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1. ТАНИЛЦУУЛГА 
 
Энэхүү Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө 
(БОЯБХШҮХТ) нь БОННҮ-нд заасан эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай амьтан, 
ургамлын төрөл зүйлс, амьдрах орчны хяналт шинжилгээний ажлын цар хүрээ, 
аргачлал, хариу арга хэмжээг тодорхойлох зорилготой. Энэхүү баримт бичгийг дараах 
зүйлсэд үндэслэн тогтмол хянаж, шинэчилж байна. Үүнд: 
 
• Хяналт шинжилгээний ажлын дүн гарах, ойлголт мэдлэг нэмэгдэх 
• Дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө (ДХМТ) -ний хүрээнд авч 

хэрэгжүүлэх ажлууд, зорилтот үр дүнг шинэчлэх шаардлагатай болох  
• Биологийн олон янз байдлын жам ёсны хувирал өөрчлөлтийн хэмжээ, далайцын 

талаар тоо баримт, мэдээлэлтэй болох (ингэснээр одоо хэрэгжүүлж байгаа болон 
шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрвөх менежментийн босго үзүүлэлтэд 
өөрчлөлт оруулна).  

 
Хяналт шинжилгээний нарийвчилсан аргачлалуудыг хавсралтаар оруулсан бөгөөд 
тэдгээр нь Ажлын стандарт журам боловсруулах үндэс суурь болно. Ажлын стандарт 
журам нь байгууллагын мэдлэг туршлагыг хадгалан авч үлдэх, мөн шинэ ажилчид уг 
мэдлэг туршлагыг шууд авч ашигласнаар нийцтэй арга барил ашиглах, урт хугацааны 
хяналт шинжилгээний үр дүнд харьцуулалт хийх боломж бүрдэх давуу талтай.    
 
2. ЗОРИЛГО 

 
БОЯБХШҮХТ нь дараах зорилготой. Үүнд: 
 
• Хөрвөх менежментийг боловсруулахын тулд үйл ажиллагааны явцад гарах 

нөлөөлөлд (эерэг, сөрөг) болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах (нөхөн сэргээх, 
дүйцүүлэн хамгаалах) ажлуудын үр дүнд үнэлгээ хийх  

• Төсөл нь эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдалд урт 
хугацаанд эерэг нөлөө үзүүлэх, доройтолд хүргэхгүй байх зорилтоо биелүүлж 
байгааг батлан харуулах  

• Менежментийн туршилтын хувилбаруудыг шинжлэх ухааны үүднээс үнэлэх. 
 

Хяналт шинжилгээний явцад дараах зүйлсийг хэмжинэ. Үүнд: 
 
• Оюу толгойн (ОТ) үйл ажиллагаанаас шалтгаалж биологийн олон янз байдалд 

учирсан доройтол, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн  
• Нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсний үр дүн, урт хугацаанд 

хэрэгжүүлсэн дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны үр дүн 
 
Эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ажил 
зорилтот үр дүндээ хүрч байгаа эсэхийг хянахын тулд бодит сайжралыг, бодит 
доройтолтой харьцуулна (өөрөөр хэлбэл эерэг нөлөөлөл үзүүлэх, доройтолгүй байх 
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зорилтын хэрэгжилтэд гарч буй ахиц дэвшилд хяналт тавьж, урьдчилсан тооцоог 
шинэчлэх). Эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдлын 
бүрэлдэхүүн хэсэг болгоны сайжруулах зорилт нь тухайн бүрэлдэхүүн хэсэг болгонд 
тохирсон томьёогоор илэрхийлэгдэх бөгөөд сайжрал нь доройтлоосоо илүү байх ёстой 
(эерэг нөлөө үзүүлэх урьдчилсан тооцоололд дэлгэрэнгүй заасны дагуу). Сайжрал, 
доройтолтой холбоотой бүх арга хэмжээг энэхүү БОЯБХШҮХТ-нд тусгасан.   
 
Энэхүү баримт бичиг нь биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний бүхий л 
хэлбэрийг багтаасан нэгдсэн хөтөлбөр болж байгаа юм. Энэ нь “төлөв байдал-дарамт-
хариу арга хэмжээ” гэсэн загварт суурилсан болно. 
 
3. АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА 
 
ОТ-н Биологийн олон янз байдлын баг (амьтан, ургамал, нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн багтсан) нь БОЯБХШҮХТ-ний хэрэгжилтийг хариуцах, тэр дундаа 
БОЯБХШҮХТ-нд заасан шаардлагуудыг цаг хугацаанд нь багтаан биелүүлэх техникийн 
ур чадвар бүхий биологийн олон янз байдлын судалгааны болон байгаль хамгаалах 
байгууллагуудтай хамтран гэрээ, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, удирдан зохицуулах 
үүрэгтэй. Жилийн ажлын тайланд дараах зүйлсийг тусгана. Үүнд:  
 
• Хяналт шинжилгээний хээрийн ажлын нарийвчилсан хуваарь 
• Төслийн ажиллах хүчин 
• Ажилчдын ажил үүргийн хуваарь, үүрэг хариуцлага 
• Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, засвар үйлчилгээ 
• Дүн шинжилгээ, техникийн төлөвлөлт 
• Тайлагналын хуваарь 
• Сургалтын болон чадавхи бэхжүүлэх төлөвлөгөө. 
 
ОТ-н Биологийн олон янз байдлын багийн ерөнхий төлөвлөлт (биологийн олон янз 
байдлын холбогдох бүх үзүүлэлтэд хяналт тавих үүднээс) болон өдөр тутмын 
төлөвлөлтийг удирдан чиглүүлэхэд БОЯБХШҮХТ-г ашигладаг.  БОЯБХШҮХТ-д 
Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээнд ашиглах хэд хэдэн үзүүлэлтийг 
тусгасан. Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд тусгасны 
дагуу Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээг (дүн шинжилгээ, үнэлгээ, 
тайлагнал) хариуцах Орон нутгийн харилцааны хэлтэс нэмэлт үзүүлэлтүүдийг 
цуглуулна.   
 
ОТ-н Амьтан судлалын мэргэжилтэн БОЯБХШҮХТ-ний хэрэгжилтийг ерөнхийд нь 
хариуцах бөгөөд босго үзүүлэлт хэтэрсэн эсвэл эсрэг хандлага илэрсэн үед 
менежментийн хариу арга хэмжээг зохион байгуулах үүрэгтэй. Зарим төрлийн 
менежментийн хариу арга хэмжээг авахад ОТ-н бусад хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах 
шаардлагатай байж болох ч Амьтан судлалын мэргэжилтэн нь хариу арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх ажлыг нийтэд нь зохион байгуулах үүрэгтэй болно.  
 
Ургамал судлалын баг нь эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай ургамал, байгалийн 
амьдрах орчинд (заг, хайлаас гэх мэт) үзүүлж буй нөлөөллийг газар хөндөх үйл явцаар 
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дамжуулан үнэлэх үүрэг хүлээнэ. Үүнээс гадна Ургамал судлалын баг нь ховор 
ургамлын төрөл зүйлд эерэг нөлөө үзүүлэх, доройтуулахгүй байх зорилгоор нөлөөлөлд 
өртсөн талбайд нөхөн сэргээлт хийх үүрэгтэй. Биологийн олон янз байдалд зайны 
болон тусгайлсан хяналт шинжилгээ (туруутан амьтдын тоо толгойн хяналт шинжилгээ 
хийх, хүзүүвч зүүх гэх мэт) явуулахад зөвлөхүүдийг ажиллуулж болно.  Түүнчлэн  
жилийн тайлан боловсруулах ажилд зөвлөхүүдийн туслалцааг авна.   

3.1. Үндсэн ажлын хэсгүүд 
 
Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дараах дотоод үндсэн ажлын хэсгүүд оролцоно 
(өөрөөр хэлбэл энэхүү БОЯБХШҮХТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй этгээдүүд). Үүнд: 
• Усны баг (усны хяналт шинжилгээний үр дүн) 
• Байгаль орчны баг (агаарын чанар, тоосжилтын хяналт шинжилгээний үр дүн) 
• Орон нутгийн харилцааны хэлтэс (орон нутагтай холбоотой хяналт шинжилгээний 

үр дүн) 
• Аюулгүй байдлын баг (ургамал түүх, амьтан агнах хууль бус үйл ажиллагааны 

хяналт шалгалтын үр дүн) 
• Тээврийн баг (уурхайн цогцолбороос гадуурх тээвэр, тээврийн хэрэгслийн хяналт 

шинжилгээний үр дүн) 
• Сургалтын баг (үндсэн болон гэрээт ажилчдад зориулан биологийн олон янз 

байдлын болон байгаль орчны сургалт зохион байгуулах) 
• Экосистемийн үйлчилгээний ажлын хэсэг. 
 
Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дараах гадны байгууллагууд оролцоно (өөрөөр 
хэлбэл энэхүү БОЯБХШҮХТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг чиглүүлэх үүрэгтэй 
этгээдүүд). Үүнд: 
• Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам, 
• Тээврийн яам 
• Зэрлэг ан амьтан судлах, хамгаалах төв 
• Зэрлэг ан амьтан хамгаалах нийгэмлэг 
• Гурван талт зөвлөл. 
 
4. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ ЖУРАМ БОЛОН ЭЕРЭГ 

НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 
ОТ компани нь төслийн үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнд Өмнийн говийн бүс нутгийн 
биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилт тавьсан. Рио Тинто группийн 
Биологийн олон янз байдлын стратегийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ОТ компани Өмнийн 
говийн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгоор 
биологийн олон янз байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс зайлсхийх, багасгах “нөлөөллийг 
бууруулах үйл ажиллагааны дараалал” – ыг дагаж мөрддөг. ОТ компани нь Рио Тинто 
группийн стратегийн дагуу, уурхайн хаалт хийх үед энэхүү зорилгыг биелүүлсэн байх 
зорилт тавьсан хэдий ч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль болох эрт эерэг үр дүн гаргах 
боломж бололцоог эрэлхийлнэ. ОТ компани уурхайн ашиглалтын хугацааны туршид 
эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтод тогтвортой ахиц гаргах зорилготой. Тухайн жилд 
холбогдох үзүүлэлт болгоноор гаргасан ахиц дэвшлийг хүснэгт болон зураг хэлбэрээр 
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оруулах бөгөөд ингэснээр эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтын хэрэгжилтийг ил тод үнэлэх 
боломжтой болно.  
Түүнээс гадна ОТ компани дараах байгууллагаас гаргасан байгаль орчны холбогдолтой 
багц дүрэм журам, шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ (Зураг 1): 

1) Монгол Улсын Засгийн газар;   
2) Уурхайн гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлж буй олон улсын 

зээлдэгчдийн групп, түүний дотор тодорхой гүйцэтгэлийн стандартыг 
мөрдөх шаардлага тавьдаг Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын 
сэргээн босголт хөгжлийн банк; 

3) Рио Тинто болон бусад оролцогч талууд. 
  

4.1 Удирдлагын бусад төлөвлөгөөтэй давхцах нь 
 
Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөө нь биологийн олон янз байдлын эрсдэлийг удирдан 
зохицуулах ОТ-н арга барилыг нэгтгэн тусгасан багц баримт бичгүүдийн нэг юм (Зураг 
1). БОННҮ-ний тайлангийн 1-р Хавсралт: “Оюу толгой компанийн  биологийн олон янз 
байдлын стратеги” гэсэн хэсэгт ОТ-н биологийн олон янз байдлын удирдлагын ерөнхий 
арга зүйг тогтмол тоймлон оруулдаг. Уг хэсэгт дараах баримт бичгүүдийг тогтсон 
хугацаанд шинэчилж, мэдлэгийн менежмент, хөрвөх менежменттэй холбоотой 
өөрчлөлтүүдийг тусгадаг: 

• “Оюу толгой компанийн биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө” 
(БОЯБУТ) – ОТ Рио Тинтогийн биологийн олон янз байдлын арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн арга зүйг хэрхэн дагаж мөрддөг талаар дэлгэрэнгүй тусгасан. 
Энэхүү баримт бичигт төслийн нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн 
олон янз байдлыг тодорхойлж, төслийн зүгээс тэдэнд үзүүлж болзошгүй 
эрсдэлийг үнэлдэг. Түүнчлэн эрсдэлээс зайлсхийх, түүнийг бууруулах замаар 
төслөөс тухайн биологийн олон янз байдалд үзүүлэх ноцтой, өндөр эрсдэлийг  
бууруулах аргыг тодорхойлдог; 

• “Оюу толгой компанийн газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийг удирдах 
төлөвлөгөө” (ГХХНСУТ) – нөхөн сэргээлтэд анхаарал хандуулах байдлаар 
төслийн газар хөндөх үйл ажиллагааны нэн чухал биологийн олон янз байдалд 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах ажлыг илүү дэлгэрэнгүй авч үздэг; 

• “Оюу толгой компанийн дүйцүүлэн хамгааллын удирдлагын төлөвлөгөө” 
(ДХУТ) – БОЯБУТ, ГХХНСУТ-нд тусгасан бууруулах арга хэмжээ авсны 
дараах үлдэгдэл их хэмжээний/ноцтой нөлөөллийг бууруулахад зориулан 
боловсруулсан биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төслийн 
хөтөлбөрийг тусгасан; 

• “Оюу толгой компанийн Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан 
тооцоо” - ноцтой болон өндөр эрсдэлтэй нөлөөллөөс үлдэх урьдчилан тооцсон  
биологийн олон янз байдлын алдагдлыг хэмжиж (зайлсхийж, бууруулсны 
дараа), нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгааллын урьдчилан тооцоолсон үр дүнг 
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тооцоолж, ОТ нэн чухал биологийн олон янз байдлын хувьд алдагдалгүй/эерэг 
нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгодоо хүрэх үү, хэзээ хүрэх вэ гэдгийг урьдчилан 
таамаглах зорилгоор доройтлыг эерэг нөлөөтэй харьцуулдаг;  

• “Оюу толгой компанийн Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийх төлөвлөгөө" (БОЯБХШҮХТ; энэхүү төлөвлөгөө) – Өмнийн говийн нэн 
чухал биологийн олон янз байдлын төлөв байдлыг үнэлэх, төсөлтэй 
холбоотойгоор үүсэх нөлөөлөл/дарамт болон нөлөөлийг бууруулах үйл 
ажиллагааны дарааллын үе шат бүрт төслөөс авах арга хэмжээг үнэлэх хяналт 
шинжилгээний талаар дэлгэрэнгүй тусгасан. Энэхүү хяналт шинжилгээгээр 
эерэг нөлөө үзүүлэх/доройтуулахгүй байх урьдчилсан тооцооны талаар мэдээлж, 
төсөл нь тогтоосон хугацаанд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгодоо хүрэх эсэхийг 
тодорхойлж, БОЯБУТ, ГХХНСУТ, ДХУТ-ний хөрвөх менежментэд санал 
дүгнэлт өгдөг. 
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 Рио Тинто  МУ-ын 
Засгийн газар 

 Зээлдүүлэгчид 
(ОУСК, 
ЕСБХБ, бусад) 

 

 Рио 
Тинтогийн 
биологийн 
олон янз 
байдлын 
стратеги 

 Байгаль 
орчинд 
нөлөөлөх 
байдлын 
нарийвчилсан 
үнэлгээ 

 Байгаль орчин, 
нийгмийн 
нөлөөлллийн 
үнэлгээ 

 

ОТ-н Байгаль 
орчин, 
нийгмийн 
удирдлагын 
систем 

Уурхайн 
хаалтын 
төлөвлөгөө 
(стратегитэй 
ижил) 

 Хуулийн 
хэрэгжилтийн 
бүртгэл 

Чухал амьдрах 
орчны үнэлгээ 

Нөлөөлөл, 
нөлөөлөл 
бууруулах үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ 

ЭНА 
үзүүлэх үйл 
ажиллагааны 
урьдчилсан 
тооцоо 

Ургамал түүх, 
амьтан агнах, 
худалдан 
борлуулах 
хууль бус үйл 
ажиллагааны 
эсрэг журам 

  Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(жил тутмын) 

 Зээлдүүлэгчдийн 
Биологийн олон 
янз байдлын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
(БОЯБҮАТ) 

 

Газар хөндөх 
үйл 
ажиллагааны 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

Тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

Усны 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

Биологийн 
олон янз 
байдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

 Бэлчээр, 
амьжиргаа 
сайжруулах 
стратеги  

 

Бусад 
журмууд 
(ховор 
ургамлын 
журам, нөхөн 
сэргээлтийн 
ажлыг дуусгах 
шалгуур 
үзүүлэлт гэх 
мэт) 

Биологийн нэн 
чухал олон янз 
байдалд 
хяналт 
шинжилгээ 
хийх 
төлөвлөгөө 

Биологийн 
олон янз 
байдалд 
хяналт 
шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх 
төлөвлөгөө 

 Дүйцүүлэн 
хамгааллын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

  

Зураг 1. Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээтэй холбоотой баримт бичгийн 
уялдаа холбоо. 

5. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛД 2017 ОНЫ ЭЦЭС ХҮРТЭЛ 
ХИЙГДСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Биологийн олон янз байдлыг удирдан зохицуулах үүрэг амлалтуудыг хэрэгжүүлэхэд тус 
дөхөм болгох, суурь мэдээллийн зөрүүг арилгах үүднээс ОТ компани биологийн олон 
янз байдалд хяналт шинжилгээг 2012 оноос хойш хийж ирсэн. Суурь судалгаануудыг 
нэгтгэх, хяналт шинжилгээний аргачлалыг турших эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 
биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн жам ёсны хувирал өөрчлөлтийн 
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талаар ойлголт мэдлэгтэй болох зорилгоор “Нэн чухал биологийн олон янз байдалд 
хяналт шинжилгээ хийх хөтөлбөр”-ийг (НЧБОЯБХШХХ) 2013-2014 онд хоёр жилийн 
хугацаанд туршилтаар хэрэгжүүлсэн. НЧБОЯБХШХТ-г БОЯБХШҮХТ-тэй нэгтгэж,  
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний үр дүнд хүрэхэд чиглэсэн нөлөөлөл бууруулах 
ажлын гүйцэтгэл, явцыг хянах хяналт шинжилгээний үндсэн хөтөлбөр болгосон. 
НЧБОЯБХШХТ нь дарамтыг тодорхойлох 27 төрлийн үзүүлэлт, төлөв байдлыг 
тодорхойлох 18 төрлийн үзүүлэлт, хариу арга хэмжээг тодорхойлох 16 төрлийн 
үзүүлэлтүүдийг багтаасан нийт 37 төрлийн хяналт шинжилгээний аргачлалтай. 
Мэдээллийг хянах, төлөвлөх үйл явцын хүрээнд эдгээр аргачлал, үзүүлэлтэд жил бүр 
үнэлгээ хийдэг. Туруутан амьтдын агаарын болон газрын тооллого зэрэг зарим аргачлал 
нь маш нарийн төвөгтэй ажил байдаг тул тодорхой давтамжтай хийгддэг. 
НЧБОЯБХШХТ-ний хяналт шинжилгээг ОТ компани НЧБОЯБХШТ-ний гэрээт 
гүйцэтгэгчтэй хамтран гаргадаг жилийн тайланд тоймлон оруулдаг.  
 
Хөрвөх менежментийн зарчимд нийцүүлэн хэд хэдэн үнэлгээг хийсэн. Үүнд: 
1) Зөрүүгийн судалгаа (2013) - OT компани, Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг 

(ЗАХН), Зүүн Азийн Тогтвортой Хөгжил (ЗАТХ), Биологийн олон янз байдлын 
дэлхийн зөвлөл (БОЯБДЗ) байгууллагууд НЧБОЯБХШХТ бүрэн дүүрэн эсэхэд 
үнэлгээ өгөх зорилгоор зөрүүгийн судалгаа хийсэн. Уг ажлын хүрээнд, ОТ 
компанийн урьдчилан таамаглаж буй томоохон эерэг болон сөрөг нөлөөллүүд 
(БОННҮ-ний 3-р хавсралтад үндэслэн) нь Чухал амьдрах орчин гэсэн ангилалд 
багтаж буй биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсгүүд, тэр дундаа 
Байгалийн амьдрах орчин, Жороо тоодогт хэрхэн нөлөөлөхийг бүрэн дүүрэн 
илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийг сонгож чадсан эсэхийг хянасан.   

2) Аргачлал ба үзүүлэлтийн үнэлгээ (2015) - Хоёр жилийн хугацаанд туршилтын 
журмаар хэрэгжүүлсэн НЧБОЯБХШХТ-г хаахын өмнө ОТ, ЗАХН, БОЯБДЗ болон 
бусад түншүүд хамтраад уг төлөвлөгөөний хүрээнд туршсан хяналт шинжилгээний 
аргачлалуудыг үнэлсэн. Аргачлалуудыг үнэлэхдээ тэдгээрийн зардал, амжилтгүй 
болох эрсдэл, таамаглалын оновчтой байдал, статистикийн хүчин төгөлдөр байдал, 
менежментийн тохиромжтой байдал, хөрвөх менежментэд ашиглахад тохирох эсэх 
зэрэг олон шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашигласан. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
ихэнх нь амьдралд хэрэгжүүлэхэд сул болон давуу талуудтай байх болно. Үзүүлэлт 
тус бүрийг үнэн зөв байдал, нарийвчлал, мэдрэмж, түүврийн хэмжээ зэргээр нь 
үнэлсэн. Үнэлгээний үр дүнд дараагийн 5 жилд хэрэгжүүлэх хяналт шинжилгээний 
ажилд ашиглах аргачлалуудын жагсаалтыг гаргасан бөгөөд энэхүү хөтөлбөрт 
тусгасан.   

3) Жилийн төлөвлөлтийн семинар (2015 оноос хойш) – ОТ, ЗАТХ, ЗАХН, БОЯБДЗ  
болон бусад хамтран ажиллагч байгууллагууд жил бүр цугларч тухайн жилийн 
түүвэрлэлт, босго үзүүлэлтийн үр дүнг дүгнэдэг. Энэ  семинарын гол зорилго нь 
өмнөх жилүүдэд хийгдсэн судалгааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд оршдог. 
Хэлэлцүүлгийн үр дүнд шаардлагатай тохиолдолд НЧБОЯБХШХТ-нд өөрчлөлт 
оруулна.  

 
6. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦАР ХҮРЭЭ 
 
ОТ-н үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, мөн байгаль орчны зүгээс үзүүлэх 
хариу үйлчлэлд хяналт шинжилгээ хийх замаар нөлөөллийн баланс дахь эерэг болон 
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сөрөг нөлөөллийн аль алийг нь харгалзан үзэх замаар эерөг нөлөө үзүүлэх үйл 
ажиллагааны зорилтдоо хүрэхэд нь ОТ компанид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэхүү 
БОЯБХШҮТ-г боловсруулсан.   

6.1. Хяналт шинжилгээний хугацаа  
ОТ-н биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь уурхайг хаах 
(одоогоор 2055 он гэж төлөвлөж байгаа) хүртэл үргэлжилнэ. Амьдрах орчин, төрөл 
зүйлийн ихэнхэд нь Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний цар хүрээ 
харьцангуй тогтвортой байх бөгөөд харин хөрвөх менежментийн тэргүүлэх 
зорилтуудыг багтаах үүднээс тодорхой хугацааны дараа зарим нэг аргачлалыг шинээр 
нэмэх, өөрчлөх, хасах магадлалтай.    

6.2. Хяналт шинжилгээний цар хүрээ - Газар зүйн хамрах хүрээ 
Хяналт шинжилгээний ажлыг чиглүүлэхийн тулд судалгааны маш олон төрлийн 
асуудлуудыг авч үзэх шаардлагатай болдог тул энэхүү хөтөлбөр нь газар зүйн төрөл 
бүрийн хэмжээсийг хамрах шаардлагатай. Биологийн олон янз байдлын зарим нэг 
онцлогийг ОТ төслийн ойролцоох газруудад нарийн хянаж болох бол өмнийн говийн 
бүс нутгийн хэмжээнд тархсан биологийн олон янз байдлын бусад онцлогийг 
хамруулахын тулд илүү өргөн хүрээний хяналт шинжилгээ хийх шаардлагатай. Жишээ 
нь Байгалийн амьдрах орчны чанарыг (эсвэл нөхцөлийг) сайжруулах чиглэлээр ОТ-н 
гаргасан хүчин чармайлт амжилтад хүрсэн эсэхийг хэмжихийн тулд тухайн газар 
нутгийн хэмжээнд хяналт шинжилгээ хийх шаардлагатай болох ба ингэснээр байгалийн 
хүчин зүйлсийн (ялангуяа хур тунадас) нөлөөллийг илүү сайн ойлгох боломжтой болно. 
ОТ компани хулангийн ажиглалт судалгааг хийхдээ зүүн өмнөд говийн бүс нутгийг 
нийтэд нь хамруулж байгаа нь үүний нэг жишээ юм (Зураг 2).   
 

Зураг 2. Хяналт шинжилгээний талбайн жишээ – туруутан амьтдын газрын ажиглалт 
судалгааны талбай. 
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6.3. Хяналт шинжилгээний цар хүрээ – Үзүүлэлтийн төрлүүд 
 
Энэхүү хөтөлбөрт хяналт шинжилгээний гурван төрлийн үзүүлэлтийг ашигласан. Үүнд: 
• Төлөв байдал: төрөл зүйл, тоо толгой, байгалийн бусад нөөцийн төлөв байдал 
• Дарамт: Биологийн олон янз байдалд хүний (мөн Оюу толгойгоос үзүүлэх) үзүүлэх 

дарамт  
• Хариу арга хэмжээ: Эдгээр дарамтад ОТ-н зүгээс авах хариу арга хэмжээ. 
 

6.4. Хяналт шинжилгээний цар хүрээ – Амьдрах орчин, төрөл зүйлс  
 
БОЯБХШҮХТ нь БОЯБУТ-ний 3-р Хавсралтад зааж, доорх 8-р хэсэгт жагсаасан  
амьдрах орчин, төрөл зүйлсийн иж бүрдлийн хяналт шинжилгээг хийдэг. Үүнд 
байгалийн амьдрах орчин (бэлчээр), нэн чухал амьдрах орчны ангилалд багтах 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд, Оюу толгойн оролцогч талуудын тодорхойлсон бусад эн тэргүүнд 
хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлс багтана. 
 
ОТ нь биологийн олон янз байдлын хамгаалалд хөрвөх менежментийн арга барилыг 
ашигладаг. ОТ нь биологийн олон янз байдлын талаарх мэдлэг ойлголт бүрэн төгс бус 
байх бөгөөд менежментийн нөлөөлөл болон хүний хүчин зүйлсийн нөлөөнөөс үүдэн 
систем нь өөрөө байнгын хөдөлгөөнтэй оршдог болохыг хүлээн зөвшөөрдөг.  
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7. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРВӨХ 

МЕНЕЖМЕНТИЙН АРГА БАРИЛ 
 
Хөрвөх менежментийн нэг зорилт нь энэхүү төлөвлөгөөний хүрээнд эн тэргүүнд 
хамгаалах шаардлагатай зүйлийн төлөв байдалд сөрөг өөрчлөлт гарсан даруйд уян 
хатан байдлаар хариу арга хэмжээ авч, амжилт ололт, алдаа дутагдлаасаа маш хурдан 
суралцах боломж олгох үүднээс шийдлүүдийг ухаалгаар турших явдал юм. Энэ нь 
дараах үндсэн зарчмуудтай байна. Үүнд: 
• Идэвхтэй хөрвөх менежментээр тухайн менежментийн үйл ажиллагааг туршилтын 

байдлаар зохион байгуулах, ингэхдээ үр дүнг нь тоон үзүүлэлтээр гаргаж авах 
үүднээс тэдгээр үйл ажиллагааг маш сайн боловсруулсан хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд тус дөхөм 
болох үйл ажиллагааг илүүтэй үнэлэхийг тус тус шаарддаг.   

• Туршиж буй таамаглалыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр менежментийн бодлогыг 
тодорхойлох, ингэснээр хамгийн чухал боловч хараахан тодорхой болоогүй байгаа 
зүйлсийг эн тэргүүнд, маш нягт нямбай турших ёстой. 

 
Хяналт шинжилгээний үйл ажиллагаа, дүн шинжилгээнд үндэслэн ОТ компани 3-р 
зурагт харуулсан хөрвөх менежментийн арга барилыг хэрэгжүүлнэ. 
 

 
Зураг 3 Хөрвөх менежментэд хамаарах үйл ажиллагаа, баримт бичгүүдийн уялдаа 
холбоо 
 
ОТ компани хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт хяналтын үнэлгээ тогтмол хийж байх 
бөгөөд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үйл ажиллагааны явцыг хэмжих, хөрвөх 
менежментийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэлдүүлэх зорилгоор хяналт шинжилгээний 
аргачлал болон биологийн олон янз байдлын менежментийн арга барилдаа 
шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тухай бүр оруулж байна. (Хүснэгт 1) 

Хүснэгт 1. Хяналт шинжилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хийх хяналтын үнэлгээний 
төрөл ба давтамж  

Хяналт шинжилгээ
Аргачлал

Газар зүйн цар хүрээ
Үзүүлэлтийн 

хэмжилт

Үнэлгээ
Хяналтын 

үнэлгээний үр 
дүн

Шар ба улаан 
босго үзүүлэлт 

Хяналтын 
үнэлгээний 

аргачлал

Хяналт шинжилгээний 
аргачлалыг шинэчлэх

Нөлөөлөл бууруулах 
болон дүйцүүлэн 

хамгаалах үйл 
ажиллагааг шинэчлэх

Дүйцүүлэн хамгааллын 
менежментийн 

төлөвлөгөө, 
БОЯБХШҮТ, эерөг 
нөлөө үзүүлэх үйл 

ажиллагааны 
урьдчилсан тооцоог 

шинэчлэх
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Хяналтын үнэлгээний ажлууд Давтамж 
Хяналт шинжилгээний мэдээллийг 
босго үзүүлэлттэй харьцуулах (дор 
тайлбарлав) 

Үзүүлэлт, босго үзүүлэлтийн үнэлгээг 
жилийн нэгдсэн тайлан боловсруулах үйл 
ажиллагааны хүрээнд гүйцэтгэнэ 

Аргачлал, үзүүлэлтэд үнэлгээ хийж, 
шаардлагатай бол аргачлалд тохиргоо 
хийх 

Жилийн үнэлгээ, төлөвлөлтийн уулзалтын 
үеэр жилд нэг удаа. 

БОЯБХШҮХТ-г өөрчлөх 
шаардлагатай эсэх талаар хяналт 
үнэлгээ хийх 

Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх урьдчилсан 
тооцооны аргачлалд үнэлгээ хийсний дараа 
жилд нэг удаа* 

Эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны 
урьдчилсан тооцоонд дотоод үнэлгээ 
хийж шаардлагатай бол тохируулга 
хийх 

НЧБОЯБХШТ-ний тайлан гарсны дараа 
жилд нэг удаа  

Эерөг нөлөө үзүүлэх урьдчилсан 
тооцоог бүхэлд нь шинэчлэх  

5 жил тутамд 

Хөрвөх менежментийн босго 
үзүүлэлтэд хяналт үнэлгээ хийж, 
шаардлагатай бол шинэчлэх 

Хээрийн ажлын улирал дууссанаас хойш 
жилд нэг удаа. 

Хөрвөх менежментийн үйл ажиллагаа, 
туршилтад хяналт үнэлгээ хийж, 
шаардлагатай бол менежментэд засвар 
өөрчлөлт оруулах. 

Хамгийн багадаа жилд нэг удаа. Аргачлал 
тохирохгүй болсон (босго үзүүлэлт хэтэрсэн 
гэх мэт) эсвэл томоохон сайжруулалт хийх 
боломжтой байна гэсэн баримт нотолгоо 
байвал нэмэлт хяналт үнэлгээ хийх 
шаардлага үүсэж болно. 

*Зээлдүүлэгчдэд гаргаж өгөх жил тутмын тайлан нь үр дүнгийн тайлан, мөн шинээр 
цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн өөрчлөлт оруулсан бол үзүүлэлт, аргачлал, босго 
үзүүлэлтэд оруулсан аливаа өөрчлөлтийн талаарх тайлангаас бүрдэнэ (тайлагналын 
хэлбэрийг ОТ компани болон зээлдүүлэгч нар харилцан тохиролцох шаардлагатай).  
 
8. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
Энэхүү хэсэгт одоо явагдаж буй биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний 
талаар тоймлон харуулав (Хүснэгт 2). Хяналт шинжилгээний үр дүн болон бусад 
мэдээлэлд үндэслэн тодорхой давтамжтайгаар хөрвөж, шинэчилж байх зорилгоор 
энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулсан болно. (Хүснэгт 1)  
 
Хяналт шинжилгээний нарийвчилсан аргачлалуудыг хавсралтаар оруулсан бөгөөд 
тухайн аргачлалуудыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан шат дарааллыг тодорхойлсон Ажлын 
стандарт журам (АСЖ) боловсруулах үндэс суурь болно. 
 
9. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛТ, БОСГО ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 
9.1.  Эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны зорилт 
Ихэнх үзүүлэлтийн хувьд эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны зорилтыг тоон 
үзүүлэлтээр илэрхийлсэн. Энэ нь эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан 
тооцоонд тусгасан үр дүнд хүрэх зорилт юм. Хангалттай мэдээлэлтэй болох үед дунд 
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хугацааны (5-10 жил) нэмэлт зорилтуудыг боловсруулах боломжтой. Зарим 
үзүүлэлтүүдийн хувьд бусад томоохон нөлөөлөлтэй холбоотой тодорхойгүй байдалтай 
харьцуулахад тоогоор илэрхийлэгдэх нөлөөлөл бага учир тэдгээрийг эерэг нөлөө 
үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан тооцоонд оруулаагүй.  
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Хүснэгт 2.Нэн чухал биологийн олон янз байдлын үзүүлэлтүүдийн тойм (Дэлгэрэнгүйг Хавсралтаар харуулав) 
Биологийн олон 
янз байдал 

Дарамтын 
төлөв байдал 
эсвэл  хариу 
арга хэмжээ/  
ДХУТ АГҮ 

Үзүүлэлт (дэлгэрэнгүйг 
хавсралтаас харна уу) 

Эерөг нөлөө 
үзүүлэх зорилт (25 
жилийн хугацаанд 
Эерэг нөлөө 
үзүүлэх) 

Улбар шар босго үзүүлэлт Улаан босго үзүүлэлт 

1.Нэн чухал амьдрах орчны ангилалд багтах зүйлс  
1а. ОТ-н нөлөөллөөс үүдэлтэй урьдчилан тооцоолсон ноцтой эрсдэл 
Хулан, хар сүүлт Дарамт (=ДХУТ-

АГҮ-1) 
Хууль бус агнуурын эсрэг 
дүйцүүлэн хамгаалах нутаг 
дэвсгэрт (газрын 
тооллогоор) илэрсэн амьтны 
сэг зэмийн нягтаршил 

Амьтны шинэ сэг 
зэм 18%-иар 
буурсан (2015 оны 
суурь судалгаатай 
харьцуулахад) 

Өмнөх жилийнхээс өссөн 
үзүүлэлттэй байх эсвэл 10 
жилийн хугацаанд <30% -
иар буурсан,  

5 жилийн хугацаанд 
амьтны сэг зэм буураагүй. 

 Дарамт/Хариу 
аргахэмжээ 
(=ДХУТ-АГҮ-3) 

Дэд бүтцээс дайжих  Хууль бус ан 
агнуурын эсрэг 
ажил хэрэгжүүлсэн 
газарт 8,5%-иар 
буурсан. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

 Дарамт  ОТ-ГС чиглэлийн замаар 
хөндлөн гарсан тоо. (GPS-
тэй хүзүүвчтэй амьтад) 

Жилд замаар 
хөндлөн гарсан 
амьтад (20 
хүзүүвчтэй хулан, 
10 хүзүүвчтэй хар 
сүүлтээс) 

Жилд зам хөндлөн гарсан 
амьтны тоо <5 байх (20 
хүзүүвчтэй хулангаас) 
Жилд зам хөндлөн гарсан 
тоо <5 байх (10 хүзүүвчтэй 
хар сүүлтээс) 

Жилд удаа зам хөндлөн 
гарсан тоо <1 (20 
хүзүүвчтэй хулангаас) 
Жилд удаа зам хөндлөн 
гарсан тоо <1  (10 
хүзүүвчтэй хар сүүлтээс) 

 Дарамт  Ургамал түүх, амьтан агнах, 
хадгалах, тэжээх зэрэг хууль 
бус үйлдэл үйлдсэн нь 
нотлогдсон зөрчлийн тоо 
(хууль сахиулах багаас) 

Хэсэг нэгж тус 
бүрийн ажлаас 
илрүүлж, бууруулах 
(2015-2016 оны 
суурь судалгаанаас) 

Хулангийн 15-аас илүү 
тохиолдол. Хар сүүлтийн 
18-аас илүү тохиолдол 

Хулангийн 22-оос илүү 
тохиолдол. Хар сүүлтийн 
29-өөс илүү тохиолдол 
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 Дарамт  Ургамал, амьтны хууль бус 
бүтээгдэхүүн илрүүлсэн ОТ-
н үзлэг шалгалтын тоо. 

хамаарахгүй Жагсаалтад багтсан эн 
тэргүүнд хамгаалах 
шаардлагатай сүүн 
тэжээлтэн, шувууны төрөл 
зүйлийг илрүүлэх үзлэг 
шалгалт. 

Жагсаалтад багтсан эн 
тэргүүнд хамгаалах 
шаардлагатай сүүн 
тэжээлтэн, шувууны 
төрөл зүйлийг илрүүлэх 
үзлэг шалгалт >1 

 Дарамт  ОТ компани болон гэрээт 
компанийн тээврийн 
хэрэгсэлд мөргүүлсэн зэрлэг 
амьтдын тоо. 

хамаарахгүй Мөргөсөн осол зөрчил 
гарсан тохиолдол 

Улиралд мөргүүлсэн 
хулангийн тоо >1  
Улиралд мөргүүлсэн хар 
сүүлтийн тоо >4 

 Дарамт  ОТ-н тээврийн хэрэгслийн 
гаргасан зөрчлийн тоо (хурд 
хэтрүүлэх, замгүй газраар 
явах, түр зогсох). 

хамаарахгүй >0 тохиолдол  Заасан хурдны хязгаараас 
>10 км/цагийн хурдтай 
явах  

 Дарамт  ОТ-ГС чиглэлийн замын 
хөдөлгөөний эрчим, хурд 
хэтрүүлсэн тээврийн 
хэрэгслийн тоо. 

хамаарахгүй Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

 Төлөв байдал 
(=ДХУТ-АГҮ-2) 

100,000 км2 талбайд байгаа 
тоо толгой (газрын 
тооллогоор). 

Илрүүлэх 
боломжтой өсөлт 
(p<0.2 2013-2015 
оны суурь 
судалгаанаас). 

3 жилийн хугацааны 
дундаж бууралт >10% 

3 жилийн хугацааны 
дундаж бууралт >30% 

 Төлөв байдал 100,000 км2 талбайд байгаа 
тоо толгой (агаарын зураг 
болон алсаас мэдрэх бусад 
арга ашиглан). 6 жил тутам. 

Илрүүлэх 
боломжтой өсөлт 
(2013 оны суурь 
судалгаанаас). 

3 судалгааны дундаж 
бууралт  >10% 
(ойролцоогоор 18 жил) 

3 судалгааны дундаж 
бууралт >30% 
(ойролцоогоор 18 жил) 

 Төлөв байдал 
(=ДХУТ-АГҮ-5) 

Өмнөговьд хулантай 
тааралдах хүрээ/газар нутаг. 

Өргөтгөсөн хүрээнд 
УБ-Бээжингийн 
төмөр замын зүүн 
хэсгийн 

Туршилтын хашааг авснаас 
хойш 4 жилийн хугацаанд 
төмөр замын зүүн тал руу 
өргөжөөгүй/тэлээгүй. 

Хашааг бүрэн авснаас 
хойш 5 жилийн хугацаанд 
төмөр замаас зүүн тийш 
өргөжөөгүй/тэлээгүй. 
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тохиромжтой 
амьдрах орчны 
5,000км2 талбай 
багтана. 

 Хариу арга 
хэмжээ (=ДХУТ-
АГҮ-6) 

УБ-Бээжингийн төмөр замыг 
хөндлөн гарсан нийт тоо. 

Хоёр төрөл зүйлийн 
сард зам хөндлөн 
гарсан тоо >10 

Туршилтын хашааг авснаас 
хойш 4 жилийн хугацаанд 
хоёр төрөл зүйлийн жилд 
зам хөндлөн гарсан тоо<5 

Хашааг бүрэн авснаас 
хойш 5 жилийн хугацаанд 
төмөр зам хөндлөн 
гараагүй. 

 Хариу арга 
хэмжээ 

Сургалтад (жолоодлогын) 
хамрагдсан үндсэн/гэрээт 
ажилчдын хувь 

100% 80% 60% 

 Хариу арга 
хэмжээ  

Олон талын төлөөлөл бүхий 
хамтарсан баг (ОТТБХБ), 
Олон талын төлөөлөл бүхий 
эргүүлийн нэгж (ОТТБЭН)-
ын эргүүлд гарсан хүн 
өдрийн тоо  

хамаарахгүй <1000 хүн-өдөр <800 хүн-өдөр 

 Хариу арга 
хэмжээ 

Бүс нутгийн БОЯБ-н 
төлөвлөгөө боловсруулах 
үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх 

хамаарахгүй Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

1.b.ОТ-н нөлөөллөөс үүдэлтэй урьдчилан тооцоолсон өндөр эрсдэл 
Бүйлс, 
Аргамжинцэцэг, 
Грубовын 
хөөндий, 
Потанины хотир 

Дарамт ОТ-той холбоотой дэд 
бүтцээс шалтгаалж мөхсөн 
бодгалийн тоо. 

хамаарахгүй. УЛТ-н орон нутгийн газрын 
зураг бэлэн болоход 
тогтооно 

УЛТ-н орон нутгийн 
газрын зураг бэлэн 
болоход тогтооно 

Төлөв байдал НЧБОЯБХШТ-ний хүрээнд 
Ханбогд суманд хийгдсэн 
ховор ургамлын судалгаанд 
үндэслэн тооцсон тархалтын 
талбай 

ОТ-с хамаарч 
буурсан зүйл 
байхгүй.(суурь 
судалгаанаас эсхүл 
хяналттай 
харьцуулсан). 

Босго үзүүлэлт байхгүй Босго үзүүлэлт байхгүй 

 Хариу арга Нөхөн сэргээлт хийсэн Мөхсөн бодгалийн Нөлөөлөл үзүүлж эхэлснээс Нөлөөлөл үзүүлж 
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хэмжээ бэлчээрийн талбай дах 
бодгалийн тоо (үзүүлэлтийг 
шалгаж байгаа). 

тооноос илүү  хойш 15 жилийн дотор 
мөхсөн бодгалийн <50%-
ийг нөхөн сэргээсэн 

эхэлснээс хойш 15 
жилийн дотор мөхсөн 
бодгалийн <90%-ийг 
нөхөн сэргээсэн 

1c. ОТ-н нөлөөллөөс үүдэлтэй урьдчилан тооцоолсон бага/дунд зэргийн эрсдэл 
Боржингийн 
илрэлийн 
цэцгэн 
бүлгэмдэл 

 Ханбогд сумын төвийг 
тойруулан тогтоосон радиус 
доторх модлог ургамал буюу 
бүйлсэд гарсан өөрчлөлт  

Үзүүлэлтийг 
эцэслэсний дараа 
тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Могойч 
загалай 

Дарамт Цахилгааны дэд бүтцийн 
доороос олдсон тогонд 
цохиулсан шувууны сэг 
зэмийн тоо. 

Тогонд цохиулсан 
шувууны сэг зэм 
байхгүй. 

Тогонд цохиулсан шувууны 
сэг зэм олдсон 

Жилд тогонд цохиулсан 
шувууны сэг зэмийн тоо 
>1  

 Дарамт Цахилгааны шугамын доороос 
олдсон шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэмийн тоо. 

Шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэм 
байхгүй. 

Жилд шугам мөргөсөн 
могойч загалай; жилд 
шугам мөргөсөн жороо 
тоодгийн тоо >4 

Жилд шуам мөргөсөн 
могойч загалай  >1; жилд 
шугам мөргөсөн жороо 
тоодог  >6 

 Төлөв байдал Ханбогд сумын судалгааны 
талбай дахь идэвхтэй үүрний 
(шувууны) тоо. 

Буураагүй (2013-
2015 оны суурь 
судалгаанаас). 

<7 <4 

 Хариу арга 
хэмжээ 

ОТ-н цахилгааны шугамын 
дэд бүтэц дагуух шувуу 
үргээгчийн % 

хамаарахгүй хамаарахгүй хамаарахгүй 

 Хариу арга 
хэмжээ 

Тусгаарлагч хийхээр 
төлөвлөсөн цахилгааны шон, 
төгсгөлийн шон, дэд станц, 
цамхагуудад тусгаарлагч 
суурилуулж, засвар үйлчилгээ 
хийж буй %. 

100% 90% 70% 

 Хариу арга 
хэмжээ (=ДХУТ-

Тогонд цохиулах, мөргөх 
эрсдэлээс сэргийлэх идлэг 

Жилд тогонд 
цохиулөх, мөргөж 

Жилд тогонд цохиулах, 
мөргөж эрсдэх аюулаас 

Жилд тогонд цохиулах, 
мөргөж эрсдэх аюулаас 



“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК  
 

Биологийн олон янз байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх төлөвлөгөө 

Хүчинтэй болох: 
2015.12.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-Е14-PLN-0004-Е 

Хувилбар: 
1.1 

 
 

Page 20 of 55 
UNCONTROLLED COPY WHEN PRINTED.  REFER TO PROSPECT FOR LATEST VERSION 

PRINTED DATE: 2019-10-18 
 

20 

АГҮ-8) шонхорын таамагласан тоо  эрсдэх аюулаас 
хамгаалсан идлэг 
шонхорын тоо 
>1000 

хамгаалсан идлэг 
шонхорын тоо >1000 

хамгаалсан идлэг 
шонхорын тоо >500 

2. Бусад оролцогч талуудаас тавьсан шаардлагын дагуу эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай зүйлс 
2а. ОТ-н нөлөөллөөс үүдэлтэй урьдчилан тооцоолсон өндөр эрсдэл 
Жороо тоодог Дарамт  Цахилгааны шугамын дороос 

олдсон шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэмийн тоо (засах 
коэффициентийг ашиглахын 
өмнө). 

Шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэм 
жилд ≤4. 

Шугам мөргөсөн шувууны 
сэг зэм жилд >4. 

Шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэм жилд >6. 

 Дарамт  Үржлийн үеэр Галбын говийн 
сав газарт хийгдэх барилга 
угсралт, засвар үйлчилгээний 
ажлын тоо. 

хамаарахгүй Хийгдсэн аливаа ажил 
үйлчилгээ  

Нэг жилд, нэг ижил 
талбайд хийгдэх ажил 
үйлчилгээний тоо >1 
байх. 

 Дарамт  ОТ компани болон гэрээт 
компанийн тээврийн хэрэгсэлд 
мөргүүлсэн зэрлэг амьтдын 
тоо. 

хамаарахгүй 
 
 

Жороо тоодог мөргөсөн 
осол гарах. 

Жилд жороо тоодог 
мөргөсөн тоо >1. 

 Дарамт  Гэнэтийн шалгалтаар 
илрүүлсэн хүнсний хаягдалд 
хучилт хийгээгүй тохиолдол  

Өдөр тутам хучилт 
хийх  

Шалгалтын <90% -д хучилт 
хийсэн 

Шалгалтын <80% -д 
хучилт хийсэн 

 Дарамт  Хаягдлын менежментийн төв 
дэх хэрээний тоо  

хамаарахгүй Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

 Төлөв байдал Дарамтын хяналт 
шинжилгээний үр дүнд 
үндэслэн тоо толгойн 
нягтаршилд хяналт 
шинжилгээ хийх хугацаа, 
аргачлалд жил бүр хяналт 
үнэлгээ хийх. 

хамаарахгүй хамаарахгүй хамаарахгүй 
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 Хариу арга 
хэмжээ 

ОТ-н цахилгааны шугамын 
дэд бүтцийн дагуух 
ажиллагаагүй болсон, дутсан 
(алга болсон) шувуу 
үргээгчийн %. 

хамаарахгүй хамаарахгүй хамаарахгүй 

 Хариу арга 
хэмжээ (=ДХУТ-
АГҮ-7) 

Үндэсний шинэ стандарт 
гарснаас хойш Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэр дээр баригдсан 
ОТ-н бус цахилгааны 
шугамын урт, км. 

 2025 онд 0 км 2030 онд 0 км  

Бусад эн 
тэргүүнд 
хамгаалах 
ургамал 

Бэлчээрийн амьдрах орчин алдагдах, бэлчээр доройтсоноос үүсэх болзошгүй нөлөөлөл: Онцгой амьдрах орчны ангилалд багтах эн 
тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай ургамалтай ижил аргачлал (дээр дурдсан); хэт ихээр түүснээс үүдэх нөлөөлөл, өндөр заган ойтой 
ижил аргачлал (доор харуулав) ашиглана. 

2b. ОТ-н нөлөөллөөс үүдэлтэй урьдчилан тооцоолсон бага/дунд зэргийн эрсдэл 
Голын хайлаас, 
улиангар 

Дарамт Булаг шанд, моддын ойр 
орчим дахь усны урсац 

Хяналтын 
талбайтай 
харьцуулахад ОТ-н 
нөлөөлөлд өртсөн 
талбайд ноцтой 
өөрчлөлт гараагүй. 

Хэмжилтийн хугацааны 
гүний усны түвшний 
өөрчлөлт (нэмэгдэх, буурах) 
>2 

Хэмжилтийн хугацааны 
гүний усны түвшний 
өөрчлөлт (нэмэгдэх, 
буурах) >4 

Дарамт Дэд бүтцийн улмаас үхсэн 
модны тоо 

Нэмж үхээгүй. Мод үхсэн Аливаа хоёр мод үхсэн. 

Төлөв байдал Хайлаасны оройн үхэжсэн % Хяналтын 
талбайтай 
харьцуулахад ОТ-н 
нөлөөлөлд өртсөн 
талбайд ноцтой 
өөрчлөлт гараагүй. 

Дурын жилийн хяналтын 
талбайтай харьцуулахад 
ОТ-н нөлөөлөлд өртсөн 
талбайд хайлаасны оройн 
үхэжсэн хувийн өсөлтийн  
дундаж >5% 

Дурын жилийн хяналтын 
талбайтай харьцуулахад 
ОТ-н нөлөөлөлд өртсөн 
талбайд хайлаасны орой 
үхэжсэн хувийн өсөлтийн 
дундаж >20% 

Хариу арга 
хэмжээ 

Тарьсан хайлаасны тоо, 
ургалтын хувь 

хамаарахгүй хамаарахгүй хамаарахгүй 
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Заган ой Дарамт ОТ-н дэд бүтцээс шалтгаалж 
доройтсон талбай, нягтаршил 

БОННҮ-д 
урьдчилан 
тооцоолсноос илүү 
хохирол учраагүй  

БОННҮ-д урьдчилан 
тооцоолсноос илүү 
устгагдсан заган ой 

БОННҮ-д урьдчилан 
тооцоолсноос илүү 
устгагдсан заган ой >1 га 

 Дарамт  Хууль бусаар ургамал түүсэн, 
амьтан агнасан, хадгалсан 
талаар мэдээлсэн зөрчлийн тоо 
(хууль сахиулах багаас). 

Илрүүлж болох 
бууралт (2015-2016 
оны суурь 
судалгаанаас) 

>0 тохилдол  >10 тохилдол 

 Дарамт Ханбогд сумын оршин 
суугчдын хэрэглээний түвшин  

хамаарахгүй Суурь түвшнээс (2016) 
>20%-иар буурсан  

Суурь түвшнээс (2016) 
>40%-иар буурсан 

 Дарамт Ханбогд сумын малчдын 
хэрэглээний түвшин  

хамаарахгүй Суурь түвшнээс (2016) 
>20%-иар буурсан  

Суурь түвшнээс (2016) 
>40%-иар буурсан 

 Төлөв байдал  Талбай, чанар (үзүүлэлтүүдийг 
шалгаж байгаа) 

Үзүүлэлтүүдийг 
эцэслэсний дараа 
тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

 Хариу арга 
хэмжээ  

Заг тарьсан талбай, ургалтын 
чанар  

Үхсэн модноос илүү 
QH байна.  

2026 он гэхэд усгагдсан HQ-
ийн >75% нь сэргээгдсэн 
байна. 

2026 он гэхэд усгагдсан 
HQ-ийн >50% нь 
сэргээгдсэн байна. 

Байгалийн 
амьдрах 
орчин/бэлчээрий
н талбай 
 

Дарамт ОТ-н дэд бүтцээс шалтгаалж 
доройтсон талбай 

Урьдчилан 
тооцоолсон 
нөлөөлөл нь 
8500QH-с ихгүй. 

ЭНА үзүүлэх урьдчилсан 
тооцоонд ашигласан 
зураглал дээр нэмж  >500 
QH байна  

хамаарахгүй 

      
 Дарамт Бэлчээр ашиглалтын дундаж 

түвшин (хашаалсан талбайн 
гаднах болон доторх 
өөрчлөлтийг харьцуулах) 

хамаарахгүй хамаарахгүй хамаарахгүй 

      
 Төлөв 

байдал/Хариу 
Бэлчээрийн чанар (байгуулсан 
бэлчээрийн хяналт 

SCP дүйцүүлэн 
хамгаалах талбайн  

Босго үзүүлэлт байхгүй  Босго үзүүлэлт байхгүй. 
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арга хэмжээ 
(=ДХУТ-АГҮ-
4) 

шинжилгээний талбайн 
хүрээнд) 

350,000 га талбайн 
10 % сайжирсан 
(хяналтын 
талбайтай 
харьцуулахад). 

 Хариу арга 
хэмжээ 

Нөхөн сэргээсэн бэлчээрийн 
талбай, бэлчээрийн чанар 
(үзүүлэлтүүд хяналт үнэлгээ 
хийж байгаа) 

8500 чанар га (QH)-
ийн урьдчилан 
тооцоолсон 
нөлөөллийн 50%. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

 Хариу арга 
хэмжээ 

Ноолуурын төслийн талбай 
дахь ямааны (болон бусад 
малын) тоо толгойн нягтаршил  

Ямааны тоо толгойн 
бууралтын хувийг 
2020 онд тогтооно. 

2020 онд тогтооно. 2020 онд тогтооно. 

      
Аргаль  Дарамт  Хууль бусаар ургамал түүсэн, 

амьтан агнасан, хадгалсан 
талаар мэдээлсэн зөрчлийн тоо 
(хууль сахиулах багаас). 

Илрүүлж болох 
бууралт (2015-2016 
оны суурь 
судалгаанаас) 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

 Дарамт Ургамал, амьтны хууль бус 
бүтээгдэхүүн илрүүлсэн ОТ-н 
үзлэг шалгалтын тоо. 

хамаарахгүй >0 >10 

 Төлөв байдал 100,000 км2 талбайд байгаа 
тоо толгой (агаарын 
тооллогоор)  
 

Илрүүлж болох 
өсөлт (2013 оны 
суурь судалгаанаас) 

3 судалгааны хугацааны 
бууралты дундаж >10% 
(ойролцоогоор 15 жил) 

3 судалгааны хугацааны 
бууралтын дундаж >30% 
(ойролцоогоор 15 жил) 

 Төлөв байдал БОЯБНХШҮ-ний тайланд 
үндэслэсэн тоо толгойн 
тооцоолол 
 

Суурь судалгаанаас 
илрүүлж болох 
өсөлт 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

 Хариу арга 
хэмжээ  

Хурааж авсан зэрлэг ан 
амьтны бүтээгдэхүүний үнийн 
дүн (уурхайн цогцолборт 

хамаарахгүй >0 >10 
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хийгдсэн ОТ-н үзлэг 
шалгалтаар). 

Цагаан зээр  Хар сүүлттэй ижил нөлөөлөлд өртөх боловч нөлөөллийн талбайд цөөн тохиолдоно. Хар сүүлттэй ижил аргачлал, 
зорилт, босго үзүүлэлт хэрэглэгдэнэ (дээр дурдсан). 

Алагдаахай, 
эрээн хүрэн, 
Козловын 
харуулдай 

 Нөлөөллийн талбайд бүртгэгдээгүй тул хяналт шинжилгээ төлөвлөөгүй. Энэ төрөл зүйлийн хувьд гол эрсдэлт 
хүчин зүйл нь амьдрах орчны доройтол байдаг тул бэлчээрийн талбайн нөхцөл байдлын хяналт шинжилгээ нь 
орлуулагч болно.  

Гангар хун, 
Ундар шумбуур, 
идлэг шонхор, 
ооч ёл, хонин 
тоодог, реликт 
цахлай, борцгор 
хотон 

 Цахилгааны шугамаас үзүүлж 
болзошгүй нөлөөлөл; могойч 
загалай, жороо тоодогтой 
ижил арга, зорилт, босго 
үзүүлэлттэй байна (дээр 
харуулсан). 

Шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэм 
жилд ≤4. 

Шугам мөргөсөн шувууны 
сэг зэм жилд ≤4. 

Шугам мөргөсөн 
шувууны сэг зэм жилд ≤6. 

Монгол ногтруу, 
Монгол хулан 
жороо 

 Цахилгааны шугамаас үзүүлж 
болзошгүй нөлөөлөл; 
Бэлчээрийн амьдрах орчин 
алдагдах, доройтохоос 
үүдэлтэй болзошгүй нөлөөлөл: 
жороо тоодог, бэлчээрийн 
хяналт шинжилгээний аргатай 
ижил аргачлал хэрэглэнэ (дээр 
харуулсан). 

Суурь мэдээлэл 
бэлэн болоход 
тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно. 

2с. ОТ-н нөлөөллөөс үүдэлтэй урьдчилан тооцоолсон маш бага эрсдэл 
Улирлын 
чанартай нуур, 
цөөрөм 

 Нөлөөллийн талбайд улирлын чанартай нуур, цөөрөм үүсэх хүртэл хяналт шинжилгээний ажил төлөвлөөгүй. 

Шар элэгт 
хөмрөг 

 Нөлөөллийн талбайд бүртгэл, судалгаа хийгдээгүй тул хяналт шинжилгээ төлөвлөөгүй. 
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Жишээ нь “ОТ-н тээврийн хэрэгслийн гаргасан зөрчлийн тоо (хурд хэтрүүлсэн, замгүй 
газраар явсан, түр зогссон)” нь төслийн ул мөрөөс шалтгаалсан амьдрах орчны 
доройтол болон хууль бус ан агнуураас үүдэлтэйгээр ан амьтад тээврийн хэрэгслээс 
үргэж, дайжих зэрэгтэй харьцуулахад тоогоор илэрхийлэгдэх нөлөөлөл бага хэдий ч уг 
үзүүлэлт нь ОТ болон төслийн оролцогч талуудын хувьд энэ нь шийдвэрлэж, хянах 
шаардлагатай чухал асуудал хэвээр байх юм. Бусад үзүүлэлтүүд нь “орцын үзүүлэлт” 
(жишээ нь Олон талын төлөөлөл бүхий хамтарсан баг, Хулгайн ан агнууртай тэмцэх 
явуулын багийн эргүүлд гарсан хүн өдрийн тоо гэх мэт) болно. Гэхдээ ихэнх орцын 
үзүүлэлтүүдийг энэхүү БОЯБХШҮХТ бус, харин БОЯБМТ эсвэл ҮАМТ-ний хүрээнд 
баримтжуулсан хэдий ч зарим нэгийг нь (дээр дурдсан жишээ зэрэг) хөрвөх менежмент 
болон гадагш өгөх мэдээлэлд оруулах нь чухал гэж үзсэн.   
 
Зорилт, босго үзүүлэлтүүдийг тогтоохдоо статик суурь судалгаа (өөрөөр хэлбэл ОТ-н 
бус нөлөөлөлд өөрчлөлт орохгүй гэсэн нөхцөлд)-н ашиглах бөгөөд хяналт шинжилгээ 
болоэ бусад судалгааны хяналт шинжилгээгээр туршин баталгаажуулна. 

9.2. Хөрвөх менежментийн босго үзүүлэлтүүд 
“Төлөв байдал”-ыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд нь эерэг нөлөөллийг харуулах тул 
ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байх шаардлагатай. Зарим тохиолдолд (Жороо тоодог 
болон ургамал түүх үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй эн тэргүүнд хамгаалах 
шаардлагатай ургамал гэх мэт) төлөв байдлыг сайжруулах нь техникийн хувьд 
боломжгүй байж болох тул төлөв байдалтай холбоотой зорилт нь өөрчлөлтгүй байх 
бөгөөд хариу арга хэмжээг илэрхийлэх нэмэлт үзүүлэлтийг ашиглан дүйцүүлэн 
хамгаалал болон/эсвэл нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанаас гарсан сайжралыг хянана. 
“Дарамт”-ыг илэрхийлэх үзүүлэлт нь ерөнхийдөө буурах хандлагатай байх 
шаардлагатай. Зарим тохиолдолд (тухайлбал төслийн шууд ул мөрийн хувьд) ЭНА 
үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан тооцоонд хэдийнэ тусгасан нөлөөллүүдээс өөр 
нэмэлт нөлөөлөл үүсгэхгүй байх зорилт тавьсан. “Хариу арга хэмжээ”-г илэрхийлэх 
үзүүлэлтүүд нь ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байх шаардлагатай. Хариу арга хэмжээ нь 
“орцын үзүүлэлт” бөгөөд дарамт болон төлөв байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтэд үзүүлж 
буй нөлөөллөөр нь дамжуулан хянахад илүү тохиромжтой тул хариу арга хэмжээний 
үзүүлэлтүүдэд зорилт дэвшүүлэх нь төдийлөн тохиромжтой бус юм. (“Орц”-ын 
үзүүлэлтүүдийг Дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан)  
 
Хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх үед босго үзүүлэлтийг 
анхааруулах дохио болгон ашигладаг. Босго үзүүлэлтийг давсан тохиолдолд тухайн 
үзүүлэлтийг давахад хүргэсэн сөрөг нөлөөлөл нь ОТ компанийн эсвэл гадны хүчин 
зүйлээс шалтгаалсан алин болохыг тодорхойлох хяналт шалгалтыг эхлүүлнэ. Уг хяналт 
шалгалтаар ОТ-н үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан нь тогтоогдвол одоогийн 
менежментийг өөрчлөх шаардлагатай эсэхийг шалгах зорилгоор нэмэлт хяналт шалгалт 
хийнэ. Хяналт шинжилгээ хийх үүрэг бүхий талууд босго үзүүлэлтийг давсан эсэхийг 
тодруулах хяналт шинжилгээг жил бүр хийнэ. Гэхдээ зарим тохиолдолд (тухайлбал 
тээврийн хэрэгслээр хулан дайрсан тохиолдолд) босго үзүүлэлтийг давсан эсэхийг тэр 
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дор нь тогтоож болдог. Босго үзүүлэлтийг давсан тохиолдолд дараах үйл явцыг 
мөрдөнө. Үүнд:  
 
Хөрвөх менежментийг дэмжих үүднээс босго үзүүлэлт нь: 
• Тодорхой утга, цаг хугацааны хязгаартай байх, бөгөөд 
• Богино хугацаанд томоохон өөрчлөлт гарсан эсвэл тогтвортой өсөлттэй явсаар урт 

хугацаанд томоохон өөрчлөлт бий болсон тохиолдолд энэ талаар анхааруулах 
үүрэгтэй.  

 
Хоёр түвшин бүхий босго үзүүлэлтийг ашиглах бөгөөд тэдгээрийг Зураг 4-т харуулав. 
Босго үзүүлэлт хэтэрсэн тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна. Үүнд: 
• Улбар шар босго хэтэрсэн тохиолдолд учир шалтгааныг нь тодорхойлох зорилгоор 

нэмэлт судалгааг  эхлүүлнэ. ОТ компани эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны 
зорилтоо хэвийн явцтайгаар биелүүлэхийн тулд одоо хэрэгжүүлж буй нөлөөлөл 
бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай болж болзошгүй. 

• Улаан босго хэтэрсэн тохиолдолд учир шалтгааныг нь ойлгож, ОТ эерэг нөлөө 
үзүүлэх зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд ямар хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай 
болохыг тодруулах зорилгоор яаралтай нэмэлт судалгааг эхлүүлнэ. Үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд ОТ компаниас томилсон хөндлөнгийн хоёр хянагч 
хяналт үнэлгээ хийж нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагаанд оруулах өөрчлөлтөд 
санал өгнө (дүйцүүлэн хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ шаардагдаж болзошгүй). 

 
Эдгээр босго үзүүлэлтийг 2-р Хүснэгтэд жагсаасан бөгөөд аливаа үзүүлэлтийн хэмжээ 
хэлбэлзэж болох ба улбар шар босго хэтэрсэн тохиолдолд судалгаа эхлүүлэх, харин 
улаан босго хэтэрсэн тохиолдолд яаралтай судалгаа эхлүүлнэ. Энэхүү судалгаанд 
үндэслэн нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагааг өөрчлөх шаардлагатай болно. Үзүүлэлт 
улбар шар босгоос дээгүүр байгаа тохиолдолд эерэг нөлөө үзүүлж чадна (өөрөөр хэлбэл 
төсөл хэвийн явцтай байгаа) гэж үзэх хэдий ч үзүүлэлтүүд улбар шар болон улаан 
босгоос доогуур болсон тохиолдолд эерэг нөлөө ахиу үзүүлж чадахгүй байх эрсдэл 
нэмэгдэнэ. Эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан тооцоог болгоомжтой 
байдлаар гаргасан тул улбар шар босгыг давснаар эерэг нөлөө үзүүлж чадахгүй байх 
эрсдэл үүсэж байгааг илтгэх ба энэ нь аливаа сөрөг хандлагыг эрт илрүүлснээр тухайн 
эрсдэлийг газар авахаас өмнө зохих хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжийг олгох 
зорилготой юм.  
 

Зураг 4: Биологийн олон янз байдлын эерөг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны босго 
үзүүлэлт, хариу арга хэмжээ, үр дагаврын схем. 
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ОТ-н биологийн олон янз байдлын ихэнх үзүүлэлтэд (ялангуяа төлөв байдлын 
үзүүлэлтэд) нөлөөлж буй жам ёсны хувирал өөрчлөлтийн хэмжээ болон хэмжилтийн 
алдааг хангалттай сайн тодорхойлж хараахан амжаагүй байгаа тул бүлгэмдлийн чиг 
хандлагад суурилсан, баттай нотолгоо бүхий босго үзүүлэлт гаргах боломжгүй байна. 
“Төлөв байдал”-ыг илэрхийлэх олон үзүүлэлтүүдийн хувьд суурь үзүүлэлтийг 
тооцоолохын тулд дор хаяж гурван жилийн турш стандарт хяналт шинжилгээ тууштай 
хийх шаардлагатай байдаг бол бүлгэмдлийн жам ёсны өөрчлөлтийг ойлгож, түүнд 
гарсан гэнэтийн болон алгуур өөрчлөлтийг ойлгоход түүнээс ч их хугацаа шаардагдана. 
Хяналт шинжилгээний аргачлалд өөрчлөлт орсон тул зарим үзүүлэлтээр гурван жилийн 
стандарт хяналт шинжилгээ хийгдээгүй байна.  
 
Мэдээлэлтэй болох хүртэл босго үзүүлэлтийг болгоомжтой байдлаар гаргасан байгаа 
бөгөөд мэргэжлийн санал дүгнэлтэд үндэслэнэ. Эдгээр босго үзүүлэлтийг урьдчилсан 
үзүүлэлт гэж үзэх шаардлагатай бөгөөд цаашид тодорхой давтамжтайгаар нарийвчилсан 
хяналт үнэлгээ хийж, ингэхдээ хяналт шинжилгээний зорилтот болон хөрвөх 
хөтөлбөрөөс гарсан мэдээллийг (гурван жилийн стандарт хяналт шинжилгээний баттай 
мэдээлэл гэх мэт) ашиглана. Эдгээр урьдчилсан босго үзүүлэлтийг гаргахдаа тодорхой 
жилүүдийн болон урт хугацааны стандарт мэдээллийг харьцуулсны үндсэн дээр (эхлэл 
болон төгсгөлийн тодорхой цэггүй гулсах дунджаас тооцоолсон хамгийн их өөрчлөлт) 
гаргаж авсан. 
 
Хөрвөх менежментийн хариу үйлдлийг эхлүүлэхэд ашиглаж байгаа босго үзүүлэлтүүд 
нь ерөнхийдөө “дарамт”-ыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд дээр суурилсан бөгөөд  ОТ 
компанийн эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагаа хэвийн явцтай байгаа эсэх эсвэл эерэг 
нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны зорилт, уг тооцоот зорилтыг тодорхойлоход ашигласан 
суурь таамаглал нь хяналт шинжилгээний мэдээлэлтэй зөрчилдөж байгаа эсэхийг 
тодорхойлох зорилготой юм. “Төлөв байдал”-ыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүдтэй 
харьцуулахад хяналт шинжилгээ хийх зардал бага, өөрчлөлтийг илүү хурдан илрүүлэх 
боломжтой, ОТ-н үйл ажиллагаатай хамаатуулахад илүү хялбар байх тул дарамтын 
үзүүлэлтүүд илүү ач холбогдолтой байдаг. Дарамтын үзүүлэлтүүд нь ОТ-н сөрөг 

БОЯБ-ын эерэг 
үзүүлэлт гарна   
гэж тооцно 

БОЯБ-ын 
эерэг нөлөө 
үзүүлж 
чадахгүй 
байх 
эрсдэлтэй 

Бо
сг

о 
үз

үү
лэ

лт
 

БОЯБ-н 
эерэг нөлөө  
үзүүлж 
чадахгүй  
гэж тооцно 

Төслийн хугацаа 

БОЯБ-ын зорилт 

Улбар шар босго 
Шалтгааныг тодруулж нөлөөлөл 
бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааг өөрчилнө 

Улаан босго 
Шалтгааныг тодруулж хариу 
арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлнэ 
Улаан босго маш их хэтэрсэн 
үед шалтгааныг тодруулж 
хариу арга хамжээний 
төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ 
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нөлөөллүүдийг хэмжээд зогсохгүй хууль бус ан агнуур зэрэг суурь (төсөл эхлэхээс өмнө 
байсан эсвэл төсөл эхлээгүй бол тэр хэвээрээ үлдэх байсан) дарамтуудыг бууруулж буй 
эерэг нөлөөллүүдийг мөн хэмжих боломжтой. “Дарамт” болон “төлөв байдал”-ыг 
илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийн уялдаа холбоо сайн мэдэгдэхгүй (тодорхой бус байгаа 
дарамтын улмаас төлөв байдал өөрчлөгдөж байж болзошгүй гэх мэт) байж болох тул эн 
тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг 
болгоноор төлөв байдлын үзүүлэлтүүдийг хянах шаардлагатай бөгөөд босго 
үзүүлэлтийг аль болох даруйхан тодорхойлно. Мэдээлэлтэй болмогц босго 
үзүүлэлтүүдийг сайжруулж, шинэ босго үзүүлэлтүүдийг нэмж болох хэдий ч босго 
үзүүлэлтэд хүрсэн гэсэн цорын ганц үндэслэлээр өөрчлөлт оруулж болохгүй. 
 
ОТ төсөл эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны зорилтдоо хүрэхгүй байх эрсдэл үүсэж 
эхлэх түвшинг заах зорилгоор улбар шар, улаан босгыг тавьсан. Эдгээр босго нь бодит 
байдал эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан тооцоонд ашигласан суурь 
таамаглал эсвэл дарамт болон төлөв байдлыг илэрхийлэх утгуудаас хэтэрхий холдож 
байгааг харуулна. “Орцын үзүүлэлт”-ийг гэрээ болон ажлын төлөвлөгөөнүүдэд тусгаж, 
хэрэгжилтийн тайлангаар хянаж байгаа тул хариу арга хэмжээний үзүүлэлтэд босго 
тавиагүй. Хариу арга хэмжээг илэрхийлэх “гарцын үзүүлэлт” нь дарамтын үзүүлэлт 
(тухайлбал агнуурын ач холбогдолттой төрөл зүйлүүдэд тавьсан дарамтын үзүүлэлтэд 
хяналт шинжилгээ хийх замаар хууль бус ан агнуурын эсрэг дүйцүүлэн хамгаалах 
ажлын үр дүнг хянана гэх мэт) эсвэл төлөв байдлын үзүүлэлт (бэлчээрийн газар нутаг 
болон уг газар нутагт ургадаг ховор ургамлын төрөл зүйлүүдэд тавьсан төлөв байдлын 
үзүүлэлтүүдэд хяналт шинжилгээ хийх замаар бэлчээрийн дүйцүүлэн хамгаалах ажлын 
үр дүнг хянана гэх мэт)-тэй ерөнхийдөө ижил байна.  
 
9.2.1 Босго давсан үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө  
Дээр дурдсанчлан, улбар шар болон улаан босгод хүрмэгц  ОТ хариу багц арга хэмжээг 
авч эхэлнэ. Хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах үйл явцыг удирдан 
чиглүүлэх үйл ажиллагааг дор тодорхойлов.   
 
Улбар шар босго үзүүлэлтийг давсан үед авах хөрвөх менежментийн  хариу арга 
хэмжээ  
 
Холбогдох үзүүлэлт улбар шар босгыг давсан тохиолдолд биологийн олон янз байдалд 
эрсдэл тулгарсныг заах бөгөөд хөрвөх менежментийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. Хариу 
арга хэмжээ авах үйл явц: 
1. Илэрсэн асуудлыг бататгах үүднээс анхан шатны мэдээллийг дахин нягталж 

шалгах, 
2. Ямар үйл явдал тохиолдов, яагаад тохиолдов гэдгийг тодруулах үүднээс мэдээллийг 

бусад мэдээлэлтэй харьцуулах (босго үзүүлэлтийг давсан нь ОТ компаниас 
шалтгаалав уу, гадны хүчин зүйлээс шалтгаалав уу, эдгээрийн аль аль нь байв уу гэх 
мэт) 

3. Нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагаа үр дүнтэй байсан эсэхэд үнэлгээ өгөх. Үүнд: 
a. Үр дүнгүй байсан бол нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагааг зохих ёсоор 

хэрэгжүүлж байсан бол босго үзүүлэлтийг давах байсан уу? Засч залруулах 
арга хэмжээ авах шаардлагатай. ЭСВЭЛ 
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b. Нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагааг зохих ёсоор хэрэгжүүлсээр байсан 
хэдий ч босго үзүүлэлтийг давсан бол тухайн нөлөөлөл бууруулах үйл 
ажиллагаа нь анх төлөвлөсөн шиг үр дүнтэй байгаагүй эсвэл ОТ компанийн 
хяналтаас гадуур гадны жолоочоос шалтгаалсан. Тухайн босго үзүүлэлт 
хэтэрсэн нь ОТ-н үндсэн болон дам нөлөөлөлтэй холбоотой бол нэмэлт/өөр 
төрлийн нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

4. Босго үзүүлэлтийг дахин тохируулах шаардлагатай эсэхийг авч үзэх. 
 
Улаан босго үзүүлэлтийг давсан үед авах хөрвөх менежментийн  хариу арга хэмжээ  
 
Улаан босгыг давсан тохиолдолд авах арга хэмжээ нь дээрхтэй ижил байх бөгөөд дээр 
нь нэмээд босго үзүүлэлт хэтэрсэн тухай ОТ компани олж мэдсэнээс хойш нэг сарын 
дотор эдгээр үнэлгээг хийнэ, 
• Эдгээр үнэлгээ, үйл ажиллагааны зөвлөмжид ОТ-оос томилсон хөндлөнгийн 

хянагчаар хяналт үнэлгээ хийлгэнэ. 
• Босго үзүүлэлт хэтэрсэн нь ОТ-н үндсэн болон дам нөлөөллөөс шалтгаалсан бол 

засч залруулах эсвэл нэмэлт/өөр төрлийн нөлөөлөл бууруулах шаардлагатай арга 
хэмжээний хяналт үнэлгээг БОЯБХШҮХТ-д тусган өөрчилнө. 

9.3. Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө, нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагаа 
 
Нөлөөлөл бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа нь биологийн олон янз 
байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны зорилтод хүрэхээр амжилттай хэрэгжиж 
байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд тодорхой хяналт шинжилгээ хийх шаардлагатай. 
Менежментийн шинэ арга барилыг турших эсвэл одоо байгаа арга барилд өөрчлөлт 
оруулах үед хяналт шинжилгээний хэрэгцээ шаардлага өөрчлөгдөж болзошгүй. Иймд 
хяналт шинжилгээ болон нөлөөлөл бууруулах/дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны 
хоорондох хэлхээ холбоог энэхүү төлөвлөгөөнд тусгаж өгсөн. Нөлөөлөл бууруулах 
болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны бүх гэрээ, ажлын төлөвлөгөөнд “орцын 
үзүүлэлт”-д хяналт шинжилгээ хийх, түүнийг тайлагнах үйл явц багтсан. Хариу арга 
хэмжээний “гарцын үзүүлэлт” нь дарамтын үзүүлэлт (тухайлбал агнуурын ач 
холбогдолттой төрөл зүйлүүдэд тавьсан дарамтын үзүүлэлтэд хяналт шинжилгээ хийх 
замаар хууль бус ан агнуурын эсрэг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр дүнг хянана гэх 
мэт) эсвэл төлөв байдлын үзүүлэлт (бэлчээрийн газар нутаг болон уг газар нутагт 
ургадаг ховор ургамлын төрөл зүйлүүдэд тавьсан төлөв байдлын үзүүлэлтүүдэд хяналт 
шинжилгээ хийх замаар бэлчээрийн дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр дүнг хянана гэх 
мэт)-тэй ерөнхийдөө ижил байна. Босго хэтэрсэн үед эсвэл өөр бусад шалтгаанаар 
(зохион байгуулалт, зардал мөнгөний асуудал гарсан, оролцогч талаас шаардлага 
тавьсан, улирлын чанартай шалтгаанаар гэх мэт) менежментийн стратегийг хугацаанаас 
нь өмнө үнэлэх шаардлагатай болсноос бусад тохиолдолд эдгээр хяналт шинжилгээний 
мэдээллүүдийг ашиглан менежментийн үйл ажиллагаанд жилд нэг удаа хяналт үнэлгээ 
хийнэ. Эдгээр хяналт үнэлгээний үр дүнг тусгах замаар нөлөөлөл бууруулах болон 
дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулах, БОЯБХШҮХТ болон эерэг нөлөө 
үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан тооцоог шинэчлэхэд ашиглана.  
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9.4. Эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт, урьдчилсан тооцоог 
шинэчлэх 
 

ОТ компани Биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой тухай 
урьдчилсан тооцоог 2012 онд гаргасан БОННҮ-нд анх тусгаж, 2015, 2017 онд уг 
тооцооллыг тус тус шинэчилсэн. Эерөг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны урьдчилсан 
тооцоо нь ОТ-н ерөнхий төлөвлөгөөний маш чухал хэсэг бөгөөд байгаль орчны 
өөрчлөлт болон/эсвэл шинэ мэдээлэл гарах бүрт тогтмол хянан засварлаж байна. Уг 
урьдчилсан тооцоо нь эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз 
байдлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд гарах доройтол болон сайжралыг тооцоолсон иж бүрэн 
тооцоо судалгаа юм. Эдгээр доройтол, сайжралыг суурь мэдээлэл, бусад байгууллагын 
хийсэн ижил төстэй судалгаа, мэргэжилтнүүдийн санал дүгнэлтэд үндэслэн анх 
тооцоолсон. Эдгээр тооцоог болгоомжтой байдлаар гаргасан бөгөөд янз бүрийн 
таамаглал, төсөөллийг ил тод тусгасан. Эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны 
урьдчилсан тооцооны сүүлийн үеийн хувилбаруудад эдгээр доройтол, сайжралыг ОТ-н 
биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, ОТ-н биологийн олон янз байдлын 
бусад судалгаанаас гарсан эмпирик мэдээлэлд үндэслэн тооцоолсон болно.  
 
Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний мэдээлэлд жил тутам үнэлгээ хийж, 
эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны тооцоололд ач холбогдолтой эсэх (дундаж болон 
итгэлцлийн интервал гэх мэт), сонгосон үзүүлэлтийн эерэг болон сөрөг өөрчлөлтийг  
илрүүлэх чадамжийг үнэлнэ. Үнэлгээг НЧБОЯБХШХ-ний жилийн үнэлгээний нэг хэсэг 
болгон гүйцэтгэнэ. Эерэг нөлөө үзүүлэх урьдчилсан тооцооллыг өмнөх мэдээлэл, 
туршлага дээр үндэслэн  5 жил тутамд шинэчилж байна. Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үйл 
ажиллагааны ахицын үнэлгээ, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний санал зөвлөмж, 
дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа, хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийн үнэлгээг 
багтаасан нэгдсэн тайлан гаргана.  

10. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 

Файлын нэр ОТ-10-Е14-PLN-0006-Е-Биологийн олон янз байдалд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө 

Тодорхойлолт Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөө 

Эх зохиогч Группийн Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах хэлтэс 
Боловсруулсан 
огноо 2015.12.01 

Баталсан Дэннис Хосак 
Баталсан огноо 2016.03.01 
Өөрчлөлтийн 
бүртгэлийн дугаар ## 

 
Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Үнэлгээ 
хийсэн огноо Эрсдэл үнэлэгч Хянах хуваарь Дараагийн 

хянах огноо 
Дунд 2016.03.01 Дэннис Хосак Хоёр жил 

тутамд 
2018.03.01 
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Хувил
бар 

Хянан 
засварласа
н огноо 

Зохиогч Баталсан Хянан засварлалтын 
тэмдэглэгээ 

1.0 2016.03.01 Хэд хэдэн Дэннис Хосак Батлав.  
1.1 2018.05.31 Хэд хэдэн  Самданжигмэ

д  
Тулганям, 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
Ахлах 
мэргэжилтэн  

НЧБОЯБХШХ-ийн мэдээллийг 
оруулан шинэчилсэн.  
ОТ-н форматад оруулав.  
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ХАВСРАЛТ: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ  

Хяналт шинжилгээний аргачлал, үзүүлэлтийн босго тус бүрийг Энэхүү хавсралт  2-р 
хүснэгтэд тоймлон үзүүлэв. Дэлгэрэнгүйг АСЖ болгон баримтжуулна. 
 

 
 
Үзүүлэлт  ОТ-ГС чиглэлийн замаар хөндлөн гарсан тоо. (GPS-тэй хүзүүвчтэй  

амьтад) 
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт 

Тэргүүлэх 
байгууллага 

Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг  

Аюул занал  Тоо толгой хуваагдах  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

OT – Гашуун сухайт чиглэлийн зам  

Давтамж  GPS-тэй хүзүүвчтэй хулангийн тоо 2015 оны сүүлээс эхлээд 2 
жилийн хугацаанд (хүзүүвч ~ 2 жилийн хугацаанд мэдээлэл 
дамжуулна) 
Хар сүүлт зээр: 2015 оны сүүлээс эхлээд 2015 оны эцэс хүртэл 
мэдээлэл дамжуулна  

Арга  НЧБОЯБХШТ-ний тайлангуудаас үзэх 
Дүн шинжилгээ НЧБОЯБХШТ-ний тайлангуудаас үзэх 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 

Үзүүлэлт  Хууль бус агнуурын эсрэг дүйцүүлэн хамгаалах нутаг дэвсгэрт 
(газрын тооллогоор) илэрсэн амьтны сэг зэмийн нягтаршил 

Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

ЗАХН /Монгол Улсын Их Сургууль 

Аюул занал Хууль бус ан агнуур  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Бүгд 

Давтамж  Жил тутам  
Арга  НЧБОЯБХШХ-ийн тайланд дэлгэрэнгүй заасны дагуу  
Дүн шинжилгээ Хорогдлын хэмжээ, хууль бус ан агнуурын хэмжээнд дүн 

шинжилгээ хийх. Ковариантуудтай уялдуулах. 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт  
Хууль бус ан 
агнуурын эсрэг 
дүйцүүлэн хамгаалах 
нутаг дэвсгэрт 
(Номгон, Баян-Овоо, 
Хатанбулаг, Хөвсгөл, 
Ханбогд сум) шинээр 
илрэх сэг зэмийн тоо 
18%-иар буурсан. 

Өмнөх жилийнхээс өссөн 
үзүүлэлттэй байх эсвэл 10 
жилийн хугацаанд <30% -иар 
буурсан байх  
 

5 жилийн хугацаанд сэг зэм 
буураагүй байх. 

Таамаглал  Дэд популяцын хэмжээ [үзүүлэлт = амьтны нягтаршил, газрын 
тооллогоор] тогтвортой хэмжээнд байна). 
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Тодорхойлоогүй Шар босго: Жилд  зам хөндлөн 
гарсан тоо <5 удаа (20 
хүзүүвчтэй хулангаас) 
Жилд зам хөндлөн гарсан тоо 
<5 (20 хүзүүвчтэй хар сүүлтээс) 

Жилд зам хөндлөн гарсан тоо <1 
(20 хүзүүвчтэй хулангаас) 
Жилд зам хөндлөн гарсан тоо <1 
(20 хүзүүвчтэй хар сүүлтээс) 

Таамаглал  Хамгийн багадаа хулангийн 20 хүзүүвч,  хар сүүлтийн 10 хүзүүвч 
идэвхтэй мэдээлэл дамжуулсан хэвээр байна. Хүзүүвчнээс авсан 
мэдээллийг дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа болон бусад 
нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний үнэлгээнд ашиглана.  

 
Үзүүлэлт  Ургамал түүх, амьтан агнах, хадгалах, тэжээх зэрэг хууль бус 

үйлдэл үйлдсэн нь нотлогдсон зөрчлийн тоо (хууль сахиулах 
багаас) 

Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, Хар сүүлт, Аргаль, Цагаан зээр  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

ЗАХН 

Аюул занал  Хууль бус ан агнуур  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТТБХБ, ОТТБЭН-ийн дүйцүүлэн хамгаалах талбай  

Давтамж  Тасралтгүй  
Аргачлал  Хууль бус ан агнууртай холбогдох тохиолдлуудыг (зөрчил) тогтмол 

баримтжуулан нэгтгэх, өрхийн судалгаа, зах зээлийн судалгаа, 
түүвэр судалгаа хийнэ.  

Дүн шинжилгээ Тодорхой хугацааны туршид гарсан өөрчлөлтийг тооцох. 
Боловсрол олгох үйл ажиллагаа, хууль хэрэгжүүлэх 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай уялдуулах.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Нэгж бүрийн тухайд 
илрүүлэх боломжтой 
бууралт  (2015-2016 
оны суурь 
судалгаанаас) 

Хулангийн 15-аас дээш 
тохиолдол бүртгэгдэх. 
Цагаан зээрийн 18-аас дээш 
тохиолдол. 

Хулангийн 22-оос дээш 
тохиолдол. Цагаан зээрийн 29-
өөс дээш тохиолдол бүртгэгдэх.  

Таамаглал  ЗАТХ, ЗАХН-ийн хууль бус ан агнуурын эсрэг тайланд дурдсанаар 
шар босго үзүүлэлт нь 2015, 2016 онд гарсан тохиолдлуудын 
дундаж байна. Хууль бус ан агнуурын эсрэг үйл ажиллагааны үр 
дүнд хулгайн ан агнуурын тоо буурна гэж үзэж байгаа бөгөөд 
буураагүй тохиолдолд хариу арга хэмжээг эхлүүлнэ  (хэрэв тоо 
дундаж хэмжээнд байвал).  
Хулан: 2015 онд 18, 2016 онд 12 = дунджаар 15 тохиолдол  
Хар сүүлт: 2015 онд 33, 2016 онд 3 = дунджаар 18 тохиолдол 
Шар босго үзүүлэлт дээш 50%-д хүрэхэд улаан болго үзүүлэлт 
болно.  

 
Үзүүлэлт  Ургамал, амьтны хууль бус бүтээгдэхүүн илрүүлсэн ОТ-н үзлэг 

шалгалтын тоо. 
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт, аргаль, заг, ховор ургамал  

Тэргүүлэх OT-н БОЯББ ОТ-н хамгаалалтын алба, нисэх буудлын багийнхны 
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байгууллага тусламжтай гүйцэтгэнэ 
Аюул занал  Хууль бус ан агнуур, ховор ургамал түүх тохиолдол нэмэгдэх 

(зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй)  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

OT уурхайн талбай, нисэх буудал  

Давтамж  Хамгаалалтын албанаас нисэх буудалд өдөр тутам, хойд хаалган 
дээр гэнэтийн, ажилчдын байр, ажлын байранд тодорхой 
давтамжтайгаар хяналт шалгалт хийнэ. OT-н БОЯББ улирал 
тутамд тайлан мэдээ авна.  

Аргачлал Хамгаалалтын ажилтнууд ОТ уурхайд онгоц, машин, бусад 
тээврийн хэрэгслээр ирж, явж буй бүх зорчигчдын (ОТ гэрээт 
байгууллагуудын ажилтнууд, зочид) ачааг рентген төхөөрөмжөөр 
шалгах, уурхайд ирж явж буй бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн 
ачааг шалгах талаар ОТ-н байгаль орчны менежер, Хамгаалалтын 
албаны менежертэй зөвшилцөн тохирох.   

Дүн шинжилгээ Рентген төхөөрөмж ямар нэг ургамал, амьтны хууль бус 
бүтээгдэхүүн (мах, арьс, толгой, эвэр, савар, хатаасан ургамал гэх 
мэт) байж болзошгүйг илрүүлсэн тохиолдолд  хамгаалалтын 
ажилтан цүнхийг шалган үзнэ. Шалгалтаар ямар нэг хууль бус 
бүтээгдэхүүн илэрвэл тухайн этгээдийн хувийн мэдээллийг (нэр, 
албан тушаал, хэлтэс гэх мэт) тэмдэглэж, авч явсан зүйлийн 
зургийг авч баталгаажуулан, зэрлэг амьтан ургамлын төрөл зүйл, 
тоо хэмжээ, биеийн аль хэсэг нь (хэдэн арьс, толгой, эвэр байгаа) 
хэр зэрэг хэмжээтэй байгааг тодорхойлно. Ялган таних боломжгүй 
бол хамгаалалтын ажилтан Ахлах ажилтандаа мэдэгдэх ба Ахлах 
ажилтан ОТ-н БОЯББ-аас тусламж авна.  
 
Түүнчлэн хамгаалалтын ажилтнуудын уурхайн талбайд болон 
тээврийн хэрэгсэл, ажилчдын байранд явуулах аливаа бусад хяналт 
шалгалтын үеэр ургамал, амьтны хууль бус бүтээгдэхүүний 
шалгалтыг давхар явуулах, эсвэл ургамал амьтны бүтээгдэхүүнийг 
хууль бусаар эзэмшиж байж болзошгүй хэмээн сэжиглэж байгаа 
тохиолдолд хяналт шалгалт явуулах талаар ОТ-н Байгаль орчны 
менежер ОТ-н хамгаалалтын албаны менежертэй ярилцан тохирно.  
Хамгаалалтын ажилтнуудын тээврийн хэрэгслүүдэд хийсэн 
гэнэтийн хяналт шалгалтын тоо, ургамал амьтны хууль бус 
бүтээгдэхүүн илрүүлсэн тоог гаргах талаар Байгаль орчны 
менежер хамгаалалтын менежертэй мөн тохирно.  
 
ОТ-н Биологийн олон янз байдлын баг улирал бүрийн эцэст 
хамгаалалтын ахлах ажилтнаас хууль бус амьтан ургамлын 
бүтээгдэхүүн илрүүлэх хяналт шалгалтын тоо (боломжтой бол 
төрөл зүйлийг тодорхойлох), ОТ уурхайн цогцолборын хэмжээнд 
хураан авсан амьтан ургамлын бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ (кг, 
ширхэг)-ний мэдээллийг авч стандарт мэдээллийн хуудсанд 
тэмдэглэнэ.  
 
ОТ-н Биологийн олон янз байдлын баг хамгаалалтын багт 
зөвлөгөө өгч ажиллах хэдий ч (тухайн бүтээгдэхүүнийг таних, 
хяналт шалгалтын ач холбогдлыг тодорхойлох гэх мэт)  
захиргааны болон хуулийн ямар нэг үйл явцыг эхлүүлэхгүй. 
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Дүн шинжилгээ: Мэдээллийн урьдчилсан дүн шинжилгээг ОТ-н 
БОЯББ гүйцэтгэнэ. Мэдээллийг мэдээллийн хуудаснаас MS Excel 
программд оруулна. Хууль бус ургамал, амьтны бүтээгдэхүүнийг 
илрүүлсэн хувь хэмжээ, төрөл зүйл бүрд дүн шинжилгээ хийнэ.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Хамаарахгүй  Жагсаалтад багтсан эн 

тэргүүнд хамгаалах хөхтөн 
амьтан, шувууны төрөл 
зүйлийг илрүүлсэн тоо >0 байх 

Жагсаалтад багтсан эн тэргүүнд 
хамгаалах хөхтөн амьтан, 
шувууны төрөл зүйлийг 
илрүүлсэн тоо >10 байх  

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  ОТ компани болон гэрээт компанийн тээврийн хэрэгсэлд 

мөргүүлсэн зэрлэг амьтдын тоо. 
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан; хар сүүлт; жороо тоодог  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

OT-н биологийн олон янз байдлын баг  

Аюул занал  Тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ- ГС чиглэлийн замыг оруулан ОТ-н бүх зам 

Давтамж  Сар бүр  
Арга  Жолооч ажиглагчийн хамт ОТ-Гашуун сухайт чиглэлийн зам, 

Гүний хоолойн шугам дагуу, нисэх буудал, ОТ-г Ханбогд  
чиглэлийн болон бусад ОТ-н гол замын дагуу 40 км цагийн 
хурдтай явж тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлсэн амьтан, сэг зэмийг 
илрүүлнэ. Ямар нэг үхсэн амьтан, амьтан байж болзошгүй зүйл 
харагдвал машинаа зогсоож тухайн амьтны төрөл зүйл, тоо ширхэг, 
хүйс (боломжтой бол), үхлийн шалтгаан, GPS координат зэргийг 
тэмдэглэж, сэт зэм үлдэгдлийн зургийг авч зургийн дугаарыг 
тэмдэглэнэ. Сэг зэмийг ОТ-д авчран хогийн цэг эсвэл шатаах 
байгууламжид устгана. Төслийн баг ОТ уурхайн цогцолборын 
дүрэм журмын дагуу тохиолдол бүрийг ОТ-н хяналтын өрөөнд 
мэдэгдэнэ. Хяналтын өрөө ОТ-н БОЯББ –тай холбогдож тухайн 
тохиолдлын байршил, төрөл зүйлийн тодорхойлолт зэрэг 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө. OT-н  БОЯББ тухайн осол болсон 
газарт очиж дээр дурдсан үйл явцыг давтан гүйцэтгэнэ (энэ нь 
зөвхөн зэрлэг амьтдад хамаарах ба нохой/малд хамаарахгүй). Сэг 
зэмийг ОТ-д авчран хогийн цэг эсвэл шатаах байгууламжид 
устгана. Мэдээллийн стандарт мэдээллийн хуудсанд тэмдэглэнэ. 

Дүн шинжилгээ Мэдээллийн урьдчилсан дүн шинжилгээг ОТ-н БОЯББ хийнэ. 
Тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлсэн зэрлэг амьтны тоог улирал, жил 
тутам тайлагнаж, зурагт тэмдэглэхийн зэрэгцээ стандарт хяналт 
шинжилгээгээр илрүүлсэн тоо, бусад аюулгүй байдлын багийн 
ажилтнуудын тайлагнасан тоог мөн тэмдэглэнэ.   

ЭНА үзүүлэх зорилт Шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Хамааралгүй. (ОТ-н 
тээврийн хэрэгсэлд 

ОТ-н тээврийн хэрэгсэлд 
мөргүүлсэн хулан, хар сүүлт, 

ОТ-н тээврийн хэрэгсэлд улиралд 
мөргүүлсэн хулангийн тоо >1. ОТ-
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мөргүүлсэн амьтныг 
ЭНА тооцоололд 
хүчин зүйл болгон авч 
үзнэ). 

жороо тоодог. н тээврийн хэрэгсэлд улиралд 
мөргүүлсэн хар сүүлтийн тоо  >4.  
ОТ-н тээврийн хэрэгсэлд улиралд 
мөргүүлсэн жороо тоодгийн тоо >1 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  ОТ-н тээврийн хэрэгслийн гаргасан зөрчлийн тоо (хурд хэтрүүлэх, 

замгүй газраар явах, түр зогсох). 
Биологийн олон янз 
байдал  

Байгалийн амьдрах орчин; Хулан; хар сүүлт. 

Тэргүүлэх 
байгууллага 

OT-н БОЯБ-ын баг,  ОТ-н аялал зохицуулалтын баг  

Аюул занал  Амьдрах орчны алдагдал, доройтол. Тээврийн хэрэгсэлд 
дайруулах. Хууль бус ан агнуураас үүдэн туурайтан амьтад 
тээврийн хэрэгсэл, дэд бүтцээс дайжих  

Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Бүх талбай 

Давтамж  ОТ БОЯБ-ын баг ОТ-н Аялал зохицуулалтын багаас улирал тутам 
мэдээлэл авна.  

Аргачлал  ОТ-н GPS төхөөрөмж бүхий тээврийн хэрэгсэл уурхайн лицензийн 
талбайн дотуур болон гадуур зорчихдоо тогтоосон хурдны 
хязгаарыг баримталж байгаа эсэхэд OT-н Аялал зохицуулалтын баг 
хяналт тавих талаар ОТ-н Байгаль орчны менежер  ОТ-н 
Хамгаалалтын албаны менежер нар хэлэлцэн тохирно. Уурхайн 
талбайн доторх хурдны хязгаар 60 км/цаг, гаднах талын хурдны 
хязгаар 80 км/цаг байна. Тээврийн хэрэгсэлд суурилуулсан GPS 
төхөөрөмжийг тухайн газрын хурдны хязгаараас давсан 
тохиолдолд жолооч болон Аялал зохицуулалтын багт дохио өгч 
мэдээлдэг байхаар тохируулна.ОТ-н Байгаль орчны менежер хурд 
хэтрүүлсэн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг Аялал зохицуулалтын 
багаас улирал бүрийн эцэст авч стандарт мэдээллийн хуудсанд 
бүртгэнэ. ОТ-н Аялал зохицуулалтын баг ОТ-н GPS төхөөрөмжтэй 
тээврийн хэрэгслүүд зөвшөөрөгдсөн замаар зорчиж байгаа эсэхийг 
баталгаажуулах хяналт тавих талаар ОТ-н Байгаль орчны менежер 
OT-н хамгаалалтын менежертэй зөвшилцөн тохирох, мэдээлэл 
хуваалцах. 

Дүн шинжилгээ Мэдээллийн урьдчилсан дүн шинжилгээг ОТ-н БОЯББ хийнэ. 
Бүртгэгдсэн мэдээллийг Excel програмд оруулна.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Хамааралгүй  >0 тохиолдол Тогтоосон хурдны хязгаар >10 км 
Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  ОТ-ГС чиглэлийн замын хөдөлгөөний ачаалал, хурд хэтрүүлсэн 

тээврийн хэрэгслийн тоо 
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

OT-н БОЯББ  

Аюул занал  Тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, тоо толгой хуваагдах  
Газар зүйн хамрах OT- ГC чиглэлийн зам 
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хүрээ  
Давтамж  Бодит цагийн хяналтын төхөөрөмж, мэдээлэл бүртгэгчийг тогтмол 

ажиллуулна. Урьдчилсан тайланг долоо хоног тутамд, дэлгэрэнгүй 
дүн шинжилгээг улирал тутам хийнэ.  

Арга  Замын хөдөлгөөний ачааллыг цахилгаан индукцийн систем, хэт 
улаан туяаны радараар төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хянана. 
Цахилгаан индукцийн системийг замын хучилтын дор гүехэн булж 
200 м ийн кабель утсаар хянах самбартай холбоно. Хэт улаан 
туяаны мэдрэгч радар төхөөрөмжийг замын ойролцоо байрлуулж 
мөн хянах самбартай холбоно. Эдгээр төхөөрөмж нь тээврийн 
хэрэгслийг тоолж, төрөл (эхлээд зөвхөн хөнгөн тэрэг, ачааны 
тэрэг), хурд, аяллын чиглэлээр ангилан ангилан ялгана. Хянах 
самбар дотор мэдээлэл тогтмол бүртгэгдэж байна. Хэрэв 
хөдөлгөөнт холбооны систем (GPRS) суурилуулсан бол  
мэдээллийг ОТ уурхайн талбайн компьютер руу шууд дамжуулах 
боломжтой. Замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжийг ОТ-ГС 
чиглэлийн замын (ОТ-оос 40-60 км-ийн хооронд) тэн хагаст 
байрлуулна. Эдгээр тандалтын төхөөрөмжөөр тоологдсон бүх 
тээврийн хэрэгслийг ОТ-ГС чиглэлийн замаар зорчсонд тооцох ба 
аяллын ирэх, явах чиглэлээс үл хамааран замын хөдөлгөөний нийт 
ачаалалд оруулан тооцно.  

Дүн шинжилгээ Мэдээлэл бүртгэгчид бүртгэгдсэн мэдээллийг татан авч МS Excel 
программд оруулна. Өдрийн хамгийн ачаалал өндөртэй цаг, долоо 
хоног/сарын хамгийн их ачаалалтай өдөр, жилийн хамгийн их 
ачаалалтай сарыг тодорхойлно. Түүнчлэн мэдээлэлд тээврийн 
хэрэгслийн ангилал бүрээр (хөнгөн болон ачааны тэрэг) болон ОТ-
н (Аялал зохицуулалтын багийн мэдээллээс авна) болон ОТ-н бус 
тээврийн хэрэгслээр ангилан дүн шинжилгээ хийнэ. Анхдагч 
мэдээллийг хүзүүвчтэй амьтад, камераар авсан тандалтын мэдээлэл 
болон бусад төрлийн талбайн ажиглалтын мэдээлэлтэй 
харьцуулсны үндсэн дээр зэрлэг амьтдын тээврийн хэрэгсэлд 
дайруулж буй байдал, зам хөндлөн гарч буй байдлын талаар 
статистик уялдаа холбоо бүхий хамаарлыг тодорхойлно.Тээврийн 
хэрэгсэл бүрийн хурдыг Аялал зохицуулалтын багийн мэдээллээс 
авсан хурд хэтрүүлсэн ОТ-н тээврийн хэрэгслийн мэдээлэлтэй 
харьцуулна.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Хамааралгүй  Суурь мэдээлэл бэлэн 

болоход тогтооно 
Суурь мэдээлэл бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  100,000 км2 талбайд байгаа тоо толгой (газрын тооллогоор). 
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

ЗАХН  

Аюул занал  Хууль бус ан агнуур, амьдрах орчин хуваагдах, мал дайрч орох 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Судалгааны талбайг хулангийн дэд популяцийн талбайгаар 
тогтоосон  

Давтамж  Итгэлцлийн хязгаараас хамаарч 3 жил тутамд  
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Арга  Тухайн газар нутагт машинаар явж амьтдын GPS байршил, өнцөг, 
зайг тэмдэглэнэ. АСЖ, НЧБОЯБХШТ-ний тайлангаас үзэх 

Дүн шинжилгээ Зайн судалгаа, ерөнхийлсөн шугаман загвар, ArcMap 10.x  
программыг ашиглана. Ургамалжилт, өндөржилт, налуу, айл өрх, 
гадаргын усны нөөц хүртэлх зай, зам, суурин газар зэрэг байгаль 
орчин, хүний хүчин зүйлүүдийн хамаарлыг тогтооно. Судалгааны 
талбай дахь тоо толгойн хэмжээ (итгэлцлийн хязгаараар) 
тархалтыг тогтооно. АСЖ -аас харах. 

ЭНА үзүүлэх зорилт Шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Илрүүлэх боломжтой 
өсөлт (p<0.2; 2013-
2015 оны суурь 
судалгаанаас) 

3 жилийн бууралтын дундаж 
>10%  

3 жилийн бууралтын дундаж  >30%  

Таамаглал  Суурь судалгааны тоо толгой тогтмол байна.  
 
Үзүүлэлт  100,000 км2 талбайд байгаа тоо толгой (агаарын тооллого болон 

бусад мэдрэгч төхөөрөмжийн аргаар)  
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

ЗАХН 

Аюул занал  Хууль бус ан агнуур, амьдрах орчны хуваагдал, мал дайрч орох 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Судалгааны талбайг хулангийн дэд популяцийн талбайгаар 
тогтоосон  

Давтамж  Ойролцоогоор 6 жил тутамд нэг удаа  
Аргачлал  Талбайд 5-10 км-ийн зайтай нислэг үйлдэж зураг авна. Зураг дээрх 

амьтад, зүйлийг тоолно. Өмнө хийгдсэн судалгаа, шинээр бий 
болсон хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан нарийвчлалыг шинэчилнэ.  

Дүн шинжилгээ Тоолох, тархалтыг зурагт тэмдэглэх. Замаас алслагдсан байдал 
болон бусад байгалийн болон хүний хүчин зүйлтэй хэрхэн хамаарч 
байгааг 10 x 10 км-ийн нарийвчлалаар тогтооно.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Илрүүлэх боломжтой 
өсөлт (2013 оны суурь 
судалгаанаас) 

3 судалгааны бууралтын 
дундаж >10% (18 орчим 
жил) 

3 судалгааны бууралтын дундаж 
>30% (18 орчим жил) 

Таамаглал   
 
 
Үзүүлэлт  Сургалтад хамрагдсан ажилтан/гэрээт ажилтны % (жолоочийн 

мэдлэг олгох сургалт) 
Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

OT-н БОЯББ ОТ-н Байгаль орчны сургалтын баг болон Сургалтын  
хэлтсийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлнэ.  

Аюул занал  Тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

OT-н замууд, ялангуяа ОТ-ГС чиглэлийн зам, уурхайн цогцолбор  

Давтамж  OT-н БОЯББ холбогдох мэдээллийг ОТ-н сургалтын 
хэлтэс/Байгаль орчны сургалтын багаас улирал тутам авна.   

Аргачлал  OT-н БОЯББ нэн чухал биологийн янз байдлын талаар сургалтын 
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модуль боловсруулах ба сургалтын модуль нь хурдны хязгаарыг 
баримтлах, зориулалтын замаар зорчих, зэрлэг амьтдыг хөөж 
айлгахгүй байх, агнахгүй байх, ургамал түүхгүй байх, зам хөндлөн 
гарч буй амьтдад зам тавьж өгөх зэргийн учир шалтгааныг 
тайлбарласан байна. ОТ-н сургалтын  хэлтэс уг сургалтыг 
танилцуулах сургалтын хөтөлбөрт багтдаг биологийн олон янз 
байдлын сургалтын модулийн хүрээнд явуулах эсвэл ОТ-н байгаль 
орчны сургалтын баг ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны 
хурал/яриагаар дамжуулан мэдлэг олгоно.  

Дүн шинжилгээ Урьдчилсан мэдээллийн дүн шинжилгээг ОТ БОЯББ гүйцэтгэнэ. 
Мэдээллийг MS Excel программд оруулна.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
100%. <80% <60% 
Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Хүн өдрийн тоо Олон талт төлөөлөл бүхий хамтарсан баг 

(ОТТБХБ), Олон талын төлөөлөл бүхий эргүүлийн нэгж 
(ОТТБЭН) 

Биологийн олон янз 
байдал  

Хулан, хар сүүлт, аргаль, цагаан зээр  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

ЗАХН 

Аюул занал  Хууль бус ан агнуур  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТТБХБ, ОТТБЭН -ийн дүйцүүлэн хамгааллын талбай  

Давтамж  Тогтмол  
Арга  Эргүүлийн үйл ажиллагааны үр дүнг тогтмол тэмдэглэн 

баримтжуулах  
Дүн шинжилгээ Тохиолдлын тоотой харилцан хамаарлыг тогтоох  
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Хамааралгүй  <1000 хүн-өдөр  <800 хүн-өдөр  
Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Биологийн олон янз байдлын бүсийн төлөвлөгөө боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх   
Биологийн олон янз 
байдал  

Бүх төрлийн  

Тэргүүлэх 
байгууллага 

OT-н БОЯББ (Бүс нутгийн хөгжил, тогтвортой гүйцэтгэл, Төрийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах, нийгмийн хөрөнгө оруулалтын 
багуудтай хамтран ажиллана) 

Аюул занал  ОТ-н бус үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хуримтлагдсан нөлөөлөл  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Өмнийн говийн бүс 

Давтамж  Жил бүр  
Аргачлал  OT-н Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ-нд тусгасны дагуу (Уг баримт 

бичигт:“Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд ОТ нь Бүсийн 
хөгжлийн зөвлөл, нутгийн хөгжлийн зөвлөл, Хамтын ажиллагааны 
гэрээний ажлын хэсэг зэрэг бүсийн хэмжээний тогтвортой 
хөгжлийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллагуудтай 
тогтвортой хөгжлийн холбогдолтой газар дээр нь хэрэгжүүлэх, 
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дүйцүүлэн хамгаалал хэлбэрээр хэрэгжүүлэх нөлөөлөл бууруулах 
тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр албан ёсоор 
хамтран ажиллана. ОТ нь илүү өргөн хүрээний бүсийн хамтын 
ажиллагааны хүрээнд тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
компаниуд болон нүүрс тээвэрлэх зам зэрэг бүсийн дэд бүтцийн 
хэрэглэгчидтэй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хуваарь 
боловсруулах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах 
хувилбар боловсруулах талаар зөвшилцөнө” гэж заасан) БОЯББ 
бүсийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн жилийн төлөвлөгөөг 
хамтран боловсруулна. Жилийн төлөвлөгөө бүрд өмнөх жилийн 
төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувийг тусгасан байна.  

Дүн шинжилгээ Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн хувийг тодорхойлох. 
ЭНА үзүүлэх зорилт Шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал  Бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөө, сумдын тайлан. ОТ-н бусад 
хэлтсүүдийн жилийн төлөвлөгөө, тайлан.  

 
Үзүүлэлт  ОТ-н дэд бүтцээс шалтгаалж мөхсөн бодгалийн тоо. 
Биологийн олон янз 
байдал  

Ховор ургамал (тухайлбал Бүйлс, Аргамжинцэцэг, Грубовын 
хөөндий, Потанины хотир). 

Тэргүүлэх 
байгууллага 

OT –н БОЯБ-ын баг  

Аюул занал  Төслийн дэд бүтцээс шалтгаалж мөхсөн бодгал 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н бүх дэд бүтэц 

Давтамж  Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт бүрд ховор ургамлын тоог 
гаргах. Ховор ургамлын талаар урьдчилсан мэдээллийг долоо 
хоног тутам/дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээг улирал тутам 
тайлагнана.  

Арга  Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авсны дараа ОТ-н 
БОЯББ-ийн ургамал судлаач эсвэл ургамлын багийн ажилтнууд 
тухайн зөвшөөрөл хүссэн газарт ямар нэг ховор ургамал байгаа 
эсэхийг шалган, тоолно. Хэрэв ховор ургамал байгаа бол 
нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх гэсэн нөлөөлөл 
бууруулах ажиллагааны дарааллын төлөвлөгөө боловсруулна. 
Нөлөөлөлд өртөх талбайд байрлах  ховор ургамал бүрийг тоолж, 
2м x 50м түүвэрлэлтийн талбай дахь нягтаршлыг өргөн зүсэлтийн 
аргаар тооцоолж нөлөөлөлд өртсөн талбайг төлөөлүүлнэ. 

Дүн шинжилгээ Мэдээллийг газар хөндөх зөвшөөрөл газар хөндөхийн өмнөх 
шалгах хуудаснаас MS Excel программ руу хуулна. Цэгийн 
байрлалыг ОТ-н Байгаль орчны хэлтсийн Газар зүйн мэдээллийн 
системийн мэдээллийн баазад оруулна. 

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Хамааралгүй  УЛТ-н газрын зураг бэлэн 

болоход тогтооно 
УЛТ-н газрын зураг бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Нөхөн сэргээсэн бэлчээрийн талбайд нөхөн сэргээсэн ховор 
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ургамлын тоо  
Биологийн олон янз 
байдал  

Ховор ургамал (тухайлбал Бүйлс, Аргамжин цэцэг, Грубовын 
хөөндий, Потанины хотир). 

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ  
Аюул занал  Төслийн дэд бүтцээс шалтгаалж бодгалийн тоо мөхөх, нөхөн 

сэргээлт дутуу хийгдэх  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-ын бүх дэд бүтэц 

Давтамж  Нөхөн сэргээлтийн талбайд тогтмол хяналт шинжилгээ хийх  
Арга  Ховор ургамлыг тухайн төрөл зүйлд тохирсон амьдрах орчин 

бүхий  нөхөн сэргээх талбайд оруулах.  
Дүн шинжилгээ Тариалалтын үр дүнг Газар хөндөх үйл ажиллагаа, нөхөн 

сэргээлтийн үйл явцын хүрээнд уурхайн талбайн 
гүйцэтгэлийн шалгуурыг биелүүлсэн эсэхийг үнэлэх үед 
хамтад нь үнэлж дүгнэнэ.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

Нөхөн сэргээлтээр 
устсан ургамлын 
тооноос илүү ургамал 
тариалах 

Нөлөөлөл үзүүлж 
эхэлснээс хойш 15 жилийн 
дотор устсан ургамлын 
<50%- г нөхөн сэргээсэн 
байх 

Нөлөөлөл үзүүлж эхэлснээс 
хойш 15 жилийн дотор устсан 
ургамлын 90%-г нөхөн 
сэргээсэн байх.  

Таамаглал  Ховор ургамлын нөхөн сэргээлт нь менежментийн 
стратегийн чухал хэсэг учраас үзүүлэлтийг сонгохдоо нөхөн 
сэргээлтийн баг нөхөн сэргээлтийг аль болох хурдан 
хугацаанд гүйцэтгүүлэх зорилгоор сонгосон. 15 жил гэж 
сонгосон нь аль болох хүчин  чармайлт гаргаж байж хүрэх 
зорилтыг төлөвлөх, нөхөн сэргээх ажлыг барилга угсралтын 
ажил дуусахыг хүлээлгүйгээр хурдан хийж гүйцэтгүүлэх 
зорилготой. Ингэснээр эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагааны 
үнэлгээ хийхээс өмнө босго үзүүлэлтийг дүгнэх хугацааг 
олгох юм. 

 
 
Үзүүлэлт  Боржингийн илрэлийн цэцгэн бүлгэмдэл (аграчлалыг 

тодорхойлоогүй байгаа). 
Биологийн олон янз 
байдал  

Боржингийн илрэлийн цэцгэн бүлгэмдэл 

Тэргүүлэх байгууллага ЗАХН 
Аюул занал  (зөвшөөрөлтэй зөвшөөрөлгүй) ургамал түүх, шилжин ирэх 

хүн амын тоо нэмэгдсэнээс үүдэн бэлчээр доройтох  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Ханбогдын уулс 

Давтамж  3 жилд  
Аргачлал  Модлог бутлаг ургамалын нөхцөл байдал, Ханбогд сумын 

төвөөс янз бүрийн радиусын дотор хэд хэдэн тойргоор 
бүйлсний эзлэх хувийг тодорхойлно (НЧБОЯБХШТ-ний 2016 
оны тайлангаас үзэх) 

Дүн шинжилгээ НЧБОЯБХШТ-ийн 2016 оны тайлангаас үзэх 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго Улаан босго үзүүлэлт 
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үзүүлэлт  
Шалгаж байгаа Шалгаж байгаа Шалгаж байгаа 
Таамаглал  НЧБОЯБХШ-ний хүрээнд боржингийн илрэлийн цэцгэн 

бүлгэмдлийн талаар нэмэлт судалгаа явуулсны дараа шалган 
үзнэ.  

 
Үзүүлэлт  Цахилгааны дэд бүтцийн доорх, тогонд цохиулсан шувууны 

сэг зэмийн тоо  
Биологийн олон янз 
байдал  

Могойч загалай, идлэг шонхор 

Тэргүүлэх байгууллага OT БОЯББ  
Аюул занал  Тогонд цохиулах  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н бүх цахилгаан эрчим хүчний дэд бүтэц 

Давтамж  Сар бүр  
Аргачлал   Жолооч ажиглагчийн хамт дэд станц, бусад цахилгааны дэд 

бүтэц зэрэг ОТ-н бүх цахилгааны шугамын дагуу 
(цахилгааны шугам бүрийн замын нийт уртад) 30 км цагийн 
хурдтай явж шугамын дагуу болон цахилгааны тулгуур 
шонгийн суурь орчимд сэг зэм, өд байгаа эсэхэд аль болох 
өргөн газар нутгийг хамарсан ажиглалт хийнэ (зарим 
тохиолдолд сэг зэм цахилгааны утаснаас >300 м хол байх 
тохиолдол байдгийг анхаарах). Үхсэн шувууны ямар нэг 
шинж тэмдэг харагдвал зогсож төрөл зүйл, тоо толгой, нас 
хүйс (боломжтой бол), үхэлд хүргэсэн шалтгаан, цахилгааны 
шугам дагуух замаас алслагдсан зай болон GPS координатыг 
тэмдэглэнэ. Үхлийн шалтгааныг нотлох шинж тэмдгийг 
бүртгэн тэмдэглэх (түлэгдсэн байдал, далавч гэмтэж бэртсэн 
эсэх) ба хэрэв илэрхий нотлох зүйл байхгүй нөхцөлд 
цахилгааны шугам дээр суух нь ховор байдаг төрөл зүйл 
цахилгааны утасны дор олдсон бол шугам мөргөсөн гэж үзэх 
ба цахилгааны шугам дээр суух нь элбэг байдаг төрөл зүйл 
тулгуур шонгийн дор олдсон бол тогонд цохиулсан  гэж үзнэ. 
Сэг зэм, үлдэгдлийн зургийг авч дугаарлана. Тогонд 
цохиулсан тохиолдол бүрт тулгуур/шонд тусгаарлагч 
суурилуулсан эхэсийг шалгана. Сэг зэмийг ОТ-д авчирч хог 
хаягдлын талбайд эсвэл шатаах байгууламжид устгана. 
Холбогдох мэдээллийг стандарт мэдээллийн хуудсанд 
тэмдэглэнэ. ОТ-н бусад багийн тэмдэглэсэн тохиолдлуудыг 
мөн нэмж тэмдэглэнэ (стандартчилаагүй учир эдгээр 
мэдээллийг тайлан, дүн шинжилгээнд тус тусад нь 
тэмдэглэнэ). 

Дүн шинжилгээ Урьдчилсан дүн шинжилгээг ОТ-н БОЯББ  хийнэ. 
Мэдээллийг MS Excel программ руу оруулна. Олдсон сэг 
зэмийн тоо нь нийт сэг зэмийн эх олонлогийн түүвэр болох 
ба  сэг зэмийг хүн цэвэрлэсэн байх магадлал, ажиглагчийн 
илрүүлэх чадвар зэргийг залруулах хүчин зүйлээр тооцож 
үнэмлэхгүй тоог тооцоолон гаргана. Төрөл зүйл тус бүрээс 
үрэгдсэн тоонд сар, жил тутам дүн шинжилгээ хийнэ.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго Улаан босго үзүүлэлт 
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үзүүлэлт  
Могойч загалай, идлэг 
шонхор 

Тогонд цохиулсан могойч 
загалай, идлэг шонхор 

Жилд тогонд цохиулсан могойч 
загалай, идлэг шонхорын тоо >1 
байх 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  ОТ-н цахилгаааны шугамын доорх шугам мөргөсөн шувууны 

сэг зэмийн тоо  
Биологийн олон янз 
байдал  

Могойч загалай, Жороо тоодог 

Тэргүүлэх байгууллага OT БОЯБ-н баг  
Аюул занал  Цахилгааны шугам мөргөх  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н цахилгааны бүх шугам 

Давтамж  Сар бүр  
Аргачлал  Жолооч ажиглагчийн хамт дэд станц, бусад цахилгааны дэд 

бүтэц зэрэг ОТ-н бүх цахилгааны шугамын дагуу 
(цахилгааны шугам бүрийн замын нийт уртад шалгах ба 
шугам мөргөсөн байдалд үр дүнтэй хяналт хийх үүднээс  
ажиглалтын нийт км нь шугамд хангалттай ойрхон байх 
шаардлагатай) 30 км цагийн хурдтай явж шугамын дагуу 
болон цахилгааны тулгуур шонгийн суурь орчмын сэг зэм, өд 
байгаа эсэхэд аль болох өргөн газар нутгийг хамарсан 
ажиглалт хийнэ (зарим тохиолдолд сэг зэм цахилгааны 
утаснаас >300 м хол байх тохиолдол байдгийг анхаарах). 
Үхсэн шувууны ямар нэг шинж тэмдэг харагдвал зогсож 
төрөл зүйл, тоо толгой, нас хүйс (боломжтой бол), үхэлд 
хүргэсэн шалтгаан, цахилгааны шугам дагуух замаас 
алслагдсан зай болон GPS координатыг тэмдэглэнэ. Үхэлд 
хүргэсэн шалтгааныг нотлох шинж тэмдгийг бүртгэн 
тэмдэглэх (түлэгдсэн байдал, далавч гэмтэж бэртсэн эсэх) ба 
хэрэв илэрхий нотлох зүйл байхгүй бол шугам дээр суух нь 
ховор байдаг төрөл зүйл цахилгааны утасны дор олдсон 
нөхцөлд шугам мөргөсөн байна гэж үзэх ба өндөрт суух нь 
элбэг байдаг төрөл зүйл тулгуур шонгийн дор олдсон бол 
тогонд цохиулсан  гэж үзнэ. Сэг зэм, үлдэгдлийн зургийг авч 
дугаарлана. Цахилгааны шугам мөргөсөн шувууны 
тохиолдол бүрт тухайн газрын утасны шувуу үргээгч 
ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана (2 тулгуур/ шонгийн 
хоорондох ажиллаж байгаа шувуу үргээгчийн хувийг гаргах). 
Сэг зэмийг ОТ-д авчирч хог хаягдлын талбайд эсвэл шатаах 
байгууламжид устгана. Холбогдох мэдээллийг стандарт 
мэдээллийн хуудсанд тэмдэглэнэ. ОТ-н бусад багийн 
тэмдэглэсэн тохиолдлуудыг мөн нэмж тэмдэглэнэ 
(стандартчилаагүй учир эдгээр мэдээллийг тайлан, дүн 
шинжилгээнд тус тусад нь тэмдэглэнэ). 

Дүн шинжилгээ Урьдчилсан дүн шинжилгээг ОТ-н БОЯББ хийнэ. 
Мэдээллийг MS Excel программ руу оруулна. Олдсон сэг 
зэмийн тоо нь нийт сэг зэмийн эх олонлогийн түүвэр болох 
ба  сэг зэмийг хүн цэвэрлэсэн байх магадлал, ажиглагчийн 
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илрүүлэх чадвар зэргийг залруулах хүчин зүйлээр тооцож 
үнэмлэхгүй тоог тооцоолон гаргана. Төрөл зүйл тус бүрээс 
үрэгдсэн тоонд сар, жил тутам дүн шинжилгээ хийнэ 

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

Шугам мөргөсөн могойч 
загалай, идлэг шонхор 
байхгүй байх;  
Жилд шугам мөргөсөн 
жороо тоодгийн тоо <5 
байх (залруулах хүчин 
зүйлийг тооцохын 
өмнөх)  

Могойч загалай, идлэг 
шонхор шугам мөргөсөн;  
Жилд шугам мөргөсөн 
жороо тоодгийн тоо >4 
байх  

Шугам мөргөсөн могойч 
загалайн тоо >1;  
Жилд шугам мөргөсөн жороо 
тоодогийн тоо >6 байх. 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Ханбогд сумын судалгааны талбай дахь идэвхтэй шувууны 

үүрний тоо 
Биологийн олон янз 
байдал  

Могойч загалай  

Тэргүүлэх байгууллага Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв/ ОТ-ын ургамлын баг  
Аюул занал  Цахилгааны дэд бүтцийн доор тогонд цохиулах, цахилгааны 

шугам мөргөх, амьдрах орчин алдагдах  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Ханбогд сум 

Давтамж  Жил бүр  
Аргачлал  Хайлаас мод бүхий хөндий бүрд тааралдах үүрийг хайж олон 

бүртгэж, нөхцөл байдлыг тэмдэглэх. Идэвхтэй үүрний дэд 
түүврийг үржлийн үеэр дахин шалгаж үржлийн үеийн 
төгсгөл дэх нөхцөл байдлыг тодорхойлно. АСЖ–г харах. 

Дүн шинжилгээ Үүрний байршлын зураг, үржлийн амжилтыг тодорхойлох 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

2013-2015 оны суурь 
судалгааны тооноос 
буурахгүй байх  

Идэвхтэй үүрний тоо <7   Идэвхтэй үүрний тоо <4 байх  

Таамаглал  
 
Үзүүлэлт  ОТ-н цахилгааны шугамын дэд бүтцийн дагуух шувуу 

үргээгчийн %  
Биологийн олон янз 
байдал  

Могойч загалай, жороо тоодог 

Тэргүүлэх байгууллага OT БОЯБ баг  
Аюул занал  Цахилгааны шугам мөргөх  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н бүх цахилгааны шугам 

Давтамж  Нэг удаа/ шаардлагатай тохиолдолд  
Аргачлал Цаг агаар таатай нөхцөлд, зөөлөн салхитай үед (салхины хүч 

шувуу үргээгчийн үргээгчийг дээр эргүүлэхээр хүчтэй бус 
хийсгэх хэмжээний салхитай байх) жолооч ажиглагчийн хамт 
цахилгааны шугамын дагуу ажиглалт хийнэ. 220 квт, ОТ-ГХ 
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чиглэлийн 35 квт, ГХ-н 6 квт, уурхайн цогцолборын 35 квт-
ын (өөрөөр хэлбэл * 50 * 4 үргээгч), цахилгааны шугамуудад 
байрлуулсан тус бүр 50 шувуу үргээгч бүхий түүвэр болгон 
авсан гурван шугамд ажиглалт хийнэ. Түүвэрлэлтийн тоог 
дахин нягтална.  
Түүвэр шугам бүрийн эхлэх, дуусах цэгийн GPS координатыг 
тэмдэглэнэ. Шугамын чиглэлийг луужингаар хэмжинэ. 
Шувуу үргээгч бүрийн хамгийн ойрын тулгуур/шон хүртэлх 
зайг лазер зай хэмжигч төхөөрөмжөөр хэмжинэ. Үргээгч 
бүрийн дор зогсож дараагийн үргээгчийн зургийг авна 
(хийсдэггүй спиралл хэлбэрийн үргээгчийг оруулахгүй). 
Шувуу үргээгч бүрийг ажиглаж хийсэж байгаа, эсвэл дээш 
тогтсон эсэх, их бие  нь дээш эсвэл доош чиглэсэн эсэхийг 
ажиглана. Хэрэв үргээгч алга болсон, газарт унасан бол 
бүхлээрээ байхгүй (хийсдэг хэсэг + их бие) болсон эсвэл 
хийсдэг хэсэг нь байхгүй болсныг тэмдэглэнэ. Эдгээр 
мэдээллийн стандарт мэдээллийн хуудсанд тэмдэглэнэ.   

Дүн шинжилгээ Хэвийн ажиллаж байгаа шувуу үргээгчийн тоог гаргаж 
ажиллагаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ 
хийх  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

Хамааралгүй  Хамааралгүй  Хамааралгүй  
Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Тусгаарлагч хийхээр төлөвлөсөн цахилгааны шон, төгсгөлийн шон, 

дэд станц, цамхгуудад тусгаарлагч суурилуулж, засвар үйлчилгээ 
хийж буй %. 

Биологийн олон янз 
байдал  

Могойч загалай, жороо тоодог 

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ, ОТ-н дэд бүтцийн хэлтэс  
Аюул занал  Цахилгааны шугамын дэд бүтцэд тогонд цохиулах  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н цахилгааны бүх шугам 

Давтамж  OT-н БОЯБ-н байг улирал бүр мэдээлэл авна  
Арга  ОТ-н дэд бүтцийн хэлтэс БОЯБ-ын хэлтэс мэргэжлийн 

зөвлөхүүдийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу дундаж хүчдэлийн 
цахилгааны шугамуудад тусгаарлагч суурилуулна.  

Дүн шинжилгээ  
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

100 <90% <70% 
Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Бэлчээрийн талбайн чанар (тогтоосон бэлчээрийн талбай, 

хяналт шинжилгээний талбайд) 
Биологийн олон янз 
байдал  

Байгалийн амьдрах орчин / бэлчээрийн талбай 

Тэргүүлэх байгууллага Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг 
Аюул занал  Төслийн дэд бүтцээс шалтгаалж доройтсон талбай, ховор 
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ургамал түүх явдал ихсэх (зөвшөөрөлтэй болон 
зөвшөөрөлгүй)  

Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Судалгааны талбайг хулангийн дэд популяцийн талбайг 
тойруулан тогтоосон  

Давтамж  Жил бүр  
Аргачлал ОТ-н төлөвлөсөн дүйцүүлэх хамгаалах талбайн төрөл бүрийн  

амьдрах орчныг хамарсан 114, 20 м x 20 м хэмжээтэй газрыг 
ургамалжилтын талбай болгож мал амьтан бэлчээрлэхээс 
сэргийлж 1,5 м өндөртэй хашаагаар хашаалсан 2 талбай 
байгуулсан. Хашаалсан талбайн нэгийг өвөлжөө, худаг зэрэг 
мал ихээр төвлөрдөг газраас 100 метрийн зайтай, нөгөөг 1 
км-ийн зайтай буюу малын хөлөөс зайдуу газар байгуулсан. 
Нийт 12 хашаалсан талбайн дотор болон гадна талд ойрхон 
тус бүр нэг нэг ургамалжилтын хяналтын талбай  
байгуулсан. Эдгээр байршил бүрд 10м *10 м хэмжээтэй 
квадратыг Өмнөговийн бусад судалгааны талбайн 
мэдээлэлтэй тохирох байдлаар түүвэр болгон сонгоно (Зураг 
2).  2015 онд биомассыг тооцоолох зорилгоор булан бүрд 1м 
x 1м хэмжээтэй дөрвөн талбайг түүвэр болгон сонгож авсан 
байсан. Биомассын талбайн түүврийг дахин шинэчилнэ. 
Ноолуурын төсөл болон НЧБОЯБХШТ-ний зорилгоор 
бэлчээрийн талбайд урт хугацааны хяналт шинжилгээ хийх 
талбайг байгуулсан (~150 талбай) байсан ба 2017 онд эдгээр 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийг нэгтгэж бэлчээрийн 
хяналт шинжилгээний нэг хөтөлбөр болгосон. Түүнчлэн 
бэлчээрийг хэмжих үзүүлэлтийг боловсруулах ажил 2017 онд 
хийгдсэн бөгөөд 2017 оноос эхлэн бэлчээрийн талбайн 
нөхцөл байдалд хяналт шинжилгээ хийх, өөрчлөлтийг 
хэмжихэд бэлчээрийн талбайн хэмжих үзүүлэлтийг 
ашиглана.  

Дүн шинжилгээ 2016 оны 3 сард дахин хянана 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

350,000 га талбайд 3.75% 
-ийн эерэг нөлөө үзүүлнэ  

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Нөхөн сэргээсэн бэлчээрийн талбай, чанар (үзүүлэлтүүдийг 

шалгаж байгаа) 
Биологийн олон янз 
байдал  

Голын хайлаас, заг, ховор ургамал, байгалийн амьдрах 
орчин/бэлчээр  

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ 
Аюул занал  Төслийн дэд бүтцээс шалтгаалж доройтох  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н нөхөн сэргээлтийн бүх талбай 

Давтамж  НЧБОЯБХШТ-ний хүрээнд 3 жил тутам  
Аргачлал Бэлчээрийг хэмжих арга  
Дүн шинжилгээ Бэлчээрийг хэмжих арга 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 
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8500 чанар га (QH)-ийн 
урьдчилан тооцоолсон 
нөлөөллийн 50%. 

Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  ОТ-н дэд бүтцээс шалтгаалж доройтсон талбай  
Биологийн олон янз 
байдал  

Байгалийн амьдрах орчин/бэлчээр  

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ  
Аюул занал  Төслийн дэд бүтцээс шалтгаалж доройтох 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н бүх дэд бүтэц 

Давтамж  Жил бүр  
Аргачлал ОТ-н дэд бүтцийн шууд нөлөөллөөс шалтгаалж доройтсон 

байгалийн амьдрах орчныг Газар зүйн мэдээллийн системд 
тооцоолохдоо амьдрах орчны давхаргуудыг дор дурдсантай 
давхцуулан тооцоолно: 
(i) ОТ-н полигон хэлбэрээр байгуулсан дэд бүтэц (уурхайн 

талбайн үндсэн хашаан доторх бүх талбай, барилгын түр 
кэмп, нисэх буудал зэргийг оруулна); 

(ii) ОТ-н полилайн хэлбэрээр байгуулсан, нөлөөллийн 
бүсийг тооцоолох тодорхой өргөнөөр өргөтгөсөн  
шугаман дэд бүтэц (ОТ-ГС чиглэлийн 19.4 км хатуу 
хучилттай туслах замын 12м  (замын үлдсэн хэсэг нь 
сайжруулсан зам бөгөөд амьдрах орчны шууд алдагдал 
гэж тооцогдохгүй), ОТ-ГС чиглэлийн чиглэл өөрчлөх түр 
замын 12м, шугам хоолойн засварын замын 6,5 м хэсэг, 
шугам хоолойн 10 м суваг)),  

(iii) Цахилгааны шон татсан <1 га талбай (ОТ-ГС чиглэлийн 
220 вольтын цахилгаан дамжуулах шугам дагуу 250 м 
тутамд 6 м*4.3 м);  

(iv) Ханбогд ‘хот’-ын талбай (ОТ-н ажилчдыг байрлуулах). 
Дүн шинжилгээ ОТ-н дэд бүтцийн шууд нөлөөллөөс амьдрах орчин нь 

доройтсон талбайг тооцоолно. Чанараар үржүүлж (өөр 
аргачлалаар, тухайлбал бэлчээрийн чанарын хяналт 
шинжилгээний аргаар гарган ирсэн) Амьдрах орчны чанар 
алдагдсан талбайн чанарыг гаргана. Хариуг 2 бүхэл оронгоор 
гаргана.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Урьдчилан тооцоолсон 
нөлөөлөл нь 8500QH-с 
ихгүй байх 

Эерэг нөлөө үзүүлэх 
тооцоололд ашиглагдсан 
зураг дээр >500 QH байх  

Хамаарахгүй  

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Бэлчээр ашиглалтын дундаж түвшин (хашаалсан талбайн гаднах 

болон доторх өөрчлөлтийг харьцуулах) 
Биологийн олон янз 
байдал  

Байгалийн амьдрах орчин /бэлчээр  

Тэргүүлэх байгууллага ЗАХН 
Аюул занал  Шилжин суурьшигчдын тоо нэмэгдсэнээс бэлчээрийн чанар 

доройтох 
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Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Санал болгосон дүйцүүлэн хамгааллын бүсэд өргөн тархсан 
12 талбай 

Давтамж  3 жил 
Арга  Хашаалсан талбайн гаднах болон доторх бэлчээрийн чанарыг 

стандарт хяналт шинжилгээний аргачлалаар тодорхойлно.  
Дүн шинжилгээ Бэлчээрийн чанарын дүн шинжилгээний стандарт аргачлал. 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

Хамаарахгүй  Хамаарахгүй  Хамаарахгүй   
Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Ноолуурын төслийн талбай дахь ямааны (болон бусад 

малын) тоо толгойн нягтаршил (хүлээгдэж байгаа)  
Биологийн олон янз 
байдал  

Байгалийн амьдрах орчин/бэлчээр 

Тэргүүлэх байгууллага ЗАХН 
Аюул занал  Хамаарахгүй (дүйцүүлэх хамгаалах хариу арга хэмжээний 

үзүүлэлт) 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Ноолуурын төслийн дүйцүүлэн хамгаалах талбай 

Давтамж  Жил бүр  
Арга  ЗАХН ноолуурын төслийн дүйцүүлэн хамгаалах арга 

хэмжээнд хамрагдсан малчдын нөхөрлөлөөс малын тоог 
шууд авна. ЗАХН Засгийн газар эсвэл ОТ-оос албан ёсны 
мэдээлэл авах хүсэлт гаргана.  

Дүн шинжилгээ Жил бүрийн тооллогын мэдээллийг MS Excel програмд 
оруулна. Төрийн байгууллагын мэдээллийг өөрсдийн 
тайлагнасан мэдээлэлтэй тулгана.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

Ямааны тоо толгойн 
бууралтын хувийг 2020 
онд тогтооно. 

2020 онд тогтооно. 2020 онд тогтооно. 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Жороо тоодгийн нягтаршил  
Биологийн олон янз 
байдал  

Жороо тоодог 

Тэргүүлэх байгууллага Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв 
Аюул занал  Цахилгааны шугам мөргөх; амьдрах орчин алдагдах, дэд 

бүтцээс дайжих 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Ханбогд сум  

Давтамж  Тодорхойлоогүй  
Аргачлал  Дарамтын хяналт шинжилгээний үр дүнд үндэслэн жил бүр 

хянана. Өмнөх газрын тооллого, цэгэн тооллогын аргыг 
дахин ашиглах боломжтой хэдий ч үр дүн дэх тохиолдлын 
тоо, итгэх түвшин маш бага гардаг.  

Дүн шинжилгээ Түүврийн хэмжээ нь нягтаршил дэд бүтцээс алслагдсан 
зайтай хэрхэн хамаарч байгааг тодорхойлох боломж олгож 
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байгаа эсэх  
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

Хамааралгүй  Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно  

Суурь мэдээлэл бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал  Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв 2018 оноос эхлэн 
Монгол улсын тоодог шувууны тоо толгойн талаар олон 
жилийн судалгааг ОТ-н бус санхүүжилтээр явуулж эхэлж 
байна. Энэ төсөл нь Монгол улс дахь болон ОТ орчмын 
тоодог шувууны тоо толгой, үүрний байршлын талаар мэдлэг 
мэдээллийг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ. ЗАСХТ-ийн хүсэлтээр ОТ 
уг төсөлд мөнгөн бус хэлбэрийн ( мэдээлэл, ОТ-н талбайд 
хийгдэх ажилд логистикийн тусламж  үзүүлэх, талбайд 
ажиллах ажилтнуудад туслах гэх мэт) тусламж дэмжлэг 
үзүүлэх ба ЗАСХТ-ийн зүгээс төслийг 2021 онд хэрэгжүүлж 
дуусмагц холбогдох мэдээллийг өгөх боломжтой болох юм.  

 
Үзүүлэлт  Тоодог шувууны үржлийн үеэр Галбын говийн сав газарт 

хийгдэх ОТ-н барилга угсралт, засвар үйлчилгээний ажлын 
тоо  

Биологийн олон янз 
байдал  

Жороо тоодог 

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ 
Аюул занал  ОТ-н үйл ажиллагаанаас үүдэн дайжих 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Галбын говийн шувуудад чухал газар нутаг  

Давтамж  Байнгын  
Арга  OT-ын БОЯББ тоодог шувууны үржлийн үед (4-р сарын 15-6-

р сарын 30) Галбын говийн шувуудад чухал газар нутагт 
хийгдэх барилга угсралтын ажлын зөвшөөрөл олгоход 
тавигдах шаардлагуудыг тогтооно (газар зүйн байршлаар). 
Үүнд яаралтай болон тодорхой хугацаанд хийгдэх 
шаардлагатай засвар үйлчилгээний ажлууд хамаарахгүй ба 
бусад тодорхойлсон эмзэг газруудыг мөн харгалзан үзнэ 
(2016 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар ийм газар 
тодорхойлогдоогүй). 

Дүн шинжилгээ Гүйцэтгэсэн ажлын тоо, ажил тус бүрийг хийх болсон 
үндэслэлийг нэгтгэн тайлагнана. 

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

Хамааралгүй Хийгдсэн ажил Жилд нэг талбайд хийгдсэн 
ажлын тоо >1 байх  

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Шинээр батлагдсан үндэсний стандартын дагуу Монголд 

баригдсан ОТ-н бус цахилгааны шугамын урт  
Биологийн олон янз 
байдал  

Могойч загалай; идлэг шонхор, жороо тоодог   

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ  
Аюул занал  Цахилгааны дэд бүтцэд тогонд цохиулах, цахилгааны шугам 
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мөргөх  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Монгол улс 

Давтамж  Байнгын, жил бүр хянана  
Аргачлал   Цахилгааны шугамын стандарт эцэслэсний дараа тогтооно. 
Дүн шинжилгээ Цахилгааны шугамын стандарт эцэслэсний дараа тогтооно. 
ЭНА үзүүлэх зорилт Шар босго үзүүлэлт  Улаан босго үзүүлэлт 
Цахилгааны шугамын 
стандарт эцэслэсний 
дараа тодорхойлно 

2025 он гэхэд 0 км 2030 он гэхэд 0 км 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Хог хаягдлын менежментийн төв (ХХТ) дэх хэрээний тоо, 

хүнсний хаягдалд хучилт хийгээгүй өдрийн тоо  
Биологийн олон янз 
байдал  

Жороо тоодог  

Тэргүүлэх байгууллага OТ-н БОЯББ  
Аюул занал  Махчин амьтдын тоо нэмэгдсэнээс махчин амьтдад идүүлэх 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ХХМТ 

Давтамж  Эхний жилд сар бүр, үр дүнг үнэлсний үндсэн дээр улирал 
бүр болгон өөрчлөх 

Аргачлал Хог хаягдалд өдөр бүр хучилт хийж байгаа эсэхийг шалгахын 
тулд Ургамлын баг Зэрлэг амьтдын менежмент, хамгааллын 
сар тутмын тайланг шалгана. Хог хаягдалд өдөр тутам хучилт 
хийж байгаа эсэх, энэ арга хэмжээ  нь шувууд хоол хүнсний 
хаягдлаар хооллох байдлаас сэргийлэхэд ямар үр дүнтэй 
байгаад гэнэтийн шалгалт хийж үнэлгээ дүгнэлт өгнө.  
Саппорт Сервисэс Монголиа Компани ХХТ-ийн хогийн цэгт 
хүнсний хаягдал буулгасны дараа цугларч буй хэрээний тоог 
гаргана. Жолооч ажиглагчийн хамт ХХТ-д очиж зориулалтын 
зогсоолд машинаа зогсооно. Ажиглагч ХХХ өмсөж стандарт 
маршрутаар ХХТ-ийн далан дээгүүр явж (өндрөөс харах 
боломжтой байх үүднээс) ажиглалт хийнэ. ХХТ дотор болон 
ойр орчимд байх хэрээ болон бусад хоолны үлдэгдлээр 
хооллодог шувуудыг (Дагуурын алагтуу болон бусад махчин 
шувуу) тодорхойлохын тулд аль болох том талбайд ажиглалт 
хийнэ. Зорилтот зүйлийн шувуу ажиглагдвал төрөл зүйл, тоо 
толгойг стандарт мэдээллийн хуудсанд тэмдэглэх ба аль 
болох давхардуулахгүй тоолохыг анхаарна.  

Дүн шинжилгээ Тоог Excel программд нэгтгэнэ. 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

Хучилт хийх  Суурь мэдээлэл бэлэн 
болоход тогтооно 

Суурь мэдээлэл бэлэн болоход 
тогтооно 

Таамаглал  Хэрээ, махчин шувуудын тоонд хяналт тавих өмнөх арга нь 
ХХТ-ийн ойр орчимд шувуудыг цуглахад хүргэж буй хоол 
хүнсний материалаар хязгаарлагдсан хариу арга хэмжээ авах 
төдий арга байсан. Хог хаягдлаар хооллодог амьтад, тэр 
дундаа шувуудын талаар хийгдсэн судалгаа, материалд хог 
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хаягдалд өдөр бүр хучилт хийснээр шувуудын тоог бууруулах 
боломжтой болохыг харуулж байгаа юм.  

 
Үзүүлэлт  Булаг шанд, моддын ойр орчмын усны урсац 
Биологийн олон янз 
байдал  

Голын хайлаас мод  

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ 
Аюул занал  Усны түвшин буурах эрсдэл  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-оос 20 км радиус дотор  

Давтамж  OT-н БОЯББ-н усны баг/ Aquaterra-аас улирал тутам 
мэдээлэл авна   

Аргачлал  OT-н усны баг стандарт багаж ашиглан суурилуулсан байгаа 
усны түвшин хэмжигч пьезометр багаж болон хур тунадас 
хэмжих багажнаас (Хавсралт зурагт харуулав) авсан 
мэдээлэлд үндэслэн усны түвшин, чанарт улирал бүр хяналт 
шинжилгээ хийнэ. ОТ-н усны баг хур тунадасны илүү 
нарийвчлалтай мэдээлэл цуглуулахын тулд мэдээлэл бүртгэгч 
бүхий хур тунадас хэмжих 10 багажийг Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэрт байрлуулна. Түүнчлэн усны баг Ундай голын 
голдирол өөрчлөх хоолойн төгсгөлд V хаалт байрлуулах 
замаар гадаргын усны урсацын хэмжээнд хяналт шинжилгээ 
хийнэ.  

Дүн шинжилгээ OT-н БОЯББ усны урсацад хур тунадаснаас үүдэлтэй бус 
ямар нэг урт хугацааны өөрчлөлт байгаа эсэхийг 
тодорхойлоход ОТ-н Усны баг/ Aquaterra -ийн тусламжийг 
авна.  

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

Хяналтын талбайтай 
харьцуулахад ОТ-н 
нөлөөлөлд өртсөн байж 
болзошгүй талбайд 
онцын өөрчлөлт 
гараагүй  

>2 Хэмжилтийн 
хугацааны гүний усны 
түвшний өөрчлөлт 
(нэмэгдэх, буурах)  

>4 Хэмжилтийн хугацааны 
гүний усны түвшний өөрчлөлт 
(нэмэгдэх, буурах) 

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Дэд бүтцийн улмаас үхсэн модны тоо (заг модны нягтаршил, 

талбай)  
Биологийн олон янз 
байдал  

Голын хайлаас, улиангар; өндөр заган ой 

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ  
Аюул занал  Дэд бүтцийн улмаас үхэж устах  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

ОТ-н бүх дэд бүтэц 

Давтамж  Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт бүрт тухайн талбайн 
модыг тоолно. Мод тоолох ажлын анхдагч мэдээллийг долоо 
хоног бүр тайлагнах ба дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээг улирал 
тутам хийнэ.   

Аргачлал  Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авсны дараа ОТ-н 
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БОЯБ багийн ургамал судлаач эсвэл Ургамлын багийн 
ажилтнууд тухайн нөлөөлөлд өртөх газрын дотор, гадна талд 
мод байгаа эсэх болон хэдэн тооны мод байгааг тоолно 
(сухай, бүйлс зэрэг өндөр бутыг оруулан тоолно). Хэрэв мод 
байгаа бол нөлөөлөл үзүүлэхээс зайлсхийх, багасгах, нөхөн 
сэргээх гэсэн нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагааны 
дарааллыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулна. Томоохон 
бутны довыг (ургаж гүйцэээгүй хайлаас, улиангарын нэг 
довноос олон иш гарсан- мөн энэ хяналт шинжилгээний 
төлөвлөгөөний хамрах хүрээнд багтаагүй сухай бүйлс) нэг 
мод гэж тооцно. Үхсэн, унасан мод, нэг настай суулгацыг 
тоолохгүй. Нөлөөлөлд өртөх талбайн доторх бүх модыг 
тоолж хэмжинэ. Хэмжилтэд модны өндөр, тойргийн урт, 
насны бүлэг (насны бүлгийн энгийн ангилал), GPS байрлал, 
зураг зэрэг багтана. Модны өндрийг налуу хэмжигч ашиглан 
геометрийн тооцооллоор тогтооно. Тойргийн уртыг нас бие 
гүйцсэн хайлаас, улиангарын тухайд газраас дээш 1 метрт 
өндөрт хэмжих ба нас бие гүйцсэн заг мод, залуу мод бутны 
хувьд хамгийн өргөн хэсгээр хэмжилт хийн. Холимог ой 
модтой газарт (жижиг заган ой болон том бут сөөг) 2м x 50 м 
түүврийн талбай дахь модыг өргөн зүсэлтийн аргаар тоолж 
ойн бусад талбайг төлөөлүүлнэ.  

Дүн шинжилгээ Дүн шинжилгээ: Газар хөндөх зөвшөөрлийн хөндөлт 
хийхийн өмнөх шалгах хуудасны мэдээллийг MS Excel 
программд нэгтгэнэ. Цэгийн байршлуудыг ОТ-н Байгаль 
орчны хэлтсийн Газар зүйн мэдээллийг санд оруулна.  Дэд 
бүтцийн нөлөөллөөр үхэж устсан модны тоо, газар 
хөндөлтөд хамруулахгүй тойруулсан модны тоог улирал бүр 
тайлагнана. 

ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 
үзүүлэлт  

Улаан босго үзүүлэлт 

ЭНА тооцоололд 
ашигласан дэд бүтцийн 
зурагт байгагаас илүүгүй 
байх  

Мод үхсэн (хайлаас, 
улиангар). 
БОННҮ-д урьдчилан 
тооцсоноос илүү тооны 
заган ой үхсэн  

Хоёр мод үхсэн ( хайлаас, 
улиангар). 
БОННҮ-д урьдчилан 
тооцоолсноос >1 га заган ой 
үхсэн  

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Хайлаасны оройн үхжсэн % 
Биологийн олон янз 
байдал  

Голын хайлаас  

Тэргүүлэх байгууллага ЗАХН 
Аюул занал  Усны түвшин буурах эрсдэл  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээрх 9 талбай  

Давтамж  3 жил 
Аргачлал Стандарт фото зураг авна 
Дүн шинжилгээ Хайлаасны оройн үхэжсэн хэсгийн хувийг R code программ 

ашиглан гаргана  
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго Улаан босго үзүүлэлт 
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үзүүлэлт  
Хяналтын талбайтай 
харьцуулахад ОТ-н 
нөлөөлөлд өртсөн байж 
болзошгүй талбайд 
онцын өөрчлөлт 
гараагүй 

Дурын жилийн хяналтын 
талбайтай харьцуулахад 
ОТ-н нөлөөлөлд өртсөн 
талбайд хайлаасны оройн 
үхжсэн хувийн дундаж 
өсөлт >5% 

Дурын жилийн хяналтын 
талбайтай харьцуулахад ОТ-н 
нөлөөлөлд өртсөн талбайд 
хайлаасны орой үхжсэн хувийн 
дундаж өсөлт >20% 

Таамаглал  2017 оны судалгааны үр дүнгээр орон нутгийн малчид зарим 
нэг үхсэн мөчрийг зайлуулж байгаа нь үр дүнд нөлөөлж байж 
болзошгүй нь харагдсан тул энэ үзүүлэлтлийг НЧБОЯБХШТ-
ний хүрээнд дахин үнэлж байгаа. Түүнчлэн хайлаас модны 
тоо толгойн эрүүл байдлыг үнэлэхийн тулд  Хамгийн бага 
конвекцийн полигоны туршилтыг хийнэ. Бэлчээрийн 
дарамтын хариу арга хэмжээг үнэлэх зорилгоор хайлаас 
модны хашаалсан талбайг 2018 онд байгуулна. Энэ ажлыг үр 
дүнд өөр үзүүлэлтийг гаргаж ирэх боломжтой. 

 
Үзүүлэлт  Амжилттай ургуулсан хайлаасны тоо  
Биологийн олон янз 
байдал  

Голын хайлаас модод  

Тэргүүлэх байгууллага OT БОЯББ  
Аюул занал  Төслийн дэд бүтцийн нөлөөллөөр устах 
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

OT-н нөхөн сэргээлтийн талбай 

Давтамж  Жил бүр  
Арга  Дотоод хяналтаар шалгагдаж байгаа  
Дүн шинжилгээ Дотоод хяналтаар шалгагдаж байгаа 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

ОТ уурхайн талбай дахт 
болон талбайн эргэн 
тойрон дахь үхсэн 
модны тооноос илүү  

Тогтооно  Тогтооно  

Таамаглал   
 
Үзүүлэлт  Заган ойн талбай, чанар  
Биологийн олон янз 
байдал  

Заган ой 

Тэргүүлэх байгууллага OT-н БОЯББ  
Аюул занал  Шилжин суурьсан иргэдийн тоо нэмэгдсэнээс хууль бусаар 

түлш бэлтгэх  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

Ханбогд сум 

Давтамж  Гурван жил тутамд нэг  
Аргачлал  Шалгаж байгаа 
Дүн шинжилгээ Шалгаж байгаа 
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

Шалгаж байгаа Шалгаж байгаа Шалгаж байгаа 
Таамаглал   
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Үзүүлэлт  Заган ой тариалсан га газар  
Биологийн олон янз 
байдал  

Заган ой  

Тэргүүлэх байгууллага OT БОЯББ 
Аюул занал  Төслийн дэд бүтцийн нөлөөллөөр устах  
Газар зүйн хамрах 
хүрээ  

OT –н нөхөн сэргээлтийн талбай 

Давтамж  Жил бүр  
Арга  Шалгаж байгаа  
Дүн шинжилгээ Шалгаж байгаа  
ЭНА үзүүлэх зорилт Улбар шар босго 

үзүүлэлт  
Улаан босго үзүүлэлт 

Шалгаж байгаа  Шалгаж байгаа  Шалгаж байгаа  
Таамаглал   
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