
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, АШИГТ МАЛТМАЛЫН 

СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ 

Баян-Өлгий аймгийн нутаг дэвсгэрийн геологийн судалгааны ажил нь 1960 

оноос эхэлж, 1975 оноос эрчимжиж, томоохон талбайн хэмжээнд хийгддэг. 1:200000 

масштабтай геологийн зураглалын ажил хүртэл хийгдэж өргөжсөн түүхтэй. Түүний 

хажуугаар эрлийн чиглэлээр томоохон хэмжээний сэдэвийн судалгааны ажил 

Зөвлөлт Холбоот Улсын /ЗХУ/ эрдэмтэн геологчдын хүчээр амжилттай хэрэгжсэн 

байдаг. Энэ ажлын үр дүнд Асгатын мөнгө, Улаан уулын Кэмэлекийн вольфром , 

Дулаан харын хар тугалга-цайр-зэсийн орд газрууд нээгдэж, хайгуулын ажлаар 

металлын нөөц нь тогтоогдож, хүдрийн баяжигдах технологийн асуудлууд шийдэгдэж, 

ТЭЗҮ нь боловсруулагдан, дээрхи ордуудыг ашиглалтанд оруулахад эдийн засгийн 

хувьд ашигтай болох нь тодорхой болсон боловч, Асгатын орд, Дулаан харын 

ордуудад нь тодорхой бус хугацаагаар зогсож эдийн засгийн эргэдтэнд оруулж, 

ажилгүйчүүдийн тоо бууруулах талд бэрэхшээлтэй болж байна. 1990 оноос манай 

аймгийн нутаг дэвсгэрт 1:50000 масштабын эрэл зураглалын ажил хийгдэж эхэлсэн 

ба одоо хүртэл үргэлжилж байгааг онцлох нь зүйтэй .1:50000 масштабтай эрэл 

зураглалын ажлын гол зорилго нь тухайн нутаг дэвсгэрт тархсан хурдас, 

чулуулагуудын үүсэж хуримтлагдсан дэс дараалал, насны эрэмбэ, ашигт малтмалын 

агуулга, түүнчлэн хэтийн төлөвийн урьдчилсан прогноз үнэлгээ өгөхөд оршино. 

Манай аймгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар уул уурхайн салбарын хувьд ,  

хайгуулын тусгай зөвшөөрөл , 30 аж ахуйн нэгж 30 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшиж нийт 60 тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байна.  

 . 

Одоогийн байдлаар тус аймагт Цэнгэл сумын  алтны орд “Эс Жи Груп”ХХК үйл 

ажиллагаа явуулж байна 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 50 гаруй хувь нь 1:50000 масштабтай эрэл 

зураглалын ажлаар бүрхэгдсэн харин манай аймгийн нутаг дэвсгэрийн 75 хувь нь энэ 

ажилд хамрагдсан нь геологийн судалгааны түвшин улсын дунджаас харьцангуй 

өндөр байгааг харуулж байна. Вольфромын орд илрэлд нь манай аймгийн нутаг 

дэвсгэрт хамгийн их тархсан ашигт малтмалын төрөл бөгөөд судалгааны одоогийн 

түвшинд вольфромын 30 гаруй цэг мэдэгдэж байгаагаас Цэнгэл суманд 19 цэг, 



Ногоонуур суманд 10 цэг, Дэлүүн суманд 2 цэг, Баяннуур, Алтай суманд тус бүр 1 цэг 

оршиж байна. Вольфромын хүдэржилд агуулсан үлдсэн цэгүүд нь дутуу судлагдсан, 

тэдгээрийн хэтийн төлөв нь одоогоор тодорхойгүй байгаа тул нэмэлт судалгааны 

ажил хийх шаардлагатай байна. Зэс алтны орд илрэлүүд манай аймгийн нутаг 

дэвсгэрт энэ төрөлд багтах орд, илрэлүүд Дэлүүн, Толбо сумуудын нутгаас олдсон ба 

Толбо сумын Кызыл хатуугийн ордын хайгуулбн ажил хийгдэж, зэс-алтны нөөц нь 

тогтоогдсон, тайлан нь хамгаалагдсан байдаг. Дэлүүн сумын Оюут толгой, Улаан 

чулуут, Толбо сумын Аршаты/ Арцат/ зэрэг хэтийн төлөв сайтай орд, илрэлүүдэд 

эрэл хайгуулын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд өрөмдлөгийн ажлын үр дүнгээр эндээс 

зэс-алтны хүдэржилт бүхий орд илрүүлэх боломжтой болох нь тогтоогдоод байна. 

Дэлүүн, Толбо сумын нутаг нэг л структурын дагуу хоорондоо 30-50 км зайтай 

байрласан зэс-алтны Дэлүүн сумын Оюут толгой, Толбо сумын Хөх адар,  Кызыл тас, 

Аршаты, Кызыл хатуу, Номины ам зэрэг хайгууль хийгдэж байгаа орд газруудад 

илэрсэн нь энэ бүс нутаг зэсийн хүдэржилтийн шинэ дүүрэг болох боломжтойг 

харуулж байна. 

Манай аймгийн хэмжээнд хийгдсэн геологийн судалгааны ажлуудын үр дүнгээр 

зохиогдсон геологийн тайланд алтны хүдэржилт агуулга 40 цэг тэмдэглэгдсэн байдаг. 

Эдгээрээс Булган сумын Их жаргалантын Хуурай салааны алтны шороон орд, 

Алтанцөгц сумын Ямаатын үндсэн ордод хайгуул хийгдсэн ба үлдсэн 38 цэгт геолги 

судалгааны ажил хийгдээгүй, тэдгээрийн хэтийн төлөв нь одоогоор тодорхойгүй 

нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай. Манай аймгийн нутаг дэвсгэрт хамгийн өргөн 

тархалттай энэхүү 5 төрлийн хүдэлжилтийн хайгуул хийгдсэн орд газруудыг эдийн 

засгийн эргэлтэнд оруулж ашиглах нь геологийн судалгааны ажлын эцсийн зорилго 

болж байна. Монгол Улсад 1996 онд батлагдсан, 2006 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон 

“Ашигт малтмалын тухай” хуулинд 1:50000 масштабтай эрэл-зураглалын ажлыг 

улсын төсвөөр, харин орд газруудад хийх хайгуулын ажлыг хувийн хөрөнгөөр хийхээр 

хуульчлагдсан байгаатай холбогдуулан улс орны эдийн засгийн хүнд байдал, хөрөнгө 

мөнгөний хомсдол, хуулийн тогтворгүй байдлаас хамаарч орд газруудыг эдийн 

засгийн эргэлтэнд оруулах ажил зогсоонги байдалд орсон гэж хэлж болно. Иймд хүнд 

үед ажилгүйчүүдийн тоог багасгах, тэдгээрийг орлогтой болгох зорилгоор Засгийн 

газраас “Бичил уурхай” төслийг санаачлан, орон даяр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 

сургалт семинар зохион байгуулж, сурталчилгаа болон бусад төрлийн бэлтгэл ажил 



хийгдсэн байгаа билээ. Энэхүү төслийн ажил нь хойд аймгуудад эрчимтэй хэрэгжиж 

байна. Тэдгээрийн туршлагаас үзэхэд ашиглалтанд юуны өмнө эдийн засгийн 

эргэлтэнд түргэн орох, өөрийн өртгөө хурдан нөхөх алт,вольфром болон бусад 

төрлийн ашигт малтмалын жижиг ордууд, хүдрийн отвалууд, үнэт чулууны илрэлүүд, 

зарим кварцын судлууд хамрагдаж байгаа юм байна. Манай аймгийн нөхцөлд “Бичил 

уурхайн” төсөлд доорх төрлийн элбэг тархалт бүхий хүдиржилт агуулсан, хайгуул 

хийгдсэн жижиг орд газруудыг хамруулж болохоор байна. 

1. Улаанхус сумын нутагт оршдог Усай /Нуурын гол/ Дэлүүн сумын нутагт 

байрлалтай Бураат, түүнчлэн Алтай сумын Хайртын даваа орчимд 

байршилтай Сагсай нэртэй вольфромын 3 ордод бичил уурхайн хүдэр 

олборлох ажлыг зохион байгуулж болно. Энэхүү 3 орд нь хилийн бүсэд 

байрладаг, орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авагдсан талбай дээр оршдог. 

2. Мөн Цэнгэл сумын Кемелекийн вольфромын орд орчим болон Боробургас 

3. ын илрэл орчмын талбайд вольфромын өндөр агуулга бүхий судлууд байх 

шаардлагатайг анхааралд авах хэрэгтэй. 

4. Булган сумын нутагт орших Их жаргалантын алтны шороон ордын ихэнх 

хэсэг нь олборлогдож, зөвхөн нэг л блок үлдсэн.  Энэхүү олборлолт 

явагдсан талбай уул хэсэгт бичил уурхайн  ашиглалтын үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж болохоор байгаа юм. Алтанцөгц сумын алтны Ямаатын 

үндсэн ордын чөлөөтэй байгаа талбайн зарим хэсэгт бичил уурхайнд 

хамааруулж болохыг анхааралд авах. 

5. Булган сумын Индертийн рашаан орчимд байрласан берилийн үнэт 

чулууны ордод 1953 онд оросууд хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоосон 

байдаг. Мөн голын хөндийд берилийн шороон орд байгааг геологийн 

тайландаа тэмдэглэн үлдсэнийг аймгийн ахмад геологчид хэлж байгааг 

анхааралдаа авах хэрэгтэй юмаа. 

Дээрх санаануудыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, аймаг орон нутгийн 

захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа, дэмжлэг чухал ач холбогдолтой 

болно гэж үзэж байна. 

 

 


