
Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Байгаль орчин нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн нийцлийн хяналт 
шинжилгээний тайлан  

Виртуал/Баримт бичгийн аудит  
 

2022 оны 5-р сар 

Хэнд зориулсан: 
 
Төслийн зээлдүүлэгчид 
 

 
 

 
Тайлангийн огноо:  2022 оны 8-р сарын 15 

 
 
 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

Хуудас 

 

ГАРЧИГ 

Товчилсон үгийн тайлбар ..................................................................................................................... 1-7 

 Ерөнхий хураангуй .................................................................................................................. 1-10 

 Төслийн үндэслэл, танилцуулга .......................................................................................... 2-15 

2.1 Байгаль орчин ба нийгмийн ерөнхий нөхцөл ................................................................ 2-15 
2.2 Оюу толгойн үйл ажиллагааны төлөв байдал ............................................................... 2-17 
2.3 Тайлангийн зохион байгуулалт ......................................................................................... 2-20 

 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем, төлөвлөлт ....................................... 3-21 

3.1 Үйлдвэрлэлийн үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний 
төлөв байдал ......................................................................................................................................... 3-22 
3.2 Үйл ажиллагааны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний 
Өөрчлөлтийн мэдэгдэл ....................................................................................................................... 3-27 
3.3 Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ............................................ 3-29 

 Байгаль орчны гүйцэтгэл ...................................................................................................... 4-32 

4.1 Усны менежмент .................................................................................................................. 4-32 
4.1.2 Өмнөговийн усны тогтвортой хэрэглээ ....................................................................... 4-34 
4.1.3 Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн гүйцэтгэл .............................................. 4-35 
4.1.4 Усны хяналт шинжилгээний сүлжээ ............................................................................. 4-41 
4.1.5 ХХБ-ын байгаль орчны гүйцэтгэл, 2032 оны 11-р сард гарсан осол зөрчил ........ 4-44 
4.1.6 Ус хайгуулын хуучин цооногуудыг битүүмжлэх ажил .............................................. 4-53 
4.1.7 Элэгдэл, хагшаасны судалгаа ........................................................................................ 4-54 
4.1.8 Бохир ус цэвэршүүлэх ба ундны ус ............................................................................. 4-55 
4.1.9 Зөвлөмж ............................................................................................................................. 4-56 
4.2 Эрдсийн хаягдлын менежмент .......................................................................................... 4-56 
4.3 Эрдсийн бус хаягдал, аюултай хаягдлын менежмент .................................................. 4-57 
4.1.1 Зөвлөмж ............................................................................................................................. 4-65 
4.4 Агаарын чанар ...................................................................................................................... 4-65 
4.4.1 Орчны агаарын чанар ...................................................................................................... 4-66 
4.4.2 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын тоосны хяналт ................................... 4-67 
4.4.3 Дулааны төв станцын яндангаас агаар мандалд хаях утааны чанарын хяналт . 4-68 
4.4.4 Хүлэмжийн хийн тооцоолол, эрчим хүчний үр ашиг ................................................. 4-74 
4.5 Дуу чимээ, чичирхийлэл..................................................................................................... 4-76 
4.6 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ ......................................... 4-76 
4.7 Тээврийн менежмент ........................................................................................................... 4-77 
4.8 Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент .................................................... 4-80 
4.8.1 Хулан, цагаан зээр ............................................................................................................ 4-80 
4.8.2 Могойч загалай .................................................................................................................. 4-81 
4.8.3 Жороо тоодог..................................................................................................................... 4-82 
4.8.4 Бэлчээр ............................................................................................................................... 4-83 
4.8.5 Эргийн хайлаас ................................................................................................................. 4-83 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

Хуудас 

 

4.8.6 Заган ой .............................................................................................................................. 4-84 
4.8.7 Ховор ургамал ................................................................................................................... 4-84 
4.8.8 Зөвлөмж ............................................................................................................................. 4-84 

 Нийгмийн гүйцэтгэл ................................................................................................................ 5-85 

5.1 Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын нөхцөл ................................................................................... 5-86 
5.1.2 Хөдөлмөрийн харилцааны менежмент ........................................................................ 5-88 
5.1.3 Ажилчдын сууц ................................................................................................................. 5-89 
5.2 Нүүлгэн шилжүүлэх, амьжиргаа сайжруулах ................................................................. 5-90 
5.2.1 Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчид ............................................... 5-90 
5.2.2 Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах ................................................................................... 5-91 
5.2.3 Эмзэг бүлгийн иргэд ........................................................................................................ 5-92 
5.3 Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа .......................................................................... 5-92 
5.3.1 Хамтын ажиллагаа ба мэдээллийн ил тод байдал .................................................... 5-92 
5.3.2 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол .......................................................................... 5-94 
5.3.3  Гурван талт зөвлөл .......................................................................................................... 5-94 
5.3.4  Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээ .............................................. 5-95 
5.4 Бүс, орон нутгийн хөгжил ................................................................................................... 5-95 
5.4.1  Хамтын ажиллагааны гэрээ ............................................................................................ 5-96 
5.4.2  Шилжин ирэх хөдөлгөөн ................................................................................................. 5-98 
5.5 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд ............................................................................... 5-100 
5.6 Орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал ...................................................................... 5-100 

 Ажилчдын аюулгүй ажиллагаа, Ковид-19 цар тахлаас хамгаалах арга хэмжээ ....... 6-102 

 Соёлын өв............................................................................................................................... 7-104 

 Зөрчлийн хүснэгт .................................................................................................................. 8-105 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

Хуудас  

 

iv 

Хүснэгтийн жагсаалт                                      Хуудас  
Хүснэгт  3-1 2021 онд хийгдсэн гадаад, дотоод БОНЭМАА-ы аудит ................................................. 3-21 
Хүснэгт 3-2 2022 оны үйл ажиллагааны ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон 
хэрэгжилтийг ханган үндсэн баримт бичгүүд ....................................................................................... 3-23 
Хүснэгт 3-3 2020-2022 онд хүргүүлсэн 1-р ангиллын өөрчлөлтийн мэдэгдэл .................................. 3-28 
Хүснэгт  3-4 Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ............................................... 3-30 
Хүснэгт 4-1 2021 оны 11-р сард гарсан байгаль орчны зөрчлийн хариуд Усны нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн байдал ............................................................................... 4-51 
Хүснэгт 4-2 ОТ уурхайн талбайд хуримтлагдсан аюултай хог хаягдал, 2021 оны 3-р улирлын 
байдлаар ................................................................................................................................................. 4-62 
Хүснэгт 4-3 OT-н ДТС-ын яндангаас агаар мандалд хаях утааны шинжилгээ, 2021 оны 1 сараас 
2022 оны 4 сар ........................................................................................................................................ 4-71 
Хүснэгт 4-4 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний ГҮҮ-ийн зөрчил, 2021 он ............................... 4-79 
Хүснэгт 8-1 Зөрчлийн хүснэгт .............................................................................................................. 8-106 
Table 8-2 БОНХЗ-ийн илрүүлсэн үйл ажиллагааны зөрчил.............................................................. 8-109 
 
  



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

Хуудас  

 

iv 

Зургийн жагсаалт 
Зураг 2-1  OT - ЗБ - Эрээний баяжмал тээврийн маршрут ................................................................. 2-18 
Зураг 2-2 УЛТ-н хойд хэсгээс цааш үргэлжлэх суултын бүсийн тэлэлтийн таамаг .......................... 2-19 
Зураг 4-1 Зүүн өмнөд говийн бүсийн хуурайшилтын индекс .............................................................. 4-32 
Зураг 4-2  Гүний хоолойн уст давхаргын усны түвшний бууралт, зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй 
харьцуулснаар ........................................................................................................................................ 4-33 
Зураг 4-3  Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүд ........... 4-37 
Зураг 4-4 OTMB 11- 45/OTMB11 - 52/53 цэгүүдийн гүний усны түвшин (2022 оны 1-р улирал хүртэл)
 ................................................................................................................................................................. 4-38 
Зураг 4-5 Шинэ Бор-Овоогийн булгийн гадаргын урсац ..................................................................... 4-39 
Зураг 4-6  Будагт булгийн шинэ ундарга .............................................................................................. 4-40 
Figure 4-7 OТ төслийн усны хяналт шинжилгээний сүлжээ ................................................................ 4-42 
Зураг 4-8  Гар худгийн өмнөх нөхцөл байдал ба сэргээн засварласан байдал ............................... 4-43 
Зураг 4-9  2021 оны 7-р сард ДТС-ын замын уулзвар хэсэгт буусан үер .......................................... 4-44 
Зураг 4-10 ХХБ-ын шүүрэл, хяналт шинжилгээний цооног, даралт суллах цооногуудын байршил ... 4-
46 
Зураг 4-11 Шүүрлийн ус цуглуулалт ..................................................................................................... 4-48 
Зураг 4-12  Шүүрэл ус тусгаарлах даланг тойрон гарсан байдал ...................................................... 4-49 
Зураг 4-13 Байгаль орчны зөрчилд хүргэж буй усны чанарын өөрчлөлт .......................................... 4-50 
Зураг 4-14 ХХБ-ын урд талын хяналтын цооногуудын усны түвшний өсөлт .................................... 4-52 
Зураг 4-15  2022 онд битүүмжлэх цооногууд ....................................................................................... 4-54 
Зураг 4-16 Ундай голын ай савын дрон, хиймэл дагуулын зураг ....................................................... 4-55 
Зураг 4-17 2021 онд төрөл бүрийн материалыг дахин боловсруулсан байдал ................................ 4-59 
Зураг 4-18 2021 онд дахин боловсруулсан энгийн хог хаягдал ......................................................... 4-60 
Зураг 4-19 2019 онд баригдсан Аюултай хог хаягдал хадгалах түр байгууламж ............................. 4-64 
Зураг 4-20 Аюултай хог хаягдал хадгалагдаж буй контейнер ............................................................ 4-64 
Зураг 4-21 ХМТ дэх хаягдал тосны сав ................................................................................................ 4-65 
Зураг 4-22 “Оюу толгой” уурхай 2021 оны хаврын шуурганы үеэр .................................................... 4-67 
Зураг 4-23 Хүдрийн овоолгын PM2.5 тоосонцрын хяналт шинжилгээний үр дүн, 2021 оны 1 сараас – 
2022 оны 4 сар ........................................................................................................................................ 4-68 
Зураг 4-24 ХХБХШС-ийн тоосонцрын хяналт шинжилгээ (зуухны ачаалал, төслийн стандарттай 
харьцуулсан байдлаар) ......................................................................................................................... 4-69 
Зураг 4-25 ХХБХШС-ийн азотын ислийн хяналт шинжилгээ (зуухны ачаалал, төслийн стандарттай 
харьцуулсан байдлаар) ......................................................................................................................... 4-69 
Зураг 4-26 ХХБХШС-ийн Хүхрийн давхар ислийн шинжилгээ (зуухны ачаалал, төслийн стандарттай 
харьцуулсан байдлаар) ......................................................................................................................... 4-70 
Зураг 4-27 2021 онд ДТС-ын яндангаас гарсан тоосонцор (ачаалал 70 хувиас бага ба их байх үед)4-
72 
Зураг 4-28 2021 онд ДТС-ын яндангаас гарсан азотын исэл (ачаалал 70 хувиас бага ба их байх үед)
 ................................................................................................................................................................. 4-72 
Зураг 4-29 2021 онд ДТС-ын яндангаас гарсан хүхрийн давхар исэл (ачаалал 70 хувиас бага ба их 
байх үед) ................................................................................................................................................. 4-73 
Зураг 4-30 Үйлдвэрлэлийн үе шатанд ялгарсан нийт хүлэмжийн хий ............................................... 4-75 
Зураг 5-1 ОНХНH-ын багийн бүтэц зохион байгуулалт ...................................................................... 5-86 
Зураг 5-2 НШАҮТ-нд хамрагдсан өрхүүдийн тойм (2022 оны 1-р улирал) ........................................ 5-91 
Зураг 5-3 Хамтын ажиллагааны хэлбэр, ОТ-д хандах хандлага (2018 оноос 2022 оны 1-р улирал) . 5-
93 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

Хуудас  

 

iv 

Зураг 5-4 МГШГ-ний хэрэгжилт ангилал бүрээр (2022- 1-р улирал) .................................................. 5-94 
Зураг 5-5 “Говийн Оюу” Хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжүүлсэн гол ажлууд (2015-2021) ........... 5-97 
Зураг 5-6 Ханбогд суманд шилжих ирэх, явах хөдөлгөөн (2005-2021) .............................................. 5-98 
Зураг 5-7 Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалтын гүйцэтгэл, 2021 оны зорилт .......... 5-99 
Зураг 5-8 Ханбогд сумын гэмт хэргийн статистик (2021 оны 1-р улирал, 2022 оны мөн үе) ......... 5-100 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

1-7  

 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 
НБГД Нийт бэртэл гэмтлийн давтамж 
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 
СӨ Соёлын өв 
СӨМТ Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө 
СӨМТо 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 авах арга хэмжээний 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 
МГШГ  Малчдын гомдол шийдвэрлэх гэрээ 
ӨАСТ Өрхийн амьжиргаа сайжруулах төлөвлөгөө  
ХН Хүний нөөц 
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ЭМААБО Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин 
ЭМААБООН Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг 

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

ЭМААБОАБОН Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, орон нутаг 
ХөОг Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
ОУУУМТ Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөл 
БОНХЗ Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх 
ОУСК 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 
НУҮТ  Нутгийн ургамал үржүүлгийн төв 
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 
ОТБОХШ  Хамтын оролцоот 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” 
ТНТ Тогтвортой ноолуур төсөл 
ОТХАТ  Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
ТӨЦС  Төрийн өмчит цахилгаан станц 
STRENGTH GEC Strength Geologic and Environmental Consulting” ХХК 
ТАТ Тогтвортой амьжиргаа төсөл  
УХБНХ  Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ 
ТМТ  Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө 
ГТЗ  Гурван талт зөвлөл 
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ТХ Тонн/хоног 
ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж 
УБ Улаанбаатар  
АНУ ЭКСИМ   АНУ-ын Экспорт-Импортын банк 
ҮАСДК Үйл ажиллагааны сайн дурын кодекс 
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 Ерөнхий хураангуй  
Энэ удаагийн аудитын хүрээнд “Оюу толгой” (ОТ) төслийн байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагааны сүүлийн үеийн гүйцэтгэлд эрсдэлд суурилсан үнэлгээ хийлээ.  Аудитаар 
Байгаль орчин нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх (БОНХЗ)-ийн хамгийн сүүлд буюу 2021 оны 11-р сард 
хийсэн аудитаас хойш гарсан аливаа нөлөөлөл/осол зөрчлийг тодруулах,  нөлөөлөл бууруулах, 
хяналт шинжилгээний арга хэмжээг Үйлдвэрлэлийн үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн 
менежментийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүрэг амлалтын дагуу харилцан тохирсноор хэрэгжүүлж буй 
эсэхэд үнэлгээ хийв.  Эрсдэлд суурилсан үнэлгээгээр Төсөлд хийсэн өмнөх жилүүдийн БОННҮ-ний 
аудитуудын түүх, ОТ болон зээлдүүлэгчдийн хооронд арав гаруй жилийн хугацаанд тогтоосон үр 
дүнтэй ажил хэргийн харилцаа, БОННҮ болон Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөний 
үүрэг, амлалтуудад үл нийцэж буй зөрчлийн тоог бууруулсан байдал зэргийг авч үзсэн. 

2022 оны 5-р сард гүйцэтгэсэн энэхүү аудит баримт бичгийн хяналт хэлбэрээр хийгдсэн ба уурхайн 
талбайн барилга байгууламж, туслах дэд бүтцийн видео аялал хийх, төслийн оролцогч талуудтай 
видео хурал хийх зэргээр виртуал аудитын элементүүдийг багтаасан. Энэхүү тайланд виртуал 
хэлбэрээр хийгдсэн аудитын үр дүнг дурдсан болно.  Энэ аудитын хүрээнд удаан хугацаанд 
үргэлжилсэн Ковид-19 цар тахлын улмаас олон улсын болон дотоодын аялалд тавигдсан 
хязгаарлалтаас шалтгаалж уурхайн талбайд очиж ажиллаж чадаагүй.  

БОНХЗ-ийн ОТ төсөлд олон жилийн турш аудит хийж байгаа, үүрэг амлалтуудын ерөнхий гүйцэтгэл 
сайн байгаа нь байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны эрсдэл бүхий үндсэн 
чиглэлүүдийг тодорхойлох боломжийг олгосон бөгөөд энэ тайланд эдгээр үндсэн чиглэлүүдтэй 
холбоотой мэдээллийг оруулав.  Аудитад шаардагдах шинэ мэдээллийг БОНХЗ-өөс гаргасан 
хүсэлтийн дагуу тусгай өрөөнд бэлтгэж өгсөн баримт бичгүүдээс  авснаас гадна Улаанбаатар хотын 
ажилтнуудын удирдлага дор хийсэн удаа дараагийн танилцуулга, аудио болон видео хурал, виртуал 
аяллуудаас цуглуулсан.  Тайлан бичих хугацаанд Ковид-19-ийн хязгаарлалтын улмаас ОТ-н Байгаль 
орчны багийн уурхайн талбайд ажиллах ажилтны цоо цөөн байв. Энэ сорилтыг үл харгалзан, ОТ-н 
гарган өгсөн мэдээлэл, хийсэн танилцуулгын чанар маш сайн байлаа.  

Аудитаар БОННҮ болон холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд үл нийцэх I ба II-р ангиллын 
хоёр зөрчил илэрсэн бөгөөд үнэлгээнээс гарсан гол үр дүн, санал зөвлөмжийг дараах байдлаар 
тоймлов:  

• ОТ-н Байгаль орчин, Орон нутаг, нийгмийн харилцааны баг нь боловсон хүчин сайтай, 
чадварлаг.  ОТ Төсөл нь гадаад, дотоодын олон аудит/хяналт шалгалтад хамрагддаг ба 
байгаль орчин, нийгмийн шилдэг туршлагын дагуу үнэлэхэд ерөнхийдөө сайн гүйцэтгэлтэй 
байдаг. 

• ОТ зэсийн баяжмалыг Гашуун сухайт-Ганц модны боомтоор автомашинаар тээвэрлэхээс 
өөр тээвэрлэлтийн маршрутыг удаан хугацаанд эрэлхийлсэн.  Баяжмалыг автомашины 
цуваагаар Улаанбаатарт (УБ) хүргээд, тэндээс төмөр замаар Эрээний боомт хүртэл 
тээвэрлэх хувилбарыг 2021 онд хэрэгжүүлсэн. Энэ маршрутаар тээвэрлэхэд ОТ-УБ хүртэл 
750 км зам туулах ба түүний 84 км нь шороон зам, 660 км нь УБ хотын Амгалан төмөр 
замын өртөө хүрч дуусах хатуу хучилттай зам юм.  Амгалан өртөөн дээрээс баяжмалыг 
Транс-Монголын төмөр замаар экспортод гаргана. У2021 онд ОТ уурхайн талбайд 
хуримтлагдсан баяжмалаас 20,000 орчим тонныг (2021-004 дугаарт өөрчлөлтийн 
мэдэгдлээр Зээлдүүлэгчдийн баталсан) уг маршрутаар экспортолжээ. 

• 2022 оноос эхэлж баяжмал тээврийн маршрутын гурав дахь хувилбарыг туршиж эхэлсэн 
бөгөөд уг маршрутаар баяжмалыг  автомашинаар төмөр замын шугам хүртэл тээвэрлэх ба 
уг шугам Зүүнбаян өртөөн дээр Транс-Монголын төмөр замд нийлж баяжмал цааш Эрээний 
боомтоор хил давна.  2022 оны 3-р сард нийт 6,400 тонн (10 багц) баяжмалыг энэ 
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маршрутаар туршилтын байдлаар тээвэрлэжээ. Туршилтын тээврийг орон нутгийн төрийн 
байгууллагуудаас холбогдох зөвшөөрлийн дагуу гүйцэтгэсэн. Энэ маршрутыг цаашид 
ашиглах талаар 2022-001 дугаартай ӨМ-ийг ОТ 2022 оны 1-р сард өгсөн. 

• Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээг 2022 оны 1-р сард Эрчим хүчний яамтай 
эцэслэн байгуулсан ба гэрээ 2030 оныг дуустал хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 2022 оны 4-р сард 
Эрчим хүчний яаманд илгээсэн албан бичигт ОТ-г Монгол улсын эрчим хүчний сүлжээнд 
холбосноор урт хугацааны эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах боломжтой тухай илэрхийлсэн. 
ОТ-н хэрэгцээг орон нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангах зорилтын бодит биелэл нь 
Монгол Улсын Засгийн газар Тавантолгойн цахилгаан станцын төсөл болон цахилгаан 
үйлдвэрлэх, дамжуулах бусад төслүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэхээс хамаарна.   Тэр хүртэл ОТ 
Хятад улсаас импортлох эрчим хүчээр хангагдана. 

• 2021 оны хуанлийн жилийн нийт хур тунадасны хэмжээ ОТ-н цаг уурын станцад 
бүртгэгдсэнээр 95.3 мм байв. 2020 онд тэмдэглэгдсэн нийт хур тунадас 122.9 байв.  Уурхай 
талбайн хур тунадасны төлөв байдал сүүлийн жилүүдэд нэлээд ялгаатай байгаа нь 
бэлчээрийн чанарт шууд нөлөө үзүүлж байна.  

• ОТ 2021 онд Өмнөговийн бүс нутгийн цаг уурын урт хугацааны чиг хандлагад хийсэн 
судалгааны материал хэвлүүлсэн (Уур амьсгалын өөрчлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд 
ажигласан нь, 2021). Уг материалыг ОТ-н Байгаль орчны багийн ажилтнууд Монгол Улсын 
Их Сургуультай хамтран гаргасан.  Судалгаанд урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлохын 
тулд 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 дүгнэлтэд уур амьсгал илүү халуун, хуурай болж байна гэж 
дүгнэсэн.  БОНХЗ-ийн зүгээс ОТ уг судалгааны тайланг бүх оролцогч талуудтай хуваалцахыг 
санал болгосон.  

• 2021 оны хуанлийн жилд Гүний хоолойн уст давхаргаас нийт 14.2 сая м3 эрдэсжилт ихтэй ус 
татан авч ашигласан байна. Энэ нь жилд 450 л/с ус хэрэглэсэн гэсэн үг юм.   2021 онд 
хэрэглэсэн нийт усны хэмжээ Ус ашиглах урт хугацааны гэрээний дагуу Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны (БОАЖЯ) зөвшөөрсөн хэмжээний 49 хувь байв.  

• 2021 онд болон 2022 он гараад өнөөдрийг хүртэл ОТ-н усны хэрэглээнээс үүдэлтэй малчдын 
худагт нөлөө үзүүлсэн талаар ямар нэг санал гомдол хүлээж аваагүй. Хэдийгээр сүүлийн 
хэдэн жилийн турш ОТ-н Байгаль орчны хэлтэс усны түвшний мэдээллийг тасралтгүй хянаж, 
болзошгүй хамаарлыг тогтоохоор ажиллаж байгаа ч ОТ төслөөс малчдын худаг, байгалийн 
булаг шандад шууд ба шууд бус нөлөө үзүүлсэн байдал тогтоогдоогүй. Хамгийн сүүлийн ус 
үйлдвэрлэлийн нарийвчилсан үнэлгээг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний шаардлагын хүрээнд 
2021 онд хийж гүйцэтгэсэн. Энэ үнэлгээгээр бага гүнтэй аллювийн хурдасд мэдэгдэхүйц 
нөлөө илрээгүй.  

• 2021 оны 11-р сард ХХБ-д шүүрлийн ус цуглуулахтай холбоотой осол зөрчил бүртгэгдсэн. Уг 
зөрчлийн ерөнхийд нь тоймловол 2018 онд суурилуулсан шүүрлийн ус цуглуулах систем 
хуримтлагдсан усыг хангалттай хэмжээнд тогтоон барьж чадаагүйн улмаас хальсан ус ХХБ-
ийн зүүн ёроолын цуглуулах даланг өнгөрч Халивын ус зайлуулах түр сувагт нийлэх шинэ 
голдирол үүсгэсэн аж. Үүнийг бага гүнтэй аллювийн давхаргад байрлуулсан ОТМБ 16-79 
цооногийн хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн ба уг цооногийн УХБНХ өндөр концентрацтай 
байсан. ОТ-н зүгээс засан сайжруулах хэд хэдэн арга хэмжээ авсныг энэхүү тайланд 
дэлгэрэнгүй дурдав. 

• БОНХЗ-ийн зүгээс гүний усны чанарын судалгааг ХХБ-ийн хяналт шинжилгээний 
байршлуудад үргэлжлүүлэн хийхийг зөвлөж байна. ХХБ-аас гарч буй шүүрэл, ялангуяа 
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өмнөд хэсгийн шүүрэл гүний усны чанарт нөлөөлж байж болзошгүй тул тодорхой холбоо 
хамаарлыг олж тогтоож чадвал сайн.  ОТ ХХБ-ын Хаягдлын 1-р сангийн өмнөд хэсэгт гүний 
усны түвшнийг нэмэгдүүлж буй эх үүсвэрийг батлах изотопын шинжилгээ судалгааг 
эхлүүлсэн. Нийт 39 байршилд хийсэн судалгааны үр дүн ХХБ-ын өмнөд хэсгийн усны УХБНХ 
өндөр байгаа шалтгааныг тайлбарлахад хангалтгүй байна. БОНХЗ 2022 оны 3-р улиралд 
уурхайн талбайд ажиллах үеэрээ энэ асуудлыг ОТ-тэй ярилцана. 

• Аюултай хог хаягдлыг уурхайн талбайд удаан хугацаагаар хадгалж, БОННҮ-д заасны дагуу 
эцсийн байдлаар Аюултай хог хаягдлын санд устгахгүй байгаа асуудлыг БОНХЗ аудитын 
тайлангууддаа дурдсаар ирсэн. Хэдийгээр БОАЖЯ-аас үйлдвэрлэлийн зөвшөөрөл авах 
асуудал хүлээгдэж байгааг ойлгож байгаа ч аюултай хаягдлыг хэт удаан хугацаагаар уурхайн 
талбайд хадгалах нь аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны эрсдэл дагуулах бодит байдал 
хэвээр байна.  

• Иймээс Хаягдлын менежментийн төвд хаяхад тохиромжгүй 18 тонн орчим аюултай хог 
хаягдлыг устгах бусад хувилбаруудад үнэлгээ хийхийг зөвлөж байна.  Ингэхдээ Монгол улсад 
аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах байгууламжийн боломж хязгаарлагдмал, бусад бүс 
нутагт дахин боловсруулах боломжтой байсан ч ОТ-н нөхцөлд ийм боломжгүй байх 
магадлалтай гэдгийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. 

• ОТ төмөр замын дагуух хашааг буулгах талаар төмөр замын удирдлагуудтай амжилттай 
хамтран ажиллаж 2021 оны 12-р сард тус бүр 500, 700 метрийн урттай хашааг буулгаж 
чадсан. Одоо гурав дахь хэсгийг буулгахаар ажиллаж байна.  БОНХЗ-ийн зүгээс энэхүү үр 
дүнг сайшааж, компанийн биологийн олон янз байдлын үүрэг амлалтаа биелүүлэхэд ихээхэн 
хувь нэмэр оруулах төмөр зам дагуух хашаанд гарц гаргах хүчин чармайлтаа цаашид 
үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байна. 

• Тогтвортой ноолуур төслийн хэрэгжилт олон саад бэрхшээлүүдтэй тулгарч байгаа ба 
хөтөлбөрөөс үүдэн бэлчээрийн чанарт гарсан хэмжигдэхүйц өөрчлөлтийг харуулах боломж 
хараахан бүрдээгүй байна. Энэхүү төсөл цаашид хэрэгжих боломжгүй болох магадлалаас 
сэргийлж бэлчээрийг дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагыг биелүүлэх хувилбар төлөвлөгөө 
боловсруулж эхлэхийг ОТ-д зөвлөж байна. Хувилбар төлөвлөгөө боловсруулах судалгааны 
үр дүнг 2023 оны 1-р улиралд багтаан танилцуулна гэж ОТ мэдэгдсэн. 

• Энэ аудитын хугацаанд “Рио тинто” группийн ОНХНХ стандарт дахь уугуул иргэд, 
газартайгаа нягт шүтэлцээтэй амьдардаг хүмүүсийн тодорхойлолт түүний ОТ төслийн 
стандарттай нийцэх байдлын талаар Нийгмийн гүйцэтгэлийн 1-р ангиллын нэг зөрчил гарсан.   

• Монгол иргэдийн ажил эрхлэлтийн ГҮҮ-ийг ОТ хангасан, давуулан биелүүлсэн хэвээр байна.   

• 2022 оны 1-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн шинэчилсэн Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу дөрөвдүгээр 
ээлжийн (ажил амралтын тэгш хуваарьт шилжүүлэх шаардлагыг хангах зорилгоор) 
ажилтнуудын сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. Нэмэлт ээлжид 524 ажилтан 
шаардагдахаас сүүлийн 134-г 2022 оны 5-7-р саруудад багтаан авах аж. Уурхайн 
цогцолборын хаалган дээр нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах боломжийн талаар 
иргэдийн цуглаан болсонтой холбоотой ОТ шуурхай арга хэмжээ авч олон нийттэй 
уулзалтууд зохион байгуулж,орон нутгийн малчин өрхүүдэд нээлттэй ажлын байранд 
өргөдөл гаргахад хөдөлмөр эрхлэлтийн үнэлгээний төвүүдээр дамжуулан болон шууд 
дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.  Иргэдийн зүгээс тавьж буй асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс 
хэлтсүүдийг хамарсан арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. ОТ холбогдох бодлого, журмуудаа 
шинэ хуульд нийцүүлэн өөрчилж байгаа бөгөөд илүү цагийн хөлстэй холбоотой тайлбарын 
талаар Дээд шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна.    
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• Ажилчдын гомдол шийдвэрлэх системд арван нэгэн гомдол ирсний заримынх нь судалгаа 
дууссан, заримынх нь үргэлжилж байна. “Рио тинто” группийн хэмжээнд явагдсан ажлын 
байрны соёлын судалгааны үр дүнд “Өдөр бүр хүндэтгэе” төслийг ОТ-д хэрэгжүүлж эхэлсэн.       

• НШҮАТ -ний гүйцэтгэлийн аудитын ажлын даалгаврыг оролцогч талуудаар хянуулж одоо 
эцсийн байдлаар боловсруулагдаж байна.  Холбогдох худалдан авалтыг нээлттэй тендерээр 
7-р сард хийхээр төлөвлөж байна. Үр дүнгийн үнэлгээнд тодорхойлсон засан сайжруулах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуусгах ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд Өрхийн амьжиргааг 
сайжруулах төлөвлөгөөтэй 11 өрхөд эд материалын тусламж үзүүлэх ажил дуусах шатандаа 
орж байна.     

• Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн бизнесийг дэмжих стратегийн хүрээнд орон нутгийн эдийн 
засгийг төрөлжүүлэх, хүн амын хүнсний аюулгүй байдалд хувь нэмэр оруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх ажил үргэлжилж байна. Ханбогд сумын мал нядалгааны газар, малчдын зах барих 
төслүүд хэрэгжихэд бэлэн болсон. 

• Ковид-19-ын хязгаарлалт суларсны дараа оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа дахин 
үргэлжилж, биечлэн уулзах харилцаанд илүү анхаарал хандуулж байна. Энэ хүрээнд жил бүр 
зохион байгуулдаг ОТ нээлттэй өдөрлөгийг 12-р сард зохион байгуулж, олон нийтийн 
уулзалт, уурхайн талбайтай танилцах аялал зэргийг зохион байгуулжээ.  ОТ нүүлгэн 
шилжүүлэлт болон гэрээт гүйцэтгэгчтэй холбоотой асуудлаар иргэдээс 5 гомдол хүлээн 
авсан нь бүгд шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байгаа бөгөөд 11 хүсэлтэд нааштай, 5 
асуудалд боломжгүй гэсэн хариу өгсөн байна.   

• Гурван талт зөвлөлийн удирдлага дор Малчдын өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх гэрээний 
хэрэгжилтийн үнэлгээг шинэчлэн хийсэн ба гүйцэтгэл 74 хувьтай байна.  Гол ажлуудаас 
дурдвал өвөлжөө, хаваржаа засварлах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах; малчдын худагт 
нарны хавтан суурилуулах төслийн сонгон шалгаруулалтыг дуусгах; "Эрүүл малчин" (III үе 
шат) хөтөлбөрийг эхлүүлэх зэрэг ажлууд хийгджээ. ГТЗ Малчдын төлөөлөл болох 12 
гишүүнийг 2022 оны 4-р сард шинээр сонгосны зэрэгцээ 2021 оны 12-р сараас эхлэн бие 
даасан нарийн бичгийн даргыг ажиллуулж байна. Шинээр сонгогдсон малчдын багтай 
хамтран ГТЗ-ийн МГШГ-ийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээг хийх юм. 

• Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээг Мөнх ногоон галба ТББ үргэлжлүүлэн 
явуулж байна.  Хөтөлбөрт оролцогчдын тоо нэмэгдэж хяналтын 203 байршилд 126 малчин 
ажиллах болсон. Гар худгийн хяналт шинжилгээний мэдээлэл болон ОТ ХХК-ийн хийсэн 
хэмжилтийг хооронд нь харьцуулах боломжтой зарим үр дүнгүүд гарсан. 

• “Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сангийн удирдах зөвлөл 2022 онд хөрөнгө оруулах есөн 
төслийг шалгаруулж, гурван барилгын  төслийг 12-р сард багтаан дуусгахаар төлөвлөжээ.  
Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж уг гэрээ бүхэлдээ 
амжилттай хэрэгжсэн бөгөөд төслийн  сонгон шалгаруулалт, хэрэгжүүлэлт, хяналт тавих үйл 
явц ил тод, шударга байсан гэж дүгнэсэн байна.  Үнэлгээнээс гарсан зөвлөмжийн хариуд авах 
арга хэмжээг ХДС хянан шийдвэрлэнэ. 

• Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөн ид нэмэгдсэн 2006-2019 оноос хойш Ханбогд сумын хүн 
амын тоо 2020, 2021 онд дараалан буурсан нь тус суманд ажил горилж ирсэн иргэд ажилд 
орж чадаагүйн улмаас буцаж шилжсэнтэй холбоотой гэж орон нутгийн удирдлага үзэж байна.  
Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалтын түвшин 2022 оны 4-р сар хүртэл 
зорилтот түвшнээс доогуур байсан бөгөөд эдгээр асуудлаар ажлын хэсгүүд байгуулагдаж 
Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хангамжийн 
стратегийг тус тус хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн. 
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• Хяналт шинжилгээний мэдээллээс харахад 2022 оны 1-р улирлын байдлаар Өмнөговь 
аймагт Ковид-19-өөс өөр халдварт өвчний тохиолдол гараагүй бөгөөд Ковид-19 бүртгэгдсэн 
нийт халдварт өвчний тохиолдлын 99.6 хувийг эзэлж байна.  Цар тахлын хязгаарлалтууд 
сулрахтай зэрэгцэн Ковид-19 -өөс бусад чиглэлээр орон нутгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд 
хэрэгжиж эхэлсэн ба ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэгийг Ханбогд сумын эмнэлэгт эхлүүлжээ. 

• Өмнөговь аймгийн музей 2022 оны 3-р сард нээлтээ хийж 2000 гаруй зочид хүлээн авчээ.  
Музей ХДС-аас 10.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан бөгөөд өдгөө 4000 гаруй үзмэр, эд 
өлгийн зүйлийн цуглуулгатай болсон байна. 
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 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 гүний уурхайн блокчлон олборлох аргаар олборлохоор төлөвлөж 
байна. Гүний уурхайн олборлолтыг 2023 онд эрлүүлэхээр төлөвлөж байна. Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалтаар ойролцоогоор 1.3 километрийн гүнд 200 гаруй километр урт хонгил барьж 
байгуулсан. Гүний уурхай 2027 он гэхэд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах төлөвтэй байна.  Тэр үед 
“Оюу толгой” төсөл жилд 500,000 гаруй тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэх ба одоогийн жилийн 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ 175,000-200,000 тонн байгаа юм.   ОТ-н 66 хувийг Туркойз Хилл Ресурс (ихэнх 
хувийг “Рио тинто”) эзэмшдэг бол 34 хувийг Монгол Улсын Засгийн газар эзэмшдэг.  

Strength GEC компанийн үүрэг нь БОНХЗ-ийн хувиар ОТ төслийн үйл ажиллагаанд Эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг (ЭМААБООН)-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийж 
Зээлдүүлэгчдэд1 дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй.  Төслийн Үйлдвэрлэлийн үе шат 2013 онд эхэлсэн.  
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ), Үйлдвэрлэлийн 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 хүлээсэн үүрэг амлалт, гүйцэтгэлийн үндсэн 
үзүүлэлтүүд (ГҮҮ) нь 2012 оны Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) -нд 
тодорхойлсон нөлөөлөл бууруулах стратегийг ОТ компани хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг 
тодорхойлдог. Эдгээр үүрэг амлалтууд нь мөн БОННҮ-г эцэслэх үед боловсруулагдсан тодорхой 
хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлсон Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд (БОНҮАТ) тусгагдсан. БОНХЗ нь ОТ Төслийн Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагааны (БОНЭМАА) гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийхдээ эдгээр баримт бичгүүдийг 
“Рио Тинто”, ОТ-н дотоод журмуудын хамт ашигласан.  

Энэхүү тайланд Төслийн төлөв байдлыг 2022 оны 5-р сарын байдлаар танилцуулав. Ингэхдээ 
баримт бичгийн аудитыг аль болох уурхайн талбайд хийсэн аудиттай адил үр дүнтэй байлгах 
үүднээс бэлтгэн өгсөн баримт материал, БОНХЗ-ийн хүсэлтийн дагуу удаа дараа гарган өгсөн 
мэдээлэл, олон удаагийн виртуал аялал, видео хурлаар цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэсэн. Ковид-
19-ийн хөл хорионы улмаас уурхайн талбайд ажиллаагүй бөгөөд БОНХЗ 2019 оны 3-р улирлаас 
хойш уурхайн талбайд очоогүй. БОНХЗ болон Зээлдүүлэгчдийн төлөөлөл 2022 оны 3-р улиралд 
уурхай талбайд зочлохоор төлөвлөж байна. Тайланг нэгтгэх үүднээс, зарим тохиолдолд 
үйлдвэрлэлийн үе шатны менежментийн төлөвлөгөөнүүд, төслийн түүхтэй холбоотой хэсгүүдэд 
БОНХЗ-ийн өмнөх аудитын тайлангуудаас иш татсан. Ундай голын голдирол өөрчлөх ажлын бүтээн 
байгуулалт, гүйцэтгэлийн эхэн үеийн үнэлгээ, Дулааны төв станцын яндангаас агаар мандалд хаяж 
буй утааны хяналтын түүх зэрэг Төслийн бүтээн байгуулалт, үл нийцлийн түүхтэй бүрэн танилцах 
бол өмнөх Аудитын тайлангуудыг үзэх шаардлагатай.  

 
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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Энэхүү Баримт бичгийн/виртуал аудитаар дараах тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлсэн: 

 

• БОНХЗ-ийн сэдэвчилсэн мэдээллийн хүсэлтэд ирүүлсэн хариутай танилцсан;  

• 2022 оны 5-р сарын 23-наас 27-ний долоо хоногт ОТ- н ажилтнуудтай виртуал уулзалтууд 
хийсэн; Эдгээр уулзалтын үеэр ОТ танилцуулга хийснээс гадна сонгогдсон оролцогч 
талуудтай виртуал аялал, видео хурал хийсэн; Танилцуулах илтгэлээс гадна дараах 
сонирхсон асуудлаар сэдэвчилсэн уулзалтууд зохион байгуулсан. Үүнд: 

 Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө; 

 Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө; 

 Усны менежментийн төлөвлөгөө; 

 Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

 Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө; 

 Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө (нэмэлт маршрут); 

 Гүний уурхайн суултын бүсийн бүтээн байгуулалт; 

 Экосистемийн үйлчилгээ; 

 2021 оны 11-р сард ХХБ-д гарсан байгаль орчны зөрчлийн талаарх хэлэлцүүлэг; 

 Биологийн олон янз байдал- Цэвэр эерэг нөлөөллийн тогтмол үнэлгээ; 

 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, нөхөн сэргээлт 

 Биологийн олон янз байдал-ГБОЯБ-ын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр; 

 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр-Ноолуур; 

 Нийгэм- ОНХНХ-ын сүүлийн үеийн мэдээлэл; 

 Нийгэм- ГТЗ, малчид, эмзэг бүлгийн өрхүүдтэй хийсэн уулзалт, Хамтын оролцоот 
хяналт шинжилгээний ТББ (Мөнх Ногоон Галба); 

 Нийгэм- ажилтнууд, орон нутгийн болон шилжин ирсэн ажилтнуудтай хийсэн видео 
хурал; 

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

 
• Үйлдвэрлэлийн үе шатны БОНМТ, БОНҮАТ-ний гол зорилтууд, ГҮҮ-ний хэрэгжилтийн 

үнэлгээ; 

• Салбарын олон улсын сайн туршлагад үндэслэсэн ЭМААБООН-г сайжруулах зөвлөмж; 
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• БОНХЗ-ийн 2022 оны 11-р сарын баримт бичгийн аудитын тайлангийн дүгнэлт, ажиглалтын 
дагуу хийгдсэн ажлууд 2  

Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь зөвхөн 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. 

 

2.2 “Оюу толгой” уурхайн үйл ажиллагааны төлөв байдал 
ОТ одоогоор “Өмнөд Оюу” ордод ил уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байна. Ил уурхайд уламжлалт 
хүнд даацын автомашин болон утгуурт ачигч 12 цагийн хоёр ээлжээр хоногийн 24 цаг олборлолт 
явуулдаг. Цаашид ил уурхайгаас гадна “Хойд Хюго” өндөр агуулгатай ордод блокчлон олборлох 
аргаар гүний уурхайн олборлолт хийнэ. Гүний уурхайд олборлосон хүдрийг 2-р босоо ам дахь 
чулуулгийн өргүүрээр газрын гадарга руу гаргаж цааш туузан дамжуургаар тээвэрлэнэ. Гүний 
уурхайн олборлолтыг 2023 онд эрлүүлэхээр төлөвлөж байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
хүрээнд ойролцоогоор 1.3 километрийн гүнд 200 гаруй километр урт хонгил барьж байгуулна. Оюу 
толгой одоогийн байдлаар жилд ойролцоогоор 175,000-200,000 тонн зэсийн баяжмал олборлож 
байгаа бөгөөд 2027 онд гүний уурхай бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж эхлэх үед жилд 500,000-аас 
дээш тонныг олборлохоор тооцож байна.  Шүүсэн баяжмалыг савлан Хятадын хил рүү 
автомашинаар тээвэрлэдэг. 

Одоогийн баяжуулах үйлдвэрийн зураг төслийг жилд 35 сая тонн хүдэр боловсруулахаар тооцоолж 
хийсэн (өдөрт 100,000 тонн). Үйлдвэрлэлийн процессын зураг төсөл нь ердийн тээрэмдэх болон 
хөвүүлэн баяжуулах технологи, батлагдсан тоног төхөөрөмжид үндэслэсэн. Усны дахин 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглахын тулд хаягдал лагийг хоёр өтгөрүүлэгчид 60%-ийн хатуу 
бодис болгон шүүдэг. Дахин боловсруулагдлаггүй хаягдал зутанг Хаягдал хадгалах байгууламж 
(ХХБ) руу шахаж эцсийн утсгалд оруулдаг. Хаягдал өтгөрүүлэгч болон ХХБ-аас гарсан усыг 
баяжуулах үйлдвэрт эргүүлэн ашигладаг ба 2021 онд нийт ашигласан усны 88.3% -ийг дахин 
ашигласан байна.  

Зэсийн баяжмалыг өтгөрүүлж, шүүсний дараа битүүмжилсэн уутанд хийж, автомашинаар Гашуун 
сухайт/Ганцмод (ГС/ГМ) Хятад улсын хилийн боомт руу тээвэрлэдэг.  2021 оны хуанлийн жилд нийт 
1,096 багц (704,250 тонн) зэсийн баяжмалыг Хятад руу тээвэрлэжээ. Одоогийн байдлаар 188 багц/ 
120,320 тонн зэсийн баяжмал уурхайн талбайд ачилтад хүлээгдэж байна.  

ОТ ХХК зэсийн баяжмалыг Гашуун-сухайт-Ганц модны боомтоор автомашинаар нэвтрүүлэхээс өөр 
тээвэрлэлтийн маршрутын боломжийг эрэлхийлсээр ирсэн. Баяжмалыг автомашинаар Улаанбаатар 
хот руу тээвэрлэж тэндээс цааш Эрээний боомт руу төмөр замаар тээвэрлэх маршрутыг (ОТ-УБ-
Эрээний чиглэл) 2021 онд анх туршсан.  Энэ маршрутаар тээвэрлэхэд ОТ-оос УБ хүртэл нийт 740 
км зам туулахаас 84 км нь шороон зам, 660 км нь УБ -ын Амгалан өртөө хүртэл үргэлжилдэг хатуу 
хучилттай зам байдаг. Амгалан өртөөн дээрээс баяжмалыг Транс-монголын төмөр замаар экспортод 
гаргадаг. 2021 онд ОТ уурхайн талбайд хуримтлагдсан баяжмалаас 20,000 орчим тонныг уг 
маршрутаар экспортолсон байна. Энэ үйл ажиллагааг БОНХЗ болон зээлдүүлэгчид хянан үзэж 2021-
004 дугаарт өөрчлөлтийн мэдэгдлээр баталсан (энэ тайлангийн сүүлийн хэсэгт оруулсан). 

ОТ 2022 оноос эхэлж баяжмал тээврийн маршрутын гурав дахь хувилбарыг туршиж эхэлсэн бөгөөд 
уг маршрутаар баяжмалыг  автомашинаар төмөр замын трасс хүртэл тээвэрлэх ба уг трасс 
Зүүнбаянгийн өртөөн дээр Транс монголын төмөр замд нийлж баяжмал цааш Эрээний боомтоор хил 

 
2  Strength GEC ХХК, “Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан- 
баримт бичгийн аудит, 2021 оны 11-р сар 
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давна.  2022 оны 3-р сард нийт 6,400 тонн (10 багц) баяжмалыг энэ маршрутаар туршилтын байдлаар 
тээвэрлэжээ. Уг маршрутаар автомашинаар төмөр замын ачилтын өртөө хүртэл нийт 286 км зам 
туулах ба үүний 175 км нь шороон зам, 111 нь хатуу хучилттай зам юм. Энэ чиглэлийг ашиглаж 
эхлэхээс өмнө ОТ-оос Цогтцэций, цаашлаад Зүүнбаян хүрдэг илүү урт замыг улсын хөрөнгөөр (орон 
нутгийн захиргаа) байгуулах хүртэл илүү шулуун зам болох ОТ-Манлай хөдөөгийн замаар 
тээвэрлэлт хийж байсан. Туршилтын тээврийг орон нутгийн төрийн байгууллагуудаас холбогдох 
зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гүйцэтгэсэн. Тээвэрлэлтийн гурав дахь хувилбар маршрутыг 2-1-р 
зургаас харна уу.  

Зураг 2-1  OT - ЗБ - Эрээний баяжмал тээврийн маршрут 

 
 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой газрын суултын асуудлыг шийдвэрлэхийн 
тулд ОТ ойрын хугацаанд Уурхайн лицензийн талбайг сунгахаар ажиллаж байна.  Одоогийн УЛТ 
нийт 8,489 га талбайг хамардаг. Уурхайн үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл 8989.09 га. Урьдчилсан 
таамаглалаар Хойд Хюго ордын үйлдвэрлэлийн 1-р давхрын олборлолтын төгсгөл хүртэл ан цав 
үүсэх талбайн хил Уурхайн лицензийн талбайн одоогийн хойд хилийг давж цааш үргэлжлэх хөрсний 
суулт үүсгэхээр байгаа. Суултын бүсийн үргэлжлэх талбайгаар 100 метрийн зайд нэвтрэхийг 
хязгаарлах хашаа барина. Энэхүү суултын бүсийг хамрахад шаардагдаж буй 266 га талбайг Зураг 
2– 2-т үзүүлэв.  
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Зураг 2-2 УЛТ-н хойд хэсгээс цааш үргэлжлэх суултын бүсийн тэлэлтийн таамаг 

 

ОТ энэхүү нэмэлт газрын шаардлагын талаар Ханбогд сумын удирдлагатай хамтран ажиллаж байгаа 
ба БОНБҮ-г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлэхээр бэлтгэсэн. Төсөлд оруулах энэ 
өөрчлөлтийг мөн Ханбогд сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж Ханбогд 
сумын Засаг даргын шийдвэрээр баталгаажуулах шаардлагатай. Үүнээс гадна улд олон улсын 
БОННҮ-ний нэмэлт тодруулгыг баримт материалыг ОТ төслийн ОТ20212 БОННҮ-тэй нийцүүлэн 
бэлтгэж байна. Энэхүү судалгааны ажлын даалгаврыг Зээлдүүлэгчид, БОНХЗ-тэй хамтран 
боловсруулсан ба үүнд ОУСК болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Стандартууд, Гүйцэтгэлийн 
шаардлагуудтай холбоотой үнэлгээ, олон улсын шилдэг туршлагын нэмэлт баримт бичгүүд багтсан. 
ОТ энэхүү БОННҮ-ний нэмэлт тодруулгыг 2022 оны эцсээр бэлэн болгож Зээлдүүлэгч болон БОНХЗ-
д хянуулахаар  төлөвлөж 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 станцыг 2020 
онд өргөтгөж нийт хүчин чадлыг 130 мВт-т хүргэсэн. 

МУ-ын Засгийн газар, ОТ Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах гэрээг (ЭХЭҮЗГНӨГ) 2020 оны 6-р сард үзэглэсэн. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 
гэрээгээр Эрчим хүч худалдан авах гэрээний (ЭХХАГ) дагуу ОТ уурхайг цахилгаан эрчим хүчээр 
хангах төрийн өмчит цахилгаан станц (ТӨЦС) барих ажлыг нэн тэргүүнд хийнэ. 2021 оны 2-р сард 
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Эрчим хүчний яамнаас (ЭХЯ) ТӨЦС дангаараа ОТ ХХК-ийг эрчим хүчээр найдвартай хангаж 
чадахгүй тул цахилгаан хангамжийг Монгол улсын үндэсний сүлжээнээс авах ёстой гэж 
тодорхойлсон.  Уг үнэлгээнд мөн үндэсний сүлжээнээс ОТ-г эрчим хүчээр найдвартай хангахын тулд 
үндэсний сүлжээний цахилгаан үйлдвэрлэх, дамжуулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
байгаа талаар мөн дурдсан.    

Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээг 2022 оны 1-р сард Эрчим хүчний яамтай эцэслэн 
байгуулсан ба гэрээ 2030 оныг дуустал хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 2022 оны 4-р сард Эрчим хүчний 
яаманд илгээсэн албан бичигт ОТ-г Монгол улсын эрчим хүчний сүлжээнд холбосноор урт хугацааны 
эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах боломжтой тухай илэрхийлсэн. ОТ-н хэрэгцээг орон нутгийн эрчим 
хүчний эх үүсвэрээс хангах зорилтын бодит биелэл нь Монгол Улсын Засгийн газар Таван толгойн 
цахилгаан станцын төсөл болон цахилгаан үйлдвэрлэх, дамжуулах бусад төслүүдийг хэрхэн 
хэрэгжүүлэхээс хамаарна.  Тэр хүртэл ОТ Хятад улсаас импортлох эрчим хүчээр хангагдана. 

 

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 багтаасан. Үүнд:  
 

• БОНҮАТ болон Үйлдвэрлэлийн үе шатны менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон Төслийн 
зорилтуудтай холбоотой илэрсэн, Зөрчлийн хүснэгт (8-р бүлэг) -эд оруулсан зөрчлүүд; 

• СОУТТ ба БОНХЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн тодорхойлж, бүлэг 
болгоны (3 – 7) төгсгөлд оруулсан санал зөвлөмж.  

 
БОНХЗ-ийн өгсөн зөвлөмжүүд хэдийгээр заавал биелүүлэх шаардлага биш боловч тэдгээрийн 
хэрэгцээтэй байдлыг харгалзан үзэж, техник эдийн засгийн хувьд боломжтой нөхцөлд менежментийн 
шинэ үйл ажиллагаануудад оруулан ажиллахыг зөвлөж байна.  
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 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем, төлөвлөлт 
ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн менежментийг харилцан уялдаатай хэд хэдэн баримт бичгээр 
тодорхойлдог. Эхний багц нь Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө  3 (БОНМТ) гэсэн 
үндсэн баримт бичиг юм. Уг БОНМТ нь бусад БОНҮАТ ба Биологийн олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө (БОЯБМТ) зэрэг журмуудад үндэслэн боловсруулсан. Эдгээр болон 
бусад холбогдох баримт бичгийн талаар БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад дурдсан болно ОТ төслийн 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн менежментийн системийг  
(ЭМААБООНМС) “Рио Тинто” группийн ЭМААБООНМС удирддаг бөгөөд энэ нь ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001 шаардлагуудад нийцсэн Рио Тинто группийн хэмжээнд мөрддөг боловсронгуй систем 
юм.   

Ерөнхийдөө ЭМААБООНМС нь Төслийг “Рио Тинто”, Монгол Улс, Зээлдүүлэгчийн гүйцэтгэлийн 
шаардлагуудад нийцүүлэн удирдах зорилготой.  ЭМААБООН-ийн бүтцэд OT-н Байгаль орчны баг 
болон Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын (ОНХНХ) баг багтана. ОТ төсөл нь “Рио Тинто” 
группийн дотоодын болон хөндлөнгийн бусад олон аудит, үнэлгээнд хамрагддаг. 2021 онд дараах 
БОНЭМАА-ны дотоод, гадаад аудит хийгдсэнийг 3-1-р хүснэгтэд харуулав.  

 

Хүснэгт  3-1 2021 онд хийгдсэн гадаад, дотоод БОНЭМАА-ы аудит 

Аудитын төрөл   Хаанаас  Тодорхойлолт  

Дотоод  “Рио тинто”  Баталгаажуулах дотоод аудит   

Гадаад   “Рио тинто”  Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар  

Гадаад  ЭсЖиЭс Авиэшн 
компанийн  

Ханбумбат нисэх буудалд хийсэн аудит  

Дотоод  “Оюу толгой”  Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар 
(дотоод)  

Гадаад  “Рио тинто”  D6. Процессын аюулгүй байдлын 
менежментийн шалгалт   

Гадаад  “Рио тинто” D1.5 Тэсэрч дэлбэрэх бодис болон аюултай 
агаарын хяналт  

Гадаад  Засгийн газар  Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий 
газар, ЗГХЭГ, Хүний эрхийн үндэсний комисс  

Гадаад  Засгийн газар  Усны аудит  

Гадаад  “Рио тинто” Хувийн хамгаалах зэвсэг хэрэгслийн ашиглалт  

Гадаад  ПрайсвотэрхаусКүүпэрс  Тогтвортой байдлын үнэлгээ  

 
3Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн № OT-10-PLN-0003, 2021 онд 
шинэчлэгдсэн 
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3.1 Үйлдвэрлэлийн үе шатны Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 
төлөвлөгөөний төлөв байдал  
Одоо мөрдөж буй БОНМТ-нд ОТ-н нэгдсэн БОННҮ-нд дэлгэрэнгүй орсон нөлөөлөл, эрсдэлийн 
илрүүлэлт, үнэлгээний талаар тусгасан бөгөөд тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн 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 үзсэний 
дагуу менежментийн төлөвлөгөө, журмуудыг шинэчлэх, зохион байгуулалтын бүтцийг өөрчлөх, үйл 
ажиллагааны болон бизнесийн мэдээллүүдийг шинэчлэх зэрэг өөрчлөлт орсон.   

ОТ-н Үйлдвэрлэлийн үе шатны менежментийн  төлөвлөгөө, Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт 
бичгүүдийн хураангуйг Хүснэгт 3-2-т үзүүлэв. ОТ-н Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг эс тооцвол эдгээр төлөвлөгөө нь 2022 
онд урд жилийнхтэй адил тогтвортой байна. БОНХЗ-ийн зүгээс ерөнхийдөө ОТ төсөл нь гүний 
уурхайн бүтээн байгуулалтын хамт байгаль орчин, нийгмийн төлөвлөлтөд ноцтой нөлөө үзүүлээгүй 
гэж дүгнэсэн. Нэмэлт газрын шаардлага үүсээгүй, үйлдвэрлэлийн циклийн шаардлагууд хэвээр 
байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой анхаарах хамгийн чухал асуудал нь эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны асуудлууд байгаа ба тэдгээрийг хөндлөнгийн инженерийн тайланд 
тусад нь авч үзсэн болно.  БОНХЗ 2022 оны 3-р улиралд ОТ-ын талбайд ажиллах боломжийг хүлээж 
байгаа ба энэ үеэр гүний уурхайн төслийн бүтээн байгуулалтын байгаль орчин/нийгэмд үзүүлэх 
нөлөөллийг нарийвчлан ажиглах боломжтой болох юм. 
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Хүснэгт 3-2 2022 оны үйл ажиллагааны ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийг ханган үндсэн баримт 
бичгүүд 

 
Үйлдвэрлэлийн үе 
шатны  менежментийн 
төлөвлөгөө 

Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүд 

Агаар мандалд ялгарах 
хийн хаягдлын 
удирдлагын төлөвлөгөө  

OT-10-E12-PLN-0001  • Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 
•  “Рио тинто” Группийн агаарын чанарыг хамгаалах 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 авто замын нөлөөллийг бууруулах стратеги  

Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө 

  

Биологийн олон янз 
байдлын хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний 
хөтөлбөр  

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 худалдан авах ажиллагааны 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)  
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Үйлдвэрлэлийн үе 
шатны  менежментийн 
төлөвлөгөө 

Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүд 

• Үндэсний ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх бодлого (PR-07)  
• OT-н Хангамжийн ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм (PR-08  
• Томилогдсон менежерүүдэд зориулсан Гүйцэтгэгчийн оролцооны гарын авлага 

(OT-07-GDL-9007)  
• Ханган 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 тогтолцоо  

Экосистемийн 
үйлчилгээний хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөө 

  

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 хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө  

OT-10-E15-PLN-0001  • Аюултай материалын менежментийн журам (OT-10-E15-PLN-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  • HR-A1:  Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого 
• HR-A2.1: Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам 
• HR-C3: Хэлний сургалтын журам  
• HR-C4: Мэргэжлийн сургалтын журам  
• HR-D5.1: Олон жилийн хөдөлмөрийн үнэлэх тухай журам  
• HR-D3: Ажлын нөхцөлийн журам  
• HR-D1.1 Нэмэгдэл хөлс олгох журам  
• HR-G2: Тэгш байдлыг хангах тухай журам 
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Үйлдвэрлэлийн үе 
шатны  менежментийн 
төлөвлөгөө 

Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүд 

• HR-G6.1: Ажиллах цагийн журам  
• HR-G1.1: Хүний эрхийн удирдамж 
• HR-G1: Хүний эрхийн бодлого 
• HR-G5.2: Монгол Улсын төр, засгийн газрын шагналд нэр дэвшүүлэх журам  
• HR-H7.1:  Кемпийн  стандарт, ёс зүйн дүрэм  
• HR-ST-02: Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын стандарт  
• HR-H4: Гадаад ажилтны дагаж мөрдөх сахилгын дүрэм  
• HR-H2.1: Гомдол барагдуулах, тэгш байдлыг хангах журам  
• HR-H.3.1: Чөлөө олгох журам 

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   
• 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  
• Ашигт малтмалын хог хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн ус зайлуулах суваг, 

овоолгын менежментийн нэгдсэн төлөвлөгөө OT-10-E13-PLN-0002  
• Оюу толгойн материал ангилах журам (OT-10-E13-PRC-0001-E) 
• “Рио Тинто” группийн Химийн урвалд ордог эрдсийн хаягдлын хяналтын 

стандарт (OT-10-E13-STD- 0001) 
• “Рио Тинто” группийн 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  

Бэлчээр, амьжиргаа 
сайжруулах 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0013 • Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн бизнесийг дэмжих стратеги 
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Үйлдвэрлэлийн үе 
шатны  менежментийн 
төлөвлөгөө 

Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжилтийг хангах үндсэн баримт бичгүүд 

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

OT-10-PLN-0006  • Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E14-PRC-0003)  
• Гомдол 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 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 Тинто” группийн Усны чанарын хамгаалалтын стандарт (E11)  
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3.2 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 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 үйл явц олгодог ба уг журмын талаар 
БОНМТ-нд дурдсан. Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн үйл явцыг 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 нөлөө үзүүлэхгүй, эсвэл бага зэргийн нөлөө үзүүлэх түр зуурын өөрчлөлтүүд хамаарна.    
 
2020, 2021 онд 1-р ангиллын Өөрчлөлтийн мэдэгдэл хүргүүлээгүй ба 2020-2021 онд хамаарах 2, 3-р 
ангиллын хэд хэдэн Өөрчлөлтийн мэдэгдлийг зээлдүүлэгчдэд хүргүүлсэн. Тэдгээрийн нэр, 
хүргүүлсэн огноо, батлагдсан төлөв байдлыг Хүснэгт 3-3-т харуулав.  
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Хүснэгт 3-3 2020-2022 онд хүргүүлсэн 1-р ангиллын өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

 
Өөрчлөлтийн 
мэдэгдлийн 

дугаар 
Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн нэр Зээлдүүлэгчдэд 

хүргүүлсэн огноо 
Төлөв 
байдал  

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

2020 оны 1-р сарын 
10 Батлагдсан  

2020-002 
Экосистемийн үйлчилгээний хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөөний шинэчлэлт 

2020 оны 2-р сарын 
17 Батлагдсан 

2020-003 

ОТ-н Биологийн олон янз байдлын 
дүйцүүлэн хамгааллын 
менежментийн төлөвлөгөөний 
шинэчлэлт өөрчлөлт 

2020 оны 3-р сарын 6 Батлагдсан 

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

2020 оны 3-р сарын 
10 Батлагдсан  

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

2020 оны 3-р сарын 
13 Батлагдсан  

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

2020 оны 6-р сарын 
25 Батлагдсан  

2020-007 Ховор ургамал хамгаалах журмын 
өөрчлөлт 

2020 оны 7-р сарын 
10 Батлагдсан 

2020-008 Биологийн олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 

2020 оны 10-р сарын 
1 Батлагдсан 

2020-009 Аюултай материал эрдсийн бус 
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

2020 оны 10-р сарын 
16 Батлагдсан  

2020-010 Агаар мандалд ялгарах хийн 
хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

2020 оны 10-р сарын 
21 Батлагдсан 

2020-011 Дуу чимээ, чичирхийллийн 
менежментийн төлөвлөгөө 

2020 оны 10-р 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  
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Өөрчлөлтийн 
мэдэгдлийн 

дугаар 
Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн нэр Зээлдүүлэгчдэд 

хүргүүлсэн огноо 
Төлөв 
байдал  

2021-003 Хүлэмжийн хийн байнгын хяналт 
шинжилгээний системийн мэдээлэл 2021 оны 9 сарын 30 Батлагдсан 

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

2021 оны 10 сарын 
19 Батлагдсан  

2022-001 ОТ-ТТ-ЗБ чиглэлийн зэсийн 
баяжмалын нэмэлт тээвэрлэлт 2022 оны 3 сарын 24 Нээлттэй  

2022-002 

ОТ-н Орон нутаг, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөөний өөрчлөлт 

2022 оны 4 сарын 12 Нээлттэй 

2022-03 
ОТ-н Бэлчээр, амьжиргаа 
сайжруулах менежментийн 
төлөвлөгөөний өөрчлөлт 

2022 оны 6 сарын 9 Нээлттэй 

2022-04 NOC -2022-004 OT Баяжуулах 
үйлдвэрийг өргөтгөх төсөл 2022 оны 7 сарын 24 Нээлттэй 

 

Олон тооны өөрчлөлтийн мэдэгдлийг хүүргүүлсэн, заримыг энэ аудитын үеэр өгсөн тухай БОНХЗ-д 
мэдээлсэн. Тэдгээрийг энэ аудитын дараа Зээлдүүлэгчидтэй хамтран хянан үзнэ. 3-р улиралд 
уурхайн талбайд хийх аудитын үеэр Зээлдүүлэгчид болон БОНХЗ хүлээгдэж буй ӨМ-үүдийн талаар 
мэдээлэл авах, тэдгээрийг урьдчилан хянан үзэх хугацааг олгох үүднээс ӨМ-ийн үйл явцын 
төлөвлөлтийг сайжруулах санал гаргана.  

 

 

3.3 Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

 
Хүснэгт 3-4-т Төслийн байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн төлөв 
байдлыг харуулав.  БОНҮАТ-г БОННҮ, Зээлдүүлэгчийн санхүүжилтийн зорилтуудыг эцэслэх үед 
(2012) боловсруулсан. 
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Хүснэгт  3-4 Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
БОНҮАТ-
ний 
зүйлийн 
дугаар 

Арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний зүйл 

Хэрэгжилт 

1  Биологийн олон янз 
байдлын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөсний дагуу хэрэгжиж байгаа.  Тогтмол явагддаг хяналт 
шинжилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү аудитын тайланд 
оруулсан.  

2  Цахилгаан станцын 
Байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээ 
(БОННҮ)  

ОТ-н эзэмшиж, ажиллуулах Таван толгойн цахилгаан станцын БОННҮ-г 
БОНХЗ 2018 оны 12-р сард  хянасан.  Үүнээс хойш Монгол Улсын 
Засгийн газар цахилгаан станцыг төрийн өмчийн үйлдвэр болно гэж 
мэдэгдсэн. Энэ төсөл урагшлахад тодорхой хугацаа шаардагдах 
магадлалтай. ОТ, МУ-ын засгийн газартай Эрчим хүч нийлүүлэх гэрээ 
(ЭХНГ) гэрээг 2022 онд байгуулж, төслийн эрчим хүчийг ӨМӨЗО-ы 
эрчим хүчний сүлжээнээс үргэлжлүүлэн хангахаар тохирсон: 

3 Үйлдвэрлэлийн үе 
шатны  
Байгаль орчин,  
нийгмийн менежментийн  
төлөвлөгөө (БОНҮАТ) 

Хэрэгжиж дууссан. Энэ тайлангийн 3-2-р хүснэгтэд дэлгэрэнгүй дурдсан. 

4 Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний одоогийн хувилбарыг хамгийн сүүлд 
2014 онд шинэчилсэн. Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн тухай Монгол 
Улсын хууль дүрэм, “Рио Тинт” группийн хаалтын стандартын 2015 -
2021 оны өөрчлөлтүүдийг тусгах зорилгоор хаалтын төлөвлөгөөг 
шинэчлэх шаардлага үүссэн. Эдгээр шаардлагуудын дагуу Уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөөний зөрүүтэй/ялгаатай байдлын үнэлгээ хийсэн.  
Энэхүү Хаалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх ажил нь геологийн нөөцөд нөлөө 
үзүүлэх ТЭЗҮ-2020 тайланг Монгол Улсын Засгийн газар батлахтай 
холбоотой хүлээгдэж байна. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг 2022 оны 3, 4 
р улиралд багтаан шинэчлэхээр төлөвлөж байгаа ба БОНХЗ энэ ажлын 
явцад хяналт тавина. 

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 2022 онд шинэчилсэн ба хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг 
5.2.2-т танилцуулсан. 

8 Баяжуулах үйлдвэрийн 
өргөтгөлийн тайлан  

Одоогоор уг өргөтгөлийг төлөвлөөгүй байгаа тул шинэ мэдээ мэдээлэл 
байхгүй. Баяжуулах үйлдвэрт гүний уурхайн агуулга өндөртэй хүдэр 
хүлээн авах зарим өөрчлөлтүүд хийгдэх боловч  үйлдвэрийн одоогийн 
хүчин чадлаас хэтрүүлэхгүй. 

9 Байгаль орчин, нийгмийн 
хяналт шинжилгээний 
хөндлөнгийн хөтөлбөр  

БОНХЗ-ийн гүйцэтгэж буй үүргээр үргэлжилж байна  

10 Байгаль орчин, нийгмийн 
тайлан  

Хамгийн сүүлийн Байгаль орчин, нийгмийн жилийн тайланг ОТ 2022 оны 
1-р улиралд гаргасан ба үүнд 2021 оны тайлант үеийг хамруулсан.  

11 ОТ-оос Ханбогд сумын 
төв хүртэл дамжуулах 
шугам 

Дууссан 

12 OT – Гашуун сухайт 
автозамын чиглэлийг 
өөрчлөх 

Дууссан 

13 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 

Дууссан 
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БОНҮАТ-
ний 
зүйлийн 
дугаар 

Арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний зүйл 

Хэрэгжилт 

төлөвлөгөөний 
шинэчлэлт 

14 Нэмэлт дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалт  

Нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийгдээгүй,  төлөвлөгдөөгүй тул 
энэ талаар шинэ мэдээлэл байхгүй.  

 
 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

4-32  

 Байгаль орчны гүйцэтгэл 
 

4.1 Усны менежмент 
2021 оны хуанлийн жилийн нийт хур тунадасны хэмжээ ОТ-н цаг уурын станцад бүртгэгдсэнээр 95.3 
мм байв.  2019 онд хур тунадас бага буюу уурхайн талбай орчимд 71 мм байсан нь 10 жилийн 
хугацаанд бүртгэгдсэн хамгийн бага хэмжээ юм.  2021 онд орсон борооны улмаас Ундай голын 
Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь хэсэг 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 
талбайн хур тунадасны төлөв байдал сүүлийн жилүүдэд нэлээд ялгаатай байгаа нь бэлчээрийн 
чанарт шууд нөлөө үзүүлж байна.  

ОТ 2021 онд Өмнөговийн бүс нутгийн цаг уурын урт хугацааны чиг хандлагад хийсэн судалгааны 
материал хэвлүүлсэн (Уур амьсгалын өөрчлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд ажигласан нь, 2021). 
Уг материалыг ОТ-н Байгаль орчны багийн ажилтнууд Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран 
гаргасан. Судалгаанд урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд 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 дүгнэлтэд уур 
амьсгал илүү халуун, хуурай болж байна гэж дүгнэсэн. Хүснэгт 4-1-т судалгаагаар тодорхойлсон 
хуурайшилтын индексийн чиг хандлагыг харуулав. Энэ тайлангийн үр дүнг эрдэм шинжилгээний 
хурлаас гадуур олон нийтэд хэр өргөн хүрээнд түгээсэн талаар БОНХЗ мэдээлэлгүй байгаа ба 
судалгааны үр дүнг малчид, орон нутгийн оролцогч талуудтай хуваалцахыг зөвлөж байна. 

Зураг 4-1 Зүүн өмнөд говийн бүсийн хуурайшилтын индекс 

 
 

4.1.1 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 үйлдвэрлэлийн зөвшөөрөл нь 
2016 онд МУ-ын Засгийн газартай байгуулсан Урт хугацааны усны гэрээнд тусгагдсан. Урт хугацааны 
усны гэрээ 2040 он хүртэл хүчинтэй.  
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ОТ төсөл 2021 онд Гүний хоолойн усны ордоос 14.2 сая м3 ус татан авчээ.  2021 онд 14.9 сая м3 ус 
татан авсан байна.  Энэ нь 2020 онд 466 л/с 2021 онд 450 л/с, ус хэрэглэсэн гэсэн үг юм.  2021 онд 
хэрэглэсэн нийт усны хэмжээ Ус ашиглах урт хугацааны гэрээний дагуу Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас (БОАЖЯ) өгсөн зөвшөөрөлд заасан хэмжээний 49 хувь байв. Гүний хоолойн 
сав газрын эх үүсвэрээс 2020 онд авсан усны ойролцоогоор 82 хувийг Гүний хоолойн усны ордын 
хамгийн зүүн хойд хэсэгт байрладаг 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 2021 оны 
хяналт шинжилгээгээр 15-18 метрийн гүнээс авсан байгаа нь загварчлалын таамаглалын дагуу 
байна. Гүний хоолой дахь усны түвшин нь шахах мөчлөгөөс хамаарч хэлбэлздэг бөгөөд тухайн үед 
сонгон авсан ус татах горимын өөрчлөлтөөс шалтгаалж 3-8 метрийн хооронд хэлбэлзэж байдаг. 4-
2- р зурагт ГХ-н усны цооногуудын усны статик түвшнийг ногоон өнгөөр харуулсан ба ус татан 
авалтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг хөх өнгөөр тэмдэглэв. Зурагт харуулснаар, ерөнхийдөө ус татах 
авах зөвшөөрөгдөх түвшнээс хамаагүй бага байна.  

Зураг 4-2  Гүний хоолойн уст давхаргын усны түвшний бууралт, зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээтэй харьцуулснаар 
 

 
 

ОТ-н түүхий ус үйлдвэрлэлийн зорилт 700 л/с (60,480 м3/хоног). Ил уурхайн ашиглалт эхэлснээс 
хойш төслийн усны хэрэглээ энэ зорилтоос бага байгаа ба 2021 онд дунджаар 450 л/с ус хэрэглэсэн 
нь зорилтот түвшний 64.2 % 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. Уурхай талбайд хамгийн их ус хэрэглэдэг бүтэц нь баяжуулах үйлдвэр бөгөөд 
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усны нөөцийн бараг 90%-ийг ашигладаг тул ус дахин ашиглах хүчин чармайлтын гол анхаарал энэ 
байгууламжид хандуулдаг.  

ОТ төслийн ус дахин боловсруулж ашиглах хувь 2021 онд 88.7% байсан байна.   2020, 2021 онуудад 
усны дахин ашиглалт 87.7, 87,1 % тус тус байжээ.  Эдгээр нь гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн нэг 
болох (WR-KPI-03) дахин үйлдвэрлэлийн хамгийн бага шалгуур болох 80%-ийн босгоос дээш байгааг 
харуулж байна.  2021 онд нэг тонн хүдэр боловсруулахад нийт 380 л ус хэрэглэсэн үзүүлэлттэй 
байна. 2020 оны турш нэг тонн хүдэр боловсруулахад 371 л ус хэрэглэж байв. Эдгээр үзүүлэлтүүд 
547 л/тонн (WR-KPI-04) хэрэглэнэ гэсэн Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн зорилтот хэмжээнээс бага 
байгаа юм.  2020, 2021 оны усны хэрэглээ нь дэлхийн дундаж хэрэглээний түвшин болох 1,220 
л/тонн-ын 1/3-ээс бага байна. Усны үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлуудын үр дүнг тогтмол 
үнэлдэг ба үүнд технологийн усан сангийн ууршилтыг багасгах, гүний уурхайд хийгдэх ажлуудад 
зарцуулах усны хэрэглээг хязгаарлах арга хэмжээнүүд багтдаг. БОННҮ-д орсон усны хэрэглээтэй 
холбоотой зорилтуудтай харьцуулахад усны хэрэглээний үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг ОТ 
сайн хангаж ирсэн гэдгийг БОНХЗ онцлон тэмдэглэж байна   

 

4.1.2 Өмнөговийн усны тогтвортой хэрэглээ 

OT ХХК МУ-ын Засгийн газар, төрийн бус байгууллагууд болон Өмнөговийн бүс нутгийн ус хэрэглэгч 
бусад олон нийтийн, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад бүс нутгийн ус үйлдвэрлэлийн тогтвортой 
загвар бий болгох, усны эх үүсвэрийг хадгалан хамгаалахад ь туслах зорилго тавин ажилладаг. 2014 
онд үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш ОТ компани ОУСК-аас зохион байгуулсан Өмнөговийн Ус, уул 
уурхайн салбарын уулзалтуудын гол оролцогч байсаар ирсэн.  

ОТ 2016 оны 2-р сард Олон улсын санхүүгийн корпорацын Усны менежментийн сайн дурын үйл 
ажиллагааны кодексын үндсэн гишүүн болсон. Уг СДК-д Өмнөговийн бүсэд хэрэгжиж буй дэд 
бүтцийн бусад томоохон төслүүд нэгдэн орсноос гадна Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
(БОАЖЯ) төлөөлөл багтдаг. СДК нь усны нөөцийн  менежментийг үр дүнтэй байлгах, хязгаарлагдмал 
усны нөөцийг хэрэглээг ил тод байлгах/бүртгэх зэрэг олон зорилгын төлөө ажилладаг. СДК-ын үйл 
ажиллагааны тайланг ГТЗ-ийн гишүүд болон Ханбогд сумын оршин суугчдад түгээдэг. Энэ удаагийн 
аудитад ОТ СДК-ийн 2021 оны 4-р улирлын хурлын тэмдэглэл, гарсан шийдвэрийг өгсөн. Эдгээр 
хурлын тэмдэглэлд энэ тайланд дэлгэрэнгүй дурдаагүй ч Өмнөговийн бүс нутаг болон Монгол Улсын 
хэмжээнд усны нөөцийн менежментэд анхаарал хандуулах шаардлагатай олон сэдэв, хэлэлцэх 
шаардлагатай асуудлууд тусгагдсан байна. Тухайлбал, 2021 онд Монгол Улсын их дээд 
сургуулиудыг ус судлал, гидрогеологийн мэргэжлээр дөрөвхөн оюутан төгссөн ба энэ тоо Монгол 
Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангахад хангалтгүй байна.  

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6-р зүйлийн 6.19-д заасны дагуу “Оюу толгой” компани усны 
хэрэглээндээ таван жил тутамд  хөндлөнгийн аудит хийлгэх үүрэг хүлээсэн. 2021 онд усны хяналт 
шинжилгээний нарийвчилсан үнэлгээг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн (Усны менежмент 
ХХК).   Уг үнэлгээ нь Гүний хоолойн уст давхарга, түүний дээр орших ус үл агуулах давхарга, хуурай 
сайрын уст давхаргатай холбоотой ОТ уурхайн үйлдвэрлэлийн үе шатны хяналт шинжилгээний бүх 
боломжит тоон мэдээллийг нэгтгэн дүгнэх зорилго агуулсан. Үнэлгээгээр 2020 оны эцэс хүртэлх тоон 
мэдээлэлд дараах шинжилгээ хийсэн: 

• Цооног бүрийн болон нийт цооногийн талбайн ашиглалтад орсноос хойших хугацааны 
гүйцэтгэл; 

• Байгалийн болон ус татан авалтаас үүдэлтэй усны түвшин, чанарын өөрчлөлт; 

• Гидрогеологийн нэгжүүдийн доторх болон тэдгээрийн хоорондох гүний усны урсгалын 
чиглэл, хэвтээ босоо градиент;  
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• Усны түвшин багасалтын нөлөө, таамаг загварчлалтай харьцуулсан байдал; 

• Татан авалтын горимыг өөрчлөх замаар усны түвшин бууралтыг багасгах боломж; 

Энэ тайланд олон тооны зөвлөмжийг тусгасан ба гол төлөв усны түвшний хяналт шинжилгээний 
системийг тасралтгүй сайжруулах, ус татах худгийн кластеруудын ажиллах горимыг сайжруулах, 
засвар үйлчилгээний гарын авлага бий болгох зэрэгтэй холбоотой байсан ба тэдгээрийг 
хураангуйлбал: 

• Төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдээлэл солилцох асуудлыг 
хөндөж шийдвэрлэх 
 

• (а) хяналт шинжилгээний төхөөрөмжийн хамгаалалтыг сайжруулах (b) хэмжилтийн 
тасралтгүй байдлын хангахын тулд хангалттай тооны нөөц хэмжих төхөөрөмжтэй байх (c) 
хэмжих төхөөрөмжийг солих төлөвлөгөө боловсруулж төсвийг батлуулах зэргийг 
тодорхойлсон үнэлгээ хийх; 

 
• 2011-2017 оны бүх нэмэлт хяналтын цооногуудын координат, өндөршлийг тодорхойлох 

цооногийн судалгаа хийх; 
 

• GH05-PB01, GH05-PB02, GH05-PB03, GH03-PB06, GH01-PB06 цэгүүд дээр уст давхаргын 
гидравлик параметрүүдийг дахин үнэлэх зорилгоор шавхалтын туршилт хийх; 

 
• Бага болон дундаж гүнтэй орлуулах цооногуудыг уурхайн талбайн доод хэсэгт суурилуулах 

(HW01, HW06, HW07, HW10, HW11)  
 

• Олборлолтыг жигд хуваарилах, хамгийн их нөөцтэй талбай (ялангуяа 1 ба 2-р кластераас) 
дахь цооногуудын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх тогтсон арга барилыг хэвээр хадгалах. Усны 
түвшин илүү ихээр багасаж байгаа талбайн хил/заагийн ойролцоох цооногуудын (Жишээ нь 
GH01-PB06) татан авалтыг багасгах 

 
• 3-р кластерт байрлах, 5-р кластерийн баруун урд булангийн цооногуудын динамик усны 

түвшинд үргэлжлүүлэн анхаарал хандуулах  
 

• Зарим насосны насжилтаас үүдэн ашигт ажиллагаа буурч байх магадлалтай тул 
ашиглагдаж байгаа бүх насост гүйцэтгэлийн аудит хийх 
 

• Одоо ашиглагдаж байгаа Цооногийн талбайн ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын 
авлагыг хянан үзэж шаардлагатай бол шинэчлэх/өөрчлөх. 

БОНХЗ-ийн зүгээс эдгээр зөвлөмжүүдийг ус татан авалт, хяналт шинжилгээний боловсронгуй 
системийг бий болгоход шаардлагатай, үндэслэлтэй зөвлөмжүүд гэж үзсэн. Уг 5 жил тутам хийддэг 
хөндлөнгийн үнэлгээгээр БОННҮ-ний хэрэгжилттэй холбоотой анхаарал татахуйц ямар нэг үр дүн 
гараагүй.  Гүний хоолойн цооногийн талбайн ус эрдэсжилт өндөртэй учир уурхайн талбай дахь 
шугам хоолойнуудад ихээхэн хортой нөлөө үзүүлж байгааг дурдах нь зүйтэй. Одоогоор уурхайн 
талбайд шугам хоолой солих ажил, тэр дундаа гал хамгаалах системийн шугам хоолойг солих 
ажил эхний ээлжинд хийгдэж байна.   

4.1.3 Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн гүйцэтгэл 

Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн одоогийн гүйцэтгэлийн талаарх дүгнэлтийг 2022 оны 2-р 
улиралд гарсан Ундай голын 2 жил тутмын үнэлгээний сүүлийн тайланд үндэслэсэн.  Уг тайлан нь 
Ундай голын гольдрол өөрчлөх ажлын 54 дэх тайлан юм. Ундай голын төлөв байдлын тайланг анх 
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14 хоног тутам гаргаж байгаад улирлаар гаргадаг болсон ба 2019 оны 5-р сараас хойш 2 жил тутамд 
гаргадаг болсон. Энэ нь 2013 онд Ундай голын голдирлыг Ил уурхайг тойруулан өөрчилсний аажим 
тогтворжиж байгааг харуулж байна. Өмнөх тайланд дурдсанчлан Ундай голын өөрчилсөн 
голдирлоор өдөрт ~ 700 m3 гүний ус хойд тусгаарлах далангаас газар доорх хонгилын системээр 
дамжин урсаж УЛТ-н урдхан байх булгийн эхэнд хүрдэг.  

Голдирол өөрчилсөн гүний усны урсгал томоохон хиймэл булаг үүсгэсэн бөгөөд зэрлэг амьтад 
төдийгүй малчид малаа байнга усалдаг болсон.  Ил уурхай орчмын Ундай голын дагуу байрлаж 
байсан хуучин Бор-Овоогийн булгийн оронд энэ хиймэл булгийг “Шинэ Бор-Овоогийн булаг” гэж 
нэрлэх болсон.  Хуучин Бор-Овоогийн булаг харьцангуй жижиг, гадаргын нь хэмжээ дунджаар 40 
орчим м2 байсан.  2013 онд Ундай голын голдирол өөрчлөх суваг байгуулснаас хойш Шинэ Бор-
Овоогийн булгийн морфологид хэмжилт хийж байгаа.  Шинэ булгийн гадаргын талбай хөлдөж гэсэх 
агаарын температурын үйлчлэлээр хэлбэлзэж байдаг ч, ямар ч нөхцөлд Шинэ Бор Овоогийн булгийн 
усны нөөц илүү байгаа.  ОТ 2019 оны 1-р улирлаас эхлэн Шинэ Бор-Овоогийн булгийн гадаргуугийн 
талбайг агаарын судалгааны техник болох дроноор хийж эхэлсэн. Энэ нь гадаргуугийн талбайн 
хэмжилтийн илүү нарийвчлалтай хийх боломж олгосон. 

Ундай голын голдирол өөрчлөх систем 10 шахам жил ашиглагдаж үйл ажиллагаа нь зүгшрээд 
байгаа. 14 ширхэг олон үүрт/яндант хяналтын цооногоос бүрдэх хяналт шинжилгээний сүлжээ нь 
бага гүнийн аллювийн давхарга болон ул хөрсний уст давхаргуудын усны түвшнийг хянах боломжийг 
олгодог. Ундай голын голдирол өөрчилсөн суваг, Бор-Овоогийн булаг, Шинэ Бор-Овоогийн булгийн 
байрлалыг зураг 4-3-т харуулав.  
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Зураг 4-3  Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүд 
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Шинэ Бор овоогийн булгийн ус өвлийн хайлах/ гэсэх улиралд нэмэгдэж аажмаар зуны саруудад 
багасдаг тогтсон хэв маягтай.  Жишээлбэл 2021 оны 2-р сард булгийн хэмжээ 51,500 м2 байсан бол 
8-р сард ойролцоогоор 11,000 м2 хүрч багасчээ. Хур тунадасны хэмжээ хэдэн жил дараалан 
дунджаас доогуур байсны дараах 2015 оныг эс тооцвол шинэ булаг зуны саруудад байнга устай 
байгаа. 

Шинэ булгийн морфологийн хяналтаас гадна Ундай голын бага гүнтэй аллювийн хурдасд хяналт 
шинжилгээний үндсэн цэгүүд (OTMB11-45, OTMB11-52/53) байрладаг. Эдгээр цэгүүд нь шинэ 
булгийн эхээс урагш ойролцоогоор 400 м-ийн зайд байрладаг.  Голдирол өөрчлөх сувгийн барилгын 
ажлын дараах хяналт шинжилгээний тоон мэдээллээс харахад усны түвшин цаг агаарын нөхцөл 
байдал, гадаргын мөс хайлснаас үүдэн газрын гадаргаас доош 0-0.6 м хооронд хэлбэлзэж байгаа ба 
ерөнхийдөө нэмэгдэх хандлагатай байна (Зураг 4-4). Ерөнхийдөө усны гүн Ундай голын голдирол 
өөрчлөх ажлын өмнөх үеийнхээс бага зэрэг багассан үзүүлэлттэй байгаа нь нийт нутгийг хамарсан 
цаг агаарын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй.    

Зураг 4-4 OTMB 11- 45/OTMB11 - 52/53 цэгүүдийн гүний усны түвшин (2022 оны 1-р улирал 
хүртэл) 

 
 

Усны түвшин дээшилсэн байгаа нь УЛТ-н доод хэсгийн усны нөөц Ундай голын голдирол өөрчлөх 
суваг байгуулахын өмнөх үеийнхээс нэмэгдсэнийг илтгэж байна.  Энэ нь голдирол өөрчлөх суваг ил 
уурхайн ойролцоох Ундай голын сав газрыг хөндлөн огтолсон хагарлуудыг тойрон гарч байгаатай 
холбоотой байх магадлалтай.  Өмнө нь эдгээр хөндлөн хагарлуудаас үүдэж системээс шүүрэл үүсэж 
хагарлын доод хэсгийн Ундай голын аллювын хурдас дахь усны нөөцийг багасгадаг байсан. Ундай 
голын голдирол өөрчлөх сувгаар урсаж буй гүний усны хэмжээг зураг 4-5-д харуулав. Зургаас 
ерөнхийдөө сувгийн систем хур тунадас орсны дараа сэлбэгддэг, хойд далангийн арын цөөрмийн 
хуримтлалтай холбоотой чиг хандлагыг ажиглаж болно. Голдирол өөрчилсөн сувгаар урсах гүний ус 
өдөрт 50 м3- аас бага болсон тохиолдолд Шинэ Бор-Овоогийн булаг ширгэх магадлалтай хэдий ч 
хур тунадас багатай жилүүдэд ч ийм тохиолдол гараагүй.  
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Зураг 4-5 Шинэ Бор-Овоогийн булгийн гадаргын 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) ундаргын урт хугацааны хяналтад үндэслэн тодорхойлно. Түүнчлэн Төслийн 
амжилтыг уур амьсгалын өөрчлөлтүүд, 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 нийлэх бэлчрийн дээд талд оршдог тул хур тунадас, голдирол өөрчилсөн гүний 
усны урсгалаас өөрөөр бараг сэлбэгддэггүй (өөрөөр хэлбэл үерийн усыг энэ байршлаас доогуур 
урсгадаг). 2018 онд олон удаа үер бууснаас тунадасжилт явагдаж Будагт булгийн өмнөх ундаргыг 
дарсан. Түүнээс хойш булгийн ундарга байгалийн жамаар голын голдирол дотроо дээшилж нүүжээ 
(Зураг 4-6).  
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Зураг 4-6  Будагт булгийн шинэ ундарга  

 

 
 

2021 оны эхний хагаст Ковид-19-ийн улмаас уурхайн талбайн ажиллах хүч дутагдалтай байснаас 
булгийн гадаргын талбайд хийх хяналт шинжилгээг зогсоосон. Улмаар хяналтыг 2021 оны 
хоёрдугаар хагаст дахин үргэлжлүүлсэн ба хамгийн сүүлийн хэмжилт буюу 2022 оны 4-р сарын 
байдлаар Будагт булгийн талбай 160 м2, байнгын усны гүн 6 м гэж тэмдэглэжээ.   

Будагт булгийн дор байрлах харьцангуй жижиг Хөх хад булаг жилийн ихэнх хугацаанд усгүй байдаг 
ч 2018, 2020 оны үерээс үүдэж сүүлийн жилүүдэд устай байх болсон.  Уг булаг ерөнхийдөө жилийн 
хоёр сард нь л устай байдаг байсан бол сүүлийн хэдэн жилийн хяналт шинжилгээгээр 4 болон 
түүнээс олон сараар устай байдаг болжээ. Энэ нь Ундай голын системийн усны нөөц энэ байршилд 
илүү байгааг харуулж байна.  2022 оны 4 сард Хөх хад булгийн талбайг 800 м2, байнгын усны гүн 8 
см гэж хэмжсэн байна. УТЗТ-аас доош байрлах булгууд тогтмол устай байгаа нь Ундай голын 
голдирлын үерийн тохиолуудаас үүдэн шилжиж буй морфологи ихээхэн нөлөө үзүүлж байгаа. Булаг 
“хуурай” байх үед ч мал/эндемик амьтад газрын хөрсийг малтаж хөрсний усаар ундаалдаг.  
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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 хамарсан нийт 351 цэгээс бүрддэг. Хяналт шинжилгээний сүлжээнд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Цогтцэций сумдын тодорхой байршлууд хамрагддаг. 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, уурхайн лицензийн талбайд 82, Төслийн 
илүү өргөн хүрээний талбайд 63 хяналт шинжилгээний байршил байна.  ОТ төслийн усны хяналт 
шинжилгээний сүлжээг 4-7 -р зурагт харуулав. 
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Figure 4-7 OТ төслийн усны хяналт шинжилгээний сүлжээ 
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2021 онд болон 2022 он гараад өнөөдрийг хүртэл ОТ-н усны хэрэглээнээс үүдэлтэй малчдын худагт 
үзүүлсэн нөлөөний талаар ямар нэг санал гомдол гараагүй. Хэдийгээр сүүлийн хэдэн жилийн турш 
ОТ-н Байгаль орчны хэлтэс усны түвшнийг мэдээллийг тасралтгүй хянаж, болзошгүй холбоо 
хамаарлыг тогтоохоор ажиллаж байгаа ч ОТ төслөөс малчдын худаг, байгалийн булаг шандад шууд 
ба шууд бус нөлөө үзүүлсэн байдал тогтоогдоогүй. Тайлангийн 4.1.2- р хэсэгт дурдсанчлан 5 жил 
тутам хийгддэг хөндлөнгийн нарийвчилсан үнэлгээгээр бага гүнтэй аллювийн нэгжүүдэд 
мэдэгдэхүйц өөрчлөлт илрээгүй. 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 19 
жилийн турш хяналт шинжилгээ хийж байна. Энэхүү өргөн хүрээний судалгааны үр дүнд ерөнхийдөө 
малчдын худгийн гүйцэтгэлд цаг уурын өөрчлөлт, ОТ-н усны татан авалт нөлөөлөхөөс илүү худгийн 
өөрийн нөхцөл байдал, үйлдвэрлэлийн хэлбэр нь хуучирсан байгаа нь гол нөлөөлөх хүчин зүйл болж 
байгааг тогтоосон. 

ОТ тус бүс нутагт олон зууны турш эрхэлж ирсэн бэлчээрийн мал аж ахуйн уламжлалыг хадгалан 
үлдэж худгийн усны гарцыг тогтвортой байлгах зорилгоор худаг сэргээн засварлан хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсэн. Сэргээн засварласан худгийн жишээг 4-8-р зурагт үзүүлэв.  Ханбогд суманд малчны 
худгийг сайжруулах 2 төсөл хэрэгжсэн ба 2022 оны хээрийн ажлын хугацаанд дахин хоёр худагт 
сайжруулалт хийхээр төлөвлөжээ. 

 

Зураг 4-8  Гар худгийн өмнөх нөхцөл байдал ба сэргээн засварласан байдал 

     
 

Үерийн тохиолдлуудыг боломжит хэмжээнд хянах нь Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний нэг 
чухал хэсэг юм.  Ундай голын дагуу Будаа голын голдирол, Гүний хоолойн бүсэд (Халив, Ухаа загийн 
аллювийн систем) усны түвшин хэмжих автомат төхөөрөмж бүхий үерийн хэмжилтийн 8 цэг 
байгуулсан.  Энэхүү төхөөрөмж нь 2021 оны 6, 8-р сарын үерийн үед үүргээ сайн гүйцэтгэсэн.  Бүх 
үерийн тохиолдолд үерийн ус Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгаар дамжин УЛТ-н урд хэсэг рүү 
цутгах хангалттай хэмжээний агуулгатай байсан.  Хамгийн хүчтэй үер 2021 оны 7-р сард тохиосон ба 
Дулааны төв станцын замд зарим нэг хохирол учруулсан (Зураг 4-7).  2020 онд зургаан үерийн 
тохиолдол гарч байсан ба тэдгээр нь мөн л 7, 8-р саруудад бүртгэгдсэн байна.  
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Зураг 4-9  2021 оны 7-р сард ДТС-ын замын уулзвар хэсэгт буусан үер 

 
 
ОТ Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ХОБОХШ)-ний хөтөлбөрөө 2019 онд 
шинэчилсэн.  ХОБОХШ-ний хөтөлбөрийг Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын баг удирдан 
зохион байгуулдаг бөгөөд уг хөтөлбөрт усны нөөц, экосистемийн үйлчилгээ, агаарын чанар, амьтан, 
ургамлын хяналт шинжилгээ багтдаг.  Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн шилдэг туршлагын хэрэгжүүлэх үүднээс ОТ Мөнх Ногоон Галба) ТББ-тай гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. Уг ТББ нь ХОБОХШ-г хэрэгжүүлэх чиглэл чиглэлийн (орон нутгийн 
хөтөлбөр, усны нөөц, биологийн олон янз байдал г.м) багтай.  2022 онд тус хөтөлбөрийн хүрээнд 126 
малчин усны хяналт шинжилгээнд оролцсон байна. ОТ төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үед 50 малчин 
оролцож байжээ.  Эдгээр малчид ОТ-н нөлөөллийн бүсэд байрлах дөрвөн өөр багийн 87 гар худагт 
хяналт тавьдаг.  Хяналтаар усны статик түвшнийг хянахаас гадна худгийн уснаас дээж авч чанарын 
шинжилгээ хийдэг.  

Хур тунадас багатай, хуурай цаг уураас шалтгаалж Шинэ Бор Овоо булаг ширгэж болзошгүй нөхцөлд 
авах хариу арга хэмжээний менежментийг албан ёсоор боловсруулахыг БОНХЗ өмнө нь зөвлөж 
байсан.  БОНХЗ-өөс ноцтой хэмжээний ган гачиг болсон тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авах 
бодлогыг урьдчилан боловсруулах зөвлөмжийг ГТЗ-өөр дамжуулан өгсөн. ОТ Шинэ Бор-Овоогийн 
булгийн систем, бэлчээрийн ус хангамж сайжруулах, худаг сэргээн засах санаачилга дээр ГТЗ-тэй 
тогтмол хамтран ажиллаж байна. OT БОНХЗ-ийн санал зөвлөмжийг хүлээн авч Ундай голын 
өөрчилсөн голдирлын хяналт шинжилгээний үр дүнг ГТЗ-ийн уулзалтад танилцуулсан. ОТ-н зүгээс 
Ундай голын өөрчилсөн голдирол үүргээ хэвийн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд үүнтэй холбоотой ямар 
нэгэн зөрчил оролцогч талуудтай үүсээгүй тухай ГТЗ-д танилцуулсан тоон мэдээлэл, материалдаа 
мэдэгдсэн.    

 

4.1.5 ХХБ-ын байгаль орчны гүйцэтгэл, 2032 оны 11-р сард гарсан осол зөрчил 

Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ) нь ил уурхайгаас зүүн зүгт 2 км, баяжуулах үйлдвэрийн 
талбайгаас зүүн урагш 5 км зайтай.  ХХБ нь 720 сая тонн хаягдал агуулах хүчин чадалтай ба хаягдал 
чулуулгаар байгуулсан 70 метр өндөр далан бүхий 2х2 км хэмжээтэй хоёр тэгш өнцөгт хэлбэртэй 
сангаас бүрдэнэ.  Хаягдлын 1-р сан одоо ажиллаж хаягдал хүлээн авч байгаа бол хаягдлын 2-р 
сангийн барилгын ажил эхний шатандаа байгаа ба нарийвчилсан зураг төслийг эцэслэн 
боловсруулах ажил хүлээгдэж байна. ХХБ-ийн хаягдлын 1-р санд 2013 оны 3-р сараас хаягдал 
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хүлээн авч эхэлсэн.  Уг сан нь 2023 он гэхэд дүүрэх ба энэ үед 2-р сан ашиглалтад орно. ХХБ-ийн 1-
р сангийн ихэнх суурийн дор байгалийн зузаан шаварлаг хөрс байдаг; гэхдээ 1-р сангийн зүүн өмнөд 
булангийн байгалийн хатуу шаварлаг хөрсгүй хэсэгт 1 м-ийн зузаантай шаварлаг шугам барьж 
байгуулсан  

БОНХЗ өмнөх аудитын тайлангуудад ХХБ-ын шүүрлийн талаар дэлгэрэнгүй дурдсан. Ийм шүүрэл 
үүсэж болзошгүй гэдгийг урьдчилан таамаглаж байсан ба нүх сүвний илүүдэл даралтыг суллах 
цооног суурилуулах талаар өмнөх тайланд мөн дурдсан. Зураг 4-10-т ХХБ-ын усны түвшин, усны 
чанарын хяналт шинжилгээний сүлжээ, даралт бууруулах цооног, гүний усны хяналт шинжилгээний 
цооногуудын байршлыг харуулав. Гурван байрлалаас гарч буй шүүрлийн ус, даралт бууруулах 
цооногоос цугласан усыг Шүүрлийн ус хураах усан санд хуримтлуулж замын тоос дарахад эсвэл 
баяжуулах үйлдвэрт дахин ашигладаг.   
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Зураг 4-10 ХХБ-ын шүүрэл, хяналт шинжилгээний цооног, даралт суллах цооногуудын 
байршил 
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ХХБ-ийн шүүрлийн усны нийт ууссан хатуу бодис, сульфат, фтор, молибден, бор, селений хэмжээ 
Австрали, Шинэ Зеландын Байгаль орчин хамгаалах зөвлөл (АШЗБОХЗ)-ийн малын усны 
удирдамжид заасан хэмжээнээс өндөр байдаг. Өмнө энэ уснаас мал, зэрлэг ан амьтад уух 
тохиолдлууд гарсан тул ОТ шүүрлийн ус хуримтлуулах талбайг тойруулан хашаа барьсан.  Нийт 
100,000 м2 талбайд барьсан 2 м өндөр хашаа нь мал амьтан орохоос амжилттай хамгаалж байгаа 
үр дүнтэй ажил болсныг ОТ баталгаажуулсан. Энэ үр дүнг БОНХЗ цар тахлаас өмнө уурхайн 
талбайд ажиллахдаа шалган баталгаажуулсан. Шүүрлийн усыг хэрхэн цуглуулж байгааг Зураг 4-11-
т харуулав. 

Зураг 4-11 Шүүрлийн ус цуглуулалт 

 
 

ХХБ-ийн 1-р далангийн зүүн хойд булан нь түр зуурын урсацтай Халивын гол, түүний хамгийн том 
салаа болох Дугатын гол ХХБ-ын талбайг дайран өнгөрдөг нам дор хэсэг юм.  Эдгээр сувгийн урсац 
ХХБ-ийн эргэн тойрны хөрсөнд шингэхгүй илүүдэл усыг дамжуулахаар байгуулсан шуудуу/ сувагт 
ордог. Сувагт цугларсан ус ХХБ-ийн урсгалын доод талын Халивын голын аллювийн системд буцаж 
цутгадаг.  Уг систем 2018, 2020 онд ОТ уурхайн талбайд болсон үерийн үед үүргээ сайн гүйцэтгэсэн.  

ХХБ-ийн зүүн талд Халивын голын аллювийн сувагт ХХБ-аас гарсан шүүрлийн усыг хуримтлуулж 
уурхайн талбайгаас гаргахгүй байх зорилгоор тусгаарлах далан (“зүүн ёроолын  цуглуулах далан”) 
байгуулсан.  Халивын голын ус Бор хошууны голын голдиролтой хэсэг газраар нийлж цааш Будаа 
голын эх болдог.  
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2021 оны 11-р сард ХХБ-д шүүрлийн ус цуглуулахтай холбоотой байгаль орчны осол зөрчил гарсан. 
Уг зөрчлийн ерөнхийд нь тоймловол 2018 онд суурилуулсан шүүрлийн ус цуглуулах систем 
хуримтлагдсан усыг хангалттай хэмжээнд тогтоон барьж чадаагүйн улмаас хальсан ус ХХБ-ийн зүүн 
ёроолын цуглуулах даланг өнгөрч Халивын ус зайлуулах түр сувагт нийлэх шинэ голдирол үүсгэсэн 
аж. Үүнийг бага гүнтэй аллювийн давхаргад байрлуулсан ОТМБ 16- 79 цооногийн хяналт 
шинжилгээгээр илрүүлсэн ба уг цооногийн УХБНХ өндөр концентраттай байсан. Шүүрлийн ус шинэ 
голдирол үүсгэж зүүн ёроолын далан (тусгаарлах далан)-г тойрон гарч буй замыг Зураг 4-12-т 
харуулав. Зурагт ус цуглуулах тунгаагуурыг харуулснаас гадна шүүрлийн ус шинэ голдирол үүсгэн 
урсаж үерийн ус зайлуулах сувагт нийлж OTMB 16 – 79 хяналтын цооногуудад илэрсэн байдлыг 
улаанаар тэмдэглэв.  

 

Зураг 4-12  Шүүрэл ус тусгаарлах даланг тойрон гарсан байдал 

 
 
Шүүрэл цуглуулах цэгийг 2018 онд хойш нүүлгэснээс хойш хяналтын энэ худаг дээр УХБНХ тогтмол 
нэмэгдсэн. УХБНХ 2018 онд 550 мг/л байсан бол хамгийн сүүлд буюу 2021 оны 12-р сард цуглуулсан 
дээжид 5,992 мг/л болж нэмэгдсэн байна.  Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн хил OTMB 16-79 
хяналтын цооногтой  маш ойрхон байгаагаас харахад УХБНХ өндөр агуулгатай ус уурхайн талбай 
(тусгай зөвшөөрлийн талбай)-гаас гадагш гарсан байх магадлалтай юм. Хамгийн анхны уурхайн 
талбайн гаднах урсгалын доод талын хяналтын цооног нь уурхайн хашаанаас 1 км орчимд байрлах 
OTMB 16 – 86/OTMB 16-87 дугаартай олон үүрт цооног юм. Энэ цэгт усны чанарын мэдэгдэхүйц 
өөрчлөлт тэмдэглэгдээгүй байна. OTMB 16 – 79 цооногийн усны чанарт гарсан өөрчлөлт, өөрчлөлт 
илрээгүй ОТМБ 16 – 86 цооногийн үзүүлэлтийг Зураг 4 – 13-т үзүүлэв.
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Зураг 4-13 Байгаль орчны зөрчилд хүргэж буй усны чанарын өөрчлөлт 
 

 
 

УХБНХ өндөр байгааг ОТ анх 2019 оны хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн хэдий ч 2020 оны үерийн 
улмаар уг түвшин буурсан. 2021 оны хяналт шинжилгээгээр  УХБНХ дахин өндөр гарснаар албан 
ёсоор Байгаль орчны зөрчилд тооцсон. Осол зөрчлийн судалгааны тайланг ОТ 2021 оны 11-р сард 
гаргасан. БОНХЗ уг тайланг хянан үзэж уг байгаль орчны зөрчлийн үндсэн шалтгааныг дараах 
байдлаар нэгтгэн дүгнэсэн. 

• Хяналт шинжилгээний чухал цэг болох OTMB 16–79 дугаартай цооногт илэрсэн УХБНХ-ийн 
өндөр утгуудыг ач холбогдолтой гэж үзээгүй тул хариуцах эзнийг томилоогүй; 

• УХБНХ-ийн утга ямар түвшинд хүрэхэд арга хэмжээ авах талаар тодорхой босго 
тогтоогоогүй; 

• Ийм төрлийн байгаль орчны зөрчлийг орон нутгийн иргэдэд мэдээлэх албан ёсоор 
боловсруулсан төлөвлөгөө байхгүй; 
 

ОТ-н зүгээс Байгаль орчны осол зөрчлийг дахин давтахгүйн тулд дор дурдсаныг багтаасан хэд 
хэдэн засан сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Үүнд:  

• Хяналт шинжилгээний үр дүнг оролцогч талуудтай хуваалцах арга хэмжээ, танилцуулга 
бэлтгэх (2022 оны 2-р улирал);  

• Нөхцөлт Хариу Арга Хэмжээний төлөвлөгөө (НХАХТ)-нд авах арга хэмжээнүүдийг 
нарийвчлан тодорхойлох; 

• Оролцогч талуудад хяналт тавих боломж олгох үүднээс хяналт шинжилгээний мэдээллийг 
олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх платформ хөгжүүлэх. 
 

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд уурхайн нөлөөллийн бүс дэх гүний усны чанарыг 
хадгалахтай холбоотой WRm – 02 дугаарт зорилтыг оруулсан. Энэхүү зорилт нь эргээд Усны хяналт 
шинжилгээний төлөвлөгөөний 6.3-т заасан шинжилгээний протокол болон засан сайжруулах арга 
хэмжээг эхлүүлэх түвшнийг тодорхойлсон. Эдгээр засаж залруулах арга хэмжээг хэрэгжилтийн төлөв 
байдлын хамт Хүснэгт 4-1-д дэлгэрэнгүй харуулав. 
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Хүснэгт 4-1 2021 оны 11-р сард гарсан байгаль орчны зөрчлийн хариуд Усны нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн байдал 
 

Шаардагдсан хяналт шинжилгээний арга 
хэмжээ 

2021 оны 11-р сард ХХБ-д гарсан байгаль 
орчны осол зөрчилтэй холбоотой төлөв 
байдал 

Ижил гидрогеологийн нэгжид чиглэсэн 
ойролцоох хяналт шинжилгээний цооногуудын 
усны чанар, хэвийн бус үзүүлэлтүүдийн 
шалтгаан байж болох нэмэлт шинж чанаруудад 
үнэлгээ хийх (жишээ нь ХХБ-ын гадагшлах 
урсгал/шүүрэл) 

Осол зөрчлийн тайлангийн хүрээнд хийгдсэн. 

Ижил гидрогеологийн нэгжид чиглэсэн 
ойролцоох хяналт шинжилгээний цооногуудын 
усны чанар, хэвийн бус үзүүлэлтүүдийн 
шалтгаан байж болох нэмэлт шинж чанаруудад 
үнэлгээ хийх (жишээ нь ХХБ-ын гадагшлах 
урсгал/шүүрэл) 

Хэсэгчлэн хийсэн. ХХБ-ийн өмнөд хэсгийн 
хэвийн бус үзүүлэлт ХХБ-аас шүүрэл гарч байж 
болзошгүй нөхцөлийг илтгэж байгаа ба 
хяналтын цооногуудын УХБНХ нэмэгдсэн нь 
үүнийг баталж байгаа. Саяхан хийгдсэн 
изотопын ул мөрийг тогтоох туршилт тодорхой 
үр дүнд хүрээгүй. 

Гарсан үр дүнг ерөнхий таамаглалтай 
харьцуулан үнэлэх (жишээ нь усны чанарт 
өөрчлөлт орох магадлалыг урьдчилан 
таамаглаж байсан эсэх) 

Ийм өөрчлөлт гарахыг таамаглаагүй бөгөөд 
цуглуулах сангаас шүүрсэн ус шүүрэл 
шүүрлийн усыг уурхайн талбайгаас гаргахгүй 
тогтоох зориулалттай тусгаарлах даланг 
өнгөрөн гарсан. 

Усны чанарын ялгаатай байдлын шалтгаанд 
дүгнэлт хийх- шалтгаан тодорхойгүй 
тохиолдолд тодорхой болгохын тулд илүү их 
мэдээлэл цуглуулах ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах 

Усны чанарын ялгаатай байдал нь цуглуулах 
сангийн тогтоох чадамж хангалтгүй байснаас 
шалтгаалсан байх магадлалыг хүлээн 
зөвшөөрөх 

Эмзэг хүлээн авагчдыг (ус хэрэглэгчид, гүний 
уснаас хамааралтай ургамал гэх мэт) 
тодорхойлж аливаа нөлөөллийн далайцыг 
үнэлэх  

Хамгийн ойрын малчны худаг УЛТ-аас доош 10 
км-т байрладаг ба гүний усны бохирдол 
уурхайн талбайгаас гадагш гарсан байх 
магадлал бага 

Үнэлгээг хянан үзэж нөлөөлөл бууруулах арга 
хэмжээ авах шаардлагыг тодорхойлох, 
шаардлагатай бол нөлөөлөл бууруулах арга 
хэмжээний аргачлалыг сонгон хэрэгжүүлэх 
 

УЛТ-ын гадна талд хяналтын цооног нэмж 
суурилуулах, цаашилбал УХБНХ өндөр байгаа 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд насос, цэвэрлэх 
системийг суурилуулах зэрэг нэмэлт нөлөөлөл 
бууруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

 

БОНХЗ-ийн зүгээс OTMB 16 – 79  дугаартай цэг дээрх геохимийн энэ чиг хандлагыг 2019 оны сүүл, 
2020 оны эхэнд ноцтой асуудал гэж үзэн бүртгэх ёстой байсан байж магадгүй гэж үзэж байгаа. Энэ 
нь ялангуяа шүүрэл цуглуулах цэгийн ойролцоо, УЛТ-н хилтэй ойрхон байрлах хяналтын 
цооногуудад УНБНХ ямар түвшинд хүрэхэд хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай гэсэн босгыг 
тогтоож өгөөгүйтэй холбоотой 2021 оны 3-р улирлын осол зөрчлийн судалгааны тайланд байгаль 
орчны осол зөрчлийн шалтгааныг зөрчлийг эрт илрүүлээгүй гэсэн үнэн зөв дүгнэлт өгсөн.  БОНХЗ-
ийн зүгээс дээр дурдсан засан сайжруулах арга хэмжээ нь осол зөрчлийн нөлөөллийн бууруулахад 
тохиромжтой гэж үзэж байна. Дараа дараагийн аудитаар БОНХЗ энэ асуудалд анхаарал хандуулж 
ажиллана.  
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ОТ 2 жил тутам ХХБ-ийн шүүрлийн хяналт шинжилгээний тайлан гаргадаг ба уг тайланд гүний усны 
хяналтын цооногууд болон ХХБ-ийн дотор талд болон далангийн хананы ойролцоо байрлуулсан 
пьезометрүүдийн гүйцэтгэлийн талаар дэлгэрэнгүй дурддаг.  Энэхүү виртуал аудитын хүрээнд 
хамгийн сүүлд 2022 оны 4-р сард гаргасан тайлангийн мэдээллийг ашигласан. Хаягдлын 1-р сангаас 
урагш 0.3 км-т орших OTRC-12 хяналтын цооногийн байгаль орчны гүйцэтгэлийг өмнө нь БОНХЗ 
хянаж байсан боловч одоо  ХХБ хяналт хийдэг болсон ба OTMB 18-84, OTMB 16-84 дугаартай 
цооногуудаар сольсон. OTMB 18-84 дугаартай 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 OTMB 18-84 цооногийн  усны түвшин газрын 
гадаргаас доош ердөө 0.23 метр байгаа нь усны түвшин аажмаар нэмэгдэж байгаа хандлагыг 
харуулж байна (Зураг 4-14). 

 

Зураг 4-14 ХХБ-ын урд талын хяналтын цооногуудын усны түвшний өсөлт 

 
 

Усны түвшний энэ өсөлттэй зэрэгцэн ууссан нийт хатуу бодисын хэмжээ (УНХБХ) 2013 онд 573 мг/ л 
байснаа 2022 оны 4-р сард 8,000 мг/ л болж нэмэгдсэн байна.  Хлор, сульфат, натрийн агууламж ч 
мөн адил нэмэгдсэн.  2017 оны сүүлээр цооногоос авсан дээжээс кали/натри, магни/калийн харьцааг 
шинжлэхэд ХХБ-ийн цөөрмийн усны чанараас ялгаатай байгаа нь байгалийн эрдэсжилт ихтэй гүний 
ус гэх мэт ХХБ-ийн шүүрлийн уснаас өөр эх үүсвэр байх магадлалтайг илтгэж байна. 

БОНХЗ-ийн зүгээс гүний усны чанарын судалгааг ХХБ-ийн хяналт шинжилгээний байршлуудад 
үргэлжлүүлэн хийхийг зөвлөж байна. ХХБ-аас гарч буй шүүрэл, ялангуяа өмнөд хэсгийн шүүрэл 
гүний усны чанарт нөлөөлж байж болзошгүй тул тодорхой холбоо хамаарлыг олж тогтоож чадвал 
сайн. ОТ ХХБ-ын Хаягдлын 1-р сангийн өмнөд хэсэгт гүний усны түвшнийг нэмэгдүүлж буй эх 
үүсвэрийг батлах изотопын шинжилгээ судалгааг эхлүүлсэн. Нийт 39 байршилд хийсэн судалгаагаар 
ХХБ-ын өмнөд хэсгийн усны УХБНХ өндөр байгаа шалтгааны тайлбарлах тодорхой үр дүн гараагүй. 
ХХБ-ийн эргүүлэн татах цөөрмийн УХБНХ нь хур тунадаснаас шалтгаалж ялгаатай байдаг ба бороо 
орсон эсэхээс шалтгаалж 6,000 – 10,500-ийн хооронд хэлбэлздэг. ХХБ-ийн эргүүлэн татах цөөрмийн 
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УХБНХ 2020 оны 9 -р сард 10,449 мг/л гэж бүртгэгдсэн байна. Энэ байршилд гүний усны чанарыг 
цаашид судлах шаардлагатай гэдгийг ОТ БОНХЗ нар ярилцан тохирсон. 

Энэ байгаль орчны осол зөрчилтэй холбоотой болон ХХБ-ын урд талын УХБНХ өндөр 
конфентрацтай холбоотой нөхцөл байдлуудад БОНХЗ үргэлжлүүлэн хяналт тавина. Үүнд зохих 
засан сайжруулах арга хэмжээг багтаана.  

 

4.1.6 Ус хайгуулын хуучин цооногуудыг битүүмжлэх ажил 
 

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. Энэ талаар Үйлдвэрлэлийн үе шатны БОНХЗ-ийн өмнөх 
тайлангуудад дэлгэрэнгүй дурдсан. 2014-2018 онд нийт 76 усны хайгуулын цооног битүүмжилсэн 
байна.  Эдгээр нь Гүний хоолойн сав газрын бүсэд байрладаг бөгөөд бага гүнтэй ул хөрсний уст 
давхаргаас их гүнтэй уст үе рүү нэвчилт үүсгэх магадлалтай тул битүүмжлэх шаардлагатай гол 
цооногууд байсан. 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 хүрээнд хийхээр төлөвлөж байсан боловч Ковид-19-ийн нөлөөгөөр тасалдсан.  
Үлдсэн цооногуудыг битүүмжлэх ажлыг 2021 онд хийхээр төлөвлөж байсан 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. Битүүмжлэх шаардлагатай үлдсэн цооногуудын байршлыг Зураг 4-15-д харуулав. Үлдэж 
буй цооногууд нь ул хөрсний уст давхаргын бүсэд байрлаагүй учир байгаль орчны эрсдэл 
учруулахгүй ч гэсэн цаашид ашиглагдахгүй цооногийг онгорхой орхихгүй байх зорилгоор 
битүүмжилнэ. 
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Зураг 4-15  2022 онд битүүмжлэх цооногууд 

 
 

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.  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-ын зам дагуу хяналт шинжилгээний 5 цэг, ОТ-ГХ-ын зам дагуу 3 цэг, ОТ-ГСын зам дагуу 6 цэг 
байдаг. Ковид-19 хөл хорионы улмаас хиймэл дагуулын зургийг элэгдлийн нөлөөллийг үнэлэхэд 
ашигласан.    

2021 онд ОТ уурхайн талбайд 95.0 мм хур тунадас орсноос Ундай гол 4 удаа үерлэсэн.  Эдгээрийн 
аль нь ч Ундай голд элэгдлийн мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлээгүй. Одоог хүртэл уурхайн талбайд гарсан 
элэгдэл/хагшаасны хамгийн том нөлөөлөл 2018 онд тохиосон  41 өдөр үргэлжилсэн Ундай голын үер 
юм. 2019 онд үер бүртгэгдээгүй 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 4-16). 
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Зураг 4-16 Ундай голын ай савын дрон, хиймэл дагуулын зураг  

 
 

4.1.8 Бохир ус цэвэршүүлэх ба ундны ус 

ОТ ундны ус, цэвэршүүлсэн бохир усны чиглэлээр Төслийн стандартыг хангах зорилготой ажиллаж 
байна.  Төслийн эдгээр стандартыг Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний А хавсралт дахь 
А1, А2 дугаар хүснэгтэд тодорхойлсон.  Төслийн хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламжийн загварыг 
Австралийн А ангиллын ус цэвэршүүлэх стандартад нийцүүлэн гаргасан. 

Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу бохир уснаас улирал бүр дээж авч хими, 
бактериологийн шинжилгээ хийдэг. БОНХЗ-ийн өмнөх 2020 оны аудитын тайланд дурдсанчлан 
Манлай 2 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн (БУЦБ) цэвэршүүлсэн бохир усан дахь фосфорын 
хэмжээ нь 2020 онд 2-5 ppm буюу Төслийн стандарт болох 1.5 ppm-ээс давсан. Фосфорын хэмжээ 
хэтэрсний үндсэн шалтгаан нь Манлай 2-ын БУЦБ-д идэвхжүүлсэн лаг 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;  
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• 2021 оны 3-р сард Мазаалай гал тогоонд тос баригч шинээр суурилуулсан. 

• Фосфорын хэмжээг хянах зорилгоор хөнгөн цагаан хлоридын тунг тохируулах системийг 
суурилуулсан  
 

ОТ цэвэршүүлсэн бохир усны чанарын тоон мэдээллийг 2021, 2022 оны хяналт шинжилгээний 
тайлангаас гарган өгсөн ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжиж дууссанаас хойш холбогдох 
Төслийн стандартаас хэтэрсэн тохиолдол гараагүй байна. Цэвэршүүлсэн бүх хаягдал усыг ХХБ руу 
буцааж дахин ашигладаг тул байгаль орчинд шууд хаягддаггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  2021 он 
гарсаар өнөөдрийг хүртэлх ундны усны хяналт шинжилгээний үр дүн Төслийн стандартад нийцэж 
байна.  

 
4.1.9 Зөвлөмж 

 

1. ХХБ-ийн урд талын хяналт шинжилгээний цооногийн гүйцэтгэлд нарийвчилсан шинжилгээ 
хийхийг БОНХЗ зөвлөж байна.  Ялангуяа, УНХБХ, усны түвшин нэмэгдэж байгаад нэмэлт 
судалгаа хийх хэрэгтэй байна.  ХХБ-ийн урд шүүрэл илэрсэн нь энэ талбайд ХХБ-аас асгарсан 
байж болзошгүй гэж үзэхэд хүргэж байгаа ба энэ хэсэг нь ХХБ-ийн 1-р сангийн дор нь шаварлаг 
суурь доторлогоо хийж өгсөн хэсэг юм. Урд талын хяналт шинжилгээний цооногуудын геохимийн 
төлөв байдлын эх үүсвэрийг илүү сайн ойлгохын тулд изотопын шинжилгээ ашиглан хийсэн ОТ 
судалгааны үр дүнг БОНХЗ хүлээж байгаа. Энэ судалгаа зөвхөн монгол хэл дээр гарснаас гадна 
гарсан үр дүн тодорхойгүй байна. Энэ талаар ОТ -той ярилцсан бөгөөд хоёр тал энэ байршилд 
усны чанарыг цаашид судлах шаардлагатай байгааг хүлээн зөвшөөрсөн. Судалгааны хамрах 
хүрээг 2022 оны 3-л улиралд талбайд ажиллах үеэр ярилцан тохирно.  

2. Өмнөговийн бүс нутгийн цаг уурын урт хугацааны чиг хандлагад хийсэн судалгааны материалыг 
(Уур амьсгалын өөрчлөлтийг орон нутгийн хэмжээнд ажигласан нь, 2021) орон нутгийн ард 
иргэд, малчид, оролцогч талуудад өргөн хүрээнд түгээхийг зөвлөж байна.  

 

4.2 Эрдсийн хаягдлын менежмент 
Эрдсийн хаягдлыг Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу зохицуулдаг (Баримт 
бичгийн дугаар OT-10-E13-PLN-0001-E). 2021 онд ил уурхайгаас нийт 81.7 сая тонн чулуулаг 
олборложээ. Энэ тоонд 33.9 сая тонн хүдэр, 47.8 сая тонн хаягдал чулуулаг багтаж байна. 2019 онд 
59.3 сая тонн, 2020 онд 48.5 сая тонн хаягдал чулуулаг тус тус гарсан байна. Хаягдал чулуулгийг ил 
уурхайн ойролцоо байрлах зориулалтын хаягдал чулуулгийн овоолгод хүргэдэг ба эсвэл Хаягдал 
хадгалах байгууламж (ХХБ) барихад ашигладаг. Хүчил үүсгэх чадвартай болон Хүчил үүсгэх 
чадваргүй (ХҮЧ-тай болон ХҮЧ-гүй) гэсэн ангиллын шалгуурыг нийт хүхэр, нийт нүүрстөрөгч, хүчил 
саармагжуулах чадамжид үндэслэн тодорхойлдог. Нийт 47.8 сая тонн хаягдал чулуулаг 
олборлосноос 30 сая тонныг ХХБ-ын далан байгуулахад ашигласан бол үлдсэн 17.8 сая орчим 
тонныг ХҮЧ-тай болон ХҮЧ-гүй байдлаар нь ангилж хаягдал чулуулгийн талбайд тусад нь 
байрлуулсан.   

Эрдсийн хог хаягдлыг Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний  MW04, MW05, MW06, MW13 
-р заалтын дагуу ангилан зохицуулж байна. Уг төлөвлөгөөнд хамгийн сүүлд 2020 онд өөрчлөлт 
оруулж ХҮЧ-гүй шалгуур үзүүлэлтийн нийт хүхрийн хэмжээ < 0.8% байсныг <1.5% болгон өөрчилсөн.  
Байгаль орчны хяналт шинжилгээгээр энэхүү шалгуур үзүүлэлтийн өөрчлөлтөөс үүдсэн ямар нэг 
сөрөө нөлөө илрээгүй. Гүний уурхайн барилгын ажлаас гарч буй хаягдал чулуулгийг баяжуулах 
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үйлдвэрийн шаврын овоолгын зүүн талд байрлах хаягдал чулуулгийн нэгдсэн овоолгод байрлуулж 
байна.  Энэ талбайг ХҮЧ-тай материалд зориулан байгуулсан.  Энэ талбайд нийт 7.5 сая тонны 
багтаамжтай 5 овоолго байгуулсан ба одоогоор босоо амуудад ямар бүтээн байгуулалтын ажил 
явагдахгүй байгаа тул энэ овоолго дээр нэмэлт ажил хийгдээгүй.  

ЭйТиСи Уильям ХХБ-ийн Бүртгэлийн инженерээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд БиЖиСи 
Инженеринг нь гуравдагч талын хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байгаа.  Үүнд ХХБ-ийн барилгын ажлын 
явц, хаягдал зайлуулах ажлын явцыг хянах, зураг төслийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг 
баталгаажуулах зэрэг ажлууд багтдаг.  2020 онд ХХБ-ийн хаягдлын 1-р сангийн зураг төсөлд 
өөрчлөлт ороогүй.  Хаягдлын 2-р сангийн тухайд анхдагч далангийн зураг төслийг хийж дуусгасан. 
ХҮЧ-гүй хаягдал чулуулгийн материалыг ХХБ-д байрлуулахдаа ХҮЧ-тай материалтай холихгүй 
байхад анхаарал болгоомжтой ханддаг. ХҮЧ-гүй хаягдал чулуулгийг ХХБ-ийн шүүрэл цуглуулах бүс 
байгуулахад ашигладаг.  

Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд (Баримт бичгийн дугаар OT-10-E13-PLN-0001-E) 
эрдсийн хаягдлын менежментийн осол зөрчлийг тайлагнах, эрдсийн хаягдлын элэгдэл болон ОТ-н 
менежменттэй холбоотой санал гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбоотой ГҮҮ-ийг (MWM KPI-01 -ээс MWM 
KPI-03) тодорхойлж өгсөн. Эрдсийн хаягдлын менежменттэй холбоотой санал гомдол бүртгэгдээгүй. 
Усны нөөцийн тухай 4.1.5- р хэсэгт дурдсанчлан ХХБ дээр байгаль орчны осол зөрчил бүртгэгдсэн.  

ХХБ-ийн 2-р санг Олон улсын уул уурхай, металлын зөвлөлийн (ICMM) Хаягдлын менежментийн 
олон улсын салбарын стандартын (2020 оны) дагуу “Өндөр үр дагавартай” байгууламж гэж ангилсан.  
2-р санд зориулж бэлтгэсэн ТЭЗҮ-д (“Оюу толгойн” зэсийн уурхай TC2 хаягдлын сангийн ТЭЗҮ, 
гүйцэтгэсэн ЭйТиСи Уилльямс, 2021 он) Далангийн эвдрэлийн үнэлгээ хийгдсэн. Энэхүү боломжит 
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 автах эрсдэл байна гэж тооцсон. Гэсэн хэдий ч ХХБ-г барьсан аргачлал, газар хөдлөлтийн 
эрсдэл харьцангуй багатай учир хамгийн муу хувилбар бодитоор биелэх магадлал бага гэдгийг 
анхаарах нь зүйтэй. Энэ хувилбарыг зөвхөн онолын хувьд усанд автах магадлалтай хамгийн их 
талбайг харуулахын тулд танилцуулсан. ХХБ-ын онцгой байдлын төлөвлөгөөний дагуу ОНХНХ баг 
Ханбогд сумын онцгой байдлын алба, цагдаагийн хэлтсийн төлөөлөгчидтэй хамтран ХХБ-ын доод 
талд нутагладаг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй өрхүүдэд улирал тутам хяналт шинжилгээ хийж осол 
гарсан тохиолдолд цаг алдалгүй холбогдож нүүлгэн шилжүүлэх тусламж үзүүлэх боломжтой байх 
үүднээс өрхийн гишүүд болон холбоо барих мэдээллийг шинэчилдэг.  2022 оны 1-р улиралд хяналт 
шинжилгээгээр 4 өрхийн эзэмшдэг 15 өвөлжөө/хаваржааг тодорхойлжээ. 

 

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 хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлдэг.  Эдгээр журмын нэг нь 

 
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-E.  
6  Аюултай материалын менежментийн журам  Баримт бичгийн № OT-10-E5-PRC-0001-E. 
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хүрээлэн буй орчинд бодис хяналтгүй алдагдах аливаа тохиолдлыг шийдвэрлэх Асгаралтын үед 
мөрдөх журам7 юм.  

Аюултай материалыг эс тооцвол, тус Төсөл нь үйлдвэрлэлийн 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 үйлдвэрийн хаягдал тос, гал тогооны хаягдал тос, хаягдал төмөр, 
картон, хуванцар, цахилгааны хог хаягдал, химийн бодисын сав зэрэг дахин боловсруулах 
боломжтой материалыг зохицуулах ажлыг орон нутгийн дахин боловсруулалт/дахин үйлдвэрлэлийн 
бусад туслан гүйцэтгэгч компаниудаар гүйцэтгүүлдэг.  2020 онд ОТ компани Хаягдлын 
менежментийн төвийн (ХМТ) хашааг 2 метрээс 4 метр болгон өндөрлөснөөр хог хаягдал салхинд 
хийсэж УТЗТ-аас гадагшлах эрсдэлийг бууруулсан. Хашаа барьснаас хойш Хаягдлын менежментийн 
баг ХМТ-ийн гадна талын цэвэрлэгээг сар тутам зохион байгуулж байгаа. Мөн хашааны дотор талыг 
долоо хоног тутам 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, жижиг дугуй гэх мэт дахин 
ашиглагдах зүйлсийг орон нутгийн иргэдэд өгөхөөс гадна компанитай байгуулсан Санамж бичгийн 
дагуу Ханбогд сумын Улаан загалмайн нийгэмлэгт хүргүүлдэг. ОТ-н Байгаль орчны баг нь байгаль 
орчинд ээлтэй худалдан авалтын стратегийг хэрэгжүүлэхэд ОТ-н хангамжийн багуудтай нягт 
хамтран ажилладаг.  Худалдан авалтын стратегид: 

 

• Аюултай материалыг зөвхөн ChemAlert систем дээр баталсны дараа худалдан авч болдог 

• ОТ-д аюултай хог хаягдал үүсгэдэг бараа/үйлчилгээ нийлүүлдэг нийлүүлэгчдэд гэрээндээ 
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг оруулах шаардлага тавьдаг болсон 

• 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 онд компаниас гарсан нийт хог хаягдлын (тонн) 20 хувийг уурхайн талбайд дахин 
боловсруулсан байна.  Мөн онд уурхайн талбайд нийт 44,838 тонн энгийн хог хаягдал гарчээ. Үүнээс 
35,049 тонныг хаягдал булах цэгт булж, 7,559 тонн энгийн хог хаягдлыг дахин боловсруулж, 1,222 
тонн аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах буюу ХМТ-д хадгалж, үлдсэн 8 тонныг уурхайн 
талбайн гаднах шатаах зууханд устгажээ. ОТ уурхайн талбайд хэрэглэгддэг төрөл бүрийн 
материалыг дахин боловсруулж буй байдлыг 4-17-р зурагт харуулав.  

 
7 Асгаралтын үед мөрдөх журам - Баримт бичгийн № OT-10-E15-PRC-0002-E. 
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Зураг 4-17 2021 онд төрөл бүрийн материалыг дахин боловсруулсан байдал 
 

 
 

 

Хогийн цэгт 35,049 тонн материал булж, 13 хувийг ХМТ-т хаяж, үлдсэн 87 хувийг инертийн хог 
хаягдлын цэгт булсан байна. 2022 он гарсаар 4-р сарын сүүл хүртэл нийт 5,629 тонн хаягдлыг ХМТ-
д хаяж, 15,405 тонн үнс, бетоныг инертийн хог хаягдлын цэгт хаяжээ. Инертийн хог хаягдлын цэгт 
ихэвчлэн дулааны төв станцын үнсийг хаядаг ба хаягдал бетон багахан хувийг эзэлдэг. Уг цэг 7,86 
га талбайтай, Хаягдал чулуулгийн овоолгын ойролцоо байрладаг бөгөөд одоогийн байдлаар хүчин 
чадлынх нь 60 орчим хувийг ашиглаад байна. Дулааны төв станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэнтэй 
холбоотойгоор гарах үнсний хаягдал 45 хувиар өсөх төлөвтэй байна.  

Дахин боловсруулсан материалыг WM-KPI 05 дагуу хянадаг. Зарим хаягдал материалыг дараагийн 
хуанлийн жил хүртэл дахин боловсруулдаггүй тул дахин боловсруулалтын бодит хувь хэмжээ жил 
бүр харилцан адилгүй байдаг.  2021 онд дахин боловсруулсан энгийн хог хаягдлын хэмжээг 4-18-р 
зурагт үзүүлэв. 
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Зураг 4-18 2021 онд дахин боловсруулсан энгийн хог хаягдал  

 

 
 

 

Дахин  боловсруулагдахгүй, дахин ашиглагдахгүй хог хаягдлыг өдөр тутам цуглуулж, олон улсын 
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 хаяж байсан ба 
уг хаягдлын сангийн ашиглалт 90% -д хүрсэн. Одоо хог хаягдлыг 2-р санд хаяж байгаа ба 2021 оны 
сүүлийн байдлаар уг хаягдлын сан хүчин чадлынхаа 34 хувьд хүрсэн.  Суурийн синтетик доторлогоог 
задлахгүйн тулд зарим хог хаягдлыг 3-р санд хаяж байгаа ба уг сангийн ашиглалт 10%-тай байна. 

ОТ ХХК-ийн Байгаль орчны баг гал тогооны хүнсний органик хог хаягдлыг бордоо болгох байгууламж 
байгуулж гарсан бордоог ургамлын нөхөн сэргээлтэд ашиглаж байна. Бордооны байгууламжийг ОТ 
дэд бүтцийн үйлчилгээний баг ажиллуулдаг. ОТ бордооны материалын задралыг хурдасгадаг 
төхөөрөмж худалдан авсан.  Уг төхөөрөмжөөр бордооны материалын овор хэмжээг 24 цагийн дотор 
80-90%-иар багасгах боломжтой ОТ сүүлийн үед уурхайн талбай дахь Мазаалай гал тогооноос гарч 
буй хоол хүнсний хаягдлын хэмжээг бууруулахад анхаарал хандуулж байна. Уг гал тогооноос өдөр 
тутам ойролцоогоор 2,1 тонн хүнсний органик хог хаягдал гарч байгаа юм. Сүүлийн дөрвөн жилийн 
турш гал тогооны үйлдвэрлэлийг зөвхөн шаардлагатай хэмжээнд хязгаарлах арга хэмжээ авсны үр 
дүнд жилд гарах органик хүнсний хаягдлыг 0,6 тонн/хүн -ээс 0,3 тонн/хүн болгон бууруулж чадсан. 
ХМТ-д органик хог хаягдал хаядаггүй. Үзүүлэлтүүдийг Зураг 4-19-т харуулав. 
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Зураг 4-19 “Оюу толгой” дахь органик хог хаягдлын бордоо үйлдвэрлэл 

 
 

 

ОТ 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-ийн дэргэд барьсан.  Тус байгууламж нь Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол Улсад анхны 
аюултай хог хаягдал булах зөвшөөрөгдсөн цэг болсон. Энэ нь уурхайн талбайд ашиглагдсан 
үйлдвэрлэлийн материалыг хаяхад аюултай хог хаягдлыг хадгалах тохиромжтой хаягдлын сан 
шаардлагатай байсан асуудлыг шийдвэрлэсэн томоохон амжилт юм. Харамсалтай Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) -аас зөвшөөрөл хүлээгдэж байгаа тул уг санг одоогоор ашиглахгүй 
байгаа. 

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  шаардлагатай зөвшөөрөл авахаар ажиллаж байна.  Зөвшөөрөл авах хүртэл уг санг 
ашиглах 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 менежментийн хороотой удаа дараа уулзалт зохион байгуулсан хэдий ч тодорхой үр 
дүнд хүрээгүй байна.  

Зөвшөөрөл авах ажил удааширч байгаагийн улмаас ОТ төсөл их хэмжээний аюултай хог хаягдал 
хуримтлуулж, чингэлэг болон тусгай хашаанд хадгалсаар байгаа. 2022 оны 2-р улирлын байдлаар 
уурхайн талбайд нийт 398 тонн аюултай хог хаягдал хуримтлагдаад байна (Хүснэгт 4-2). Энэ нь 2021 
оны аудитын тайланд дурдсан 494 тонноос буурсан үзүүлэлт юм. 
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Хүснэгт 4-2 ОТ уурхайн талбайд хуримтлагдсан аюултай хог хаягдал, 2021 оны 3-р улирлын 
байдлаар  

 
# Устгах арга Аюултай 

хаягдлын 
ангиллын код 

Аюултай хаягдлын нэр Өмнөх 
аудитаар 
одорхойлсо
н хэмжээ 
(тонн) 

Энэ аудитаар 
тодорхойлсо
н хэмжээ 
(тонн)  

1 Аюултай хог 
хаягдал булах 
цэгт хаях 

060201*А Калийн гидроксид 9  11  
2 060601*А Магнийн сульфат 14  14  
3 Хөнгөн цагааны сульфат 12  12  
4 060204*А Манганы хүчилтэй давс 0.4  0.4  
5 Натрийн силикат 6  6  
6 060405*Х Тигл керамик (19.1) 63  66  
7 Хаягдал үнс 12  12  
8 Лаборатрийн хаягдал 43  46  
9 060204*А Төмрийн (II) хлорид ба натрийн 

бикарбонатын холимог 
5  5  

1
0 

Калийн карбонат 1  1  

Дүн 166  174  
1
1 

Хаях арга 
тодорхойгүй 

060101*А Хүхрийн хүчил 3  3  

1
2 

060106*А Давсны хүчил   

1
3 

Давсны хүчил 0.02  0.02  

1
4 

Шоргоолжны хүчил 1  1  

1
5 

Натрийн формат 7  7  

1
6 

070304*А Бром 0.4  0.4  

1
7 

060204*А Аммиак 0.2  0.2  

1
8 

070103*А Ксилол 0.04  0.04  

1
9 

Этанол 0.02  0.02  

2
0 

060204*А Шүлтлэг ус 2  2  

2
1 

080101*Х Полимер цавуу 0.2  0.2  

2
2 

200115*Х Галын хорны хөөс (?) 0.1  0.1  

2
3 

O2 лаа 1 1  

2
4 

Необлю гель 0.2  0.2  

2
5 

тоос дарах бодис 3  3  

Дүн 16  16  
2
6 

Дахин ашиглах 
боломжтой 

200115*Х Давирхай/резин 1  1  

2
7 

Эмульс 0.3  0.3  

2
8 

А+В цавуу 6  5  

2
9 

080101*Х Шингэлэгч 12  12  

3
0 

Будаг 22  12  

3
1 

Ацетоацетат 2  2  

Дүн 42  33  
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# Устгах арга Аюултай 
хаягдлын 
ангиллын код 

Аюултай хаягдлын нэр Өмнөх 
аудитаар 
одорхойлсо
н хэмжээ 
(тонн) 

Энэ аудитаар 
тодорхойлсо
н хэмжээ 
(тонн)  

3
2 

Дахин 
боловсруулах 
боломжтой 

160601*А Зай  130  71  

3
3 

080308*Х Принтерийн хор 32  32  

3
4 

150109*А Химийн бодисны хуванцар сав 51  43  

3
5 

130205*А Техникийн тос 35  3  

3
6 

160207*А Ахуйн цахилгааны аюултай эд анги 0.2 0 

3
7 

150201*Х Тостой бөс 21 24  

Дүн 267  173  
3
8 

Лабораторийн 
шинжилгээнээ
с үлдсэн үл 
ангилагдах 
бодис 

  
  
 Хамаарахгүй 
  
  

№3 0  0  

3
9 

№16 0  0  

4
0 

№2 1  1  

4
1 

№13 0  0  

4
2 

№15 1  1  

Дүн 2  2  
Нийт дүн 493  398  

 
Энэ хугацаанд дахин боловсруулах боломжтой аюултай хог хаягдлын ихэнхийг, ялангуяа ашигласан 
батарейг дахин боловсруулсан байна. Одоогийн байдлаар уурхайн талбайд байгаа 398 тонн 
аюултай хог хаягдлын 206 тонныг дахин ашиглах боломжтой, 192 тонныг Монголын Химийн 
технологийн хүрээлэнгийн тодорхойлсон аюултай хог хаягдлыг устгах аргачлалаар устгах 
боломжтой. Хуримтлагдсан материалд зай, химийн хогийн сав, шүршигч сав, лабораторийн хаягдал, 
хүчиллэг болон шүлтлэг хаягдал материалууд багтаж байна. БОНХЗ-ийн зүгээс зарим материалыг, 
жишээ нь өмнө нь химийн бодис хадгалж байсан хуванцар сав, тостой бөс зэргийг дахин 
боловсруулах боломжтой гэж ангилж байгаа нь асуудалтай байгаа талаар дахин хөндөж байна.   
Ашигласан батарей дахин боловсруулах зөвшөөрөл саяхан авсан компаниар дамжуулан ашигласан 
батарейг уурхайн талбайгаас гаргах ажил ихээхэн ахицтай ажиллажээ. 

Шингэн химийн бодис зэрэг аюултай материалыг 4-19, 4-21-р зурагт үзүүлсний дагуу аюултай 
материал хадгалах тусгай талбайд  хадгалж байна. Энэ талбай нь аюултай материал хадгалахтай 
холбоотой Монгол улсын бүх шаардлагыг хангасны дээр Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 
зөвшөөрөл авч, аймаг орон нутгийн байгаль орчны хяналтын байгууллагаар аудит хийлгэсэн. 
Аюултай хог хаягдал хадгалах талбай нь бетонон суурь, материалыг тусгаарлах хана, нарнаас 
хамгаалах дээвэр, асгарахаас хамгаалах системтэй.  
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Зураг 4-19 2019 онд баригдсан Аюултай хог хаягдал хадгалах түр байгууламж 

 
 

Зураг 4-20 Аюултай хог хаягдал хадгалагдаж буй контейнер 

 
 
Аюултай хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 03 -ийн дагуу бүх аюултай шингэн хог хаягдлыг 
110% битүүмжлэн хадгалах шаардлага тавигддаг. Ковид-19-тэй холбоотой аяллын хязгаарлалтын 
улмаас БОНХЗ 2019 оны сүүлээс хойш уурхайн талбайд очих боломжгүй байсан ба 2022 оны 3-р 
улиралд төлөвлөгдсөн уурхайн талбайд ажиллах үеэр аюултай хог хаягдлыг хадгалж байгаа нөхцөлд 
үнэлгээ хийж,  хязгаарлалтын далан хангалттай хийсэн эсэх, бохирдол, галын хяналт зэрэг 
нөхцөлийг шалган баталгаажуулах боломжтой болно. ОТ саяхан ХМТ-д 40 тонны багтаамжтай 
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хаягдал тос цуглуулах сав суурилуулж, хязгаарлалтын далан байгуулж материал хүлээн авч эхэлсэн 
байна (Зураг 4-21).  

 

Зураг 4-21 ХМТ дэх хаягдал тосны сав 

 
 
БОНХЗ аюултай хог хаягдлыг уурхайн талбайд хэт удаан хугацаагаар хадгалж, БОННҮ-д заасны 
дагуу эцсийн байдлаар Аюултай хог хаягдлын санд хаяхгүй байгаа талаар тайландаа дурдсаар 
байгаа. Уурхайн талбайд энэ аргаар устгаж болох 174 тонн хог хаягдал, устгах арга нь тодорхойгүй 
16 тонн, лабораторийн шинжилгээнээс үлдсэн үл ангилагдах 2 тонн бодис байна. Хэдийгээр БОАЖЯ-
аас үйлдвэрлэлийн зөвшөөрөл авах асуудал хүлээгдэж байгаа ч аюултай хаягдлыг хэт удаан 
хугацаагаар хадгалж байгаа нь аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинд эрсдэл дагуулж байгаа нь бодит 
байдал юм. 

4.1.1 Зөвлөмж 

3. БОНХЗ-ийн зүгээс ХМТ-д эцсийн байдлаар устгахад тохиромжгүй хог хаягдлыг удаан хугацаанд 
хадгалах/устгах боломжит хувилбарын үнэлгээ хийхийг зөвлөж байна. Ингэхдээ Монгол улсад 
аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах байгууламжийн боломж хязгаарлагдмал, бусад бүс 
нутагт дахин боловсруулах боломжтой байсан ч О-н нөхцөл байдлын хувьд ийм боломжгүй байх 
магадлалтай гэдгийг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Энэ асуудлыг БОНХЗ, Зээлдүүлэгчдийн 2022 оны 
3-р улиралд уурхайн талбайд хийх айлчлалын үеэр авч үзэх шаардлагатай.   

4.4 Агаарын чанар 
Тоос, хийн ялгаруулалтын удирдлагын ерөнхий стратегийг Үйлдвэрлэлийн үе шатны Агаар мандалд 
ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд 8 (АМЯХХУТ) тайлбарласан.  Энэ менежментийн 
төлөвлөгөө нь Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө, Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн 

 
8  Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө  –  Баримт бичгийн № OT-10-E12-PLN-0001. 
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сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарын талаар тусгасан бусад 
төлөвлөгөөтэй уялдаатай. 

АМЯХХУТ-ний зорилго нь холбогдох төслийн стандартыг тоймлох, зорилтуудыг 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 утаанд хяналт шинжилгээ хийх 
журмыг, тайлангийн шаардлагуудын хамт тодорхойлсон.  ЧХШТ-г 2020 оны 7-р сард АМЯХХУТ -н 
хамт шинэчилсэн.  

 

4.4.1 Орчны агаарын чанар 

2021 онд 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 хэмжээнээс  хэтэрсэн) байжээ. 2022 оны хувьд 4 сарын сүүл хүртэлх хугацаанд 
хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн 24 тохиолдол бүтгэгдсэн (PM2.5-ийн хувьд 4 удаа, PM10-ийн хувьд 20 
удаа хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн). Тоосонцрын хэмжээ төслийн стандартын босго хязгаараас 
хэтэрсэн тохиолдлууд нь салхи ихтэй улиралд голдуу гарч байна.  Орчны агаарын хяналт 
шинжилгээний станцын мэдээллийг шүүж үзэхэд УЛТ-н баруун хойд хэсгийн хяналтын цэг дэх 
тоосонцрын агууламж хаврын салхитай үед нэмэгдсэн байна.  Үе үе их хэмжээгээр шороо тоос 
босдог Өмнөговийн бүс нутгийн ерөнхий тоосонцрын агууламжийг харгалзан үзвэл орчны агаарын 
чанартай холбоотой санаа зовоох асуудал байхгүй. Зураг 4-22-т тухайн бүс нутагт байнга дэгддэг 
шороон шуургыг харуулсан ба ийм үед агаарын суурь концентрац төслийн агаарын чанарын 
стандарт хэмжээнээс 12-20 дахин нэмэгддэг. Ерөнхийдөө орчны агаарын чанар нь хяналт 
шинжилгээний байнгын мөчлөгийн 98-99% д төслийн стандартад нийцэж байна. 

 
9  Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө  Баримт бичгийн № OT-10-E12-PLN-0002. 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

4-67  

Зураг 4-22 “Оюу толгой” уурхай 2021 оны 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) хүлээн авсан.  
Эдгээр нь Баян-Овоо суманд сайжруулаагүй шороон замаар машин жолоодож тоос босгосонтой 
холбоотой гомдол байсан ба гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн 2022 он гарсаар агаарын чанартай 
холбоотой иргэдийн гомдол гараагүй байна.  

 

4.4.2 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын тоосны хяналт 

Хүдрийн агуулах ерөнхийдөө тоос ихтэй байдаг байгууламж юм. 2019 онд суурилуулсан тоосны 
хөшиг энэ байгууламжийн тоосыг дарахад үр дүнтэй хэвээр байна. Эдгээр хөшиг нь өндөр нягтралтай 
полиэтилен материалаар хийгдсэн, хэт ягаан туяаны хамгаалалттай, галд тэсвэртэй бөгөөд 
үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн салбарт тоосжилтоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өргөн 
хэрэглэгддэг.  

ОТ мөн анхдагч бутлуурын тэжээгүүрт хөөсөн тоос дарагч хөөс хийдэг. 2021 онд F13S бодисыг тоос 
дарагчаар ашигласан ба дунджаар боловсруулсан хүдрийн тонн тутамд 3.0 г хэмжээгээр, нийт 117 
тонн F13S бодис ашиглажээ.  Хүдрийн агуулахын тоосыг бууруулж буй бас нэг нэмэлт арга нь хүдрийн 
овоолгын багтаамжийг 70 хувиар хязгаарлах зохицуулалт (~550 мянган тонн материал) ба ингэснээр 
дээрээс унагах зайг аль болох бага байлгаж үүсэх тоосыг бууруулах зорилготой.  Анхдагч бутлуурыг 
унтраасан тохиолдолд хааяа тасалдал гардаг хэдий ч, хүдрийн агуулахын овоолгыг 550 мянган тонн 
материал агуулах суурь хэмжээнд хадгалах зорилготой үйл ажиллагааны өөрчлөлт хэрэгжиж байна.  
Ерөнхийдөө, тоосны хөшиг үүргээ сайн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын орчныг тогтмол цэвэрлэн 
усалж тоосжилтыг бууруулж байна. Хүдрийн агуулахын ойр орчимд орчны агаарын чанар тоосонцрын 
байнгын хяналт шинжилгээг AQMNS COS 5-р станц дээр үргэлжлүүлэн хийж байна.  Уг станцыг 2020 
оны 7 сард суурилуулж ашиглалтад оруулсан.  

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 % 
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буурсан. Тоосны хөшиг болон бусад тоос бууруулах бусад нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээнүүд 
ихээхэн эерэг нөлөө үзүүлснийг эдгээр тоон мэдээлэл харуулж байгаа юм.  
QMNS COS 5-5-р станцаас авсан PM2.5  тоосонцрыг хяналтын сүүлийн 16 сарын мэдээллийг 4-23-р зурагт  
нэгтгэн харуулав. Зургаас харахад тоосонцрын концентрац тогтмол салхи ихтэй байдаг хаврын 
улиралд нэмэгддэг нь харагдаж байна. Цаг уурын хэвийн бус нөхцөлийг харгалзан хийсэн 
мэдээллийн дүн шинжилгээгээр тоосны хөшиг, тоос дарах хөөс нь хүдрийн овоолгын тоосны 
хяналтад үр дүнтэй болох нь батлагдсан.  

 

Зураг 4-23 Хүдрийн овоолгын PM2.5 тоосонцрын хяналт шинжилгээний үр дүн, 2021 оны 1 
сараас – 2022 оны 4 сар 

 
 

4.4.3 Дулааны төв станцын яндангаас агаар мандалд хаях утааны чанарын хяналт 
 

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. Өмнөх аудитын 
тайланд дурдсанчлан, дулааны төв станцын яндангаас агаар мандалд хаях 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 виртуал/Баримт бичигт суурилсан аудитад 2021 оны эхнээс 2022 оны 4 сарыг дуустал нийт 
16 сарын мэдээлэл гарган өгсөн.  Энэ мэдээлэл нь 2021 оны эхэн үе, 2021-2022 оны өвлийн улирлын 
ДТС-ын хамгийн өндөр ачааллын үеийг хамарч байгаа ба зуны дулаан саруудад зуухыг салгадаг.  
Сүүлийн 16 сарын тоон мэдээллийн графикийг 4-24-оос 4-26-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 4-24 ХХБХШС-ийн тоосонцрын хяналт шинжилгээ (зуухны ачаалал, төслийн 
стандарттай харьцуулсан байдлаар) 

 

 

Зураг 4-25 ХХБХШС-ийн азотын ислийн хяналт шинжилгээ (зуухны ачаалал, төслийн 
стандарттай харьцуулсан байдлаар) 
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Зураг 4-26 ХХБХШС-ийн Хүхрийн давхар ислийн шинжилгээ (зуухны ачаалал, төслийн 
стандарттай харьцуулсан байдлаар) 

 
 

4 - 24-өөс 4 – 26 зурагт үзүүлснээр зууны ачааллаас хамаарч тоон мэдээлэл нэлээд ялгаатай байна.  
Тухайлбал, зуухны ачаалал бага байх үед хүхрийн давхар ислийн концентрац өндөр 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 мөн Монгол улсын MNS 6298:2011 стандартын яндангаар агаар мандалд хаях утааны мэдээллийн 
үнэлгээнд хамаарах заалт юм. Үүний дагуу ОТ хяналт шинжилгээний үр дүнг хянан үзэхдээ зарим 
тоон мэдээллийн шинжилгээнээс хассан. Жишээлбэл, 16 сарын тайлант хугацаанд 485 хоног 
байгаагаас 289 хоногт нь зуухны ачаалал 70 хувиас бага байсан тул (нийт хугацааны 60 хувь) зөвхөн 
181 хоногийн мэдээлэл “ашиглах боломжтой” мэдээлэл байсан байна. Түүнчлэн зуухыг ажиллуулж 
эхлэх, унтраах хугацаатай холбоотой 15 хоногийн мэдээллийг шинжилгээнээс хассан. Ингэснээр нийт 
485 хоногоос үлдсэн 181 хоног буюу 37 хувийг шинжилгээнд хамруулах боломжтой болсон.   

Энэ 187 хоногийн мэдээллийн хяналт шинжилгээний үр дүнг төслийн стандарттай харьцуулсан 
байдлаар 4-3-р хүснэгтэд харуулав. Зурагт харуулснаар 2021 оны хяналт шинжилгээний үр дүн 
зуухны ачаалал 70 хувиас дээш гарсан үед Төслийн стандартаас нэлээд доогуур байна. 
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Хүснэгт 4-3 OT-н ДТС-ын яндангаас агаар мандалд хаях утааны шинжилгээ, 2021 оны 1 сараас 
2022 оны 4 сар 

 

Хугацаа >70% ачаалалтай ажилласан 
хоногийн тоо  Баталгаажуулсан сарын дундаж, мг/нм3 

Он  Сар Нийт Хүхрийн 
давхар исэл 

Азотын 
исэл Тоосонцор 

2021 

1 сар 25 49.8 11.6 22.4 
2 сар 16 46.5 120 39.6 
3 сар 15 118.7 99.8 36.7 
4 сар 10 129.8 72.9 24 
5 сар 0 -- -- -- 
6 сар 0 -- -- -- 
7 сар 0 -- -- -- 
8 сар 0 -- -- -- 
9 сар 0 -- -- -- 
10 сар 4 188.4 168.3 21.1 
11 сар 21 253.6 126.8 16.9 
12 сар 23 209.8 184.2 15 

2022 

1 сар 27 169.7 176.5 15.9 
2 сар 13 241.3 138.7 14.5 
3 сар 15 286.2 144.1 14.2 
4 сар 12 168.1 152.6 13.3 

Төслийн стандарт 400 300 50 
 
ДТС-ын яндангаас ялгарах утааны чанартай холбоотой зөрчил 2013 онд уурхай үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн үеэс удаан хугацаанд үргэлжилж байгаа асуудал. 2016-015 дугаартай Өөрчлөлтийн мэдэгдлээр 
зуухны ачаалал 70%-иас бага байх үед хяналт шинжилгээний үр дүнг алдагдуулж байгааг хүлээн 
зөвшөөрч утааны чанарын үнэлгээг илүү сайжруулах арга замыг эрэлхийлсэн Агаарын чанарын хяналт 
шинжилгээний төлөвлөгөөнд яндангийн утаанд тогтмол хяналт хийнэ гэж заасан ба УТХШС-г 2019 онд 
суурилуулснаар ийм боломж саяхан бүрдсэн.  

ОТ 2021 оны сүүлээр ДТС-ын яндангийн утааны чанарын үнэлгээтэй холбоотой шинэ өөрчлөлтийн 
мэдэгдэл хүргүүлсэн (ӨМ 2021-003). 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-ын яндангаар гарч буй утааны стандарттай 
(төслийн стандарт) харьцуулах  шинжилгээнээс нэлээд их хэмжээний тоон мэдээллийн хасах; 

2. Тодорхой Зээлдүүлэгчийн Төсөлд оролцоотой байх хугацаатай холбоотойгоор ЕХ-ны холбогдох 
удирдамжийн оронд Дэлхийн банкны удирдамжид нийцүүлэн загварчлагдсан анхны 
бойлеруудад үндэслэн БОННҮ-нд тодорхойлсон Төслийн Стандартыг шинэчлэх. 

ОТ энэ аудитад зориулж 2021 оны хуанлийн жилийн ихэнх хэсгийг хамрах (365 хоногоос 340 хоног) 
ерөнхий мэдээллийн хураангуйг гарган өгсөн ба тэдгээр нь мэдээллийн ач холбогдолтой байж чадсан. 
Уг мэдээлэл нь жилийн дундаж утгын хувьд сонирхолтой үр дүнг харуулж байна. Жилийн 365 хоногийн 
340 өдрийг хамарсан тоон мэдээллийг зураг 4-27-4-29-т харуулав.  
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Зураг 4-27 2021 онд ДТС-ын яндангаас гарсан тоосонцор (ачаалал 70 хувиас бага ба их байх 
үед) 

 

Зураг 4-28 2021 онд ДТС-ын яндангаас гарсан азотын исэл (ачаалал 70 хувиас бага ба их байх 
үед) 
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Зураг 4-29 2021 онд ДТС-ын яндангаас гарсан хүхрийн давхар исэл (ачаалал 70 хувиас бага 
ба их байх үед) 

 

123.99 144.48
112.07

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

All (n=340) >70 (n=96) <70 (n=244)

SO
2,

 m
g/

nm
Хүхрийн давхар исэл



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

4-74  

Төсөл нь “Оюу Толгой” - Дулааны төв станцын өргөтгөлийн БХШТ үнэлгээ (Боломжит хамгийн 
шилдэг технологи), Жейкобс Инженеринг, 2017 баримт бичигт дурдсанчлан Дулааны төв станцад 
Боломжит хамгийн шилдэг технологийг ашигласан.  Эрсдэлийн үнэлгээний тухайд БХШТ-ийн үнэлгээ 
нь дараах хураангуй мэдээллийг өгч байна.  

“Монгол улсын одоогийн нөхцөл байдалд төслийн ялгаруулах хүлэмжийн хийн стандартыг 
хангахын тулд БХШТ-ийг хэрэглэх шаардлагатай гэж дүгнэсэн.  Одоо ашиглагдаж байгаа 
хүлэмжийн хийг бууруулах технологи нь орон нутгийн нөхцөл байдал, боломжит түлш, шохойн 
чулуунд тохирсон байна. ЕХ-ны стандарттай харьцуулахад гадаргын түвшний концентрац маш 
бага байгаагаас гадна өндөр нөлөө үзүүлэх талбайн хэмжээ бага, уурхайн цогцолбор дотор өртөх 
боломжтой орон нутгийн суурин байхгүй. Үүнээс гадна орон нутгийн уур амьсгал тоосжилт их 
байдаг тул үйлдвэрээс ялгарах бага хэмжээний тоосонцор нь ямар нэг нэмэлт нөлөө үзүүлэхгүй”. 

Одоо хэрэгжиж буй Агаар мандалд ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө ( OT-10-E12-PLN-
0001-E, 2020 оны 11-р сарын 15) -нд Төслийн стандарт болон түүний БОННҮ-д тусгагдсан байдлыг 
тодорхойлсон. БОННҮ болон түүний суурь болсон Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, Дулааны төв станцыг 130 МВт хүртэл өргөтгөх 
шаардлагыг урьдчилан тооцоолсон. Төслийн стандартыг алслагдмал үйл ажиллагааны орчин, 
Боломжит хамгийн шилдэг технологийн ашиглалт, орчны агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
урьдчилан тооцоолохын тулд гадаргын түвшний концентрацийн нарийвчилсан загварчлал хийхийг 
хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр тогтоосон. БОННҮ-нд 130 МВт-ын өргөтгөл хийсэн ч төслийн 
стандарт тогтмол хэвээр байна гэж тооцоолсон бөгөөд хяналт шинжилгээний жишиг гэж хүлээн 
зөвшөөрөгдөх ёстой.   

Иймд ДТС нь ЕХ-ны зааварчилгаанд заасан 100-300 МВт-ын хүчин чадалтай байгууламжийн 
ялгаруулалтын жилийн дундаж утгын хувьд ялгаруулалтын хязгаарыг хангаж байна. Энэ нь зуухны 
ачаалал 70%-иас бага байх үеийн мэдээллийг хамруулсан ч батлагдаж байгаа юм. Энэ нь жилийн 
хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын үнэмлэхүй үзүүлэлтийн хувьд эерэг үзүүлэлт юм. БХШТ-ийн 
үнэлгээнд тодорхойлогдсон байгаль орчны эрсдэл маш бага, мөн БХШТ-ийг тухайн бүс нутагт 
тодорхой байдлаар хэрэглэж байгаа тул БОНХЗ Төслийн стандартад нийцүүлэх зорилгоор сарын 
болон жилийн дундаж утгыг тайлагнана. Хүснэгт 4-3-т багцлан үзүүлсэнчлэн ДТС-ын яндангаас агаар 
мандалд хаяж буй утаа Төслийн стандартад нийцэж байна гэж БОНХЗ үзэж байна. 

 

4.4.4 Хүлэмжийн хийн тооцоолол, эрчим хүчний үр ашиг 

2021 онд нийт 1,738,425 тонн СО2 экв хүлэмжийн хий ялгаруулсан байна. Үүнээс 1-р түвшний 
хүлэмжийн хий 308,050 тонн СО2 экв, 2-р түвшнийх 1,425,580 тонн СО2 экв байв. 3-р түвшний 
хүлэмжийн хийн ялгаруулалт хамаагүй бага буюу ойролцоогоор 5,000 СО2 экв байна. 

Төслийн 2021 онд ялгаруулсан бүтэн жилийн хүлэмжийн хийн хэмжээг гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт болон ил уурхайд тус тусад нь гаргасан. Ил уурхайн ялгаруулсан хүлэмжийн хийн нийт 
хэмжээ1,509,364 тонн СО2 экв байсан бол гүний уурхайн бүтээн байгуулалтаас 229,062 тонн СО2 экв 
ялгарчээ. 2021 онд ялгаруулсан нийт хүлэмжийн хийнээс 1 болон 2-р түвшний ялгаруулалт 
ойролцоогоор 17.7 болон 82 хувь тус тус байв. Ерөнхийдөө ОТ төслийн талбайд ялгаруулсан нийт 
хүлэмжийн хийн 80% нь цахилгаан эрчим хүч худалдан авсантай холбоотой байна (2-р түвшний). 1-
р түвшинд хамаарах шууд ялгарал нь ихэвчлэн түлшний шууд хэрэглээ, дулааны төв станцын үйл 
ажиллаагаатай холбоотой. Ил уурхай болон гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ялгаруулж буй нийт 
хүлэмжийн хийн задаргааг 4-30-р зурагт харуулав.  
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Зураг 4-30 Үйлдвэрлэлийн үе шатанд ялгарсан нийт хүлэмжийн хий 

 
 

Төсөл нь баяжмал үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүлэмжийн хийн ялгаралд мөн хяналт тавьдаг. Жилд 
нэгж бүтээгдэхүүн тутамд 2.75 тонн CO2 ялгаруулах зорилттой харьцуулбал 2021 онд үйлдвэрлэсэн 
баяжмалын тонн тутамд 2.31 тонн CO2 ялгаруулжээ. Тооцоолсон ялгаруулалтын хэмжээ нь уурхайн 
ажлын төлөвлөгөөнөөс шалтгаалан ихээхэн ялгаатай байдаг. Жишээлбэл, 2022 оны тооцоололд 
үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн тутамд 3.35 тн C02 байхаар таамагласан бол 2025 онд 1.56 C02 тн 
C02 болгож бууруулна гэж тооцоолсон. 

ОТ 2015 оноос хойш уурхайн талбайд эрчим хүчний үр ашиг сайжруулах чиглэлээр 20-иод төсөл 
хэрэгжүүлсэн Тэдгээрийг  өмнөх аудитын тайлангуудад дэлгэрэнгүй дурдсан. Эдгээр санаачилгуудын 
заримыг товч тоймловол: 

• Дизель генераторын оронд Их гэрийн харуулын байранд 12 кВт-ын нарны цахилгаан үүсгүүр 
суурилуулсан. Ингэснээр нүүрстөрөгчийн давхар ислийн ялгаруулалтыг жилд 60 тонноор 
бууруулна; 

• 2022 онд тэсрэх бодисын агуулахын харуулын байранд 24 кВтын нарны цахилгаан үүсгүүр 
байрлуулахаар төлөвлөсөн; 

• Уурхайн талбайн захиргаа, орон сууцны барилгуудад нийт 5800 гаруй LED гэрэл 
суурилуулсан;  

• Нутгийн ургамал үржүүлгийн төвийг (НУҮТ) Ханбогд сумын эрчим хүчний сүлжээнд 2022 оны 
3-р улиралд багтаан холбохоор төлөвлөсөн; Ингэснээр уг байгууламж сэргээгдэх эрчим 
хүчээр үндсэн хэрэгцээгээ хангахын зэрэгцээ Ханбогд сумын эрчим хүчний сүлжээг нөөц эх 
үүсвэрээр ашиглах боломжтой болно; 

• Уурхайн талбайн Кемпийн үйлчилгээний хэсгийг 5 мВт сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах 
саналыг Байгаль орчны багаас гаргаад байгаа 
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Ковид-19-ийн улмаас хойшлогдсон хэдий ч “ОТ-н хүлэмжийн хийг бууруулах арга зам” семинарыг 
2022 оны 2-р улиралд зохион байгуулсан. ОТ “Рио тинто” -ийн Зэсийн групптэй хүлэмжийн хийг 
бууруулах бусад арга замуудыг тодорхойлох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.    

4.5 Дуу чимээ, чичирхийлэл 
Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө, Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 2020 онд 
шинэчлэн боловсруулсан.  Дуу чимээний хяналтыг орчны агаар, дуу чимээний чанарын хяналт 
шинжилгээний сүлжээний 4 станц дээр хийдэг ба эдгээрийн нэг нь хяналтын станц юм. 2021 онд 
эдгээр станцууд, түүний дотор ХХБ, ХМТ, Манлай кемпийн ажилчдын байрны хяналтын цэгүүдийн 
хяналт шинжилгээний үр дүн 22.5 – 48.1 дБ-ын хооронд байгаа нь суурин газрын стандарт болох 55 
дБ-ээс доогуур байна. ОТ уурхайн талбайд дуу чимээтэй холбоотой осол зөрчил, гомдол гараагүй.   

Газрын чичирхийллийн судалгааг ШУА-ын Одон орон, геофизикийн хүрээлэн 2022 оны 2-р улиралд 
хийж гүйцэтгэсэн. Энэ судалгааг гурван жил тутамд хийдэг. Хамгийн сүүлийн судалгааны үр дүн 
хараахан гараагүй байсан тул энэ аудитад оруулаагүй. 2019 онд талбайн хэмжилтийг 8 байршилд 7 
хоногийн турш хийж, ил уурхайн тэсэлгээний ажлуудыг бүртгэсэн. Тэсэлгээтэй холбоотой хөрсний 
чичирхийллийн хурд оргил үедээ 0.006-0.166 мм/с байсан нь зөвшөөрөгдсөн түвшин болох 10 мм/с -
ээс дор хаяж 10 дахин доогуур байна. ГҮҮ-ийн NV-KPI 01-аас 03-т хамаарах зөрчил бүртгэгдээгүй. 
Дуу чимээ, чичирхийлэлтэй холбоотой ямар нэг осол зөрчил, 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 Үйлдвэрлэлийн үе шатны Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, арга хэмжээний 
төлөвлөгөө10 (ОБҮББАХТ) -нд тодорхойлсон ба энэхүү төлөвлөгөөнд онцгой байдлын үед авах арга 
хэмжээ, үүрэг даалгаврыг өндөр түвшинд авч үзсэн байдаг. ОБҮББАХТ-ний дагуу онцгой нөхцөлд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхой заасан хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, журмуудыг 
боловсруулдаг. 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.   

Онцгой байдлын дадлага сургуулилт ковид-19-өөс шалтгаалж хойшлогдсон ч саяхнаас дахин эхэлж 
2021 онд хийгдээгүй дадлагуудыг нөхөн хийсэн. 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.   

Дээр дурдсанаас гадна онцгой байдлын хариу арга хэмжээний төлөвлөлттэй холбоотой 2021 онд 
хийгдсэн ажлуудаас дурдвал: 

• Ил уурхайн аврах үйл ажиллагааны төвийг байгуулж ашиглалтад оруулах ажил; 
• Гүний уурхайн аврах үйл ажиллагааны төвийг байгуулж ашиглалтад оруулах ажил; 
• Гүний уурхайн урьдчилан анхааруулах нэгдсэн системийн сайжруулалт; 
• ОТ нисэх буудлын Онцгой байдлын багт Монгол улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас 

аттестатчилах аудит явуулсан. Аудитаар ямар нэг аюулгүй ажиллагааны ноцтой зөрчил 
илрээгүй 

• ОТ-н нисэх буудлын онцгой байдлын багаас 5 удаагийн нисэх онгоцны аваарын сургуулилт 
хийжээ.  

 
10  Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө - Баримт бичгийн № OT-12-PLN-0011 
Хувилбар 1.2 Баримт бичгийн №  OT-12-PLN-0011 хувилбар 1.4 
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4.7 Тээврийн менежмент 
Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд 11 (ТМТ) ОТ болон гэрээт байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 
холбоотой аюулгүй байдлын нөхцөлүүдийг тусгасан.  Агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааг тус 
төлөвлөгөөнөөс 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 нийтийн эзэмшлийн газрын замын 
аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг удирдах, хяналт тавих үүрэг хүлээдэг.  

Менежментийн хяналт нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанаас гадна замын тоос, мал, зэрлэг 
амьтдад нөлөөлөх аюулыг авч үздэг. 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.  

2021 онд нийт 1,096 цуваагаар 705,105 тонн баяжмалыг Хятад улс руу тээвэрлэжээ. Энэ нь 2020 онд 
тээвэрлэсэн 752,891 тонноос бага зэрэг буурсан үзүүлэлт юм. Ковид-19 цар тахлын хугацаанд Хятад 
улс хилийн хатуу хяналт хязгаарлалт тавьж байснаас тээвэрлэлтийн асуудал бэрхшээлтэй байсан. 
Хилийн боомтын удаа дараагийн хатуу хөл хорионоос үүдэн баяжмалыг уурхайн талбайд 
хуримтлуулахаас өөр аргагүйд хүрч байв. ОТ давхар чиргүүл ашиглах зэргээр хил нэвтрэх жолоочийн 
тоог бууруулах, хилийн цаана хонохыг хориглох зэргээр экспортын тээврийн зохицуулалтад нэлээд 
өөрчлөлт хийсэн.  

ОТ ХХК зэсийн баяжмалыг Гашуун-сухайт-Ганц модны боомтоор автомашинаар нэвтрүүлэхээс өөр 
тээвэрлэлтийн маршрутын боломжийг эрэлхийлсээр ирсэн. Баяжмалыг автомашинаар Улаанбаатар 
хот руу, Улаанбаатараас цааш Эрээний боомт руу төмөр замаар тээвэрлэх маршрутыг (ОТ-УБ-
Эрээний маршрут) 2021 онд анх туршсан. Энэ маршрутаар тээвэрлэхэд ОТ-оос УБ хүртэл нийт 740 
км зам туулахаас 84 км нь шороон зам, 660 км нь УБ -ын Амгалан өртөө хүртэл үргэлжилдэг хатуу 
хучилттай зам байдаг. 2021 онд ОТ уурхайн талбайд хуримтлагдсан баяжмалаас 20,000 орчим 
тонныг (2021-004 дугаарт өөрчлөлтийн мэдэгдлээр Зээлдүүлэгчдийн баталсан) уг маршрутаар 
экспортолсон байна. Энэ хувилбар маршрутыг Зээлдүүлэгчид, БОНХЗ хянан үзээж 2021 онд 2021-
004 дугаартай өөрчлөлтийн мэдэгдлээр баталсан. 

2022 оноос эхэлж баяжмал тээврийн маршрутын гурав дахь хувилбарыг туршиж эхэлсэн бөгөөд уг 
маршрутаар баяжмалыг төмөр замын трасс хүртэл автомашинаар тээвэрлэж, цааш төмөр замаар 
тээвэрлэдэг ба уг зам Зүүн-баянгийн өртөөн дээр транс-монголын төмөр замтай нийлж баяжмалыг 
Эрээний боомтоор хил давуулдаг. 2022 оны 3-р сард нийт 6,400 тонн (10 багц) баяжмалыг энэ 
маршрутаар туршилтын байдлаар тээвэрлэжээ. Уг маршрутаар автомашинаар төмөр замын ачилтын 
өртөө хүртэл нийт 286 км зам туулах ба үүний 175 км нь шороон зам, 111 нь хатуу хучилттай зам юм. 
Энэ чиглэлийг ашиглаж эхлэхээс өмнө илүү шулуун зам болох ОТ-Манлай хөдөөгийн замаар 
тээвэрлэлт хийж байсан ба дараа нь ОТ-оос Цогтцэций, цаашлаад Зүүнбаян хүрдэг илүү урт замыг 
улс, орон нутгийн хөрөнгөөр байгуулсан. Туршилтын тээврийг орон нутгийн төрийн байгууллагуудаас 
холбогдох зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гүйцэтгэсэн. Цаашид гурав дахь хувилбараар баяжмал 
тээвэрлэх боломжийн талаар ӨМ-г 2022 оны 1-р улиралд хүргүүлсэн. Тээвэрлэлтийн гурав дахь 
маршрутыг 2-1-р зургаас харна уу. 

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд хэд хэдэн ГҮҮ тодорхойлсон байдаг. Экспортын үйлчилгээ 
үзүүлэгчдийн шалгуур үзүүлэлтүүдээс гурвыг 4-4-р хүснэгтэд харуулав. 2021 онд нийтдээ ГҮҮ-ийн 47 
баримтжуулсан зөрчил бүртгэгдсэн байна. БОНХЗ-ийн зүгээс эдгээр зөрчлийг уурхайн талбайн 
гаднах тээврийн менежментэд анхаарал хандуулж буй сайн үзүүлэлт гэж үзэж байгаа. Тээврийн 

 
11  Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө  -  Баримт бичгийн №  OT-10-C3-PLN-0001 хувилбар 1.4 
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менежмент нь 2022 оны 3-р улиралд хийхээр төлөвлөж буй БОНХЗ, Зээлдүүлэгчийн дараагийн 
аудитын гол анхаарах чиглэл байх болно. Ялангуяа Зүүнбаян руу тээвэрлэх хувилбарын байгаль 
орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг сайтар судалж үзэх шаардлагатай. 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

4-79  

Хүснэгт 4-4 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний ГҮҮ-ийн зөрчил, 2021 он 

ГҮҮ  Нийт 
зөрчлийн 
тоо  

Зөрчил  Ангилал  

ТМТ-ГҮҮ01 Тээврийн хэрэгсэл 
ба жолоодлогын стандартыг 
зөрчсөн аливаа үйлдэл  

 

15 Хурд хэтрүүлэх  8  

Осол зөрчил  3  

Жолоо барьж байхдаа гар утсаар ярьж 
анхаарал алдсан  

1  

Бусад  3  

ТМТ-ГҮҮ 02 Өндөрт ажиллах 
C4 стандартын аливаа зөрчил  

0 0  0  

ТМТ-ГҮҮ03 Компанийн 
ЭМААБО-ы бодлого журмын 
ГҮҮ-ийг зөрчсөн аливаа үйлдэл  

 

3 Кабины  хяналтын камерыг салгасан, 
гар утсаар ярьж анхаарал алдсан  

1  

Удаан үйлдэл (эрүүл мэндийн 
байдлаас)  

1  

Бусад; шинэ, хүчинтэй паспортоо 
мартах  

1  

ТМТ-ГҮҮ04 амь нас хамгаалах 
дүрэм, аюулгүй ажиллагааны 
үндсэн дүрмийг зөрчсөн аливаа 
үйлдэл  

 

12 Хуафанг гаалийн баталгаат терминал 
дахь Ковид-19-ийн урьдчилан 
сэргийлэлт  

2  

Уурхайн тусгаарлах бүс дэх Ковид-19-
ийн урьдчилан сэргийлэлт  

7  

Хятад улс дахь Ковид-19-ийн 
урьдчилан сэргийлэлт  

1  

Бусад; кабины хяналтын камерыг 
зориуд салгасан, гар утсаар ярьсан, 
өрөөний утаа мэдрэгчийг салгасан  

2  

ТМТ-ГҮҮ05 Согтууруулах ундаа, 
мансууруулах бодисын 
стандартын зөрчсөн аливаа 
үйлдэл  

0  Зөрчил мэдээлээгүй  0  

ТМТ-ГҮҮ06 ОТ, Хуафанг дээр 
кэмпийн стандарт, ёс зүйн 
дүрмийг зөрчсөн аливаа үйлдэл  

3  Кемпэд зодоон цохион, зохисгүй 
үйлдэл гаргасан  

3  

ТМТ ГҮҮ07 Төлөвлөсөн өдөр 
тутмын тээвэрлэлтийн 
төлөвлөгөөнд нөлөөлсөн, 
хоцроосон аливаа үйлдэл  

14  Техникийн бүрэн бус байдал, хүн 
хүчний хомсдол  

6  

Транзит тээврийн түр зогсолт  5  

Бусад зөрчил  3  



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

4-80  

ТМТ ГҮҮ08 Энэхүү гэрээний 
хавсралтад заасан орон нутгийн 
үүрэг амлалтыг зөрчсөн аливаа 
үйлдэл  

0  Зөрчил мэдээлэгдээгүй  0  

  

4.8 Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент 
OT-н 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 хүрээнд 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 хүрээнд хийдэг ба уг төлөвлөгөөг 
мөн 2020 онд Өөрчлөлтийн мэдэгдлээр 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 мэдэгдэл хүргүүлэх журмын 
хүрээнд 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. Үүнд:  Дэлхийн биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах нийгэмлэг (ДБИЯБХН), Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (ЗАХН), 
Тогтвортой Зүүн Ази (ТЗА), Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв (ЗАСХТ), Stuart Anstee + Associates 
(SA+A), Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг шинжлэх ухааны байгууллага болох 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) зорилтод чиглэсэн 
бууруулах арга хэмжээ, явцад үнэлгээ хийсэн.  Энэхүү тайлан бичих үед бэлэн байгаа мэдээлэлд 
үндэслэн БОНХЗ зөрчилгүй гэж дүгнэсэн. Дараах дэд хэсгүүдэд БОНХЗ-ийн ажиглалт, зөвлөмжийг 
ОТ-н Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт тавьсан биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлсээр 
дэлгэрэнгүй дурдав. 

 

4.8.1 Хулан, Хар сүүлт зээр 

Амьдрах орчны шууд бус алдагдалд зориулж төлөвлөсөн дүйцүүлэн хамгаалал нь Улаанбаатараас 
Хятад руу чиглэсэн төмөр зам дагуу барьсан хашааг буулгаж, амьдрах орчны хуваагдлыг бууруулна.  
Энэ ажил амжилттай хэрэгжсэн нөхцөлд бэлчээрийн талбайд ихээхэн хэмжээний (1 сая га-аас их) 
цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ. Төмөр замын зүүн талын амьдрах орчноос Хулан дайжсан. Төмөр 
замын хашааг буулгаснаар одоо төмөр замын баруун талаар нутаглаж байгаа хулангийн тоо толгойд 

 
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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амьдрах чөлөөтэй орчныг шинээр бий болгоод зогсохгүй зээрийн бэлчээрийн хүртээмжийг 
сайжруулах юм (мөн хашаанд орооцолдож үхэж буй зээрийн тоо буурах юм).  

ОТ төмөр замын дагуух хашааг буулгах талаар төмөр замын удирдлагуудтай амжилттай хамтран 
ажиллаж 2021 оны 12-р сард тус бүр 500, 700 метр үргэлжлэх хэсгийг буулгаж чадсан. Одоо гурав 
дахь хэсгийг буулгахаар ажиллаж байна. Төмөр замын удирдлага шаардлагатай нөхцөлд эдгээр 
гарцуудын дагуу амьтдыг замаас үргээж байх зорилгоор орон нутгийн ажлын багийнханд камер 
ашиглан анхааруулах/мэдээлэх шинэ аргачлал боловсруулсан байна. Цагаан болон хар сүүлт зээр 
эдгээр гарцуудыг аль хэдийн ашиглаж эхэлсэн бол хулангийн хувьд удаашралтай байгаа. БОНХЗ-
ийн зүгээс энэхүү үр дүнг сайшааж, компанийн биологийн олон янз байдлын үүрэг амлалтаа 
биелүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулах төмөр замын хашаанд гарц гаргах хүчин чармайлтаа 
цаашид үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байна. 

Төмөр зам дагуух хашааг буулгах төслөөс гадна хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгаалал 
үргэлжилж байгаа. Арван есөн байгаль хамгаалагч 60,190 км-г хамрах шулуун чиглэлд 276 удаагийн 
эргүүл хийхэд 39 сэг зэмтэй таарсан бөгөөд хамгийн багадаа нэг хулан, 5 цагаан зээрийг хууль бусаар 
агнасан болохыг тогтоожээ (үхсэн амьтдын тал хувийнх нь үхлийн шалтгааныг тодорхойлох 
боломжгүй байсан). Байгаль хамгаалагчид SMART/ухаалаг аргачлалыг ашиглаж байгаа ба ЗАХН 
техникийн дэмжлэгээ үргэлжлүүлж, байгаль хамгаалагчид ч уг аргачлалд аажмаар дасаж байна. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд зэрлэг ан амьтан худалдаалж, худалдан авч буй тохиолдлуудын тархалтыг 
хянахын тулд олон нийтийн сүлжээний цахим хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Зэрлэг амьтан худалдан 
авах цахим хүсэлтийн тоо 2021 онд 2020 оныхоос нэмэгдсэн хэдий ч 2017-2019 онынхоос доогуур 
байна. Усны эх үүсвэрийн ойр орчимд буун дуу илрүүлэх акустик хяналтыг ашигласнаар хөтөлбөрт 
ямар үр дүн гарч байгааг хэмжих шинэ систем хөгжүүлэх ажил үргэлжилж байгаа. Энэ систем нь 
төдийлөн бодитой үр дүнд хүрэхгүй байгаа сэг зэмийн хяналтыг орлох юм. Акустик хяналтыг улам 
боловсронгуй болгох шаардлагатай хэвээр байгаа тул хөгжүүлэлтийн үеийн үр дүнг жилээр 
харьцуулах боломжгүй байна. БОНХЗ-ийн ажигласнаар уг хөтөлбөрийн эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх 
зорилтод оруулж буй хувь нэмрийг тоон үзүүлэлтээр тооцох аргачлал хэдийгээр шинэлэг, 
үндэслэлтэй боловч эргүүл хийснээр хууль бус анг бууруулна гэсэн таамаглалд суурилж байна. Энэ 
хөтөлбөрийн үр дүнг тоон хэлбэрээр үзүүлэх тийм ч хялбар биш бөгөөд хар сүүлт болон цагаан зээр, 
хулангийн тоо толгой, амьтдын хүнээс зайлсхийх зан үйлийн бууралтын хэмжигдэхүйц байдал зэрэг 
бусад хяналт шинжилгээний ажлын шууд бус, олон талт үр дүнд үндэслэх шаардлага үүсэж магадгүй 
юм. 

Өмнөх аудитын тайланд дурдсан судалгаанаас үзэхэд хулан (57,377) болон зээрийн (73,125) тоо 
толгой тогтвортой нэмэгдэж байгаагийн дээр энэ аудитын хугацаанд мэдээлснээр 2021 оны 
хулангийн төллөлтийн хувь өнгөрсөн жилүүдийнхтэй ойролцоо (16,2%) байна.  

ОТ мөн Өмнөговь аймгийн хэмжээнд зээрийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөний судалгааг хийж 
гүйцэтгэсэн. Радио хяналтын хүзүүвч ашиглан гучин дөрвөн зээрийн нүүдлийг бүртгэсэн байна. 
Мэдээллээс харахад зээрийн тоо толгой шугаман дэд бүтцийг тогтмол хөндлөн гарч байгаа бөгөөд 9 
зээр ОТ замыг 118 удаа хөндлөн гарсан гэж бүртгэгджээ. Судалгааны хамрах хугацаанд (2020 оны 
11 сар- 2021 оны 10 сар) амьтдын зам хөндлөн гарсан тоо нэмэгдсэн байгаа ч энэ нь Ковид-19 цар 
тахлаас үүдэн хил хааснаас замын хөдөлгөөнд хязгаарлагдсантай холбоотой байх магадлалтай. 
Амьтдын зам хөндлөн гарах тоо нь Голлох биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний босго 
үзүүлэлтийн дагуу хүлцэх хэмжээнд байна. Харин ОТ замын баруун талд байрлах “нүүрсний зам”-тай 
залгаа шинэ төмөр замын дагуу хашаа барьж байгаа нь анхаарал татаж байгаа ба энэ нь амьтдын 
хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, үхэлд хүргэх ч тохиолдол гарч байна. Энэ талаар ОТ хариуцагч 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа. 

 

4.8.2 Могойч загалай (бүргэд) 

2021 онд 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 
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идэвхтэй үүр бүртгэгдээгүй тул энэ нь эерэг өөрчлөлт юм.  Энэ үр дүн судалгааны талбайд могойч 
загалай нутаглахаа больсон байх вий гэсэн зовнилыг үгүй болгосон. Энэ тухай сүүлийн аудитын 
тайланд орсон тул дөрвөн үүрнээс гарсан төлүүдэд хяналтын төхөөрөмж зүүж шувуудын Хятад, 
Мянмар, Энэтхэг улсад өвөлжихөөр нүүх нүүдлийг хянах боломжтой болсон. БОНХЗ 2022 оны 3-р 
улиралд хийгдэх дараагийн аудитын үеэр энэ улирлын хяналтын үр дүнтэй танилцана гэж найдаж 
байна.   

 

4.8.3 Жороо тоодог 

2021 оны 11 сард хийгдсэн сүүлийн аудитын тайланд дурдсанаар ОТ биологийн олон янз байдлын 
энэ төрөл зүйлийн хувьд үүрэг амлалтаа биелүүлсэн. Энэ төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөө нь бусад нэр 
төрлийн шувуудын (ялангуяа, идлэг шонхор) цахилгаан дамжуулах шугамд өртөж эндэх тохиолдлыг 
бууруулах дүйцүүлэн хамгаалал болдог. Түүнчлэн, ОТ нь Монголд баригдах нам хүчдэлийн бүх шинэ 
дамжуулах шугамд тавигдах үндэсний стандартад шувуу цахилгаанд цохиулах эрсдэлийг бууруулах 
стандарт нэвтрүүлэхийг дэмжин ажилласан.  Өндөр хүчдэлийн шугамд мөргөхөөс сэргийлэх энэхүү 
шинэ стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг ОТ дэмжин ажиллаж байна.  

Үүнээс гадна ОТ жороо тоодгийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг судалгааг санхүүжүүлж хоёр 
шувуунд хяналтын төхөөрөмж зүүсэн. Харамсалтай нь нэг нь тодорхойгүй шалтгаанаар бүс нутагтаа 
эндсэн бол нөгөө нь Пакистан улсаас нүүдэллэн ирснийхээ дараа эрсэджээ. Ерөнхийд нь дүгнэхэд 
шинжлэх ухааны ач холбогдолтой мэдээллүүдийг цуглуулж байгаагийн дээр ОТ-н үйл ажиллагааны 
тухайн төрөл зүйлд үзүүлж байж болох орон нутгийн нөлөөллийг тодорхойлох боломжтой нэмэлт 
судалгаанууд хийгдэж байна.
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4.8.4 Бэлчээр 
 

Тогтвортой ноолуур төслийн хэрэгжилт олон саад бэрхшээлүүдтэй тулгарч байгаа ба уг хөтөлбөрөөс 
бэлчээрийн чанарт гарсан хэмжигдэхүйц өөрчлөлтийг харуулах боломж хараахан бүрдээгүй байна. 
Энэ аудитын үеэр төслийн хамгийн сүүлийн үеийн дахин тохируулгад оролцсон бусад 
байгууллагуудтай харилцах харилцаанд зарим нэг хүндрэл гарч болзошгүй талаар санаа зовж 
байгаагаа ОТ илэрхийлсэн. Ирэх саруудад илүү олон зүйл тодорхой болно гэж найдаж байгаа бөгөөд 
бэлчээрийн дүйцүүлэн хамгааллын үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэх өөр хувилбар төлөвлөгөө 
боловсруулж эхлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэхүү төсөл цаашид хэрэгжих боломжгүй болох 
магадлалаас сэргийлж бэлчээрийг дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагыг биелүүлэх хувилбар 
төлөвлөгөө боловсруулж эхлэх талаар БОНХЗ ОТ-тэй санал солилцсон. ОТ-н зүгээс хэрэгжих 
боломжтой хувилбар төлөвлөгөөг бүрэн боловсруулахад тодорхой хугацаа шаардагдах 
бөгөөд 2023 оны 1-р улиралд багтаан БОНХЗ, Зээлдүүлэгч нарт хянуулан батлуулахаар өгнө 
гэж мэдэгдсэн. 

ОТ дүйцүүлэн хамгааллаас гадна нөлөөлөлд өртсөн бэлчээрийг нөхөн сэргээх ажлыг идэвхтэй 
явуулж байгаа. Нөхөн сэргээлтийг уурхайн үйлдвэрлэлийн хугацаанд үргэлжлүүлнэ. Одоогийн 
байдлаар ОТ уурхай 6708 га талбайд нөлөөлөл үзүүлснээс 1713 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт 
(2021 онд 54 га-аар нэмэгдсэн), 520 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт (2021 онд 44 га-аар 
нэмэгдсэн) хийгдсэн байна. Идэвхтэй биологийн нөхөн сэргээлт нь техникийн нөхөн сэргээлтээс 
нэлээд хэмжээгээр хоцорч байгаа ч сүүлийн үед энэ ажлыг эрчимжүүлэхэд анхаарал хандуулж 
сүүлийн аудитаас хойш (өөрөөр хэлбэл 2021 оны 11-р сараас – одоогийн аудит хүртэл) 71 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийжээ. Биологийн идэвхтэй нөхөн сэргээлтээ үргэлжлүүлэн 
эрчимжүүлэхийг БОНХЗ зөвлөж байна. 

Бэлчээрт цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг бэлчээрийн нөхцөл байдлын 
хэмжигдэхүүнээр хэмждэг. Дараагийн аудитаар ОТ-н энэ жилийн хяналт шинжилгээний үр дүн, мөн 
шинэ төгсөгчийн хийж буй судалгааны түүврийн хэмжээ тооцох шинжилгээний үр дүнг танилцуулах 
ба энэ шинжилгээ нь уг аргачлалын хэрэглээг сайжруулахад туслах зорилготой. 

 

4.8.5 Эргийн хайлаас 
 

Уурхайн талбайн эргэн тойронд Ундай сайрын голдирлыг өөрчлөх нь хуурай сайрын дагуух 
хайлаасанд сөргөөр нөлөөлнө гэсэн болгоомжлол байсан. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд ОТ Ундай 
сайрын дагуух хайлаасыг өөр гурван сайрт байрлах хяналтын талбайтай харьцуулан хяналт 
шинжилгээ хийж байна. Түүнчлэн, хяналт шинжилгээнд бэлчээрийн даац хэтрэлт хайлаасанд гол 
нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилгоор бэлчээрийн болон бэлчээрийн бус талбайн 
хайлаасны төлөв байдлын харьцуулалтыг хяналт шинжилгээнд оруулсан. 

Эргийн хайлаасны хяналт шинжилгээг 2021 онд Синклер нарын (2020) боловсруулсан “амьдрах 
орчны нөхцөл байдлын хэмжүүр”-ийг ашиглан хийсэн. Ерөнхийдөө, 2021 онд хур тунадас илүү байсан 
хэдий ч дөрвөн сайрын нөхцөл байдлын оноо 2020 оныхоос буурсан нь хүлээгдэж байснаас эсрэг үр 
дүн болсон. Бэлчээр нь амьдрах орчны нөхцөл байдалд сөргөөр нөлөөлж байгаа нь хүлээлттэй 
нийцэж байгаа юм. Ундай сайрын хайлаас нь амьдрах орчны нөхцөлийн хувьд хамгийн бага дундаж 
оноо авдаг ч судалгаанд хамрагдсан дөрвөн тусдаа сайрын хайлаасны амьдрах орчны чанарын ялгаа 
нь статистикийн ач холбогдолтой биш юм. Цаашилбал, бага оноо авч буй нь хайлаас гэхээсээ илүү 
өвс, ногооны хэмжилтээр шийдэгдэж байгаа. Одоогоор Ундай сайрын уурхайн талбайгаас дооших 
хайлаасны тоо толгойд ОТ уурхай ямар нэг нөлөө үзүүлээгүй байна. Гэсэн хэдий ч тодорхой чиг 
хандлагыг илрүүлэхийн тулд хяналт шинжилгээг дахин нэлээд хэдэн жил хийх шаардлагатай. 

ОТ хайлаас, улиас мод тарих ажлаа үргэлжлүүлж байна. Энэ нь ОТ-н “тэрбум мод” үндэсний 
хөтөлбөрийн оролцоонд дэмжлэг болох юм. 
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4.8.6 Заган ой  

ОТ-н үйл ажиллагаа явуулдаг талбайн хүрээнд нийт 12 га талбайн заган ой устсан. Энэ нөлөөллийг 
заг мод тариалах, түлш болон барилгын материалаар ашиглаж буй заг модны оронд хаягдал модоор 
хангах замаар одоо байгаа заган ойн тоо толгойд хүний үзүүлэх нөлөөг бууруулах байдлаар орлуулж 
байгаа. Заг модны тариалалт нь мөн “тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн оролцоонд дэмжлэг болно.  

2021 онд ОТ орон нутагт 298 машин хаягдал мод үнэ төлбөргүй өгчээ. Зарим хүмүүс илүү илчтэй, 
таатай үнэртэй байдгаас нь болж заг мод түлэхийг илүүд үздэг хэдий ч хаягдал мод загийн 
хэрэглээний тодорхой хувийг орлож чадсан. ОТ-н зүгээс заган ойн тариалалтыг үргэлжлүүлэн 
дэмжиж байна. БОНХЗ-ийн зүгээс ОТ заган ойн хувьд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилтдоо хүрэх, үр 
дүнг хадгалахад ямар нэг асуудал гарахгүй гэж үзэж байна. 

 
4.8.7 Ховор ургамал  

Грубовын хөөндэй нь УЛТ нэн чухал амьдрах орчин нь болсон дөрвөн төрлийн (грубовийн хөөндэй, 
монгол бүйлс, аргамжинцэцэг, потаниний хотир) ховор ургамлын нэг юм.  2018 оны 5-р сарын аудитын 
үеэр Грубовын хөөндэйд үзүүлэх нөлөөллийн менежменттэй холбоотой III түвшний зөрчлийг БОНХЗ 
нээсэн. Энэ зүйлийн хувьд тогтмол бус, тааварлах боломжгүйгээр үрсэлдэг байдал, шилжүүлэн 
суулгасны дараа амьдрах чадвар бага байдаг тул ургуулахад бэрхшээлтэй байдаг. 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 зөрчлийг II түвшний зөрчил 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 зөрчлийг БОНХЗ 2020 оны 12-р сард 
хаасан.  Засан сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хамгийн багадаа 5 
жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ. 

Ховор ургамлын төрөл зүйлийн үржүүлгийн туршилтыг ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн 
Биотехнологийн лабораторид үргэлжлүүлж байгаа ба 2022 онд 300 орчим суулгацыг Природа ХХК-
ийн хэрэгжүүлж буй талбайн нөхөн сэргээлтийн ажилд шилжүүлэхэд бэлэн болно. БОНХЗ дараагийн 
аудитаар ховор ургамлыг шилжүүлэн суулгасан тухай баталгаат мэдээлэл авна гэж найдаж байна. 

 

4.8.8 Зөвлөмж 

БОНХЗ 2021 оны 11-р сард хийгдсэн сүүлийн аудитын тайлангийн зөвлөмжийг нягталж, хэрэгжилтийг 
баталгаажуулсан.  ОТ-н биологийн олон янз байдлын цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх ихэнх зорилт 
бэлчээрээс бусад нь биелэгдэх боломжтой байгаа ба бэлчээрийн хувьд шинэчлэн тохируулсан 
Тогтвортой ноолуур төсөл үр дүнгүй болсон тохиолдолд зорилгодоо хүрэхгүй байх магадлалтай. 

Эдгээрт үндэслэн БОНХЗ дараах зөвлөмжийг өгч байна. 

 

3. Бэлчээрийг дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагыг биелүүлэхийн тулд ОТ хувилбар төлөвлөгөө 
боловсруулж эхлэх, энэ оны сүүлээр хийгдэх дараагийн БОНХЗ-ийн аудитын үеэр 
танилцуулж хэлэлцүүлэх шаардлагатай. 

4. Биологийн идэвхтэй нөхөн сэргээлтийн ажлаа үргэлжлүүлэн эрчимжүүлэхийг зөвлөж байна. 
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 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.  

Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнүүдийн үнэлгээ дараах байдалтай байна. Орон нутгийн 
иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөний үнэлгээ 
хийгдсэн, Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө, Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах 
менежментийн төлөвлөгөөний13 үнэлгээ одоо хийгдэж байгаа, Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний үнэлгээ уг төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн аудит хийгдсэний дараа 
эцэслэгдэхээр хүлээгдэж байгаа (2022 оны сүүл хүртэл хойшлогдсон). Хүн амын шилжин ирэх 
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөний үнэлгээ мөн 2022 онд хойшлогдсон.   

ОНХНХ баг “Рио тинто” группийн хэмжээнд тогтсон жишгийн дагуу жил, улирал тутмын эрсдэлийн 
үнэлгээг хийсэн.  Нэмж дурдахад, “Рио тинто” группийн хүний эрхийн мэргэжилтэний оролцоотойгоор, 
ОНХНГ-ийн стандартын үнэлгээ, зөрүүгийн шинжилгээнд тулгуурлан хүний эрхийн үнэлгээг бусад 
хэлтэс нэгжүүдийг хамруулан зохион байгуулсан.   

“Рио Тинто”-гийн ОНХНГ-ийн стандартын төслийг боловсруулсан ба хараахан эцэслэгдээгүй байна.   
Уг стандартын төсөлд “Рио Тинто группын, уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутаг болон 
бидний харилцаж буй бусад оролцогч талуудад боломж олгох эсвэл бодитойгоор нөлөөлж болзошгүй 
нийгмийн эрсдэлийг удирдахад тавигдах хамгийн бага, заавал биелүүлэх гүйцэтгэл, удирдлагын 
шаардлагыг” тодорхойлсон.   Стандартын төсөлд тусгагдсан олон асуудлын дотор хүний эрхийн 
асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, бүх уурхай даяар хэрэгжилтийг хангах ОНХНХ-ын төлөвлөгөөг 
баталсан ба ОТ-н хувьд үүнийг Зээлдүүлэгчдийн шаарддаг баримт бичигтэй уялдуулах 
шаардлагатай.  

ОНХНГ-ийн стандартын төсөлд нийгмийн суурь мэдээлэл цуглуулах, нөлөөллийн үнэлгээг наад зах 
нь гурван жил тутамд эсвэл бизнесийн үйл ажиллагаанд томоохон өөрчлөлт орсон тухай бүр хийх 
шаардлагуудыг тусгасан.  Нийгмийн эрсдэл өндөртэй бүсэд байрлах уурхайнуудад жил бүр суурь 
үнэлгээ, эрсдэлийн үнэлгээ хийх шаардлагатай бөгөөд  хараахан тодорхойлогдоогүй байна.  Хамтын 
ажиллагаа, санал гомдол шийдвэрлэх менежмент, нийгмийн хөрөнгө оруулалт, бүс нутгийн эдийн 
засгийн хөгжил, соёлын өв, хүний эрх зэрэгт тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлсон байна.  Уугуул 
иргэд, олон нийтийн гэрээ хэлэлцээр, нүүлгэн шилжүүлэлт, газар ашиглалт, нөхөн олговрын нөхцөл 
зэрэг тухайн орчин нөхцөлд хамаарах гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг ч мөн тодорхойлжээ.   

ОНХНГ-ийн стандартын төсөлд орсон "уугуул, газартайгаа нягт шүтэлцээтэй амьдардаг хүмүүс" 
гэсэн нэршлийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уугуул иргэдийн эрхийн тухай тунхаглал (UNDRIP) 
-д нийцүүлэн “Уугуул иргэд” гэж өөрчлөхийг БОНХЗ зөвлөж байна.  ОНХНХ-ын стандартын төслийн 
үг хэллэг тодорхой бус байгаа бөгөөд: 
 §10.2(А) заалт нь газартайгаа нягт шүтэлцээтэй амьдардаг хүмүүст хамаарах боловч Өмнөговийн 
уугуул, нүүдэлчин, хагас нүүдэлчин малчдад хамаарахгүйгээр, 10.2(b) болон (c) -р заалт 
хамаарахгүй мэт байна.  ОНХНХ-ын стандартын хувьд FPIC (үнэ төлбөргүй чөлөөт мэдээлэл 
урьдчилан авч, зөвшөөрөл өгөх эрх)-ГС7-г эш татахаас гадна ОУСК-ийн ГС7-д заасан уугуул 
иргэдийн тодорхойлолтыг авч ашиглах нь зүйтэй.   Ямар нөхцөлд FPIC-г хэрэглэх, тэр тундаа 
нийгмийн бүлгүүдийг хооронд нь ялган тодорхойлоход зөрчилдөөн үүсэж болзошгүй нөхцөл 

 
13 БАСМТ-нд энэ хяналт шинжилгээний зайны үнэлгээний тайлангийн хугацаанд Зээлдүүлэгчдийн 
үнэлгээнд хамрагдсан. 
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байдлаас зайлсхийхийн тулд Ханбогд сумын хүн амын хувьд FPIC-г хэрхэн тодорхойлж хэрэглэх вэ 
(нүүдэлчин, хагас нүүдэлчин малчид, сумын төвийн оршин суугчид) гэдгийг тодорхой болгох 
шаардлагатай юм.  

ОНХНХ-ны багийн зохион байгуулалтыг 5-1-р зурагт харуулав. Өмнөх аудитаас хойш уг багийн зохион 
байгуулалт бараг өөрчлөгдөөгүй (нэр өөрчлөгдсөн)   ОНХНХ-ын бүтцэд ойрын хугацаанд Тодорхой 
төслүүдийг удирдах мэргэжилтнүүдийг багтаасан өөрчлөлт орох төлөвтэй байна. 

 

Зураг 5-1 ОНХНH-ын багийн бүтэц зохион байгуулалт 

 
 

5.1 Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын нөхцөл 
ОТ ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Монгол иргэдийг ажиллуулах шаардлагыг тодорхой 
тусгасан байдаг.  Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө  14 нь ОТ-н бүх үйл ажиллагаанд 
хамаарахаас гадна гэрээт гүйцэтгэгчид мөн үйлчилдэг. Гэрээт компаниудын гүйцэтгэлийг Гэрээт 
байгууллагын менежментийн тогтолцоонд  авч үздэг15 Хөдөлмөрийн МТ-д дараах зүйлс багтана.  

 

• Монгол Улсын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зорилтууд 

• Өмнөговийн иргэдийг сургалтад хамрагдах боломжоор хангах 

• ажилд авах үйл явц; 

• эмэгтэйчүүдийг дэмжих;  

• ажил амралтын хуваарь/ажлын цаг; 

 
14 HR-10-PLN-0001-E, v.1.5 
15 OT-07-PRC-0001-E, v.2.0 
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• 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 нөөцийн бүрдүүлэлт, ажиллах хүч 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд (2022 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж буй) орсон 
өөрчлөлтөд ажил амралтын тэгш хуваарьтай байх шаардлага тавигдсантай холбогдуулан хүний 
нөөцийн бүрдүүлэлтэд нэлээд өөрчлөлт орсон.  ОТ-н мэдээлснээр энэ аудит хийгдэх хугацаанд 
уурхайн талбайд ажилладаг 2,900 Монгол ажилтны ажил амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулаад 
байна (жишээ нь 14/14, 7/7, 3.5/3.5 гэсэн ээлжүүд). Үлдсэн 200 ажилтны ажлын ээлжийг өөрчлөх ажил 
хийгдэж байна.  Шинэ хуулийн дагуу ажил амралтын тэгш хуваариар ажиллах ажилтнуудын цалин 
хөлсний тооцооллыг шинэчилсэн.   

Ажил амралтын тэгш хуваарийг хэрэгжүүлж үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангахад 
дөрөвдүгээр ээлжийн (нэмэлт ээлж) ажилтнууд шаардагдсан.  Уг нэмэлт элжинд 524 шинэ ажилтан 
шаардлагатай болсны 390-г энэ аудитын үед аваад байв.  Үлдсэн 134-г 2022 оны 5-7-р сард багтаан 
бүрдүүлнэ. Түүнчлэн хуульд өөрчлөлт орсноор 611 ажилтны хугацаат хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй 
гэрээнд шилжүүлж, ажилтан нийлүүлэх гэрээгээр ажиллаж байсан 1-р ангиллын 211 ажилтан ОТ ХХК-
тай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулжээ.  Энэхүү гэрээ шинэчлэх үйл явцын хүрээнд өмнөх аудитын 
тайланд дурдагдсан өлсгөлөн зарласан гэрээт ажилтнууд бүгд ОТ-н үндсэн ажилтан болсон байна.   

Хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой ОТ холбогдох бодлого журмууддаа өөрчлөлт оруулж байгаа. Үүнд 
Хөдөлмөрийн харилцааны менежментийн төлөвлөгөөг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн өөрчлөлтөд 
нийцүүлэн өөрчлөх, гэрээт гүйцэтгэгчдэд танилцуулах (ОТ ХХК дотроо хэрэглэхээс гадна) ажил 
багтаж байна.  Уг төлөвлөгөө нь хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг үр дүнтэй удирдахад гэрээт 
компанийн ашиглах бодлого, журам, зорилт, стратеги, систем, үйл явцыг нарийвчлан тусгасан.  
Удахгүй хэрэгжих өөрчлөлтүүдийн талаар гол гэрээт гүйцэтгэгчидтэй мэдээлэл солилцож байгаа 
бөгөөд 22 оны 3-р улирлаас эхлэн шинэ ханган нийлүүлэгчидтэй шинэ төлөвлөгөөний дагуу гэрээ 
байгуулан ажиллана.  

Хэдийгээр хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсон ч Ханбогдод амьдардаг зарим ажилтнуудын хувьд, 
жишээлбэл 12 цагийн ээлжээр ажилладаг ил уурхайн ажилтнууд алжаал ядаргааг зохицуулах үүднээс 
ажлын ээлжийн хугацаанд уурхайн ажилчдын байранд байх шаардлагатай байгаа. Ээлжийн ажил нь 
11 цаг хүртэл үргэлжилдэг, уурхайн талбайд байрлах шаардлагагүй нэлээд олон ажлын байр байдаг 
ба эдгээр албан тушаалд ажилладаг Ханбогд сумын иргэд орой бүр гэртээ харих боломжтой 
болсон16.  Хэдийгээр зөрчилд тооцохгүй ч Ханбогдоос ирж ажилладаг ажилтнуудыг орой бүр гэртээ 
харих боломжийг олгохгүй байх нь орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах, Ханбогд сумын 
хөгжлийг дэмжих хүчин чармайлтыг сулруулах эрсдэлтэй юм  Иймд эдгээр ажилтнуудын ээлжийг 
зохицуулах өөр хувилбарыг авч үзэхийг БОНХЗ зөвлөж байна. Тайлангийн 5.4.2-р хэсгийг үзнэ үү.   

 
16 Жишээ нь сайтын дэд бүтцийн үйлчилгээний багийн ажилтнууд ихэвчлэн 10 цагийн ээлжтэй, гүний уурхайн гэрээт 
ажилтнууд 11 цагийн ээлжээр ажилладаг 
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ОТ ХХК  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн (ХБИ) хөдөлмөр эрхлэлтийн стратегийг боловсруулан 2022 
оны 1-р сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн.  2021 оны 12-р сарын байдлаар ОТ-д 19 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн хөдөлмөр эрхэлж байна. 2025 оны 12-р сар гэхэд 130 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын 
байраар хангах зорилтыг тавьсан.  Стратегийг дэмжих санаачилгад: ХБИ-ийн ажилд авах бодлого, 
чиглүүлэх хөтөлбөрийг тодорхойлох; ХБИ-ийн ажлын байр, ажлын орчныг сайжруулах ажлыг 
хэрэгжүүлэх; Өмнөговь аймгийн хэмжээнд ХБИ-ийн дадлагажуулах сургалтын хөтөлбөрийг  
боловсруулж хэрэгжүүлэх; гэрээт гүйцэтгэгчийн оролцоог хангах, хамтран ажиллах17, компани дотроо 
хамтран ажиллагсад, удирдах ажилтнуудаасаа суралцах зэрэг ажлууд багтсан. Хүний нөөцийн 
бизнес түншүүд болон ХБИ-ийн ажлын хэсгийн гишүүдтэй хамтран дотоод сургалт, мэдлэг ойлголт 
нэмэгдүүлэх ажлын эхлүүлсэн бөгөөд 2022 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажилладаг багийн 
гишүүд, удирдах ажилтнуудтай хамтран үргэлжлүүлнэ. Дөрөвдүгээр ээлжийн ажилтнуудыг Өмнөговь 
аймгийн иргэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг олон янзын нийгмийн бүлгүүдээс 
бүрдүүлэхээр зорьж байна. Энэ хүрээнд Өмнөговь аймгийн оршин суугч, ажил хайгч эмэгтэйчүүдтэй 
онлайн уулзалт (нийт ~250 оролцогч)  тусгайлан зохион байгуулсан.   

Ажиллах хүчний бэлгийн дарамт, жендерт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээ үргэлжилж 
байна.  Ялгаварлан гадуурхах, бэлгийн дарамт, дарамт шахалтын эсрэг ОТ-н бодлогыг (2021 оны 5-
р сар) шинээр ажиллах хүч бүрдүүлэх хүний нөөцийн бодлого, журмын сургалтад нэгтгэн оруулсан 
бөгөөд Сургалтын баг уг сургалтын онлайн хувилбарыг боловсруулж байна. Онлайн хувилбар бэлэн 
болмогц (2022 оны 2/3-р улирал) бүх ажилчдын заавар суух сургалтын багцад оруулах юм.  Мөн Кемп, 
сайтын үйлчилгээний хэлтсийн 29 удирдах ажилтан (эмэгтэй ажилчдын тоо их байдаг тул нийтийн 
хоолны гэрээт гүйцэтгэгчийг оролцуулсан), агуулах, шатахуун түгээх станцын өдрийн ээлжийн 32 
ажилтныг дээрх бодлогын талаар сургалтад хамруулжээ. 

2021 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ОТ нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заасан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ГҮҮ-ээ биелүүлж байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ийн нийт ажиллагсдын 96% нь Монгол ажилчид 
байгаа ба 97.62%18нь уул уурхай, уул уурхайтай холбоотой гэрээт ажил19эрхэлж байна.  Гүний уурхай 
ажиллах хүчний 24.7% нь Өмнөговь аймгийн иргэд (3046 хүн) байна.  ОТ-н нийт ажиллах хүчний 2639 
(18.3%) нь эмэгтэйчүүд байна.     

 

5.1.2 Хөдөлмөрийн харилцааны менежмент 

Энэ аудитын хүрээнд ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр хөндөгдсөн гол асуудлууд нь 
Хөдөлмөрийн тухай хуульд орсон өөрчлөлттэй холбоотой байв.  ОН-н Боловсон хүчин, бүтэц зохион 
байгуулалтын багийн дурдсанаар уурхайн талбайд ажилладаг ажилтнуудын хувьд ажил амралтын 
тэгш хуваарийг илүүд үзэж байгаа боловч ОТ-н үйлдвэрчний эвлэлийн зүгээс цалин нэмэх, илүү 
цагийн хөлс олгох хүсэлт гаргажээ. Хамтын гэрээ (2022-2025 он)-нд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
шинэчлэлттэй холбоотой цалин хөлс дунджаар 25 ба түүнээс дээш хувиар буурсныг эргэх харахаар 
тусгасан ба БОНХЗ-тэй хийсэн ярилцлагын үеэр Үйлдвэрчний эвлэлд хэд хэдэн ажилтан дэмжлэг 
хүсэж хандсан гэдгийг дурдсан.   

Энэ аудитын хүрээнд БОНХЗ ОТ болон гэрээт ажилтнуудын тодорхой төлөөллүүдтэй уулзаж 
ярилцсан. Ажил амралтын хуваарийн өөрчлөлттэй холбоотой тэдний үзэл бодол ялгаатай байлаа.  
Зарим нь 14 өдөр гэртээ амрахыг таатай хүлээж авч байгаа хэдий ч илүү цагийн нэмэгдэл буурсныг 
дагаад цалин буурч байгаа талаар хөндөж байв.  Хэдийгээр хуулийн өөрчлөлт нь ОТ-н хариуцах 
асуудал биш хэдий ч олговор, нэмэгдэл олгох асуудал нь компанийн шийдвэрлэх асуудал тул илүү 
цаг, шөнийн ээлжийн нэмэгдэл зэрэг нэмэгдэл хөлсгүйгээр уурхайн талбайд ажиллах нь сонирхол 
татахуйц байхаа больсныг онцлон тэмдэглэж байсан.  Хөдөлмөрийн хуулийн өөрчлөлт хамгийн ихээр 
нөлөөлж буй ажилтнуудад гэрээний дагуу шөнийн ээлжийн нэмэгдэл авах заалттай ч уг нэмэгдлийг 

 
17 Гүйцэтгэгч Даян компани нь ХБИ-ийг ажиллуулах квотынхоо 90%-д хүрсэн нь одоогийн байдлаар ХБИ-ийн ажил 
эрхлэлтийн хувьд ОТ компаниас илүү сайн үзүүлэлт болоод байна гэж ОТ тодорхойлсон  
18 ГҮҮ 90% 
19 ГҮҮ 75% 
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авахаа больсон ажилтнууд20 багтаж байгаа бол эсрэгээр операторын түвшний ажилтнуудын цалин 
нэмэгдсэн байна.  Хамтын гэрээнд цалин хөлсийг (тэтгэмж, орон тооны цомхотгол, шилжүүлэх зэрэг) 
тодорхойлсон; Боловсон хүчин бүтэц зохион байгуулалтын багийн зүгээс менежерүүд болон 
ажилтнуудад үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх нь тэтгэмж олговрыг илүү тодорхой болгож 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн өөрчлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлэхэд үр дүнтэй байх болно гэж БОНХЗ 
зөвлөж байна.  БОНХЗ-тэй хийсэн ярилцлагын үеэр ОТ ХХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэл Шинэ хамтын 
гэрээний талаар ОТ-той бүтээлч хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, өмнө хөндсөн асуудлуудын (халуун хоол 
төсөл гэх мэт) талаар тодорхой ахиц дэвшил гарсан хэдий ч цалин хөлсний тооцооллын чиглэлээр 
ажилтнуудад илүү их дэмжлэг шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэж байсан.   

Монгол Улсын бүх уурхайн хувьд илүү цагийн хөлсийг хэрхэн тооцох талаар Засгийн газрын шийдвэр 
гарахыг хүлээж байна.  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц хүсэлтийн өргөдлийн дагуу хөдөлмөрийн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт нь бусад хууль, тогтоомжид нийцсэн эсэхийг хянаж байгаа бөгөөд Шүүхийн 
шийдвэр ойролцоогоор зургаан сарын дараа гарна гэж таамаглаж байна.  Дээд шүүх тайлбар өгөх 
хүртэл илүү цагтай холбоотой ямар нэг маргаан гаргахгүй байх талаар ОТ Үйлдвэрчний эвлэлтэй 
тохиролцоонд хүрсэн (Хамтын гэрээгээр)21. Энэ талаар БОНХЗ дараагийн аудитаар тодруулна. 

2022 оны 1-р улиралд myVoice Ажилчдын санал гомдол хүлээн авах хөтөлбөрт арван нэгэн гомдол 
иржээ. Эдгээрийн зургаа нь бизнесийн ёс зүй, бодлого журмын зөрчил, ашиг сонирхлын зөрчил, 
авлига хээл хахуультай холбоотой байсан. Энэ 6 гомдлын 2-г үндэслэлгүй хэмээн хааж, үлдсэн 4-г 
шалгаж байна.  Эдгээр арван нэгэн тохиолдол нь өмнөх жилүүдийн улирлын үзүүлэлттэй ойролцоо 
байгаа бөгөөд цар тахалтай холбоотой хатуу хөл хорионы үед бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна.  
Цар тахлын үеийн гомдлын дийлэнх нь цар тахлын үед хэрэгжүүлсэн цалин хөлсний түр журамтай 
холбоотой (тухайлбал, цагийн бүртгэлийн хуудас дутуу байснаас цалингийн зөрүү гарсан гэх мэт) 
байсан гэж ОТ мэдээлэв.   

“Рио тинто” группийн ажлын байрны соёлын өөрчлөлтийг түгээх зорилго бүхий “Өдөр бүр хүндэтгэе” 
ажлын хүрээнд гадуурхал дарамт шахалт, бэлгийн дарамт, арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах болон 
бусад хэлбэрийн ялгаварлалыг илрүүлж “Рио тинто” группийн ажлын байрны соёлыг бэхжүүлж 
тогтворжуулах зөвлөмж гаргах зорилго бүхий хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдсэн.  Уг үнэлгээний үр дүнг 
“Рио тинто”22, ОТ ХКК-ийн ажлын байрны соёлын тайлан, “Өдөр бүр хүндэтгэе” төслийн тухай 
танилцуулгад багтсан.  БОНХЗ-тэй хийсэн ярилцлагын үеэр зарим ажилтнууд удирдлага манлайллын 
асуудлын хөндсөний дээр аливаа асуудлыг аюулгүйгээр илэрхийлэх бие даасан тогтолцоог бий 
болгох хэрэгцээтэй байна гэсэн саналыг гаргаж байсан.   

Тайланд дурдсан асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжиж эхэлсэн нь сайшаалтай 
хэрэг юм.  Монгол улсын хувьд гадуурхах дээрэлхэх (эрчүүдийн 37.6 хувь, эмэгтэйчүүдийн 45.4 хувь) 
болон бэлгийн дарамт (эмэгтэйчүүдийн 31.4 хувь өртсөн) ноцтой түвшинд бүртгэгдсэн байна.  
Түүнчлэн Монголын эмэгтэйчүүд арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үзлийг эрэгтэйчүүдээс илүү 
мэдэрдэг (эмэгтэйчүүдийн хувьд 12.2%, эрэгтэйчүүдийн хувьд 9.1%) ажээ. Санал асуулгад 
оролцогчдын 1/3 нь “Рио Тинто” групп эдгээр үр дүнд анхаарал хандуулж шийдвэрлэнэ гэдэгт "нэлээн 
итгэлтэй" байна гэж хариулсан байна. БОНХЗ 2022 оны 3-р улиралд хийх дараагийн аудитаар 
тайлангийн зөвлөмжийн хэрэгжилт ямар байгаа, тэдгээрийг ОТ хэрхэн тусгасан талаар болон 
myVoice-ийн хэрэглээнд ямар нэгэн өөрчлөлт гарч байгаа эсэх талаар тодруулна.   

 

5.1.3 Ажилчдын сууц 

Энэхүү аудитын23 үеэр ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаар дөрөвдүгээр ээлжийн ажилтнуудыг (ажил 
амралтын тэгш хуваарийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах) ажиллуулах болсонтой холбоотой ажилчдын 

 
20 БОНХЗ-ын ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр  
21 Хамтын гэрээний  (2022-2025) 2.12-р зүйл 
22 Эликабет Бродерик компанийн 2022 оны 2-р сарын 1-нд гаргасан Рио тинтогийн ажлын байрны соёлын тайлан. 
https://www.riotinto.com/news/releases/2022/Rio-Tinto-releases-external-review-of-workplace-culture 
23 Ажлын байрны талаар видео хяналтыг энэ аудитад оруулаагүй болно. 
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сууцанд өөрчлөлт орсон байна.  Ажилчдын сууцанд амьдрах хүмүүсийн тоо нэмэгдсэнээр 
өрөөнүүдийг ээлж дундаа хэрэглэдэг болсон (өмнө нь хүн бүр тухайн ээлжид нэг ор эзэмшдэг 
байсан бол одоо нэг орыг ээлж зөрдөг хоёр хүн дундаа хэрэглэдэг болсон)  Хүн бүр хувийн эд 
зүйлсээ тус тусын хувцасны шүүгээнд хадгалдаг.   Гэв ор дундаа хэрэглэх шаардлага гарсантай 
холбоотой асуудлууд үүсэж байна.  Ханбогд сумын дэд бүтцийг өргөжүүлэн уурхайн талбайд 
байрлалгүй ажиллах боломжтой ажилтнуудыг байрлуулж ажилчдын байрны ачааллыг багасгах 
боломжтойг санал болгож байсан.   

Баяжмал тээврийн жолооч нар Хятад улс руу тээвэр хийхэд Ковидтой холбоотой саатал гарах 
магадлалыг багасгахын тулд ПГУ-ын шинжилгээний лабораторитой (OT MLA-аас гадуур) тусдаа 
ажилчдын байранд байрлуулдаг.  Энэ зохицуулалт нь баяжмалын тээвэрлэлтийг тасралтгүй 
үргэлжлүүлэх боломжийг олгож байгаа юм.   

 

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), гадаад Хамтын ажиллагааны гэрээ (ХАГ), Хөгжлийг дэмжих сангийн (ХДС) хүрээнд 
боловсруулсан.  Хамтын ажиллагааны гэрээ нь Говийн Оюу ХДС-аас санхүүжилт авч тогтвортой 
амьжиргаа дэмжихэд хувь нэмэр оруулсан хэвээр байна.  

Хамтын ажиллагааны гэрээ нь ОТ болон түншлэгч сумдын24  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 зорилтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй 
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. НШҮАТ-нь биет (2004 онд 10 өрхтэй 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээ байгуулсан) болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд (2011 онд 92 
өрхтэй нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээ байгуулсан) аль алинд нь хамаардаг. 

 

5.2.1 Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчид 

Амьжиргаа сайжирсан өрхүүдийн  ГҮҮ-ийг 2018 онд хийсэн үр дүнгийн үнэлгээгээр тодорхойлсон.  Уг 
үр дүнгийн үнэлгээгээр анхны 89 (93 болж нэмэгдсэн) нөлөөлөлд өртсөн өрхөөс 11 д тусгайлан 
боловсруулсан Өрхийн амьжиргаа сайжруулах төлөвлөгөөгөөр (ӨАСТ) дамжуулан амьжиргаа 
сэргээх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг тогтоосон.   Үлдсэн өрхүүд 
шаардлага хангасан буюу амьжиргаа сайжирсан гэж тогтоосон.  НШҮАТ-нд хамрагдсан нийт 89 өрх, 
ӨАСТ-нд хамрагдсан 11 өрх, шинэ ТАТ-д хамрагдсан 49 өрхийн мэдээллийг 5-2-р зурагт харуулав   

5-2- р зурагт харуулсан ТАТ-д хамрагдахаар болсон 49 өрх нь нүүлгэн шилжүүлэгдсэн (2004, 2011 
оны НШҮАТ-д тодорхойлсноор) боловч НШҮАТ-нд хамрагдаагүй өрхүүд юм.  Үндсэн дөрвөн 
чиглэлийн ТАТ-д 48 өрх хамрагдаад байгаа.   Эдгээр шинээр хамрагдах 49 өрх одоо хэрэгжиж буй 
ТАТ-д нэгдэх, эсвэл шинээр төслийн санаа (жишээ нь гахайн аж ахуй) боловсруулах эсэхийг 
шийдвэрлэх шатандаа байна. Одоогоор ямар ТАТ-д хамрагдах/шинээр эхлүүлэх төлөвлөгөө гараагүй 

 
24 Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумд   
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19 өрх байгаа бөгөөд тэднийг 2023 онд багтаан хамруулах төслийг тодорхойлохоор ОТ болон 
Хөгжлийн Шийдэл ТББ-аас дэмжин ажиллаж байна. 

Энэ аудитын хүрээнд үндсэн дөрвөн чиглэлийн (Ангус үүлдрийн үхэр үржүүлэх, хонь үржүүлэх, хөдөө 
аж ахуй, оёдол) ТАТ-ийн гурвынх нь төлөөлөлтэй уулзаж тэдний ОТ болон Хөгжлийн шийдэл ТББ-ын 
дэмжлэгтэйгээр хоршоогоо хөгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл, ололт амжилтын талаар мэдээлэл 
авсан.  Хоршоо бүрд техникийн дэмжлэг зөвлөгөө, материаллаг дэмжлэгийг хослуулан үзүүлж байна. 

 

Зураг 5-2 НШАҮТ-нд хамрагдсан өрхүүдийн тойм (2022 оны 1-р улирал) 

 

 
НШҮАТ-ний гүйцэтгэлийн аудитын ажлын даалгаврыг Говийн Газар Шороо ТББ, ОТ Хяналт ТББ-аас 
авсан саналын дагуу эцэслэн боловсруулж байна.   Худалдан авалтыг нээлттэй тендерээр явуулж, 
аудитыг 7-р сард багтаан эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.   

Үр дүнгийн үнэлгээгээр тодорхойлсон засан сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуусгах ажил 
үргэлжилж байна.  Өрхийн амьжиргааг сайжруулах төлөвлөгөө (ӨАСТ)-тэй 11 өрхөд материаллаг 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажил бараг дуусаж, бизнесийн дэмжлэг, сар тутмын хамтын ажиллагаа 
үргэлжилж байгаа.  ӨАСТ гурван жилийн турш хэрэгжиж дууссан ч НШҮАТ-ний гүйцэтгэлийн аудитын 
үр дүнгээс шалтгаалж ӨАСТ-ыг 2022 эцсээр албан ёсоор дүгнэж хаах эсэхийг шийдвэрлэнэ.   Үүний 
зорилго нь тухайн өрхүүдэд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа дүгнэж хаах, Ханбогд сумын бүх малчин 
өрхүүдийн хувьцаа эзэмшдэг мал нядалгааны газар, малчдын зах зэрэг бүх малчдад ашиг тусаа өгч 
буй төслүүдэд анхаарал хандуулах явдал юм. БОНХЗ-ийн зүгээс гүйцэтгэлийн аудит хийгдэх хугацааг 
харгалзан үзсэний үндсэн дээр үүнийг тохиромжтой арга гэж үзэж байгаа бөгөөд дараагийн аудитаар 
эцсийн тайлантай танилцахаар төлөвлөсөн.    

 

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 
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нутгийн хөдөө аж ахуйн бизнесийг дэмжих стратегийн (ОНАБДС) хүрээнд орон нутгийн эдийн засгийг 
төрөлжүүлэх, хүнсний аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг хангахад хувь нэмрээ оруулах 
зорилготой орон нутгийн агро бизнесийг дэмжих ажил үргэлжилж байна.   

ОНАБДС-ийн чиглэл бүрээр сүүлийн аудитаас хойш хийгдсэн гол ажлуудын дурдвал:  

 

• Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах: Ханбогд сумын малын эрүүл 
мэндийн төвийн барилгын ажлыг 100 хувь дуусгаж, Ханбогд сумын 87 аж ахуйн нэгж, 
малчдад Бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ олгож, улсын хэмжээнд бараа 
бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломжийг бүрдүүлсэн; 

• Орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх: гахайн аж ахуйн ТАТ-ийн техник эдийн 
засгийн үндэслэл, фермийн ахуй ахуйн төлөвлөгөөнд техникийн зөвлөгөө үйлчилгээ 
үзүүлсэн; 

• Хөдөө аж ахуйн бизнесийн бүтцийг бий болгох: Мал аж ахуйг хөгжүүлэх арван жилийн 
хөтөлбөрийг эхлүүлэх чиглэлээр ГТЗ-тэй хамтран ажиллаж байна; 

• Зах зээлийн харилцаа холбоог сайжруулах: Ханбогдын мал нядалгааны газрын төсөл болон 
Малчдын захын барилгын төслийн бэлтгэл үе шатуудыг дуусгаж, БОНБНҮ-ний зөвшөөрлийг 
авснаар хоёр төсөл хэрэгжихэд бэлэн болсон. 
 

Түүнчлэн өмнөх тайланд дурдагдаж байсан Малчин аппликейшнийг оюуны өмчийн газарт 
бүртгүүлсэн ба 68 малчин уг аппликейшнийг ашиглан зах зээлийн үнэ, малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ, малын эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн талаар мэдээлэл солилцохоор 
бүртгүүлжээ. 

 

5.2.3 Эмзэг бүлгийн иргэд 

Эмзэг бүлгийн өрхийн жагсаалтыг Ханбогд сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх Амьжиргаа дэмжих хорооноос 
тодорхойлдог. 2022 онд сумын захиргаанаас 20 өрхийг тодорхойлсон ба эдгээрээс энэ жилийн 
НШҮАТ-ний жагсаалтад орсон өрх байхгүй.  Эмзэг бүлгийн өрхүүдэд эрүүл мэнд, тэр дундаа шүдний 
эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлсэн (26 хүүхдэд)  Энэхүү аудитаар малчин өрхүүдтэй хийсэн ярилцлагын 
үеэр нь энэ дэмжлэгийн талаар дурдаж байсны дээр Ковидын хязгаарлалтын үед хүүхдүүд онлайн 
хичээлд хамрагдахад гар утасны дата эрх өгсөн талаар мөн дурдаж байсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд зориулсан нөхөн сэргээх өрөө тохижуулахад дэмжлэг үзүүлэх төслийг 2022 оны 9 сард 
багтаан хэрэгжүүлж эхлэх бэлтгэл хангаж байна.  Залуучууд хөгжлийн төв (ЗХТ) нь мөн эмзэг бүлгийн 
өрхүүдийг дэмжих чиглэлээр ажилладаг бөгөөд Засаг даргын Тамгын газартай хамтран дараах 
ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна: судалгаа явуулах; хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл 
мэнд/тусгай хэрэгцээний дэмжлэг үзүүлэх; боловсрол ба сургалт; хандив. 

 

5.3 Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа 
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.  

 

5.3.1 Хамтын ажиллагаа ба мэдээллийн ил тод байдал 
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ОНХНХ-ны багийн мэдээлснээр Ковид-19-ийн  хязгаарлалтыг цуцалснаас хойш биечилсэн 
уулзалтууд нэмэгдэж, одоо нийт уулзалтын 68%-ийг эзэлж байна.  Ханбогд сумын оффист 130 удаа, 
Даланзадгад суманд 9 удаа хүмүүс зочилж мэдээлэл авсан байна. ОТ оролцогч талуудын хандлага 
хэрхэн өөрчлөгдөж байгаад тавих дотоод хяналтаа үргэлжлүүлж байна. Сөрөг хандлага 2021 оноос 
хойш буурч байгаа бөгөөд цар тахлын үед 50 хувь нь төвийг сахисан хандлагатай байсан байна. 
ОНХНГ-ийн багийн хийсэн шинжилгээгээр орон нутгийн иргэд ОТ-д ажилд орж чадахгүй байгаатай 
холбоотойгоор Facebook-ийн  нийтлэлүүдийн 52% нь сөрөг хандлагатай байсан бөгөөд цар тахлын 
улмаас орон нутгийн иргэдтэй харилцах харилцаа хангалтгүй байжээ. Зураг 5-3-т оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллаж буй хэлбэрүүдийг 2018 оноос 2022 оны 5-р сар хүртэлх хугацаанд гарсан 
хандлагын өөрчлөлттэй харьцуулан харуулав.  Цөлийн сарнай (5.4-р хэсгийг харна уу) зэрэг 
төслүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулан хөдөлмөр эрхлэлтийн боломжийг нэмэгдүүлэх болон орон 
нутгийн анхаарал татсан бусад асуудлуудыг шийдвэрлэхийг зорьж ажиллаж байна.   

 

Зураг 5-3 Хамтын ажиллагааны хэлбэр, ОТ-д хандах хандлага (2018 оноос 2022 оны 1-р 
улирал) 

  

 

“Оюу толгой” компанийн нээлттэй өдөрлөг Өмнөговь аймагт 2021 оны 12-р сарын 4-8-ны хооронд 
зохион байгуулагдаж, оролцогчдын сэтгэл ханамж маш өндөр байгааг судалгаа харуулжээ.  Түншлэгч 
сумдын хамтын ажиллагааны хүрээнд хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгаалалтын төслийн 
гэрээнд гарын үсэг зурж уурхайн үйл ажиллагааны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалт, нөлөөллийн бүсийн талаарх мэдээлэл өгсөн байна.  Хамтын ажиллагааны гол 
ажлуудаас дурдвал: олон нийтийн уулзалт зохион байгуулж (2022 оны 1, 5-р сар); ОТ уурхайн 
талбайтай танилцах аялалд 5 бүлэг нийт 46 зочдыг хамруулсан, Хүний нөөцийн мэдээлэл, 
үнэлгээний төвийн үнэлгээнд 73 хүнийг хамруулж 13 нь ажилд орсон байна. OT-н ОНХНХ баг нь олон 
янзын оролцогч талууд, түншлэгчидтэй бүх талаар тогтмол хамтран ажиллаж байгаа нь сайшаалтай 
юм.   
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5.3.2 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол 

2021 оны 10 сараас 2022 оны 5-р сар хүртэл орон нутгийн иргэдээс нүүлгэн шилжүүлэлт, гэрээт 
гүйцэтгэгчидтэй холбоотой асуудлаар 5 санал гомдол хүлээж авсан ба эдгээр нь бүгд II ангилалд 
хамаарах асуудал байсан.  Эдгээрээс нэг нь орон нутгийн иргэдийн холбогдолтой, 2 нь давтагдсан 
гомдол байсан ба шийдвэрлэх шатандаа байна.  Эхний тохиолдол нь ОТ уурхайн цогцолборын хойд 
хаалган дээр орон нутгийн төрийн бус байгууллага, малчид жагсаал хийж ОТ-д хандан өргөдөл 
гаргасантай холбоотой байсан ба уг өргөдөлд: ГТЗ-ийн гишүүнчлэл, Тогтвортой амьжиргаа төслийн 
хэрэгжилт, ОНХНХ-ын гүйцэтгэл, орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн боломж зэргийг 
хөндсөн байсан  ОТ уг асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж хариу албан бичгийг 2022 оны 1-р сарын 
10-ны өдөр хүргүүлж, иргэдийн төлөөлөгчидтэй дөрвөн удаагийн биечилсэн уулзалт хийж, амьжиргаа 
сэргээх төслүүдэд үнэлгээ хийж 39 малчинд шинэ санал танилцуулж (5.2-р хэсгийг харах) 178 малчин 
өрхтэй холбогдож 81 малчинд ОТ-д нээлттэй байгаа ажлын байранд өргөдөл гаргахад дэмжлэг 
үзүүлжээ.  Хөдөлмөр эрхлэлт, бүтээн байгуулалтад оролцож үр өгөөж хүртэх орон нутгийн иргэдийн 
хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэх зорилгоор ОТ-оос авч хэрэгжүүлж буй цогц арга хэмжээ (Цөлийн 
сарнай төсөл)-ний талаар 5.4-р хэсгээс үзнэ үү.   

Мөн түүнчлэн нийт 11 эерэг сэтгэгдэл, 5 сөрөг санал шүүмжийг хүлээн авчээ (Ковидын хариу арга 
хэмжээ, ХДС, гэрээт гүйцэтгэгч, байгаль орчин, соёлын өв болон оролцогч талуудын хамтын 
ажиллагааны талаар)  Нийт 43 хүсэлт хүлээн авснаас 37-г шийдвэрлэж, 6 нь шийдвэрлэх шатанд 
байна. 

5.3.3  Гурван талт зөвлөл 

ГТЗ гэрээний дагуу үргэлжлүүлэн ажиллаж байна (2017-2024).   Хамгийн сүүлийн аудитаас хойш 
Малчдын гомдол барагдуулах гэрээний (МГБГ) хэрэгжилтэд хийсэн ГТЗ-ийн үнэлгээг шинэчилсэн ба  
Зураг 5-4-т харуулснаар (2022 оны 1-р улирлын байдлаар) үүргийн биелэлт 74%-тай байна.   Гол үйл 
ажиллагаанаас дурдвал: 4 багийн 257 өвөлжөө хаваржаанд засвар үйлчилгээ хийх гүйцэтгэгчийг 
сонгох (2022 оны 1-р улирлын байдлаар гүйцэтгэл 52%-тай); малчдын худагт нарны хавтан 
суурилуулах төслийн сонгон шалгаруулалтыг дуусгах; 22 оюутанд (18 нь төгсөгч, 4 суралцагч) 
тэтгэлэг олгох; болон “Эрүүл малчин” хөтөлбөр, ахмад малчдад эрүүл мэндийн дэмжлэг үзүүлэх.  

Зураг 5-4 МГШГ-ний хэрэгжилт ангилал бүрээр (2022- 1-р улирал) 

 
 

ГТЗ-ийн малчдын төлөөллийг шинээр сонгох сонгууль 2022 оны 4-р сард болсон.  Сонгуулийн өмнө 
ГТЗ-ийн бүх гишүүдийн хамтарсан мэдээлэлд зөвлөлийн дүрэм, сонгууль явагдах үйл явц, Ханбогд 
сумын 4 багт үйл ажиллагаа явуулж буй анхан шатны болон үндсэн хоршоонуудын (280 өрхийг 
хамарсан) мэдээлэл багтсан.  ОТ хяналт ТББ-ын гишүүн малчдад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн. ГТЗ-д 
нийт 12 гишүүн сонгогдсоны 9 нь шинээр, 3 нь хуучин гишүүд улиран сонгогджээ.  ОТ хуучин болон 
шинээр сонгогдсон малчдын төлөөллийн гишүүдийн мэдээлэлд шинжилгээ хийсэн байна.  Шинээр 
сонгогдсон малчдын бүлэгт: гишүүдийн дийлэнх нь төвийг сахисан буюу ОТ-г дэмжигчид харьцангуй 
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бага; ихэнх нь нам бус/Ардчилсан нам, Ардын намтай ямар нэр холбоогүй; ОТ-д ханган нийлүүлэгч 
байхгүй; нэг гомдол гаргагч малчин нэмэгдсэн байна. 
 

ГТЗ-д 2021 оны 1-р сараас эхлэн хараат бус нарийн бичгийн дарга ажиллаж байгаа тайлан гаргах, 
зөвлөлийн дүрэм, дотоод журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих (ашиг сонирхлын зөрчлийн журам 
хамаарна), гол анхаарах чиглэлүүдийн талаар урьдчилан мэдээлэх, анхааруулах зэрэг үүрэг хүлээн 
ажиллаж байна. ГТЗ энэ үйлчилгээг хувь хүнээр бус Тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагын 
зөвлөл нэртэй ТББ-аар гүйцэтгүүлж байна. Уг ТББ нь Монгол улсын хэмжээнд хариуцлагатай уул 
уурхай, хамтарсан түншлэлийн засаглал болон энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ, сургалт явуулдаг.  
Энэ байгууллагын Өмнөговь аймаг дахь салбарын менежер ГТЗ-ийн нарийн бичгийн үйлчилгээг 
үзүүлж байна.  

Шинээр томилогдсон малчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр ГТЗ МГБГ-ний хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийх бөгөөд энэ ажлын даалгаврын төслийг боловсруулж шинэ гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хийх 
зөвлөлийн анхны хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон. ГТЗ мөн засаглалын үнэлгээ хийхээр 
төлөвлөсөн ба энэ нь ОТ-н бус Зөвлөлийн дотоод үйл ажиллагаа юм. 

УБ хотод туршлага солилцох, танилцах аялал зохион байгуулах зэргээр ГТЗ-ийн гишүүдийн чадавхыг 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа үргэлжилж байна. 2021 оны үйл ажиллагааны тайлангаа боловсруулж ГТЗ-
ийн вэб сайтад олон нийтэд ил нээлттэй байршуулсны дээр Ханбогд сумын 4 багийн хэмжээнд 
тараасан. 

 

5.3.4  Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээ 

“Мөнх ногоон галба” ТББ нь ОТ-н Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийг (ХОБОХШХ) удирдах хэрэгжүүлэх зорилготойгоор 2017 онд байгуулагдсан.  Хөтөлбөрт 
оролцогчдын тоо өмнөх хоёр жилийн хугацаанд нэмэгдэж, 203 цэгт 126 оролцогч хяналт тавьж байна.  
Хяналт шинжилгээний хийж буй үзүүлэлтүүд: 

• Усны хяналт: Малчдын гар худаг, гүний худаг, байгалийн уст цэгийн фото зургийн хяналтын 
8 цэг, хур тунадасны хяналтын 16 цэг, цаг уурын хяналтын 5 цэг 

• Амьтан: Шилжилт хөдөлгөөн, камерын хяналт 
• Бэлчээр: Ургамал, төрөл зүйл  
• Ховор мод: тархалт, улиас, хайлаас модны тооллого 
• Агаарын чанар: Уул уурхайн үйл ажиллагааны тоосжилт, зам ашиглалт, Ханбогд сумын төв 

 

Мэдээлэл өгөх уулзалтыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний зохион байгуулж, Мөнх ногоон галба 
хөтөлбөрийн үр дүнг танилцуулсан ба малчид, сумын ЗДТГ, ОТ болон бусад хүмүүс идэвхтэй 
оролцжээ. Бэлчээрийн хяналт шинжилгээний мэдээллийг Бэлчээрийн мэдээллийн санд оруулсан 
байна.  Гар худгийн усны хяналтын мэдээг МНГ болон ОТ ХХК-ийнхтай харьцуулах боломжтой бөгөөд 
0.05-0.20м-ийн зөрүүтэй байна. Ундны усны зургаан худагт усны чанарын хяналт шинжилгээ хийхэд 
Монгол Улсын ундны усны стандартад нийцэж байгаа нь тогтоогдсон.   

 

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 хүрээнд  2015 оны 4-р сард байгуулсан.  
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Гэрээний дагуу ОТ жил бүр 5 сая ам.долларыг Хөгжлийг дэмжих санд хуваарилах үүрэг хүлээсэн 
бөгөөд тус сангийн үйл ажиллагааг Харилцаа холбооны хороо, ХДС-ийн ТУЗ удирддаг. 

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Үйл ажиллагааны үе шатны менежментийн 
төлөвлөгөөнүүдэд авч үзсэн асуудлуудтай шууд холбогддог. Үүнд: Хүн амын шилжин ирэх 
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө  (ХАШИХМТ)-нд25   заасан дотоодын шилжих хөдөлгөөний 
менежмент, Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө26 , Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө (ОНИЭМАААБМТ)27.  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  

ОТ-н тайланд дурдсанаар ХДС 2015 оноос хойш 38.9 сая ам доллароор 313 төсөл хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлжээ.   Эдгээр төсөл хөтөлбөрөөс 188 нь хэрэгжиж дууссан ба 133 төсөл төлөвлөсний дагуу 
хэрэгжиж, 12 төслийн тендерийн сонгон шалгаруулалтын явцад байна.  ХДС-ийн зүгээс 2015-2021 
онд хүрсэн ололт амжилтаа тайлагнасан бөгөөд онцлох үр дүнг Зураг 5-5-д үзүүлэв.  ХДС-ийн үйл 
ажиллагааны тайланг http://www.goviinoyu.mn/ холбоосоор авах боломжтой. ХДС-гийн гүйцэтгэх 
захиралыг сонгон шалгаруулах үйл явц явагдаж байна.  

 

 
25 Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө No. OT-10-PLN-0007-E, v.2.1. 
26 Хөдөлмөрийн менежемнтийн төлөвлөгөө. Баримт бичгийн дугаар . HR-10-PLN-0001-E, v.1.4. 
27 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
дугаар . OT-10-PLN-0001, v.1.2. 

http://www.goviinoyu.mn/
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Зураг 5-5 “Говийн Оюу” Хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжүүлсэн гол ажлууд (2015-2021)  

 
 

ХДС-гийн удирдах зөвлөл 2022 оны 4-р сард хуралдаж 2022 онд 9 төсөлд хөрөнгө оруулахаар 
шийдвэрлэжээ.  Эдгээр төслүүдэд: Өмнөговь аймгийн музей, Даланзадгад сумын 
цэцэрлэгийн28барилгын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх; бэлчээрийн усалгааны хөтөлбөр (1,8 сая 
төгрөг); Ханбогд сумын цэвэр, бохир усны шугам хоолой барих (4.7 сая төг) төслүүд багтсан.  
Барилгын төслүүд (Даланзадгад сумын сургууль цэцэрлэг, Цогт-Овоо сумын эрүүл мэндийн төв) 2022 
онд хэрэгжиж дуусах ба квотын санхүүжилттэй 50 төсөл түншлэгч болон уул уурхайн бус 11 суманд 
хэрэгжиж байна.   

Сүүлийн аудитаас хойш ХАГ-ний хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн нь онцлох ажлын нэг 
байлаа.  Энэ ажлын хүрээнд гэрээний нийцлийн аудит, үүрэг амлалтын хэрэгжилтийн үнэлгээ, төсөл 
хөтөлбөрийн үнэлгээ багтсан.  Гол дүгнэлтэд ХАГ ерөнхийдөө амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд 
төслийн сонгон шалгаруулалт, хэрэгжилт, хяналтын үйл явц нээлттэй, шударга байна гэж дүгнэжээ.  
ХДС-ийн талаарх орон нутгийн оролцогч талуудын үнэлгээ эерэг байсан ба ХДС орон нутгийн 
саналыг нээлттэй хүлээж авдаг, үйл ажиллагаа нь ил тод байдаг гэж үнэлсэн.  

Үнэлгээнээс гарсан гол санал зөвлөмжид шинээр томилогдсон гишүүдэд ХДС-гийн үйл ажиллагааны 
талаар өргөн хүрээтэй танилцуулга, сургалт явуулахыг зөвлөсөн байна.  Төсөл хөтөлбөрүүдийн үр 
дүнгийн тухайд урт хугацааны нөлөө үзүүлэх төслүүдэд илүү анхаарал хандуулахыг зөвлөснөөс гадна 
хяналт үнэлгээг сайжруулж санхүүжилтийн гэрээнд ГҮҮ-үүдийг оруулах, ХДС-гийн дунд болон богино 
хугацааны төлөвлөгөө болон ГҮҮ боловсруулах, барилгын төслийн санхүүжилтээс (73 хувийг эзэлж 
байгаа) илүү төслийн менежментэд (ХДС-ийн ажилтнууд ерөнхий удирдлагаар хангах ) илүү 
санхүүжилт олгох зэрэг зөвлөмжийг өгчээ.   Үнэлгээтэй холбогдуулан БОНХЗ-ийн зүгээс Говийн оюу 

 
28 Ковид барилгын материалын үнэ, олдоц, тээврийн зардалд ихээхэн хэмжээгээр нөлөөлсөн   
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ХДС болон түншлэгч сумдын хамтын ажиллагааг сайшаан магтаж байгаагийн дээр дараагийн 
аудитаар зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийн талаар шинэ мэдээлэл авна гэж найдаж байна. 

Ханбогд сумыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч биш хэдий ч нэгдмэл 
зорилгын хүрээнд уг төлөвлөгөө боловсруулах ажилд ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн.  Мастер төлөвлөгөөг 
аймгийн ЗДТГ, засгийн газар баталж 2022 оны 6-р сард хэрэгжүүлж эхэлсэн.  ОТ-н Ханбогд сумыг 
хөгжүүлэх стратегийг компанийн удирдах зөвлөл “цасан бөмбөг” төсөл болгон хэрэгжүүлэхээр 
баталсан.  Энэ төслийн хүрээнд хийгдсэн эрсдэлийн үнэлгээ, СВОТ шинжилгээний семинарыг 
холбогдох мэргэжилтнүүдийн дэмжлэг, ОНХНХ-ын багийн оролцоотойгоор зохион байгуулсан бөгөөд 
ОТ-н удирдлага төслийн 2022 оны хамрах хүрээ, ажиллах баг, хөрөнгө оруулалт, удирдлагыг батлах 
юм.  БОНХЗ-ийн зүгээс ОНХНХ-ын багийн бүтэц зохион байгуулалтад орж болзошгүй өөрчлөлт нь 
мэргэжлийн хүмүүс тодорхой төслүүдийг удирдах, жишээлбэл Ханбогд сумыг хөгжүүлэх ОТ-н 
стратегийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх боломж олгоно гэж үзэж байна. Энэ ажлын явцын талаар 
дараагийн аудитаар мэдээлэл авна. 

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 олон нутгийн хүн амын бүтэц болон 
төлөвлөөгүй шилжилт хөдөлгөөнд хангалттай хүрэлцэхүйц хэмжээний нийгмийн дэд бүтэц, 
үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулах гэсэн 2 үндсэн ангилалд анхаарч байна. 

Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөн нэмэгдсэн 2006-2019 оноос хойш Ханбогд сумын хүн амын тоо 
2020, 2021 онд дараалан буурсан.  Орон нутгийн удирдлагын ОТ-д мэдээлснээр энэхүү бууралт нь  
тус суманд ажил горилж ирсэн иргэд ажилд орж чадаагүйн улмаас буцаж нүүсэн, гүний уурхайн 
бүтээн байгуулалтын зарим ажил дуусаж ажиллаж байсан хүмүүс нутаг руугаа буцаж байгаатай 
холбоотой гэжээ. Шинэчлэгдсэн хөдөлмөрийн хууль мөн 2022 оны Ханбогд суманд шилжин ирэх, 
явах хөдөлгөөнд нөлөөлж байх магадлалтай (5.1.1-р хэсгийг үзнэ үү).    

Зураг 5-6 Ханбогд суманд шилжих ирэх, явах хөдөлгөөн (2005-2021)  

 
 

2022 оны 4-р сарын байдлаар орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн худалдан авалт 
зорилтот хэмжээнд хүрээгүй.  Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 37%, худалдан авалтыг 26 %-д 
хүргэх зорилт тавьсан ч одоогийн байдлаар 25%, 23,5 % тус тус байна. Зураг 5-7-д харуулав.  Орон 
нутгийн зарцуулалтын хувьд 2021 онд 165 сая ам.доллар хүргэх зорилтыг давж бодит зарцуулалт 216 
сая ам.долларт хүрсэн.  Орон нутгийн худалдан авалтын ажлын хэсэг Өмнөговь аймагт зарцуулах 
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зардлыг 2022 онд 258 сая ам.доллар байхаар тогтоосон бөгөөд 2022-23 онд уул уурхайн тоног 
төхөөрөмжийн худалдан авалтыг нэмэгдүүлэхээр зорьж байна. 

 

Зураг 5-7 Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалтын гүйцэтгэл, 2021 оны зорилт 

 
 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэсэг 2021 оны 11-р сард (2022 оны 6 сард дараагийн 
хурал), худалдан авалтын ажлын хэсэг 3-р сард (5 сард дахин хуралдана) тус тус хуралдсан.  Энэ 2 
ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын орлогч нар удирддаг. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэсэг нь Өмнөговийн хөдөлмөр эрхлэлтийн стратегийг хэрэгжүүлэх, 
дөрөвдүгээр ээлжийн ажилтнуудад Өмнөговь аймгийн иргэдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх гол 
зорилготой (5.1.1-р хэсгийг харна уу).  Дөрөвдүгээр ээлжийн сонгон шалгаруулалтын эхний ээлжид 
165 ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарласнаас 81-ийг  Өмнөговь аймгаас бүрдүүлсэн байна.  
Хоёрдугаар ээлжийн сонгон шалгаруулалтад 176 ажлын байр зарлагдсанаас 63-ийг Өмнөговь 
аймгийн иргэдээс бүрдүүлжээ.  Гуравдугаар ээлжийн 207 ажлын байрны шалгаруулалт энэ аудитын 
хугацаанд явагдаж байна.  Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчлэлтийн хүрээнд ОТ-н бүх ажлын байрны 
зарыг үндэсний хэмжээнд зарлах шаардлагатай болсон ба эхний ээлжид нийт 160 ажлын байранд 
10,000 гаруй өргөдөл бүх орон нутгаас хүлээж авсан. Орон нутгийн иргэдэд ажилд орох боломж 
олгохгүй байгаа талаар уурхайн цогцолборын хойд хаалган дээр жагсаал хийсний дараа (5.3.2-ыг 
үзнэ үү) ОТ энэ асуудлын талаар ойлголтоо нэмэгдүүлэхийн тул ОТ олон нийтийн уулзалт зохион 
байгуулж хөдөлмөр эрхлэх боломжтой 400 гаруй хүний нэрсийг хүлээн авсан.   

ОТ нь иргэдийн хөгжих боломжийг (тогтвортой амьжиргааг дэмжих төслүүд болон ажил хайж буй 
мэргэжилгүй иргэд) компанийн үйл ажиллагаа, гэрээт гүйцэтгэгчийн оролцоо, ажилчдын оролцоо, 
худалдан авалт зэрэг чиглэлүүдээр уялдан зохицуулах зорилгоор Цөлийн сарнай төслийг эхлүүлэх 
шийдвэр гаргасан бөгөөд хэрэгжүүлэх шатандаа явж байна.  "Цөлийн сарнай" төсөл нь үндсэндээ 
орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хүлээлт болон бодит боломжийн хоорондын зөрүүг 
арилгах үндсэн зорилготой ба мөн дараах зорилготой: ТАТ төслүүдийг хэрэгжүүлэх; ГТЗ-ийн 
засаглал, үйл ажиллагаа; Ханбогд сумын иргэд, малчдыг ажлын байраар хангах; орон нутгийн 
худалдан авалтын зорилтод хувь нэмэр оруулах; мөн FPIC-ийн дагуу мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх. (FPIC-
ийн талаарх тайлбарыг 5-р хэсгийн танилцуулга хэсгээс үзнэ үү).  Энэхүү төсөл нь малчдын 
амьжиргаа, хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутаг байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах чиглэлээр 
ОТ-н хэлтсүүдийн хэрэгжүүлж буй санаачилгуудтай уялдуулах ажлын хэсгүүдтэй томоохон үйл 
ажиллагааны хөтөлбөртэй.  

ОТ-н шууд хяналтаас гадуурх олон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд ажлын хэсгүүд хоорондоо 
байнга мэдээлэл солилцож байх шаардлагатай учир ажлын хэсгийг ахлагч нарын өдөр тутмын 
холбоо харилцаа чухал элемент байх болно гэж БОНХЗ үзэж байна. Төслийг Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 
захирал удирдлагаар хангадаг бөгөөд төслийн 2022 оны 12 сар хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд нэлээд өргөн хүрээний ажлуудыг тусгасан. БОНХЗ-ийн зүгээс энэ төслийг 
хэрэгжүүлэхдээ орон нутаг, хамтын ажиллагааны хэлбэрүүд, уурхайн нөлөөлөл, байгаль орчин, 
харилцаа, удирдлагыг тус тусад нь авч үзсэн салангид арга барилыг эвдэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
БОНХЗ-д гарган өгсөн мэдээлэлд гадны байгууллагуудын түншлэлийн талаар тодорхой мэдээлэл 
байгаагүй бөгөөд хүлээгдэж буй эцсийн үр дүнд хүрэхэд эдгээрийг авч үзэх нь зүйтэй юм. 



  
“ОЮУ ТОЛГОЙ” УУРХАЙ 

БОНХЗ-ИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН- 2022 ОНЫ 5-Р САР 
 

Зээлдүүлэгчдэд зориулан бэлтгэв. 
 

 
 

 

5-100  

 

5.5 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд 
Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдэд ОНИЭМАААБМТ-ний хүрээнд болон ХДС-гаар 
дамжуулан шууд бусад дэмжлэгийг үзүүлдэг. Ковид цар тахал оргил үедээ хүрсэн 2022 оны 1-р сар 
хүртэл ОТ түншлэгч сумдад түргэвчилсэн оношилгоо, эмнэлгийн хэрэгсэл зэрэг хандив тусламжийг 
үзүүлсээр ирсэн. Хяналт шинжилгээний үр дүнгээс харахад 2022 оны 1-р улиралд Өмнөговь аймагт 
гарсан нийт халдварт өвчний тохиолдлын 99,6 хувийг Ковид-19-ийн халдвар эзэлж байв. 2021 оны 1-
р улирлаас хойш Ковид-19-өөс өөр хяналт шинжилгээнд хамрагддаг салхин цэцэг, шар зэрэг 
халдварт өвчний тохиолдолд огт бүртгэгдээгүй нь олон нийтийн дунд Ковидоос хамгаалах арга 
хэмжээ авсны улмаас Ковидоос бусад халдварт өвчний тохиолдол буурсан гэсэн өмнөх аудитын 
дүгнэлттэй нийцэж байна.    

Одоо цар тахалтай холбоотой хязгаарлалт суларсантай зэрэгцэн Ковидоос бусад хөтөлбөрүүдэд 
дахин анхаарал хандуулж эхэлжээ.  Энэ хүрээнд сүүлийн аудитаас хойш Ханбогд сумын эмнэлэгт 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийж тус эмнэлэгт ОТ-оос үзүүлж буй дэмжлэгийн талаар зөвлөгөө өгсөн, Эрүүл 
малчин хөтөлбөрийн III үе шатыг эхлүүлсэн, Ханбогд сумын ажилчдын29 эрүүл мэндийн үзлэгийг 
сумын эмнэлэгт хийж эхэлсэн зэрэг ажлууд багтаж байна. 5 сарын байдлаар нийт 60 ажилтан Ханбогд 
сумын эмнэлэгт эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагджээ. “Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын 
эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөр” (“Эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөр”) үргэлжлэн хэрэгжиж байна.   

 

5.6 Орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал 
Орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээ үргэлжилж байна.  Сүүлийн нэг жилийн 
хугацаанд Ханбогд суманд хамгийн их өссөн гэмт хэрэг залилангийн гэмт хэрэг байна.  Энэ нь цахим 
залилан нэмэгдсэнтэй холбоотой (одоо олон хүмүүс цахим орчинд идэвхтэй байх болсноос иргэдийг 
залилан мэхлэх оролдлого их гарах болсон) байна. Статистик үзүүлэлтүүдийг Зураг 5-8-д харуулав. 

 

Зураг 5-8 Ханбогд сумын гэмт хэргийн статистик (2021 оны 1-р улирал, 2022 оны мөн үе) 

 

 

 

Даланзадгад дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хамгаалах байр нь тус аймгийн эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг нэг цэгийн үйлчилгээний төв бөгөөд ОТ-н дэмжлэгтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ төвөөр 2022 онд үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо өмнөх жилүүдийнхтэй 
ойролцоо байна (2022 оны 5-р сар хүртэл 18 насанд хүрсэн хүн, 50 хүүхэд үйлчилгээ авсан).   

 
29ОТ-н үндсэн ажилтнууд болон УБ хотод байрладаг 20 гэрээт компанийн ажилтнууд 
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Бусад хөтөлбөрүүдийн хүрээнд, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын долоо хоногийг 2022 оны 4-р 
сард Залуучуудын хөгжлийн төв (ЗХТ), ХБХ-ны цагдаагийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан ба 
ХХБ-аас доош байрлах айл өрхүүдийн  мэдээллийг шинэчлэх зэрэг ажлууд хийгдсэн.  ХХБ-аас доош 
15 өвөлжөө тодорхойлсны 4 т нь 22 оны 1-р улиралд айл өвөлжиж байсан ба Ханбогд сумын Онцгой 
байдлын газар, Цагдаагийн газрын төлөөлөгчдөд нөхцөл байдлын талаар мэдэгдсэн.  
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 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 20121 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 оны хувьд амь нас эрсэдсэн осол, ноцтой осол, амь нас эрсдэж болзошгүй осол бүртгэгдээгүй. 
Эрүүл мэнд, үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ нийт бэртэл 
гэмтлийн давтамж (НБГД) хэмжигдэхүүнийг ашигладаг. 2021 онд НБГД-ийн үзүүлэлт сайн буюу 
200,000 ажлын цагт ногдох НБГД-ийн тоо 0.14 байсан нь уг харьцааг 0.21 байлгах зорилтыг хангасан. 
Тайланд хугацаанд хөдөлмөрийн чадвар түр алдахад хүргэсэн гэмтэл бэртэл зургаа, эмнэлгийн 
тусламж авсан осол 12 бүртгэгдсэн. 201 оны 1-р улиралд нийт 7 сая гаруй цагийн ажил гүйцэтгэснээс 
200,000 ажлын цагт ногдох НБГД-ийн тоо 0.14 байв. Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлээр “Оюу толгой” 
“Рио тинто” группийн хэмжээнд тэргүүлэгчдийн тоонд ордог.  “Оюу толгой” компанийн амь нас 
алдахаас урьчилан сэргийлэх хөдөлбөрийн хүрээнд 122,800 ноцтой эрсдэлийн баталгаажуулалт 
хийгдсэн байна. 

ОТ 2022 онд” Рио тинто”-гийн шинээр боловсруулсан Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар 
(ААТЗ) хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг баталсан. ААТЗ хөтөлбөр нь аюулгүй ажиллагааны удирдлагыг 
стандартчилсны дээр байгууллага даяар харьцуулж болохуйц үнэлгээ, суралцах боломжийг олгоно. 
2021 онд ОТ -н ил болон гүний уурхайн төслүүд цах тахлын хүндрэлийг үл харгалзан ААТЗ-ын 
зорилтот түвшнийг биелүүлжээ.   

Одоогийн байдлаар ажилчдын аюулгүй байдалд учирч болзошгүй хамгийн том эрсдэл COVID-19-ийн 
халдвар байна. Төслийн ажилтнуудын ажлын байр давчуу тул ажлын нөхцөл нь хязгаарлагдмал 
орчинтой адил байдаг. 2022 оны 2-р улирлын байдлаар уурхайн талбайд ойролцоогоор 6000 хүн 
ажиллаж байгаа ба гүний төсөлтэй холбоотой ойрын хугацаанд 7000 хүртэл нэмэгдэх төлөвтэй 
байна. БОНХЗ 2021 оны тайланд Монгол улсад бүртгэгдэж буй халдвар бусад улс орнуудтай 
харьцуулахад харьцангуй цөөн байгаа талаар дурдсан. Гэсэн хэдий ч 2021 оны 2-р улирлаас эхлэн 
Монгол Улсад тахлын хоёр тусдаа давлагаа болж сүүлийнх нь 2022 оны 1-р улирлын сүүлээр 
намжсан.  Монгол Улсад вакцинжуулалт идэвхтэй өрнөж байгаа ба нийт хүн амын 66,4 хувийг 5,49 
сая тунгаар вакцинжуулжээ.  

2022 оны тавдугаар сарын байдлаар ОТ ажилчдын дунд нийт 5,559 Ковид-19 халдвар бүртгэгдэж, 
5,478 хүн эдгэрч, 81 хүн эмчлэгдэж байв. Энэ 81 тохиолдлын 12 нь гэрээр, 69 нь ОТ уурхайд 
тусгаарлагдсан. 2021 оны 11-р сард хийгдсэн өмнөх аудитын хүрээнд ОТ ажилчдын сууц, уурхайд 
очсон ажилчид болон эерэг тохиолдол, ойрын хавьтлыг тусгаарлаж буй байруудын видео бичлэгийг 
БОНХЗ-д гарган өгсөн. Ковид-19 болон ажилчдын сууц, уурхайд ирсэн ажилчдыг тусгаарлаж буй 
хугацааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 5.1.3-р хэсгээс үзнэ үү. 

ОТ нь 2020 оны 1-р сараас эхлэн Ковид-19 цар тахлын бэлтгэл, менежментийн чиглэлээр идэвхтэй 
ажиллаж байна. “Оюу толгой” нь Монгол Улсын хувьд өндөр ач холбогдолтой төсөл тул Монгол Улсын 
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Засгийн газар ЭМЯ-тай шууд хамтран ажиллаж, харилцан тохиролцсон протоколуудыг бий болгосон. 
Эдгээр протоколуудыг цар тахлын дэгдэлтийн нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилж ирсэн. Одоогоор 
Монгол Улсад халдварын түвшин маш бага, идэвхтэй 1000 гаруй тохиолдол (“шар” түвшин) байна.  
Бизнесийн тогтвортой байдлыг хангах баг (“БТБХБ”) 2022 оны 1-р улирлаас эхлэн уурхайн талбайд 
ирэхийн өмнө УБ хотын зочид буудлуудад хийх тусгаарлалт болон уурхайн талбайд ирсний дараах 
тусгаарлалтыг зогсоосон. ОТ-н ажилчдын 97 орчим хувь нь Ковид-19-ийн вакцинд хамгийн багадаа 
гурван удаа хамрагдсан байна. 2022 оны 2-р улирлын байдлаар уурхайн талбайд очих, ирэх аялалд 
дараах хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

• Уурхайн талбай явахын өмнөх 24 цагийн эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ; 

•  Ээлжийн өмнөх эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ;  

• Эерэг гарсан тохиолдолд уурхайн талбайд тусгаарлах. Өвчилсөн хүний тоо 60-аас дээш 
гарвал гэрийн тусгаарлалт хийх; 

• Вакцин хийлгээгүй ажилтнуудыг тусгаарлахын тулд хавьтлыг тогтоох, нэмэлт эсрэгтөрөгчийн 
шинжилгээ хийх, маск зүүх шаардлага тавих; 

Уурхайн талбай руу онгоцоор зорчих, автобусаар явах үед K95 амны хаалт зүүх шаардлага хэвээр 
байгаа боловч Уурхайн талбайд амны хаалт хэрэглэх шаардлагагүй. Халдварын түвшин нэмэгдсэн 
тохиолдолд энэ зохицуулалт өөрчлөгдөж болно. Уурхайн талбайн хариу арга хэмжээний баг 2020 
оны 3-р сард байгуулагдсан бөгөөд уг баг нь аудит хийх, хяналтын арга хэмжээ үр дүнтэй хэрэгжиж 
байгаа эсэхийг баталгаажуулах үүрэгтэй  
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 Соёлын өв 
Соёлын өвийн менежментийг ОТ-н Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө 30(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.  

Өмнөх аудитаас хойш Соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөөтэй есөн объектод соёлын өвийн зөрчил 
бүртгэгдээгүй хэвээр байгаа нь сайшаалтай. Нийт 30 газар хөндөх зөвшөөрөл (уурхайн талбайд 22, 
талбайн гадна 8) олгож, 17 малчин өрхөд өрөмдлөг, хөрсний дээж авах талаар мэдээлэл өгсөн. Орон 
нутгийн танилцуулах сургалтыг 13 компанийн 438 ажилтанд явуулж, 64 ажилтанд соёлын өвийг 
илрүүлсэн тохиолдолд авах арга хэмжээний талаар сургалт явуулсан (ОТ-ГС замын ажилтнууд)  
Соёлын өвтэй холбоотой зөрчил, гомдол бүртгэгдээгүй.   

ОТ Монголын ШУА-ын Түүхийн хүрээлэнтэй хамтран Гүний уурхайн нөлөөллийн бүсэд угсаатны зүйн 
нэмэлт судалгааг 2022 оны 9 сард багтаан хийх гэрээ байгуулсан. Өмнөговь аймгийн музейг Олон 
улсын музейн өдрийг тохиолдуулан нээж 2000 гаруй иргэдэд үйлчилсний дотор ОТ СӨМ-ийн 
Зөвлөлийн гишүүд зочилсон.  Уг музей ХДС-аас 10.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авч өдгөө 
Цахиуртын хөндий, Оцон мааньт, Баян заг, Чоно шургуул, Төгрөгийн ширээ зэрэг газраас олдсон 
палеонтологийн олдвор зэрэг 4000 гаруй үзмэр, эд өлгийн зүйлийн цуглуулгатай болсон.  

 

 
30 Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө Дугаар. OT-10-PLN-0002 v 1.4 
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 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 БОНМТ -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 хоёр зөрчил илэрсэн; 

• I ангилалд хамаарах нэг зөрчил илэрсэн.  
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Хүснэгт 8-1 Зөрчлийн хүснэгт 

 

Зөрчлийн 
огноо 

Зөрчлийн 
ажиглалт 

Холбогдох 
баримт бичиг 

Төлөв 
байда

л 
Зөрчлийн 
ангилал  Хамаарах тайлан/БОНХЗ-ийн тайлбар 

2022 оны 5-р 
сар 

Уурхайн тусгай 
зөвшөөрлийн 
талбайн гаднах 
усны чанарт 
нөлөөлж 
болзошгүй 
байгаль орчны 
зөрчил 

WRMP WRm-
02 

Нээлтт
эй II 

4.15-р хэсгийг харна уу 2021 оны 11-р сард ХХБ-д шүүрлийн ус 
цуглуулахтай холбоотой байгаль орчны осол зөрчил гарсан. Уг 
зөрчлийн ерөнхийд нь тоймловол 2018 онд суурилуулсан шүүрлийн 
ус цуглуулах систем хуримтлагдсан усыг хангалттай хэмжээнд 
тогтоон барьж чадаагүйн улмаас хальсан ус ХХБ-ийн зүүн ёроолын 
цуглуулах даланг өнгөрч Халивын ус зайлуулах түр сувагт нийлэх 
шинэ голдирол үүсгэсэн аж.  

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд уурхайн нөлөөллийн 
бүс дэх гүний усны чанарыг хадгалахтай холбоотой WRm – 02 
дугаарт зорилтыг оруулсан. Энэхүү зорилт нь эргээд Усны хяналт 
шинжилгээний төлөвлөгөөний 6.3-т заасан шинжилгээний 
протокол болон засан сайжруулах арга хэмжээг эхлүүлэх 
түвшнийг тодорхойлсон. ОТ-н зүгээс засан сайжруулах хэд хэдэн 
арга хэмжээ авсныг энэхүү тайланд дэлгэрэнгүй дурдсан. БОНХЗ 
зохих засан сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлохын тулд нөхцөл 
байдлын үргэлжлүүлэн хянана. 

2021 оны 5 
сараас хойш 
одоог хүртэл 

БОННҮ-нд 
тооцоолоогүй 
аюултай 
материалын 
удаан хугацааны 
хадгалалт  

АХХ 03, АХХ 
13 

Нээлтт
эй II 

4.3-р хэсгийг харах. Дахин боловсруулах боломжгүй аюултай 
материалыг зохих ёсоор устгах нь уурхайн цогцолборын удаан 
хугацааны тулгамдсан болоод байна. ОТ нь Монголд цорын ганц 
стандартын дагуу баригдсан Аюултай хог хаягдлыг хадгалах 
байгууламжтай. Ковид -19-ийн нөлөөллөөс болж дотоодын 
зөвшөөрөл явах явц удааширснаас энэ байгууламжийг ашиглаж 
эхлээгүй байна.  

ОТ-н өгсөн мэдээллээр хадгалагдаж буй шингэн аюултай 
материал, тэр дундаа хэдэн жил хадгалж буй хаягдал хөрс 
бохирдуулж эрүүл мэндэд аюул учруулахаас сэргийлж далан/хаалт 
байгуулсан байна. Гэсэн хэдий ч ОТ ХМТ-д баригдсан аюултай хог 
хаягдлын санг ашиглах зөвшөөрлийг авч хуримтлагдсан хаягдлыг 
бүрэн устгах боломжтой болох талаар холбогдох зохицуулалтын 
албаны хүмүүстэй шуурхай хамтран ажиллах шаардлагатай  
Зөвшөөрөл удаашралтай байгаа асуудал улс төрийн шалтгаантай 
байх магадлалтай Гэвч Монгол улсын Засгийн газартай байгуулсан 
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Зөрчлийн 
огноо 

Зөрчлийн 
ажиглалт 

Холбогдох 
баримт бичиг 

Төлөв 
байда

л 
Зөрчлийн 
ангилал  Хамаарах тайлан/БОНХЗ-ийн тайлбар 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд энэхүү зөвшөөрөл авахтай 
холбоотой асуудал шийдвэрлэгдэх ёстой.  Одоогийн байдлаар ОТ 
зохих ёсоор устгалд оруулах шаардлагатай 392 тонн төрөл бүрийн 
аюултай хог хаягдлыг уурхайн талбайд хадгалж байна Үүнд 
жишээлбэл 46 тонн лабораторийн лаг гэх мэт хог хаягдал багтаж 
байгаа 

2022 оны 5-р 
сар 

“Рио тинто”-гийн 
ОНХНГ-ийн 
стандартын 
төсөл болон ОТ-
н төслийн баримт 
бичгүүд дэх 
уугуул иргэд/ 
газартайгаа нягт 
шүтэлцээтэй 
амьдардаг 
хүмүүс гэсэн 
нэршлийн 
зөрүүтэй байдал  

ОТ ОНХНХ-
ийн 

стандартын 
төсөл;ОУСК 

ГС7; OT  
БОННҮ B8-

рбүлэг,.8.3.6-р 
хэсэг 

Нээлтт
эй I 

5-р хэсгийг харна уу ОНХНХ-ын стандартын төсөлд орсон "уугуул, 
газартайгаа нягт шүтэлцээтэй амьдардаг хүмүүс" гэсэн нэршлийг 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уугуул иргэдийн эрхийн тухай 
тунхаглал (UNDRIP) -д нийцүүлэн “Уугуул иргэд” гэж өөрчлөхийг 
БОНХЗ зөвлөж байна.  ОНХНХ-ын стандартын төсөлд орсон 
нэршил нь стандартыг газартайгаа нягт шүтэлцээтэй амьдардаг 
хүмүүст хамаарах, Өмнөговийн уугуул, нүүдэлчин, хагас нүүдэлчин 
малчдад хамаарахгүй мэтээр хэрхэн хэрэглэх нь тодорхойгүй 
байгаа учир FPIC (үнэ төлбөргүй чөлөөт мэдээлэл урьдчилан авч, 
зөвшөөрөл өгөх эрх)-нд заасан нөхцөлийг хэрэглэх  

2013 оны  10 
сараас одоог 

хүртэл 

ДТС-ын зуухнаас 
гарч буй утаанд 
хийсэн 
шинжилгээгээр 
ялгарч буй 
хүхрийн давхар 
ислийн хэмжээ 
төслийн 
стандартаас үл 
ялиг доогуур 
байна. 

Агаар 
мандалд 

ялгарах хийн 
хаягдлын 

удирдлагын 
төлөвлөгөө 

AM03 

 

Агаарын 
чанарын 
хяналт 

шинжилгээний 
төлөвлөгөө-  

7.1.1 
ХХБХШС ба  

7.1.2 ДТС-ийн 

Хаагдс
ан II 

4.4-р хэсгийг үзнэ үү. ДТС-ын ялгаруулж буй утааны чанарын 
зөрчил нь 2013 онд уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш удаан 
хугацаанд үргэлжилж байна 2016-015 Өөрчлөлтийн мэдэгдлээр 
зуухны ачаалал 70%-иас бага байх үед хяналт шинжилгээний үр 
дүнг алдагдуулж байгааг хүлээн зөвшөөр утааны чанарын үнэлгээг 
илүү сайжруулах арга замыг эрэлхийлсэн Агаарын чанарын хяналт 
шинжилгээний төлөвлөгөөнд яндангийн утаанд тогтмол хяналт 
хийнэ гэж заасан ба УТХШС-г 2019 онд суурилуулснаар ийм 
боломж саяхан бүрдсэн.  

ОТ-н 2021 оны 3-р улиралд өгсөн  (i)улирлын чанартай ачаалал 
багасдагтай холбоотой шинжилгээнээс УТХШС-ийн нэлээд их 
хэмжээний тоон мэдээллийн хасах; (ii) тохирох Төслийн стандартыг 
тодруулах тухай ӨМ (ӨМ2021-003)-г өгсөн.  

БОНХЗ уг  ӨМ2021-003-г хянан үзсэн бөгөөд уг ӨМ-г нарийвчлан 
хянах ажил энэ баримт бичгийн аудиттай зэрэгцэн хийгдэж байгаа. 
Дүгнэж хэлэхэд ДТС хувь зуух 70%-иас дээш/доош ачаалалтай 
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Зөрчлийн 
огноо 

Зөрчлийн 
ажиглалт 

Холбогдох 
баримт бичиг 

Төлөв 
байда

л 
Зөрчлийн 
ангилал  Хамаарах тайлан/БОНХЗ-ийн тайлбар 

яндангийн 
утааны тест) 

ажиллахаас үл хамаарч  жилийн дундаж үзүүлэлтээр төслийн 
стандартад нийцэж байна.  Утааны чанарт хамгийн их нөлөөлж буй 
үзүүлэлт нь хүхрийн давхар исэл байгаа ч энэ үзүүлэлт Төслийн 
стандартаас доогуур байгаа юм. Цаашид ДТС-ын утааны чанарт 
сар, жилээр үнэлгээ хийж нийцлийг шалгана. БОНХЗ боломжит 
мэдээлэлд түшиглэн тайлан гаргах бөгөөд үүнд зуухны ачаалал 70 
хувиас доош байх үеийн мэдээллийг ч мөн хамруулна. 
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2013 оны БОНХЗ-ийн үнэлгээ буюу ОТ уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш гарсан зөрчлүүдийг 
8-2-р хүснэгтэд хураангуйлан харуулав. 
 

Table 8-2 БОНХЗ-ийн илрүүлсэн үйл ажиллагааны зөрчил 

Даалгаврын 
дугаар 

Уурхайн талбайд 
ажилласан 

хугацаа 

Шинээр илрүүлсэн  

зөрчил 

Хаагдсан  

зөрчил 
Нээлттэй байгаа 

зөрчил 

M1 2013-10 сар 26 Хамаарахгүй Хамаарахгүй 

M2 2014-4 сар 11 8 29 

M3 
Баримт бичгийн 

аудит 2014 оны 8 
сар 

2 3 28 

M4 2014- 11 сар 7 10 25 

M5 
Баримт бичгийн 

аудит 2014 оны 4 
сар 

0 3 22 

M6 2015 оны 9 сар 4 6 20 

M7 
Баримт бичгийн 

аудит 2016 оны 4 
сар 

1 9 12 

M8 2016-8 сар 4 2 14 

M9 2017 оны 5-р сар 1 6 9 

M10 
Баримт бичгийн 

аудит 2017 оны 10 
сар 

0 3 6 

M11 
Баримт бичгийн 

аудит 2018 оны 8 
сар 

1 3 4 

M12 2018 оны 9 сар 1 1 3 

M13 
Баримт бичгийн 

аудит 2019 оны 5 
сар 

1 1 4 

M14 
Баримт бичгийн 

аудит 2020 оны 5 
сар 

1 2 3 

M15 
Баримт бичгийн 

аудит 2020 оны 12 
сар 

1 1 3 
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M16 
Баримт бичгийн 

аудит 2021 оны 12 
сар 

0 0 2 

M17 
Баримт бичгийн 

аудит 2022 оны 5 
сар 

2 1 3 
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