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1 Оршил 

Экосистемийн үйлчилгээ (ЭҮ) гэж хүний экосистемээс хүртдэг ашиг тусыг хэлэх ба экосистемийн 
үйлчилгээ байгалиас үүсэж бий болдог хэдий ч гол анхаарал түүний ашиг тусыг хүртэж амьдардаг 
хүн дээр төвлөрдөг. Тийм учраас экосистемийн үйлчилгээг тодорхойлж үнэлэхэд экологи, 
нийгмийн нарийн мэдлэг, талуудын идэвхтэй оролцоо чухал байдаг. 

“Оюу толгой” (ОТ) төслийн БОННҮ-гээр орон нутгийн иргэдийн амьжиргаанд маш чухал үүрэгтэй 
бэлчээр, байгалийн гаралтай түлш, цэвэр ус, усны зохицуулалт гэсэн экосистемийн дөрвөн 
үйлчилгээ тодорхойлсон. Эдгээрийг экосистемийн чухал үйлчилгээгээр тодорхойлсон 
үндэслэлийн тухай дэлгэрэнгүйг төслийн БОННҮ (2012a), Чухал амьдрах орчны үнэлгээнээс 
(TBC & FFI 2012) үзэж болно.  

“Оюу толгой” компани Төслийн үйл ажиллагаандаа Олон улсын санхүүгийн корпорацын (ОУСК) 
Гүйцэтгэлийн стандарт (ГС) тэргүүтэй олон улсын холбогдох стандарт, “Рио тинто” группийн 
үүрэг амлалтыг мөрддөг. ОУСК-ын ГС6-ын дагуу Төсөл: 

I. Нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдийн экосистемээс авдаг үйлчилгээний урт 
хугацааны тогтвортой байдлыг хангах, тэдгээрийн үнэ цэнийг,  хадгалах зорилгоор 
экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах, 

II. Төсөл хэрэгжих хугацаанд зайлшгүй хэрэгцээтэй экосистемийн үйлчилгээг хадгалж 
дэмжихийн тулд нөлөөлөл бууруулах үүрэгтэй. Нөлөлөл бууруулах үйл ажиллагааг 
тусгай баримт бичигт (Oюу толгой 2013a, 2013b) авч үзсэн тул энд дэлгэрүүлж өгүүлэхгүй.  

2 Хамрах хүрээ 

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө (ЭҮХШҮТ) нь Чухал 
амьдрах орчны үнэлгээгээр (TBC & FFI 2012) тодорхойлсон экосистемийн чухал үйлчилгээний 
хангамж болон тухайн экосистемийн үйлчилгээнээс үр шим хүртэгчдэд очих ашиг тусыг хэвээр 
нь хадгалахад “Оюу толгой” компанид дэмжлэг болох зорилготой. 

Энэ төлөвлөгөөний зорилго нь Төсөл нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд чухал ач 
холбогдолтой экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнэ, үйл ажиллагааг хадгалахын тулд 
экосистемийн үйлчилгээг хянаж шинжлэх, цар хамрах хүрээг тогтоох юм.  

• Экосистемийн үйлчилгээг үр шим хүртэгчдэд нь тасралтгүй хүргэх байгалийн чадварыг 
экосистемийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа гэнэ. 

• Үр шим хүртэгчдийн экосистемийн үйлчилгээнээс ашиг тус хүртэх, ашиглах аргыг 
экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнэ гэнэ.  

Экосистемийн үйлчилгээ, тэр дундаа усны нөөц, ашиглалтад Төслөөс үзүүлэх нөлөөллийг хянаж 
шинжлэх, бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй компанийн үйл ажиллагааг Төслийн Усны 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан байдаг. 

Энэ төлөвлөгөөг уурхайн хаалтын үе шат дуустал хэрэгжүүлнэ. ЭҮ-ний хяналт-шинжилгээний цар 
хүрээ бүх чухал ач холбогдолтой ЭҮ-нд адилхан байх хэдий ч төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянаж 
дүгнэх явцад зарим нэг аргыг нэмж, хасаж, өөрчилж болно. Төлөвлөгөөнд Төслийн шууд, шууд 
бус нөлөөнд өртсөн ЭҮ болон тухайн нөлөөнд өртсөн ЭҮ-ний үр шим хүртэгчдийг хамруулна. ЭҮ-
ний үр шим хүртэгч гэж уурхайн дэд бүтцийн нөлөөнд шууд өртсөн иргэд, шууд бус нөлөөнд 
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өртсөн Ханбогд сумын иргэдийг хэлнэ. Үр шим хүртэгчдийг доорх хэсгүүдэд ЭҮ тус бүрээр нь 
тодорхойлсон болно.   

Тус төлөвлөгөө нь байнга шинэчлэгдэх баримт бичиг бөгөөд Экосистемийн үйлчилгээний ажлын 
хэсгийн (ЭҮАХ) төлөвлөгөөнд 8, 12-р зүйлд заасан жилийн үнэлгээний хугацаанд болон 
шаардлагатай үед өөрчлөлт оруулж болно.  

3 Үүрэг, хариуцлага 

ЭҮАХ нь Орон нутгийн харилцааа болон, Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны 
хэлтсийн хариуцсан менежер, баг хамт олон, нарийн мэргэжилтнүүдээс бүрдэх ба Экосистемийн 
үйлчилгээний ажлын хэсгийн дарга тус төлөвлөгөөний ерөнхий хэрэгжилтийг хариуцна.  ЭҮАХ-
ийн даргын албан тушаалыг ажлын хэсгийн гишүүд жил бүр ээлжлэн хаших ба ажлын хэсгийн 
бусад гишүүд төлөвлөгөөний урт хугацааны стратеги, тогтвортой байдлын талаар зөвлөгөө өгнө. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд оролцох ажилтан, тэдний үүрэг хариуцлагыг дараах хүснэгтэд (1) 
харуулав.  

1 – р хүснэгт. Экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд оролцох ажилтан, тэдний үүрэг хариуцлага 

Албан тушаалтан Хариуцлага 

Экосистемийн 
үйлчилгээний ажлын 
хэсгийн дарга 

• Экосистемийн үйлчилгээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ерөнхийд нь хариуцна. 

Экосистемийн 
үйлчилгээний ажлын 
хэсэг 

• ЭҮХШҮТ – г үндсэн болон гэрээт ажилтан, олон нийтэд нээлттэй 
байлгах;  

• ЭҮХШҮТ хэрэгжүүлэх хангалттай санхүүжилт, дэмжлэгийг компанийн 
хэмжээнд хангах; 

• Хэлтсүүдийн жилийн ажлын төлөвлөгөө, гэрээт байгууллагын гэрээнд 
ЭҮХШҮТ – ний үзүүлэлтийг хангах хэмжигдэхүүн буюу тоон мэдээлэл 
цуглуулах талаар тусгах; 

• Гэрээт байгууллагад ЭҮ – ний талаар ойлголт өгөх, гэрээт ажлын 
явцад тэд ЭҮ – нд үзүүлэх нөлөөлөл бууруулах; 

• Үзүүлэлт тус бүрээр компаниас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны 
тухай жилийн тайлан гаргах (12 – р зүйл);  

• Үзүүлэлтийн босго утга хэтрэх (10 – р зүйл) тохиолдолд авах арга 
хэмжээ тодорхойлох, асуудал шийдсэний дараа төлөвлөгөөнд хяналт 
дүгнэлт хийж өөрчлөх шаардлагатай эсэхийг тогтоох ;  

Орон нутгийн 
харилцааны баг  

• ЭҮ – ний үр шим хүртэгчид, нийгмийн онцлогийн тухай үзүүлэлтүүдийг 
хянаж шинжлэхэд зориулж мэдээлэл цуглуулах ;  

• Цуглуулсан мэдээллээ үзүүлэлт тус бүрээр шалгаж, шаардлагатай 

бол дүн шинжилгээ хийх, босго утга хэтэрсэн бол ЭҮАХ – ийн даргад 
мэдэгдэж анхааруулах;  

• ЭҮ – ний үр шим хүртэгчдэд хамаарах үзүүлэлтийн босго утга хэтэрсэн 

бол үйл ажиллагаагаа уялдуулах;  
• ЭҮ – ний үр шим хүртэгчид, орон нутгийн иргэд, шаардлагатай бол 

нийтэд хяналт – шинжилгээний үр дүнг тараах. 
Биологийн олон янз 
байдал хариуцсан баг 

• Биологийн олон янз байдал, ялангуяа заг, бэлчээрийн үзүүлэлтүүдийг 
хянаж шинжлэхэд зориулж мэдээлэл цуглуулах ;  

• Цуглуулсан мэдээллээ үзүүлэлт тус бүрээр шалгаж, шаардлагатай 
бол дүн шинжилгээ хийх, босго утга хэтэрсэн бол ЭҮАХ – ийн даргад 
мэдэгдэж анхааруулах;   



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр 
болох огноо: 

Баримт бичгийн дугаар: 
 OT-10-E14-PLN-0009 

Хувилбар: 
2.1 

 

Хуудас 6 - 35 
БҮРТГЭЛГҮЙ ХУВЬ. СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ-ООС ҮЗНЭ ҮҮ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2020-10-27 

Бизнесийн нууц мэдээлэл 

• Биологийн олон янз байдлын шинж чанарт хамаарах үзүүлэлтийн 
босго утга хэтэрсэн бол үйл ажиллагаагаа уялдуулах.  

Усны баг • Усны ЭҮ, ялангуяа цэвэр ус, усны зохицуулалтын үзүүлэлтүүдийг 
хянаж шинжлэхэд зориулж мэдээлэл цуглуулах;  

• Цуглуулсан мэдээллээ үзүүлэлт тус бүрээр шалгаж, шаардлагатай 
бол дүн шинжилгээ хийх, босго утга хэтэрсэн бол ЭҮАХ – ийн даргад 
мэдэгдэж анхааруулах;   

• Усны шинж чанарын үзүүлэлтийн босго утга хэтэрсэн бол үйл 
ажиллагаагаа уялдуулах. 

4 Төслийн бусад хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй уялдах нь 

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө Төслийн дараах 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй харилцан холбоотой төдийгүй зарим талаар давхацна.   

Биологийн олон янз байдлын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө (БОЯБХШҮТ) – 
Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөл, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх цогц 
үзүүлэлтүүдийг гаргасан. ЭҮ – ний төлөв байдал болон, түүнд үзүүлж буй нөлөөллийг хэмжих 
олон үзүүлэлтийг тус төлөвлөгөөгөөр цуглуулдаг. 

Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө (ДХМТ) – Төслийн үйл ажиллагаанаас 
биологийн олон янз байдалд учирсан үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах, нөхөх цогц 
төсөл юм. Дүйцүүлэн хамгааллын төслүүд ололт, дэвшил гаргаж сайжирдаг тул ЭҮХШҮТ-ний арга 
хэмжээ авах олон үзүүлэлтийг тухайн төслүүдээс авна.   

Газар хөндөлт хянах, нөхөн сэргээх менежментийн төлөвлөгөө (ГХХНСМТ) – Газар 
хөндөхтэй холбоотой журам, удирдлагын хяналтыг төлөвлөн хэрэгжүүлж Төслийн үйл 
ажиллагаанаас ховор ургамлын төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахаас гадна тохирох 
нөхөн сэргээлтийн ажил хийдэг. ЭҮХШҮТ – ний арга хэмжээ авах олон үзүүлэлтийг тус 
төлөвлөгөөнөөс авсан. 

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө (УНМТ) – Компанийн бүх хэлтэс, гэрээт 
байгууллагууд төслийн талбай, ойр орчмын усны нөөц, экосистемийг үр ашигтай, аюулгүй, 
тогтвортой ашиглахад чиглэсэн үйл ажиллагаа төлөвлөдөг . Ус татах цэгээс эхлэн системээр 
дамжин хаягдлын сан, хаягдлын байгууламжид очиж буй бүхий л усыг хамруулдаг бөгөөд дахин 
боловсруулж ашиглах замаар өдөрт газрын гүнээс татаж буй усны хэмжээг багасгахыг 
чухалчилдаг. Үүнээс гадна орон нутгийн иргэд, мал амьтны тогтвортой байдалд зайлшгүй чухал 
төслийн талбай орчмын усны нөөцийн хамгаалалт, хяналт шинжилгээний ажлуудыг тусгасан 
байдаг.  

Бэлчээрийн ашиглалт, малчдын амьжиргааг дэмжих менежментийн төлөвлөгөө (БАСМТ) 
– Төслийн үйл ажиллагаанаас бэлчээрийн ашиглалтад учирч буй шууд, шууд бус нөлөөлөл 
бууруулах, бэлчээрийн чанар, үр ашиг сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөдөг. Мал, зэрлэг амьтны 
бэлчээрийн давхцал, өрсөлдөөнийг тэнцвэржүүлж, чухал ач холбогдолтой экосистемийн 
үйлчилгээг хамгаалахад анхаарал хандуулдаг.  

Шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө (ШИХМТ) – Төслийн хэрэгжилттэй 
холбоотой өсөн нэмэгдэж болзошгүй бүс нутгийн хүн амын өсөлтийн талаар компанийн 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөдөг. Шилжин ирэх оршин суугчдаас ЭҮ – ний хангамжид 
болон ЭҮ – ээс нутгийн оршин суугчдын үр шим хүртэх нөхцөл байдалд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулахад анхаардаг. 
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Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) – Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
сөрөг нөлөө бууруулах, хөгжлийн боломж тодорхойлох, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  арга 
хэмжээ төлөвлөж, хэрэгжилтэд хяналт-үнэлэгээ  хийдэг.   

Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр (ХОБОХШХ) – 
Малчдын гар худаг, ан амьтан, бэлчээр, ургамал, тоосны орчны хяналт – шинжилгээний ажилд 
орон нутгийн иргэдийг оролцуулж, хяналт-шинжилгээний ажлын үйл явц, үр дүнг орон нутагт ил 
тод, нээлттэй байлгах зорилгоор хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Хөтөлбөр нь орон нутгийн иргэд, 
малчдыг, байгаль орчны асуудлыг тодорхойлж, шийдвэрлэх үйл явцад оролцох боломжийг 
олгож, тэдний хүсэл сонирхлыг үндэслэн сайн дураар оролцуулдаг .  

5 Экосистемийн үйлчилгээний тухай 

Экосистемийн үйлчилгээ гэдэг нь “экосистемээс хүмүүсийн хүртэж буй үр шим” (Мянганы 
экосистемийн үнэлгээ 2003) юм. Экосистемийн үйлчилгээ нь “хүний сайн сайхан амьдрах орчныг 
тогтвортой хангаж буй байгалийн экосистем, түүнийг бүрдүүлэгч төрөл зүйлүүдийн харилцан 
холбоо, нөхцөл” (Дэйли 1997) бөгөөд “хүн төрөлхтний экосистемийн үйл ажиллагаанаас шууд 
болон шууд бус авч буй үр ашиг” (Костанзо нар. 1997) юм. 

Экосистемийн үйлчилгээг 4 төрөлд хувааж үздэг (Мянганы экосистемийн үнэлгээ 2003)( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1): 

• Хангах үйлчилгээ: Экосистемээс хүн төрөлхтний авч буй янз бүрийн бүтээгдэхүүн 

(хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, ундны ус, барилгын материал г.м); 

• Зохицуулах үйлчилгээ: Экосистемийн үйл ажиллагааны зохицуулалтаас хүн 
төрөлхтний авч буй ашиг тус (ус, агаар цэвэршүүлэх, хөдөө аж ахуйн хортон шавж, өвчний 
хяналт, байгалийн гамшгийн үр дагавар бууруулах г.м);  
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• Соёлын үйлчилгээ: Экосистемээс хүн төрөлхтний авч буй материаллаг бус ашиг тус 
(амарч зугаалах, гоо зүйн таашаал авах зорилгоор бий болгосон шашны болон ариун 
дагшин газрууд);  

• Дэмжих үйлчилгээ: Бусад үйлчилгээг дэмждэг ердийн үйл явц (шим тэжээл авах, дахин 
боловсруулах, анхдагч үйлдвэрлэл явуулах, генетикийн солилцоо хийх арга зам гэх мэт).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – р зураг. Экосистемийн үйлчилгээний ангилал (Мянганы экосистемийн үнэлгээнээс 
хялбаршуулан авав 2003) 

Экосистемийн үйлчилгээнд Төслийн үйл ажиллагаанаас ноцтой эрсдэл үүсгэж болзошгүйг 
тогтоосон бол “Экосистемийн тэргүүлэх үйлчилгээ” – г тодорхойлно. Экосистемийн тэргүүлэх 
үйлчилгээг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:  

I.  Төслийн үйл ажиллагаанаас нөлөөлөл үзүүлэх хамгийн өндөр магадлалтай үйлчилгээ 
хийгээд эдгээр нь нөлөөлөлд өртсөн ард иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх,  

II. Төслийн үйл ажиллагаанд шууд хамааралтай үйлчилгээг (жишээ нь: ус) тогтооно.  

ОТ төслийн хувьд ямар экосистемийн тэргүүлэх үйлчилгээ байна вэ? 

Экосистемийн дэмжих үйлчилгээ
Бусад үйлчилгээний үйл явцыг дэмждэг. Дэмжих үйлчилгээнд хөрс бүрэлдэн 

тогтох, фотосинтез, шим тэжээл, усны эргэлт гэх мэт үйлчилгээ багтана.

Хангах 
үйлчилгээ

Хүнс тэжээл, эслэг, 
түлш, генетикийн 
нөөц, эм, цэвэр ус 
зэрэг экосистемээс 
авдаг бүтээгдэхүүн.

Зохицуулах 
үйлчилгээ    
Уур амьсгал, ус, 
өвчин, элэгдэл 

эвдрэл, тоос хүртээлт 
зэрэг экосистемийн 

үйл ажиллагааг 
зохицуулан олж 
авдагв үр шим.

Соёлын 
үйлчилгээ

Соёлын ялгаа, шашны 
болон оюун санааны 
үнэт зүйл, соёлын өв, 

амралт зугаалга, 
жуулчлал зэрэг 

экосистемээс авах 
материаллаг бус үр 

шим.
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Төслийн БОННҮ – ний суурь судалгаагаар  экосистемийн 21 үйлчилгээг тэргүүлэх статуст сонгон, 
нарийвчлан судалсны үндсэн дээр 8 үйлчилгээг тэргүүлэх үйлчилгээгээр тодорхойлж, үүнээс 
цэвэр ус, усны зохицуулалт гэсэн 2 үйлчилгээг аюулд өртөх экосистемийн үйлчилгээ гэж үзсэн. 
2012 онд хийсэн Чухал амьдрах орчны үнэлгээгээр байгалийн гаралтай түлш, бэлчээр хоёрыг 
нэмж аюулд өртөх экосистемийн үйлчилгээгээр тодорхойлсон. Эдгээр ЭҮ – ний үйл ажиллагааны 
тухай судалгаа, үнэлгээний дэлгэрэнгүйг компанийн БОННҮ-ний Экосистемийн үйлчилгээний 
тухай Б хэсэг, B7b бүлэг (ОТ 2012a), ОТ төслийн Чухал амьдрах орчны үнэлгээний (TBC & FFI 
2012) тухай 2-р хавсралтаас үзнэ үү. Тэгэхээр ЭҮХШҮТ – нд энэ дөрвөн экосистемийн 
үйлчилгээний талаар голчлон өгүүлнэ.  

6 Хяналт – шинжилгээний арга 

ЭҮХШҮТ – ний хяналт – шинжилгээний хүрээнд экосистемийн тэргүүлэх үйлчилгээ (ЭТҮ) тус 
бүрийн 4 чиглэлд анхаарсан. Эдгээр нь хангамж, оролцогч талуудаас үүсгэх үр ашиг, ЭҮ-ний 
хангамжид учруулах дарамт, түүний эсрэг Төслөөс хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ юм (2-р 
зураг). Эдгээр 4 шинж төлвийг хэмжсэнээр нөлөөлөлд өртсөн ЭҮ – ний үр шим хүртэгчдэд 
зориулж ЭҮ – ний үйл ажиллагаа, үнэ цэнийг хадгалах ОТ – н үүргийг хангах юм (ОУСК ГС6 2012). 
Компаниас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь энэ төлөвлөгөөнд дурдсан хяналт – шинжилгээгээр 
тодорхойлох ЭҮ – нд  Төслөөс учруулах дарамтын хэмжээтэй тэнцүү байна.  Компаниас 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа ЭҮ – ний хангамж/статус, ашиг тусыг хадгалж сайжруулан Төслийн 
үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх түвшинд хүргэхүйц байх болно. Үүний тулд хангамж/статус, ашиг 
тусын хяналт – шинжилгээгээр ЭҮ – нд өөрчлөлт орж байгаа эсэхийг тогтоож, уг өөрчлөлт 
компанийн үйл ажиллагааны үр дүн эсэхийг үүсэж буй дарамтад хяналт – шинжилгээ хийн 
тодорхойлох ба хэрэв компанийн үйл ажиллагааны үр дүнд өөрчлөлт гарсан бол хариу арга 
хэмжээ хэрэгжүүлж, улмаар хангамж/статус, ашиг тус, дарамтад дахин хяналт – шинжилгээ хийж 
тухайн арга хэмжээний үр дүнг тодорхойлно.  

 

 

2 – р зураг. Экосистемийн үйлчилгээнд сонгосон аргын ерөнхий зураг 

Хангамж/  
төлөв
ЭҮ-ний хэмжээ, 
хүртээмжтэй 
байдал

Ашиг тус

ЭҮ-нээс нөлөөлөлд 
өртсөн оролцогч 
талууд хүртдэг 
ашиг тус

Дарамт

ОТ болон өөр 
гадны эх үүсвэрээс 
хангамж/статуст 
үзүүлэх нөлөө.

ЭҮ-г хүртэх 
боломж, 
ашиглалтад 
үзүүлэх нөлөө 
байж болно

Арга хэмжээ

Нөлөөлөл нь ЭҮ-
ний хангамж, 
түүнээс хүртэх үр 
ашгийг өөрчлөхгүй 
байх чиглэлээр ОТ-
оос хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаа.
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Бизнесийн нууц мэдээлэл 

Энэ баримт бичигт тодорхойлсон үзүүлэлт (3-6 дугаар хүснэгт, 1 – р хавсралт) тус бүрээр 
тодорхой төрлийн хяналт – шинжилгээ явуулж, тухайн үзүүлэлтийг хэрхэн бүртгэх, түүний босго 
утга хэтэрсэн эсэхийг тогтоох шаардлагатай. Ихэнх тохиолдолд иймэрхүү үзүүлэлтийн тухай 
мэдээллийг хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төлөвлөгөөний (БОЯБХШҮТ, Хулгайн антай тэмцэх 
хөтөлбөр, НШҮАТ) тусламжтайгаар олж авдаг ба эдгээр хөтөлбөр, төлөвлөгөөг холбогдох 
хавсралтад тусгасан болно. Зарим тохиолдолд мэдээлэл цуглуулсан ч ЭҮХШҮТ – нд таарах 
аргаар тэдгээрт дүн шинжилгээ хийх шаардлага гарч болно. Цөөн тооны үзүүлэлтийн явц, босго 
утгыг тогтоох зорилгоор шинэ мэдээлэл цуглуулах  ба энэ талаар болон мэдээлэл цуглуулах 
ажиллагааг хариуцах тал, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх аргыг 1 – р хавсралтад 
үзүүлсэн.  

7 Экосистемийн тэргүүлэх үйлчилгээ 

7.1 Бэлчээр 

Уламжилалт маллагаатай мал сүргийн тэжээлийн гол эх үүсвэр нь бэлчээр байдаг тул Мал аж 
ахуйн салбараас орлогоо бүрдүүлдэг малчдын амьдрал ахуй бэлчээрийн нөхцөл байдлаас 
ихээхэн хамааралтай. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум жилд дунджаар 80 – 100 мм хур тунадас унадаг өмнөд говийн 
бүсэд оршдог. Тус сумын газар нутгийн хэмжээ 1,496,000 га бөгөөд үүний 78% буюу 1,176,164 га 
– г бэлчээрийн зориулалт бүхий газар эзэлдэг.   

Ханбогд сумын 781.239 га бүхий талбайд бэлчээрийн усан хангамжийн болон малчдын усан 
хангамжын зориулалттай уст цэгээр хангагдсан байна гэдгийг Монголын бэлчээрийн 
менежментийн холбооноос 2010 онд тогтоожээ. Бэлчээрийн даацын судалгаагаар усан 
хангамжийг эс тооцвол тус сумын бэлчээрийн талбайг хангалттай гэж тооцсон байна. 2015 оны 
зун, намар харьцангуй их бороо орсноос цаг сайхан болж, нэг га талбайн бэлчээрийн гарц сайн 
байсан байна.  

2 – р хүснэгт. Ханбогд сумын бэлчээр ашиглалтын мэдээлэл (Эх сурвалж: Нутаг партнерс 
2016.) 
 Багийн 
нэр 

Газар 
нутгийн 
хэмжээ 
(га) 

Бэлчээрийн 
газар (га) 

Нийт 
газар 
нутагт 
эзлэх 
хувь 

Гарц 
2015 
(кг/га) 

Өвлийн 
бэлчээрийн даац 
2015-2016 (ХТШ*) 

Малын 
тоо 
2015 
(ХТШ*) 

Баян 267304 210431.6 78.72% 137 65327 80469 

Номгон 477539 218005.6 45.65% 117 60417 55746 

Жавхлант 548903 195465 35.61% 85.9 94071 66487 

Гавилууд 202678 80579.1 39.76% 122.2 62165 78308 

Нийт 1,496,424 704,481.3 47.08% 115.525 281,980 281,010 

*ХТШ = Хонин толгойд шилжүүлсэн дүн 

Тус сумын малчдын хувьд хамгийн ашигтай мал нь ямаа бөгөөд дараа хонь, тэмээ, адуу, үхэр 
орох ба үүнд хуурай уур амьсгал нөлөөтэй ( TBC & FFI 2012). Малчдын бэлэн мөнгөний эх үүсвэр 
нь амьд мал, ноос, ноолуур, арьс шир, мах, цагаан идээ зарж борлуулснаас бий болдог. Мөн 
уламжилалт мал аж ахуй нь  малчдын амьжиргааны үндсэн эх үүсвэр болохоос  гадна үндэсний 
ахуйн соёл, өв уламжлалын салшгүй хэсэг байдаг.  
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Монгол улсын Газрын тухай хуулийн дагуу бэлчээрийг орон нутгийн захиргааны хяналт, 
зохицуулалтын дагуу нийтийн эзэмшлийн өмч байдлаар ашигладаг  хэдий ч малчид өвөлжөө, 
хаваржааны газраа өмчилж болдог. Орон нутгийн захиргаа нь бэлчээрийн даацыг тооцоолон, 
сумын тодорхой байршлуудад бэлчээр өнжөөж сэлгэх дүрэм, журам гаргадаг ч тэр болгон 
хэрэгждэггүй. 

Ханбогд сумын 10694.16 га бэлчээрийн газар нь Төслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан өөр 
зориулалтын ашиглалтад шилжсэн байна. Үүнд зам, цахилгааны шугам, кемп, уурхайн талбайн 
хашаажуулалт зэрэг дэд бүтцийн байгууламжид зориулан бэлчээрийн зориулалтын ашиглалтаас 
чөлөөлсөн . Мөн Төслийн хэрэгжилтийг дагаж амьдралын боломж бололцоо хайн тус бүс нутагт 
шилжин ирж буй малчдын урсгал шууд бус нөлөөлөл үзүүлж байна.  

Тухайн бэлчээрт нутагладаг байсан малчид мөн төслийн нөлөөлөлд өртсөн. Зарим  нь жилийн 4 
улиралд нутагладаг байсан бол зарим нь цаг агаарын нөхцлөөс хамаарч жилийн аль нэг улиралд 
болон хэдэн жил өнжөөд ирж нутагладаг байжээ. ОТ төсөл эхлэхэд 3,035 ХТШ мал бүхий 11 
малчин өрх (2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн) уурхайн эдэлбэр газрын орчмын бэлчээр, 64,735 ХТШ 
мал бүхий 89 малчин өрх (2011 онд нөхөн олговорт хамрагдсан) дэд бүтцийн байгууламжийн 
дагуух бэлчээрийг жилийн зарим улиралд ашигладаг байсан. Шинээр шилжин ирж буй малчдын 
хөдөлгөөн бэлчээрийн төлөө өрсөлдөөн бий болгож, Ханбогд сумын бүх малчдад нөлөө үзүүлж 
болзошгүй. 2013-2015 оны хооронд Ханбогд сумын малчин өрх тогтвортой буюу дунджаар 678 

байсан (http://www.1212.mn/statHtml/statHtml.do# -аас авсан мэдээлэл, 2016.12.12).  

ОТ компаний нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан  малчин өрхүүдэд чиглэсэн Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сумын бүх малчдад чиглэсэн Бэлчээрийн 
менежемент, малчдын амьжиргаа дэмжих төлөвлөгөө хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүний хүрээнд 
бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, малчдад орлогын эх үүсвэрээ төрөлжүүлж, мал аж ахуйн 
салбарыг хөгжүүлэхэд  дэмжлэг үзүүлж байна.   

3 – р хүснэгт. Төслийн нийт нөлөөлөл, төслийн талбайд болон гадна техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн газар, 2017 оны 1-р сарын байдлаар. 

Нийт хөндөгдсөн талбай, га 
Техникийн нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбай, га 

Биологийн нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбай, га 

Төслийн 
талбай  

Төслийн 
талбайн гадна  

Төслийн 
талбай  

Төслийн 
талбайн гадна  

Төслийн 
талбай  

Төслийн талбайн 
гадна  

3236.17 2205.07 141 1381 0 367.35 

ЭҮХШҮТ – нөөс хасагдаж болзошгүй зүйлс: 

• Олон айл өрх малаа хөлсний малчинаар маллуулдаг тул Ханбогд сумын малчдын тоо 
сайн үзүүлэлт болж чадахгүй. Малчдын тоо цөөрсөн нь малын тоо буурсан гэж үзэх 
үндэслэл болохгүй. 

• Төсөл дагасан малчдын шилжин ирэх хөдөлгөөн нь маш бага, хамаарахгүй асуудал. 2012 
оноос хойш 6 малчин өрх Ханбогд суманд шилжиж ирсэн. 

• Өвс тэжээлийн хангалт зогссон. Үүний оронд БАСМТ – өөр дамжуулж мал маллагааны 

арга барилаа сайжруулж, малын тоо толгой өсгөхөд дэмжлэг үзүүлж байна.  

ОТ төсөл тодорхой хэмжээний бэлчээрт нөлөөлөл учруулсан хэдий ч БАСМТ-ний хүрээнд 
нөлөөлөлд өртсөн газруудад нөхөн сэргээлт хийж, малчдын амьжиргааг дэмжих үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлж, бэлчээрийг зохистой ашиглах мэдлэг олгох, бэлчээрийн чанар сайжруулахад 
анхаарч байна. Үүний зэрэгцээ бэлчээрийн талбай хумигдаж, чанар муудсанаас орлого нь 
багассан малчин өрхүүдэд орлогын эх үүсвэрээ төрөлжүүлэх замаар багассан орлогоо нөхөх 
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боломж олгож байна. Бэлчээрийн экосистемийн үйлчилгээний үзүүлэлтийн талаар 4 – р хүснэгт, 
1 – р хавсралтад өгүүлнэ.   

 

 

 

4 – р хүснэгт. Бэлчээрийн экосистемийн үйлчилгээний үзүүлэлт 
# Хяналт – 

шинжилгээний  

талбай /Үр шим 
хүртэгч 

Үзүүлэлти
йн төрөл 

Үзүүлэлт Хяналт-шинжилгээний 
арга 

Босго 

Мэдээлэл 
цуглуулах 

давтамж 

Хариуцах тал Хяналт 
тавих 

тал 

P1 Ханбогд сум Хангамж Бэлчээрийн талбай Га талбайгаар харуулна. 
ОНХ – ны баг Ханбогд 

сумын ЗДТГ – аас   албан 
ёсны мэдээлэл авна. 

Босго байхгүй.  

Жил Л.Баярбаатар 
/ОНХ  

ОНХ 
менежер 

P2 Ханбогд сум Хангамж Бэлчээрийн чанар Ургамлын хяналт – 

шинжилгээний мэдээлэл 
бүхий бэлчээрийн 

үзүүлэлт. Босго байхгүй. 

Жил Т.Самданжигмэд 

/БО 

БО 

менежер 

P3 OT – н шууд 

нөлөөлөл 

Бэлчээр Шууд алдагдсан 

талбай 

Га талбайгаар харуулна. 

ГХЗ-ийн хүсэлтийн дагуу 
зураглал гаргах. Босго 

байхгүй. 

Улирал  Н.Пүрэвсүрэн /БО БО 

менежер 

P4 Ханбогд сум Бэлчээр Бэлчээрийн даац Хувь. УЦУХ бүх сум, 

багийн ургамлын гарц, 
бэлчээрийн талбай, 

малын тоонд үндэслэж 
тухайн жилийн 

бэлчээрийн даац 
тодорхойлдог. 200%-

300% гаруй – улбар шар, 
301% - улаан. 

Жил Л.Баярбаатар   

/ОНХ 

ОНХ 

менежер 

P5 Бэлчээргүй болсон 
малчид 

Ашиг тус  Малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний 

жилийн орлого 

Малын тоо, зах зээлийн 
үнээс хамаарч мах, ноос, 

ноолуурын орлогыг 
тооцох.  

 
20% жил дамнасан 

бууралт – улбар шар,  
50% жил дамнасан 

бууралт – улаан. 

Жил Л.Баярбаатар 
/ОНХ 

ОНХ 
менежер 

P6 OT – н шууд 

нөлөөлөл 

Арга 

хэмжээ 

Нөхөн сэргээсэн 

бэлчээр 

ГХХНСМТ  – га  

талбайгаар харуулна. 
Жилийн төлөвлөсөн 

ажлын гүйцэтгэл 80% - 
иас багагүй. Жилийн 

нөхөн сэргээлтийн ажил  
50% 

Жил Б.Алтанцэцэг 

/БО 

БО 

менежер 
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P7 OT – н шууд 

нөлөөлөл 

Арга 

хэмжээ 

Бэлчээрийн нөхөн 

сэргээлтийн чанар 

Биологийн нөхөн 

сэргээлтийн журам, 
Гүйцэтгэх шалгуурт 

багтсан ажил. 
Нөхөн сэргээлтийн ажил 

эхэлснээс хойш 10 
жилийн хугацаанд 

гүйцэтгэлийн шалгуур 
хангаагүй талбай. 

Нөхөн сэргээлтийн ажил 
эхэлснээс хойш 5 

жилийн хугацаанд 
гүйцэтгэлийн шалгуур 

хангаагүй талбай. 

Жил Б.Алтанцэцэг 

/БО 

БО 

менежер 

P8 Ханбогд сум Арга 

хэмжээ 
/Ашиг тус  

Худаг гаргасан 

/зассанаас 
сайжирсан 

/нэмэгдсэн 
бэлчээрийн талбай 

Га талбайгаар харуулна. 

ОТ  – н ГМС/зураглалын 
ажлаар. Босго байхгүй. 

Жил Л.Баярбаатар 

/ОНХА 

ОНХ/БО 

менежер 

7.2 Байгалийн гаралтай түлш 

Ханбогд сумын оршин суугчид, малчид орон гэрээ дулаацуулах, хоол цай хийхдээ жилийн турш 
байгалийн гаралтай түлш хэрэглэдэг. Зонхилох байгалийн гаралтай түлшинд хөрзөн, тэмээний 
хоргол, заг, нүүрс багтах ба тэднийг орон нутгаас өөрсдөө бэлтгэдэг, эсвэл худалдаж авдаг. Заг 
нь олон төрөл зүйлийн хоргодох газар болж, элсний нүүдэл сааруулах зэргээр экосистемд чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг тул ЭҮХШҮТ – нд загийг голлон авч үзнэ. Мөн өөр нэг шалтгаан нь заг түүх нь 
хууль бус.  

Заг нь Төв Азийн томоохон хэсгийг бүрхдэг хуурай, элсэрхэг говийн бүсэд ургадаг төрөл зүйл юм. 
Ханбогд сумын 117898.25 орчим га талбайд элсэн толгод дунд заг голчлон ургадаг (Schmidt et al. 
2011). Загийн сэргэн ургах явц жигд бус (50-100 жил тутам: Schmidt et al. 2011) тул байгалийн 
сэргэн ургах чадвар маш удаан, тодорхойгүй байдаг. 
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3 – р зураг. Ханбогд сум дахь загийн тархац нутаг 

Ханбогд сумын малчид, иргэд үхсэн, хатсан заг түүж түлшинд хэрэглэдэг. Ургаа заг түүж түлэх 
нь муу нөлөөтэй гэж үздэг (SEA & WCS 2016). Хүмүүс 10 орчим километр зайтай газраас заг түүж 
бэлтгэдэг. Зарим нь бэлтгэсэн заг худалдаж авдаг. Өдөрт 1.3 кг орчим заг түлдэг  (SEA & WCS 
2016). Суманд шинээр шилжин ирэгсэд заг түлэх уламжлал мэдэхгүй тул тэр болгон  заг 
түлдэггүй. Мөн сумын төвийн цахилгаан хангамж сайнаас гадна ОТ – оос хаягдал мод, нүүрс авах 
боломжтой.  

Монгол улсын хуулийн дагуу заг түүх нь хориотой ч гэсэн нутгийн хүмүүс илчлэг сайтай, удаан 
шатдаг зэргээс нь үүдэж заг түүж хэрэглэсээр байна. Заг түлхэд гоё үнэр гардаг гэж нутгийнхан 
ярьдаг.  

ОТ – н Гүний хоолойн усны шугам хоолойн дэд бүтцийн байгууламж барьж, зам тавьсны улмаас 
86.77 га газрын заган ой устсан ба (3) үүний 12 га – д хийгдсэн нөхөн сэргээлтийг цаашид 
үргэлжлүүлнэ. Үүнээс өөр заган ой төслийн шууд нөлөөлөлд өртөхгүй гэсэн тооцоо гарсан. Төсөл 
дагаж Ханбогд суманд шинэ өрхүүд нүүж ирвэл загийг түлшинд хэрэглэснээс заган ойн нөөцөд 
нөлөөлж болзошгүй гэсэн тооцоо байна. 

Гүний хоолойн цооногийн талбайд өртөж устсан заган ой орон нутгийн малчдын загийн 
хэрэглээнд нөлөө үүсгээгүй. Нөлөөллийн бүсэд хамгийн ойр оршин суух малчидтай 
(Р.Бадамдорж, Д.Чулуунбат, Л.Батболд, С.Адъяа, Б.Буянтогтох) ярилцахад энэ орчмын заг 
залуу, намхан тул орон нутгийн иргэд түүдэггүй гэдгийг хэлж байв. Тэдний ярьснаар ОТ – н  
нөлөөлөлд өртсөн загийн талбайгаас 3-4 км зайд орших “Хар заг” гэдэг газраас заг түүдэг. Эдгээр 
малчдын өвөлжөөний байршил, заг түүдэг байсан газруудыг 4-р зурагт харууллаа. 
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4 – р зураг. Малчдын өвөлжөөний байршил, “Хар заг” хүртэлх зай 

Шинээр шилжин ирэх айл өрхүүд заг түүж, загийн нөөцөд илүү их дарамт учруулбал Ханбогд 

сумын заг түүж түлшинд хэрэглэдэг оршин суугчдад бүгдэд нь нөлөөлөх магадлалтай.  

Заган ойн нөлөөллийг бууруулахын тулд ОТ Гүний хоолойн цооногийн талбайд өртөж устсан 
заган ойн талбайд нөхөн сэргээлт хийж байгаа. Дэд бүтцийн байгууламж барихад бүрэн устсан 
12 га газрын хувьд “Дайчингийн заг” гэдэг газрын 7.5 га – д, “Ухаа заг” гэдэг газрын 7.5 га – д заган 
ойн дүйцүүлэн хамгааллын ажлууд хийгдэж байна.  Төслийн талбайд хийгдэж байгаа бүтээн 
байгуулалтын ажлаас гарч буй хаягдал модыг Ханбогд сумын иргэдийн түлшинд зориулж үнэгүй 
өгдөг.  

ОТ – н үйл ажиллагаанаас 12 га – д үлдэгдэл нөлөөлөл үүсгэх ба үүнийг дүйцүүлэн хамгаалж, 
Ханбогд сумын загийн нөөцийг нөхөн сэргээлт, нэмэлт тариалалтаар нэмэгдүүлэх зорилго 
тавьсан. Заг түүхийг хуулиар хориглосон хийгээд ахуйн хэрэглээнд хэрэглэх өөр түлшний сонголт 
байгаа тул загийн хэрэглээ буурах магадлалтай. Шинээр шилжин ирж буй айл өрхүүд загийг 
түлшинд хэрэглэдэг уламжлал байхгүй, түлшний өөр эх үүсвэр байгаа тул заг түүж хэрэглэх 
магадлал бага. Тиймээс төсөл Ханбогд сумын хүн амын өөрчлөлтийн үзүүлэлтийг ашиглана.5-р 
хүснэгтэд төсөл загийн экосистемийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа (хангамж), үнэ цэнэ (ашиг тус, 
хэрэглээ) төслийн үйл ажиллагаанаас болж өөрчлөгдөж байгаа эсэхэд хяналт – шинжилгээ 
хийнэ. Мөн тус ЭҮ – ний хангамжид учирч буй аюулд (дарамт) хяналт – шинжилгээ хийнэ.  
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5 – р зураг. Байгалийн гаралтай түлшний ЭҮ – ний үзүүлэлт 

7.3 Цэвэр ус 

ОТ төслийн талбай нь жилд дунджаар 90 мм хур тунадас орж, 2600 мм ууршилт явагддаг 
цөлөрхөг бүсэд байрладаг. Тус бүс нутгийн цэвэр ус борооны усаар тэжээгддэг, хуурай 
сайруудтай холбоотой байдаг бага гүний уст давхаргаас ихэвчлэн хангадаг. Голын хурдасны гүн 
дунджаар 5 метр. Эдгээр бага гүний уст давхарга нь малчдын маш их ашигладаг, зэрлэг амьтдын 
усны гол эх үүсвэр болсон тухайн бүсийн цөөн тооны булаг шандыг тэжээж хадгалахад чухал 
үүрэгтэй. Мөн малчид жилийн 4 улиралд гар худгийг малын усалгаанд ашигладаг.  

ОТ – н уурхайн талбайн зүүн хойно 40 – 70 км зайд орших цооногтой Гүний хоолойн газар доорхи 
усны ордын 150 - 400 метрийн гүнд байх уст давхаргаас ОТ үйлдвэрлэлийн технологийн усан 
хангамжаа шийдвэрлэдэг. ОТ Гүний хоолойн уст давхаргаас 25 жилийн хугацаанд 918л/сек ус 
татах зөвшөөрлийг ЗГ-аас авсан. Гидрогеологийн судалгаанаас үзэхэд Гүний хоолойн уст 
давхарга нь малчдын болон зэрлэг амьтдын усны эх үүсвэр болсон бага гүний уст үеүдтэй 
холбоогүй.  

Цэвэр усыг гол төлөв төвлөрсөн бус байдлаар унд, ахуйн хэрэгцээнд (цай хоол, цэвэрлэгээ г.м) 
болон малын усалгаанд ашигладаг. Малчид ерөнхийдөө ганц худгаас уудаг боловч зарим 
тохиолдолд өвөлжөө, хаваржаа, зунжаа, намаржаандаа өөр өөр худагтай байдаг.  

Уурхайн цогцолборын бүтээн байгуулалтад нэг гар худаг, Бор-Овоогийн булаг өртөж ашиглах 
боломжгүй болсон. Дэд бүтцийн байгууламж Ундай голын байгалийн урсцыг тасалдуулсан нь 
уурхайн эдэлбэр газрын урд зах, Ундай, Будаа голуудын бэлчир хооронд орших 7 уст цэгээс тус 
голын доод хэсэгт орших булаг, гар худгийн ундаргад нөлөөлсөн байх магадлалтай. Үүнээс  гадна 
малчдын таамаглаж буйгаар Гүний хоолойгоос ус татаж ашиглаж байгаа нь гар худгуудын усны 
түвшин, ундарга, усны чанарт нөлөөлж байх магадлалтай.  

Одоогийн байдлаар нэг малчин өрх худаггүй болж ОТ – н шууд нөлөөлөлд өртсөн байна. Бор – 
Овоогийн булаг ашигладаг байсан 10 малчин өрх ОТ – н уурхайн эдэлбэр газраас нүүж өөр газар 
суурьшсан бол дөрвөөс таван айл уурхайн эдэлбэр газрын урд зах, Ундай, Будаа голуудын 
бэлчир хооронд орших дөрвөн булаг, гурван худгаас ууж байна. Ханбогд суманд шилжин 
ирэгсдийн хөдөлгөөн сумын оршин суугчдын цэвэр усны хязгаарлагдмал нөөцөд нэмэлт дарамт 
үүсгэж болно. 

ОТ төсөл цэвэр усанд учруулах нөлөөллийг бууруулахын тулд олон үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж 

байгаа бөгөөд гүний ус, урсцын хяналт – шинжилгээний сүлжээ буюу станц ажиллуулж байна. 
Уурхайн эдэлбэр газарт орсон худаг ашигладаг байсан малчдад нэг шинэ худаг гаргаж өгснөөс 

# Хяналт – 
шинжилгээний 

талбай/Үр шим 
хүртэгч 

Үзүүлэлт
ийн төрөл 

Үзүүлэлт Хяналт – шинжилгээний 
арга 

Босго 

Мэдээлэл 
цуглуулах 

давтамж 

Хариуцах тал Хяналт 
тавих тал 

B1 Ханбогд сум Хангамж Загийн талбай Га талбайгаар харуулна. 
ГМС, зураглал. Босго 

байхгүй. 

5 жил Б.Алтанцэцэг 
/БО 

БО 
менежер 

B2 Ханбогд сумын 

төв 

Дарамт Ашигласан 

байгалийн 
гаралтай 

түлшний 
хэмжээ 

Кг/жил. Оршин суугчдын 

дунд асуумж явуулах, 
байцаагч илрүүлэх. 

20% өсөлт – улбар шар, 
40% өсөлт – улаан   

Жил Л.Мягмаржав 

/БО 

БО 

менежер 

B3 Ханбогд сум 
оршин суугчид  

Арга 
хэмжээ 

Төслөөс 
нийлүүлсэн 

хаягдал мод – 
машины 

/тэвшний тоо 

Машины тоог гаргах – шоо 
метрт хөрвүүлэх. Босго 

байхгүй. 

Жил Л.Ариунчимэг 
/ОНХ 

ОНХ 
менежер 
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гадна нөлөөлөлд өртсөн талуудтай (ОТ хугацаа тавиагүй) харилцан зөвшилцөж Бор – Овоогийн  

булгийг шилжүүлсэн ба шилжүүлэн гаргасан булаг урсац сайтай байна (Payne 2014). Мөн 
Ханбогд сумын төвд цэвэр усаар хангах байгууламж барьж 2016 оны 11 дүгээр сард дуусгасан 

ба одоогийн байдлаар 13,000 хүн амыг ундны усаар хангах хүчин чадалтай юм. Гүний хоолойн 
ордын талбайн эргэн тойронд 51 гар худаг (малчид ашигладаг), 156 хяналт – шинжилгээний 

цооног бүхий 207 хяналт – шинжилгээний цэг байгуулсан (6-р хүснэгт).  

6-р хүснэгт. Усны хяналт – шинжилгээний цэг  

Байрлал 
2019 

Цооног Гар худаг Булаг 
Оюу толгой уурхайн талбай 82 - 1 

Ундайн сайр дагуу 33 18 7 

Гүний хоолой-Ханбогд 156 51 3 

 271 69 11 

Нийт 351 

Одоо ашиглаж байгаа цэвэр усны эх үүсвэрүүдэд үүсэж буй нөлөөг бууруулах, нөлөөлөл байгааг 

тогтоосон бол цэвэр усны өөр эх үүсвэр гаргах (Бор – Овоогийн шинэ булаг, Ханбогд суман дахь 
худаг гэх мэт) байдлаар ОТ төсөл цэвэр усны ЭҮ – ний ашиг тус хүртэгчдэд нөлөөлөл 
учруулахаас зайлсхийх зорилго тавьдаг. Тиймээс Төсөл 5 – р хүснэгт дэх үзүүлэлтүүдийг цэвэр 
усны ЭҮ – ний үйл ажиллагаа (хангамж), үнэ цэнэ (ашиг тус, ашиглалт) Төслөөс болж өөрчлөгдөж 
буй эсэхийг хянаж шинжлэхэд ашиглана. Мөн үйлчилгээний хангамжид учрах аюулыг (дарамт) 
хянаж шинжилнэ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – р хүснэгт. Цэвэр усны экосистемийн үйлчилгээний үзүүлэлт 
# Хяналт – 

шинжилгээний 

талбай/Үр шим 
хүртэгч 

Үзүүлэлт
ийн 

төрөл 

Үзүүлэлт Хяналт – 
шинжилгээний арга 

Босго 

Мэдээлэл 
цуглуулах 

давтамж 

Хариуцах 
тал 

Хяналт 
тавих тал 

F1 Ундай, Будаа 
голуудын доод 

хэсгээр амьдардаг 
малчид (15 км-т) 

Хангамж Гар худгийн 
усны түвшин 

Газрын гадаргаас 
дооших метр. Усны 

жилийн тайлан.  
Дараалсан 6 сарын 

турш усны түвшний 
бууралт олон жилийн 

дунджаас их байх -  
улбар шар 

Дараалсан 12 сарын 
турш усны түвшний 

Сар Усны 
баг/БО 

БО 
менежер 
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бууралт олон жилийн 
дунджаас их байх – 

улаан 

F2 Ундай голын 
голдирлын доод 

хэсэгт байрлах 
булгийн нөхцөл 

байдал 

Хангамж Булгийн 
нөхцөл 

байдал – ус 
байгаа эсэх 

Фото мониторинг 
Хуурай байсан 

сарууд  

Сар Усны 
баг/БО 

БО 
менежер 

F3 Ундай, Будаа 

голуудын доод 
хэсгээр амьдардаг 

малчид (15 км-т) 

Хангамж Гар худгийн 

усны чанар 

Дараалсан 2 

улирлын турш 
үзүүлэлт суурь 

түвшнээс 50% - иар 
давах – улбар шар 

Дараалсан 2 
улирлын турш 

үзүүлэлт суурь 
түвшнээс 100%-иар 

давах – улаан   
 

Харьцуулалтад 2010 
оны суурь 

судалгааны 
мэдээлэл ашиглах. 

Жил Усны 

баг/БО 

БО 

менежер 

F4 OT – н шууд 

нөлөөлөл 

Дарамт Ашиглагдах

аа больсон 
худгийн тоо 

Ашиглагдахаа 

больсон худгийн тоо. 
(1) Усны хяналт 

шинжилгээний 
тайлан.  

Босго байхгүй 

- Усны 

баг/БО 

БО 

менежер 

7.4 Усны зохицуулалт  

Усны урсцын хугацаа, хэмжээнд (тэр дундаа экосистем, ландшафтын ус хадгалах чадварт) 
экосистемээс үзүүлэх нөлөөллийг болон уст давхаргын тэжээгдэх хурд тодорхойлох чадварыг 
усны зохицуулалт гэнэ. Усны урсгал дагуух ургамал нь усны босоо болон хөндлөн хөдлөлийг 
зохицуулж, урсцыг нь сааруулж, бага гүний уст давхаргыг тэжээн хөрсийг чийгээр хангахад дэм 
болдог. Ургамал нь мөн ус шингээж, газрыг бүрхэн халхалж ууршилтын хэмжээг сааруулдаг.    

Усны зохицуулалтын ашиг тус хүртэгчид нь тухайн уст давхаргаас хамааралтай бүх төрөл зүйл 
бөгөөд энд өөр 3 чухал ач холбогдолтой экосистемийн үйлчилгээг авч үзнэ. Загийн үндэсний 
систем маш гүн, бага гүний уст давхарга хүртэл ургадаг тул усаар тогтмол хангагдаж олон зуун 
жил насалдаг (Schmidt et al. 2011) ба олон наст зэрэг бэлчээрийн төрөл бүрийн ургамал мөн бага 
гүний уст давхаргын усаар тэжээгдэнэ. Бага гүний уст давхаргад гаргасан худаг болон булагт 
цэвэр усны нөөц хангалттай байдаг.  

ОТ төсөл усны нөөцийн хангамжид хоёр байдлаар шууд нөлөөлөл үзүүлж болно: Ургамлан 
бүрхэвч устгаж улмаар усны хөдөлгөөнд өөрчлөлт оруулж, ууршилтаар их хэмжээний ус алдаж, 
гадаргын урсцын нөхцөл өөрчлөх. Одоогийн байдлаар уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлаар 
эдэлбэр газрын хэмжээнд 3,200 га талбайн ургамлан бүрхэвчийг нүүлгэн шилжүүлсэн. Мөн 
уурхайн эдэлбэр газар дотор ус үл нэвчүүлэх материал ашиглан  гадаргын түр зуурын урсцыг 
өөрчилсөн.  

Усны зохицуулалтын нөлөөллийг бууруулахын тулд ОТ төсөл нөлөөлөлд өртсөн бэлчээрийн 
талбайн боломжтой бүх хэсгийг нөхөн сэргээж, боломжтой байршлуудад усны байгалийн урсцыг 
хадгалж үлдээнэ. Байгалийн урсац хадгалах үйл ажиллагааны хүрээнд Ундай голын голдиролд 
хэсэгчилсэн тохируулга хийх, байнгын үйл ажиллагаатай дэд бүтцийн байгууламжийн (хаягдлын 
сан) эргэн тойронд гадаргын усны урсац тохируулах суваг гаргах ажлууд багтсан.  

Дэд бүтцийн байгууламжийн эргэн тойрны усны урсац тохируулах, ялангуяа Ундай голын 
голдиролд тохируулга хийх, бэлчээрийн нөхцөл өөрчилснөөр урсцын нөхцөлд өөрчлөлт оруулах 
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байдлаар ОТ усны зохицуулалтад нөлөөлөх магадлалтай. Үүнээс сэргийлэхийн тулд Ундай 
голын байгалийн урсцын системийг дуурайн аль болох дөхүүлж, дахин тариалалт,  
ургамалжуулалтаар усны урсац өөрчлөхийг багасгах юм. ОТ төсөл 8 – р хүснэгт дэх 
үзүүлэлтүүдийг загийн ЭҮ – ний үйл ажиллагаа (хангамж), үнэ цэнэ (ашиг тус, ашиглалт) Төслөөс 
болж өөрчлөгдөж буй эсэхийг хянаж шинжлэхэд ашиглана.  

8 – р хүснэгт. Усны зохицуулалтын экосистемийн үйлчилгээний үзүүлэлт 
# Хяналт – 

шинжилгээний 
талбай/Үр шим 

хүртэгч 

Үзүүлэлт

ийн 
төрөл 

Үзүүлэлт Хяналт – 

шинжилгээний арга 
Босго 

Мэдээлэл 

цуглуулах 
давтамж 

Хариуцах 

тал 

Хяналт 

тавих тал 

W1 Төслийн талбайн урд 
захад Ундай, Будаа 

голын дагуу 

Нөхцөл 
байдал 

Хайлаасны 
судалгаа 

Хайлаасны судалгаа 
Суурь судалгааны 

мэдээлэл бэлэн болбол 
тогтоох. 

Жил Б.Алтанцэцэг
/БО 

БО 
менежер 

W2 Уурхайн эдэлбэр 

газрын голын 
голдирол дагуух OT  

– н шууд нөлөөлөл 

Дарамт Цөөрмийн 

эзэлхүүн 

Цэвэр усны гадаргын 

талбай. ГМС мэдээлэл 
цуглуулах 

Босго байхгүй 

Жил Н.Пүрэвсүрэн

/БО 

БО 

менежер 

W3 Уурхайн эдэлбэр 
газарт OT  – н шууд 

нөлөөлөл 

Арга 
хэмжээ 

Ус хураах 
талбайн 

урсац 
өөрчлөлт 

оруулах 

Га талбайгаар. ГМС 
мэдээллээр цуглуулах 

Босго байхгүй 

Жил Н.Пүрэвсүрэн
/БО 

БО 
менежер 

 

8 Экосистемийн үйлчилгээнд дасан зохицох 
менежментийн арга хэрэглэх нь  

ОТ төсөл экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээнд дасан зохицох менежментийн арга 
хэрэглэдэг. Үзүүлэлтийн урьдчилан тогтоосон босго утгаас (энэ баримт бичигт тодорхойлсон) 
хэтэрсэн өөрчлөлт гарвал хариу арга хэмжээг шуурхай, уян хатан авах нь уг аргын тус 
төлөвлөгөөнд тохирох хэлбэр юм. Тухайн нөхцөлд тохируулж арга хэмжээ авч удирдах нь 
амжилт, алдаанаас хурдан суралцаж, улмаар хөтөлбөр, агуулгыг боловсронгуй болгох 
шийдлүүдийг турших зорилготой байдаг.  

ОТ төсөл хяналт – шинжилгээний хөтөлбөртөө тогтмол үнэлгээ дүгнэлт хийж, шаардлагатай бол 
үзүүлэлт, хяналт – шинжилгээний арга, босго утгаа өөрчилж, ЭҮ – нд эерэг нөлөөлөл үзүүлэхийг 
зорьж ажиллана.  

9-р хүснэгт. Баримт бичгийн хяналт үнэлгээний төрөл, давтамж  
Хяналт үнэлгээ Давтамж 

Хяналт – шинжилгээний мэдээллийг 
үзүүлэлтийн босготой харьцуулах 

Шинэ мэдээлэл цуглуулсны дараа нэг сарын 
дотор. Ихэнх үзүүлэлтийнх жилийн хугацаанд 
хийгдэнэ.  

Хяналт – шинжилгээний арга, үзүүлэлтэд 
үнэлгээ хийж, шаардлагатай бол засах 

Жил 

Босго утгын үнэлгээ дүгнэлт хийж, 
шаардлагатай бол хянаж засах 

Жил 

ЭҮХШҮТ – ний хяналт үнэлгээ  Жил 
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9 Босго утга 

Хяналт – шинжилгээнд босго утга хэрэглэх ба энэ нь ЭҮ – ний хангамж, ашиг тусад үүсэж 
болзошгүй, үүсэж байгаа нөлөөллийг анхааруулах дохионы үүрэг гүйцэтгэнэ. Босго утга давсан 
тохиолдолд үзүүлэлт ОТ – н болон гадаад хүчин зүйлийн алинаас нь болж өөрчлөгдсөнийг 
тогтоохын тулд хяналт үнэлгээ хийнэ. ОТ – н  үйл ажиллагаанаас болсон бол дахин судалгаа 
хийж, баримталж буй менежментээ нийцүүлэн өөрчлөх, зорилтот арга хэмжээ авах 
шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно. OT компани холбогдох мэдээлэл цуглуулсны дараа босго 
утга давсан эсэхэд хяналт үнэлгээ хийхээс гадна удирдлагын дасан зохицох аргын хүрээнд 
жилийн хяналт үнэлгээ мөн хийнэ (дээрээс үзнэ үү).  

Дасан зохицох удирдлагыг дэмжихийн тулд: 

• Босго утгыг үнэмлэхүй утга, цаг хугацааны хувьд бичих ба 

• Босго утга нь тухайн үзүүлэлтэд богино хугацаанд гарах том өөрчлөлт эсвэл удаан 
хугацаанд хуримтлагдсаар томоохон өөрчлөлтөд хүргэх хувирал, хэлбэлзлийн талаар 
сануулна. 

Янз бүрийн үр дагавар бүхий хоёр түвшний босго утга тодорхойлж хэрэглэнэ: 

• Улбар шар босго утгыг давбал шалтгаан тодорхойлох судалгаа хийнэ. ЭҮ – ний хангамж, 
ашиг тусыг таслалгүй үлдээхийн тулд ОТ – д баримталж буй менежментээ өөрчлөх эсвэл 
богино хугацааны арга хэмжээ авах шаардлага үүсэж болно.  

• Улаан босго утгыг давбал шуурхай судалгаа хийж, шалтгаан, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тодорхойлох ба үүнийг хөндлөнгийн үнэлгээчин хянаж үнэлнэ. Хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагаагаа өөрчлөхгүй байх нь ЭҮ – ний хангамж, ашиг тусад аюул учруулж болно. 

1 – р хавсралтад үзүүлэлтүүдийн босго утгын талаар өгүүлнэ. Зарим үзүүлэлт босго утгагүй 
гэдгийг тэмдэглэе.  

10  Босго утга хэтэрсэн тохиолдолд дасан зохицох 
менежментийн арга хэмжээ авах нь  

Босго утга хангасан /давсан үед хэрэглэх ерөнхий аргын тодорхойлолт юм.  

Арга хэмжээ 

• Мэдээлэл нягтална: Мэдээлэлтэй холбоотой асуудал эсэхийг тогтооно.  

• Босго утга хангагдсан шалтгааныг тодорхойлно. 

• Нэг удаагийн тохиолдол, хандлага, том өөрчлөлт эсэхийг шийднэ.  

• ОТ хариуцах эсэх, хариу арга хэмжээ авах эсэхийг шийднэ. ОТ нийгэмд хүлээн 

зөвшөөрөгдөх зорилтын дагуу уг асуудлыг хариуцан, арга хэмжээ авч болно гэдгийг 
тэмдэглэх нь зүйтэй. Мөн үзүүлэлтийн нөхцөл, дарамт өөрчлөгдөж болох ч ашиг тус 

хүртэгчдэд нөлөөгүй байж болно гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй (жишээ нь: хэрэв малчид 
тухайн байршлаас заг түүхгүй бол Ханбогд сумын нийт загийн нөөц багасах нь ямар нэг 

нөлөөгүй). 

• Нөлөөлөл бууруулах, засах арга хэмжээ тодорхойлно.  
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Хэрэгжүүлэх хугацаа:  

• ЭҮАХ-ийн даргад босго утга хэтэрсэн тухай яаралтай мэдэгдэнэ. Дарга үзүүлэлт /босго 
утгын талаар судлах ахлагчийг томилно.  

• Босго утга хэтэрсэн тухай мэдэгдсэнээс хойш нэг сарын дотор хяналт үнэлгээний тайлан 

бэлтгэж ЭҮАХ-ийн дарга, Менежерт танилцуулна.  

• ЭҮАХ-ийн дарга, Менежер тайлан хүлээн авснаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор арга 

хэмжээ авах эсэх талаар шийдвэр гаргана.  

• Босго утга хэтэрсэн тухай мэдэгдсэнээс хойш хоёр сарын дотор хариу арга хэмжээ авч 
эхэлнэ.  

Дээр дурдсан арга хэмжээ, цаг хугацааг чухал ач холбогдолтой экосистемийн бүх босго утгад 
зориулж тогтоогоогүй. Зарим босго утгын тухайд хэд хэдэн арга хэмжээг алгасаж, яаралтай үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай бөгөөд богино хугацаанд засаж сайжруулах арга хэмжээ 
авах хэрэгтэй байж болно. Жишээлбэл, ОТ төслийн нөлөөллөөс үүдэж цэвэр усны хомсдол үүсэж 
болно.  
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12  Аудит, тайлан 

ЭҮАХ-ийн холбогдох гишүүд жилийн хугацаанд үзүүлэлт тус бүрээр мэдээлэл цуглуулж, энэ 
баримт бичигт тогтоосон босго утгатай харьцуулан дүн шинжилгээ хийнэ. Байгаль орчны жилийн 
тайлангийн хүрээнд Экосистемийн тэргүүлэх үйлчилгээний хяналт – шинжилгээний нэгдсэн 
тайланг ОНХ – ны багийн оролцоотой Англи, Монгол хэл дээр боловсруулна. Жилийн тайланг 
Ерөнхий менежерээр хянуулж батлуулсны дараа БОНХАЖЯ, Өмнөговь аймгийн захиргаа, 
Ханбогд сумын захиргаа, зээлдүүлэгчид, бусад оролцогч талуудад хүргүүлнэ. ЭҮАХ-ийн дарга 
ЭҮХШҮТ-ний гол үр дүн, дүгнэлтийг ГТЗ-д жил бүр танилцуулна. Төлөвлөгөөний чухал онцлох 
хэсгүүдийг түншлэгч сумдад орон нутгийн сониноор дамжуулж мэдээлнэ.  

“Оюу толгой” төслийн энэ ЭҮХШҮТ-нд төсөлд зориулж тодорхойлсон чухал ач холбогдолтой 
экосистемийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа, үнэ цэнийг ОТ компани хэрхэн хадгалах талаар 
тоймлон өгүүлнэ. Нөлөөлөлд өртсөн оролцогч талуудад зориулж ЭҮ тус бүрээр нөлөөллийн 
хэмжээ, байршлын тухай олон үзүүлэлт, боломжтой бол босго утга тодорхойлох байдлаар үүнийг 
хийж байна. Энэ талаар 7 – 10 дугаар хэсэг, 1 – р хавсралтад дэлгэрүүлж өгүүлнэ.  

 

13  Баримт бичгийн хяналт 
Нэр OT-10-E14-PLN-0009-E-Экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээ, 

үнэлгээний төлөвлөгөө 
Тодорхойлолт Экосистемийн үйлчилгээний хяналт – шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө 
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Наран Эрдэнэбаяр  

Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2020-002 
 
Хоёр шалгуур үзүүлэлтэнд 
өөрчлөлт оруулсан болно. (P5 
болон P6) 2019 оны ОТ уурхайн 
талбарт хийсэн аудитын үеэр 
оролцогч талууд бүгд санал 
нийлсний үр дүнд энэхүү 
өөрчлөлтүүдийг хийсэн.  Босго 
утгын 5 шалгуур үзүүлэлт мөн 
түүнд мониторинг хийх арга зүй,  
нэг шалгуур үзүүлэлтийг үндсэнд 
өөрчилсөн, бусад тооцооллын 
дата мэдээлэлтэй давхцаж 
байсан үндэслэлээр 19 шалгуур 
үзүүлэлтийг хассан  
   
NoC 2020-002 тоот өөрчлөлтийн 
мэдэгдлээр зээлдэгч 
байгууллагад мэдэгдсэн.    
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1 – р хавсралт: Үзүүлэлтийн тухай нарийвчлан 
тодорхойлох нь 

13.1 Бэлчээр 

P1 үзүүлэлт: Ханбогд сумын бэлчээрийн газар 

Менежментийн зорилго: Ханбогд сумын бэлчээрийн талбайн өөрчлөлтийг тодорхойлж, хяналт- 
шинжилгээ хийх.   

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Бэлчээр нь жилийн туршид мал бэлчээхэд тохиромжтой нөхцөлд 
байх ёстой гэж үздэг. Задгай ус байдаггүй говийн бүсэд бэлчээрийн хүрэлцээ худгийн тоо, худаг 
хоорондын зайтай шууд холбоотой байдаг. Ханбогд сумын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн 
тооцсоноор сүүлийн 5 жилд сумын бэлчээрийн талбай 4% - иар багассан.  

 Нийт газар нутаг (га) Бэлчээр (га) 

2010 1,496,000 1,176,164 (78%) 

2015 1,496,000 1,104,895 (74%) 

Хяналт – шинжилгээний арга: Ханбогд сумын ЗДТГ – ын Газар зохион байгуулалтын хэлтсээс 

жил бүр сумын газар ашиглалтын тайланг шинэчлэн гаргадаг. Энэ мэдээллийг авч сумын 
бэлчээрийн талбайд тухайн жилд гарсан өөрчлөлтөд үнэлгээ хийнэ.   

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

P2 үзүүлэлт: Ханбогд сумын бэлчээрийн чанар 

Менежментийн зорилго: Ханбогд сумын бэлчээрийн чанарыг 2015 – 2016 оны суурь түвшинд 
хадгалах, сайжруулах.     

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Бэлчээрийн чанар малын тоо, малын эрүүл мэндэд шууд 
нөлөөтэй. Ихэнх малчид хоол хүнс, ноос, сүүний хэрэгцээгээ малаас шууд авч, малын 
бүтээгдэхүүн борлуулж орлогоо бүрдүүлдэг тул бэлчээрийн чанар сайн байх нь тэд амьдралаа 
сайн сайхан байлгах гол хэмжүүр болдог. Ханбогд сумын бэлчээрийн чанарын суурь үзүүлэлт 
одоогоор байхгүй боловч бэлчээрийн хэмжигдэхүүний загвар боловсруулсны дараа ЗАХН-ийн 
2015-2016 оны хяналт – шинжилгээний мэдээлэл ашиглан өнгөрсөн үеийнхийг тооцоолох 
боломжтой. Түүнээс өмнөх суурь нөхцөлийг тогтоох магадлал муу.  

Хяналт – шинжилгээний арга: Бэлчээрийн чанарыг одоо боловсруулж буй бэлчээрийн 
хэмжигдэхүүний загвар (2016) ашиглан хувиар хэмжинэ (0% - хамгийн муу, 100% - хамгийн сайн). 
Загварт зориулсан бэлчээрийн хувирал өөрчлөлтийн (хувирал өөрчлөлтийн нарийн шинж, тоог 
тодорхойлно) тухай мэдээллийг ОТ – н ургамлын хяналт – шинжилгээний САЖ ашиглан 
цуглуулна (OT0244-00-SWPO-0008). ЗАХН гэрээний дагуу БОЯБХШҮТ – нд зориулж хяналт – 
шинжилгээний дэд бүрдэл болох доорх газрын зурагт үзүүлсэн талбайд дээжлэлт хийнэ . ЗАХН 
одоогоор уг мэдээлэл цуглуулах ажлыг хариуцаж байгаа ба жилийн байдлаар харуулсан 
мэдээллийг 7, 8 дугаар сард гаргана. Эдгээр хувирал өөрчлөлтийн үр дүнг загварт оруулж талбай 
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тус бүрийн бэлчээрийн чанарыг тодорхойлж, сумын нийт бэлчээрийн чанарыг гаргахад эдгээрийг 
дунджилна.   

Улбар шар босго утга: 2015 – 2016 оны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж дууссаны дараа босго 
утга тогтооно. 

Улаан босго утга: 2015 – 2016 оны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж дууссаны дараа босго утга 
тогтооно. 

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

P3 үзүүлэлт: Ашиглалтаас шууд гарсан талбай 

Менежментийн зорилго: ОТ төслийн шууд нөлөөгөөр сөрөг нөлөөнд өртсөн, доройтсон 
бэлчээрийн талбайг хэмжих. 

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Өмнө нь бэлчээр байсан талбай Төслийн дэд бүтцийн (барилга 
байгууламж, зам, цахилгаан дамжуулах шугам зэрэг шугаман дэд бүтэц) шууд нөлөөгөөр Төсөл 
хэрэгжих хугацаанд бэлчээрийн газраар ашиглах боломжгүй болсон газрыг ашиглалтаас шууд 
гарсан талбай гэнэ. ОТ уурхайн эдэлбэр газрын хэмжээ 8489.8 га (тусгай зөвшөөрөл дээр 8489.09 
га гэж байдаг). Малчдын хүсэлтээр уурхайн эдэлбэр газрын зүүн хэсгийг 4 – 6 дугаар сард 
харилцан тохирсон журмын дагуу малын бэлчээрт ашиглуулдаг.  

Уурхайн талбайгаас Хятадын хил хүртэл 85 км хатуу хучилттай зам тавьсан. Өндөр, дунд, бага 
хүчдэлийн цахилгааны шугамын дагуу Гүний хоолой, Хятадын хил хүртэл явах уг замын нийт урт 
225 км, өргөн нь 5м. 

Хяналт – шинжилгээний арга: Газар хөндөх зөвшөөрөл, ГМС-ийн мэдээллийн санд байгаа 
мэдээллийн дагуу хэр их талбай хөндөгдсөн талаарх тоо баримт ашиглан ашиглалтаас шууд 
гарсан талбайг хэмжиж, зураглал гаргана. 

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

P4 үзүүлэлт: Ханбогд сумын бэлчээрийн даац 

Менежментийн зорилго: Бэлчээрийн экосистемийн үйлчилгээнээс малчдын авдаг ашиг тусыг 
тогтвортой байлгах үүднээс бэлчээрийн даацын багтаамжын хэтрэлтийг хянах 

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: 

Хяналт – шинжилгээний арга: УЦУХ улсын нийт сум, багийн түвшинд тухайн жилийн 
бэлчээрийн даацыг тооцдог. Бэлчээрийн даац = (бэлчээр нутгийн талбай * Өвсний гарц)/Хонин 
толгойд ноогдох өвсний хэрэгцээ. Энэ нь жил бүр шинэчлэгддэг албан ёсны мэдээ тул ОТ – н 
ОНХ – ны баг уг мэдээллийг УЦУХ – ийн  албан ёсны вэб хуудаснаас авна: www.tsag-agaar.mn  

Улбар шар босго утга: УЦУХ – ийн урьдчилсан тооцоо 200 – 300% хүрэх  

Улаан босго утга: >301%  

http://www.tsag-agaar.mn/
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Хуудас 26 - 35 
БҮРТГЭЛГҮЙ ХУВЬ. СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ-ООС ҮЗНЭ ҮҮ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2020-10-27 

Бизнесийн нууц мэдээлэл 

Босго утгын үндэслэл: Доор зурагт харуулснаар бэлчээрийн даац 0.0 – 500.1% байна. Үүний 
дагуу босго утгын эхлэх цэгийг 200% - иар тогтоолоо. 

 

 

5 – р зураг. Ханбогд сумын өвөл, хаврын бэлчээрийн даац, %, 2016 – 2017 

 

P5 үзүүлэлт: Малын бүтээгдэхүүний жилийн орлого  

Менежментийн зорилго: Төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан малчин өрхийн МАА – н 
гаралтай  бүтээгдэхүүнээс олдог жилийн орлогод тооцоолол шинжилгээ хийж, тэдний 
амьжиргааны гол эх үүсвэрийг алдагдуулахгүй байх  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: ОТ төслийн үйл ажиллагааны бүсэд газар худалдан авалт, газар 
ашиглалт, газар хөндөлтийн улмаас нийт 94 малчин өрх нүүлгэн шилжүүлгэнд хамрагдсан. 
Эдгээр өрхийн 10 нь ОТ төслийн бүтээн байгуулалтын улмаас 2004 онд бодит нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд, 89 (нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан зарим өрх багтана) нь 2011 онд эдийн 
засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан (шилжин суурьшсан зарим өрх багтана).  
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Хуудас 27 - 35 
БҮРТГЭЛГҮЙ ХУВЬ. СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ-ООС ҮЗНЭ ҮҮ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2020-10-27 

Бизнесийн нууц мэдээлэл 

9 – р хүснэгт. Бодит нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан малчин өрхүүдийн нийт малын тоо  
Он Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Нийт ХТШ 
2004 313 33 17 447 766 1576 3034 

2016 664 84 99 1102 1730 3679 7167 

10 – р хүснэгт. Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан малчин өрхүүдийн нийт 

малын тоо  
Он Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Нийт ХТШ 
2011 3133 801 222 5050 8576 17782 17782 
2016 4667 1105 359 6492 10422 23045 23045 

Хяналт – шинжилгээний арга:  ҮСГ – ын ДНБ тооцох 2017 оны аргын дагуу малын тоо, зах 
зээлийн үнэд үндэслэж мах, ноос, ноолуурын орлогыг тооцох ...  

Улбар шар босго утга: Жил дамнасан бууралт 20%.  

Улаан босго утга: Жил дамнасан бууралт 50%. 

Босго утгын үндэслэл: Зөвхөн малын тоо нь тухайн өрх ЭҮ – нээс ашиг тус авч байгаа эсэхийг 
шууд илэрхийлэхгүй. Харин мөнгөн орлогын мэдээлэл илүү сайн илэрхийлнэ. OT мэдээлэл олж 
авах зорилгоор судалгаа хийсэн боловч ихээхэн зөрүүтэй, хэлбэлзэл өндөр байв  (буруу 
мэдээлэл). 

 

P6 үзүүлэлт: Нөхөн сэргээлт хийсэн бэлчээрийн талбай 

Менежментийн зорилго: Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдийн бэлчээрийн нөөцөд ОТ – н үйл 
ажиллагаанаас урт хугацаанд нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх   

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Бэлчээрийн талбай нь малын тоо, малын эрүүл мэндэд шууд 
нөлөөтэй. Бэлчээрийн газрыг түр хугацаанд хөндөх үедээ ОТ төсөл өмнөд говийн бүсийн 
(БОНХАЖЯ 2015) биологийн олон янз байдалд Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үүргээ биелүүлэх 
зорилгын хүрээнд тухайн хөндсөн талбайд хууль тогтоомж, стандарт (E14), журмын шаардлагын 
дагуу ОТ – н Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө (ГХХНСМТ) 
болон газар зохион байгуулалтын хүснэгтэд дурдсан холбогдох журамд нийцүүлж хугацаа 
алдалгүй нөхөн сэргээлт хийх үүрэгтэй. Энэ үзүүлэлтийн суурь нөхцөлийг хөндсөн талбайн 
зэргэлдээх газрын ургамалжилттай тэнцүү (ө/х бүрдлийн хувьд төстэй) байна гэж үзсэн.  

Хяналт – шинжилгээний арга: ОТ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг (БОМТ) 
боловсруулан хэрэгжүүлж, тайланг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Өмнөговь аймгийн 
Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Ханбогд сумын захиргаанд жилийн эцэст танилцуулдаг. 
Энэхүү тайланд тухайн жилийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хэмжээг  төлөвлөсөн байдаг. 
Бэлчээрийн нөхөн сэргээлтийг ОТ – н Биологийн нөхөн сэргээлтийн журмын (OT-10-E14-PRC-
0010-E) дагуу хийдэг. Тус журмын дагуу нөхөн сэргээлтийг 2 үе шаттай хийх ёстой. Нэгдүгээр үе 
шатанд нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээг 2 – р үе шатанд сунгаж өргөтгөх ёсгүй.  

Биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай хийхийн тулд ГХЗ олгохын өмнө хийх суурь судалгааны 
мэдээлэлд үндэслэж тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ (Ховор ургамал хамгаалах журмын 
дагуу). Тухайлбал, тухайн талбайд төрөл бүрийн ургамлын бүлгэмдэл байсан бол тухайн 
бүлгэмдлийн зонхилогч, нөмөрлөгч, хачирлагч зүйлүүдийн харьцааг нөхөн сэргээлт хийхэд 
тохируулах хэрэгтэй.     



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр 
болох огноо: 

Баримт бичгийн дугаар: 
 OT-10-E14-PLN-0009 

Хувилбар: 
2.1 

 

Хуудас 28 - 35 
БҮРТГЭЛГҮЙ ХУВЬ. СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ-ООС ҮЗНЭ ҮҮ 
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Бизнесийн нууц мэдээлэл 

Улбар шар босго утга: Жилийн төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 80% - иас багагүй байна. 1) Нөхөн 
сэргээлт хийсэн талбай тухайн жилийн төлөвлөсөн талбайн 80% - иас бага байх. 2) Нөхөн 
сэргээлт хийгээгүй талбай үлдсэн бол газар хөндөлт явагдсаны дараа хоёр жилийн дотор 
эхлүүлэх. 

Улаан босго утга: Жилийн төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 50% байна. 1) Нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбай тухайн жилийн төлөвлөсөн талбайн 50% - иас бага байх. 2) Нөхөн сэргээлт хийгээгүй 
талбай үлдсэн бол газар хөндөлт явагдсаны дараа гурван жилийн дотор эхлүүлэх.  

Босго утгын үндэслэл: Хэрэв БОМТ – ний гүйцэтгэл 80% - иас бага байвал хангалтгүй гэж үзнэ. 
(3-р хавсралт – БОНХАЖ сайдын 2014 оны 1 дүгээр сарын 6-нд  #A-05 тогтоолоор баталсан 
БОМТ боловсруулах, батлуулах, тайлагнах журам). 

 

P7 үзүүлэлт: Бэлчээрийн нөхөн сэргээлтийн чанар 

Менежментийн зорилго: Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдийн бэлчээрийн чанарт ОТ-н үйл 
ажиллагаанаас урт хугацаанд нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх    

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Бэлчээрийн талбай нь малын тоо, малын эрүүл мэндэд шууд 
нөлөөтэй. Ихэнх малчид хоол хүнс, ноос, сүүний хэрэгцээгээ малаас шууд авч, малын 
бүтээгдэхүүн борлуулж орлогоо бүрдүүлдэг тул бэлчээрийн чанар сайн байх нь тэдний 
амьдралын сайн сайхан байх гол хэмжүүр болдог. Тиймээс бэлчээрийн талбайг түр хугацаанд 
хөндөх үедээ ОТ төсөл өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө ахиу 
үзүүлэх үүргээ биелүүлэх зорилгын хүрээнд тухайн хөндсөн талбайд хууль тогтоомж  (БОНХАЖЯ 
2015), ОТ – н ГХХНСМТ болон холбогдох журамд нийцүүлж хугацаа алдалгүй нөхөн сэргээлт 
хийх үүрэгтэй. Энэ үзүүлэлтийн суурь нөхцөлийг БОНБНҮ – ний шаардлага хангасан үр дүнд 
хүрэхэд гол үүрэгтэй байгалийн амьдрах орчинд сөрөг нөлөөлөл үүсгэлгүй хөндсөн талбайн 
зэргэлдээх газрын ургамалжилттай тэнцүү (ө/х зүйлийн бүрдлийн хувьд төстэй) байна гэж үзсэн.   

Хяналт – шинжилгээний арга: ОТ компани хяналт – шинжилгээний төлөвлөгөөг БОМТ – ний 
хүрээнд хэрэгжүүлдэг. Хяналт – шинжилгээг биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш нэг жилийн 
дараа эхлүүлдэг. Энэ үзүүлэлтийн мэдээлэл компанийн Ургамлын хяналт – шинжилгээний САЖ 
– ын (OT0244-00-SWPO-0008) дагуу байх ба тус журамд нөхөн сэргээлтийн талаар авч үзэхээс 
өмнө чанарын олон хэмжүүр хангах талаар заасан байдаг. 

Биологийн нөхөн сэргээлт сайн хийх шаардлага талбай бүрд харилцан адилгүй байх ба 
шаардлагыг тухайн талбайн биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө гаргах үед тодорхойлдог. 
Биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш багадаа гурван жилдээ ямар ч талбайг Гүйцэтгэлийн 
шалгуур хангасан гэж үзэхгүй. Учир нь энэ заасан хугацаанд экосистемийн байгалийн үйл явц 
дахин сэргэж, нөхөн сэргээлт тухайн талбайд нийцэн тогтворжих боломжтой. Жилийн хяналт – 
шинжилгээгээр нөхөн сэргээлт хийсэн талбай хэр зэрэг сайжирч байгааг тодорхойлж, хяналт – 
шинжилгээний үр дүнд үндэслэн шалгууруудыг эргэж шалгах шаардлагатай эсэхийг тогтоодог.  

Улбар шар босго утга: Тухайн талбайд нөхөн сэргээлтийн ажил эхэлснээс хойш 5 жилд 
гүйцэтгэлийн шалгуур хангаагүй байх 

Улаан босго утга: Тухайн талбайд нөхөн сэргээлтийн ажил эхэлснээс хойш 10 жилд 
гүйцэтгэлийн шалгуур хангаагүй байх  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 
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P8 үзүүлэлт: Нөхөн сэргээлт хийж, худаг гаргаснаар сайжирсан бэлчээрийн талбай  

Менежментийн зорилго: Уст цэг нь бэлчээрийн гол нөөц бөгөөд сумын хэмжээнд малчдын 4 
улирлын бэлчээрийн газрыг нөхөн сэргээснээр мал бэлчээх талбайг нэмэгдүүлэхэд гол үүрэгтэй. 
Ашиглаж байгаа болон шинэ худаг гаргаснаар бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох .  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: 2010 онд Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо Ханбогд 
сумын бэлчээрийн газрыг 1,176,164 га бөгөөд үүний 791,239 га (67.3%) нь хүн, малын усны 
хэрэгцээг хангах уст цэгтэй байна гэж мэдээлсэн. Хөдөө аж ахуйн яамны тогтоосон стандартын 
дагуу өмнөд говийн бүсэд нэг гар худаг 1000 га бэлчээрт, нэг инженерийн хийцтэй худаг 1500 га 
бэлчээрт хүрэлцээтэй. ОТ компани бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийн хүрээнд одоо 
ашиглаж байгаа болон эвдэрхий худаг сэргээн засах, усгүйн улмаас ашиглах боломжгүй бэлчээрт 
шинэ худаг гаргах замаар бэлчээрийн талбайг өргөжүүлэх оролдлого хийсэн.  

Хяналт – шинжилгээний арга: OT – н ОНХ – ны хэлтэс Ханбогд сумын ХАА – н хэлтсээс жил 
бүр зассан болон шинээр гаргасан (ихэвчлэн орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн) худгийн 
тоо, байршил, бүртгэл авдаг. Уг мэдээллийг компанийн Усны багт өгч, ГМС – ийн мэдээллийг 
тогтмол шинэчилдэг.  

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

13.2 Байгалийн гаралтай түлш 

B1 үзүүлэлт: Загийн талбай 

Менежментийн зорилго: ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас Ханбогд сумын заган ойн (Haloxylon 
ammodendron) талбайг бууруулахгүй байх.  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Заг нь Ханбогд сумын гол экосистемүүдийн нэг. Заг 2 – 4 м өндөр 
ургадаг, бага гүний уст давхаргад хүрдэг урт үндэстэй мод юм. Голдуу элсэрхэг орчинд ургадаг, 
экосистемийн зонхилогч төрөл зүйл болдог. 2012 онд Ханбогд сумын заган ой 117898.25 га 
байжээ (2012 оны 6-р сарын 5-ны Засгийн газрын #194 дүгээр тогтоол). 

Одоогоор 2012 оны 6 – р сарын 5 – ны Засгийн газрын #194 дүгээр тогтоолын Ойн сан бүхий 
газрын хилийн зааг тогтоох тухай 3 – р хавсралтыг заган ойтой холбоотой албан ёсны лавлах 
баримт бичгээр ашиглаж байна. ШУА – ийн Газарзүй, Гео – экологийн хүрээлэн 2015 онд заган 
ойн нөхцөлийг тодорхойлж, 1:500000 масштабтай зураг гаргаж, заган ойн өөрчлөлтийг тогтоосон. 
Тиймээс уг хоёр эх сурвалжийн зургийг харьцуулж, заган ойн хилийг тогтоох нь зүйтэй байх.    
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6 – р зураг Ханбогд сумын заган ой (2012 оны 6 дугаар сарын 5 – ны Засгийн газрын #194 
дүгээр тогтоол) 

Хяналт – шинжилгээний арга: Ханбогд суманд заган ойн хилийн зааг тогтох хэмжилт таван жил 
тутамд явагддаг (дараагийн ажил 2020 онд болно). Үүнд дроноор авсан сансрын зураг ашиглана.  

ОТ компани хяналт – шинжилгээний төлөвлөгөөг БОМТ – ний хүрээнд хэрэгжүүлдэг. Ой бүхий 
талбайн ургамлын бүлгэмдэл, нягтын хяналт – шинжилгээг загийн нөөцтэй газруудад жил бүр 
Ургамлын хяналт – шинжилгээний САЖ – ын (OT0244-00-SWPO-0008) дагуу хийдэг. 

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

B2 үзүүлэлт: Ханбогд сумын оршин суугчдын ашигладаг байгалийн гаралтай түлшний 
хэмжээ 

Менежментийн зорилго: Ханбогд сумын оршин суугчдын түүж ашигладаг загийн хэмжээнд 
хяналт – шинжилгээ, үнэлгээ хийх. 

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Ханбогд сумын иргэд заг модыг эрт үеэс түлшинд хэрэглэж 
ирсэн. Төслийн үйл ажиллагааны улмаас Гүний хоолойн эргэн тойрны 87 га газрын заг мод 
хөндөгдсөн. Гэхдээ үүнийг нөхөн сэргээх ажил компанийн дүйцүүлэн хамгаалах, нөхөн сэргээх 
хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа бөгөөд энэ орчмын заг залуу, намхан тул нутгийн иргэд тус 
газраас заг түүдэггүй. Нутгийн иргэд ихэвчлэн Хар загаас заг түүдэг (малчны бөглөсөн асуумж). 
ОТ нутгийн иргэдэд хаягдал мод өгдөг. Гэвч илчлэг сайтай, сайхан үнэрээс нь болж тэд заг 
түлэхийг илүүд үздэг. Өөр газраас шилжин ирэгсэд заг түлдэггүй.  

Хяналт – шинжилгээний арга: ‘Састэйнэбилити Ийст Азиа’ ХХК болон ЗАХН ОТ компанид 
Биологийн үндсэн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах гэрээтэй 
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ажилладаг. Үүний хүрээнд орон нутгийн айл өрхүүд заг болон бусад ургамал ашиглах, зэрлэг 
амьтан агнаж хэрэглэдэг тухай өрхийн судалгаа хийж байна. ЗАХН 2015 оноос хойш жил бүрийн 
хоёр дугаар сард судалгааны үр дүнг ОТ – д танилцуулдаг. Загийн хэрэглээг жилд ашигласан 
килограммаар тооцдог.  

Улбар шар босго утга: Анхны хэрэглээнээс 20% буурах  

Улаан босго утга: Анхны хэрэглээнээс 40% буурах  

Босго утгын үндэслэл: Өвлийн хүйтэнд гэр дулаан байлгах ач холбогдлын улмаас “өвөл дулаан 
байлгах хангалттай түлш үнэхээр байдаггүй” гэснийг улаан босго утгаар тооцож яаралтай эргэж 
нягтлах хэрэгтэй. 

B3 үзүүлэлт: Уурхайн талбайгаас хандивласан хаягдал модны хэмжээ, машины тоо 

Менежментийн зорилго: Төслөөс хандивласан хаягдал модны хэмжээг машины тоогоор гаргаж, 
загийн хэрэглээнд нөлөөлж буй эсэхэд хяналт – шинжилгээ хийх.  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Төслийн үйл ажиллагаанаас гарч буй хаягдал модыг ялгаж 
уурхайн хашаанд хураадаг. Хаягдал модыг Ханбогд, Манлай, Баян – Овоо сумын иргэдийн 
түлшинд зориулж, иргэдийн хүсэлтийг үндэслэн, үнэ төлбөргүй өгдөг. ОНХ – ны хэлтэс нь хягдал 
модны хуримтлагдсан хэмжээнд үндэслэн иргэдэд мод авах ажлыг зохион байгуулдаг .  

Хяналт-шинжилгээний арга: Тогтмол хуваарийн дагуу хаягдал мод өгдөг ба, нийт хандивласан 
хаягдал модны хэмжээг машины тоогоор гаргах боломжтой.  

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

13.3 Цэвэр ус 

F1 үзүүлэлт: Ундай, Будаа голын дагуу уурхайн талбайн урд захын гар худгуудын усны түвшин 

Менежментийн зорилго: Ундай голын голдиролд тохируулга хийх төслөөс малчдын ашигладаг 
гар худагт нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх 

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Ундай гол нь ОТ – н уурхайн эдэлбэр газрын гол урсцын систем 
бөгөөд уурхайн эдэлбэр газрын урд хилээс доор 15 километрт 11 худаг, 4 булаг байдаг. Ширгэсэн 
Бор-Овоогийн булгийг шинэ газар гаргах, уурхайн эдэлбэр газрын гадаргын урсац өөрчлөх тал 
дээр OT нэлээд ажил хийж гүйцэтгэсэн. 

Ундай голын доод биед (мөн Гүний хоолой орчмын) орших худгийн усны түвшний хяналт – 
шинжилгээг 2009 оноос хойш гүйцэтгэж байна. Худгуудын усны суурь түвшнийг 4 жилийн (2009-
2013) хэмжилтийн мэдээллийн дунжаар тогтоосон.  Худгууд нэг голын голдиролд хэдий ч өөр өөр 
газар байрладаг тул бороо, үерээс хамаарч хэмжилтийн үр дүн өөр өөр гардаг. Малчдын худгийн 
усны түвшин, чанар өдөр тутмын ашиглалт, засвар үйлчилгээ төдийгүй худгийн бүтцээс 
хамаардаг.  

Хяналт – шинжилгээний арга: ОТ компани Усны хяналт – шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу 
усны түвшний хэмжилт хийж, үр дүнг сараар гаргадаг. 
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Улбар шар босго утга: Жилийн дундаж хур тунадас орсон ч дараалсан зургаан сарын турш усны 
түвшний бууралт олон жилийн дунджаас их байх 

Улаан босго утга: Хур тунадас жилийн дунджаас их хэмжээгээр орсон ч гэсэн дараалсан 12 
сарын турш усны түвшний бууралт олон жилийн дунджаас их байх  

Үндэслэл: Гар худгийн усны статик түвшин маш их хэлбэлздэг. ОТ – н оролцоогүйгээр босго 
утгыг хялбархан тогтоох боломжтой. 

 
7 – р зураг. Ундай, Будаа голын голдирол, малчин өрхүүдийн байршил  

F2 үзүүлэлт: Ундай голын голдирлын доод хэсэг дэх булгийн нөхцөл байдал  

Менежментийн зорилго: Ундай голын голдирлын доод биед орших булагт голын голдиролд 
тохируулга хийх төслөөс нөлөөлөл үүсгэхгүй байх   

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Ундай голын голдирлын доод биед орших булгуудын фото 
хяналт – шинжилгээний ажлыг 2010 оноос хойш гүйцэтгэж байна. Хяналт – шинжилгээнд 4 булаг 
хамруулсан. Булаг устай байсан саруудын дунджаар суурь нөхцөлийг тогтоосон.  
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Хяналт – шинжилгээний арга: ОТ компани Усны хяналт – шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу 
булгийн фото хяналт – шинжилгээг хийж, сар бүр булгуудын байдлыг фото зурагт буулгадаг. 

Улбар шар босго утга: Жилийн дундаж хур тунадас орсон ч гэсэн булаг дараалсан 12 сарын 
турш усгүй байх 

Улаан босго утга: Хур тунадас жилийн дунджаас их хэмжээгээр орсон ч гэсэн булаг дараалсан 
12 сарын турш усгүй байх   

Үндэслэл: Булаг дараалсан 12 сарын турш усгүй байвал Улбар шар босго утга болох ба үүнийг 
олон удаа хэмжиж баталгаажуулах хэрэгтэй. Хур тунадас жилийн дунджаас их хэмжээгээр орсон 
ч гэсэн булаг дараалсан 12 сарын турш усгүй байвал Улаан босго утга болох ба яаралтай хяналт 
үнэлгээ хийх шаардлагатай.  

F3 үзүүлэлт: Ундай, Будаа голын голдирлын доод биед орших худгийн усны чанар 

Менежментийн зорилго: Ундай голын голдирлын доод биед орших худгийн усны чанарт голын 
голдиролд тохируулга хийх төслөөс нөлөөлөл үүсгэхгүй байх    

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Ундай голын голдирлын доод биед орших худгийн усны чанарын 
хяналт – шинжилгээг 2009 оноос хойш гүйцэтгэж байна. Усны чанарын суурь үзүүлэлтийг Ундны 
усны стандартад зааснаар тогтоосон. 

Хяналт – шинжилгээний арга: Хээрийн судалгаагаар худгийн усны үзүүлэлтүүдийг (pH, нийт 
ууссан бодис, цахилгаан дамжуулах чанар) улирал бүр хэмждэг ба усны чанарын химийн 
шинжилгээг лабораторид жилийн хугацаанд авсан дээжүүдэд хийдэг.  

Улбар шар босго утга: Үзүүлэлт дараалсан 2 улиралд суурь үзүүлэлтээс 50% - иар хэтрэх 

Улаан босго утга: Үзүүлэлт дараалсан 2 улиралд суурь үзүүлэлтээс 100% - иар хэтрэх  

Босго утгын үндэслэл: Зарим худгийн усны байгалийн үзүүлэлт стандартаас өндөр байдаг.  

F4 үзүүлэлт: ОТ төслийн улмаас ашиглалтаас гарсан худгийн тоо  

Менежментийн зорилго: Дэд бүтцийн бүх төсөлд малчдын ашигладаг худгийг аль болох 
ашиглалтаас гаргахгүй байх зорилт хэрэгжүүлсний дүнд нэг худаг ашиглалтаас гарсан.  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: ОТ – н бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны улмаас төслийн 
талбайд байрлах малчны нэг худаг ашиглалтаас гарсан.  

Хяналт – шинжилгээний арга: Ажиглалт, тооллого 

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 
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Бизнесийн нууц мэдээлэл 

13.4 Усны зохицуулалт 

W1 үзүүлэлт: ОТ төслийн талбайн урд захад Ундай, Будаа голын дагуух Хайлаас моддын нөхцөл 

Менежментийн зорилго: Гол дагуух гадаргын болон бага гүний усны урсцын хяналт шинжилгээг 
хайлаас моддын төлөв байдалд үндэслэн хийж, бага гүний уст давхаргын усны тэжээгдлийг 
хангалттай байлгах.  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Говийн бүсийн хайлаас мод нь голын экосистем, голдирлын 
чухал төрөл зүйл юм. Хайлаас удаан ургадаг ба маш урт насладаг, мөн насжилтыг нь нарийн 
тооцоолоход төвөгтэй. Энэ үзүүлэлтэд хамаарах талбай нь ОТ – н уурхайн эдэлбэр газрын 
хашаанаас доош 15 километрт байх Ундай, Будаа голын голдирол юм.  

Тус үзүүлэлтийн суурь нөхцөлийг тодорхойлоогүй ба ЗАХН – ийн хээрийн ажил дууссаны дараа  
2017 онд гарна.  

Хяналт – шинжилгээний арга: Ханбогд сумын газар нутгийн есөн талбайгаас хайлаас модны 
төлөв байдлын мэдээлэл цуглуулдаг БОЯБХШҮТ – ний үзүүлэлтэд (“хайлаас модны үхсэн тусгаг 
бүрхцийн хувь”) (Оюу толгой 2015) ашигладаг аргаар энэ үзүүлэлтийн мэдээллийг цуглуулна.  
Энэ арга нь ЗАХН – ийн боловсруулсан “титмийн шинжилгээний R код” ашиглан бүх модыг 
стандартчилсан зургаар хянах арга юм.   

Улбар шар босго утга: Суурь мэдээлэл бэлэн болохоор тогтооно. 

Улаан босго утга: Суурь мэдээлэл бэлэн болохоор тогтооно. 

Үндэслэл: Суурь мэдээлэл бэлэн болохоор тогтооно. 

W2 үзүүлэлт: ОТ – н уурхайн эдэлбэр газрын нөлөөллийн бүс дэх ус тогтох талбайн 
гадаргын эзлэхүүн 

Менежментийн зорилго: Үерийн дараа ГМС – ийн мэдээллээр ус тогтдог талбайн хэмжээ 
тогтоох. Уурхайн эдэлбэр газрын голын голдирол дагуу хэр их ус тогтож байгааг тооцох . 

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Уурхайн талбай дундуур өнгөрдөг голын голдирлыг OT өөрчилж, 
үерийн усыг уурхайн талбайгаас гадагш урсгах боломжтой болсон. Уурхайн эдэлбэр газарт бага 
хэмжээний ус тогтоож, суваг, хоолойн ажиллагааг шалгана. 

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: ОТ – н нөлөөгөөр уурхайн эдэлбэр газар доторх голын голдирол 
дагуу борооны ус тогтдог. Үүнийг малчид ашиглах боломжгүй тул Ундай голын голдирол дагуу 
урсах гадаргын усыг уурхайн эдэлбэр газар дундуур урсгаж гарган ашиглах боломжтой болгох 
хүсэлтийг малчид гаргасан. 2015 оны хэмжилтээр 3.84 га талбайд ус тогтсон байсан.  

Хяналт – шинжилгээний арга: ГМС – ийн мэргэжилтэн жил бүр уурхайн эдэлбэр газар дотор ус 
тогтвол усны гадаргын хэмжээг сансрын зураг ашиглан хэмжинэ. Хүчтэй борооны дараа хэмжилт 
хийж, га талбайгаар тооцно. 

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 
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W3 үзүүлэлт: ОТ – н нөлөөллийн улмаас өөрчилсөн ус хураах талбай 

Менежментийн зорилго: ГМС – ийн мэдээллээр хөндсөн талбайн хэмжээг олж, нөлөөлөл, 
нөлөөлөлд өртсөн талбайг тодорхойлох  

Тодорхойлолт, суурь нөхцөл: Уурхайн талбай дундуур өнгөрдөг голын голдирлыг OT өөрчилж, 
үерийн усыг уурхайн талбайгаас гадагш урсгах боломжтой болсон бөгөөд ус хураах талбайн 
зарим хэсэг бүрмөсөн устсан. Устсан талбайн хэмжээг ГМС – ийн мэдээллээр тооцож зураглах 
боломжтой. 

Хяналт-шинжилгээний арга: ГМС – ийн сансрын мэдээлэл, гар байршил тогтоогчоор хээрийн 
баталгаажуулалт хийх 

Улбар шар босго утга: Босго утга байхгүй 

Улаан босго утга: Босго утга байхгүй  

Босго утгын үндэслэл: Босго утга байхгүй 

 

 


