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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

АМЯХХУТ Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

БОНЖТ Байгаль орчин, нийгмийн жилийн тайлан 

АЧХШТ Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

БОЯБҮАТ Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОЯБМҮХ Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөр 

БОЯБМТ Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

БТБМТ Бизнесийн тогтвортой байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

ХАГ Хамтын ажиллагааны гэрээ 

ХУЗСҮАТ Ховор ургамал сэргээн ургуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

ХДХЗО Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсман 

ГБОЯБХШ Голлох биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ 

НТГХ Нөхөн төлбөрийн гомдлын хороо 

ХХБХШС Хүлэмжийн хийн байнгын хяналт шинжилгээний систем 

ГЕЗ Гүйцэтгэх ерөнхий захирал 

СӨ Соёлын өв 

СӨМТ Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө 

СӨМТ Соёлын өвийн менежментийн тогтолцоо 

ДТС Дулааны төв станц 

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

ИХТ Иргэдийн хөгжлийн төв 

ХА Хүдрийн агуулах 

ОНХНХ Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлага 

ОНХНХМС Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын менежментийн систем 

ХДС Хөгжлийг дэмжих сан 

ЕСБХБ Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 

ЭЗА Экспортын зээлийн агентлагууд 

КЭХБ Канадын экспортын хөгжлийн байгууллага 

ЭСДК Экспортын санхүүжилт, даатгалын корпорац 

ОБҮББААХТ Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

ОБҮААХТ Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө 

ОБҮААХЖ Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний журам 

ГОХҮБ Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх баг 

БОНҮАТ Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОННҮ Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ 

ЭҮХШҮТ Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө 

БОНМТ Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө 

ЭХЭҮЗГ Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээ 

ГХ Гүний хоолой 

ХХЯ Хүлэмжийн хийн ялгарал 

СОУТТ Салбарын олон улсын тэргүүн туршлага 

ӨАСТ Өрхийн амьжиргаа сайжруулах төлөвлөгөө 

ХН Хүний нөөц 

ЭМААБО Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин 

ЭМААБООН Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг 
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ЭМААБООН МС Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн менежментийн систем 

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

ХөОГ Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 

ICMM Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөл 

БОНХЗ Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх 

ОУХК Олон улсын санхүүгийн корпорац 

ХАШИХМТ Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө 

ХДБТЦ Хаягдал дахин боловсруулах түр цэг 

ӨМЭХК Өвөр Монголын эрчим хүчний корпорац 

ХХМТ Ханбогдын хаягдлын менежментийн төв 

ГҮҮ Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт 

ГХХНСМТ Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө 

ГХЗ Газар хөндөх зөвшөөрөл 

АХМТ Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөө 

БОАЖЯ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

ОТБГА Олон талын баталгаа гаргагч агентлаг 

УТЗТ Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай 

ӨУ Өөрчлөлтийн удирдлага 

ШУТИС Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль 

ЭХМТ Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

ЦХХ Цэвэр хор хохиролгүй 

ӨМ Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

ЦЭН Цэвэр эерэг нөлөөлөл 

БУҮГ Байгалийн ургамал үржүүлгийн газар 

ДЧЧМТ Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө 

ҮАМТ Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө 

ОТ Оюу толгой 

ОТ - ГС Оюу толгой - Гашуун сухайт 

ОТ - ХБ Оюу толгой - Ханбогд 

ХҮЧ Хүчил үүсгэх чадвартай 

ХОБОХШ Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээ 

БАСМТ Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө 

ГШ Гүйцэтгэлийн шаардлага 

ГС Гүйцэтгэлийн стандарт 

ЭХЭҮЗГ Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээ 

НШҮАТ Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

РТ Рио Тинто 

СЧБ Стандарт чартеред банк 

ТНТ Тогтвортой ноолуур төсөл 

ОТХАТ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

ТӨЦС Төрийн өмчит цахилгаан станц 

STRENGTH GEC “Strength Geologic and Environmental Consulting” ХХК  

УХБНХ Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ 

ТМТ Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө 

ГТЗ Гурван талт зөвлөл 

т/хон тонн/хоног 

ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж 

ЭМААБООН МС Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн менежментийн систем 
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ҮЭ Үйлдвэрчний эвлэл 

УБ Улаанбаатар 

АНУ ЭКСИМ  АНУ-ын Экспорт-Импортын банк 

ҮАСДК Үйл ажиллагааны сайн дурын кодекс 
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1. Товч дүгнэлт 

 
 

 

Энэ удаагийн аудитын хүрээнд “Оюу толгой” (ОТ) төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, 

нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлд эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ. БОНХЗ-ийн сүүлийн аудит, 

үнэлгээнээс хойш (2021 оны 7-р сар) гарсан аливаа нөлөөлөл/осол зөрчлийг тодруулах, мөн нөлөөлөл 

бууруулах, хяналт шинжилгээний арга хэмжээг Үйл ажиллагааны үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн 

менежментийн төлөвлөгөөнд заасан шаардлагын дагуу , харилцан тохирсноор хэрэгжүүлж буй эсэхийг 

үнэлсэн болно. Эрсдэлд суурилсан үнэлгээгээр Төсөлд хийсэн өмнөх жилүүдийн БОННҮ-ний аудитын түүх, 

ОТ болон зээлдүүлэгчдийн хооронд арав гаруй жилийн хугацаанд тогтоосон үр дүнтэй ажил хэргийн 

харилцаа, БОННҮ-ээр илрүүлсэн ил нийцлийг бууруулсан байдал, Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын 

төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүрэг, амлалтуудын биелэлтийг тусгасан. 

2021 оны 11-р сард хийсэн энэхүү аудитыг баримт бичигт тулгуурлан явуулснаас гадна уурхайн талбайн 

байгууламж, туслах дэд бүтцийн видео аялал хийх, төслийн оролцогч талуудтай видео хурал хийх зэргээр 

виртуал аудитын элементүүдийг ашигласан. Виртуал аудитын үр дүнгийн талаар тайланд дурдсан болно. Энэ 

удаагийн аудитаар Ковид-19 цар тахлын улмаас олон улсын болон дотоодын аялалд тавигдсан хязгаарлалтаас 

шалтгаалж уурхайн талбайд очиж ажиллаж чадаагүй. БОНХЗ-ийн олон жилийн туршид ОТ-д хийсэн аудитын 

түүх, үүрэг амлалтуудын ерөнхий биелэлт харьцангуй сайн байгаа нь байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагааны эрсдэл бүхий гол чиглэлүүдийг тодорхойлох боломжийг олгосон бөгөөд энэхүү тайланд 

эдгээр үндсэн чиглэлүүдтэй холбоотой шинэчилсэн мэдээллийг оруулав. Энэ аудитын тайланд зориулсан 

шинэ мэдээллийг БОНХЗ-ийн хүсэлтийн дагуу гарган өгсөн мэдээллийн санд хадгалагдаж буй мэдээлэл, УБ 

хотын оффисын ажилтнуудын хийсэн удаа дараагийн танилцуулга, аудио болон видео хурал, виртуал аяллаас 

цуглуулсан. Уг тайланг бичих хугацаанд Ковид-19-ийн хязгаарлалтын улмаас ОТ-н Байгаль орчны багийн 

цөөн тооны гишүүд уурхайн талбайд ажиллаж байсан. Энэ сорилтыг үл харгалзан, ОТ-н мэдээллийн сангаасаа 

болон удаа дараагийн танилцуулгуудаар өгсөн мэдээллийн чанар маш сайн байлаа.  

Энэхүү аудитын хүрээнд хүрсэн гол үр дүн, санал зөвлөмжийг дараах байдлаар тоймлон харуулав. Үүнд:  

 

• ОТ-н Байгаль орчин, Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын баг нь боловсон хүчин сайтайн 

дээр чадварлаг. ОТ Төсөл нь гадаад, дотоодын хэд хэдэн аудит/хяналт шалгалтад хамрагддаг ба 

байгаль орчин, нийгмийн тэргүүний туршлагын дагуу үнэлэхэд ерөнхийдөө сайн  гүйцэтгэлтэй 

байдаг. 

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

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

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

цахилгаан эрчим хүчээр хангахыг тэргүүлэх чиглэл болгосон. 2020 оны 11 -р сард Эрчим хүчний 

яамнаас (ЭХЯ) ТӨЦС дангаараа ОТ ХХК-ийг эрчим хүчээр найдвартай хангаж чадахгүй тул 

цахилгаан хангамжийг Монголын үндэсний сүлжээнээс хангах ёстой гэж тодорхойлсон.Үр дүнд нь, 

ОТ одоогоор ЭХЯ-ны ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллаж, эрчим хүчний асуудлыг шийдэгдтэл Өвөр 

Монголын эрчим хүчний компани (ӨМЭХК)-аас үргэлжлүүлэн авахын зэрэгцээ эрчим хүчний өөр 

шийдлийг эрэлхийлж байна. Уг асуудлын явцыг цаашид БОНХЗ-ийн тайланд үргэлжлүүлэн тусгана.  

• 2021 онд Байгаль орчин нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг албан ёсны Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн 

журмын дагуу шинэчлэн боловсруулсан (ӨМ2021-002:ОТ-н Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөөний шинэчлэл, өөрчлөлт OT-10-PLN-0003). Энэ БОНМТ-г БОНХЗ хянан үзсэний дагуу 

удирдлагын төлөвлөгөө, журмуудыг шинэчилж, зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагаа, 

бизнесийн өөрчлөлтүүдийг тусгасан.  

• 2021 оны хуанлийн жилийн нийт хур тунадасны хэмжээ ОТ-н цаг уурын станцад бүртгэгдсэнээр 9 

сарын 30-ны байдлаар 95.0 мм байв. 2020 онд тэмдэглэгдсэн нийт хур тунадас 122.9 байв. Уурхай 

орчмын олон жилийн дундаж ~ 100.1 мм/жил байдаг. 2019 онд уурхайн талбай орчимд хур тунадас 
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бага буюу 71 мм байсан нь 10 жилийн хугацаанд бүртгэгдсэн хамгийн бага хэмжээ байсан байна. 2021 

онд орсон хур тунадасны улмаас Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь Ундай гол 4 удаа үерлэсэн  

аж (2021 оны 7, 8-р сар). 

• 2021 онд ОТ-н Байгаль орчны багийн ажилтнууд Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран  

Өмнөговийн бүс нутгийн цаг уурын урт хугацааны чиг хандлагыг судалсан баримт бичгийг (Уур 

амьсгалын өөрчлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд ажигласан нь: Монгол Улсын зүүн өмнөд говь, 2021 

он) боловсруулсан. Урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд дөрвөн өөр сумаас цуглуулсан 

1976-2019 оны уур амьсгалын тоон мэдээлэлд нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн. Энэ нь тус бүс нутагт 

хийсэн ийм төрлийн анхны судалгаа юм. Судалгаанаас харахад судлагдсан хугацаанд ерөнхийдөө уур 

амьсгал улам халуун, хуурай болсон гэж дүгнэсэн байна. 

• ХХБ-ийн урд орших хяналт шинжилгээний цооногийн гүйцэтгэлд нарийвчилсан шинжилгээ хийх 

шаардлагатай байна. Ялангуяа, НУХ-ийн концентрац болон усны түвшин нэмэгдэж байгааг нэмж 

судлах шаардлагатай. ХХБ-ийн өмнөд хэсэгт шүүрэл үүссэн нь энэ хэсэгт ХХБ-аас асгарсан байж 

болзошгүй гэж үзэхэд хүргэж байгаа ба энэ хэсэг нь ХХБ-ийн 1-р сангийн доорх шавар доторлогоо 

хийсэн талбай юм. ОТ ХХБ-ийн өмнөд хэсгийн хяналтын цооногийн геохимийн төлөв байдлын эх 

үүсвэрийн талаар илүү их мэдээлэлтэй болохын тулд изотопын шинжилгээ ашиглан судалгаа хийх 

тухай (2021 оны 11-р сараас эхлэхээр төлөвлөгдсөн) БОНХЗ-д мэдээлсэн. 

• Хөндлөнгийн бие даасан хяналтын байгууллага болох БиЖиСи Инженийринг компанийн 

боловсруулсан “Оюу толгойн ХХБ-ийн 1-р сан – 8-р өндөрлөлтийн загварчлалын үнэлгээ”-ын тайланд 

ОТ-г албан ёсоор хариу өгөх нь зүйтэй. Ялангуяа, 2021 оны 3 -р сард гаргасан хөндлөнгийн 

байгууллагын зөвлөмжид техникийн хариу өгөх шаардлагатай байна. 

• Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөлийн (ОУУУMЗ) олон улсын Хаягдлын менежментийн 

салбарын стандартын дагуу (2020 оны) ХХБ-ийг жишиг үнэлгээнд хамруулах асуудлыг ОТ харгалзаж 

үзэх нь зүйтэй. Энэхүү жишиг шалгуур гарсан даруйдаа, ялангуяа олон улсын хэмжээнд ач 

холбогдолтой төслүүдийн хувьд салбарын ста ндарт болж чадсан юм. Рио Тинто нь 2023 он гэхэд 

өөрийн ажиллуулж буй “Ноцтой” буюу “Маш өндөр” үр дагавартай бүх ХХБ-ийг энэхүү шалгуурт 

нийцүүлэх, 2025 он гэхэд бусад бүх ХХБ-ийн  нийцүүлэхээр төлөвлөж байна. ОТ нь хувьд  “Өндөр” 

үр дагаврын ангилалд багтах учир 2025 он хүртэл төлөвлөгөөнд ороогүй бололтой. Энэ нь 1-р сангийн 

байгууламжийн ашиглалтын түвшин дээшилсэн, гуравдагч талын хөндлөнгийн зөвлөмж өгсөн 

эсэхээс үл хамааран, нэн даруй анхаарах хандуулах үндэслэл болж болох юм. 

• Барьж байгуулаад байгаа аюултай хог хаягдлын байгууламжийг ашиглалтад оруулах талаар Ханбогд 

сумын зохицуулалт хариуцсан ажилтнуудаас яаралтай хариу авахыг БОНХЗ дахин зөвлөж байна. 439 

тонн аюултай бодисыг түр хадгалах газарт удаан хугацаанд хадгалж байгаа тул энэ асуудлыг аль 

болох хурдан шийдвэрлэх шаардлагатай. 

• Ямар хог хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах боломжтой, ямар хог хаягдлыг ХУТ-ийн 

аюултай хог хаягдлын сан руу хаях шаардлагатай болохыг тодорхойлох илүү үр дүнтэй үнэлгээ 

хийхийг БОНХЗ зөвлөж байна. Монгол улсад аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах байгууламж 

бараг байдаггүйгээс гадна бусад бүс нутагт хэдий дахин боловсруулах боломж байдаг ч ОТ газар зүйн 

байршлын хувьд ийм боломжгүй байх боломжтой. 

• 2021 оны 3-р улиралд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байсан ХУТ дахь 40 тонны багтаамжтай 

хаягдал тос цуглуулах савыг ашиглалтад оруулах ажлыг эрчимжүүлэхийг зөвлөж байна. Уг савыг 

ашиглалтад оруулсны дараа бүх хаягдал тосыг уг саванд цуглуулна. Зарим хаягдал тосыг уурхайн 

талбайд удаан хугацаанд хадгалж байгаа. 

• ОТ Дулааны төв станцын яндангийн утааны чанарын мэдээллийг шинжилгээнээс хасах шалгуурыг 

албан ёсны болгох үүднээс өөрчлөлтийн мэдэгдлийг Зээлдүүлэгчдэд шинээр хүргүүлсэн (ӨМ-2001-

004). ӨМ-ээр мөн холбогдох Төслийн стандартад өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсэн. Уг ӨМ нь 

одоогоор хянагдаж байгаа бөгөөд дүгнэлт нь энэхүү баримт бичгийн аудитад дурдсан үл нийцэлтэй 

хамааралтай. БОНХЗ-ийн зүгээс Зээлдүүлэгчидтэй уг ӨМ-ийн талаар хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн 

зөвлөмж өгч байна. 
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• ОТ Улаанбаатар-Хятадын төмөр замын дагуух хашааг дахин нээх ажлыг дуусгах хүчин чармайлтаа 

үргэлжлүүлэхийг БОНХЗ зөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь компанид биологийн олон янз байдлын 

холбогдолтой үүрэг амлалаа биелүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр болох юм. Уг ажлыг яаравчилж, 

дараагийн аудитаас өмнө гүйцэтгэх шаардлагатай байна. Ийм боломж байхгүй нөхцөлд ОТ дараагийн 

аудитаар энэхүү хүчин чармайлтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн нарийвчилсан, хугацаа заасан стратегийн 

төлөвлөгөө танилцуулж, тулгарч буй саад бэрхшээл, тэдгээрийг даван туулахын тулд ОТ ямар арга 

хэмжээ авах талаар тусгах нь зүйтэй. 

• БОНХЗ-өөс идэвхтэй биологийн нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн эрчимжүүлэхийг ОТ-д зөвлөж 

байна. 

• Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний (НШҮАТ) гүйцэтгэлийн аудит хойшлогдсон. 

Ажлын даалгаврыг боловсруулсан ба уг аудитыг 2022 онд хийнэ. Энэ ажил төлөвлөгөөнд багтсан 

хэвээр үргэлжилж байгаа хэдий ч хэрэгжилтийн үнэлгээг шинээр хийх шаардлагатай байгаа. БОНХЗ-

ийн зүгээс энэ ажлыг нэн тэргүүнд дуусгахыг зөвлөж байна. 

• НШҮАТ-нд хамрагдах айл өрх, хоршоод нь НШҮАТ-ний гүйцэтгэлийн аудит хийх зорилго, ОТ-с 

үзүүлэх дэмжлэг зэргийн талаар тодорхой ойлголттой байх ёстой бөгөөд энэ зорилгоор ОТ-н зүгээс 

тэдэнд өгөх эцсийн байдлаар боловсруулсан гол мэдээллийг танилцуулах арга хэмжээ зохион 

байгуулахыг БОНХЗ зөвлөж байна. БОНХЗ дараагийн аудитаар Гүйцэтгэлийн аудитын гол үе 

шатуудад (сонгосон аргачлал, баг, хуваарь, төсөл гэх мэт) үнэлгээ хийх боломжтой олдоно гэж үзэж 

байна.



ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТНЫ 
БОНХЗ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН - 2021 оны 11 -р сар 

2-12 OT-н зээлдүүлэгчдэд зориулж бэлтгэв 

 

 

RioTintoNonBusiness 

 

2. Төслийн үндэслэл, танилцуулга 
 

 

 

 

2.1. Байгаль орчин ба нийгмийн ерөнхий нөхцөл 

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

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

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

бага хэмжээний молибден агуулсан хэд хэдэн бүлэг ордоос бүрддэг. ОТ одоогоор Өмнөд Оюу ордод ил 

уурхайн олборлолт явуулж байгаа ба цаашдаа Хойд Хюгогийн өндөр агуулгатай  ордыг блокчлон олборлох 

гүний уурхайн үйл ажиллагаагаар нэмж олборлохоор төлөвлөж байна. Гүний уурхайн олборлолт эхлэх 

хугацааг 2023 онд төлөвлөж байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтаар ойролцоогоор 1.3 километрийн гүнд 

200 гаруй километр урт хонгил барьж байгуулна. Гүний уурхайн ашиглалт 2027 он гэхэд бүрэн хүчин 

чадлаараа ажиллах төлөвтэй байна. Тухайн үед Оюу толгой төсөл жилд 500,000 гаруй тонн зэсийн баяжмал 

үйлдвэрлэх төлөвтэй байгаа бол одоогийн жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 175,000-200,000 тонн байна.  ОТ-н 

66 хувийг Туркойз Хилл Ресурс (ихэнх хувийг Рио Тинто) эзэмшдэг бол 34 хувийг Монгол Улсын Засгийн 

газар эзэмшдэг.  

Strength GEC компани нь БОНХЗ-ийн хувиар Зээлдүүлэгчдэд1 ОТ төслийн өнөөгийн үйл ажиллагаанд Эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг (ЭМААБООН)-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийж дэмжлэг 

үзүүлэх үүрэгтэй. Төслийн үйл ажиллагааны үе шат 2013 онд эхэлсэн. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 

үнэлгээ (БОННҮ), Үйл ажиллагааны үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд 

(БОНМТ) тусгагдсан байгаль орчин, нийгмийн арга хэмжээний төлөвлөлт, үүрэг хариуцлагын биелэлтийг 

БОНХЗ Зээлдүүлэгчдэд тогтмол тайлагнадаг. Эдгээр болон холбогдох бусад баримт бичигт заасан үүрэг 

амлалт, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд (ГҮҮ) нь БОННҮ-д тодорхойлсон нөлөөлөл бууруулах стратегийг 

ОТ компани хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг тогтооно. Үүрэг амлалтууд нь мөн БОННҮ-г эцэслэх үед 

боловсруулсан, ирээдүйд тодорхой цаг хугацаанд гүйцэтгэх үүрэг амлалтуудыг агуулсан Байгаль орчин, 

нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (БОНҮАТ) тусгагдсан. БОНХЗ эдгээр баримт бичгийг Рио Тинто 

болон ОТ-н дотоод журмуудын хамт Төслийн Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 

(БОНЭМАА) гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийхдээ ашигласан.  

Энэхүү тайлангаар  Төслийн төлөв байдлыг 2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар танилцуулав. Ингэхдээ баримт 

бичигт суурилсан аудитыг аль болох уурхайн талбайд хийсэн аудиттай адил үр дүнтэй байлгах үүднээс 

мэдээллийн сангийн  баримт бичгүүд, БОНХЗ-ийн удаа дараагийн хүсэлтийн дагуу гарган өгсөн мэдээлэл, 

олон удаагийн виртуал аялал, видео хурлаар цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн боловсруулсан. Ковид -19-ийн 

хөл хорионы улмаас уурхайн талбайд аудит хийгдээгүй бөгөөд БОНХЗ 2019 оны 3 -р улирлаас хойш уурхайн 

талбайд очиж чадаагүй. Зарим тохиолдолд, үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө, төслийн түүхтэй 

холбоотой хэсэг дэх ерөнхий мэдээллийг БОНХЗ-ийн өмнөх аудитын тайлангуудаас иш татсан болно. Ундай 

голын голдирол өөрчлөх ажлын бүтээн байгуулалт, эрт үеийн үнэлгээ, Дулааны төв станцын яндангийн утааны 

хяналтын түүх зэрэг Төслийн бүтээн байгуулалт, үл нийцлийн түүхтэй бүтнээр нь танилцах бол өмнөх 

Аудитын тайлангуудыг үзнэ үү. 

Энэхүү Баримт бичигт суурилсан/виртуал аудитаар дараах тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлсэн. 

Үүнд: 

• БОНХЗ-ийн сэдэвчилсэн мэдээллийн хүсэлтэд ирүүлсэн хариу:  

• 2021 оны 10-р сарын 25-ны долоо хоногт ОТ- н ажилтнуудтай хийсэн виртуал уулзалтууд. Эдгээр 

уулзалтын үеэр ОТ илтгэл танилцуулга хийснээс гадна сонгогдсон оролцогч талуудтай виртуал аялал, 

видео хурал хийсэн. Танилцуулах илтгэлээс гадна дараах сэдвээр уулзалтууд зохион байгуулсан. 

Үүнд: 

 
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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➢ Агаарт ялгаруулах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

➢ Усны менежментийн төлөвлөгөө; 

➢ Эрдсийн бус хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө;  

➢ Эрдсийн хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

➢ Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө 

➢ Эрдсийн хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

➢ Газар доорх суултын бүсийн бүтээн байгуулалт 

➢ Биологийн олон янз байдал- Цэвэр эерэг нөлөөллийн тогтмол үнэлгээ 

➢ Биологийн олон янз байдал - Биологийн олон янз байдал, ГБОЯБ-ын хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөр;  

➢ Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр - Ноолуур;  

➢ Биологийн олон янз байдал - Газар хөндөхөд тавих хяналт: 

➢ Нийгэм- ОНХНХ-ийн сүүлийн үеийн нөхцөл байдал;  

➢ Нийгэм- ГТЗ, малчид, эмзэг бүлгийн өрхүүдтэй хийсэн уулзалт, Хамтын оролцоотой хяналт 

шинжилгээний ТББ (Мөнх Ногоон Галба); 

➢ Нийгэм - Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сангийн талаарх видео 

➢ Нийгэм - Ажилтнууд, нутгийн болон шилжин ирсэн ажилтнуудтай хийсэн видео хурал;  

➢ Нийгэм - ОТ-н үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчидтэй хийсэн видео хурал; 

• Үйл ажиллагааны үе шатны БОНМТ, БОНҮАТ-аар хүлээсэн гол үүрэг амталт, ГҮҮ-ний 

хэрэгжилтийн үнэлгээ; 

• Салбарын олон улсын сайн туршлагад үндэслэсэн ЭМААБООН-г сайжруулах зөвлөмж; 

• БОНХЗ-ийн 2021 оны 5-р сарын баримт бичигт суурилсан аудитын тайлангийн үр дүн, 

ажиглалтуудыг хянах2 

 

Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь Strength GEC ХХК -ийнх бөгөөд Төсөл, давуу 

эрхтэй Зээлдүүлэгчдийн мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодлоос хараат бус, бие даасан болно. Тайланд дурдаагүй 

сэдвүүдийн тухайд ямар нэг эрсдэлтэй зүйл Төслийн хүрээнд илрээгүй болно 

 

 

 
2 Strength GEC LLC, “Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан- баримт бичигт 

суурилсан аудит: 
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2.2.Оюу толгойн үйл ажиллагааны төлөв байдал 

БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад дурдаж байсанчлан ОТ төсөл нь зэс, алт, мөнгө, молибдены бүлэг ордоос 

бүрдэх ба ил болон гүний уурхайн арга техникийг хослуулан олборлолт явуулна. Ил уурхай уламжлалт хүнд 

даацын автомашин, экскаватор ашиглан хоногт 24 цаг тасралтгүй олборлолт хийдэг. Гүний уурхайг блокчлон 

олборлох аргаар олборлох ба энэ нь хүдрийн доороос тулж буй чулуулгийг малтаж авснаар хүдэр хүндийн 

хүчний үйлчлэлээр малтлага хийсэн хоосон орон зай руу өөрөө нурж ордог арга юм. Олборлосон хүдрийг 

тусгай босоо амаар газрын гадарга руу гаргана. Гүний уурхайн энэхүү олборлох арга нь үр ашигтай, өртөг 

зардал багатайгаас гадна хаягдал чулуулаг багатай томхон хэмжээний хүдрийн биетийг олборлох боломжтой. 

Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессын загварыг энгийн бутлах, хөвүүлэн баяжуулах технологид үндэслэсэн. 

Тус процесст том ширхэгтэй хүдрийг овоолж, анхдагч бутлуураар бутлах үйл ажиллагаа орно.  Анхдагч 

бутлуураар буталсан том ширхэгтэй хүдрийг 2.7 км урт газрын гадаргуу дээрх туузан дамжуургаар баяжуулах 

үйлдвэрийн ойролцоо байрлах хүдрийн агуулах руу хүргэнэ. Дараа нь уг материалыг жижиглэн бутлах том 

диаметртэй цувраа тээрэм рүү туузан дамжуургаар хүргэнэ. Үүний дараа уг материалыг баяжуулах үйлдвэрт 

хөвүүлэн баяжуулахаар илгээнэ, эсвэл цувраа тээрэм рүү буцааж дахин боловсруулна. Хөвүүлэн баяжуулах 

систем нь зэс агуулсан материалыг шүүн авах флотацын том бассейн дотор шаардлага хангахгүй эрдсийг баян 

хүдрээс ялгаж авдаг.Усыг процессын хэлхээ рүү буцааж дахин боловсруулахын тулд, хаягдал лагийг (хаягдал) 

хоёр өтгөрүүлэгчид ойролцоогоор 60% хатуу болгож шүүнэ. Дахин боловсруулаагүй лагийг Хаягдал хадгалах 

байгууламж (ХХБ) руу шахаж эцсийн устгалд оруулна. Хаягдал өтгөрүүлэгч болон ХХБ -аас гарсан усыг 

баяжуулах үйлдвэр рүү буцааж дахин ашиглах ба 2020 оны үзүүлэлтээр усны 87.7%-ийг дахин боловсруулсан 

байна.  Зэсийн эцсийн баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд савлан, ачааны машинаар Хятад 

улс руу Гашуун сухайт-Ганц мод боомтоор дамжуулан тээвэрлэнэ. 2020 оноос бүх баяжмалыг Гашуун сухайт-

Ганц мод боомтоор гаргасан. 2021 оноос эхлэн Ковид-19-тэй холбоотой хил нэвтрэхэд тавьсан хязгаарлалтаас 

үүдэн их хэмжээний баяжмалыг уурхайн талбайд хадгалж байна.  

ОТ ХХК зэсийн баяжмалыг Гашуун-сухайт-Ганц модны боомтоор автомашинаар нэвтрүүлж байгаагаас өөр 

тээвэрлэлтийн маршрутын боломжийг удаан хугацаанд эрэлхийлж байгаа. Баяжмалыг автомашины цуваагаар 

Улаанбаатарт хүргээд, тэндээс төмөр замаар Эрээний боомт хүртэл тээвэрлэх хувилбар Төсөл хэрэгжиж 

эхэлсэн цагаас хойш яригдаж ирсэн (ОТ-УБ-Эрээн маршрут). Энэ хувилбараар тээвэрлэхэд ОТ-УБ хүртэл 750 

км зам туулах ба түүний 84 км нь шороон зам, 660 км нь хатуу хучилттай зам ба уг зам УБ хотын Амгалан 

төмөр замын өртөө хүрч дуусдаг. ОТ саяхнаас ОТ-УБ-Эрээн маршрутыг баяжмалын экспортод ашиглаж 

эхэлсэн. 2021 оны 11-р сарын байдлаар уурхайн талбайд хураагдсан 87,000 тонн баяжмалаас 20,000 орчим 

тонныг уг маршрутаар тээвэрлээд байна. Энэхүү тээврийг гүйцэтгэхэд нэг сард тус бүр нь 40 автомашинаас 

бүрдсэн 48 цуваа автомашин шаардагдсан. Ийм цуваа бүр нэг багц буюу 640 тонн баяжмал (320 ш 2 тонны 

ууттай баяжмал) тээвэрлэх чадалтай. Өнөөдрийн байдлаар уурхайн талбайд ойролцоогоор 90 багц баяжмал 

тээвэрлэгдэхээр хүлээгдэж байна 

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

хэсэгт орших Өвөр Монголын эрчим хүчний корпорацын (ӨМЭХК) цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнээс 

өндөр хүчдэлийн шугамаар дамжуулан авдаг 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсээр ажилладаг 

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

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

сууцны кемп, авто зам орно. Дулааны төв станцын нийт хүчин чадлыг 130 мВт болгон өргөтгөх ажлыг 

2019/2020 онд хийж дуусгасан.  

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

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

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

эрчим хүчээр хангахыг тэргүүлэх чиглэл болгосон. 2020 оны 11-р сард Эрчим хүчний яамнаас (ЭХЯ) ТӨЦС 

дангаараа ОТ ХХК-ийг эрчим хүчээр найдвартай хангаж чадахгүй тул цахилгаан хангамжийг Монголын 

үндэсний сүлжээнээс авах ёстой гэж тодорхойлсон. Уг үнэлгээгээр Монголын үндэсний сүлжээ ОТ-г эрчим 

хүчээр найдвартай хангахын тулд нэмэлт цахилгаан үүсгүүр, дамжуулах хүчин чадал шаардлагатай байгааг 

онцлон тэмдэглэсэн. Үр дүнд нь, ОТ одоогоор ЭХЯ-ны ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллаж, эрчим хүчний 

асуудлыг шийдэгдтэл Өвөр Монголын эрчим хүчний компани (ӨМЭХК)-аас үргэлжлүүлэн авахын зэрэгцээ 
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эрчим хүчний өөр шийдлийг эрэлхийлж байна. Уг асуудлын явцыг цаашид БОНХЗ-ийн тайланд үргэлжлүүлэн 

тайлагнана.  

 

 

2.3.Тайлангийн зохион байгуулалт 

Тайлангийн дараагийн хэсгүүдийг доорх байдлаар зохион байгуулав: 

 

• 3-р бүлэг – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын менежментийн тогтолцоо 

• 4-р бүлэг – Байгаль орчин 

• 5-р бүлэг – Нийгэм 

• 6-р бүлэг – Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, Ковид-19 цар тахлын хариу арга хэмжээ 

• 7-р бүлэг – Соёлын өв 

• 8-р бүлэг – Зөрчлийн хүснэгт 
 

Энэхүү БОНХЗ-ийн үнэлгээний үр дүнг ажиглалт, тайлбар, зөвлөмж хэлбэрээр танилцуулсан бөгөөд хоёр 

төрлийн үр дүнг харуулав. Үүнд:  

• БОНҮАТ эсвэл Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон Төслийн үүрэг амлалттай 

холбоотой илэрсэн зөрчлийн хүснэгт (8-р бүлэг) дэх зөрчлүүд; 

• СОУТТ ба БОНХЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн тодорхойлж, бүлэг 

болгоны (3 – 7) төгсгөлд оруулсан санал зөвлөмж. 

 

БОНХЗ-ийн өгсөн зөвлөмжүүд нь заавал биелүүлэх шаардлага гэж тооцогддоггүй тул эн тэргүүнд 

хэрэгжүүлэх шаардлагагүй хэдий тэдгээрийн ашиг тусыг харгалзан үзэж, техник эдийн засгийн хувьд 

боломжтой бол менежментийн цаашдын үйл ажиллагаанд тусгаж ажиллахыг Төслөөс хүсэж байна. 
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3. Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем, төлөвлөлт 
 

 

 

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

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

(БОНМТ)3. Уг БОНМТ-г бусад БОНҮАТ ба Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

(БОЯБМТ) зэрэг журмуудыг үндэслэн боловсруулсан. Эдгээр болон бусад холбогдох баримт бичгийн 

талаар БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад тайлбарласан болно. ОТ төслийн Эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн удирдлагын системийг  (ЭМААБООНУС) Рио Тинто группийн 

ЭМААБООНУС удирддаг бөгөөд энэ нь ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 шаардлагуудтай нийцсэн 

Рио Тинто групп даяар мөрдөгддөг боловсронгуй систем юм.  

Ерөнхийдөө ЭМААБООНУС нь Төслийг Рио Тинто, Монгол Улс, Зээлдүүлэгчийн гүйцэтгэлийн 

шаардлагад нийцүүлэн удирдах зорилготой. ЭМААБООН-ийн бүтцэд OT-н Байгаль орчны баг болон 

Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын (ОНХНХ) баг багтана. ОТ төсөл нь Рио Тинтогийн 

дотоодын болон хөндлөнгийн бусад аудитуудад хамрагддаг. 2021 онд дараах аудитад хамрагдсан байна:  

 

• ЭМААБООНУС-ийн стандартын гүйцэтгэлийн талаар Жишиг төвийн техникийн эрсдэлийн 
үнэлгээ (Онцгой байдлын журам, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, тэсэрч 
дэлбэрэх бодис болон хортой агаар, үйл ажиллагааны хяналтууд) 

• ЭМААБООНУС-ийн стандартын гүйцэтгэлийн талаар Жишиг төвийн техникийн эрсдэлийн 
үнэлгээ (Газрын хяналт, шингэний дотогш нэвтрэх, усанд автах, хатуу бодисын түрэлт болон   
агаарын тэсрэлттэй холбоотой онцгой байдал) 

• Рио Тинтогийн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх аудит 

• Рио Тинтогийн процессын аюулгүй байдлын аудит;  

• Рио Тинтогийн тэсэрч дэлбэрэх бодис болон аюултай агаарын хяналт; 

• Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Усны агентлаг, МХЕГ болон Улсын их хурлын 
гишүүдийн ажлын хэсгийн шалгалт; 

• Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагуудын талаар Монгол улсын 

засгийн газрын хөндлөнгийн аудит; 

• ЭсЖиЭс Авиэшн компанийн Ханбумбат нисэх буудал, түүний холбогдох байгууламжуудад 
хийсэн үйл ажиллагааны болон техникийн үзлэг шалгалтын ; 

 

 

3.1.Үйл ажиллагааны үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөөний төлөв байдал 

 

Одоо мөрдөж буй БОНМТ-нд ОТ-н нэгдсэн БОННҮ-нд дэлгэрэнгүй дурдсан нөлөөлөл, эрсдэлийн 

илрүүлэлт, үнэлгээний талаар тусгасан бөгөөд тэдгээрийг Үйл ажиллагааны үе шатны БОНҮАТ, нэмэлт 

журам/хэрэгжилтийн бусад баримт бичгүүдийн хамт БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад дурдсан болно. 

БОНМТ-нд 2 жил тутам албан ёсны үнэлгээ хийдэг. 2021 онд БОНМТ-г албан ёсны Өөрчлөлтийн 

мэдэгдлийн дагуу шинэчилсэн (ӨМ2021-002:ОТ-н Байгаль орчин нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөөний шинэчлэлт, өөрчлөлт OT-10-PLN-0003). Шинэчилсэн БОНМТ-г БОНХЗ хянан үзээд 

менежментийн төлөвлөгөө, процедурыг шинэчлэх, зохион байгуулалтын бүтцийг өөрчлөх, үйл  

ажиллагааны болон бизнесийн мэдээллүүдийг шинэчлэх зэрэг өөрчлөлт оруулсан.  

ОТ-н Үйл ажиллагааны менежментийн  төлөвлөгөө, Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүдийн 

хураангуйг Хүснэгт 3 – 1-д үзүүлэв. 

 
3 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө - баримт бичгийн дугаар От-10-PLN-0003, 2021 онд шинэчлэгдсэн 
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Хүснэгт 1:3-1 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө ба хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүд  

  

Үйл ажиллагааны 
менежментийн төлөвлөгөө 

 Баримт 
бичгийн дугаар 

Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүд  

Агаарт ялгаруулах хийн хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-E12-PLN-
0001 

• Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (OT-10-E12-PLN-0002) 

• Рио Тинтогийн Агаарын чанарын хамгаалалтын стандарт (E12) 

Биологийн олон янз байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 

OT-10-E16-PLN-
0001 

 

Биологийн олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-E16-PLN-
0002 

• Хууль бус зэрлэг амьтан, ургамлын бодлого (OT-10-E9-PLC-1001) (Төсөл) 

• Авто зам, цахилгаан шугам сүлжээний үзлэг шалгалтын журам (OT-16-PRC-0006) 

• ОТ уурхайн талбар дахь замын хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-C3-PRC-0005) 

• ОТ-ГС автозамын нөлөөллийг бууруулах стратеги 

Биологийн олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

 
 

Биологийн олон янз байдлын 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөө 

OT-10-E16-PLN-
004 

 

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0001 
• Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E14-PRC-0003) 

Гэрээт байгууллагын менежментийн 
тогтолцоо 

OT-07-PLN-0001 
• ОТ-н Бараа, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл 

• OT-н хангамжийн зарчим (PR-00) 

• Нийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын талаар баримтлах бодлого (PR-02) 

• Олон улсын стратегийн нийлүүлэгчдийн хамтын ажиллагааны бодлого (PR-05) 

• Өмнөговийн нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх бодлого (PR-06) 

• Үндэсний ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх бодлого (PR-07) 

• OT-н Хангамжийн ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм (PR-08) 

• Хариуцсан менежерт зориулсан Гүйцэтгэгчийн оролцооны гарын авлага (OT-07-GDL-9007) 

• Ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан Гүйцэтгэгчийн оролцооны гарын авлага (OT-07-GDL-

9006) 

• Нийлүүлэгчдэд зориулсан Гүйцэтгэгчийн оролцооны гарын авлага (OT-07-GDL-9006) 

•  
Соёлын өвийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0002 
• Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E14-PRC-0003) 

• Соёлын өвийн менежментийн системийн журмын заавар 
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Онцгой байдлын үеийн бэлэн 
байдал, авах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 

OT-12-PLN-0011 
• Бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний журам (OT-10-E14-PRC-0002) 

• Осол зөрчлийн удирдлагын үйл явцын диаграмм (OT-14-MAP-0002) 

• ОТ-н Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө 

• Аюулыг таних, эрсдэлийг удирдах журам (OT-03-PRC-0001) 

Аюултай материал, эрдсийн бус хог 
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-E15-PLN-
0001 

• Аюултай материалын менежментийн журам (OT-10-E15-PRC-0001) 

• ChemAlert-ийг ашиглах заавар (OT-10-E15-GDL-0001) 

• Осол зөрчлийн удирдлагын журам (OT-14-PRC-0009) 

• Бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний журам (OT-10-E14-PRC-0002) 

• Эрдсийн бус хаягдлыг ангилах журам (OT-10-E15-PRC-0004) 

• Эрдсийн бус хаягдлыг цуглуулах, шилжүүлэх журам (OT-10-E15-PRC-0006) 

Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0004 Байхгүй 

Хөдөлмөрийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0005 
• Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого (HR-A1) 

• Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам (HR-A2.1) 

• Хэлний сургалтын журам (HR-C3) 

• Мэргэжлийн сургалтын журам (HR-C4) 

• Олон жилийн хөдөлмөрийн үнэлэх тухай журам (HR-C5) 

• Ажлын нөхцөлийн журам (HR-D3) 

• Нэмэгдэл хөлс олгох журам (HR-D1.1) 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн тэгш байдлыг хангах журам (HR-G2) 

• Тэгш байдлыг хангах тухай журам 

• Ажлын гүйцэтгэл, сахилга баттай холбоотой бодлого (HR-43) 

• Гомдол, шударга хандах бодлого (HR-H2.1) 

• Гомдол, шударга хандах журам (HR-10) 

• Кемпийн стандарт ба ёс зүйн дүрэм (HR-ST-01) 

• Ажлаас гарах журам (HR-44) 

• Ажиллах цагийн журам (HR-G6.1) 

• Ажиллах цагийн журам HR-G6.1 

• Ажиллах цагийн журам HR-G1.1 

• Хүний эрхийн бодлого HR-G1 

• Монгол Улсын төр, засгийн газрын шагналд нэр дэвшүүлэх журам HR-G5.2 

• Кэмпийн  стандарт, ёс зүйн дүрэм HR-H7.1 

• Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын стандарт R-ST-02 

• Гадаад ажилтны дагаж мөрдөх сахилгын дүрэм HR-H4 

• Гомдол барагдуулах, тэгш байдлыг хангах журам HR-H2.1 

• Чөлөө олгох журам HR-H.3.1 
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Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн 
сэргээлтийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

OT-10-E14-PLN-
0005 

• Өнгөн хөрстэй харьцах журам (OT-10-E14-PRC-0001) 

• Техникийн нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E14-PRC-0002) 

• Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E14-PRC-0003) 

• Ховор ургамал хамгаалах журам (OT-10-E14-PRC-0007) 

• Биологийн нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E14-PRC-0010) 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө Байхгүй 
• Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

Эрдсийн хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-E13-PLN-
0001 

• Оюу толгойн материал ангилах журам (OT-10-E13-PRC-0001-E) 

• Рио Тинтогийн Химийн урвалд ордог эрдсийн хаягдлын хяналтын стандарт (OT-10-E13-

STD- 0001) 

• Рио Тинтогийн Химийн урвалд ордог эрдсийн хаягдлын хяналтын стандарт (OT-10-E13-

STD- 0001) 

Дуу чимээ, чичирхийллийн 
менежментийн төлөвлөгөө 

OT-10-E00-PLN-
0001 

• Дуу чимээний хяналт шинжилгээ, хяналтын журам (OT-00-PRC-0001) 

• Тэсэлгээний ажлын стандарт журам 

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0006 
• Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E14-PRC-0003) 

• омдол барагдуулах, тэгш байдлыг хангах журам (HR-10) 

• Бэлчээрийн менежментийн стратеги 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө 

OT-05-PLN-0001 
• Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E9-PRC-0003) 

Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

OT-10-C3-PLN-
0001 

• Авто зам барих, засвар үйлчилгээний журам (OT-10-C3-PRC-0001) 

• Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл жолоодох журам (OT-10-C3-PRC-0002) 

• Хөнгөн тэрэг жолоодох журам (OT-10-C3-PRC-0003) 

• Дугуй, обудын журам (OT-10-C3-PRC-0004) 

• ОТ уурхайн талбар дахь замын хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-C3-PRC-0005) 

Усны нөөцийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

OT-10-E11-PLN-
0001 

• Усны чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (OT-10-E11-PLN-0002) 

• Усны чанарын баталгаа, чанарын хяналтын төлөвлөгөө (OT-10-E11-PLN-0003) 

• Рио Тинтогийн Усны чанарын хамгаалалтын стандарт (E11) 
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3.2.Үйл ажиллагааны үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөөний Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

Төсөлд орсон өөрчлөлт, байгаль орчин, нийгмийн журмуудын шинэчлэлтэд нийцүүлэн Төслийг өөрчлөх 

боломжийг ОТ-н дотоод Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн процесс олгодог ба уг журмын талаар БОНМТ-нд дурдсан. 

Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн процессыг хэрхэн хэрэгжүүлдэг талаар БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад 

тайлбарласан. Тоймловол, Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн гурван ангилал байдаг бөгөөд 1-р ангилалд нь Төслийн 

тодорхойлолт эсвэл Төслийн стандартад томоохон өөрчлөлт оруулах өөрчлөлт, 3-р ангилалд Уурхайн тусгай 

зөвшөөрлийн талбайд байгаль орчны болон нийгмийн онцгой нөлөө үзүүлэхгүй түр зуурын өөрчлөлтийг 

багтаадаг. 2020 онд болон 2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл 1-р ангиллын Өөрчлөлтийн мэдэгдэл ирээгүй ба 

2020-2021 онд хамаарах 2, 3-р ангиллын хэд хэдэн Өөрчлөлтийн мэдэгдлийг зээлдүүлэгчдэд ирүүлсэн. 

Тэдгээрийн нэр, ирүүлсэн огноо, зөвшөөрлийн төлөв байдлыг Хүснэгт 3 -2-т харуулав. 
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Хүснэгт 2: 3-2 Өөрчлөлтийн мэдэгдэл  

  

Өөрчлөлтийн 
мэдэгдлийн 

дугаар 

Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн нэр 
Зээлдүүлэгчдэд 
ирүүлсэн огноо 

Төлөв байдал 

2020-001 ОТ-н Гэрээт байгууллагын менежментийн 
тогтолцооны шинэчлэлт, өөрчлөлт 

2020 оны 1 сарын 10  

Батлагдсан 

2020-002 Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний төлөвлөгөөний шинэчлэлт 

2020 оны 2 сарын 17  

Батлагдсан 

2020-003 ОТ-н Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөний 

шинэчлэлт өөрчлөлт 

 

2020 оны 3 сарын 6 

 

Батлагдсан 

2020-004 ОТ-н Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөөний шинэчлэлт, өөрчлөлт 

 

2020 оны 3 сарын 10 

 

Батлагдсан 

2020-005 ОТ-н Тээврийн менежментийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний шинэчлэлт, өөрчлөлт 

 

2020 оны 5 сарын 13 

 

Батлагдсан 

2020-006 ОТ-н Биологийн олон янз байдлын хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөр 

2020 оны 6 
сарын 25 

 

Батлагдсан 

2020-007 Ховор ургамал хамгаалах журмын өөрчлөлт 2020 оны 7 
сарын 10 

Батлагдсан 

2020-008 Биологийн олон янз байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө 

 

2020 оны 10 сарын 1 Батлагдсан 

2020-009 Аюултай материал, эрдсийн бус хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

2020 оны 10 
сарын 16 

 

Батлагдсан 

2020-010 Агаарт ялгаруулах хийн хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө 

2020 оны 10 
сарын 21 

Батлагдсан 

2020-011 Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө 2020 оны 10 
сарын 21 

Батлагдсан 

2021-001 ОТ-н Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөөний 
шинэчлэлт өөрчлөлт 

2021 оны 4 
сарын 1 

Батлагдсан  

2021-002 Байгаль орчин нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний 
шинэчлэлт 

2021 оны 9 
сарын 10 

Батлагдсан 

2021-003 Хүлэмжийн хийн байнгын хяналт шинжилгээний 
систем 

2021 оны 9 
сарын 30 

Эрсдэлийн үнэлгээ 
хүлээгдэж буй 

2021-004 ОТ-УБ-Эрээн хүртэл зэсийн баяжмалын нэмэлт 
тээвэрлэлт 

2021 оны 10 
сарын 19 

Батлагдсан  
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3.3.  Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

Хүснэгт 3-3-т Төслийн байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн төлөв байдлыг 

харуулав. БОННҮ, Зээлдүүлэгчийн санхүүжилтийн үүрэг амлалтыг эцэслэх үед БОНҮАТ-г боловсруулсан. 

 
Хүснэгт 3: 3-3 Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  

  

БОНҮАТ-ний 

зүйлийн дугаар 

 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зүйл Хэрэгжилтийн төлөв байдал 

1 Биологийн олон янз байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө (БОЯБҮАТ) 

Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн; энэхүү Аудитын тайланд дэлгэрэнгүй дурдсан 

2 Цахилгаан станцын Байгаль орчин, 

нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) 

ОТ-н эзэмшиж, ажиллуулах Таван толгой дахь цахилгаан станцын БОННҮ-ийг 

2018 оны 12-р сард БОНХЗ хянасан. Үүнээс хойш Монгол Улсын Засгийн газар 
цахилгаан станцыг төрийн өмч болно гэж мэдэгдсэн. Уурхайг урт хугацаанд 

найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангах дотоодын эх үүсвэрийг бий болгох яриа 
хэлэлцээ үргэлжилж байна. 

3 Үйл ажиллагааны үе шатны Байгаль 
орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөө (БОНҮАТ) 

Хэрэгжиж дууссан. 

4 Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 
Оюу толгойн хаалтын төлөвлөгөөний одоогийн хувилбарыг 2012 онд боловсруулж, 

2014 онд шинэчилсэн. Уурхайг хаах, нөхөн сэргээх тухай Монгол Улсын үндэсний 

журам, Рио Тинтогийн хаалтын стандартын 2015, 2021 оны шинэчлэлтүүдийг 

тусгахын тулд хаалтын төлөвлөгөөг удахгүй шинэчлэх төлөвтэй байна. 

 
5 Ажилчдын амьдрах байр барих 14-р зүйлээр орлуулсан. ОТ-д одоогоор уурхайн талбайн гадна ажилчдын 

амьдрах байр барих төлөвлөгөө байхгүй.  

6 Аж үйлдвэрийн бүс 14-р зүйлээр орлуулсан. ОТ-д одоогоор уурхайн талбайн гадна аж үйлдвэрийн бүс 

барих төлөвлөгөө байхгүй. 

7 Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах 
менежментийн төлөвлөгөө (БАСМТ) 

БАСМТ-г 2019 онд шинэчилсэн ба одоогийн гүйцэтгэлийг 5.2.2-т 
танилцуулсан. 

8 
Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн 

тайлан 
Одоогоор уг өргөтгөлийг төлөвлөөгүй байгаа тул шинэ мэдээ мэдээлэл байхгүй 

9 Байгаль орчин, нийгмийн хяналт 
шинжилгээний хөндлөнгийн хөтөлбөр 

БОНХЗ-ийн үүргээр үргэлжилж байна 

10 Байгаль орчин, нийгмийн тайлан OT-н 2021 онд бэлтгэсэн хамгийн сүүлийн Байгаль орчин, нийгмийн жилийн 
тайланд 2020 оны тайлант үеийг багтаасан.  

11 ОТ-оос Ханбогд сумын төв хүртэл 
дамжуулах шугам 

Хэрэгжиж дууссан 

12 OT – Гашуун сухайт автозамын 
чиглэлийг өөрчлөх 

Хэрэгжиж дууссан 

13 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний шинэчлэлт 

Хэрэгжиж дууссан 

14 Нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалт 

Уг нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа, төлөвлөгдсөн 
гэсэн шинэ мэдээ мэдээлэл байхгүй 
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4. Байгаль орчны гүйцэтгэл 
 

 

 

 

4.1.Усны менежмент 

ОТ-н цаг уурын станцад бүртгэгдсэн 2021 оны хуанлийн жилийн нийт хур тунадасны хэмжээ 9 сарын 30-ны 

байдлаар 95.0 мм байв. 2020 оны хуанлийн жилийн нийт хур тунадас 122.9 мм байсан. Уурхай орчмын олон 

жилийн дундаж 100.1 мм/жил байдаг. 2019 онд уурхайн талбай орчимд хур тунадас бага буюу 71 мм байсан 

нь 10 жилийн хугацаанд бүртгэгдсэн хамгийн бага хэмжээ юм. 2021 онд орсон борооны улмаас Уурхайн тусгай 

зөвшөөрлийн талбай дахь Ундай гол 4 удаа үерлэсэн (2021 оны 7,8-р сар). 2020 онд Ундай гол 6 удаа үерлэсэн 

бол 2019 онд үерлээгүй, харин 2018 онд 15 удаа үерлэсэн (уурхай орчмын нийт хур тунадасны хэмжээ 217 мм 

буюу олон жилийн дунджаас хоёр дахин их байсан) байдаг. Уурхайн талбай дахь хур тунадасны төлөв байдал 

сүүлийн хэдэн жилийн турш ихээхэн ялгаатай байсан нь бэлчээрийн чанарт шууд нөлөөлсөн. 

ОТ 2021 онд Өмнөговийн бүс нутгийн цаг уурын урт хугацааны чиг хандлагыг судалсан баримт бичгийг 

гаргасан (Уур амьсгалын өөрчлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд ажигласан нь: Монгол Улсын зүүн өмнөд говь, 

2021 он). Уг баримт бичгийг ОТ-н Байгаль орчны багийн ажилтнууд болон МУИС хамтран гаргасан. Урт 

хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд, судалгааны явцад зүүн өмнөд говийн бүсийн дөрвөн өөр 

сумаас цуглуулсан 1976-2019 оны уур амьсгалын тоон мэдээлэлд нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн. Энэ нь тус 

бүс нутагт хийсэн энэ төрлийн анхны судалгаа юм. Судалгааны үр дүн ерөнхийдөө уур амьсгал улам халуун, 

хуурай болж байгааг харуулж байна. Хүснэгт 4-1-т судалгаагаар тодорхойлсон хуурайшилтын индексийн чиг 

хандлагыг харуулав. 

 
Зураг 1: 4-1 Зүүн өмнөд говийн бүсийн хуурайшилтын индекс  

          

 

 

4.1.1.  Оюу толгой төслийн усны хэрэглээ, үр ашиг 

ОТ төсөл Гүний хоолойн сав газарт байрлах 28 худгаас 918 л/с эрдэсжилт ихтэй, ундны бус , гүний ус 

(ойролцоогоор 79,315 м3/хоног) ашиглах зөвшөөрөлтэй. Энэхүү ус ашиглалтын зөвшөөрөл нь 2016 онд МУ-

ын Засгийн газартай байгуулсан ус ашиглах гэрээнд тусгагдсан. Ус ашиглах гэрээ 2040 он хүртэл хүчинтэй. 

ОТ төсөл 9 сарын 30-ны байдлаар 2021 онд Гүний хоолойн уст давхаргаас 10.4 сая м3 ус татан авчээ. 2020 онд 

14.9 сая м3 ус татан авсан байна. Энэ нь 2020 онд 466 л/с 2021 онд 433 л/с, ус хэрэглэсэн гэсэн үг юм. 2020 

онд хэрэглэсэн нийт усны хэмжээ Ус ашиглах урт хугацааны гэрээний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

яамнаас (БОАЖЯ) өгсөн зөвшөөрөлд заасан хэмжээний 51 гаруй хувь байв. Гүний хоолойн сав газрын эх 

үүсвэрээс 2020 онд авсан усны 85 гаруй хувийг уст давхаргын сав газрын хамгийн зүүн хойд хэсэгт байрладаг 
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1, 2, 3-р станцаас татсан. Гүний хоолойн сав газраас татан авч буй усны хамгийн ихийг зүүн хойд болон баруун 

өмнөд цооногийн талбайгаас авдаг ба 2020 оны хяналт шинжилгээгээр 16-18 метрийн усны түвшин буурсан 

байгаа нь загварчлалын таамаглалын дагуу байна. Гүний хоолой дахь усны түвшин нь ус татах горимоос 

хамаарч хэлбэлздэг бөгөөд тухайн үед сонгон авсан ус гарган татах горимын өөрчлөлтөөс шалтгаалж 3-8 

метрийн хооронд хэлбэлзэж байна. 

ОТ-н түүхий ус ашиглалтын зорилт 700 л/с (60,480 м3/хоног). Ил уурхайн ашиглалт эхэлснээс хойш төслийн 

усны хэрэглээ энэ зорилтоос бага байгаа ба 2021 онд дунджаар 433 л/с ус хэрэглэсэн нь зорилтот түвшний 61.8 

% байжээ (WR-KPI-02). Хаягдал хадгалах байгууламжийн хөлдөх, хайлах мөчлөгөөс ихэвчлэн шалтгаалж 

хэрэглээний түвшин жилийн туршид өөрчлөгдөж байдаг. Сард хэрэглэх түүхий усны хэрэглээний хамгийн 

дээд хэмжээ нь ХХБ дахь ус мөстөн хөлдсөн өвөл цагт хамгийн өндөр байдаг. Баяжуулах үйлдвэрлэлийн 

эргэлтэд уурхайн талбайн усны ихэнх нь хэрэглэгддэг бөгөөд усны нөөцийн бараг 90%-ийг ашигладаг тул ус 

дахин ашиглах хүчин чармайлтын гол анхаарал хандуулдаг хэсэг юм. 

ОТ төслийн ус дахин боловсруулж ашиглах хувь 2021 онд 89.7% -д хүрсэн байна. 2019, 2020 онуудад усны 

дахин ашиглалт 87.1, 87,7 % тус тус байжээ. Эдгээр нь гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн нэг болгож оруулсан 

(WR-KPI-03) дахин ашиглалтын хамгийн бага шалгуур болох 80%-ийн босгоос дээш байгааг харуулж байна. 

2021 он гарсаар нэг тонн хүдэр боловсруулахад нийт 360 л ус хэрэглэсэн үзүүлэлттэй байна. 
 

2020 оны турш нэг тонн хүдэр боловсруулахад 371 л ус хэрэглэсэн үзүүлэлттэй байв. Эдгээр үзүүлэлтүүд 2019 

оны 392 л/тонны хэрэглээнээс доогуур байгаа бөгөөд 547 л/тонн (WR-KPI-04) хэрэглэнэ гэсэн зорилтот 

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтээс бага байгаа юм. Усны хэрэглээ нь дэлхийн дундаж хэрэглээний түвшин 

болох 1,220 л/тонн-ын 1/3-ээс бага байна. Усны ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлуудын үр дүнг 

тогтмол үнэлдэг ба үүнд технологийн усан сангийн ууршилтыг багасгах, газар дор хийгдэх ажлуудад 

зарцуулах усны хэрэглээг хязгаарлах арга хэмжээнүүд багтдаг. БОННҮ-ээр хүлээсэн усны хэрэглээтэй 

холбоотой үүрэг амлалтуудтай харьцуулахад усны хэрэглээний үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг ОТ сайн 

хангаж ирсэн гэдгийг БОНХЗ онцлон тэмдэглэж байна. 

 

4.1.2.  Өмнийн говийн усны тогтвортой хэрэглээ 

OT ХХК МУ-ын Засгийн газар, төрийн бус байгууллагууд болон өмнийн говийн бүс нутагт ус хэрэглэгч бусад 

олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад тухайн бүс нутагт ус ашиглалтын тогтвортой загвар бий болгох,  

одоогийн усны эх үүсвэрийг хэвээр хадгалахад нь туслах  чиглэлээр хамтран ажиллах үүрэг хүлээсэн билээ. 

2014 онд үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш ОТ компани Өмнөговийн уурхай, усны менежмент, орон нутгийн 

талаарх уулзалт хэлэлцээрүүдэд гол оролцогч байсаар ирсэн. Энэхүү хөтөлбөр нь үндсэн 3 чиглэлд үйл 

ажиллагаагаа чиглүүлсэн ба үүнд: 

• Компанийн ажилчид, иргэний нийгэм, төрийн байгууллагын ажилтнуудад устай холбоотой эрсдэл 

бууруулах, үр дүнтэй менежментийн арга барилын талаар сургалт явуулах; 

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

салбарын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, мэдээллийн солилцоог сайжруулах; 

• Уул уурхайн салбарын усанд үзүүлэх нөлөөллийн талаар нутгийн иргэдийн ойлголтыг тодорхойлох; 

• Дэлхийн банк, ОҮИТБС-тай хамтран усны хэрэглээ, чанарыг ил тод болгох замаар сайн засаглал 

тогтоох. 

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

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

төслүүд уг кодексын гишүүн бөгөөд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны (БОАЖЯ) оролцогч талууд мөн 

багтдаг. СДК нь усны нөөцийн үр дүнтэй менежмент, хязгаарлагдмал усны нөөцийн ил тод хэрэглээ/бүртгэл 

зэрэг олон зорилгын төлөө ажилладаг. СДК-ын үр дүнгийн тайланг ГТЗ-ийн гишүүд болон Ханбогд сумын 

оршин суугчдад тараадаг. 

2021 онд СДК-ийн хүрээнд Өмнөговийн уул уухай, усны менежментийн чиглэлээр орон нутгийн иргэдтэй 3 

удаагийн уулзалтыг хөндлөнгийн зөвлөхийн тусламжтай зохион байгуулсан. Эдгээр уулзалтаар өргөн 
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хүрээний асуудлуудыг авч хэлэлцсэн. Тухайлбал, 2021 оны 3-р сарын хурлаар СДК-ийн гишүүд 2021 оны үйл 

ажиллагааны зорилтуудыг дэвшүүлсэн ба үүнд ОТ-н ус дахин ашиглалтын түвшнийг 85 %-д хадгалах, 

ууршилтыг бууруулах туршилт явуулах, таван жилийн усны аудит хийх зэрэг ажлуудыг багтаасан байна.  
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4.1.3  Ундай голын голдиролд тохируулга хийсэн ажлын төлөв байдал  

Ундай голын голдиролд тохируулга хийсэн ажлын өнөөгийн төлөв байдлын дүгнэлтийг Ундай голын 2 жил 

тутамд хийгддэг тайлангийн сүүлийн хувилбар  болох 2021 оны 9-р сард 30-ны өдрийн тайланд үндэслэн 

боловсрууллаа. Энэхүү тайлан нь 2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл бүртгэгдсэн тоон мэдээллийг багтаасан. 

Ундай голын төлөв байдлын тайланг анх 14 хоног тутам гаргаж байгаад улирлаар гаргадаг болсон ба 2019 оны 

5-р сараас хойш жилд 2 удаа гаргадаг болсон. Тайланд 2013 онд Ундай голын голдирлыг Ил уурхайг тойруулан 

өөрчилсний дараа голдирол хэрхэн алгуурхан тогтворжиж байгааг харуулсан. Өмнөх тайланд дурдсанаар 

Ундай голын өөрчилсөн голдирлоор өдөрт ~ 700 m 3 газрын доорх ус хойд тусгаарлах далангаас газар доорх 

хонгилын системээр дамжин урсаж УТЗТ-н урдхан байх эцсийн цэгт хүрч байна. 

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

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

булгийн оронд энэ хиймэл булгийг Шинэ Бор-Овоо булаг гэж нэрлэсэн. Хуучин Бор-Овоо булаг харьцангуй 

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

хойш шинэ булгийн морфологид хэмжилт хийж байгаа. Шинэ булгийн талбайн ус хөлдөж гэсэх төлөвийн 

хооронд хэлбэлзэж байдаг хэдий ч, ямар ч нөхцөлд Шинэ Бор Овоо булагт усны нөөц илүү байгаа. 2019 оны 

1-р улирлаас эхлэн ОТ шинэ булгийн талбайн хэмжилтийг агаарын судалгааны техник болох дроноор хийдэг 

болсон. Энэ нь гадаргуугийн талбайн хэмжилтийн нарийвчлалыг сайжруулдаг. 

Ундай голын 2 жил тутмын сүүлийн тайланд Шинэ Бор-Овоо булагт хийгдэж байгаа хяналт шинжилгээний 

талаар дурдсан. Зураг 4-1-д булгийн талбайд 2020/2021 онд хийсэн хэмжилтийг харуулав. Өвөл хаврын турш 

сэлбэгдэж 2021 оны 2-р сарын байдлаар булгийн талбай 51500 м2 хүрсэн байна. Одоогийн байдлаар Шинэ Бор-

Овоо булгийн талбай ойролцоогоор 11,000 м2  байна (2021 оны 8 сар). Хур тунадасны хэмжээ жил дараалан 

дунджаас доогуур байсны дараа 2015 оныг эс тооцвол шинэ булаг зуны саруудад дандаа устай байгаа.  
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Зураг 2: 4-2 Шинэ Бор Овоо булгийн гадаргуугийн тайлбайн өөрчлөлт 

 

 

Шинэ булгийн морфологийн хяналтаас гадна Ундай голын  бага гүнтэй аллювийн хурдсад хяналт  

шинжилгээний үндсэн цэгүүд (OTMB11-45, OTMB11-52/53) байдаг. Эдгээр нь шинэ булгийн эхээс урагш 

ойролцоогоор 400 м-ийн зайд байрладаг. Голдирол өөрчлөх тохируулга хийх сувгийн барилгын ажлын дараах 

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

хэлбэлзэж байсан нь цаг агаарын нөхцөл байдал, гадаргын мөс хайлснаас үүдэн нэмэгдэх хандлагатайг 

харуулж байна (Зураг 4-3). Ерөнхийдөө усны түвшин Ундай голын голдирол өөрчлөх ажлын өмнөх үеийнхээс 

бага зэрэг багассан үзүүлэлттэй байгаа нь нийт нутгийг хамарсан цаг агаарын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй.   
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Зураг 3: 4-3 OTMB-11-45, OTMB 11-52/53 дахь гүний усны түвшин 2021 оны 8 сарын сүүлийн байдлаар  

 

 
 

Усны түвшин нэмэгдсэн хандлагатай байгаа нь УЛТ-н доод хэсгийн усны нөөц Ундай голын голдирол 

өөрчлөх суваг байгуулахын өмнөх үеийнхээс илүү байгааг харуулж байна. Энэ нь голдирол өөрчлөх суваг 

ил уурхайн ойролцоох Ундай голын сувгийг хөндлөн гарсан хагарлуудыг тойрон гарч байгаатай холбоотой 

байх магадлалтай. Өмнө нь эдгээр хөндлөн хагарлуудаас үүдэн голдирол өөрчлөх сувгаас шүүрэл үүсэж 

хагарлын доод хэсэг дэх Ундай голын аллювын хурдаст агуулагдаж буй усны хэмжээг багасгадаг байсан. 

Сүүлийн хэдэн жилийн турш голдирол өөрчлөх сувгийн гадаргын усны урсцын хэмжээ 0.5 л/с-1.0 л/с хооронд 

хэлбэлзэж байна.  

Зураг 4: 4-4 Шинэ бор Овоогийн булгийн гадаргын усны урсац  

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

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

гарцын удаан хугацааны хяналтад тулгуурлан үнэлнэ. Түүнчлэн Төслийн амжилтыг цаг уурын хэлбэлзэл, 
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жишээ нь хэвийн эпизодик хуурайшилттай жилүүд, үер зэргийг харгалзан үнэлэх ёстой. 

Хамгийн их нөлөөлөлд өртөх магадлалтай Будагт булаг нь голдирол өөрчилсөн Ундай голын суваг Хүрэн 

толгойн голтой нийлдэг цутгалын дээд талд оршдог тул шууд хур тунадаснаас өөрөөр бараг тэжээгддэггүй. 

2018 онд олон удаа үер бууснаас булгийн өмнөх ундаргыг дарсан. Гэхдээ түүнээс хойш булгийн ундарга голын 

голдирол дотроо байгалийн жамаар доош нүүсэн байна. Будагт булаг 2020 оны турш нэлээн том талбайг эзэлж 

байсан байна. 2021 оны эхний хагаст Ковид-19-ийн улмаас уурхайн талбайн ажиллах хүч дутагдалтай байснаас 

булгийн гадаргын талбайд хийх хяналт шинжилгээг түр зогсоосон. Хяналт шинжилгээг дахин үргэлжлүүлсэн 

ба хамгийн сүүлийн хэмжил буюу 2021 оны 8 -р сарын байдлаар Будагт булгийн талбай 300 м2 гэж 

тэмдэглэгдсэн байна. 

  
Зураг 5: 4-5 Байгалийн жамаар байраа сэлгэсэн Будагт булгийн харагдах байдал -2021 оны 8 сар 

 

Будагт булгийн дор байрлах харьцангуй жижиг Хөх хад булаг жилийн ихэнх хугацаанд бараг хуурай байдаг 

хэдий ч  2018, 2020 оны үерээс шалтгаалж сүүлийн жилүүдэд устай байх болсон. Уг булаг ерөнхийдөө жилийн 

хоёрхон сард ундаргатай байдаг байсан бол сүүлийн хэдэн жилийн хяналт шинжилгээгээр 4 болон түүнээс 

дээш сар устай байдаг болсон байна. Энэ нь Ундай голын систем дэх усны нөөц уг байршилд илүү байгааг 

харуулж байна. 2021 оны 8 сард Хөх хад булгийн талбайг 240 м2  гэж хэмжсэн байна. УТЗТ-аас доош байрлах 

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

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

хурдсыг малтан гадарга доорх усаар ундаалж байгаа нь нотлогдсон. 
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4.1.4  Усны хяналт шинжилгээний сүлжээ 

Усны хяналт шинжилгээний сүлжээ нь гүний усны хяналт шинжилгээний 271 худаг/цооног, 69 малчны худаг, 

11 булаг шандыг оруулан нийтдээ 351 цэгээс бүрдэж байна. Хяналт шинжилгээний сүлжээнд Өмнөговь 

аймгийн Ханбогд, Манлай, Цогтцэций сумдын тодорхой байршлуудыг хамруулдаг. Уг сүлжээнд Ундай голын 

өөрчилсөн голдирлын дагуу усны хяналт шинжилгээний нийт 60 цэг байгаагийн 34 нь хяналтын худаг, 19 нь 

малчдын худаг, 7 нь булаг шанд байна.Ундай голын сүлжээнээс гадна Гүний хоолойн цооногийн талбайд 146, 

УЛТ-д 82, Төслийн илүү өргөн бүс нутагт 63 хяналт шинжилгээний байршил байна.  

2020 он ба 2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл ОТ-н Байгаль орчны хэлтсийн хийсэн үнэлгээгээр малчдын 

худаг, байгалийн булаг шандад ОТ төслөөс үзүүлсэн шууд болон шууд бус нөлөөлөл тэмдэглэгдээгүй хэдий ч 

тус хэлтэс болзошгүй хамаарлыг тогтоох зорилгоор усны түвшний мэдээллийг тогтмол хянаж байна (WR -KPI-

01). 

Малчдын худгийн усны түвшин удаан хугацаагаар буурах эсвэл усны чанар өөрчлөгдсөн тохиолдолд ОТ 

гидрогеологийн үнэлгээ явуулж, үзлэг шалгалт хийж, худаг эзэмшигчтэй уулзалт зохион байгуулдаг. ОТ энэ 

бүс нутгийн усны түвшинд 2003 оноос хойш 18 жилийн турш хяналт шинжилгээ хийж байна. Энэхүү өргөн 

хүрээний судалгааны үр дүнд ерөнхийдөө малчдын худгийн усны гаралт цаг уурын өөрчлөлт, ОТ-н татан авч 

буй ус нөлөөлөхөөс илүү худгийн өөрийн нөхцөл байдал, ажиллуулж буй арга хэлбэр нь хуучирсан байгаа нь 

гол нөлөөлөх хүчин зүйл болж байгааг тогтоосон. Тус бүс нутагт олон зууны турш уламжлагдан ирсэн 

бэлчээрийн мал аж ахуйн уламжлалыг хадгалан үлдэж худгуудын гарцыг тогтвортой байлгахын тулд худаг 

сэргээн засварлан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Сэргээн засварласан худгийн жишээг 4 -6-р зурагт үзүүлэв.  

  

Зураг 6: 4-6 Гар худгийн өмнөх нөхцөл байдал ба сэргээн завсарласан байдал 

 

 

Үерийн хяналт шинжилгээг боломжит хэмжээнд хийх нь усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний чухал 

үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Ундай голын дагуу Будаа голын голдирол, Гүний хоолойн бүсэд (Халив, Ухаа загийн 

аллювийн систем) усны түвшин хэмжих автомат төхөөрөмж бүхий үерийн усны хяналтын 8 цэг байгуулсан. 

Энэхүү төхөөрөмж нь 2021 оны 6, 8-р сарын үерийн бүртгэх үүргийг сайн гүйцэтгэсэн. Бүх үерийн тохиолдол 

Ундай голын голдирлоор дамжиж УТЗТ-н урд хэсэг рүү гаргахад хангалттай агууламжтай байсан. Хамгийн 

хүчтэй үер 2021 оны 7-р сард тохиож Дулааны төв станцын замд зарим нэг хохирол учруулсан (Зураг 4-7). 

2020 онд зургаан үерийн тохиолдол гарч байсан ба тэдгээр нь мөн 7, 8-р сард бүртгэгдсэн байна. 
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Зураг 7: 4-7 ДТС-ын замын уулзвар 2021 оны 7 сард буусан үерийн үеэр  

 

 

ОТ Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ХОБОХШ)-ний хөтөлбөрөө 2019 онд шинэчилсэн. 

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

экосистемийн үйлчилгээ, агаарын чанар, амьтан, ургамлын хяналт шинжилгээг багтаадаг. Хамтын оролцоотой 

байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн шилдэг туршлагын хэрэгжилтийн үр дүнг хангах үүднээс 

ОТ компани гадны ТББ-тай (Мөнх Ногоон Галба) гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  
 

Уг ТББ нь ХОБОХШ-г олон чиглэлээр хэрэгжүүлэх (орон нутгийн хөтөлбөр, усны нөөц, биологийн олон янз 

байдал г.м) тусгай багтай. 2019 онд тус хөтөлбөрийн хүрээнд 85 малчин усны хяналт шинжилгээнд оролцсон 

байна. Эдгээр малчид ОТ-н нөлөөллийн бүсэд байрлах дөрвөн өөр багийн 86 гар худагт хяналт тавьдаг. 

ХОБОХШ-ний хүрээнд усны хяналт шинжилгээг 3 өдөрт нэг удаа буюу сард 10 удаа явуулдаг ч КОВИД-19 

цар тахлын улмаас хэд хэдэн удаагийнх тасалдсан.  

Хур тунадас багатай, гантай мөчлөг тохиолдсон үед  Шинэ Бор Овоо булаг хатаж болзошгүй тул ийм үед авах 

хариу арга хэмжээг албажуулахыг БОНХЗ өмнө нь зөвлөж байсан. Ноцтой ган гачиг болсон тохиолдолд 

шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авах бодлогыг ГТЗ-өөр дамжуулан боловсруулах зөвлөмжийг БОНХЗ 

өгсөн. ОТ ХХК худаг сэргээн засах, бэлчээрийн ус хангамж сайжруулах санаачилга дээр ГТЗ-тэй хамтран 

ажиллаж байна. OT БОНХЗ-ийн санал зөвлөмжийг хүлээн авч хамгийн сүүлд 2021 оны 8 сард Ундай голын 

өөрчилсөн голдирлын хяналт шинжилгээний үр дүнг ГТЗ-ийн уулзалтад танилцуулсан. Уулзалтын дүгнэлт 

хэсэгт ОТ-н зүгээс Ундай голын өөрчилсөн голдирол үүргээ хэвийн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд энэ гүйцэтгэлийн 

үзүүлэлттэй холбоотой оролцогч талуудтай ямар нэгэн зөрчил үүсэхгүй тухай ГТЗ-д танилцуулсан тоон 

мэдээлэл, материалд дурдсан.  

 

4.1.5  ХХБ-ийн шүүрэл ба байгаль орчны хяналт шинжилгээ  

Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ) нь ил уурхайгаас зүүн зүгт 2 км, баяжуулах үйлдвэрийн талбайгаас зүүн 

урагш 5 км зайтай. ХХБ нь 720 сая тонн зутан агуулах зориулалттай ба хаягдал чулуугаар барьсан 70 метрийн 

өндөртэй, 2х2 км хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлбэртэй хоёр сангаас бүрдэнэ. 1-р сан одоогоор бүрэн 

ажиллагаатай, хаягдал зутан хүлээн авч байгаа бол ХХБ-ийн 2-р сангийн барилгын ажил эхний шатандаа 

байгаа бөгөөд нарийвчилсан зураг төслийг эцэслэн боловсруулж дуусахыг хүлээж байна. ХХБ -ийн 1-р санд 

2013 оны 3-р сараас хаягдал зутан хүлээн авч эхэлсэн. Уг сан нь 2023 он гэхэд дүүрэх ба энэ үед 2-р сан 

ашиглалтад орно. ХХБ-ийн 1-р сангийн суурийн дор байгалийн зузаан шаварлаг хөрс байдаг; гэхдээ 1-р 

сангийн зүүн өмнөд булангийн байгалийн хатуу шаварлаг хөрсгүй хэсэгт 1 м зузаан шаварлаг суурь барьж 
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байгуулсан.  

Одоогийн байдлаар ХХБ-д шүүрлийн дөрвөн байршил байна. 2020 оны 3 сард өмнөд далан хажуугийн дунд 

хэсгээс, 2018 онд үүссэн 4-р шүүрлийн зүүн талд шүүрэл шинээр гарч ирсэн. ХХБ-ийн хойд далангийн хананд 

даралт бууруулах зорилгоор хэд хэдэн  цооног шинээр өрөмдөж гаргасан учраас дугаарлалтын зөрүү гарсан. 

Эдгээр даралт бууруулах цооногууд ХХБ-аас шүүрэл урсах боломж олгодог тул шүүрлийн дарааллаар дугаар 

оноосон. Даралт бууруулах зорилгоор цооног өрөмдөөгүй бусад 4 шүүрэл нь: Хойд хэсэгт 3-р шүүрэл, зүүн 

хэсэгт 1-р шүүрэл, урд хэсэгт 4, 9-р шүүрэл тус тус байрлаж байна. Хуучин 2-р шүүрэл нь 1-р шүүрлийн 

хажууд байсан боловч ХХБ-ийн далангийн үеийн барилгын явцад дарагдсан. Зураг 4-8-д эдгээр шүүрэл, 

даралт бууруулах цооног, гүний усны хяналт шинжилгээний сүлжээний байршлыг харуулав. ОТ төсөл 

шүүрлийн ус, түүний дотор даралт бууруулах цооногоос цуглуулсан усыг хуримтлуулж, замын тоос дарах 

болон баяжуулах үйлдвэрт эргүүлэн ашигладаг. 
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Зураг 8: 4-8 Шүүрэл, хяналт шинжилгээний цооног, даралт гадагшлуулах цооногуудын байршил 
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Ус зайлуулах сувгийн өргөн, гүн нь  халиагуур суурилуулахад хэт өргөн байсан учир 1-р шүүрлийн байршилд 

шүүрлийн усны хэмжээг тодорхойлох боломжгүй байсан (Зураг 4 - 9). Энэ шүүрлийн ус нь ХХБ-ийн шүүрэл 

цуглуулах цөөрөм рүү урсан ордог. 3-р шүүрэл нь ХХБ-ийн зүүн хойд булангаас мөн шүүрэл цуглуулах 

цөөрөм руу урсан ордог. 3-р шүүрэл ХХБ-ийн дарагдсан боловч уг шүүрлийн урсгалыг ус зайлуулах системээр 

цуглуулж авдаг. 2018 онд ХХБ-ийн баг 3-р шүүрлээс хойш 40-140 м зайд цооногууд өрөмдсөн бөгөөд эдгээр 

даралт бууруулах цооногуудаас цуглуулсан усыг шүүрэл цуглуулах цөөрөм рүү хуримтлуулдаг. 4 ба 9-р 

шүүрлийн нийт урсац 1-1.75 л/с-ийн хооронд хэлбэлзэж байна. 2016 оноос хойш шүүрэл цуглуулах цөөрмийн 

усыг ил уурхайн тээвэрлэлтийн болон бусад замд тоос дарах зориулалтаар ашиглаж ирсэн. 

  

Зураг 9: 4-9 Шүүрлийн ус хуримтлуулах 

 

Нийт ууссан бодис,  сульфат, фторид, молибден, бор, селен зэрэг ХХБ-ийн шүүрлийн усны чанарын 

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

удирдамжид заасан хэмжээнээс давсан байна. Өмнө нь мал, зэрлэг ан амьтад энэ уснаас ундаалах тохиолдлууд 

гарч байсан тул шүүрлийн ус хуримтлуулах талбайг тойруулан хашаа барьсан. Мал, амьтан орохоос сэргийлж 

2 м өндөр хашааг 100,000 м2 талбайд босгосон. 

ОТ жилд 2 удаа ХХБ-ийн шүүрлийн хяналт шинжилгээний тайлан гаргадаг ба уг тайланд ХХБ-ийн далангийн 

ойролцоох газар доорх усны хяналтын цооног, пьезометрүүдийн гүйцэтгэлийн талаар дэлгэрэнгүй дурддаг. 

Энэхүү виртуал аудитын хүрээнд хамгийн сүүлд 2021 оны 9 сард гаргасан ХХБ-ын тайлангийн мэдээллийг 

авсан болно. 

Хаягдлын 1-р сангаас урагш 0.3 км-т орших OTRC1612 хяналт шинжилгээний цооногийн үзүүлэлтүүдийг 

өмнө нь БОНХЗ хянаж байсан боловч далангийн барилгын ажлын явцад дарагдсан тул OTMB 18-84, OTMB 
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16-84 цооногуудаар сольсон. OTMB16-84 хяналтын цооног нь 2020 оны 1-р сард ХХБ-ийн даланг урагш 

өргөтгөх үед булагдсан. Эдгээр хяналт шинжилгээний цэгүүдийн нэгтгэсэн тоон мэдээллээс харахад 2021 оны 

8-р сарын байдлаар OTMB18-84-ийн усны түвшин газрын гадаргаас доош ердөө 0.23 метр байгаа нь усны 

түвшин аажмаар нэмэгдэж байгаа хандлагыг харуулж байна (Зураг 4-10). 

 

Зураг 10: 4-10 ХХБ-ийн урд хэсгийн хяналт шинжилгээний цооногуудын усны түвшний өсөлт  

 
  

Усны түвшний энэ өсөлттэй зэрэгцэн нийт ууссан бодисын хэмжээ 2013 онд 573 мг/ л байснаа 2021 оны 6-р 

сард 6,838 мг/ л болж нэмэгдсэн байна (Зураг 4-11). Хлорид, сульфат, натрийн агууламж ч мөн адил өссөн. 

2017 оны сүүлээр цооногоос авсан дээжний кали/натри, магни/калийн харьцааг үзэхэд ХХБ-ийн цөөрмийн 

усны чанараас ялгаатай байсан нь байгалийн өндөр давсжилттай гүний ус зэрэг ХХБ-ийн шүүрлээс өөр эх 

үүсвэр байгааг илтгэж байсан. 
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Зураг 11: 4-11 ХХБ-ийн урд хэсгийн хяналт шинжилгээний цооног дахь нийт ууссан хатуу бодисын өсөлт  

 

 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд дээр гүний усны чанарын судалгааг цаашид хийх шаардлагатай гэж БОНХЗ 

зөвлөж байна. ХХБ-аас гарч буй шүүрэл, ялангуяа урд талын шүүрэл гүний усны чанарт нөлөөлж байх 

магадлалтай тул тодорхой холбоо хамаарлыг тогтоох нь зүйтэй. ОТ ХХБ-ийн 1-р сангийн урд талын гүний 

усны түвшний өсөлтийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах изотопын шинжилгээ хийхээр төлөвлөөд багагүй 

хугацаа өнгөрсөн. Уг судалгаа Ковид-19 цар тахлын хязгаарлалтаас уурхайн талбайд ажиллах хүч 

хязгаарлагдмал байснаас хийгдээгүй. ОТ энэхүү изотопын судалгааг 2021 оны 11-р сараас эхлүүлнэ гэж 

танилцуулсан. ХХБ-ийн эргэлтийн усан сангийн НУХБ-ын агууламж 2020 оны 9-р сард 10,449 мг/г гэж 

бүртгэгдсэнийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

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

хойд булангийн нам дор хэсгийг дайран өнгөрдөг нь энэ дагуух газрын доорх усны урсцыг нэмэгдүүлдэг. 

Эдгээр голын гадаргын урсац ХХБ-ийн эргэн тойрны хөрсөнд шингэхгүйгээр үерийн усыг урсгах инженерийн 

сувагт ордог. Сувагт цугларсан ус ХХБ-ийн доод хэсэгт Халивын голын аллювийн системд буцаж нийлдэг. Уг 

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

ХХБ-ийн зүүн талд Халив голын аллювийн сувагт тусгаарлах далан байгуулсан. Энэ даланг (“зүүн үзүүрийн 

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

зорилгоор барьсан. Халивын урсгал Бор хошууны голын бэлчиртэй хэсэг газраар нийлж нэг хэсэг урсаад цааш 

Будаа голын эх болдог. 

Зүүн үзүүрийн шүүрлийн ус цуглуулах далангийн шүүрлийн усыг автомашинаар зөөж замын усалгаанд 

ашиглаж байгаа бөгөөд ХХБ руу ус буцааж шахах системийг одоогийн байдлаар ашиглахгүй байгаа. 

Тусгаарлах далангийн доод талын хяналт шинжилгээний цэгүүд нь энэ шүүрэл цуглуулах цэгийг тойрон гарч 

болзошгүй аливаа шүүрлийг хянах боломж олгодог. Доод хяналтын цооногуудын мэдээллээс харахад ХХБ-

ийн хойд, зүүн, өмнөд захад мэдэгдэж буй шүүрлүүдээс ХББ-ын доод хэсгийн байгаль орчинд үзүүлсэн 

илэрхий нөлөө байхгүй байна. 
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ОТ нь ГТЗ-тэй хамтран ажилласны үр дүнд саяхан “ХХБ-ийн хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө”-г батлуулан 

хэрэгжүүлж эхэлсэн. Судалгааны зорилго нь ХХБ-тай холбоотой байгаль орчны байнгын хяналт шинжилгээг 

ил тод байдлаар явуулах, учирч болзошгүй эрсдэлийг таньж мэдэхэд оршино. Байгууламжаас 10 км-ийн зайд 

амьдардаг малчдын худгийн ундны усны дээжийн шинжилгээ, нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүс нутгийн 

хөрсний дээжийн шинжилгээ, Ханбогд сумын малын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран гүйцэтгэх малын эрүүл 

мэндийн судалгаа гэх зэрэг ажлууд энэхүү судалгааны даалгаварт багтсан. ХХБ-ийн хяналт шинжилгээний 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд Мөнх ногоон галба ТББ хяналт тавин ажилладаг. Одоогийн байдлаар төлөвлөсөн 

түүвэрлэлтийн дагуу тоон мэдээллийг цуглуулсан ба дүн шинжилгээ/танилцуулга хийх ажил хүлээгдэж байна. 

ХХБ-ийн хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний үр дүнг БОНХЗ-ийн дараагийн хяналт шинжилгээний тайланд 

оруулна. 

 

4.1.6 Ус хайгуулын хуучин цооногуудыг битүүмжлэх 

2003-2011 онд Гүний хоолой, Галбын говийн бүс нутагт хийгдсэн усны хайгуулын хуучин цооногуудыг 

өнгөрсөн жилүүдэд битүүмжлэн сэргээн засварлаж Монгол Улсын Усны тухай хуулийн дагуу орон нутгийн 

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

нэмж 41 хайгуулын цооног битүүмжилсэн. 2020 онд дахин 32 цооног битүүмжилж, орон нутгийн захиргаанд 

албан ёсоор хүлээлгэн өгснөөр нийт 149 цооногийг хүлээлгэн өгсөн байна. Ингэснээр Галбын говийн цооног 

сэргээн засварлах хөтөлбөр дууссан. Цаашид Гүний хоолойн бүс, Нарийн загт битүүмжлэхээр хүлээгдэж буй 

27 цооног байна. Энэ ажлыг 2020 оны хээрийн ажлын улиралд хийхээр төлөвлөж байсан боловч Ковид-19-ийн 

нөлөөгөөр тасалдсан. Үлдсэн цооногуудыг битүүмжлэх кампанит ажлыг 2021 онд хийхээр төлөвлөж байгаа ч 

улсын хэмжээний хатуу хөл хорио нь энэхүү ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  боломжийг олгоогүй. Гүний 

хоолойд цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэлийн талаарх шинэчилсэн мэдээллийг дараагийн аудитын 

тайланд оруулна. 

 

4.1.7  Элэгдэл, хагшаасны судалгаа 

ОТ жил бүр УНМТ-ний элэгдэл хагшаасны хяналт шинжилгээний шаардлагуудын хэрэгжилтийг үнэлэх 

Элэгдэл хагшаасны хяналт шинжилгээний тайлан гаргадаг. Тайлангийн сүүлийн хувилбар 2021 оны 4-р сард 

гарсан ба дараагийнх 2022 оны 1-р улиралд гарна. 2020, 2021 онуудад Ковид-19-ийн хөл хорионы улмаас 

элэгдэл хагшаасны хээрийн судалгаа бараг хийгдээгүй. Ундай гол дагуу ОТ уурхайн талбайтай нийлсэн 

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

ОТ-ХБ чиглэлийн зам дагуу хяналт шинжилгээний 5 цэг, ОТ-ГХ чиглэлийн зам дагуу 3 цэг, ОТ-ГС чиглэлийн 

зам дагуу 6 цэг байрладаг. Ковид-19 хөл хорионы улмаас хиймэл дагуулын зургийг элэгдлийн нөлөөллийг 

үнэлэхэд ашигласан. 2020 онд хур тунадас бага орсон тул элэгдэл, хагшаас мөн бага байв. 2021 оны 9 сарын 

сүүлийн байдлаар ОТ уурхайн талбайд 95.0 мм хур тунадас орсноос Ундай гол 4 удаа үерлэсэн. Одоог хүртэл 

уурхайн талбайд гарсан элэгдэл/хагшаасны хамгийн том нөлөөлөл 2018 онд тохиосон  41 өдөр үргэлжилсэн 

Ундай голын үер юм. 2019 онд ямар ч үер болоогүй бөгөөд 2020 оны үерийн 6 тохиолдол нь удаан хугацаанд 

үргэлжлээгүйн дээр (нэг хоногоос хэтрээгүй) дунд зэргийн эрчимтэй байсан тул элэгдэл/хагшаасны сөрөг 

нөлөө үзүүлээгүй. ОТ 2021 онд Ундай голын системийн элэгдлийн чиг хандлагыг дроны судалгаа, хиймэл 

дагуулын зураглалаар тодорхойлсон (Зураг 4-12). 
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Зураг 12: 4-12 Ундай голын системийн дрон, хиймэл дагуулын зураг  

       
4.1.8 Бохир ус цэвэрлэх  

ОТ компани ундны ус болон цэвэрлэсэн бохир усны  төслийн стандартыг хангахаар ажиллаж байна. Төслийн 

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

тодорхойлсон байдаг. Төслийн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн систем нь Австралийн А ангиллын 

ус цэвэрлэх стандартад нийцэж байна.  

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

бактериологийн шинжилгээ хийдэг. БОНХЗ-ийн өмнөх аудитын тайланд дурдсанчлан Манлай 2 Бохир ус 

цэвэрлэх байгууламжийн (БУЦБ) цэвэрлэсэн бохир усан дахь фосфорын хэмжээ нь 2020 оны 1-8-р саруудад 

2-5 ppm буюу Төслийн стандарт болох 1.5 ppm-ээс давсан. Фосфорын хэмжээ хэтэрсний үндсэн шалтгаан нь 

Манлай 2-ын БУЦБ-д идэвхжүүлсэн лагийн чанар болон Мазаалай гал тогооны бохир усны чанараас 

шалтгаалж байгааг тогтоосон. Хаягдал усны чанартай холбоотой зөрчлүүдийг арилгах Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулж дараах арга хэмжээг авсан байна. Үүнд:  

• Мазаалай гал тогооноос үндсэн Хаанзаа БУЦБ руу ус дамжуулах шугам хоолойн ажил 2020 оны 12-р 

сард дууссан. Мазаалай гал тогооны саарал усыг одоо үндсэн Хаанзаа БУЦБ руу нийлүүлж байна; 

• Хаанзаа үндсэн БУЦБ-д шинэ мембран биореактор суурилуулж дууссан; 

• 2021 оны 3-р сард Мазаалай гал тогоонд тос баригч шинээр суурилуулсан. 

• Фосфорын хэмжээг хянах зорилгоор хөнгөн цагаан хлоридын тунг тохируулах системийг суурилуулсан 
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ОТ нь цэвэршүүлсэн бохир усны чанарын мэдээллийг 2021 оны хяналт шинжилгээний тайлангаас гарган өгсөн 

ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжиж дууссанаас хойш холбогдох Төслийн стандартаас хэтэрсэн 

тохиолдол гараагүй байна. Цэвэрлэсэн бүх хаягдал усыг ХХБ руу буцааж дахин ашигладаг тул байгаль орчинд 

шууд хаягддаггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл ундны усны хяналт 

шинжилгээний үр дүн нь Төслийн стандартад нийцэж байна. 

 

4.1.9  Зөвлөмж 

1. ХХБ-ийн урд орших хяналт шинжилгээний цооногт нарийвчилсан шинжилгээ хийж байхыг  БОНХЗ 

зөвлөж байна. Ялангуяа, НУХБ-ын концентрац, усны түвшин нэмэгдэж байгаад нэмэлт судалгаа хийх 

хэрэгтэй байна. ХХБ-ийн урд шүүрэл үүссэн нь энэ талбайд ХХБ-аас асгарсан байж болзошгүй гэж үзэхэд 

хүргэж байгаа ба энэ талбай нь ХХБ-ийн 1-р сангийн дор нь шавар суурь доторлогоо хийж өгсөн хэсэг 

гэдгийг БОНХЗ тэмдэглэж байна. ОТ урд хэсгийн хяналт шинжилгээний цооногуудын геохимийн төлөв 

байдлын эх үүсвэрийг илүү сайн ойлгохын тулд изотопын шинжилгээ ашиглан судалгаа хийж байгаа 

талаар БОНХЗ мэдээлэл авсан.  

 
4.2. Эрдсийн хаягдлын менежмент 

Эрдсийн хаягдлыг эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу зохицуулдаг. 2021 оны 9 сарын 30-

ны байдлаар нийт 37.8 сая тонн материал олборлосон нь 2019 онд олборлосон 48.5 тонн, 2020 онд олборлосон 

59.3 сая тонн хаягдал чулуулгаас бага байна. Хаягдал чулуулгийг ил уурхайн ойр байрлах зориулалтын 

хаягдал чулуулгийн овоолгод хүргэх эсвэл Хаягдал хадгалах байгууламжид (ХХБ) ашигладаг. 2021 онд 

олборлосон 37.8 сая тонн хаягдал чулуулгийн дөнгөж 1.0 сая тонныг материал ангилан ялгах шалгуураар 

Хүчиллэг үүсгэх чадвартай (ХҮЧ) гэж үзсэн. ХҮЧ-тай болон ХҮЧ-гүй хаягдал чулуулгийг ангилах шалгуурыг 

нийт хүхэр, нийт нүүрстөрөгч, хүчил саармагжуулах чадамжид үндэслэдэг. Нийт олборлосон 37.8 сая тонн 

хаягдал чулуулгаас 21.3 сая тонныг ХХБ-ын далан байгуулахад ашигласан бол үлдсэн 16.5 сая орчим тонныг 

Хүчиллэг үүсгэх чадваргүй (ХҮЧ-гүй), Хүчиллэг үүсгэх чадвартай (ХҮЧ-тай) -гаар нь ялгаж хаягдал 

чулуулгийн тусгаарласан талбайд байрлуулсан. 

Эрдсийн хог хаягдлыг эрдсийн хаягдлын менежментийн MW04, MW05, MW06, MW13 төлөвлөгөөний дагуу 

ангилж, зохицуулдаг. Уг төлөвлөгөөнд 2020 онд өөрчлөлт оруулж ХҮЧ-гүй шалгуур үзүүлэлт дэх нийт 

хүхрийн хэмжээ < 0.8% байсныг <1.5% болгон өөрчилсөн. Байгаль орчны хяналт шинжилгээгээр энэхүү 

өөрчлөлтөөс үүдсэн ямар нэг сөрөө нөлөө илрээгүй. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтаас үүссэн хаягдал 

чулуулгийг баяжуулах үйлдвэрийн шаврын овоолгын зүүн талд байрлах хаягдал чулуулгийн нэгдсэн овоолгод 

байрлуулж байна. Энэ талбайг ХҮЧ-тай материалд зориулан байгуулсан. Нийт 7.5 сая тонны хүчин чадалтай 

5 овоолго байгуулсан. Одоогоор босоо аманд ямар бүтээн байгуулалтын ажил явагдахгүй байгаа тул энэ 

овоолгын байршил дээр үйл ажиллагаа явагдаагүй. 

ЭйТиСи Уильямс нь одоогоор ХХБ-ийн Бүртгэлийн инженерээр ажиллаж байгаа бөгөөд БиЖиСи 

Инженийринг  нь гуравдагч талын хөндлөнгийн хяналт хийж байна. Үүнд ХХБ-ийн барилгын ажлын өөрчлөлт  

болон хаягдал зайлуулах ажлын явцыг хянах, зураг төслийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг 

баталгаажуулах зэрэг ажлууд орно. 2020 онд ХХБ-ийн зураг төсөлд өөрчлөлт оруулаагүй. ХҮЧ-гүй хаягдал 

чулуулгийн материалыг ХХБ-д байрлуулахдаа ХҮЧ-гүй бүсийг ХҮЧ-тай материалаас тусад нь байлгах 

зохицуулалт хийдэг. ХҮЧ-гүй хаягдал чулуулгийг ХХБ-ийн шүүрэл цуглуулах бүс байгуулахад ашигладаг. 

Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд эрдсийн хаягдлын менежментийн асуудлуудыг тайлагнах, 

эрдсийн хаягдлын элэгдэл болон ОТ-н менежменттэй холбоотой санал гомдол бүртгэх ГҮҮ-ийг (MWM KPI-

01 - MWM KPI-03) тодорхойлж өгсөн. Эрдсийн хаягдлын менежменттэй холбоотой гомдол, элэгдлийн 

тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 2020 оны сүүл болон 2021 оны эхний хагаст ХХБ-ийн 1-р сангийн баруун 

хойд хэсэгт нүх сүвний усны даралт хэтэрсэн тохиолдол үе үе гарч байсан гэж ОТ мэдээлсэн.  
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4.2.1  ХХБ-ийн тогтвортой байдал 

ХХБ-ийн 2-р санг Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөлийн (ICMM) Хаягдлын менежментийн олон улсын 

үйлдвэрлэлийн стандартын (2020 оны) дагуу “Өндөр үр дагавартай” байгууламж гэж ангилсан. Энэхүү 2-р 

санд зориулж бэлтгэсэн ТЭЗҮ-д (Оюу толгойн зэсийн уурхай TC2 хаягдлын сангийн ТЭЗҮ, гүйцэтгэсэн 

ЭйТиСи Уилльямс, 2021 он) Далангийн эвдрэлийн үнэлгээ багтсан. Энэхүү байж болох хамгийн муу 

хувилбараар тооцсон загварчлалын үр дүнгээс харахад баруун талын далан эвдэрвэл гүний уурхайн нэвтрэх 

талбайд нөлөөлөх, мөн 24 цагийн дотор 20 орчим малчны өвөлжөө, 23 худаг усанд автахаар байна. Гэсэн хэдий 

ч ХХБ-г барьсан аргачлал, газар хөдлөлтийн эрсдэл харьцангуй багатай учир хамгийн муу хувилбар биелэх 

магадлал бага гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ хувилбарыг зөвхөн онолын хувьд усанд автах магадлалтай 

хамгийн их талбайг харуулахын тулд танилцуулсан. 

Үйл ажиллагааны үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө, ялангуяа Эрдсийн хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөний тухайд MWM3 хяналт шинжилгээний үүрэг амлалтыг биелүүлэхэд ХХБ-ийн 

далангийн ханыг нүдээр шалгаж, геотехникийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр геотехникийн тогтвортой 

байдлыг нь үнэлнэ.  ОТ ХББ-ын 1-р сан дээр эдгээр үнэлгээг хийж байна. Хөндлөнгийн бие даасан хяналтын 

байгууллага болох БиЖиСи Инженийринг компанийн 2021 оны 3-р сард гаргасан “Оюу толгойн ХХБ-ийн 1-р 

сан– 8-р өндөрлөлтийн загварчлалын үнэлгээ”-ын тайланг БОНХЗ энд иш татав. ОТ одоогоор ХХБ-ийн 

өндөрлөлтийг нэмэгдүүлж дараа нь далангийн хананы түвшнийг дээшлүүлэхээр төлөвлөж байна (9-р 

өндөрлөлт). Хөндлөнгийн бие даасан хяналтын байгууллагын гаргасан дүгнэлтийг дор харуулав. Тэдгээрийн 

зарим нь уг байгууламжтай холбоотой болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж байгаа болно. Үүнд: 

• 1-р сангийн өнөөгийн геотехникийн загварчлал нь уг сангийн суурин дахь Цэрдийн галавын үеийн 

хатуулаг багатай шавар үе давхаргаас хамаардаг. Загварчлалын шавар үе давхаргад ашигласан 

бат бэх чанар, нүх сүвний даралтын параметрүүд нь аюулгүйн итгэлцүүрийн утгыг өндөр гарахад 

хүргэдэг. Багажийн тоон мэдээллээс харахад шавар үеийн дагуу шилжилт явагдаж байгаагаас 

гадна нүх сүвний даралтад үзүүлэх хариу үйлчлэл нь аюулгүйн итгэлцүүрийн тооцоолсон өндөр 

утгад нийцэхгүй байх магадлалтайг харуулж байна. Бид [БиЖиСи, 2020] шавар суурин дээрх 

байгууламжийн гүйцэтгэлийг үнэлэх, 8-р өндөрлөлт, цаашид хийгдэх 9 ба 10-аар өндөрлөлтийн 

эрсдэлийн түвшнийг үнэлэхэд даралт-ачааллын шинжилгээ хийх хэрэгтэй гэсэн өмнөх зөвлөмжийг 

дахин өгч байна. 

• [ХХБ-ийн 2-р сан]-гийн суурийн судалгааны шинэ тоон мэдээллээс харахад [ХХБ-ийн 1-р сан]-гийн 

хойд хананы суурийн, газар хөдлөлтийн тохиолдолд бусад хэсгийн элс лаг тодорхой мөчлөгөөр 

зөөлрөх боломжтойг харуулж байна. Уг сүүлийн үеийн мэдээлэл нь илүү их гажилт, 

байгууламжийн бүрэн бүтэн байдалд нөлөөлж болзошгүй усны нимгэн хальс үүсэхэд хүргэх 

эрсдэлийг илтгэж байх боломжтой. Энэхүү мэдээллийг цаашдын өндөрлөлтүүдийн загварт тусгах 

шаардлагатай. 

• OT нь дээрх эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч 8-р өндөрлөлтийг үргэлжлүүлэхийг сонгож болох ч, 9-р 

өндөрлөлтийн загварчлалыг хийж дуусгахаас өмнө суурийн бат бэхийн параметрүүд болон 

ачааллын хариу үйлчлэлийг илүү сайн тодорхойлох ёстой. 

• Сайн загварчилж, суурилуулсан хэмжих хэрэгсэл нь болзошгүй эвдрэлийн төлөв байдлыг  

цаашид хянаж, 8-р өндөрлөлт болон дараа дараагийн өндөрлөлтийн үед гарах эрсдэлийг 

удирдахад чухал ач холбогдолтой юм. Хэмжих хэрэгслийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг 

загварчлалд тусгахыг бид зөвлөж байна. 

БОНХЗ-ийн зүгээс эдгээр санал зөвлөмжийн төлөв байдал ямар байгааг лавласан боловч ОТ-н зүгээс бүх 

зөвлөмжийг хүлээн авсан гэснээс өөр энэ удаагийн байгаль орчин нийгмийн үнэлгээнд оруулах нарийн 

мэдээлэл өгөөгүй. БиЖиСи Инженийринг нь нэр хүндтэй компани бөгөөд ОТ энэхүү хөндлөнгийн бие даасан 

хяналтын үнэлгээнд албан ёсны хариулт өгөхийг БОНХЗ зөвлөж байна. 

4.2.2 Зөвлөмж 

2. Хөндлөнгийн бие даасан хяналтын байгууллага болох БиЖиСи Инженийринг  компанийн гаргасан “Оюу 

толгойн ХХБ-ийн 1-р сан – 8-р өндөрлөлтийн загварчлалын үнэлгээ”-ын тайланд ОТ-г албан ёсоор хариу 
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өгөхийг БОНХЗ зөвлөж байна. Ялангуяа, 2021 оны 3-р сард гаргасан энэхүү тайлангийн хөндлөнгийн 

байгууллагын зөвлөмжид техникийн хариу өгөх хэрэгтэй. 

3. Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөлийн (ОУУУМЗ) Хаягдлын менежментийн олон улсын 

үйлдвэрлэлийн стандарттай (2020 оны) холбогдуулан ХХБ-ийг жишиг үнэлгээнд хамруулахыг БОНХЗ 

зөвлөж байна. Энэхүү жишиг шалгуур нь ялангуяа олон улсын хэмжээнд ач холбогдолтой төслүүдийн 

хувьд салбарын стандарт болж чадсан юм. Рио Тинто нь 2023 он гэхэд Рио Тинтогийн ажиллуулж буй 

“Ноцтой” буюу “Маш өндөр” үр дагавартай бүх ХХБ-ийг энэхүү удирдамжид нийцүүлэх ба 2025 он гэхэд 

бусад ХХБ-ийн удирдамжуудад нийцүүлэн ажиллуулахаар төлөвлөж байгааг БОНХЗ-д мэдэгдсэн. OT-н 

ХХБ “Өндөр үр дагавартай” байгууламж тул 2025 он хүртэл төлөвлөгөөнд багтаагүй бололтой. Энэ нь 1-

р сангийн байгууламжийн ашиглалтын түвшин дээшилсэн гуравдагч талын хөндлөнгийн зөвлөмж өгсөн 

эсэхээс үл хамааран, нэн даруй анхаарах хандуулах үндэслэл болж болох юм. 

 
4.3. Эрдсийн бус хаягдал, аюултай хаягдлын менежмент 

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

Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө4, Эрдсийн бус хаягдал цуглуулах, шилжүүлэх журамд5 тус 

тус тодорхойлсон. Аюултай бодисын менежментийн талаар баримтлах төслийн ерөнхий стратегийг БОНМТ-

ний цар хүрээнд багтсан Аюултай Бодис, Материалын Менежментийн Төлөвлөгөөнд6 тусгасан болно. Уг 

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

асгарахаас урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчин бохирдуулахаас хамгаалах менежментийн талаар зааварчилгаа 

өгөх зорилготой.  

ОТ төслийн үйл ажиллагаанд аюултай бодисын менежментийг хэрхэн хийх талаар тодорхой заасан олон дүрэм 

журам тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмждэг. Эдгээр журмын нэг нь хүрээлэн буй орчинд бодис хяналтгүй 

алдагдах аливаа тохиолдлыг шийдвэрлэх Асгаралтын үед мөрдөх журам7 юм. 

Аюултай материалыг эс тооцвол, тус Төсөл нь үйл ажиллагааныхаа үеэр гарч буй хог хаягдлын менежментийг 

бие даан гүйцэтгэх чадвартай нь харагдаж байна. УЛТ-н зүүн талд байрлах байнгын ажиллагаатай Хаягдлын 

менежментийн төвийг “Ханбогдын хаягдлын менежментийн төв” ХХК гэрээний дагуу үргэлжлүүлэн 

ажиллуулж байна. Тус компани хаягдал тос, гал тогооны хаягдал тос, хаягдал төмөр, цаас, кабель зэрэг дахин 

боловсруулах боломжтой материалыг зохицуулах ажлыг орон нутгийн дахин боловсруулалт/дахин 

ашиглалтын бусад туслан гүйцэтгэгч компаниудаар гүйцэтгүүлдэг. 2020 онд ОТ компани Хаягдлын 

менежментийн төвийн (ХМТ) хашааг 2 метрээс 4 метр болгон өндөрлөж хог хаягдал салхинд хийсэж УТЗТ-

аас гадагшлах эрсдлийг бууруулсан. Хашаа барьсны дараа Хаягдлын менежментийн  баг ХМТ-ийн гадаад 

орчны цэвэрлэгээг хоёр долоо хоног тутам зохион байгуулсан ба энэ ажил үр дүнтэй байсан тул цэвэрлэгээг 

сар тутам хийдэг болсон. Түүнчлэн, долоо хоног бүр хашааны дотор талыг цэвэрлэдэг. 

ОТ ХХК дахин боловсруулах боломжгүй хог хаягдал бага гаргах, материалыг боломжийн хэрээр дахин 

ашиглах, дахин ашиглах боломжгүй материалыг хаягдлын цэгт хаялгүй дахин боловсруулах гэсэн Хаягдлын 

менежментийн шаталсан систем хэрэгжүүлдэг. Мод гэх мэт дахин ашиглагдах зүйлсийг орон нутгийн иргэдэд 

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

хүргүүлдэг. Сүүлийн үед Өмнөговийн бүс нутагт жижиг дугуйн хэрэглээ хавтгайрсан, нүдэнд харагдахуйц 

хор нөлөө үзүүлж байгаагааc үүдэн жижиг дугуй түгээлтийг зогсоосон. ОТ-н Байгаль орчны баг нь байгаль 

орчинд ээлтэй хангамжийн стратегийг хэрэгжүүлэхэд ОТ-н хангамжийн багуудтай нягт хамтран ажилладаг. 

Хангамжийн стратегийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд: 

• Аюултай материалыг зөвхөн ChemAlert систем дээр баталсны дараа худалдан авч болно; 

• ОТ-д аюултай хог хаягдал үүсгэдэг бараа/үйлчилгээ нийлүүлдэг нийлүүлэгчид  гэрээндээ хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөг оруулдаг болсон; 

 
4 Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө - Баримт бичгийн № OT-10-E15-PLN-0001-E. 
5 Эрдсийн бус хаягдал цуглуулах, шилжүүлэх журам - Баримт бичгийн № OT-10-E15-PRC-0002- 
6 Аюултай материалын менежментийн журам - Баримт бичгийн № OT-10-E5-PRC-0001-E. 
7 Асгаралтын үед мөрдөх журам - Баримт бичгийн № OT-10-E15-PRC-0002-E. 
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• Гэрээ байгуулах санал илгээх үйл явцын хүрээнд шинээр байгуулах гэрээнд хаягдлын менежментийн 

төлөвлөгөөг оруулах шаардлагыг компани тавьдаг болсон ба уг төлөвлөгөөг мөн ирсэн саналуудын 

ерөнхий үнэлгээнд оруулдаг болсон. 

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

2021 он гараад өнөөдрийг хүртэл компаниас гарсан нийт хог хаягдлын (тонн жин) 22.1 %-ийг уурхайн талбайд 

дахин боловсруулсан байна. 2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл уурхайн талбайд хуримтлагдсан эрдсийн бус 

хог хаягдал 27,334 тонн болсон байна. Дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлын дийлэнх хувийг дахин 

ашиглах боломжтой модон бүтээгдэхүүн, металл эзэлдэг бөгөөд 948 тонн хүнсний хог хаягдлыг бордоо 

болгосон байна. 

ОТ ХХК 2020 оноос эхэлж идэвхгүй хаягдлын цэгт хүргэгдсэн хог хаягдлын нэлээдгүй хувийг дахин 

боловсруулалтын үр ашгийн тооцоонд оруулдаг болсон. Дулааны төв станцад үүссэн цемент, үнс зэрэг 

идэвхгүй хаягдлыг Хаягдал чулуулгийн овоолгын хажууд байрлах 7.86 га хэмжээтэй зориулалтын хаягдлын 

нүхэнд хадгалдаг. Үүнд өнөөдрийг хүртэл нийт 4.1 га талбай буюу ашигтай талбайн талаас илүүг ашиглаад 

байна. Дулааны төв станцад өргөтгөл хийснээс үүдэн энэ байгууламжаас гарах үнс 45%-иар нэмэгдэх төлөвтэй 

байна. Идэвхгүй хаягдлын цэгт хаягдаж байгаа үнсний хэмжээ цемент хаягдлаас хамаагүй их байдаг.  

Дахин боловсруулсан материалыг ХМ-ГҮҮ 05-ийн дагуу хянадаг. Дахин боловсруулалтын бодит хэмжээ жил 

бүр харилцан адилгүй байдаг бөгөөд зарим материалыг дараагийн хуанлийн жил хүртэл дахин 

боловсруулдаггүй. ОТ-н 2021 онд дахин боловсруулсан энгийн хог хаягдлын хэмжээг 4-13-р зурагт үзүүлэв. 
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Зураг 13: 4-13 2021 оны 3-р улирлын эцсийн байдлаар дахин боловсруулсан энгийн хог хаягдал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ердийн дахин боловсруулж ашиглагдахгүй хог хаягдлыг өдөр тутам цуглуулж, олон улсын шилдэг туршлагын 

стандартад (US EPA) нийцүүлэн байгуулсан Хаягдлын менежментийн 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 90% байна. Одоо хаягдлыг 2 -р сан руу хаяж байгаа ба 2021 оны 9-р сарын 

байдлаар уг хаягдлын сан хүчин чадлынхаа 33 орчим хувьд хүрээд байна. Суурийн синтетик доторлогоог 

задлахгүйн тулд зарим хог хаягдлыг 3-р санд хаяж байгаа ба хүчин чадлын 10%-ийг ашиглаад байна.  

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

2019 онд уг үйлдвэрийн менежментийг Дэд бүтцийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн. 2021 оны 3-р улиралд бордоог 

ургамлын нөхөн сэргээлтэд ашигласан. ОТ саяхан бордооны материалын хурдасгадаг Бордооны төхөөрөмж 

худалдан авсан. Энэхүү төхөөрөмжөөр бордооны материалын хэмжээг 24 цагийн дотор 80-90%-иар багасгах 

боломжтой. Гал тогооны дэргэд байрлуулах уг төхөөрөмжийг уурхайн талбайд авчирсан боловч хараахан 

ашиглаж эхлээгүй байна.  

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

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

дотор барьсан. Тус байгууламж нь Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол Улсад анхны аюултай хог хаягдал булах 

зөвшөөрөгдсөн цэг болсон. Уурхайн талбайд ашигласан үйлдвэрлэлийн материалыг хаяхад аюултай хог 

хаягдлыг хадгалах тохиромжтой сан шаардлагатай байдаг тул энэ нь том амжилт юм. Харамсалтай нь аюултай 

хог хаягдлын санг ашиглалтад хүлээн авах зөвшөөрөл БОАЖЯ-аас авахаар хүлээгдэж байгаа тул одоогоор 

ашиглаагүй байна. 

Аюултай хог хаягдлын байгууламжийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг (БОННҮ) 2020 оны 

6 сард БОАЖЯ-аар батлуулсан. Тэр үеэс хойш ОТ, БОАЖЯ-аас аюултай хог хаягдлын цэг ажиллуулахад  
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шаардлагатай зөвшөөрөл авахаар ажиллаж байна. Зөвшөөрөл авах хүртэл аюултай хог хаягдлын санд хог хаях 

боломжгүй юм. OT энэ зөвшөөрлийг 2021 онд авахаар төлөвлөж байсан боловч энэ ажил нэлээд удаашралтай 

байна. Энэ нь нэг талаас Рио Тинто, Монгол улсын Засгийн газар хоёрын үргэлжилж буй улс төрийн маргаан, 

нөгөө талаас Ковид-19-өөс шалтгаалж төрийн албаны олон чиг үүрэг (зөвшөөрөл олгох гэх мэт) зогссоноос 

шалтгаалж байх магадлалтай. ОТ-н зүгээс БОАЖЯ-ны Хог хаягдлын удирдлагын хороотой удаа дараа уулзалт 

зохион байгуулсан хэдий ч зөвшөөрөл авах талаар тодорхой үр дүнд хүрээгүй байна.  

Зөвшөөрөл авах процесс хойшлогдож байгаагийн улмаас ОТ төсөл их хэмжээний аюултай хог хаягдал 

хуримтлуулж, чингэлэг болон тусгай хашаанд хадгалж байна. Уурхайн талбайд нийт 493.5 тонн аюултай хог 

хаягдал хуримтлагдсан (Хүснэгт 4-1) бөгөөд үүнээс 309.2 тонныг дахин боловсруулах, дахин ашиглах 

боломжтой ба 152 тонн нь Монголын хими, технологийн академиас тогтоосон аюултай хог хаягдал зайлуулах 

аргачлалаар хаяхад тохиромжтой гэж тогтоосон. Хуримтлагдсан материалд зай, химийн хог хаягдлын сав, 

шингэн шүршигчийн баллон, лабораторийн хаягдал, хүчиллэг, шүлтлэг хаягдал материал, мөн дахин 

боловсруулах боломжгүй шингэн хаягдал байна. БОНХЗ-д зарим хог хаягдлын дахин ашиглах боломжтой 

гэсэн ангилал эргэлзээтэй гэж үзэж байна. Тухайлбал тостой даавуу, хуванцар сав зэргээр химийн бодис арчих, 

хадгалах зэрэгт ашиглагдаж байсан. Цаашилбал Монгол улсад аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах 

байгууламж бараг байдаггүй ба зай дахин боловсруулах үйлдвэрт саяхан зөвшөөрөл олгосон.  
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Хүснэгт 4-1 ОТ уурхайн талбайд хадгалагдаж буй аюултай хог хаягдал, 2021 оны 3 -р улирлын байдлаар  

 

Санал болгож буй 

бүрмөсөн устгах 

арга 

ОТ-н аюултай хог 

хаягдлын ангиллын 

код  

Аюултай хог хаягдлын төрөл  Тоо 

хэмжээ, 

тонноор 

Аюултай хог 

хаягдлын цэгт 

хаяна  

060201*А Калийн гидроксид 9.1 

060601*А Магнийн сульфат 14.0 

Хөнгөн цагааны сульфат 12.0 

060204*А Манганы хүчилтэй давс 0.4 

Натрийн силикат 6.0 

060405*Х Тигл керамик (19.1) 63.0 

Хаягдал үнс 12.0 

Лаборатрийн хаягдал  43.0 

060204*А Төмрийн (II) хлорид ба натрийн бикарбонатын 
холимог 

5.2 

Калийн карбонат 1.0 

Дүн 165.7 

Дахин ашиглах 

боломжтой хог 

хаягдал 

200115*Х Давирхай 1.1 

Эмульс 0.2 

0.1 

А+В нийлмэл цавуу 5.5 

080101*Х Шингэлэгч 11.6 

Будаг 10.8 

11.1 

0.2 
 Ацетоацетат 1.6 

Sub total 42.1 

Дахин 

боловсруулах 

боломжтой хог 

хаягдал 

160601*А Зай 129.6 

080308*Х Принтерийн хор 31.8 

150109*А Химийн бодисын хуванцар сав 50.5 

130205*А Техникийн тос 34.5 

160207* А Дотор цахилгааны аюултай хэсгүүд 0.2 

150201*Х Тостой бөс 20.5 

Дүн 267.1 

Лабораторийн 

шинжилгээнээс 

үлдсэн үл мэдэгдэх 

бодис  

 №3 0.02 
 №16 0.1 
 №2 1.3 
 №13 0.02 
 №15 0.6 

Дүн 2.1 

Нийт дүн 493.2 

 

Шингэн химийн бодис зэрэг аюултай материалыг Зураг 4-14, 4-15-д үзүүлсэнчлэн аюултай материал хадгалах 

зориулалтын талбайд хадгалж байна. Уг талбай нь аюултай материал хадгалахад тавигдах Монгол Улсын бүх 

шаардлагыг хангасан бөгөөд Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас зөвшөөрөгдсөн,  аймгийн 

Байгаль орчны хяналтын газраас аудит хийсэн. Аюултай материал хадгалах талбайд бетон суурь, материалыг 

тусгаарлах хана, нарны тусгалаас хамгаалах дээвэр, асгарахаас хамгаалах систем хийж өгсөн. 
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Зураг 14: 4-14 2019 онд баригдсан аюултай хог хаягдал түр хадгалах байгууламж  

 
 

 
Зураг 15: 4-15 Аюулгүй хог хаягдал хадгалахад ашигладаг чингэлгүүд  

 
 

     

Аюултай хог хаягдлын үндсэн хяналт HWM-03-ийн дагуу бүх аюултай шингэн хаягдлыг 110% 

битүүмжлэн хадгалахыг шаарддаг. Ковид-19-с үүдсэн аяллын хязгаарлалтаас шалтгаалж БОНХЗ өмнө нь 

уурхайн талбайн зургуудаас аюултай хог хаягдлын битүүмжлэн хадгалалт хийгдэж байгаа нь харагдахгүй 

байгаа талаар дурдаж байсан (БОНХЗ-ийн 2021 оны 5-р сарын тайлан). ОТ ХУТ-д хаягдал тос хадгалах 40 

тонны сав суурилуулах ажил хийгдэж байна.  
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Зураг 16: 4-16 ХУТ-т байрлах хаягдал тосны агуулах (одоогоор ашиглагдахгүй байгаа) 

           
 

Аюултай хог хаягдлыг уурхайн талбайд удаан хугацаагаар хадгалж байгаа бөгөөд БОННҮ-д заасны дагуу 

Аюултай хог хаягдлын санд эцсийн байдлаар устгахгүй байгааг БОНХЗ онцлон тэмдэглэж байна. 

Ашиглалтын зөвшөөрал удаан хүлээгдэж байгаа хэдий ч, аюултай материалыг удаан хадгалах нь аюулгүй 

байдал, хүрээлэн буй орчны эрсдэл дагуулж байгаа юм.   
 

4.3.1  Зөвлөмж 
 

4. Барьж байгуулсан аюултай хог хаягдлын байгууламжийг ашиглалтад оруулах  талаар Ханбогд сумын 

зохицуулалтын ажилтнуудаас яаралтай хариу авахыг БОНХЗ дахин зөвлөж байна. 439 тонн аюултай 

бодисыг түр ашиглах байршилд маш удаан хугацаанд хадгалж байгаа тул энэ асуудлыг аль болох 

хурдан шийдвэрлэх шаардлагатай.  

5. Ямар хог хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах боломжтой, ямар хог хаягдлыг ХУТ -ийн 

аюултай хог хаягдлын сан руу хаях шаардлагатай болохыг тодорхойлох илүү үр дүнтэй үнэлгээ 

хийхийг БОНХЗ зөвлөж байна. Монгол улсад аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах байгууламж 

бараг байдаггүйгээс гадна бусад бүс нутагт хэдий дахин боловсруулах боломж байдаг ч ОТ газар зүйн 

байршлын хувьд ийм боломжгүй байх боломжтой. 

6. 2021 оны 3-р улиралд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байсан ХУТ дахь 40 тонны багтаамжтай 

хаягдал тос цуглуулах савыг ашиглалтад оруулах ажлыг эрчимжүүлэхийг зөвлөж байна. Уг савыг 

ашиглалтад оруулсны дараа бүх хаягдал тосыг уг саванд цуглуулна. Зарим хаягдал тосыг уурхайн 

талбайд удаан хугацаанд хадгалж байгаа. 

 
4.4. Агаарын чанар 

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

ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд8 (АМЯХХУТ) тайлбарласан. Энэ менежментийн 

 
8 Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө  – Баримт бичгийн № OT-10-E2-PLN-0001, огноо 
01.09.2013 
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төлөвлөгөө нь Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн 

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

менежментийн төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарын талаар тусгасан бусад төлөвлөгөөтэй уялдаатай. 

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

хяналт шинжилгээ, тайлангийн журам тодорхойлох, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд (ГҮҮ) тогтооход 

чиглэсэн. Тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 

төлөвлөгөө9 (АЧХШТ) юм. АЧХШТ нь Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дотор болон гадна байрлах 

хяналт шинжилгээний цэгүүд, хүрээлэн буй орчинд болон мөн утаанд хяналт шинжилгээ хийх журмыг, 

тайлангийн шаардлагуудын хамт тодорхойлсон. АЧХШТ-г 2020 оны 7-р сард АМЯХХУТ -н хамт 

шинэчилсэн. 

 

4.4.1 Орчны агаарын чанар 

2021 оны 9-р сарын байдлаар Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (АЧХШТ)-ний 1-р 

хавсралтад зааснаар орчны агаарын чанартай холбоотой  Төслийн стандарт үзүүлэлтэд нийцээгүй 53 

тохиолдол бүртгэгдсэн. Эдгээр үл нийцэл нь тоосонцортой холбоотой (PM2.5-ийн хувьд 6 удаа, PM10-ийн 

хувьд 47 удаа хүлцэх агууламжаас) байсан ба 2020-2021 оны өвөл/хаврын сүүлийн салхи ихтэй үед 

тохиосон. Орчны агаарын хяналт шинжилгээний станцын мэдээллийг шүүж үзэхэд УЛТ-н баруун хойд 

хэсгийн станц дахь тоосонцрын агууламж хэмжилт хийсэн үеүдэд мөн нэмэгдсэн байна. Үе үе их 

хэмжээгээр шороо тоос босдог Өмнөговийн бүс нутгийн ерөнхий тоосонцрын агууламжийг харгалзан 

үзвэл орчны агаарын чанартай холбоотой асуудал байхгүй.  

  

 
9 Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө – Баримт бичгийн № OT-10-E2-PLN-0002 
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Зураг 17:4-17 Оюу толгойн уурхайн талбай хаврын шуурганы үеэр  

           

АЧ-ГҮҮ 01-ийн дагуу ОТ уурхайн талбайд улс, бүс нутгийн хууль журам зөрчсөн үл нийцэл гараагүй. 

2021 оны 9 сар хүртэл орчны агаарын чанартай холбоотой хоёр гомдол (АЧ-ГҮҮ03) гарсан. Эдгээр нь 

Баян-Овоо суманд сайжруулаагүй шороон замаар машин жолоодож тоос босгосонтой холбоотой гомдол 

байсан ба гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.  

    

4.4.2  Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын тоосны хяналт 

Хүдрийн агуулах тоосжилт ихтэй байдаг байгууламж юм. 2019 онд OT-н суурилуулсан тоосны хөшиг нь 

үр дүнтэй байгаагийн зэрэгцээ а нхдагч бутлуурын тэжээгүүрт хөөсөөр тоос дарах системийг ашиглаж 

байна. Хөөсөн тоос дарагчийн хамгийн үр дүнтэй тун хэмжээ нь хамгийн багадаа 3.5 гр/тонн байгаа ба 

2021 онд уг дундаж тун хэмжээг хадгалсан. Хүдрийн агуулахын тоосыг бууруулах нэмэлт арга нь хүдрийн 

овоолгыг хамгийн багадаа 70 хувийн агууламжтай (~550 мянган тонн материал) байлгах арга ба ингэснээр 

овоолгоос материал унах зайг багасгаж улмаар тоос багасна. Анхдагч бутлуур нь шугамаас гарсан 

тохиолдолд үе үе тасалдах тохиолдол гардаг хэдий ч, хүдрийн овоолгыг 550 мянган тонн материалын 

суурь хэмжээнд хадгалах зорилготой үйл ажиллагааны өөрчлөлт хийсэн. Ерөнхийдөө, тоосны хөшиг үр 

дүнтэй байгаа ба ажлын орчныг тогтмол цэвэрлэн усалж тоосжилтыг бууруулж байна.  

Хүдрийн агуулахын ойр орчимд тоосонцор болон орчны агаарын чанарын байнгын хяналт шинжилгээг 

ТХЦ-ТШХО 5-р станц дээр хийж байна. Уг станцыг 2020 оны 7 сард суурилуулж ашиглалтад өгсөн. 

Энэхүү станцаас өмнө хүдрийн агуулахын агаарын чанарын суурин 1, 2-р станцууд дээр орчны агаарын 

чанарын үнэлгээг гар төхөөрөмж (Dusttrak) ашиглан сар тутам хийдэг байсан. Өмнө хийгдэж байсан сар 

бүрийн хэмжилтүүд нь салхины хурд, чиглэлээс шалтгаалж нэлээд зөрүүтэй байдаг байсан. Орчны 

агаарын чанарын  хяналт шинжилгээний үр дүн нь салхины хурд, чиглэл гэх мэт цаг уурын нөхцөл, 

хөөсний тун хэмжээ, бутлагчийн хүчин чадал, овоолгын түвшин зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаарч байдаг. 

Шинээр суурилуулсан байнгын ажиллагаатай станц хяналт шинжилгээний үр дүнг жигдрүүлэхэд туслах 

юм. 

Хүдрийн агуулахын хяналт шинжилгээний 2019 оны 1-р улирлаас хойших үр дүнгээс харахад тоосны 

хөшиг суурилуулж, тоос дарах хөөс ашиглаж эхэлснээс хойш хүдрийн агуулах орчмын тоосонцрын 

хэмжээ мэдэгдэхүйц буурсан байна. Өмнөх аудитын тайланд дурдсанаар нийт тоосжилт (PM2.5 болон 

PM10) өмнөх 1,2-р станц дээр гар төхөөрөмжөөр авсан мэдээлэлтэй харьцуулахад 68-88% буурсан. Тоосны 

хөшиг болон бусад тоос бууруулах бусад арга хэмжээнүүд илэрхий эерэг нөлөө үзүүлснийг эдгээр тоон 

мэдээлэл харуулж байгаа юм.  

Тайлант хугацааны (2020 оны 11-р сараас 2021 оны 4-р сар хүртэл) БҮХА-ын 5-р суурин станцын хяналт 
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шинжилгээний тоон мэдээллийг Зураг 4-11-д нэгтгэн харуулав. Зурагт хяналтын станцын тоон мэдээлэл, 

мөн уурхайн талбайн хойд хэсэгт байрлах хяналтын цэг болох ТХЦ №1 -ийн тоон мэдээллийг харуулав. 

Зурагт хяналтын станцад бүртгэгдсэн хүчтэй салхины хурдыг мөн харуулав. 
  

Зураг 18: 4-18 Хүдрийн агуулах дахь PM10 тоосонцрын хяналт 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Тоон мэдээлэлд харуулснаар, 2021 оны эхний хагаст хүчтэй салхитай байсан нь орчны PM10-ын агуулгад 

мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлсэн байна. Төслийн стандарт 50 мг/м3 байдаг. Салхины дундаж хурд 10 хүртэл 

хоног үргэлжилсэн шороон шуурганы үеэр 10-25 м/с байсан байна. Нийт 9 сарыг хамарсан тайлант 

хугацаанд орчны PM10-ын агууламж 35 хоногт Төслийн стандартын хүлцэх хэмжээнээс давсан байна. 

Гэхдээ эдгээр өдрүүд нь хүчтэй салхи, бүс нутгийн элсэн шуурга болсон өдрүүд байгаа юм. Стандартаас 

хэтэрсэн хоногууд нь хэдэн цагаас 10 хүртэл хоног үргэлжилсэн 8 удаагийн шороон шуургатай 

хоногуудтай давхцаж байна  
 

4.4.3 Дулааны төв станцын яндангаас гарах утааны чанар 

2019 оны сүүлээр Дулааны төв станцын (ДТС) хүчин чадлыг 72 мВт-аас 130 мВт болгон нэмэгдүүлсэн. 

Хүчин чадал сайжруулах ажлын хүрээнд 29 мВт-ын хоёр зуух шинээр нэмсэн. Шинэ зуухнуудыг ОТ-д 

бүрэн ашиглалтад оруулсан. Өмнөх аудитын тайланд дурдсанчлан, дулааны төв станцын яндангаас гарах 

утааны чанарын хяналт шинжилгээ өмнө нь шаардлагатай тохиолдолд хийдэг байсан ба Агаарын чанарын 

хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд зааснаар тогтмол хийж байгаагүй. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх 

зорилгоор 2019 оны 3-р улиралд Утааны тогтмол хяналт шинжилгээний системийг (УТХШС) ДТС-ын бүх 

утаа гадагшилдаг яндангийн хэсэгт 30 метрийн өндөрт суурилуулсан. Үүнийг ДТС-ын өргөтгөлийн 

хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн. УТХШС суурилуулалт нь 100 мВт -аас дээш хүчин чадалтай дулааны 

байгууламжид тавигддаг олон улсын шилдэг туршлага, төслийн стандартуудтай нийцэж байгаа. 
 

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

удаагийн аудитад 2021 оны 1 сараас 9 сарын сүүл хүртэл (нийт 273 өдөр) ойролцоогоор есөн сарын 

хугацааны мэдээлэл гарган өгсөн. Хамгийн чухал нь энэ тоон мэдээлэл ДТС-ын хамгийн өндөр ачааллын 

үеийн хамарч байгаа ба зуны дулаан саруудад зуухыг салгадаг. Сүүлийн 9 сарын тоон мэдээллийн 

графикийг 4-19-оос 4-21-р зурагт харуулав. Төслийн стандарт нь нийт тоосонцрын хувьд 50 мг/м3, азотын 

ислийн хувьд 300 мг/м3, хүхрийн давхар ислийн хувьд 400 мг/м3 байдаг. Төслийн стандартыг зурагт улаан 

шугамаар харуулав. 
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Зураг 19: 4-19 УТХШС-ийн тоосонцрын хяналт шинжилгээний мэдээлэл, зуухны ачаалал, төслийн стандарттай харьцуулсан 

байдал 
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Зураг 20: 4-20 УТХШС-ын азотын ислийн хяналтын зуухны ачаалал, төслийн стандарттай харьцуулсан байдал  

 

  
Зураг 21: 4-21 УТХШС-ийн хүхрийн ислийн хяналт шинжилгээ, зуухны ачаалал, төслийн стандарттай харьцуулсан байдал 

 

                      

 

4-19-өөс 4-21-р зурагт үзүүлснээр зуухны ачааллын өөрчлөлтөөс шалтгаалж тоон мэдээлэл ялгаатай байна. 

Ялангуяа сүүлийн графикт мэдээлэлд хүхрийн давхар ислийн концентрац зуухны ачаалал багатай үед 

өндөр байгааг харуулж байна. 2016-015 дугаартай батлагдсан өөрчлөлтийн мэдэгдлийн дагуу ДТС-ын 

яндангаас гарах утааны чанарын хяналтыг зуухны ачаалал нэрлэсэн хүчин чадлын 70%-иас дээш гарсан 

нөхцөлд хийхээр заасан. Энэ нь яндангаас гарах утааны чанарыг үнэлэх MNS 6298:2011 стандарттай 

нийцэж байна. Нийт 273 хоногийн тайлант хугацаанд ДТС 62 хоногт нь 70%-иас дээш ачаалалтай 

ажилласан тул, үлдсэн 211 хоногийг шинжилгээнээс хассан. 

Түүнчлэн, ОТ дараах шалтгаанаар цуглуулсан бусад тоон мэдээллийг дотоод шинжилгээнээс хассан. Үүнд: 

• ДТС-ын өргөтгөлийг ашиглалтад оруулахын өмнө 5, 6-р зуухнууд туршилтын болон засвар 

үйлчилгээний горимд байсан тул холбогдох тоон мэдээллийг хэвийн ажиллагааны горимын 
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мэдээлэл гэж авч үзэх боломжгүй байсан. Ингэснээр, УТХШС-ийн 16 хоногийн тоон мэдээллийг 

хасахад хүргэсэн; 

• Зуухыг ажиллуулж эхлээд ачаалал 70%-д хүртэл хэдэн цаг шаардагддаг ба энэ үед дутуу шаталт 

явагддаг. Үүнтэй адилаар, зуухыг унтраах үед ч мөн дутуу шаталт явагддаг. Ийм шалтгаанаар 

дахин 2 хоногийн тоон мэдээллийг шинжилгээнээс хассан. 

Зуух ажиллуулсан нийт 273 өдрийн зөвхөн 44 өдрийн мэдээллийг шинжилгээнд ашигласан байна (нийт 

дүнгийн 16% орчим). Энэ 44 хоногийн хугацааны хяналт шинжилгээний үр дүнг төслийн стандарттай 

харьцуулсан байдлаар Зураг 4-22-д харуулав. Зурагт харуулснаар 2021 оны хяналт шинжилгээний үр дүн 

зуухны ачаалал 70 хувиас дээш гарсан үед Төслийн стандартаас нэлээд доогуур байна.  
 

  
Зураг 22: 4-22 ДТС-ын яндангаас гарах утааны 2021 оны дундаж 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2019 оны 11-р сараас 2020 оны 10-р сарын хооронд ОТ-н өмнө нь мэдээлж байсан тоон мэдээллийг доорх 

Зураг 4-23-д харуулав. Энэ мэдээлэл ДТС-ын яндангаас гарах утааны чанарын талаар сонирхолтой үр дүнг 

харуулж байна (70%-иас дээгүүр ба доогуур). Зургаас харахад ДТС-ын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 

утааны чанарт мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлдэг байна.  
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Зураг 23: 4-23 2019 оны 11 сараас 2020 оны 10 сар хүртлэх ДТС-ын яндангаас гарах утааны дунджийн шинжилгээ  

                    
 

ДТС-ын яндангаас гарах утааны чанартай холбоотой үл нийцэл нь 2013 онд уурхай үйл ажиллагаагаа 

явуулж эхэлсэн үеэс үүссэн урт хугацааны асуудал юм. 2016-015 Өөрчлөлтийн мэдэгдлээр утааны чанарын 

үнэлгээг илүү сайжруулахыг оролдсон ба зуухны ачаалал 70%-иас бага байхад хяналт шинжилгээний үр 

дүнг алдагдуулж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд 

утаанд тогтмол хяналт хийнэ гэж заасан бөгөөд 2019 онд УТХШС суурилуулснаар тийм боломж бүрдээд 

удаагүй байна. 

Зуухыг ажиллуулж эхлэх, зогсоох үеийн тоон мэдээллийг шинжилгээнээс хассан талаар БОННҮ, Агаарын 

чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө, батлагдсан Өөрчлөлтийн мэдэгдэлд тухайлан дурдаагүй 

байна. Энэ нь ДТС 70%-ийн ачаалалтай ажиллахгүй байх хугацаатэй нийлүүлбэл төслийн стандарттай 

харьцуулсан шинжилгээ хангалтай хэмжээний тоон мэдээлэл болохгүй юм (тухайлбал 2021 оны тоон 

мэдээллээс зуух  ажиллуулсан нийт 273 өдрийн зөвхөн 44 өдрийг л шинжилгээнд ашигласан). 

Энэхүү баримт бичгийн аудит хийгдэж байх хугацаанд ОТ-н зүгээс Зээлдүүлэгчдэд шинэ өөрчлөлтийн 

мэдэгдэл хүргүүлсэн (ӨМ 2021-03). Уг ӨМ-д Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын 

төлөвлөгөө (АМЯХХУТ) болон Агаарын чанарын удирдлагын төлөвлөгөө (АЧУТ)-нд нөлөөлөх хоёр 

өөрчлөлтийг тусгасан. ӨМ-д дараахыг санал болгосон. Үүнд: 

1) Улирлын чанартай ачаалал багассаны улмаас ДТС-аас ялгаруулж буй утааны стандарттай 

(төслийн стандарт) харьцуулагдах шинжилгээнээс нэлээд хэмжээний тоон мэдээллийн хасах 

2) Тодорхой Зээлдүүлэгчийн Төсөлд оролцох цаг хугацаатай холбоотойгоор ЕХ-ны холбогдох 

удирдамжийн оронд Дэлхийн банкны удирдамжид нийцүүлэн загварчлагдсан анхны бойлеруудад 

үндэслэн БОННҮ-нд тодорхойлсон Төслийн Стандартыг шинэчлэх  

Хүргүүлсэн 2016-015 ӨМ энэхүү аудит хийгдэх үед хянагдаж байна. Нийт хяналт шинжилгээний тоон 

мэдээллийн ердөө 16 орчим хувийг төслийн стандарттай харьцуулах боломжтой байгаа тул БОНХЗ ДТС-

ын яндангаас гарах утаатай холбогдох энэ үл нийцлийг хэвээр үлдээхээр шийдсэн. Ийм үнэлгээний ач 

холбогдлыг Төслийн зээлдүүлэгчидтэй ӨМ-ийн хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй. Зуух хүчин чадлынхаа 70-аас 

дээш хувиар ажиллах тохиолдолд яндангаас ялгарах утааны хэмжээ одоогийн мөрдөгдөж буй Төслийн 

стандартад нийцнэ гэж БОНХЗ үзэж байна. 
 

4.4.4 Хүлэмжийн хийн бүртгэл, эрчим хүчний үр ашиг 

2021 оны (9 сарын байдлаар) нийт хүлэмжийн хийн ялгаруулалт 1.249 мян.тн CO2 экв байна. 1 -р хүрээнд 

хамаарах хүлэмжийн хий 202,000 тн CO2 экв, 2-р хүрээний хүлэмжийн хийн ялгаруулалт 1,047,000 тн CO2 

экв байсан бол 3-р хүрээний хүлэмжийн хийн ялгаруулалт хамаагүй бага байгаа ба жилийн эцэст 
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тайлагнана.  

Төслийн 2020 оны бүтэн жилийн нийт хүлэмжийн хийн хэмжээг гүний уурхайн бүтээн байгуулалт болон 

ил уурхайн гэсэн ангиллаар тус тусад нь гаргасан. Нийт хүлэмжийн хий ялгаруулалт 1,845,476 тнCO2 экв 

байсан. Үүнд өнөөгийн үйл ажиллагааны 1.615.038 тн CO2 (экв), гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 

230.438 тн CO2 (экв) орно. 2020 оны 1-р хүрээнд хамаарах хүлэмжийн хийн хэмжээ 367,409 тнCO2 (экв) 

байсан бол, 2-р хүрээнд 1,467,253 тн CO2 (экв), 3-р хүрээнд 10,814 тнCO2 (экв) байв. 1 ба 2-р хүрээний 

хүлэмжийн хийн хэмжээ нь 2020 оны нийт хүлэмжийн хийн ойролцоогоор 19.9% ба 79.5%-ийг эзэлж 

байна. ОТ төслийн талбай дээр ялгаруулсан нийт хүлэмжийн хийн 80% нь худалдан авсан цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээтэй (2-р хүрээнд хамаарах ялгарал) холбоотой байна. 1-р хүрээнд хамаарах шууд ялгарал 

нь ихэвчлэн түлшний шууд шаталт, дулааны төв станцын үйл ажиллаагаатай холбоотой байсан. 

Төсөл баяжмалын үйлдвэрлэлийн хамааралтай хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг хянадаг бөгөөд жилд нэгж 

бүтээгдэхүүнд 2.75 тонн CO2 ялгаруулах зорилттой харьцуулбал 2020 онд үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн 

тутамд 2.32 тонн CO2 ялгаруулжээ. 2019 оны зорилт 2.38 тонн CO2/тонн байсан хэдий ч, 2019 оны 

үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад 2020 онд хүдрийн хэмжээнээс хамаарч хаягдал чулуулгийн хэмжээ 

нэмэгдсэнийг тусгахын тулд нэгж бүтээгдэхүүнд 2.75 тонн CO2 болгож шинэчилсэн. 2021 он гараад 

өнөөдрийг хүртэл хүлэмжийн хийн ялгаруулалт үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн ту тамд 2.69 тн CO2 

ялгаруулсан байна. хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын тооцоолол уулын ажлын төлөвлөгөө нөөс үүдэн 

нэлээд ялгаатай байна. Жишээлбэл, 2022 оны тооцоолол үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн тутамд 3.35 тн C02 

хүрэх төлөвтэй байгаа бол 2025 онд 1.70 C02 тн C02 болж буурна гэж тооцоолсон.  

ОТ 2015 оноос хойш уурхайн талбайд эрчим хүчний үр ашиг сайжруулах чиглэлээр 20-иод төсөл 

хэрэгжүүлсэн. Хэрэгжиж байгаа болон саяхан хэрэгжиж дууссан эрчим хүчний үр ашиг сайжруулах 

төслүүдийг дурдвал: 

• одоо байгаа дизель генераторыг солих зорилгоор Их гэрийн харуулын байранд нарны эрчим хүч 

ашиглах боломжийг судлах. Тендер шалгаруулалтыг 2020 онд эхлүүлсэн боловч ашиг сонирхлын 

зөрчлийн улмаас цуцалсан. 2021 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа уг санаачилга нь 

нүүрсхүчлийн ялгарлыг жилд 40-60 тонноор бууруулах боломж олгох юм. 

• уурхайн талбайн явган зам дээр нарны эрчим хүчээр ажилладаг 56 гэрэл суурилуулсан ба нэмж 

24 нарны цэнэг хураах хавтан нэмж суурилуулахаар төлөвлөсөн; 

• уурхайн талбайн захиргаа, орон сууцны барилгуудад 5800 гаруй LED гэрэл суурилуулсан. 2021 

онд үлдсэн зарим ажлыг хийснээр уг төсөл дуусгавар болно; 

• Байгалийн ургамал үржүүлгийн газарийг (БУҮГ) Ханбогд сумын эрчим хүчний сүлжээнд холбох, 

тус байгууламжийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах боломжийг судлах; 

• Уурхайн талбайн Кемпийн үйлчилгээний хэсгийг 5 мВт сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах саналыг 

Байгаль орчны баг гаргаад байна. 

ОТ нь 2021 оны 6-р сард “ОТ-н хүлэмжийн хийг бууруулах арга зам” семинарыг зохион байгуулахаар 

төлөвлөөд байсан хэдий ч Ковид-19-ийн улмаас хойшлуулсан. ОТ хүлэмжийн хий бууруулах өөр бусад 

арга замыг эрэлхийлж Рио Тинтогийн Зэсийн групптэй хамтран ажиллаж байна. БОНХЗ өмнө нь (a) 

Байгалийн ургамал үржүүлгийн газард сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах, (b) Уурхайн талбайн Кемпийн 

үйлчилгээний хэсгийг 5 мВт сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах боломжийг судлах талаар зөвлөсөн. ОТ 

БУҮГ-г нарны эрчим хүчээр хангах асуудлыг судалж байгаа ба эхний ээлжинд уг байгууламжийг Ханбогд 

сумын төвийн эрчим хүчний сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна. Энэ ажлыг 2021 оны 4-р улирал эсэл 

2022 оны 1-р улиралд багтаан хийхээр төлөвлөсөн. Уурхайн талбайн Кемпийн үйлчилгээний хэсгийг 5 

мВт сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах асуудлыг РТ-ийн Зэсийн групптэй хэлэлцэх шатанд байна.  

4.4.5 Зөвлөмж 

ОТ Дулааны төв станцын яндангаас гарах утааны чанарын тоон мэдээг шинжилгээнд оруулахгүй байх 

шалгуурыг албан ёсны болгох шинэчлэгдсэн Өөрчлөлтийн мэдэгдлийг Зээлдүүлэгчдэд хүргүүлсэн ба уг  

ӨМ-д төслийн холбогдох стандартыг өөрчлөх саналыг мөн тусгасан. Одоогоор уг ӨМ хянагдаж байгаа 

бөгөөд энэхүү баримт бичгийн аудитын тайланд дурдсан үл нийцэлтэй холбоотой асуудлууд тусгагдсан. 

БОНХЗ-ийн зүгээс ӨМ-ийг цаашид хэрхэн авч үзэх талаар Зээлдүүлэгчидтэй хэлэлцэхийг зөвлөж байна.   
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4.5 Дуу чимээ, чичирхийлэл 

Дуу чимээ, чичирхийллийн удирдлагын төлөвлөгөө, Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хамтад нь 2020 

онд шинэчлэн боловсруулсан. Дуу чимээний хяналтыг орчны агаар, дуу чимээний чанарыг хянах 

сүлжээний 4 станц дээр хийдэг ба эдгээрийн нэг станц нь хяналтын станц юм. 2020 оны 11-р сараас 2021 

оны 5-р сар хүртэл ХХБ, ХУТ доторх дуу чимээний түвшин 32.9-55.9 дБ хооронд хэлбэлзэж байгаа нь (3, 

4-р станц) Төслийн стандарт 65 дБ-аас  доогуур байна. Манлай кемпийн ажилчдын сууцны орчны агаар, 

дуу чимээний чанарын 2-р станцын хяналт шинжилгээний үр дүн нь 33.9- 51.9 дБ-ын хооронд байсан нь 

суурин газрын стандарт болох 55 дБ-ээс доогуур байна. ОТ уурхай, нисэх онгоцны буудал дээр дуу 

чимээний түвшнийг гар төхөөрөмжөөр хэмжихэд 42.1 дБ хүртэл хэмжээтэй байна. ОТ уурхайн талбайд 

дуу чимээний хяналтын түвшинтэй холбоотой асуудал байхгүй. 

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

хүрээлэн хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд Ханбогд сумын 2,170 км2 орчим газар нутгийг ха мруулсан. 

Талбайн хэмжилтийг 8 байршилд 7 хоногийн турш хийж, ил уурхайн тэсэлгээний үйл явцыг бүртгэсэн. 

Тэсэлгээтэй холбоотой хөрсний чичирхийллийн хурд оргил үедээ 0.006-0.166 мм/с байсан нь 

зөвшөөрөгдсөн түвшин болох 10 мм/с хэмжээнээс бага байна. ГҮҮ-ийн NV-KPI 01-аас 03-т хамаарах үл 

нийцэл гараагүй. Газрын чичирхийллийн дараагийн судалгааг 2022 онд гүйцэтгэнэ. Дуу чимээ, 

чичирхийлэлтэй холбоотой ямар нэг тохиолдол, санал гомдол гараагүй.  

 

4.6 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 

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

стратегийг Ашиглалтын үе шатны Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, арга хэмжээний төлөвлөгөө 

(ОБҮББАХТ)10 -нд тодорхойлсон ба энэхүү төлөвлөгөөнд онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, үүрэг 

даалгаврыг өндөр түвшинд авч үзсэн байдаг. Уг баримт бичгийг 2015 оны 5-р сард шинэчилж, төслийн 

үйл ажиллагааны үе шатуудыг тусгажээ. Уг төлөвлөгөөний дагуу онцгой нөхцөлд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг тодорхой заасан хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, журмуудыг боловсруулсан байдаг. Эдгээрт 

Асгаралтын үед мөрдөх журам, Аюул ослыг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын журам орно. Гүний 

уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээнд тусдаа бие 

даасан үнэлгээ хийсэн.  

2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл хүний амь нас хохирсон, ноцтой осол, үхэлд хүргэж болзошгүй осол 

гараагүй байна. Ковид-19 цар тахлын үед аврах ажиллагааны бүх сургуулилт, симуляцийг жилийн эхэнд 

боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу тасралтгүй явуулж, өнөөг хүртэл 33 загварчилсан сургуулилт хийжээ. 

Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх баг (ГОХҮБ) Ковид -19 -ийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд туслалцаа үзүүлж, 

Ковид -19 хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэхэд оролцсон. Гал түймэр унтраах, шуурхай аврах 

ажиллагааны төлөвлөлт зэрэг уурхайн талбайн тодорхой байгууламжуудын онцгой байдлын үед хариу 

арга хэмжээ авах журмуудыг боловсруулсан. Хэдийгээр уурхайн талбайд онцгой байдлын дуудлага 

гараагүй ч ОТ ойролцоох орон нутгийн дөрвөн дуудлагад хариу арга хэмжээ авсан байна. Дээрхээс гадна 

онцгой байдлын  хариу арга хэмжээний төлөвлөлттэй холбоотой 2021 онд хийгдсэн ажлуудыг дурдвал: 

• Ил уурхайн аврах үйл ажиллагааны төвийг байгуулж ашиглалтад оруулсан  

• Гүний уурхайн аврах үйл ажиллагааны төвийг байгуулж ашиглалтад оруулсан 

• ОТ нисэх буудлын Онцгой байдлыг багт Монгол улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас эрх 

сунгалтын хүрээнд аудит хийсэн ба уг аудитаар ямар нэг аюулгүй ажиллагааны зөрчил илрээгүй 

• ОТ-н нисэх буудлын онцгой байдлын багаас 5 удаагийн нисэх онгоцны аваарын сургуулилт 

хийсэн байна.  
 

4.7 Тээврийн менежмент 

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд11 (ТМТ) ОТ болон гэрээт байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 

холбоотой аюулгүй байдлын нөхцөлүүдийг тусгасан. Агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааг тус 

 
10 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө - Баримт бичгийн № OT-12-PLN-
0011 Хувилбар 1.2 

11 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө  - Баримт бичгийн № OT-10-C3-PLN-0001 Хувилбар 1.4. 
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төлөвлөгөөний хамрах хүрээнээс тусдаа баримт бичигт авч үздэг.  ТМТ-нд замын зураг төсөл, аюулгүй 

байдал, зэрлэг амьтан хамгаалах арга хэмжээг багтаасан менежментийн хяналтуудыг тодорхойлсон. 

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг тусгах, удирдлагын хяналт, хяналт шинжилгээний арга 

хэмжээг илүү тодорхой болгохын тулд ТМТ-г 2019 оны 5 сард шинэчлэн боловсруулсан. Дэд бүтэц, 

үйлчилгээний хэлтэс Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн оролцоотойгоор улсын чанартай замын аюулгүй 

ажиллагааны хөтөлбөрийн удирдлагад хяналт тавьдаг. 

Менежментийн хяналт нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанаас гадна замын тоос, мал, зэрлэг 

амьтдад нөлөөлөх аюулыг шийдвэрлэх зорилготой. Оюу толгой-Гашуун сухайт, Оюу толгой-Ханбогд, 

Оюу толгой-Нисэх онгоцны буудал чиглэлийн зам дагуу гарц байгуулж, мал сүрэг замаар аюул осолгүй 

гарах боломж бүрдүүлсэн. 

2020 онд нийт 1,168 цуваа 752,891 тонн баяжмалыг Хятад улс руу тээвэрлэжээ. 2021 онд 804 мянган 

тонныг нийлүүлэхээр тооцсон. Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр 2020 онд Хятадын талд жолооч хонож 

болохгүй гэсэн бодлого гарснаар тээвэрлэлт нэлээд хүндрэлтэй болсон. Монгол Улсад хатуу хөл хорио 

тогтоосны улмаас баяжмалыг уурхайн талбайд хадгалах болсон.  

Бүс нутгийн Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдал өөрчлөгдсөөр байгаа ба хилээр нэвтэрч буй жолооч 

нараас халдвар илрэх байдал янз бүр байна. Аудитын тайлан бэлтгэх үед Гашуун- Сухайт- Ганц мод 

боомтын үйл ажиллагаа цар тахлаас өмнөх үеийн 20 % тай тэнцэж байв. Хятадын тал Өмнөговийн 

Ковидын нөхцөл байдалд хатуу хяналт тавьж байгаа ба хилийн үйл ажиллагаа хэзээ хэвийн байдалд 

орохыг урьдчилан таамаглахад төвөгтэй байна. ГС-ГМ боомтын асуудлаас ойролцоогоор 87,000 тонн 

зэсийн баяжмал Төслийн талбайд хуримтлагдсан ба ОТ ХХК бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх нэмэлт 

тээвэрлэлтийн замыг хайсан.  

ОТ ХХК нь экспортын бүтээгдэхүүнийг ГС-ГМ боомтоор автомашинаар тээвэрлэхээс өөр тээвэрлэлтийн 

боломжийг удаан хугацаанд эрэлхийлж байгаа ба автомашины цуваагаар Улаанбаатарт хүргээд, тэндээс 

төмөр замаар Эрээний боомт хүртэл тээвэрлэх хувилбар Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас хойш яригдаж 

ирсэн (ОТ-УБ-Эрээн маршрут). Энэ хувилбараар тээвэрлэхэд ОТ-УБ хүртэл 750 км зам туулах ба түүний 

84 км нь шороон зам, 660 км нь засмал зам ба уг засмал зам УБ хотын Амгалан төмөр замын өртөө хүрээд 

дуусдаг.  

ОТ-УБ-Эрээний чиглэлийн автозам нь Өмнөговь, Дундговь, Төв гэсэн гурван аймгийн нутгаар дайран  

өнгөрнө. 4-24-р зурагт ОТ-УБ хүрэх замын зургийг харуулсан ба шороон замыг улаанаар засмал замыг хөх 

өнгөөр, Хятадын хил Эрээн (Замын-Үүд) хүртэлх төмөр замыг хар өнгөөр тэмдэглэв. Тээвэрлэлтийн өөр 

хувилбарын нэг  голлон анхаарах ёстой зүйл нь зам дагуух  орон нутагтай хамтран ажиллах явдал бөгөөд 

ОТ баяжмалын тээвэр явагдаж байгаа орон нутгийн удирдлагуудад мэдээлж, тогтмол мэдээллээр ханган, 

мэдээллийг нээлттэй хүргэж байгаа. БОННҮ-д экспортын тээврийн энэ маршрутын байгаль орчин, 

нийгэмд үзүүлж болох нөлөөллийг судалж, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний хамт ӨМ 2001 -003-т 

тусган батлуулсан.  

 

Зураг 24: 4-24 ОТ-УБ-Замын үд (Эрээн)-ийн баяжмалын экспортын маршрут  
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Төмөр замын терминал дээр баяжмалын багцийг (320 ш 2 тоннын ууттай баяжмал) задгай вагонд ачна. Нэг 

багц зэсийн баяжмал ачихад ойролцоогоор 11 вагон шаардагдана. Вагонд ачих боломжгүй нөхцөлд 2 багц 

хүртэлх баяжмалыг УБ-ын Амгалан терминалын хадгалах байгууламжид хадгалах боломжтой. Үүний 

дараа гаалийн бүрдүүлэлт хийсний дараа баяжмалыг төмөр замаар Эрээн рүү тээвэрлэхэд 1-2 өдөр 

зарцуулагдана.  

ОТ саяхнаас ОТ-УБ-Эрээн гэсэн маршрутыг баяжмалын экспортод ашиглаж эхэлсэн. 2021 оны 11-р сарын 

байдлаар уурхайн талбайд хураагдсан 87,000 тонн баяжмалаас 20,000 орчим тонныг уг маршрутаар 

тээвэрлээд байна. Энэхүү тээврийг гүйцэтгэхэд нэг сард тус бүр н 40 автомашинаас бүрдсэн 48 цуваа 

автомашин шаардагдсан. Ийм цуваа бүр нэг багц буюу 640 тонн баяжмал (320 ш 2 тонны ууттай баяжмал) 

тээвэрлэх чадалтай. Өнөөдрийн байдлаар уурхайн талбайд ойролцоогоор 90 багц баяжмал тээвэрлэгдэхээр 

хүлээгдэж байна.  
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4.8 Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент 

OT нь биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөг Биологийн олон янз 

байдлын менежментийн төлөвлөгөө12 (БОЯБМТ), Дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөгөөр 

удирдан зохицуулдаг. Менежментийн нэмэлт хяналтыг бусад менежментийн төлөвлөгөөнд багтаасан ба 

үүнд Газар хөндөлтийн хяналт, Нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө (ГХХНСМТ), Бэлчээр, 

амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө (БАСМТ) болон бусад менежментийн 10 төлөвлөгөө 

багтана. 2020 онд БОЯБМТ болон Ховор ургамал хамгаалах төлөвлөгөөг Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн 

журмын дагуу шинэчилсэн. Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, цэвэр алдагдалгүй байх нөлөөлөл бууруулах арга 

хэмжээний үр дүн, явцыг хянаж бүртгэх ажлыг Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний төлөвлөгөөний дагуу хийдэг ба уг төлөвлөгөөг мөн 2020 онд Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн 

журмын дагуу шинэчилсэн. Экосистемийн үйлчилгээний хувьд Экосистемийн үйлчилгээний хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө (ЭҮХШҮТ) нь бэлчээр, биомасс, цэвэр ус, усны зохицуулалт гэсэн 

дөрвөн чухал, тэргүүлэх ач холбогдолтой экосистемийн үйлчилгээний гол хэрэглэгчид, ашиг хүртэгчдийг 

тодорхойлсон. Компани эдгээр үйлчилгээний хэвийн байдал, ашиг тусыг хадгалж үлдэх менежмент, 

хяналт шинжилгээний төрөл бүрийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг. ЭҮХШҮТ-ний үзүүлэлтүүдийг 2020 

онд Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журмын дагуу шинэчилсэн. 

Байгаль орчин, Биологийн олон янз байдал хариуцсан багууд дээрх баримт бичгүүдэд заасан хяналтын 

ажлуудын хэрэгжилт, хяналт шинжилгээг удирдан зохицуулдаг. Хээрийн судалгааны болон техникийн 

дэмжлэгийг дараах байгууллага, зөвлөхүүд үзүүлж байна. Эдгээр нь: Global biodiversity conservation 

(GBC), Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (БЗАХН), Sustainable East Asia (SEA), Зэрлэг амьтан 

судлах, хамгаалах төв (ЗАСХТ), Stuart Anstee + Associates (SA+A), Монголын  биологийн мэргэжлийн 

нийгэмлэг. 

БОНХЗ энэ удаагийн баримт бичгийн аудитаар Биологийн олон янз байдлын 8 төрөл зүйлд цэвэр эерэг 

нөлөөлөл бий болгох (цэвэр эерэг нөлөөлөл буюу эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх) үүрэг амлалтдаа хүрэхээр 

хэрэгжүүлж буй бууруулах арга хэмжээ, өнөөг хүртэлх явцыг хянасан. ОТ цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх албан 

таамаглалыг Зээлдүүлэгчдээр хянуулан батлуулахаар шинэчилж бараг дуусаад байна (2021 Оны 4-р 

улиралд төлөвлөсөн).  

Одоо байгаа мэдээлэлд тулгуурлаж БОНХЗ одоогийн байдлаар ямар нэг үл нийцэл байхгүй гэж 

дүгнэж байна.   

Дараах дэд хэсгүүдэд БОНХЗ-ийн ажиглалт, зөвлөмжийг ОТ-н Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт тавьсан 

биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлсийн дагуу дурдав. 

 

4.8.1  Хулан, хар сүүлт зээр 

Амьдрах орчны шууд бус алдагдалд зориулж төлөвлөсөн дүйцүүлэн хамгаалал нь Улаанбаатараас Хятад 

руу чиглэсэн төмөр замын дагуух өргөст торон хашааг хэсэгчлэн буулгаснаар, амьдрах орчны хуваагдлыг 

бууруулна. Хэрэв энэ ажил амжилттай болвол, бэлчээрийн талбайд ихээхэн хэмжээний (1 сая га -аас их) 

цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ. Төмөр замын зүүн талын амьдрах орчноос Хулан дайжсан. Төмөр замын 

хашааг хэсэгчлэн буулгаснаар одоо төмөр замын баруун талаар нутаглаж байгаа хулангийн тоо толгойд 

амьдрах чөлөөтэй орчныг шинээр бий болгоод зогсохгүй зээрийн бэлчээр нутгийг сайжруулах юм (мөн 

хашаанд орооцолдож үхэж буй зээрийн тоо буурна). 

Хашаа буулгах туршилт (500 ба 700 метрийн урттай 2 хэсэг) 2019 оны 5-р сараас 2020 оны 5-р сар хүртэл 

амжилттай явагдсан. Төмөр замын байгууллагууд хашааг бүрмөсөн буулгах эсэх, хэрхэн их хэмжээгээр 

буулгах талаар шийдвэрлэж байх зуур хашааг буцааж хаасан. ОТ эдгээр байгууллагуудтай хашааг жижиг 

хэсгээр олон газраар нээхээр үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж байна. Ингэснээр төмөр зам дагуу олон 

гарцыг бий болгох ба галт тэрэг ирэх үед амьтдыг замаас хол байлгах аюулгүй хяналтыг хэрэгжүүлэхэд 

дөхөм болно. ОТ-н биологийн олон янз байдлын үүрэг амлалтуудыг биелүүлэхэд энэ арга хэмжээ 

ихээхэн хувь нэмэр оруулах учраас үүнийг хэрэгжүүлж дуусахын тулд гаргаж буй хүчин чармайлтаа 

үргэлжлүүлэхийг БОНХЗ зөвлөж байна. Дараагийн аудитаас өмнө төмөр замын хашааг дахин нээх 

ажлыг дуусгах шаардлагатай ба ингэх боломжгүй нөхцөлд энэхүү үйл ажиллагааг дуусахад чиглэсэн 

 
12 Зээлдүүлэгчийн үүрэг амлалтыг эхлээд Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
багтаасан байсан ба дуусаагүй ажлуудыг одоо Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд 
оруулсан. 
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тодорхой хугацаа заасан нарийвчилсан стратеги төлөвлөгөө танилцуулах шаардлагатай. Уг 

төлөвлөгөөнд шийдвэрлэж чадаагүй бэрхшээл, тэдгээрийг даван туулахын тулд ОТ- н хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ зэргийг тусгана.  

Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгаалал Ковид-19-өөс үүдсэн сорилтыг үл харгалзан үргэлжилж 

байгаа ба ОТ энэ хөтөлбөрөө Дорноговь аймгийг оролцуулан тэлсэн. ЗАСХН энэ улиралд хэд хэдэн 

удаагийн виртуал сургалт зохион байгуулсан ба байгаль хамгаалагчид SMART аргачлал ашиглаж эхэлсэн. 

Энэхүү SMART аргачлал нь тэдний ажлын үр дүнг сайжруулахын зэрэгцээ засгийн газраас хэрэгжүүлж 

буй бусад байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэргүүдийг илрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм. Уг аргачлалыг 

Засгийн газар талархан  хүлээж авсан. ОТ хөтөлбөрийн үр дүнг сайжруулах зорилгоор уст цэгийн орчимд 

буун дуу илрүүлэх акустик буюу дуу авианы хяналт шинжилгээний шинэ системийн хөгжүүлэлтийг 

үргэлжлүүлж байна. Уг систем нь баталгаатай үр дүн гаргаж чадахгүй байгаа амьтны сэг зэмийн хяналтын 

аргыг орлох юм. Уг хөтөлбөрийн эерэг нөлөө ахиу  үзүүлэх зорилтод оруулж буй хувь нэмрийг тооцоолох 

аргачлал нь илүү өргөн хүрээнд баталгаажуулж байж үр дүн нь харагдах таамаглалд суурилж байгаа учир 

нарийвчлалын хувьд алдаатай байх магадлалтай гэж БОНХЗ үзэж байна. Амьтдын шилжилт хөдөлгөөний 

судалгаанаас хүлээгдэж буй үр дүнг эдгээр таамаглалыг баталгаажуулахад ашиглаж болно гэж ОТ үзэж 

байгаа. Эдгээр дүн шинжилгээний үр дүн ямар гарахаас шалтгаалж БОНХЗ цаашид нэг талаас эерэг 

нөлөөний тоо хэмжээг тодорхойлох шаардлага, нөгөө талаас хөтөлбөрийн үр ашгийг тооцоход бодитоор 

тулгарах хязгаарлагдмал байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн тэнцвэрийг хадгалсан шинэ арга аргачлал 

боловсруулахыг зөвлөх магадлалтай. 

Хулан, хар сүүлт зээрийн тоо толгойн хуваагдлыг тооцоолох аргачлал мөн хулгайн антай тэмцэх 

хөтөлбөрийн үр ашгийг хэмжих аргачлалын адил таамаглалд суурилж байгаагийн зэрэгцээ оролцогч 

талуудад тайлбарлан ойлгуулахад хүндрэлтэй, төвөгтэй байгааг БОНХЗ ажигласан. Дээр дурдсанчлан 

хүлээгдэж буй судалгааны үр дүнгүүд ямар гарахаас шалтгаалж БОНХЗ цаашид нэг талаас эерэг нөлөөний 

тоо хэмжээг тодорхойлох шаардлага, нөгөө талаас хөтөлбөрийн үр ашгийг тооцоход бодитоор тулгарах 

хязгаарлагдмал байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн тэнцвэрийг хадгалсан шинэ арга аргачлал боловсруулахыг 

зөвлөх магадлалтай.  

ОТ энэ жил хулан, хар сүүлт зээрийн тоо толгойн судалгааг газар дээр хийж гүйцэтгэсэн. Бүс нутгийн 

хулан, хар сүүлт зээрийн тоо 2019 оноос хойш 11, 27 хувиар тус тус өссөн ба энэ өсөлт нь 2019 оны огцом 

өсөлтөөс улбаалсан байна. Энэ нь эерэг чиг хандлага боловч тоо толгойн өөрчлөлт таатай, таагүй аль ч бай 

байгалийн өөрчлөлтөөс шалгаалдаг тул энэ өсөлтийг ОТ-н үйл ажиллагаатай хамааруулан 

баталгаажуулахад төвөгтэй байж болохыг БОНХЗ тэмдэглэж байна.   

 

4.8.2 Могойч загалай 

Энэ удаад ЗАСХН могойн загалайн 4 идэвхтэй үүр олсон ба эдгээр үүрэнд үржил амжилттай явагдсан 

байна.  (8 долоо хоногийн дараа шалгахад дэгдээхэй амьд байсан). Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд идэвхтэй 

үүр бүртгэгдээгүй учир энэ нь эерэг өөрчлөлт юм. Энэ үр дүн нь судалгааны талбайд могойч загалай 

нутаглахаа больсон байх гэсэн зовнилыг арилгасан.  

 

4.8.3 Жороо тоодог 

ОТ биологийн олон янз байдлын энэ төрөл зүйлд өгсөн амлалтаа биелүүлсэн. Энэ төрөл зүйлд үзүүлэх 

нөлөө нь бусад төрлийн шувуудын (ялангуяа, идлэг шонхор) цахилгаан дамжуулах шугамын хүчдэлд 

цохиулах эндэгдлийг бууруулах зориулалттай дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийн хүрээнд хамаардаг. 

Түүнчлэн, ОТ нь Монголд баригдах нам хүчдэлийн бүх шинэ дамжуулах шугамд тавигдах үндэсний 

стандартад шувуу цахилгаанд цохиулах эрсдэлийг бууруулах стандарт нэвтрүүлэхийг дэмжин ажилласан. 

Энэ амжилтыг гаргасанд ОТ болон хамтрагч нарт нь БОНХЗ-өөс талархал илэрхийлэх нь зүйтэй. Энэхүү 

шинэ стандартыг өндөр хүчдэлийн шугамд нэвтрүүлэх ажилд ОТ сайн дурын үндсэн дээр оролцохоор 

болсон байна. 

 

4.8.4 Бэлчээр 

Тогтвортой ноолуур төслийн хэрэгжилт олон саад бэрхшээлүүдтэй тулгарч байгаа ба өнөөг хүртэл гарсан 

ахиц дэвшил нь хөтөлбөрийн үр дүнд бэлчээрийн чанарт гарсан хэмжигдэхүйц өөрчлөлтийг харуулах 

боломжгүй хэвээр байна. ОТ Тогтвортой ноолуур төсөлд дотоод хяналт хийж төслийн бүтцэд нэлээд их 

өөрчлөлт оруулж дахин 3 жилийн хугацаанд үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Шинэ төлөвлөгөөнд 
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малчдын бүтээгдэхүүнийг Тогтвортой ноолуур холбоогоор дамжуулан борлуулах, S3C стандартыг 

тогтвортой байдлын дагаж мөрдөх үндсэн механизмаар хэрэглэх, төсөл хэрэгжих бүс нутагт малын 

хорогдлыг 15 хувийн босго тогтоох, малчдын улирлын чанартай шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулж 

оторын бүс нутгийг хуваарилах зэрэг ажлууд багтсан.  Эдгээр өөрчлөлтийн үр дүнг явцын дунд болон 

хэрэгжилтийн төгсгөлд хянаж үнэлгээ дүгнэлт өгнө.  

ОТ Дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрөөс гадна нөлөөлөл үзүүлсэн бүс нутгийн бэлчээрийг идэвхтэй нөхөн 

сэргээж байна. Нөхөн сэргээлтийг уурхайн ашиглалтын хугацаанд үргэлжлүүлнэ. Одоогийн байдлаар ОТ 

нийт 6,549 га талбайд нөлөөлөл үзүүлснээс 1,698 га талбайд (өмнөх жилийн мөн үеэс 20 га  нэмэгдсэн) 

техникийн нөхөн сэргээлт, 520 га талбайд (өмнөх жилийн мөн үеэс 20 га нэмэгдсэн) биологийн нөхөн 

сэргээлт хийгээд байна. Идэвхтэй биологийн нөхөн сэргээлт техникийн нөхөн сэргээлтээс нэлээд 

хугацаагаар хоцорч хийгдэж байгаа ч энэ ажлыг хурдасгах талаар компанийн удирдлага анхаарч ажиллаж 

байгаа гэж ОТ мэдээлсэн. Биологийн нөхөн сэргээлт хийх сонирхолд үндэсний хэмжээний нэг тэрбум мод 

тарих санаачилга хөшүүрэг болж байгаа ба ОТ-н удирдлага энэхүү үндэсний хүчин чармайлтын нэгэн 

томоохон хувь нэмэр оруулагч болж компаниа таниулахыг зорьж байна. Биологийн идэвхтэй нөхөн 

сэргээлтийг цаашид хурдасгахыг БОНХЗ санал болгож байна.  

Бэлчээрт цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг бэлчээрийн нөхцөл байдлын хэмжигдэхүүнээр 

хэмждэг. Энэ хэмжигдэхүүний дагуу цуглуулсан тоон мэдээлэл үнэ цэнтэй хэдий ч эдгээрт дүн шинжилгээ 

хийх нэмэлт аргуудыг олох нь энэ ажлын үр дүнд тус нэмэр болохыг БОНХЗ ажигласан. Бэлчээрийн хяналт 

шинжилгээний үр нөлөөг үнэлэх ажилд шинэ төгсөгч оюутан оролцуулах тухай ОТ мэдээлсэн.  

 

4.8.5 Эргийн хайлаас 

Эргийн хайлаасны хяналт шинжилгээг хийж дууссан ба жилийн эцэст шинжилгээний үр дүнд дүн 

шинжилгээ хийж дууссаны дараа дэлгэрэнгүй танилцуулна. Урьдчилсан шинжилгээгээр бэлчээрлэлт 

хайлаасанд сөргөөр нөлөөлж байгааг тогтоосон байна.  

ОТ хайлаас, улиас модыг үргэлжлүүлэн тариалах ба энэ нь мөн тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд 

оролцох ОТ-н оролцооны нэг хэсэг болно.  

 

4.8.6 Заган ой 

Заган ойн хяналт шинжилгээг мөн гүйцэтгэсэн бөгөөд жилийн эцэст хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд 

дүн шинжилгээ хийж дууссаны дараа дэлгэрэнгүй танилцуулна. Заган ойн хувьд ОТ цэвэр эерэг нөлөөлөл 

үзүүлэх зорилтоо чанарын үзүүлэлтээр биелүүлнэ гэж үзэж байгаа хэдий ч заг мод тарих ажлыг 

зогсоохгүй. Энэ нь мөн тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд оролцох ОТ-н оролцооны нэг хэсэг болно 

 

4.8.7 Ховор ургамал 

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

2018 оны 5-р сарын аудитын явцад, Грубовын хөөндэйд үзүүлэх нөлөөллийн менежменттэй холбоотой III 

түвшний үл нийцлийг БОНХЗ нээсэн. Энэ зүйлийн хувьд ховор тохиолдолд тааварлах боломжгүйгээр 

үрсэлдэг байдал, шилжүүлэн суулгасны дараа амьдрах чадвар бага байдаг зэрэг хүндрэл тулгардаг. Энэ 

зүйлийн талаарх техникийн туршлага дутмаг байна. Үржүүлэх аргыг судалж  лабораторийн нөхцөлд 

нахиалуулах боломжтой эд эс өсгөвөрлөх шинэ технологи боловсруулах ажилд тодорхой ахиж гарч байгаа 

учраас 2019 оны 5 сарын аудитын хүрээнд уг үл нийцлийг II түвшний үл нийцэл болгон бууруулсан. 

Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бусад гурван төрөл зүйлийн ховор ургамалд ч мөн үүнтэй ижил бэрхшээл 

тулгарч байна (бүйлс, аргамжин цэцэг, потанины хотир). OT нь ховор ургамлын төрөл зүйлтэй холбоотой 

асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Ховор ургамал нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулсан ба уг II түвшний үл нийцлийг 2020 оны 12-р сард БОНХЗ хаасан. Нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт ажлыг хамгийн багадаа 5 жилийн турш хэрэгжүүлнэ . 

ОТ уурхайн нөлөөлөлд өртсөн талбайгаас ховор ургамлыг шилжүүлэн авчирч үр болон эдийн өсгөврөөс 

үрслүүлэн хүлэмжид ургуулах ажлыг амжилттай гүйцэтгэж байгаа ба ургуулсан ургамлыг байгалийн 

бэлчээрт туршилтаар тарих ажлыг гэрээт компаниар гүйцэтгүүлнэ.  

БОНХЗ ховор ургамлын төрөл зүйлд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллийн цар хүрээ, ОТ-н шинэ болон нөхөн 

сэргээсэн амьдрах орчинд бие даан ургах чадвартай ургамал үржүүлэх ажлын явцыг үргэлжлүүлэн хянах 

болно. 
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4.8.8 Зөвлөмж 

Дүгнэж хэлэхэд, ОТ-н ихэнх ажил нь Цэвэр эерэг нөлөөлөл бий болгох биологийн олон янз байдлын 

зорилтдоо хүрэх замдаа явж байна. БОНХЗ сүүлийн аудитын тайлангийн зөвлөмжийг нягталж, 

хэрэгжилтийг баталгаажуулсан.  
 

8. ОТ нь Улаанбаатараас Хятад руу чиглэсэн төмөр замын хашааг дахин нээх ажлыг дуусгах хүчин 

чармайлтаа үргэлжлүүлэхийг БОНХЗ зөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь биологийн олон янз байдалтай 

холбоотой үүрэг амлалтаа биелүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр болох юм. Уг хашааг дахин нээх ажлыг 

яаравчилж, дараагийн аудитаас өмнө гүйцэтгэх шаардлагатай байна. Хэрэв ийм боломж бололцоо 

байхгүй бол ОТ дараагийн аудитаар энэхүү хүчин чармайлтыг хэрэгжүүлэхэд  чиглэсэн нарийвчилсан, 

хугацаа заасан стратегийн төлөвлөгөө танилцуулж, тулгарч буй саад бэрхшээл, тэдгээрийг даван 

туулахын тулд ОТ ямар арга хэмжээ авах талаар тусгах нь зүйтэй. 

9. Идэвхтэй биологийн нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн эрчимжүүлэхийг БОНХЗ-өөс ОТ-д зөвлөж 

байна. 
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5. Нийгмийн гүйцэтгэл 
 

 

Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын (ОНХНХ) багийн үйл ажиллагааг чиглүүлдэг нийгмийн 

менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 

менежментийн төлөвлөгөө (ОНИЭМАААБМТ), Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө (ОТХАТ), 

Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө (БАСМТ), Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) багтана. ОТ-н Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын баг нь 

Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох баримт бичгийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй бол, Гэрээт 

байгууллагын хамтын ажиллагааны баг нь Гэрээт байгууллагын менежментийн тогтолцооны журам болон 

холбогдох баримт бичгийг хариуцдаг. 

Үнэлгээ хийгдэж байгаа Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд дараах төлөв байдалтай байна. Үүнд: Орон 

нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд үнэлгээ 

хийж байгаа бөгөөд НШҮАТ-нд ОТ үнэлгээ хийсэн хэдий ч НШҮАТ-ий хаалтын аудит хийгдэж дууссаны 

дараа (2022 оны 1-р улиралд төлөвлөсөн) эцэслэгдэхээр хүлээгдэж байна.  

Жил тутмын нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний хувьд Рио Тинтогийн ОНХНХ-ийн стандартын үнэлгээг 2021 

оны 12-р сарын сүүлээр хийнэ. Шинэ стандартад соёлын өв, ялангуяа уурхайн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан 

өөрчлөгдөх биет бус соёлын өв, хүний эрх, бүсийн эдийн засгийн хөгжилд анхаарал хандуулахын зэрэгцээ 

нийгмийн суурь судалгааг 3 жил тутамд хийх тодорхой шаардлагыг тусгасан. ОТ-н хувьд энэ нь хүний эрх, 

бүсийн эдийн засгийн хөгжилд шаардагдах шинэ ур чадвар, Өмнөговийн нийгмийн суурь судалгааг илүү ойр 

давтамжтайгаар хийх (өмнө нь 10 жилд нэг удаа хийгдэж байсан) шаардлага тавигдана. ОТ-н ОНХНХ-ийн 

чадавхи сайжруулах ажлын хүрээнд Квинслэндийн их сургуулийн уул уурхай дахь нийгмийн хариуцлагын 

чиглэлээр көүчинг авах, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ур чадварыг сайжруулах, РТ-ийн Зэсийн групп, 

мэргэжилтнүүдийн багаас техникийн тусламж авах зэрэг ажлууд багтсан. Түүнчлэн ОТ-н Хаягдал хадгалах 

байгууламж нь Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөлийн Хаягдлын менежментийн стандартын дагуу 

нийгмийн чиглэлээр группын дотоод аудит хийхээр сонгогдсон.  

  
Зураг 25: 5-1 Группын ОНХНХ-ийн бүтэц зохион байгуулалт  
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5.1 Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын нөхцөл 

ОТ ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Монгол иргэдийг ажиллуулах шаардлагыг тодорхой заасан 

байдаг. Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө13 нь ОТ-н бүх үйл ажиллагаанд хамаарахаас гадна 

гэрээт гүйцэтгэгчид мөн үйлчилдэг. Гэрээт компаниудын гүйцэтгэлийг Гэрээт байгууллагын 

менежментийн тогтолцоонд14 авч үздэг. Хөдөлмөрийн МТ-д дараах зүйлс багтана. Үүнд: 

• Монгол Улсын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зорилтууд; 

• Өмнөговийн иргэдийг сургалтад хамрагдах боломжоор хангах; 

• ажилд авах үйл явц; 

• эмэгтэйчүүдийг дэмжих; 

• ажил амралтын хуваарь/ажлын цаг; 

• хөдөлмөр эрхлэлтийн төвүүд, хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтнууд; 

• цалингийн жишиг тогтоох; 

• цомхотгол, ажлаас чөлөөлөх; ба 

• орон сууцны стандарт хангах. 

БОННҮ-ий амлалтуудтай холбоотой нийгмийн бусад олон асуудлыг хөдөлмөрийн МТ-үүдэд танилцуулсан ба 

үүнд Төслийн хангамжийн үндэсний, бүсийн, орон нутгийн зорилтууд (Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний МТ); 

гэрээт байгууллагын хүний нөөц/ЭМААБО-ны стандартуудыг хангах шаардлагууд (Гэрээт байгууллагын 

менежментийн тогтолцоо); бүс, орон нутгийн дотоодын нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчдийг тодорхойлох 

(ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлого) багтдаг. 

 

5.1.1  Хүний нөөц бүрдүүлэлт, ажиллах хүч 

ОТ хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой ГҮҮ-үүдээ биелүүлсэн. 2021 оны 3-р улирлын байдлаар ОТ-н нийт 

ажиллах хүчний 96 хувь, гүний уурхайн ажиллах хүчний 26 хувийг монгол ажилтнууд бүрдүүлж байна.  

Өмнөговь аймгаас 493 ажилтан ажиллаж байгаагийн 35 хувь нь гүний уурхайд шинээр ажилд орсон ба 2021  

онд дадлагажуулах хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүсийг 100 хувь ажлын байраар хангасан. Уг хөтөлбөрт 

хамрагдсан хүмүүсийн 60 хувь нь эмэгтэй байсан. Цар тахлын үед ажил мэргэжлийн төв ажиллах боломжгүй 

байсан тул хүний нөөц бүрдүүлэлтийн баг ажлын зарыг ОТ портал хуудсаар дамжуулан цахимаар болон 

уурхайн ажлын самбар, ажил эхлэхийн өмнөх уулзалтуудаар зарлаж ярилцлага, шалгалтыг цахимаар авсан.  

Өмнөх аудитаас хойш олборлолт, тээвэрлэлтийн үе шат, бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлтийн хүний нөөц 

бүрдүүлэх ажил явагдаж 296 ажлын байр батлагдсанаас 228-г бүрдүүлээд байна (гүйцэтгэл 77%). Хүний 

нөөцийн бүрдүүлэлтийн явцын тухайд 3 ажил горилогч хураангуй жагсаалт/ярилцлагын шатанд, 8 хүнд ажлын 

санал тавьсан байгаа ба үлдэгдэл ажлын байрыг 2022 онд гүйцээн шалгаруулж авна.  

Дотоод хүний нөөц бүрдүүлэлт үргэлжлэн явагдаж 2021 оны 1-р сараас хойш нийт 147 ажлын байрыг  компани 

дотроос болон гаднаас бүрдүүлснээс 74 нь ил уурхайн ашиглалт, 73 нь гүний уурхайн багт оржээ.  

Түүнчлэн бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны ажлын байруудын сонгон шалгаруулалт төрөл бүрийн 

шатандаа явагдаж байгаагаас 12 нь ил уурхай, 17 нь гүний уурхай, 19 нь бусад чиглэлийн ажлын байрууд 

байна.  

Гүний уурхайг бүрэн хүчин чадлаар ажиллуулахад шаардагдах хүний нөөцийн бүрдүүлэлттэй холбоотой 

эрсдэлүүдэд: Монгол улсын хөдөлмөрийн шинэ хуулийн шаардлагууд (5.1.2-г үзэх) нь хөдөлмөрийн зах зээлд 

ур чадварын хомсдол үүсгэж болзошгүй, гүний уурхай тэр дундаа блокчлон олборлох ажлыг гүйцэтгэх ур 

 
13 HR-10-PLN-0001-E, v.1.5 
14 OT-07-PRC-0001-E, v02 
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чадвар бүхий мэргэжилтнүүдийн дутагдалтай байдал, ковид-19-тэй холбоотой аяллын хязгаарлалтаас үүдэн 

нарийн мэргэжлийн гадаад ажилтнуудыг ирүүлэх, удаан ажиллуулах боломжгүй байх зэрэг эрсдэлүүд байна. 

ОТ аудит хийгдсэнээс хойш шинээр батлагдсан хөдөлмөрийн хуулийн дагуу ажил амралтын тэгш хуваарьт 

шилжих бэлтгэл ажлын хүрээнд хүний нөөц бүрдүүлэх компанит ажил зарлаж 2022 оны 1 -р сард ажиллуулж 

эхлэх эхний ээлжийн 163 ажлын байрыг зарласан байна.  

 

5.1.2 Ажилчдын харилцааны менежмент 

OT ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамт, дарамт шахалтын эсрэг бодлогоо 2021 оны 3 -р сард шинэчилсэн. 

Уг бодлого болон холбогдох мэдээллийг слайд, түгээмэл асуултууд, зурагт хуудас, танилцуулга, дотоод 

сүлжээнд тавигдах пост хэлбэрээр англи, монгол хэлээр бүх ажилтнуудад хүргэсэн. Гэр бүл, ахуйн хүрээний 

хүчирхийллийн тухай сургалт цахим хуудсанд тавигдсан ба сургалтын сэдвийг 5 -2-р зурагт харуулав. 

  

Зураг 26: 5-2 Гэр бүл, ахуйн хүрээний хүчирхийллийн сургалтын агуулга 

                                     
 

 

Ажилтнуудын санал гомдлын талаарх шинэчлэгдсэн мэдээллийг ОТ-н санал гомдол шийдвэрлэх системээс 

(одоо Myvoice нэртэй болсон) авч энэ аудитад оруулсан. Зураг  5-3 
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Зураг 27: 5-3 Спийкаут/Myvoice-д ирсэн ажилчдын санал гомдол, 2015 -2021он 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-р сарын 1-нээс 10-р сарын 15 хүртэл хугацаанд нийт 50 санал гомдол бүртгэгдсэнээс  5 нь нээлттэй, 5 нь 

үндэслэл  бүхий байсан ба одоо хаагдсан. Бусад хаагдсан гомдлууд (40) нь үндэслэлгүй, баталгаажаагүй,  

судалгаагүй хаагдсан болон өөр процессын дагуу шийдвэрлэгдсэн байна. Гомдлын ихэнх нь хувийн  чанартай 

(нийт 26-аас 11 нь цалин хөлс, урамшуулалтай холбоотой),  ЭМААБО (нийт 13-аас 9 нь ажлын байрны эрүүл 

мэнд аюулгүй ажиллагаа, алжаал ядаргааны менежмент, ажлын ээлж/олон цагаар ажиллахтай холбоотой)  -

той холбоотой гомдлууд байсан. Гадуурхал/дарамттай холбоотой 7 гомдлын нотлох баримт тогтоогдоогүй. 

Ковид-19 тэй холбоотой 4 гомдол, бэлгийн дарамттай холбоотой үндэслэл бүхий нэг гомдлыг шийдвэрлэн 

хаасан байна. БОНХЗ-ийн зүгээс цар тахлын үед ирүүлсэн гомдол саналд дүн шинжилгээ хийж ямар нэг 

стратегийн болон удирдах түвшний оролцоо шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохыг зөвлөж байна. Үүнд 

жишээлбэл,  гомдол санал нэг багаас удаа дараа ирж байгаа учир тухайн баг хамт олны удирдлагад арга хэмжээ 

авах шаардлагатай байгаа эсэх. Гуравдугаар улиралд гомдлын тоо өссөн нь  цар тахлын сорилт ажлын байрны 

олон асуудлыг (гадуурхал, алжаал ядаргаа, шударга бус харьцаа гэх мэт) үүсгэж байх магадлалтай бөгөөд 

гомдлын сэдэв болж ороогүй байх боломжтой.  

Орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдол нь туслан гүйцэтгэгчдийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой байгаа 

хэдий ч (5.3.2-г харах) эдгээр асуудал Myvoice -д ирсэн гомдлын тоонд ороогүй байна. Олон үйл ажиллагааг 

хамаарсан гомдол болон ОНХНХ-ийн гомдлуудад (жишээлбэл орон нутгийн туслан гүйцэтгэгчийн 

ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдол) нэгдсэн байдлаар хариу өгөх тусгай механизм шаардлагатай байна. 

Тухайлбал туслан гүйцэтгэгчдэд тавигдах санал гомдол мэдээлэх шаардлагыг хангамж, хөдөлмөр эрхлэлт, 

гадаад харилцаа, ОНХНХ-тай холбох гэх мэт.  Гүйцэтгэх удирдлагын түвшинд арга хэмжээ авч эхэлсэн бөгөөд 

БОНХЗ-ийн зүгээс энэ асуудал дээр ОУВС-ийн ГС-2 болон ОУХБ-ын 11-р албадан хөдөлмөр эрхлэлтийн 

протокол, тэдгээрт заасан үзүүлэлтүүдийг ашиглан дотоод үнэлгээ хийх асуудлыг судалж үзэхийг зөвлөж 

байна. Өлсгөлөн зарласан тохиолдол гарахад орон нутгийн  лоббидогч идэвхтэй, нөлөөлж ажиллаж чадсан  

(5.3.2-р хэсэгт дурдсан) учир орон нутгийн хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ оновчтой байсан гэж БОНХЗ үзэж байна. 
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Энэ аудитын хүрээнд түүвэр байдлаар ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад өндөр эрсдэлтэй ажлуудад баг 

хамт олныг бүрэн бүрэлдэхүүнээр тогтвортой ажилуулахад бэрхшээлтэй байдаг гэсэн асуудал 

хөндөгдсөн. ОТ өндөр эрсдэлтэй ажилд 160 ажлын байрыг шинээр зарласан (Шинэ хөдөлмөрийн 

хуулийг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэл болгож). Ярилцлагад хамрагдсан ажилтнуудын мэдээлснээр багийн 

ажлыг гүйцэтгэхдээ боломжтой гишүүдээр эрэмбэлэн гүйцэтгүүлдэг ч амьдрах байрны асуудал, 

тусгаарлалт, аяллын хязгаарлалт, уртын ээлжээр ажиллах зэрэг стрессийн хүчин зүйлс бэрхшээл үүсгэж 

байсан гэжээ. Түүнчлэн ярилцлагад оролцогчид сургалтын шаардлагуудыг хангахад бэрхшээлтэй 

байгааг дурдаж байсан ч энэ асуудал одоо шийдэгдсэн. Ажилтнуудад үзүүлэх дэмжлэгийн тухайд цалин 

хөлс, ажлын нөхцөлийн ялгаатай байдлаас үүдэн гэрээт ажилтнаас ОТ-н үндсэн ажилтан болох талаар 

ихэвчлэн дурдсан. Ярилцлагад хамрагдсан бүх ажилтнууд гомдол санал илэрхийлэх сувгууд нээлттэй 

(myvoice, удирдлага, Рио тинто, гуравдагч тал) ба ямар нэг айдас, хариу арга хэмжээ авна гэсэн 

эмээлтгүйгээр хандах боломжтой байдаг гэж үнэлсэн.  

Ойрын хугацаанд гарах нэг өөрчлөлт бол 2022 оны 1-р сараас эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчлэх Монгол 

улсын хөдөлмөрийн шинэчлэгдсэн хууль юм. Уг хуулиар бүх ажилтнууд 14 хоног ажиллаж 14 хоног 

амрах тэгшитгэсэн хуваарийн дагуу ажиллана. Энэхүү хуулийн шинэ шаардлагыг хэрхэн хэрэгжүүлж 

болохыг тодорхойлуулахаар хүний нөөцийн хэлтсээс ажлын хэсэг томилон ажиллуулж байна. 

Ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаар шинэ хууль ажилтнуудад ялгаатай нөлөө үзүүлнэ гэжээ 

(Улаанбаатарт суурин ажилладаг ажилтнуудтай харьцуулахад Ханбогдод ажилладаг ажилтнуудад 

үзүүлэх дэмжлэг өөр байдаг). Томилох боломжтой ажилтнуудыг сонгохын тулд орон нутгийн 

ажилтнуудын мэдээллийн санг шүүж байна (5.4.2-г харах). Шинэ хуулийн өөрчлөлтийн чиглэлээр ОТ-

н хүний нөөцийн хэлтэс болон үйлдвэрчний эвлэл хамтран ажиллах шаардлагатай.  

Аудит хийгдсэнээс хойш ОТ-н үйлдвэрчний эвлэл Улсын бүртгэлийн газарт бүртгэлээ сунгуулж 2021 

оны 10 сард тамга тэмдэг, гэрчилгээгээ албан ёсоор авчээ. ОТ-н үйлдвэрчний эвлэл банкин дахь дансаа 

сэргээж ОТ-д хүлээгдэж буй гишүүнчлэлийн төлбөрийг шилжүүлэх хүсэлт гаргасан байна. ОТ 2021 оны 

11-р сард үйлдвэрчний эвлэлтэй Хамтын гэрээний хүрээнд албан ёсны хамтын ажиллагаагаа сэргээсэн. 

ОТ-н үйлдвэрчний эвлэл саяхан аудитын хорооны 5 гишүүн сонгох сонгуулийг явуулсан ба тэргүүлэх 

гишүүдийг удахгүй сонгоно гэж ОТ мэдээлсэн.  

Үйлдвэрчний эвлэлтэй хийсэн ярилцлагаар хэлэлцэх эн тэргүүний асуудалд цалингийн тооцооллыг 

тодруулах, ил уурхайн ажилтнуудад боолтын хоолыг халуунаар хүргэх төсөл, хэвийн бус ажлын 

нөхцөлийн олговор (2019 онд гарсан шийдвэр 400 орчим ажилтанд нөлөөлсөн), гүний уурхайн хэвийн 

бус ажлын нөхцөл (гүний уурхайн бүх ажилтны авах олговорт нөлөөлөх) болон ковид-19-өөс 

шалтгаалсан илүү цагийн өөрчлөлт зэрэг асуудлуудын дурдсан. ОТ-н мэдээлснээр аудит хийгдсэнээс 

хойш цалингийн тооцоолол, илүү цаг, ковидтой холбоотой төлбөрийн өөрчлөлт, боолтын халуун хоол 

төсөл, хэвийн бус ажлын нөхцөлийн талаар тогтмол явагддаг хурлын үеэр болон албан бичгээр мэдээлэл 

өгсөн байна.   

 

  5.1.3 Ажилчдын сууц 

Аудитын явцад ажилчдын байр болон ковид 19-ийн тусгаарлалтад ашиглаж буй байрны видео бичлэгээр 

үнэлгээ хийсэн. Одоогийн байдлаар уурхайн талбайд 4 хотхонд 1-3 ортой нийт 4,082 өрөө байгаа бөгөөд 

сүүлд баригдсан Оюут 2 хотхонд дийлэнх нь байна. Түүнчлэн видео бичлэгээр ил уурхайн ажилтнуудын 

блокын сууцны нөхцөлийг харуулсан. Ил уурхайн ажилтнуудын блокт өдрийн ээлжийн нэг, шөнийн 

ээлжинд нэг ажилтан нэг өрөөнд байрлаж байгаа бөгөөд видео бичлэгээс харахад өрөөний байдал 

цэвэрхэн, дундын өрөө, ариун цэврийн өрөөний нөхцөл сайн, хүн бүрт нэг ор, хувийн эд зүйлээ хадгалах 

шүүгээгээр хангагдсан байна.  

Цар тахлын үед тусгаарлах байраар ашиглаж байгаа байрны видео бичлэгийг мөн хянан үзсэн. 

Батлагдсан тохиолдлууд, ойрын хавьтал болсон хүмүүст тусгаарлах өрөөнүүд гаргаж өгсөн ба Ковидын 

шинжилгээ авах өрөөг бүх байруудад гаргаж өгсөн байна. Батлагдсан тохиолдол, ойрын хавьталд 

зориулан 2 блокт 174 өрөө гаргаснаас гадна улаан бүс (ковидын халдварын бүс), шар бүс (зохих ёсоор 

тоноглосон өрөөнд халдвар аваагүй ажилтнууд ХХХ өмсөх, та йлах), ногоон бүс (ХХХ шаардахгүй) 

болгон тусгаарлаж, зөвхөн зөвшөөрөлтэй нэвтрүүлэхэд хяналт тавих хамгаалалтын ажилтнууд 

ажилуулж, блок тус бүрт эмч гарган ажиллуулж байна. Ковидын шинж тэмдэг илэрсэн ажилтнуудыг иж 

бүрэн хамгаалалтын хувцас өмссөн жолоочтой SOS эмнэлгийн тусгай машинаар зөөвөрлөн тусгаарлах 

блокуудад хүргэсний дараа тэднийг бүртгэн авч улаан бүст хуваарилагдсан өрөөнд оруулж PCR 
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шинжилгээ авч хариуг баталгаажуулдаг. ОТ Ковид-19 гэсэн мэдээллийн хуудас/товхимол15 бэлтгэн 

гаргасан ба үүнд уурхайн талбайд ковид 19-ийг хэрхэн удирдах, орон байрны зохицуулалт зэргийн 

талаар ажилтнуудад зориулсан мэдээллийг багтаасан.  

Уурхайн талбайд ирж буй ажилтнуудад  9-р сарын 16-наас эхлэн 5:5 гэсэн тусгаарлалтыг хэрэгжүүлж 

байгаа ба (5 өдөр УБ хотын буудалд, 5  хоног уурхайн талбайд хагас тусгаарлалтад) хоол хүнс, ус, 

цэвэрлэгээний материалыг өрөөнд нь оруулж өгдөг байна. Хагас тусгаарлалтын байранд нэг өрөөнд 2 

хүн байрлах ба нэг удаад 2,000 хүн байрлах боломжтой. ОТ-д зөвхөн вакцинд бүрэн хамрагдсан 

ажилтнуудыг уурхайн талбайд хүлээж авах, энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд нэвтрүүлэхгүй 

байх журам үйлчилж байна. Хяналт шинжилгээний үеэр БОНХЗ-ийн явуулсан ярилцлагад оролцсон 

ажилтнууд хагас тусгаарлалтыг бүрэн тусгаарлалт болгох хүсэлт гаргасан ба ингэснээр тусгаарлагдаж 

байгаа ажилтнуудад тусгаарлалтын 5 өдрийн хугацаанд хувийн орон зай олгох, нэг өрөөнд 

тусгаарлагдсан 2 хүн хоорондоо халдвар дамжуулах эрсдэлийг бууруулах ач холбогдолтойг 

тэмдэглэсэн. БОНХЗ хэдийгээр ажилтнуудын хувийн орон зайг хүндэтгэх боловч ажилчдын сууцны 

зохион байгуулалт ковид-19-ийн халдвар дамжих эрсдэлийн бууруулж байгаа эсэхэд Зээлдүүлэгчийн 

гаргасан ковид-19, ажилчдын сууцны удирдамжийн дагуу эрсдэлийн үнэлгээг үргэлжлүүлэн хийх 

шаардлагатай гэж үзэж байна. Зохицуулалтын талаарх мэдээллийг үе үе шинэчилж ажилтнуудад 

хэвлэмэл хэлбэрээр болон аюулгүй ажиллагааны хурал, дотоод сүлжээгээр дамжуулах түгээх нь зүйтэй.  

Ажилчдын байрны дотоод шалгалтыг 2 долоо хоног тутамд явуулж байгаа ба өмнөх шалгалтаар 11 

асуудал тодорхойлон засч залруулах арга хэмжээ авсан байна. Хамгийн сүүлийн үнэлгээгээр Манлай, 

Оюут 2 кэмпүүдийн үндсэн блокууд 89%, 96% гэсэн үнэлгээ авчээ. БОНХЗ-ийн зүгээс ажилчдын 

сууцны зохицуулалт өдийг хүртэл үргэлжилсээр байгаа цар тахлын хүнд хэцүү үед ерөнхийдөө сайн 

байна гэж дүгнэсэн.  

5.2. Нүүлгэн шилжүүлэх, амьжиргаа сайжруулах 

Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор, амьжиргаа дээшлүүлэх стратеги, менежментийн төлөвлөгөө, 

зохицуулалтын механизмыг ОТ ХХК-ийн дотоод Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

(НШҮАТ), Хамтын ажиллагааны гэрээ (ХАГ), Хөгжлийг дэмжих сангийн (ХДС) хүрээнд 

боловсруулсан. Хамтын ажиллагааны гэрээ нь Говийн Оюу ХДС-гаар дамжуулан тогтвортой амьжиргаа 

дэмжихэд хувь нэмэр оруулсан хэвээр байна. 
 

Хамтын ажиллагааны гэрээ нь ОТ болон түншлэгч сумдын16 хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх механизм 

юм. ОТ ХХК, Ханбогд сумын удирдлага, малчдын хооронд байгуулсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь 

Хамтын ажиллагааны гэрээний Харилцааны хорооны дор ажлын хэсгийн үүрэг  гүйцэтгэдэг ба 

бэлчээрийн менежмент, малчдын амьжиргаа 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 бизнесийн хөгжил, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр тогтвортой 

хөгжилд хүрэх зорилгоор хамтран ажиллаж Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн 

төлөвлөгөөний (БАСМТ) дагуу хэрэгжиж буй мал аж ахуй, малчдын хоршооллыг хөгжүүлэх болон 

түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна. 

 5.2.1  Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчид  

Амьжиргаа сайжирсан эсэх талаар ГҮҮ-ийг 2018 онд хийсэн үр дүнгийн үнэлгээгээр шалгасан. Уг 

үнэлгээгээр анхны 89 (93 болж нэмэгдсэн) нөлөөлөлд өртсөн өрхөөс 11д Өрхийн амьжиргаа сайжруулах 

тусгай төлөвлөгөөгөөр (ӨАСТ) дамжуулан амьжиргаа сэргээх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байгааг тогтоосон. Үлдсэн өрхүүд шаардлага хангасан буюу амьжиргаа сайжирсан гэж 

тогтоосон. 

Үр дүнгийн үнэлгээгээр тодорхойлсон засан сайжруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж дуусгах ажил 

үргэлжилж байна. 11 өрхөд Өрхийн амьжиргаа сайжруулах тусгай хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж 4 өрхөд бизнес/хоршоо эрхлэх, 7 өрхөд мал аж ахуй эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж байгаа 

бол 91 өрхийг амьжиргаа сайжруулах төслүүдэд хамруулсан хэвээр байгаа бөгөөд өмнөх аудитаас хойш 

хамрагдалтад онцын өөрчлөлт гараагүй байна. 11 өрх бүгд Хөгжлийн шийдэл ТББ -ын идэвхтэй 

 
15 ОТ- ажилтнуудад зориулсан Ковид-19-ийн мэдээллийн товхимол 
16 Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумд 



ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТНЫ 
БОНХЗ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН - 2021 оны 5 -р сар  

 

дэмжлэгийг хүлээн авч байгаа. Хөдөө аж ахуйн бизнес (хүнсний ногоо, тэжээлийн тариалалт), Ангус 

үүлдрийн үхэр, Гавилууд үүлдрийн хонь үржүүлэх хоршоонууд, оёдлын бизнес бүгд тодорхой ахиц 

дэвшилтэй байна. Энэ аудитын хүрээнд хоршоологчид, малчин өрхүүдтэй хийсэн ярилцлагыг 5.2.2-р 

хэсгээс үзнэ үү.  

НШҮАТ-ний хэрэгжилтийн аудит хойшлогдсон. Ажлын даалгаврыг боловсруулсан ба аудит 2022 онд 

хийгдэнэ. Энэ ажил төлөвлөгдсөн хэвээр явагдаж байгаа хэдий ч хууль дүрмийн хэрэгжилтийн шинэ 

хяналтад хамрагдах болсон талаар БОНХЗ-д мэдээлсэн. БОНХЗ-ын зүгээс энэ ажилд нэн тэргүүний 

ач холбогдол өгөх шаардлагатайг онцлон тэмдэглэж байна. Нөлөөлөлд өртсөн бүх өрхийн хувьд үр 

дүн тодорхой байх, амьжиргаа сэргээх үйл ажиллагааны хаалт, ялангуяа төмөр зам болон гүний уурхайн 

газрын суултын талаарх  ойлголт ТЭЗҮ, БОННҮ зэрэг шинээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой 

нөлөөлөлд өртөх өрхийн хувьд тодорхой байх шаардлагатай.   

ОТ 2021 оны 3-р улиралд НШҮАТ-нд хамрагдсан 91 өрхийн 90 өрхтэй үргэлжлүүлэн хамтран 

ажилласан ба өмнөх аудитаас хойш тэдгээр өрхийн хандлага сайжирсныг БОНХЗ тэмдэглэж байна. 

Сөрөг, төвийг сахисан хандлагаас эерэг, дэмжсэн хандлагатай болж өөрчлөгдсөн ба НШҮАТ-нд 

хамрагдсан өрхүүдээс Хаалтын аудит явуулахыг эсэргүүцэж байгаа өрх байхгүй болсон ба 12 нь ийм 

аудит явуулахыг санал болгож, 52 өрх дэмжиж байна. Энэ нь амьжиргаа сэргээх төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хаах/үнэлэх зайлшгүй шаардлагыг харуулж байна. Гэхдээ хаалтын аудитыг эхлүүлэхээс 

өмнө малчдад НШҮАТ-д хамрагдсан өрхүүдэд өгөх ойлголт, мэдээллээ дахин нягтлах нь зүйтэй. 

Өрхийн амьжиргаа сайжруулах тусгай төлөвлөгөөгөөр дамжуулан дэмжлэг авч буй хоршоодын 

гишүүдтэй энэ аудитын хүрээнд хийсэн ярилцлагын үр дүнгээс үзэхэд Хаалтын аудит болон ОТ цаашид 

хоршоодтой түншилсэн хэвээр байх эсэх талаар харилцан адилгүй ойлголттой байна. Иймд ОТ-н зүгээс 

НШҮАТ-нд хамрагдсан өрхүүдэд өөрийн үндсэн байр суурийг эцэслэн танилцуулах шаардлагатай 

ба дээрх өрх, хоршоодуудын НШҮАТ-ийн  хаалтын аудит болон цаашид ОТ-с явч болох 

дэмжлэгийн талаарх ойлголтыг тодорхой болгохыг БОНХЗ зөвлөж байна. БОНХЗ дараагийн 

аудитаар Хаалтын аудитын дараагийн үе шатуудад (сонгон авсан аргачлал, баг, төлөвлөгөө зэрэг) 

үнэлгээ хийнэ. 

 

5.2.2 Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах 

БАСМТ нь нутгийн малчидтай хамтран сумын ЗДТГ -ын бэлчээрийн менежмент, амьжиргааг 

сайжруулах хөтөлбөр, санаачилгад ОТ-н үзүүлэх дэмжлэг үүргийг тодорхойлохыг зорьсон. Орон 

нутгийн хөдөө аж ахуйн бизнесийг дэмжих стратегийн (ОНАБДС) дагуу орон нутгийн эдийн засгийг 

төрөлжүүлэх, олон нутгийн хүнсний аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангахад хувь нэмрээ 

оруулах зорилготой орон нутгийн агро бизнесийг дэмжих ажил үргэлжилж байна.  

Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн бизнесд үзүүлэх дэмжлэгийг Хөгжлийн шийдэл зөвлөх үйлчилгээний 

ТББ-аар дамжуулан үзүүлж Өмнөговь  аймгийн хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн үйл ажиллагааг дэмжин 

ажиллаж байгаа ба эдгээрт мал нядалгааны газар, малчдын зах байгуулах байршлыг тодорхойлоход нь 

суманд дэмжлэг үзүүлэх ТЭЗҮ судалгаа хийх, эдгээрийг ажиллуулах хоршоодын менежментэд дэмжлэг 

үзүүлэх сургалт явуулах, одоо хөгжүүлж буй Малчин аппликейшны талаар зөвлөгөө өгөх, малчин 

өрхүүдэд уг аппликейшний хэрэглээг танилцуулах, өрхийн амьжиргаа сайжруулах жилийн болон 5 

жилийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зөвлөгөө өгөх зэрэг багтсан.  Нэмүү өртөг бий болгох төслүүдэд 

80 өрхөд зөвлөгөө өгсөн. 

Дөрвөн хоршоо (НШАҮТ-ний 2 хоршоо) 10-р сарын 1-нээс эхлэн Малчин аппликейшныг17 туршилтаар 

хэрэглэж байна. Энэхүү платформ нь малчид хоорондын холбоо харилцааг сайжруулах, хоршоодын 

талаар мэдээлэл солилцох, онлайнаар уулзах, асуумж явуулах, заавал биечлэн очихгүйгээр оролцох 

боломжийг олгох юм. Түүнчлэн энэхүү платформоор дамжуулж санхүүгийн тайлантай танилцах 

боломж нь ил тод байдлыг нэмэгдүүлнэ. Дараах зурагт аппликейшний дэлгэцний зургийг харуулав. 

Туршилт дууссаны дараа 2021 оны 11-р сараас уг аппликейшнийг хэрэглээнд гаргахаар төлөвлөсөн.  

  

Зураг 28: 5-4 Малчин аппликейшний дэлгэцийн харагдах байдал  

 
17 Apple, google play store-т Малчин нэрээр байршуулсан. 
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Ханбогд мал нядалгааны газрын ТЭЗҮ судалгааг хийсэн ба Байгаль орчин нийгмийн нарийвчилсан 

үнэлгээг батлуулахаар хүлээж байна. Уг мал нядалгааны үйлдвэр ашиглалтад орсноор жилд 15.6 мянган 

хонь, 1.5 мянган үхэр нядлах, 100 тонн мах нөөцлөх боломжтой болох ба 402 малчин уг байгууламжийн 

хувь нийлүүлэгч болно. Энэ байгууламж Ханбогд сумын хөдөө аж ахуйн бизнест нэлээд хэмжээний 

нэмүү өртөг авчирна. Ханбогд сумын малын эрүүл мэндийн төвийн чадавх сайжруулах замаар 

засаглалыг бэхжүүлэх гэрээний гүйцэтгэл 80 хувьтай байна.  

5.2.3 Эмзэг бүлгийн иргэд 

Эмзэг бүлгийн өрхийн жагсаалтыг Ханбогд сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх Амьжиргаа дэмжих хорооноос 

тодорхойлдог. 2021 оны 9 сард сумын тамгын газраас 20 өрхийг сонгосон ба эхний жилийн уг 

жагсаалтад НШҮАТ-нд хамрагдсан өрхүүдээс оруулаагүй. ОТ-оос эмзэг бүлгийн иргэдийг 

витаминжуулах, хүүхдүүдэд зайнаас суралцахад зориулж гар утасны дата өгөх зэрэг ковид -19 тэй 

холбоотой дэмжлэгийг үзүүлж байна. ОТ эмзэг бүлгийн өрхүүдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөг 

боловсруулж байгаа талаар БОНХЗ-д мэдэгдсэн. Сумын тамгын газартай хамтран хэрэгжүүлсэн 

төлөвлөгөөг эмзэг бүлгийн иргэдийг дэмжих тодорхой төсвийн хамт ОТ-оос санхүүжүүлсэн.   

 

5.3.  Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

Орон нутгийн иргэдийн хамтын ажиллагааг ОНХНХ-ын баг хариуцан оролцогч талуудтай хамтран 

ажиллах төлөвлөгөөний (ОТХАТ) дагуу хэрэгжүүлдэг. Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс 

засгийн газар болон бусад үндэсний түвшний оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хариуцаж байна. 

Олон талт чиг үүрэг бүхий ОТХАТ бусад бараг бүх ҮАШБОНҮАТ-тэй харилцан уялдаа холбоотой. 

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны багийн олон нийттэй харилцах ажилтнууд ихэвчлэн OT уурхайн 

талбай, Ханбогд, Даланзадгад, Улаанбаатар дахь оффисоос ажилладаг хэдий ч, Ковидын хязгаарлалтаас 

үүдэн зарим үйл ажиллагааг явуулах хэлбэр, хугацаанд өөрчлөлт орсон. 

5.3.1 Хамтын ажиллагаа ба Мэдээллийн ил тод байдал 

ОТ-н мэдээлснээр Уурхайн суултын бүсийн тухайд ОНХНХ нь дотоод ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд 

багтдаг. ОНХНХ-ийн үүрэг нь оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, түүний дотор Ханбогд сум болон 

аймгийн   Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал (ИТХ), байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтнуудтай 

хамтран ажиллах үүрэг хүлээдэг. Аудит явагдах үед Ханбогд сумын ИТХ-тэй тусгайлан уулзаж ОТ-н 

газрын зөвшөөрлийн талаар ярилцах боломжийг эрэлхийлсэн бөгөөд 11-р сард уулзахаар тохирсон 

байсан. Энэ нь Газрын бүсчлэлд нөлөөлөх ба ОТ-н хашааны гадна талын суултын нөлөөнд өртөж 

болзошгүй талбайн хамгаалалтын бүсэд хүрэх гарцад нөлөөлнө. ОНХНХ удахгүй хийгдэх суултын 

бүсийн Нөлөөллийн үнэлгээний талаар уулзалтын материалыг бэлтгэж эхэлсэн ба тэдгээр нь гүний 

уурхайн төсөл, блокчлон олборлох аргачлал, түүний дотор газрын суултын талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг багтаана. ОТ-н мэдээлснээр уулзалтыг тусгай ОТХАТ, БОННҮ-ний ажлын даалгаварт 
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тодорхой дурдах ба дараагийн а удит  хийгдэхэд үндэсний мэргэжилтнүүдийн баг техникийн тайланг 

орон нутгийн иргэдэд ойлгомжтой байдлаар орчуулан, танилцуулах материалд оруулан хүргэсэн байна 

гэж мэдэгдсэн.  

5-р сарын 1-нээс 10-р сарын 15 хүртэлх хугацаанд ОТ-н ОНХНХ 570 оролцогч талуудтай 385 удаагийн 

уулзалт хийсэн байна. Энэ тоо өмнөх аудиттай харьцуулахад өссөн ба өмнөх аудитад дурдсантай адил 

ихэнх оролцогч талууд НШҮАТ болон ГТЗ-ийн чиглэлээр хамтын ажиллагаанд оролцсон байна. Орон 

нутаг нийгмийн гүйцэтгэлд мэдээлснэр мэдээлснээр Ковид-19 бодитоор бизнесийн шинэ норм болсон 

бөгөөд ердийн үйл ажиллагааг шинэ хэлбэрээр явуулахын зэрэгцээ орон нутгийн оролцогч талуудад 

Ковид-19-ийн урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын арга хэмжээний талаар эрчимтэй хамтран 

ажилласан байна. Хамтын ажиллагааны тодорхой үйл явдлуудаас дурдвал, хорооны болон удирдах 

зөвлөлийн хурлууд (орон нутгийн худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн 

уулзалтууд; ХДС-гийн удирдах зөвлөл, харилцааны хороо, Гурван талт зөвлөл) тогтмол явагдсан. ОТ-н 

оффисийг 8-р сараас эхлэн нээж Засгийн газраас тогтоосон Ковид-19-ийн хязгаарлалтыг мөрдөн 

ажилласан (ковидын халдвар батлагдсан тохиолдолд олноор тусгаарлагдахаас сэргийлж багуудад 

хуваагдан тус тусдаа ажиллах г.м). Ханбогд сумын оффист 157 уулзалт хийсэн (өдөрт 1) бол 

Даланзадгадын оффист 227 удаа (өдөрт 1-2 ) уулзалт хийсэн байна. Биечлэн уулзсан тоон үзүүлэлт 

болон утсаар холбогдсон тоо өмнөх аудитаас нэмэгдсэн байна. Энэ удаагийн аудитын үеэр ОТ Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөгийг 11-р сард Даланзадгад болон бусад 3 түншлэгч суманд зохион байгуулахаар 

төлөвлөөд байв.  

  

Зураг 29: 5-5 Хамтран ажилласан чиглэлүүд, оролцогч талууд тоогоор (2021 оны 3-10 сар) 

Хамтын ажиллагааг утсаар (60%, сүүлийн аудитаас хойш 46%-иар өссөн) онлайнаар (4%), 30 хувь 

биечлэн уулзах (энэ хэлбэр сүүлийн аудитаар 40 хувь байснаас буурсан байна) хэлбэрээр явуулж байна. 

Ханбогд сумын мастер төлөвлөгөөнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажил 9 -р сарын хамтын ажиллагааны 

үндсэн сэдэв байжээ. ОНХНХ болон МТ-ийн баг хамтарсан ажлуудыг технологийн платформд бүртгэн 

тэмдэглэх e-формыг хөгжүүлсэн байна. Дараагийн аудитаар ОТ хэзээнээс уг системээр мэдээлэл 

бүртгэж, тайлагнаж болох тухай тодорхой танилцуулна өгнө гэж БОНХЗ найдаж байна.  

ОТ-н танилцуулгаас үзэхэд компанид хандах хандлагад 2021 оны 3-р улиралд өөрчлөлт гарсан байна 

(Зураг 5-7). Графикт ОНХНХ-ийн 2018 оноос хойших оролцогч талуудын хандлагад хийсэн дотоод 

үнэлгээний үр дүнг өмнөх аудиттай харьцуулан шалтгааныг дурдав. БОНХЗ 2021 оны туршид эерэг 

хандлага тогтмол нэмэгдсэнийг онцлон тэмдэглэж, орон нутгийн иргэдийн ойлголтыг сайжруулах 

хүчин чармайлтыг сайшааж байна. Өндөр  ач холбогдол, нөлөө бүхий оролцогч талуудад чиглэсэн хүчин 

чармайлтыг хааш чиглүүлэх талаар үнэлгээг дараагийн улиралд хийнэ. 

  

Зураг 30: 5-6 ОТ-д хандах хандлага (2018 оноос 2021 оны 3 сар хүртэл) 
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Орон нутгийн сонины сүүлийн дугааруудыг бүрэн цахим хэлбэрээр гаргаж 62 оролцогч талуудад цахим 

шуудангаар хүргэснээс гадна ОТ-н цахим хуудсанд монгол хэлээр байршуулж байна. 8-р сараас эхлэн 

ОТ-н дотоод сониныг орон нутгийн сонинтой хамтатган гаднын хэрэглэгчдэд зориулсан нэг сонин болгон 

гаргаж эхэлсэн.  

 

5.3.2 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол 

2021 оны 5-10-р сарын хооронд ОТ орон нутгийн иргэдээс 6 гомдол хүлээн авсан. Эдгээр нь байгаль 

орчин, хангамж, нүүлгэн шилжүүлэлт, хүний нөөцтэй холбоотой байсан. Нэг гомдол III ангиллын 

гомдол байсан ба 2 гомдлыг орон нутгийн иргэдийн гомдлоор бүртгэсэн. Бүх гомдлын тохиолдолд 

эрсдэл бууруулах арга хэмжээ авсан. 1 гомдол шийдвэрлэгдсэн бол, бусад нь шийдвэрлэх үе шатанд 

байна.  

ОТ-н хяналт /Говийн шороо ТББ-тэй холбоотой III ангиллын гомдол нь гүний уурхайн бүтээн 

байгуулалтын БОННҮ-г олон нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой. Хариултуудыг өгсөн бөгөөд зарим арга 

хэмжээг харилцан тохиролцсон баримт бичгүүдийг хүргэсний дараа (БОННҮ-ийн ажлын даалгавар, 

хөрсний суулттай холбоотой 500 гаруй хуудас материалын орчуулга) хэрэгжүүлэхээр хүлээгдэж байна. 

II ангиллын гомдол нь өмнө ХХБ дээр улирлын чанартай операторын ажил хийж байсан орон нутгийн 

7 ажилтны өлсгөлөн зарласан үйл явдалтай холбоотой байсан. Эдгээр операторууд улирлын төгсгөлд II-

р зэрэглэлийн гэрээт компани руу шилжүүлсэн явдлыг эсэргүүцсэн. Тэд ОТ-н давуу тал олгодог 1-р 

зэрэглэлийн компанийн ажилтнуудад олгогддог боломж тэдэнд байхгүй гэж үзсэн байна. Дээрх 

операторууд болон ОНХНХ, хангамж, хүний нөөцийн багтай хэлэлцээр хийсний үр дүнд авч болох арга 

хэмжээг тодорхойлж заримыг нь хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн операторын ажлын байранд шаардагддаг 

ур чадварын шалгалттай холбоотой гомдол мөн ирсэн.Уг гомдлыг ОТ-н удирдах зөвлөлийн түвшинд 

танилцуулах шатанд байна. Туслан гүйцэтгэгчдийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой 5.1.2-р 

хэсгийг үзнэ үү.  

Ковид -19-д авсан хариу арга хэмжээтэй холбоотой 30 эерэг санал хүсэлт хүлээн авсныг БОНХЗ сайшаан 

тэмдэглэж байна.  

5.3.3 Гурван талт зөвлөл 

Гурван талт зөвлөл ГТЗ-ийн гэрээний дагуу үргэлжлүүлэн ажиллаж байна (2017-2024). Энэ удаагийн 

аудитаар ГТЗ-ийн гишүүдтэй онлайн ярилцлага хийсэн. Зөвлөлийн гишүүд хэдийгээр техникийн 

асуудал бэрхшээл тулгарсан ч онлайнаар ажлаа явуулж Удирдлагын нэгжийн б олон ГТЗ-ийн 

уулзалтуудыг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн гэж мэдээлсэн. Онлайнаар гүйцэтгэсэн ажлуудад ГТЗ-ийн 

цахим хуудасны18 хөгжүүлэлтийг дуусгах, 568 мянган дагагчтай болоод байгаа зөвлөлийн фейсбүүк 

хуудсанд тогтмол нийтлэл тавих зэрэг ажлууд мөн багтсан. ГТЗ-ийн шийдвэрт бүх малчдын санал 

бодлыг хүргэж тусгах асуудал бэрхшээлтэй байсан талаар ГТЗ-ийн гишүүд дурдаж байсан. Цар тахал 

гарахаас өмнө ч нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд 100 хувь хүрэх боломж  хязгаарлагдмал байсан тул ийм 

боломжийг нэмэгдүүлэх нь чухал хэвээр байна. Бүх өрх интернэт холбоогүй тул ГТЗ-ийн шийдвэрийг 
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малчдад утсаар хүргэсэн байна.  

Малчдын гомдол шийдвэрлэх гэрээний (МГШГ) хэрэгжилтийн явцад хийсэн ГТЗ-ийн үнэлгээ сүүлийн 

аудитаас хойш шинэчлэгдээгүй байгаа тул үүрэг амлалтын хэрэгжилтийн хувь өмнөх аудиттай адил 

69% байна. Өмнөх аудитаас хойш МГШГ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэж байгаа бөгөөд ГТЗ-ийн бүх 

тал харилцан тохиролцсоны дагуу уг үнэлгээ нь ГҮҮ болон гүйцэтгэлийн үүрэг амлалтуудын ‘бүрэн 

гүйцэд’ байдлыг тодорхойлох арга аргачлалыг тодорхой болгох юм. Дараагийн аудит хийгдэх үеэр уг 

хөндлөнгийн үнэлгээ шинэчлэгдсэн байна гэж БОНХЗ үзэж байна. 

Өмнөх аудитын үеэр Ковид-19 малчдын амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судлах ажлын хэсэг 

байгуулагдсан тухай ГТЗ мэдээлсэн. Түүвэр судалгааны үр дүнгээс харахад Ханбогд сумын малчид 

амьжиргаа, өвөлжөө, зуслан доройтсон гэсэн үр дүн гарсан байна. Ноолуураас олох орлого нэлээд 

хэмжээгээр буурсны зэрэгцээ мах, ноосноос олох орлого мөн тодорхой хэмжээнд буурчээ. Хүүхэдтэй 

өрхүүд боловсролын хүртээмж буурсан гэж үзсэнээс гадна судалгаанд оролцсон өрхүүдийн орлого 

буурсныг дагаад зардал ч мөн буурсан байна. ГТЗ-өөс малчдад тохиолдож буй эрүүл мэндийн 

асуудлуудыг онцгойлон авч үзэх Эрүүл малчин (III-р шат) төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бол 

ОТ компани 406 хашаа хороог засаж сэлбэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр болсон. Ханбогд сумын эмнэлгийн 

гардан хэрэгжүүлэх Эрүүл малчин-3 төсөлд 406 малчин өрхийг хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Өмнөх аудитаас хойш ГТЗ-ийн хийсэн бусад ажлуудад ГТЗ-ийн 2020 оны тайланг эцэслэн боловсруулах 

ажил багтсан бөгөөд уг тайланг түгээхэд бэлэн болсон байна. ГТЗ-ийн хараат бус даасан нарийн бичгийн 

дарга, өвөлжөө засах багийн тендер зарлагдаж сонгон шалгаруулалт хийгдэж байна. Гар худаг сэргээн 

засварлах тендер явагдаж дууссан бөгөөд 20 худгийг засварлаж дахин 20 худаг засварлах ажил эхлээд 

байна.  

5.3.4 Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээ 

OT-н Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээний (ХОБОХШ) хөтөлбөрийг удирдах 

зорилгоор Мөнх Ногоон Галба ТББ нь 2017 онд байгуулагдсан. Оролцогчдын тоо 2020 онтой 

харьцуулахад тогтвортой хэвээр байгаа ба одоогоор 115 оролцогч ус, бэлчээр, ховор мод (хайлаас, 

тоорой), ан амьтан ХХБ-ын хяналт шинжилгээний 168 цэгт хамтран ажиллаж байна. Хяналт 

шинжилгээний цэгүүдийн байршлыг 5-7 зурагт харуулав.  

  

Зураг 31: 5-7 ХОБОХШ-ний цэгүүдийн байршил 

ХХБ-аас авсан дээжүүдэд хийсэн лабораторийн шинжилгээгээр ямар нэг хэвийн бус зүйл илрээгүй (3 

цэгээс авсан усны дээж, 1 цэгээс авсан хөрсний дээж). Өмнөх аудитаас хойш гарсан үр дүнгээс дурдвал: 

гар худгийн хяналт шинжилгээгээр хур тунадаснаас үүдэн усны дундаж түвшин 0.25 мм-ээс нэмэгдсэн 
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(нийт 85 гар худагт хяналт шинжилгээ хийдэг); 29 гүний худгийн усны түвшин 0.05-0.30 м-ийн хооронд 

хэлбэлзэж байна; тоосны хүлцэх хамгийн дээр түвшнээс давсан тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (ОТ-н 

тоосны хяналтын багажаар 5 цэгээс дээж авсан). 

Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналтыг гардан хэрэгжүүлэгч Мөнх ногоон галба ТББ-ын хувьд 

усны хяналт тэргүүлэх ач холбогдолтой хэвээр байна. Тус байгууллагын ажилтнуудын өгүүлснээр 2021 

оны хяналт шинжилгээ тодорхой хугацаанд тасалдсан аж. Энэ жилийн хувьд хур тунадас багатай, бороо 

хур ховор байсан тул малчид хяналт хийж буй нутгаа орхиж явсан тохиолдлууд гарсан байна. Уг ТББ 

усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт шинээр малчид авахдаа сургалтад хамруулах, газар дээр нь очиж 

хэрхэн мэдээлэл зөв цуглуулж оруулах талаар сургалт явуулах дадлага хийлгэдэг байна. Монгол улсын 

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулиас өгсөн саналын дагуу усны хяналт шинжилгээний 

үзүүлэлтүүдийг нэмсэн ба мөн цаг агаарын мэдээллийг бүртгэдэг болсон. 

 

5.4 Бүс, орон нутгийн хөгжил 

Бүс, орон нутгийн хөгжлийг Өмнөговь аймагт ихэвчлэн Хамтын ажиллагааны гэрээгээр дамжуулан 

хэрэгжүүлдэг ба уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Өмнөговь аймаг, түншлэгч сумдын орон нутгийн 

хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаар дэмждэг. 

ОТ ХХК, Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдын (хамтад нь Түншлэгч 

сумд гэнэ) хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээг (ХАГ) ОТ ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын 

гэрээ, Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 2015 оны 4-р сард байгуулсан. Гэрээний 

дагуу ОТ жил бүр 5 сая ам.долларыг Хөгжлийг дэмжих санд (ХДС) хуваарилах үүрэг хүлээсэн бөгөөд 

тус сангийн үйл ажиллагааг Харилцааны хороо, ХДС-ийн ТУЗ удирддаг. 

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд авч үзсэн 

асуудлуудтай шууд холбогддог. Үүнд: Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах менежментийн 

төлөвлөгөө19 (ХАШХУМТ)-нд заасан дотоодын шилжих хөдөлгөөний менежмент, Хөдөлмөрийн 

менежментийн төлөвлөгөө20, Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 

менежментийн төлөвлөгөө21 (ОНИЭМАААБМТ). Эдгээр төлөвлөгөө нь хүн амын төлөвлөгөөгүй 

шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах, хүлээн авагч сум орон нутагт хүн амын өсөлтийг даван туулахад нь 

туслах, бүс, орон нутгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд 

чиглэгдсэн. 

5.4.1 Хамтын ажиллагааны гэрээ 

2021 онд ХДС-д өгсөн нийт санхүүжилтийг 5.7 сая ам.доллар болгон тэгшитгэж, үлдэгдэл 2.8 сая 

ам.долларыг 9-р сард ХДС-д шилжүүлсэн гэж ОТ-н тайлагнасан. 70,000 ам. долларыг Даланзадгад 

суманд үерийн тусламж болгон хандивласан. Ингэснээр өнгөрсөн зургаан жилд ХДС-д оруулсан нийт 

хөрөнгө оруулалт 32.9 сая ам доллар болж байгаа ба үүгээр 281 төсөл хөтөлбөр, 168 төсөл хэрэгжүүлсэн 

байна. 109 төсөл хэрэгжиж байгаа ба 4 шинэ төсөл худалдан авалт/тендерийн шатандаа байна. 

Стратегийн дагуу 2015 оноос хойш ихэнх санхүүжилтийг Даланзадгад Ханбогд суманд зарцуулсан ба 

Даланзадгад сум 7.1 сая, Ханбогд сум 5.3 сая ам долларын санхүүжилт тус тус авчээ.  

Хамтын ажиллагааны гэрээнд хийх хөндлөнгийн үнэлгээг явагдаж газар дээрх судалгаа хийгдэж тайлан 

бичигдэж байна. Үнэлгээний үр дүнгийн талаар дараагийн аудитад авч үзэх боломжтой болно гэж 

БОНХЗ үзэж байна. 

2021 онд ковидоос шалтгаалан барилгын үйл ажиллагаа удааширсан хэвээр байсан ба барилгын 

материалын үнэ өсөж хомсдолд орсон. Даланзадгад сумын сургуулийн барилгын ажил 45%-д хүрээд 

барилгын материалын хомсдолоос болж үргэлжлэх боломжгүй болсон ба музейн барилгын ажил хэдий 

дууссан ч аймгийн төвд болсон зуны үерт өртсөн. Цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэл 60 хувьтай байна. 

2021 оны квотын санхүүжилтээр  Өмнөговь аймгийн 11 зорилтот сумдад 430,000 ам доллар 

хуваарилахаар төлөвлөсөн. 2018-2021 онд квотын санхүүжилтийн 45 хувийг Ханбогд суманд, 32 хувийг 

 
19 Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө - Баримт бичгийн № OT-10-PLN-0007-E, v.2.1. 
20 Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө - Баримт бичгийн № HR-10-PLN-0001-E, v.1.4 
21 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө  - Баримт 

бичгийн № OT-10-PLN-0001, v.1.2. 
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түншлэгч сумдад, 19 хувийг Өмнөговь аймгийн уул уурхайн бус сумдад зарцуулжээ 22. 2021-2022 оны 

оюутны тэтгэлгийг Өмнөговь аймгийн 90 оюутанд олгосноор сүүлийн 6 жилийн нийт тэтгэлэг авсан 

оюутны тоо 234 болсон байна (579.7 сая төг). 

 

5.4.2 Шилжин ирэх хөдөлгөөн 

Шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн гол хяналт нь (i) ажилд авах, худалдан авах ажиллагаагаар 

дамжуулан шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах (ii) өөрчлөгдөж буй орон нутгийн хүн амын бүтэц болон 

төлөвлөөгүй шилжилт хөдөлгөөнд хангалттай хүрэлцэхүйц хэмжээний нийгмийн дэд бүтэц, 

үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулах гэсэн 2 үндсэн ангилалд анхаарч байна. 

2021 оны 3-р улиралд орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлт зорилтот түвшнээс доогуур байгаа бол 

худалдан авалтын зорилт биелсэн байна. Доорх зурагт дэлгэрэнгүй харуулав. Өмнөх аудитаар орон 

нутгийн худалдан авалт, ажил эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсгийн удирдлагад өөрчлөлт орсон тухай 

дурдсан ба энэ аудитын хугацаанд ОТ-н мэдээлснээр ажлын хэсгийг үр дүнтэй ажиллуулахад чиглэсэн 

дэмжлэг үргэлжилж байна.  
 

Зураг 32: 5-8 Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн худалдан авалт 2021 оны зорил ттой 

харьцуулснаар 

  

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хэсэг 5-р сард уулзаж Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн стратегийн жилийн төлөвлөгөөг баталжээ. 2021 оны 9 -р сарын 30-ны байдлаар ОТ-д 

Өмнөговийн  2,953 ажилтан ажиллаж байгаа нь уурхайн талбайн нийт ажиллах хүчний 25%-ийг эзэлж 

байна. Хөдөлмөрийн шинэ хууль 2022 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжих ба уг хуулиар ээлжийн 

ажилтнуудын ажил амралтын 14/14 хуваарьт шилжих болно. Энэ өөрчлөлтийн хүрээнд 160 ажлын 

байрыг шинээр зарласан ба үүнд орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн баазыг ашигласан. Уг 

мэдээллийн баазад 300 орчим орон нутгийн иргэн ажил хайгчаар бүртгүүлсэн байгаагаас 94 нь хүн 

машин механизм жолоодох эрхтэй байна.  

Орон нутгийн худалдан авалтыг дэмжих ажлын хэсэг 2021 онд Өмнөговиос хийх худалдан авалтыг 152 

сая ам долларт хүргэх, Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан. Ажлын 

хэсэг хамгийн сүүлд 6-р сард онлайнаар уулзсан ба дараагийн уулзалт товлогдоогүй байна.  

Ханбогд сумын шилжилт хөдөлгөөний өөрчлөлтийн зураглалыг гаргах жил тутмын газарзүйн 

мэдээллийн системийн шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Энэ ажлыг шилжин ирэх, нийгмийн судалгаатай 

холбоотой тодорхой асуултуудыг багтаасан Ханбогд сумыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний 

шинэчлэлтэй хамтатгасан. ОТ нь Ханбогд сумын газар зохион байгуулалтын шинэчлэлийн цахим 

системийг нэвтрүүлэхээр зорьж байна. Уг ажлыг шинээр томилогдох Ханбогд сумын Газрын даамалтай 

хамтран гүйцэтгэх ба эхний алхам нь кадастрын зургийг цахимжуулах ажил байх юм. Газар дамлан 

худалдах тохиолдол гарч байгаа тул ОТ Ханбогд сумын удирдлагатай харилцан ойлголцлын санамж 

бичиг байгуулж Мастер төлөвлөгөөнд суурьшлын бүсээр тэмдэглэгдсэн газруудыг хөндөхгүй байхыг 

эрмэлзэж байна. Нэгдсэн аргачлалтай болох, ялангуяа нийт сумын стратегийн тухайд нэгдмэл аргачлал, 

ойлголттой болохын тулд сумын удирдлагатай харилцан тохиролцсон асуудлуудыг албажуулахыг 

БОНХЗ дэмжиж байна.  

ОТ-н удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд гарсан өөрчлөлт, органик өсөлтөөс Өмнөговийн хөгжлийг 

дэмжих гол хамтрагч болох хандлагын өөрчлөлтийн дагуу Өмнөговь аймгийг хөгжүүлэх 10 жилийн 

стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж байна. ОТ-н ОНХНХ дотор хөгжлийн стратеги боловсруулах тусгай 

чиг үүрэг бүхий шинэ баг байгуулах санал гаргасан ба энэ хүрээнд өнөөдрийг хүртэл дотоод хяналтын 

семинар зохион байгуулах, ОТ-н удирдах зөвлөлийн гишүүд Ханбогд суманд зочлох, ОТ болон 

 
22 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ санхүүжилт авах уул уурхайн бус сумдын жагсаалтыг жил бүр гаргадаг  
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холбогдох төрийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон олон талт уулзалтаар стратеги, Ханбогдын мастер 

төлөвлөгөөг хэлэлцэх зэрэг ажлууд хийгдсэн. Мастер төлөвлөгөөг Ханбогд сумын удирдлага баталсан 

ба сум, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал баталсны дараа сайдад танилцуулахаар оруулна. 

Стратеги төлөвлөгөө болон мастер төлөвлөгөөг шинэчлэх хувилбаруудыг ОТ-н удирдах зөвлөлд дараах 

зурагт харуулсан хуваарийн дагуу танилцуулна. Уг ажлын явцыг дараагийн аудитаар авч үзнэ. Ийм 

стратегийг өөрийн шууд хяналтаас гадуурх салбаруудад хэрэгжүүлэх нь чадварлаг  түншлэлийг 

шаарддаг болохыг БОНХЗ тэмдэглэж байна.    

 

Зураг 33: 5-9 Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумыг хөгжүүлэх стратеги 

 

5.5 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд 

OT нь уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас гадуур олон нийтийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг 

өөрийн үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө (ОНИЭМАААБМТ) болон ХДС -аар дамжуулан 

үргэлжлүүлэн дэмжиж байна. Ковид-19 цар тахал үргэлжилж байгаа тул орон нутгийн иргэдийн эрүүл 

мэндийн дэмжлэг цар тахалд үзүүлэх хариу арга хэмжээнд голлон анхаарч байна. ОТ-н 2021 онд өгсөн 

хандив тусламж нийт 607,000 ам доллар болсон ба эдгээрийг вакцинжуулалт, Гашуун сухайтын  хил 

орчмын цар тахлын ханялтын арга хэмжээ, Ханбогд сумын эмнэлгийн тусгаарлалт зэрэгт зориулжээ. 

Хил гаалийн хяналтын бүсийг цар тахалгүй ногоон бүс болгох зорилтыг дэмжиж тоног төхөөрөмж, 

хангамжийн зүйлийг орон нутгийн Онцгой байдлын газарт хандивласан.  

Аудит хийх үед Ханбогд сумын оршин суугчдын 25 хувь нь ковидын халдвар авсан байснаас НШҮАТ-

нд хамрагдсан 91 өрхийн 25 н халдвар авсан байна. Сумын төвийн хувьд халдвар авахаас сэргийлж 

болох хэдий ч өрхийн гишүүдийн ойрын хавьтлаас сэргийлэх нь бэрхшээлтэйгээс гадна хурим, үсний 

найр зэрэг уламжлалт баярын улирал болох намрын улирал нь хөдөө орон нутагт халдвар тарах 

нөхцөлийн бүрдүүлсэн тухай ОНХНХ-ийн ажилтнууд мэдээлсэн. Харин малчин өрхүүдтэй хийсэн 

ярилцлагаар үүний эсрэг буюу хөдөөгийн амьдралын хэв маяг төдийлөн хүмүүстэй ойроос харьцдаггүйн 

дээр орон нутгийн удирдлага, нийгмийн сүлжээ, зурагт хуудас, сонин зэрэг мэдээллийн сувгаас цар 

тахлаас хэрхэн хамгаалах талаарх мэдээллийг сайн авсан тухай дурдсан. Ханбогд сумын эмнэлэг 

ковидтой өвчтөнүүдэд зориулан 50 ор гаргасан нь одоогийн байдлаар дүүрсэн ба ноцтой тохиолдлуудыг 

Даланзадгад руу шилжүүлж, хөнгөн болон шинж тэмдэггүй өвчтөнүүдийг гэрт нь эмчилж байна. 

Түншлэгч бус сумд буюу Цогтцэций, Цогт-овоо сумд мөн ОТ-н дэмжлэгийг авч байгаа ба дотоодын 

логистикийн коридор (баяжмал тээврийн түр замыг оруулан) эдгээр сумдаар дамждаг. ОНХНХ-ийн 

ажилтнуудын дурдсанаар нэмэлт тун ковид-19 вирусээр хүндээр өвчлөх хүний тоог эрс бууруулж байгаа 

бөгөөд ОТ-н зүгээс Ханбогд суманд 9,000 тун вакцин нийлүүлж оролцогч талуудыг вакцин, нэмэлт тунд 

хамрагдахыг идэвхтэй уриалж байна.  

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн чиглэлийн хамтын ажиллагаа үргэлжилсэн. Эрүүл малчин 

төслийн 3-р үе шатыг хэрэгжүүлж эхэлсэн (5.3.3-г харах). НҮБ-ын Хүн амын сангийн хөтөлбөрийн 2-р 

шат мөн үргэлжилж Залуучуудын эрүүл мэндийн зөвлөгөөг онлайнаар өгөх үйлчилгээг эхлүүлсэн 
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байна. ОТ-н тэтгэлгээр Авсрали улсад суралцсан 1 эмч, 2 багш эргэн ирнэ.  

Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр (Эрүүл мэндийн 

нэгдсэн хөтөлбөр) -ийн хэрэгжилт үргэлжилж байна. Шинээр Гурвантэс сумын Залуучуудын хөгжлийн 

төв байгуулагдаж, залуучуудын эрүүл мэндийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлжээ. Түүнчлэн, ХДС-гаас 301 

сая төгрөгийн дэмжлэгийг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж авах, сумын эмнэлгүүдийн ковид-19 цар тахлын 

хариу арга хэмжээг дэмжихэд зориулан олгосон байна.  

Өмнөх аудитад дурдсанчлан олон нийтийн дунд хэрэгжүүлж буй ковид -19-өөс сэргийлэх арга 

хэмжээний үр дүнд бусад халдварт өвчний тохиолдол буурчээ.   

 

5.6 Орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал 

Хаягдлын далангийн урсацийн дагуу байрлах айл өрхийн аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээ 

үргэлжилж, улирал тутмын хяналт шинжилгээг хийж дууссан байна. Өмнөх БОНХЗ-ийн аудитаас өгсөн 

зөвлөмжийн дагуу Олон улсын уул уурхай, металын зөвлөл, Хаягдлын менежментийн олон улсын 

стандартыг (2020) авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одоогоор дотоод үнэлгээ, зөрүүгийн шинжилгээ 

хийгдэж байна. БОНХЗ-ийн зүгээс энэ ажлыг сайшааж байгаа ба дараагийн аудитаар орон нутгийн 

иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар авч үзнэ. 

Замын аюулгүй байдлын арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Замын тэмдэг, хурд 

сааруулагчийг хатуу хучилттай зам дээр суурилуулсан ба ОТ-Манлай чиглэлийн зам засварын ажил 

дууссан. 

5-11-р зурагт үзүүлснээр Ханбогд суманд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн ГҮҮ-үүд 2020 оны мөн үетэй 

харьцуулахад ерөнхийдөө буурсан боловч залилангийн гэмт хэргийн тоо өссөн байна.  
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Зураг 34: 5-10 Ханбогд сумын гэмт хэргийн статистик, 2021 оны 3 дугаар улирал  
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6.  Ажилчдын аюулгүй ажиллагаа, Ковид-19 цар тахлаас хамгаалах арга 
хэмжээ 

 
 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ХАБЭМҮ-ний 18001 стандарттай нийцүүлэн ОТ ХХК-ийн 

ЭМААБООН-ийн менежментийн системээр зохицуулдаг. Ажлын байрны ерөнхий эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагааг БОНМТ, дагалдах баримт бичигт тусгасан байдаг. Үүнд: Элемент 3 - Аюул, эрсдэлийн 

менежмент; Элемент 6 - Сургалт, ур чадвар, мэдлэг. Эдгээр баримт бичигт аюул, эрсдэлийн үнэлгээний 

хамрах хүрээ, мөн аюул, хяналтын талаар ойлголтыг дэмжих олон төрлийн мэргэжлийн болон үйл 

ажиллагааны чиглэлийг багтаасан шаталсан үнэлгээний түвшнийг тодорхойлсон байдаг. БОНМТ-г 2021 

онд шинэчлэн боловсруулсан. 

Гэрээт компаниудад өөрсдийн аюулгүй ажиллагааны багтай байх шаардлагыг тавьдаг. Аюул илрүүлэх, 

эрсдэлийн удирдлагын журмууд боловсруулж, өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааны аюулгүй ажиллагааны 

журмуудыг баримтжуулсан. Тавьсан зорилтууд биелж байгаа эсэхийг үнэлэх, хүний нөөцийн сургалт, 

гэрчилгээжүүлэлт, тоног төхөөрөмж шалган баталгаажуулах үнэлгээ, үзлэг шалгалтууд хийгдэж байна. 

Стандартуудын хэрэгжилтийг үнэлэх дотоод аудит хийдэг. 

2021 он гарсаар өнөөдрийг хүртэл Төсөлд нийт 12,121,723 хүн цагийн ажил бүртгэгдсэн байна. Үйл 

ажиллагааны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлэхэд Бүх бэртэл гэмтлийн 

давтамжийн үзүүлэлт (ББГДҮ) ашигладаг. 2020 онд 200,000 хүнцаг тутамд ногдох ББГДҮ 0.14 байсан 

нь 200,000 хүнцаг тутамд 0.21-ээс ихгүй байх уурхайн зорилтот түвшнээс доогуур байна. Энэхүү 

статистик үзүүлэлт нь ОТ Рио Тинто групп дотор хамгийн аюулгүй ажиллагаатай уурхайн нэг болохыг 

харуулж байна. 2021, 2020, 2019 онуудад амь нас эрсэдсэн осол гараагүй. Амь нас эрсдэж болзошгүй 

байсан осол 2021 онд гараагүй ба 2020 онд нэг бүртгэгдсэн. Энэ нь 2019 онд гарсан 6 ослоос буурсан 

үзүүлэлттэй байна. ОТ ХХК ISO 14001, ХАБЭМҮ Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон 

нутаг (ЭМААБООН)-ийн удирдлагын тогтолцооны дагуу чанарын гэрчилгээ авсан ба тогтмол аудитад 

хамрагддаг. Эдгээр хөндлөнгийн аудитаас гадна, ОТ нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 

болзошгүй эрсдэлийг тасралтгүй үнэлэх зорилгоор 57, 240 эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн. 

БОНЖТ-нд тодорхойлсны дагуу 2020 онд Рио тинто Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар (ААТЗ) 

хөтөлбөрийг шинээр баталсан. ААТЗ хөтөлбөр нь аюулгүй ажиллагааны менежментийг стандартчилж, 

байгууллагын хэмжээнд үнэлгээ, сургалтыг харьцуулах боломж олгодог. Дотоод менежментээс гадна 

ОТ ХХК 21 аймгийн салбарын 71 албан ёсны улсын байцаагч, бусад төрийн өмчит байгууллага, хувийн 

хэвшлийн 180 гаруй төлөөлөгчдөд эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны талаар 

айлчлал/уулзалт зохион байгуулжээ. Эдгээр айлчлал/уулзалт нь ОТ ХХК ЭМААБО-ний менежментийн 

стандартыг хэрхэн хэрэгжүүлдэг талаар шилдэг туршлага хуваалцах, газар дээр нь туршлага судлах 

зорилготой байдаг. 

Одоогоор ажилчдын аюулгүй байдалд тулгарч буй хамгийн том эрсдэл бол Ковид-19-ийн халдвар юм. 

Төслийн ажилчид давчуу байранд байрладаг бөгөөд ажлын нөхцөл ч мөн ихэвчлэн хязгаарлагдмал 

орчинд байдаг. БОНХЗ нь 2021 оны тайландаа бусад улс орнуудтай харьцуулахад харьцангуй цөөн 

халдвар бүртгэгдсэн гэж мэдээлсэн. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар Монгол Улсад халдварын 801 

тохиолдол бүртгэгдсэн ба харин уурхайн талбайд халдвар гараагүй. Гэсэн хэдий ч 2021 оны 2-р улирлаас 

эхлэн Монол улсад халдвар эрчимтэй тархаж 12-р сарын байдлаар нийт 384,000 тохиолдол бүртгэгдэж, 

2,000 хүн нас барсан. Сүүлийн үед халдварын тоо эрс буурсан хэдий ч, Монгол Улс хатуу хөл хорионоос 

дөнгөж гараад байна. Уг тайланг бичих үед вакцинжуулалтын аян идэвхтэй явагдаж 2.16 сая тун буюу 

хүн амын 65.7 хувийг вакцинжуулаад байна. 

Энэ удаагийн аудитын хүрээнд ОТ ажилчдын байр, уурхайн талбайд очсон ажилчдыг тусгаарлах болон 

батлагдсан тохиолдол, ойрын хавьтлуудыг тусгаарлах байруудын видео бичлэгийг БОНХЗ-д ирүүлсэн. 

Ковид-19 болон ажилчдын байр, одоо хэрэгжиж байгаа уурхайн талбайн тусгаарлалтын хугацаа зэргийн 

талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 5.1.3-р хэсгээс үзнэ үү.  

ОТ ХХК 2020 оны 1-р сараас эхлэн Ковид-19 цар тахлаас хамгаалах бэлтгэл, удирдлага зохион 

байгуулалтын талаар идэвхтэй ажиллаж байна. Халдвар хамгааллын олон арга хэмжээг уурхайн талбайд 

хэрэгжүүлж байгаа ба УБ дахь оффисууд хаагдаад жил гаран болж байна. ОТ нь Монгол Улсад чухал 

ач холбогдолтой төсөл бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газар тохиролцсон протоколуудыг бий болгохын 

тулд ОТ-той шууд хамтран ажилласан. Уурхайн талбайгаас гарч ороход халдвар хамгааллын дараах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлж байна: 
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• УБ-аас ирэх ажилчдыг уурхайн талбай руу явахаас өмнө УБ хотод байрлах зочид буудалд 

5 хоног эхний тусгаарлалтад байлгана. Энэ хугацаанд зочид буудалд орох, OT уурхайн 

талбайд ирэхэд хоёр удаа түргэвчилсэн шинжилгээ хийнэ. Энэ зуур ПГУ-ын (молекулын) 

3 шинжилгээ хийнэ23. ПГУ шинжилгээ нь эсрэг биетийн шинжилгээнээс илүү 

найдвартай; 

• Бүс нутгийн ажилчдын хувьд түргэвчилсэн тестээр сөрөг хариу гарвал, 10 хоног 

тусгаарлагдах хугацаатайгаар ОТ уурхайн талбай руу нэвтрэх боломжтой;  

• ПГУ-ын шинжилгээг уурхайн талбайд хийх ба тусгаарлалтаас гарахаас өмнө сүүлчийн 
түргэвчилсэн шинжилгээг хийнэ. 

Дээр дурдсан дэлгэрэнгүй шинжилгээнээс гадна уурхайн талбайд хүн хоорондын зай барих, ХХХ (маск, 

нүүрний хамгаалалт г.м) заавал хэрэглэх гэх мэт урьдчилан сэргийлэх нийтлэг арга хэмжээг мөрдүүлж 

байна. Уурхайн талбайн цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авах баг 2020 оны 3-р сард байгуулагдсан 

ба халдвар хамгааллын арга хэмжээ үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавьж баталгаажуулах 

цорын ганц үүрэгтэй. 

Дээр дурдсан хяналтын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч Ковид -19-ийн халдвар уурхайн 

талбайд ирэхийн өмнөх шинжилгээ болон уурхайн талбайд авсан шинжилгээний аль алинд нь илэрсээр 

байна. Өнөөдрийг хүртэл ОТ нийт 204,000 гаруй ПГУ шинжилгээ, 47,000 гаруй эсрэг биеийн 

түргэвчилсэн шинжилгээ хийснээс 1,764 эерэг тохиолдол батлагдаж 1,620 нь эдгэрч 80 тохиолдол 

эмчлэгдэж байна (УБ-т 42, уурхайн талбайд 38). Нийт 1,764 батлагдсан тохиолдлын 633 нь 

Улаанбаатарт, уурхайн талбай явахын өмнө батлагдсан бол 1,128 нь уурхайн талбайд батлагдсан. 10-р 

сарын 25-ны өдөр хийсэн өдөр тутам илэрч буй тохиолдлын судалгаагаар 11 тохиолдол шинээр 

батлагдсан ба 5 нь Улаанбаатарт 6 нь уурхайн талбайд батлагдсан. Уурхайн талбайн батлагдсан 

тохиолдлын ойрын хавьтлын тандалт хийхэд уурхайн талбайгаас гадна болон уурхайн талбайн дотор 

илрэх халдварын тоо ойролцоо байсан (57 ба 45 хүн).  
 

  

 
23 Уурхайн талбай руу очих эсвэл уурхайн талбайгаас ирэх ажилчдын шилжилт хөдөлгөөнийг аюулгүй хийх 

ажил амралтын хуваарийн өөрчлөлтийг дэмжих зорилгоор УБ, Даланзадгад, Дорноговь аймагт ПГУ-ын 
шинжилгээний байгууламжийг ОТ бүрэн ашиглалтад оруулсан. 
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7. Соёлын өв 
 

 

Соёлын өвийн менежментийг ОТ-н Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө24 (СӨМТ)-нд заасан (2021 

онд хянасан) ба мөн Соёлын дурсгал олдсон тохиолдолд баримтлах журам, Газар хөндөх журам (OT-

10-E9-PRC-0003-E) зэргийг багтаасан Соёлын өвийн менежментийн систем (СӨМС)-ийн журмуудаар 

удирддаг. Энэ нь ОТ болон гэрээт компаниудын бүх үйл ажиллагаанд хамаарна. Орон нутгийн харилцаа 

хариуцсан Ерөнхий менежер нь соёлын өвийг асуудлыг ерөнхийд нь хариуцдаг. 

Соёлын өвийн дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг Рио тинто группийн ОНХНХ-ийн 

сайжруулалтын үйл явцын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа ба СӨМТ-нд үнэлгээ хийх, Зэсийн групп, 

Мэргэжлийн багуудын ОНХНХ/СӨ-ийн багууд соёлын өвийн асуудлуудаар хамтран ажиллаж жилийн 

урамшуулалтай холбосон 2022-2026 оны зорилтыг тодорхойлох зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Соёлын 

өвийн хөндлөнгийн бие даасан үнэлгээг 2022 онд хийхээр төлөвлөсөн. Уг үнэлгээний хамрах хүрээ, үр 

дүнг дараагийн ОБНХЗ-ийн аудитаар үнэлнэ. СӨМТ-нд археологи, палеонтологийн олдвор болон 

малчдын хашаа хороо бүхий газрын ойролцоох газар хөндөх үйл ажиллагааг тодорхойлж, эдгээр 

газруудаас 100 м-ийн дотор хийх газар шорооны ажлуудыг хориглосон (археологийн дурсгалт 

газруудын хувьд соёлын өвийг авран хамгаалсны дараа). Газрын зөвшөөрөл, хязгаарлалтуудыг зурагт 

буулгахын тулд талбайн зураглал хийх шаардлагатай. Газар зүйн мэдээллийн баазад хийсэн эхний 

хяналтаар угсаатны зүйн дурсгалт газрууд (гэр бүлийн овоо, удган мод) зурагт тэмдэглэгдсэн байгаа 

боловч цаг хугацааны явцад угсаатны зүйн дурсгалд гарсан өөрчлөлт, ач холбогдлын өөрчлөлтүүдийг 

тусгахын тулд байнга шинэчлэх шаардлагатай болдог. 

ОТ ХХБ-ын хаягдлын 2-р сангийн барилгын талбайд хийгдэж буй ажилд талбайн үнэлгээ хийлгэх, газар 

шорооны ажил гүйцэтгэж буй 35 хүнд танилцуулах сургалт явуулах зорилгоор палеонтологичийг 

уурхайн талбай руу явуулсан. Газар хөндөх ажил улаан шавран давхаргад нөлөө үзүүлэх тул уурхайн 

талбайд хийгдэж буй уг ажил палеонтологийн эд  зүйлд нөлөөлөх боломжтой юм. 

ОТ Соёлын өвийн зөрчилгүй гэсэн статусаа хадгалсаар байгаа нь сайшаалтай бөгөөд өмнөх аудитаас 

хойш Соёлын өвийн талбайг хамгаалах төлөвлөгөө бүхий 9 газарт соёлын өвийн зөрчил бүртгэгдээгүй. 

Газар хөндөх зөвшөөрөл (уурхайн талбайд 47, талбайн гадна 3) олгож, зургаан малчин өрхөд 

геотехникийн цооног, нарны системийн талаар зөвлөгөө өгсөн. Соёлын өвтэй холбоотой зөрчил, гомдол 

гараагүй. 

Соёлын өвийн сургалтыг одоо ОТ-н сургалтын алба руу шилжүүлсэн ба 13 компанийн 148 ажилтан уг 

сургалтад хамрагдсан байна. “Соёлын гэр”-ийн үйл ажиллагаа Ковид-19 өөс шалтгаалж хязгаарлагдсан 

хэвээр байгаа ба үйл ажиллагаагаа онлайнаар, төслийн цахим хуудсуудад нийтлэх хэлбэрээр явуулж 

байна. Ундай голын соёлын өвийн төсөлд Ахмадын холбоонд үзүүлэх ОТ-н дэмжлэг авсан оролцогчдын 

тоо зорилтот хэмжээнээс бага байгаа хэдий ч нийт 55 ахмад настан өнгөрсөн 5 сарын хугацаанд 1,471 

хүнд сургалт явуулсан байна. 

2021 оны 6-р сард төлөвлөөд байсан соёлын өвийг хамгаалах семинар ковид -19-ийн хязгаарлалтаас 

шалтгаалж 2022 оны 1-р улиралд зохион байгуулагдахаар болсон. Энэхүү семинарыг орон нутгийн 

соёлын өвийг хамгаалагчидтай хамтран зохион байгуулж соёлын өвийг хэрхэн хамгаалах ур чадвар 

мэдлэг мэдээллийг хамарна. Өмнөговь аймгийн музейн нээлт мөн 2022 оны 1 -р улиралд болж 

хойшилсон. Уг барилгын ажил 100 хувь дууссан бөгөөд БОНХЗ-ийн зүгээс уг ажилд гар оролцсон бүх 

хүнд талархаж байна.  
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8. Зөрчлийн хүснэгт 
 

 

Энэ бүлэгт баримт бичигт суурилсан аудитын энэхүү тайланд тодорхойлсон зөрчлүүдийг хүснэгтээр 

хураангуйлан үзүүлсэн болно (Хүснэгт 8-1). Хүснэгтэд ОТ төслийн БОННҮ, ҮАМТ, БОНҮАТ, дотоод 

журамд заасан байгаль орчин, нийгмийн үүрэг хариуцлагатай тухайн зөрчил дутагдлыг харьцуулан 

харуулж, ОТ төсөл үйл ажиллагаандаа Зээлдүүлэгч байгууллагуудын Байгаль Орчин, нийгмийн 

стандартыг хэрхэн дагаж мөрдөн удирдаж буйг тодорхойлсон. Өнгөөр кодолсон ангиллыг РТ -ийн 

ЭМААБООН Менежментийн Системийн ангиллын дагуух ОТ төслийн БОНМТ25-нд тодорхойлсон 

зөрчил дутагдлын ижил түвшинд үндэслэн оноосон юм. 

Дараах байдлаар тайлбарлав: 

IV ангилал- Төслийн стандарт, Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн бөгөөд экологийн болон 

нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад эргэшгүй нөлөө, хор хохирол учруулсан буюу учруулж 

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

ноцтой зөрчил; 

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

чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад эргэшгүй нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулсан эсхүл эрүүл 

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

үзүүлж болзошгүй бодитой зөрчил;  

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

нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад эргэшгүй нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулах хэмжээний биш, 

эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулахааргүй бодитой зөрчил; 

I ангилал- Төслийн стандарт, Менежментийн төлөвлөгөөг дагаж мөрдөөгүй бөгөөд байгаль орчин, орон 

нутгийн ард иргэд, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаанд хор хохирол үзүүлэх магадлалгүй 

зөрчил. 
 

Хүснэгтэд тодорхойлсон зөрчил тус бүрийн мөрөөр ОТ арга хэмжээ авах шаардлагатай бөгөөд БОНХЗ 

дараагийн аудитаар биелэлтийг нь шалгана. Хүснэгтэд мөн илрүүлсэн зүйлсийн тодорхойлолт, оноосон 

зөрчлийн түвшин, Төслийн үүрэг амлалтын лавлах материал/холбогдох баримт бичиг, мөн БОНХЗ-ийн 

хамтын болон мэргэжлийн туршлагад үндэслэн санал болгосон засан сайжруулах зөвлөмжүүд багтаж 

байна. БОНХЗ-ийн үзэж байгаагаар зөрчлийг хангалттай хэмжээнд шийдвэрлээгүй тохиолдолд, нөхцөл 

байдлаас шалтгаалж гарах бодит үр дагавраас үл хамааран зөрчлийн ангилал нэмэгдэж болзошгүй 

гэдгийг санах хэрэгтэй ба засаж залруулах арга хэмжээ авахаас зайлсхийх шийдвэр гаргах тохиолдолд 

үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай. 

Энэ удаагийн аудитын ерөнхий үр дүнг харуулбал: 

• IV ангилалд хамаарах зөрчил илрээгүй; 

• III ангилалд хамаарах зөрчил илрээгүй; 

• II ангилалд хамаарах нэг зөрчил илрэсэн; 

• I ангилалд хамаарах нэг зөрчил илэрсэн.
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Хүснэгт 8-1: Зөрчлийн хүснэгт 

 

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн 

ажиглалт 

Лавлах 

баримт бичиг 

 

Төлөв 

Зөрчлийн 

ангилал 

 

Тайлангийн лавлагаа/БОНХЗ-ийн тайлбар 

Баримт бичгийн 

аудит 2021 оны 5-
р сар 

БОННҮ-нд 

төлөвлөөгүй 

аюултай 

материалын 

түр 

хугацааны 

хадгалалт 

удааширсан 

HWM 03, 
HWM 13 

Нээлттэй I 4.3 хэсгийг үзнэ үү. Дахин ашиглах боломжгүй аюултай материалыг зохих 

ёсоор устгах нь уурхайн талбайд урт хугацааны туршид тулгарч буй асуудал 

юм. ОТ нь Монголд зохих ёсоор тохируулж инженерчлэгдсэн Аюултай хог 

хаягдлыг хадгалах байгууламжийг ажиллуулдаг. Ковид-19 цар тахлын улмаас 

холбогдох зөвшөөрлийг авч чадахгүй байгаагаас уг байгууламжийн ашиглалт 

хойшлогдсоор байна. 

Зарим нь хэдэн жилийн турш хадгалагдаж байгаа аюултай шингэн материал 

хөрс бохирдуулж хүний эрүүл мэндэд аюул учруулахаас сэргийлж зохих ёсоор 

тусгаарлан хадгалж байгаа гэж ОТ мэдээлсэн. Гэсэн хэдий ч ОТ холбогдох 

улсын болон орон нутгийн зохицуулалтын байгууллагатай шуурхай хамтран 

ажиллаж ХМТ-д барьсан аюултай хог хаягдлын санд хаягдлыг бүрмөсөн 

устгах зөвшөөрөл авах шаардлагатай байна. Зөвшөөрөл авахад тулгарч байгаа 

асуудал улс төртэй холбоотой байх магадлалтай. ОТ одоогийн байдлаар 490 

тонн төрөл бүрийн аюултай хог хаягдлыг уурхайн талбайд хадгалж байгаа ба 

тэдгээрийг зохих ёсоор устгах шаардлага тулгараад байна. Тухайлбал 43 тонн 

лабораторийн хаягдал байна.  

10-р сарын 13 

4-р сарын 14 

Баримт бичигт 
суурилсан аудит 

8-р сарын 14 

11-р сарын 14 
Баримт бичигт 

суурилсан аудит 

4-р сарын 15 

9-р сарын 15 

Баримт бичигт 

суурилсан аудит 

4-р сарын 16 

 

 

 

 

 

 

Дулааны төв 

станцын 

зуухны 

яндангаас 

гарч буй 

утаанд 

дээжлэлт 

хийхэд 

хүхрийн 
давхар 

ислийн 

 

 

 

Агаар 

мандалд 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 
удирдлагын 

төлөвлөгөө 

(AM03) 

 

 

Агаарын 
чанарын 

хяналт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нээлттэй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

4.4.3 хэсгийг үзнэ үү. ДТС-ын утааны чанартай холбоотой II ангиллын зөрчил 

нь 2013 онд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн үеэс үүссэн урт хугацааны 

асуудал гэж БОНХЗ үзэж байна. 2016-015 ӨМ-ээр утааны чанарыг илүү сайн 

үнэлэх арга замыг бий болгохыг оролдсон ба зуухны ачаалал 70%-иас бага 

байхад хяналт шинжилгээний үр дүнг алдагдуулж байгааг зөвшөөрсөн. 

Цаашдаа Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд утааг тогтмол 

хянаж байх ёстой гэж заасан ба 2019 онд УТХШС суурилуулснаар ингэх 
боломж саяхан бүрдсэн. 

Энэ удаагийн баримт бичигт суурилсан аудит хийгдэх хугацаанд ОТ шинэ 

өөрчлөлтийг мэдэгдэл хүргүүлсэн (ӨМ 2021 -03). Энэхүү мэдэгдэлд Агаар 

мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө, Агаарын чанарын 

менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах дараах 2 үндсэн асуудлыг тусгасан:  

1) Улирлын чанартай ачаалал багассаны улмаас ДТС-аас 

ялгаруулж буй утааны стандарттай (төслийн стандарт) 

харьцуулагдах шинжилгээнээс нэлээд хэмжээний тоон 

мэдээллийн хасах 
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Зөрчлийн огноо Зөрчлийн 

ажиглалт 

Лавлах 

баримт бичиг 
 

Төлөв 

Зөрчлийн 

ангилал 

 

Тайлангийн лавлагаа/БОНХЗ-ийн тайлбар 

 

8-р сарын 16 

5-р сарын 17 

10-р сарын 17 

9-р сарын 18 

Баримт бичигт 

суурилсан аудит 2019 

оны 5-р сар 

Баримт бичигт 
суурилсан аудит 

2020 оны 5-р сар 

Баримт бичигт 

суурилсан аудит 

2020 оны 12-р сар 

хэмжээ 

Төслийн 

стандартаас 

үл ялиг 
доогуур 

байсан 

шинжилгээний 
төлөвлөгөө – 

7.1.1 УТХШС, 
ДТС-ийн 
утааны 

чанарын 
хяналт 7.1.2) 

2) Тодорхой Зээлдүүлэгчийн Төсөлд оролцох цаг хугацаатай 

холбоотойгоор ЕХ-ны холбогдох удирдамжийн оронд 

Дэлхийн банкны удирдамжид нийцүүлэн загварчлагдсан 

анхны бойлеруудад үндэслэн БОННҮ-нд тодорхойлсон 

Төслийн Стандартыг шинэчлэх   

Хүргүүлсэн 2016-015 ӨМ энэхүү аудит хийгдэх үед хянагдаж байна. Нийт 

хяналт шинжилгээний тоон мэдээллийн ердөө 16 орчим хувийг төслийн 

стандарттай харьцуулах боломжтой байгаа тул БОНХЗ ДТС-ын яндангаас гарах 

утаатай холбогдох энэ зөрчлийг хэвээр үлдээхээр шийдсэн. Ийм үнэлгээний ач 

холбогдлыг Төслийн зээлдүүлэгчидтэй ӨМ-ийн хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй. Зуух 

хүчин чадлынхаа 70-аас дээш хувиар ажиллах тохиолдолд яндангаас ялгарах 

утааны хэмжээ одоогийн мөрдөгдөж буй Төслийн  стандартад нийцнэ гэж 

БОНХЗ үзэж байна. 
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Хүснэгт 8-2 нь ОТ-н үйл ажиллагаа эхэлснээс хойших буюу 2013 оны 10-р сарын БОНХЗ-ийн үнэлгээнээс 

хойших зөрчлийн төлөв байдлыг нэгтгэн харуулав. 

Хүснэгт 8-2 Үйл ажиллагааны явцад БОНХЗ-ийн-ээс тодорхойлсон үл нийцэл 
 

Даалга
врын 

д/д 

Уурхайд ажилласан 

огноо 

Шинээр 
илэрсэн үл 
нийцэл 

Хаагдсан үл 
нийцэл 

Нээлттэй 
үлдсэн үл 
нийцэл 

M1 2013 оны 10-р сар 26 хамаарахгүй хамаарахгүй 

M2 2014 оны 4-р сар 11 8 29 

 

M3 

Баримт бичгийн аудит 

2014 оны 8-р сар 

 

2 

 

3 

 

28 

M4 2014 оны 11-р сар 7 10 25 

 

M5 

Баримт бичгийн аудит  

2015 оны 4-р сар 

 

0 

 

3 

 

22 

M6 2015 оны 9-р сар 4 6 20 

 

M7 

Баримт бичгийн аудит 

2016 оны 4-р сар 

 

1 

 

9 

 

12 

M8 2016 оны 8-р сар 4 2 14 

M9 2017 оны 5-р сар 1 6 9 

 

M10 

Баримт бичгийн аудит 

2017 оны 10-р сар 

 

0 

 

3 

 

6 

 

M11 

Баримт бичгийн аудит 

2018 оны 4-р сар 

 

1 

 

3 

 

4 

M12 2018 оны 9-р сар 1 1 3 

 

M13 

Баримт бичгийн аудит 

2019 оны 5-р сар 

 

1 

 

1 

 

4 

 

М14 

Баримт бичгийн аудит 

2020 оны 5-р сар 

 

1 

 

2 

 

3 

 

М15 

Баримт бичгийн аудит 

2020 оны 12-р сар 

 

1 

 

1 

 

3 

 

M16 

Баримт бичгийн аудит 

2021 оны 12-р сар 

 

1 

 

1 

 

2 
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