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1.1 

1 ТАНИЛЦУУЛГА 

Оюу толгой (ОТ) төслийн Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн 
төлөвлөгөө (БОЯБДХМТ) нь Рио Тинто компанийн Байгаль орчны стандартууд болон ОТ компанийн 
Биологийн олон янз байдлын стратегийн (БОЯБС) хэрэгжилтэд бодитой хувь нэмэр оруулах юм. Уг 
төлөвлөгөөнд Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд (БОЯБМТ; OT-10-E16-
PLN-0002) тусгасан биологийн олон янз байдалд төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
дүйцүүлэн хамгаалах замаар өмнийн говийн биологийн олон янз байдалд (БОЯБ) Эерэг Ахиу 
Нөлөө(ЭАН) үзүүлэх талаар тоймлон авч үзлээ. Оюу Толгой компани чухал амьдрах орчныг 
тодорхойлогч амьтан ургамлын зүйлд ЭАН-тэй байх, хамгаалах шаардлагатай бусад төрөл зүйлүүд, 
тэдгээрийн амьдрах орчинд Цэвэр Алдагдалгүй Байх (ЦАБ) үүрэг хүлээн ажилладаг.  

Энэхүү БОЯБДХМТ-өөр Оюу толгой (ОТ) ХХК нь Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүд 
(ҮАМТ), Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) болон БОЯБ-д үзүүлж бүй үлдэгдэл 
нөлөөллөө дүйцүүлэн хамгаалах (биологийн олон янз байдалд ноцтой буюу өндөр эрсдэл учруулж 
байгаа нөлөөлөл: ОТ-н БОЯБМТ Хавсралт 3), амьдрах орчинд үзүүлэх бага болон дунд зэргийн 
нөлөөллийг нөхөх (биологийн чухал төрөл зүйлийг орлуулах зүйл нь бэлчээр) замаар биологийн 
олон янз байдлын хамгааллын чиглэлээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлдгийг тус БОЯБДХМТ-нд 
тодорхой харуулсан болно. 

Энэхүү Биологийн олон янз байдалийг дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр нь дүйцүүлэн хамгааллын 
дараахь төслүүдээс (7-р зүйл) бүрдэнэ. Үүнд: 

Хулгайн ангийн эсрэг үйл ажиллагаа – хууль бус ан агнуурыг бууруулах замаар компанийн үйл 
ажиллагаатай холбоотойгоор төслийн бүсэд ирж буй хүн/хөрөнгийн урсгал, компанийн дэд бүтцийн 
байгууламжуудаас зэрлэг амьтдад үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, тэдгээрийн амьдрах орчныг хуваах 
зэрэг компанийн үйл ажиллагааны шууд бус нөлөөллийг нөхөх; 

Тогтвортой ноолуур санаачилга – компанийн үйл ажиллагаатай уялдаж төслийн бүсэд ирж буй 
хүн/хөрөнгийн урсгалтай холбоотойгоор ихэссэн байж болзошгүй бэлчээрийн даац хэтрэлтийг 
бууруулах; 

Нам хүчдэлийн цахилгааны шугамыг тусгаарлах – энэхүү дүйцүүлэн хамгаалах төсөл нь хоёр 
бүрдэл хэсэгтэй:   

• Шувууд цахилгаанд цохиулах давтамж өндөртэй ОТ компанийн бус цахилгааны 
шугаманд тусгаарлагч суурилуулж шалгах – компанийн цахилгааны шугамтай холбоотой 
үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах 

• Цахилгааны шугамын улсын стандарт боловсруулж хэрэгжүүлэх – зэрлэг амьтдад 
халгүй цахилгааны шугам байгуулж, компанийн цахилгааны шугамтай холбоотой үлдэгдэл 
нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах; 

Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн төмөр замын хашааг хэсэгчлэн буулгах, өөрчлөлт хийх –
төмөр замаар (ОТ компанийн бус) хашигдсан бэлчээрийг, хулангийн нүүдэллэх хөдөлгөөнд саадгүй 
болгох, нэмэлт амьдрах орчин бий болгох, компанийн дэд бүтцийн улмаас үүссэн байж болзошгүй 
амьдрах орчны хуваагдал, алдагдлыг дүйцүүлэн хамгаалах. 

Оюу толгой ХХК тус дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, бүс нутгийн манлайлал, урт хугацааны санхүүжилт  хэрэгжүүлэх, 
чадавх бэхжүүлэх, талуудын оролцоог хангах зэрэг арга механизмаар дэмжин хэрэгжүүлнэ (7.5-р 
зүйл). 

Компанийн оролцоо, дэмжлэгээр хэрэгжүүлж буй мониторинг үнэлгээ нь (8-р зүйл) тус дүйцүүлэн 
хамгаалах хөтөлбөрт чухал суурь болох юм. Мониторинг үнэлгээгээр дүйцүүлэн хамгааллын төслүүд 
нь ОТ-н ЭНА байлгах үйл ажиллагааны урьдчилсан таамаглалд нийцсэн үр дүн гаргахгүй байх, 
Биологийн олон янз байдалд ЭНА байлгах/ЦАБ үүргээ компанийн зүгээс биелүүлэхэд эрсдэл гарах 
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1.1 

эсэхийг тодорхойлно. Тиймээс мониторинг үнэлгээ нь дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн 
тусламжтайгаар эдгээр үүргийг биелүүлэхэд чиглэсэн удирдлага болох  юм. 

1.1 Баримт бичгийн дугаар 

Энэхүү баримт бичиг нь Оюу толгой (ОТ) төслийн Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө юм. Тус баримт бичгийн дугаар нь OT-10-E14-PLN-0003. 

Энэхүү баримт бичиг нь 2017 онд шинэчлэгдэн гарсан шинэ E 16 Биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах болон Байгалийн Нөөцийн Менежментийн стандартыг агуулсан Рио Тинто компанийн 
байгаль орчны стандартуудыг дагаж мөрдөх ОТ компанийн ДХМТ-ий дахин дугаарлалтаас 
шалтгаалан өмнөх баримт бичгийн (OT-10-E14-PLN-0007) хувилбараасаа өөрчлөгдсөн.  

1.2 Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго 

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг, холбогдох удирдлагын хэлтсүүдийг тодорхойлох; 

• Оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага тодорхойлох; 

• Менежментийн төлөвлөгөөнд тохирсон Төслийн стандарт боловсруулах; 

• Төслийн үүрэг, үйл ажиллагааны журам, Менежментийн төлөвлөгөөний удирдамж 
заавар тодорхойлох, гаргах; 

• Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт, хяналт шинжилгээ, тайлангийн журам тогтоох; 

• Сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох; 

• Нэмэлт мэдээлэл, материалын тайлбар гаргах. 

1.3 Хэрэглээ 

Энэхүү Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг 2008 онд хэвлэсэн Рио Тинто компанийн 
Биологийн олон янз байдалийн стратеги, ОТ компанийн Биологийн олон янз байдалийн стратегид 
(Оюутолгой ХХК, 2011) тус тус нийцүүлэн боловсрууллаа. ОТ компани биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах зорилгоо Биологийн олон янз байдалийн стратегид дараахь байдлаар тусгажээ: 

Оюу толгой компанийн өмнийн бүсэд хэрэгжүүлж буй төслийн үр дүнд тус бүс нутгийн биологийн 
олон янз байдал үндсэн ашиг шимийг хүртэгч нь байхыг зорьдог.  Тус компани Рио Тинто группын 
Биологийн олон янз байдлын стратегитай уялдуулан өмнийн говийн биологийн олон янз байдалд 
Эерэг ахиу нөлөө 1үзүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Мөн уурхай хаалтын 2үед энэхүү 
зорилгодоо хүрэх эрмэлзэлтэй. Гэсэн хэдий ч төслийн үйл ажиллагааны явцад аль болох эрт 
Эерэг ахиу нөлөө үзүүлэх боломжийг эрэлхийлж байна.   

Дээрх зорилгоо биелүүлэхийн тулд Оюу толгой компани: 

• Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөний (БOЯБМТ) хүрээнд 
төслийн үйл ажиллагаанд өртөх биологийн чухал төрөл зүйлүүд, тэдгээрт төслийн зүгээс 
учруулж болох аюулыг тодорхойлох (Оюу толгой ХХК  2016а); 

• БОЯБМТ, Газар хөндөх хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөний 

(ГЭЭХ&НСМТ) (Оюу толгой ХХК 2016б) хүрээнд Биологийн олон янз байдалд төслөөс үзүүлж 
буй нөлөөллийг “зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх” гэсэн шатлалын дагуу бууруулах арга 
хэмжээ авах; 

• БОЯБМТ (энэ баримт бичиг) боловсруулж, өмнөд говийн бүсийн Биологийн олон 

                                              
1 Note that Net Positive Impact was changed to Net Gain in the BMP and BMEP revisions in 2018, to keep language consistent with 

the evolution of international guidance documents. 
2 When the ESIA for the underground mine was originally prepared in 2012, l ife-of-mine was expected to be about 27 years after the 

underground mine construction commenced in 2013, which put mine closure at 2040. The projected life-of-mine included in the 
2014 update to the OT Mine Closure Plan (Amec 2014) was extended to 2055. The extension of l ife-of-mine does not affect the 

delivery of the BOMP, which remains as “as soon as practical” or by the original closure date 
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янз байдалд төслөөс үзүүлж буй үлдэгдэл нөлөөллийг арилгах буюу Байгаль Хамгааллын 
Нэмэлт Үйл Ажиллагааг (БХНҮА) тодорхойлох; 

Биологийн олон янз байдалийн мониторинг үнэлгээний хөтөлбөр (БОЯБМҮХ)-ийг хэрэгжүүлэн чухал 
биологийн төрөл зүйлд учруулж буй үлдэгдэл нөлөөлөл (дарамт), биологийн  чухал төрөл зүйлийн 
төлөв байдал болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүнгтодорхойлж бүс нутгийн БОЯБ-д ЭАН 
үзүүлж байгаа эсхэдэхянах (Оюу толгой ХХК 2016б); 

• Зорьсон үр дүндээ хүрхийн тулд БОЯБМҮХ-ийг төслөөс үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 
бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаатай уялдуулан ашиглах. 
Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын удирдлага, хяналтыг тодорхойлох;  

• Оюу толгой компанийн Байгаль орчны менежментийн системд тусгах (энэ 

төлөвлөгөөгөөр дамжуулан); 

• Дүйцүүлэн хамгааллыг үлдэгдэл нөлөөллийн настай адил хугацаагаар төлөвлөж, 
ЭАН үзүүлэхэд хүрэлцэхүйц урт хугацааны санхүүгийн механизмыг тодорхойлж  
хэрэгжүүлэх; 

• Бүс нутгийн БОЯБ-д уул уурхайн бүтээн байгуулалтаас үзүүлэх хуримтлагдах 
нөлөөллийг бууруулахын тулд бүс нутаг дахь уул уурхайн салбарын тэргүүлэгчийн 
байр сууриа улам бүр бататгана; 

• Төслийн бүх үе шатанд оролцогч талуудын оролцоо, зөвшилцлийг хангах, орон 

нутгийн иргэд, Монгол улсын засгийн газрын шат шатны байгууллага, ТББ, их дээд 
сургуулиудтай салбар дундын түншлэл бий болгох, хөгжүүлэх. 

 

Тус менежментийн төлөвлөгөөг Оюу толгой ХХК-ийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын (ЭМААБОХАБ) асуудал хариуцсан Ерөнхий менежер 
хариуцдаг. Төслийн загвар эсвэл үйл ажиллагааг энд зааснаас богино хугацаанд шинэчлэх 
шаардлага гарахгүй бол тус төлөвлөгөөг хоёр жил тутам үнэлж дүгнэн, өөрчилж шинэчлэх 
шаардлагатай эсэхийг тогтооно. Төлөвлөгөөний засаж сайжруулсан хувилбарыг компанийн вэб 
хуудсанд байрлуулж, компанийн ажилчдад төлөвлөгөөний шинэчилсэн буюу хамгийн сүүлийн 
хувилбарыг ашиглах боломж олгодог. 

1.4 Арга зүй 

Оюу толгой төслийг Рио Тинто группын Биологийн олон янз байдал хамгаалах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө3, ОТ-н Биологийн олон янз байдалийн стратеги (Оюу толгой ХХК, 2011), Рио Тинто 
группын Биологийн олон янз байдалийн стратеги (2008), Олон улсын санхүүгийн корпорацын 
Гүйцэтгэлийн стандарт 6 (IFC PS 6 – IFC 20124), Европын Сэргээн босголт хөгжлийн банкны 
Гүйцэтгэлийн шаардлага 6 (2014) зэрэг баримт бичигт нийцүүлж хэрэгжүүлдэг. БОЯБДХМТ хэрэгжиж 
эхэлснээр Рио Тинтогийн арга зүйн бичиг баримтууд нь Рио Тинтогийн үйл ажиллагаанд зориулсан 
байгалийн нөөцийн менежментийн арга зүйн зарчим бүхий Рио Тинтогийн  Е16 стандартаар 
солигдоно. Е16 стандартын нөлөөлөл бууруулах шаталсан арга болон дүйцүүлэн хамгааллын 
шаардлагууд анхны БОННҮ болон хуучин ДХМТ-д аль хэдийн багтан орсноор энэхүү шинэ Е16 
стандартын БОЯБДХМТ-ны гол агуулга өөрчлөгдөхгүй. 

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээгээр (БОННҮ) нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 
Биологийн олон янз байдалийг тодорхойлж, болзошгүй эрсдлийн үнэлгээ хийсэн (TBC & FFI 2012a; 
2012б). 2013 оны 3-р сард зохион байгуулсан семинар дээр БОЯБ-ын жагсаалтыг шинэчилж, төрөл 

                                              
3 Rio Tinto (2012) Staged Approach to Biodiversity Action Planning – Guidance Note Version 5. Rio Tinto, PLC, Melbourne, 

Australia. 
4 IFC PS6 guidance note was updated in 2019; however, the 2012 version of the standard will continue to be used to guide the 

project as per the OT loan agreement. 



 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

 2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E16-PLN-0003 

Хувилбар: 

1.1 

зүйлийн тархалт, улсын хэмжээнд Улаан номд орсон ургамлын жагсаалт зэрэг шинэ мэдээлэл 
оруулсан. БОННҮ-ээр бүртгэсэн биологийн олон янз байдалд гарсан өөрчлөлтүүдийг БТЗМТ-ний 2-
р хавсралтад тусган баримтжуулсан (Оюу толгой ХХК 2016a). Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 
Биологийн олон янз байдалд Чухал амьдрах орчин болох ОТ төслийн нөлөөллийн бүс дэх биологийн 
олон янз байдал болон Рио Тинто группын БОЯБ-ыг хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
чухал гэж тооцогдсон бусад Биологийн олон янз байдалүүд орно (Оюу толгой ХХК 2016a).  

Компани бүс нутгийн БОЯБ-д эерэг нөлөөлөл үзүүлэх үндсэн зорилготой хэдий ч чухал амьдрах 
орчны шаардлага хангасан биологийн бүх төрөл зүйлд ЭАН үзүүлэх, хамгаалах шаардлагатай 
биологийн бусад төрөл зүйлүүд, тэдгээрийн амьдрах орчинд ЦАБ чиглэлд онцгойлон анхаарч 
ажилладаг. ОТ компани биологийн олон янз байдалд учруулж болзошгүй ноцтой нөлөөллүүдийг 
дүйцүүлэн хамгаалах, бууруулах замаар дээр дурдсан зорилгоо биелүүлэх тухай Биологийн олон 
янз байдалийн стратегидаа онцолсон байдаг (Оюу Толгой ХХК 2011). Шинэчлэн явуулсан эрсдлийн 
үнэлгээгээр ноцтой нөлөөллүүдийг тодорхойлсон (Оюу толгой ХХК 2016a: БТЗМТ Хавсралт 3). 
Аливаа нэг нөлөөлөл Биологийн олон янз байдалд аюултай буюу өндөр эрсдэлтэй гэж гарсан бол 
тухайн эрсдлийг “ноцтой” гэж тооцсон. 

Төсөл нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа говийн бүсийн зонхилогч амьдрах орчин болох  бэлчээрийг 
бага болон дунд зэргийн эрсдэлт нөлөөлөлд орсон нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай Биологийн 
олон янз байдалийг орлуулахад ашиглаж байна. Бүхий л ноцтой үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн 
хамгаалахаас гадна бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулахад чиглэсэндүйцүүлэн хамгааллын төсөл 
нь (7.2-р зүйл) бага болон дунд зэргийн эрсдэлтэй нөлөөлөлд өртөх  хамгаалах шаардлагатай 
Биологийн олон янз байдалүүд болон тэдгээрийн амьдрах орчныг нөхөн хамгаалахад чиглэгдэнэ. 

Хамгаалах шаардлагатай БОЯБ-д аюултай буюу өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн бүх нөлөөллийг 
бууруулснаар бага болон дунд зэргийн эрсдэлтэй бүх нөлөөллийг анхдагч байдлаар нь дүйцүүлэн 
хамгаалж ЭАН үзүүлэх зорилтоо хангалттай биелүүлэх боломжтой гэж БОННҮ-нд тусгасан байдаг. 
Бэлчээр болон түүнийг бүрдүүлэгч биологийн олон янз байдлыг сайжруулснаар ОТ ХХК бүс нутгийн 
БОЯБ-д ЭАН нөлөө үзүүлэх нэмэлт баталгаа болно. 

ОТ компанийн Биологийн олон янз байдалийн менежментийн төлөвлөгөө, Газар хөндөх хяналт,  
нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөнд сөрөг нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ нь тухайн 
нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийх тухай тусгасан байдаг5. 
Төслийн дүйцүүлэн хамгаалах чиглэлийн хариуцлагыг тодорхойлох, ЭНА байлгахад чиглэсэн 
дүйцүүлэн хамгааллын ажлын цар хүрээ, хэмжээг тогтоох зорилгоор төслийн үйл ажиллагааны 
үлдэгдэл нөлөөллийг тооцоолсон (төслийн ЭНА байх таамаглал [Оюу толгой ХХК 2016в], 8.4-р 
бүлэгт нэгтгэн харуулсан). 

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд багц төслүүдээс бүрдсэн Оюу толгой ХХК-ийн Биологийн олон 
янз байдалийн дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийг дэлгэрэнгүй байдлаар үзүүлэв (Зураг 1). Төсөл  
бүр богино (1-5 жил), дунд (6-15 жил), урт (15-аас дээш жил) хугацаанд мэргэжлийн түвшинд хийж 
гүйцэтгэх ажлуудаас бүрдэх бөгөөд богино хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг багтаасан. 
ДХ-ын хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих эдгээр төслүүд нь төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
ноцтой үлдэгдэл нөлөөллийг төслийн зорилгод нийцүүлэн дүйцүүлэн хамгаалах замаар бүс нутгийн 
БОЯБ-д ЭАН үзүүлэхэд чиглэгдэнэ (5-р бүлэг). 

 

 

 

                                              
5
 ГЭЭХНСМТ -нд чухал ургамлын зүйлийн нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээг “ургамалжилтыг  

баяжуулах” хэлбэрээр өргөжүүлж, үр ашгийн суурь хэмжээнээс дээш гаргах тухай авч үзсэн. 

Тухайн арга хэмжээг үр дүнтэй дүйцүүлэн  хамгаалсан ба энэ тухай энд дурдаагүйн учир нь 
тэдгээрийг ОТ -н нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөртэй хамт хэрэгжүүлдэг. 
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Зураг 1. Оюу толгой ХХК-ийн дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийн бүтэц 

Компанийн Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрт дараахь тэргүүлэх зарчмуудыг баримтална (жишээ нь 
ОУБХХ, ОУУУМЗ 2013): 

• Дүйцүүлэн хамгааллын хязгаар буюу бүх нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах 

боломжгүй – тухайлбал төрөл зүйл устаж мөхөх эрсдлийг даамжруулах магадлалтай 
нөлөөлөл байж болно. Өөрөөр хэлбэл, хохирлын төрөл, тоо хэмжээ, сөрөг үр дагавар их байх 
тусам дүйцүүлэн хамгаалах ажиллагаа тухайн хохирлыг зохих ёсоор нөхөж чадахгүй байх 
магадлалтай. Оюу толгой ХХК-ийн Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр нь эрсдэлд суурилсан арга 
барилыг дагаж мөрддөг. Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдалд 
ноцтой нөлөөлөл учруулж болзошгүй өндөр эрсдэлтэй бүх нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалхыг 
зорьж тус хөтөлбөрийг боловсруулсан. Үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалж, ЭАН-тэй 
байлгахын тулд дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр дүнг ойролцоогоор зураглаж, ноцтой буюу 
өндөр эсрдэлт нөлөөллөөс үүсч болзошгүй хохирлуудтай харьцуулсан (8.4-р зүйл). 

• Нэмэлт байдал Дүйцүүлэн хамгааллын үр ашиг нь дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааны үр дүнд гарсан байх шаардлага. Өөрөөр хэлбэл, дүйцүүлэн хамгааллын үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхгүйгээр үр ашиг гарах боломжгүй. Энэ зарчмыг төсөл тус бүрт 
баримталсан дүйцүүлэн  хамгаалах  ажилд  олон  түншүүд  оролцох  тохиолдолд  Оюу  
толгой 

компани зөвхөн өөрийн дэмжсэн буюу удирдсан бүрэлдэхүүн хэсгээс бий болсон үр ашгийг хүлээн 
зөвшөөрнө. 

Тэнцүү байдал нь үр ашиг болон алдагдлыг адил аргаар тооцохыг шаарддаг. Оюу толгой ХХК 
биологийн олон янз байдалд үзүүлэх үр ашиг, алдагдлын хэмжээг бодгаль бүрээр тооцоолсон. 
Харилцан адил байх шалгуураар дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлж үр ашгийг 
алдагдалтай харьцуулах боломжийг бүрдүүлэх. Энэ тухай ЭАН-тэй байх таамаглалд оруулсан 
байгаа (8.4-р зүйлийг үзнэ үү). Харилцан адил байх шалгуураар дүйцүүлэн хамгаалах боломжгүй 
тохиолдолд “харилцан солих буюу сайжруулах”/”солих” зэргийг авч үзэх   боломжтой. 

• Тогтмол байдал (буюу үргэлжлэх хугацаа) Дүйцүүлэн хамгааллын үр ашгийг наад 
зах нь төслийн нөлөөлөл үргэлжлэх хугацаанд хангах тухай юм. Оюу толгой компани ЭНА 
байх зорилтдоо 2040 онд хүрч, цаашид хадгалах зорилт тавин ажиллаж  байна. 
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• Болгоомжтойгоор төлөвлөх нь дүйцүүлэн хамгааллын үр дүн тодорхойгүй байгаа 
тохиолдолд төслийн үр ашиг, алдагдлыг байж болох хамгийн муу хувилбараар тооцхыг 
хэлдэг. Алдагдал өндөр байвал дүйцүүлэн хамгаалах үүрэг хариуцлага өндөр байх ёстой 
гэсэн үг. Хүлээж буй үр ашиг тааруу байх тооцоолол гарвал дүйцүүлэн хамгааллын цар хүрээ, 
хэмжээг өргөжүүлэх шаардлагатай гэсэн үг. Тус аргыг энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд 
хэрэглэж байгаа бөгөөд энэ нь ЭНА байх таамаглалыг дэмжихэд чиглэсэн дүйцүүлэн 
хамгаалах зорилгод багтах нь ойлгомжтой (Оюу толгой ХХК 2016с). 

• Мониторинг. Биологийн олон янз байдлын мониторинг үнэлгээний дэлгэрэнгүй 
хөтөлбөрийн дүйцүүлэн хамгааллын төслүүдийн үр дүнг хянахаас гадна ЭАН үзүүлэх 
зорилтдоо хүрч байгаа эсэхийг тогтооно (8-р зүйл), Үүнээс гадна тодорхойгүй байдлыг 
багасгаж, улмаар дүйцүүлэн хамгаалах үүрэг хариуцлага, төлөвлөж буй үр ашгийг үнэлэхэд 
хэт их болгоомжлол шаардлагагүйг харуулна. 

1.5 Эхлэл 

Тус Менежментийн төлөвлөгөөг 2016 оны 5 сарын 1-нээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Оюу толгой ХХК-ийн 
баримт бичиг хянах үйл ажиллагаа болон хувилбар хяналтын мэдээллийн дагуу баримт бичиг 
тогтмол шинэчлэгддэг (11-р зүйл).  

1.6 Эрх мэдэл, удирдлага 

Оюу толгой ХХК-ийн Гүйцэтгэх хороо 2016 оны 6 сарын 30-нд тус Менежментийн төлөвлөгөөг 
баталсан бөгөөд хоёр жил тутам үнэлж дүгнэнэ. 

ОТ-н Байгаль орчин, Биологийн олон янз байдал хариуцсан менежер тус Менежментийн төлөвлөгөөг 
ерөнхийлөн хариуцах ба Биологийн олон янз байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хариуцна. Төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Биологийн олон янз байдал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд гаргах ба өөрчлөлтийг зохих хяналт үнэлгээний үндсэн дээр батална. 

2 ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

2.1     Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээ 

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд ОТ компаниас өмнийн говийн биологийн олон янз байдалд 
ЭНА байлгахад чиглэсэн компанийн Биологийн олон янз байдалийн дүйцүүлэн хамгааллын 
хөтөлбөрийг дэлгэрэнгүй тусгасан байна. Төлөвлөгөөнд төслөөс тодорхойлсон экосистемийн чухал 
ач холбогдолтой үйлчилгээнд үзүүлж буй нөлөөллийг нөхөх үйл ажиллагааг тусгаагүй (Оюу толгой 
ХХК 2016a - Хавсралт 3). Төслийн биологийн олон янз байдлын шинэчилсэн эрсдлийн үнэлгээний6 
дагуу дүйцүүлэн хамгааллын 4 төсөл нь ноцтой нөлөөллийн үлдэгдлийг нөхөх зорилготой (Оюу 
толгой ХХК 2016a - Хавсралт 3). 

Компанийн нөлөөлөл бууруулах шаталсан арга буюу нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх, 
Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх талаар тусгай баримт бичигт өгүүлсэн 
байдаг (Оюу толгой ХХК 2016a; 2016б; 2016г). Зарим тохиолдолд нөлөөлөл бууруулах, дүйцүүлэн 
хамгаалах ажилд ижил төрлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал, төслийн хэрэгжилттэй 
холбоотой үүссэн хүн амын урсгал нь төслийн шууд бус нөлөөлөл болох хулан, хар сүүлт зээрийн 
хулгайн анг нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна. Компани тухайн шууд бус нөлөөллийн буюу хулгайн ангийн 
эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, нөлөөллийн хэмжээг суурь хэмжээнд хүргэнэ. Хулгайн ангийн эсрэг 
ижил төрлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа ба түүнийг суурь хэмжээнд барихаас гадна 
бууруулж, нийт эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлнэ (дүйцүүлэн хамгааллын эерэг нөлөөлөл). Сөрөг 
нөлөөлөл бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах тухай цаашид авч үзнэ.  

                                              
6 Measures to compensate residual losses of priority plants are an exception  to this approach. The LDC&RMP details where 

rehabilitation measures will be extended in the form of ‘enrichment planting’ to generate gains beyond the baseline for priority 
plants. Such measures are effectively offsets, but are not documented here because they are implemented in unison with OT’s 

rehabilitation programme. 
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Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг 2-р зурагт 
харуулсан газруудад хэрэгжүүлэх ба цаашдаа 7-р зүйлд тусгагдана. 

 

Зураг 2.  Сөрөг нөлөөлөл бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх газар нутаг (улаан 

хүрээний доторх газар) 

ЭНА байх боломжтой бүс нутгийн хэмжээг тогтоохын тулд дүйцүүлэн хамгаалал хэрэгжүүлэх газар 
нутгийг тодорхойлох шаардлагатай. Дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг Баян-Овоо, Ханбогд, 
Хатанбулаг, Хөвсгөл, Номгон сумдад хэрэгжүүлнэ. Түүнчлэн уг үйл ажиллагааны хүрээнд 
Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн төмөр замын хашааг хэсэгчлэн буулгана. Ингэснээр төмөр замын 
зүүн талд маш том газар нутагт үр ашиг авчрах ба дүйцүүлэн хамгааллын өгөөжийг илүү өргөн уудам 
газар нутагт үнэлэх боломжтой болно (Зураг 2 & Оюу толгой ХХК 2012с). Тухайн газар нутгийн 
газарзүйн ойр байдал нь биологийн олон янз байдал болон нийгмийн үр ашигт тэнцвэр бий болгоход 
хамгийн тохиромжтой ба эдгээр газар нутаг нь дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай биологийн бүх 
чухал төрөл зүйлд таатай нөлөө үзүүлэх болно. 
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2.2 Бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй давхцах 

Тус Менежментийн төлөвлөгөө нь биологийн олон янз байдалд холбоотой эрсдлүүдийг зохицуулах 
ОТ компанийн арга зүйг тусгасан иж бүрэн баримт бичгийн нэг юм (Зураг  3).  

 

Зураг 3. ОТ компанийн БОЯБ-ын эрсдлийн менежментийн арга зүйг харуулсан баримт бичгүүд  

 

БОННҮ-ний Хавсралт 1: Оюу толгой ХХК нь Биологийн олон янз байдалийн стратегиараа дамжуулж 
Биологийн олон янз байдалийн менежментийн ерөнхий арга зүйг нарийвчлан төлөвлөх ажлаа 
үргэлжлүүлнэ. Үүний хүрээнд дор дурдсан баримт бичгүүдийг тодорхой хугацаанд шинэчлэн 
боловсруулж, дасан зохицох менежментийн өөрчлөлтүүдийг тусгана: 

• Оюу толгой ХХК-ийн Биологийн олон янз байдалийн менежментийн төлөвлөгөөнд 
(БОЯБМТ) тус компани Рио Тинто группын биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтийн арга зүйг хэрхэн дагаж мөрддөгийг нарийвчлан тусгасан байдаг. Үүгээр 
төслийн чухал ач холбогдолтой биологийн олон янз байдлыг тодорхойлж, тэдгээртэй 
холбоотой эрсдлийг үнэлж, улмаар төслөөс Биологийн олон янз байдалд учруулах ноцтой 
болон өндөр эрсдлийг нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах аргаар бууруулах тухай тусгасан. 

• Оюу толгой ХХК-ийн Газрын элэгдэл эвдрэлийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн төлөвлөгөөний (ГЭЭХНСМТ) хүрээнд төслийн нөлөөгөөр эвдрэлд орсон 
газраас биологийн олон янз байдалд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулах, ба тухайн газрын 
нөхөн сэргээлтэд гол анхаарал хандуулна. 
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• Оюу толгой ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах 
менежментийн төлөвлөгөөнд (БОЯБДХМТ буюу энэ төлөвлөгөө) биологийн олон янз 
байдлийг дүйцүүлэн хамгаалах төслүүдийн хөтөлбөрийг авч үзсэн бөгөөд БОЯБМТ, 
ГЭЭХНСМТ-нд заасан сөрөг нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний 
дараахь үлдэгдэл нөлөөллийг шийдэхэд чиглэгдэнэ. 

• Оюу толгой ХХК-ийн Эерэг нөлөөлөл ахиуц (ЭНА) байх таамаглалд ноцтой болон 

өндөр эрсдэлт нөлөөллөөс биологийн олон янз байдалд учруулсан алдагдлын үлдэгдэл 
(зайлсхийх, багасгах арга хэмжээ авсны дараа) болон нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах 
арга хэмжээний үр ашгийг тооцож, гарз хохирол болон үр ашгийг харьцуулан чухал ач 
холбогдолтой Биологийн олон янз байдалийн нийт гарз/эерэг нөлөөлөлтэй холбоотой 
зорилтод хүрэхийг тооцно. 

• Оюу толгой ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний 
төлөвлөгөөнд (БОЯБМҮТ) бүс нутгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой Биологийн олон янз 
байдалийн төлөв байдал, төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөлөл/дарамт, төслийн 
нөлөөлөл бууруулах шаталсан арга хэмжээг үнэлэх мониторингийн тухай тусгасан. Энэ 
мэтчилэн мониторингийн үр дүнд ЭНА байх таамаглалын талаар мэдээлэлтэй болж, 
төлөвлөсөн хугацаандаа ЭНА байлгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаа эсэх, 
БОЯБМТ, ГЭЭХНСМТ, БОЯБДХМТ-ний дасан зохицох менежментийн талаар тодорхой 
мэдээлэлтэй болно. 

3 ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА 

3.1 Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд оролцогчдын гол үүрэг хариуцлага  

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд оролцогчдын гол үүрэг хариуцлагыг доор харуулав. 

Хүснэгт 1 Гол үүрэг хариуцлага 

Албан тушаал Үүрэг хариуцлага 

ЭМААБОАБ 

хариуцсан
 Ерөнх
ий менежер 

• Менежментийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэхэд шаардагдах нөөц боломж 
болон менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ерөнхийд нь 
хариуцах 
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Байгаль орчин, 
Биологийн олон 
янз байдал 
хариуцсан 
менежер, 

Биологийн олон 
янз байдал 
хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, 

Амьтны судалгаа 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Ургамлын 
судалгаа, нөхөн 
сэргээлт 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

• Төлөвлөгөөг ОТ-н бүх ажилчид болон гэрээт байгууллагын 
ажилчдад танилцуулах 

• ЭМААБОАБ хариуцсан ерөнхий менежерт биологийн олон янз 

байдлын асуудлуудаар техникийн болон стратегийн зөвлөгөө өгөх 

• ЭМААБОАБ-ын багийн хүрээнд биологийн олон янз байдлын 

асуудлуудаар удирдах манлайлах үүрэг гүйцэтгэх  

• Холбогдох хэлтсийн менежерүүдтэй биологийн олон янз байдлын 
шаардлагуудыг биелүүлэхтэй холбоотой зорилтууд боловсруулах, 
хамтран ажиллах. 

• Хэлтсийн менежерүүдэд Биологийн олон янз байдалийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлагатай холбоотой 
техникийн болон стратегийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 

• Байгаль орчны улирлын, жилийн тайлан боловсруулах, үүнд 
Биологийн олон янз байдалийн мониторинг, үнэлгээний тухай 

багтаах 

• Энэ Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагад нийцсэн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх, удирдах. 

• ОТ компанийн биологийн олон янз байдлын талаар хүлээсэн 
үүрэг, хуульд заасан үүргийн биелэлтийн хянаж тайлагнах. 

• Биологийн олон янз байдалийг хамгаалах, дүйцүүлэн хамгааллын 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
иргэдтэй хамтарч ажиллах, үйл ажиллагаагаа уялдуулах. 

• Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мэргэжлийн зөвлөгөө, 
зөвлөмж авах зорилгоор биологийн олон янз байдлын чиглэлээр 
ажилладаг түншлэгч байгууллагуудтай холбоотой байх. 

• ОТ-н биологийн олон янз байдлын хамгааллын талаар 
дэвшүүлсэн зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийн үр 
ашгийг үнэлэх боломж олгон биологийн олон янз байдлын чиглэлээр 
ажилладаг түнш байгууллагуудад шаардлагатай мэдээ мэдээлэл 
өгөх. 

• Биологийн олон янз байдлын менежментийн үйл ажиллагааг энэ 
төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх. 

• ОТ-н ажилчид болон гэрээт байгууллагын ажилчдад энэхүү 
Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагын талаар сургалт, заавар 
зөвлөмж өгөх. 

Компанийн болон 
гэрээт 
байгууллагын 
ажилчид 

• Төлөвлөгөөний шаардлагуудыг өөрсдийн ажлын
 шаардлагатай холбогдуулан биелүүлэх. 
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3.2 Гол хэлтсүүд 

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дор дурдсан хэлтсүүд голчлон оролцоно (тухайлбал 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн албан тушаалтнууд). Үнд: 

• Олон нийттэй харилцах хэлтэс––ялангуяа тогтвортой ноолуурын үйлдвэрлэлийн төсөл 
(7.2-р зүйл); 

• ЭМААБОАБ-ын хэлтэс––хэрэгжүүлэлт; 

• Гадаад харилцаа/засгийн газартай харилцах хэлтэс––ялангуяа дүйцүүлэн хамгаалах 
механизм (7.5-р зүйл). 

4 ТӨСЛИЙН СТАНДАРТ 

Төслийн хэрэгжилтэд холбогдох стандартуудыг (“Төслийн стандарт”) мөрдөх ба Оюу толгой ХХК -ийн 
Биологийн олон янз байдалийн менежментийн төлөвлөгөөнд (Оюу  толгой ХХК 2016a) Биологийн 
олон янз байдалтэй холбоотой Төслийн стандартуудыг ОТ төсөл мөрддөг тухай харуулсан учир 
тухайн мэдээллийг энд давтсангүй. Төлөвлөгөөнд дараахь зүйлсийг багтаасан: 

• ОТ ХХК-ийн эрх зүйн бичиг баримтын жагсаалтанд дурьдагдсан Монгол улсын 
холбогдох хууль тогтоомж;  

• БОНБҮ хийх арга. Хуулиар компаниудыг бүтээн байгуулалт, хайгуулын үлдэгдэл 
нөлөөллийг арилгахад шаталсан бууруулах арга хэмжээ авахыг шаарддаг. Үлдэгдэл 
нөлөөллийг хэрхэн тооцсон, төслийн дүйцүүлэн хамгааллыг хэрхэн тодорхойлсон зэргийг 
тусгасан Дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөг засгийн газарт танилцуулах  ёстой; 

• Монгол улсын холбогдох үндэсний стандартууд; 

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний (БОННҮ) шаардлага; 

• Монгол улсын засгийн газрын агентлагуудаас тавих бусад шаардлага, үүрэг. 
Монгол улс нь Биологийн олон янз байдалийн хамгааллын тухай олон улсын конвенцийн 
гишүүн орон бөгөөд энэ талаар Оюу толгой ХХК-ийн Биологийн олон янз байдалийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд оруулсан. Ялангуяа ОТ компанийн дүйцүүлэн хамгаалалд 
хамаарах конвенц бол Биологийн олон янз байдлын конвенц (БТЗК) юм. БТЗК -ийн Нарийн 
бичгийн дарга нарын газраас конвенц хэрэгжүүлэх механизмуудыг онцолсон бөгөөд үүнд 
Биологийн олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээний санхүүжилтыг нэмж, шуурхай 
болгох шинэлэг арга замыг тусгасан байдаг. Үүний зэрэгцээ Бизнес болон биологийн олон 
янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр (ББОЯБДХХ) нь “Монгол улсын Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам”-ыг ББОЯБДХХ-ийн түншээр бүртгэсэн байдаг; 

• Зээлдүүлэгчийн стандарт. Оюу толгой ХХК нь ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6, 
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-д заасан шаардлагуудыг хангаж ажиллах үүрэгтэй. 
Эдгээр баримт бичигт 2.4-р зүйлд заасан аргын дагуу боловсруулсан дүйцүүлэн хамгаалал 
хэрэгжүүлж, тэргүүлэх ач холбогдолтой биологийн олон янз байдлын тухайд ЦАБ болон ЭНА 
байх зорилгод хүрч, үлдэгдэл нөлөөлөл нөхөхийг шаарддаг. ОТ-н дүйцүүлэн хамгааллын 
төслүүдээр дамжуулж тэргүүлэх ач холбогдолтой биологийн олон янз байдлын гарз хохирлыг 
тооцож, үр ашигтай харьцуулж, ЭНА байх зорилгодоо хүрэх эсэхийг таамаглана (Оюу толгой 
ХХК 2016б); 

• Рио Тинто группын холбогдох стандарт. 

5  OЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ НӨЛӨӨЛӨЛ, ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ 
ШААРДЛАГА 

Төслийн үүргийн дагуу ОТ компани Чухал амьдрах орчноор (ГС 6/ГШ 6) тодорхойлогдсон төслийн 
нөлөөллийн бүс болон Рио Тинто группын Биологийн олон янз байдлын ажлын төлөвлөгөөний 
зааврын дагуу ноцтой гэж тооцогдсон Биологийн олон янз байдалд (8.4-р зүйл) учрах нөлөөллийн 
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үлдэгдлийг дүйцүүлэн хамгаалж, ЭНА байх зорилтод хүрэхэд онцгой анхаарч ажиллана. Хамгаалах 
шаардлагатай биологийн олон янз байдалдаюултай буюу өндөр эрсдэл үзүүлж байгаа учир ‘Ноцтой’ 
үлдэгдэл нөлөөллийг чанарын хувьд тодорхойлсон (Оюу толгой ХХК 2016a - БОЯБМТ Хавсралт 3). 
Төсөл нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа говийн бүсийн зонхилогч амьдрах орчин болох бэлчээрийг 
бага болон дунд зэргийн эрсдэлт нөлөөлөлд орсон нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай Биологийн 
олон янз байдалийг орлуулахад ашиглаж байна. Ноцтой үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн 
хамгаалахаас гадна бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулах дүйцүүлэн хамгаалал нь (7.2-р зүйл) 
Байгалийн амьдрах орчин дахь бага болон дунд зэргийн эрсдэлт нөлөөлөл болон тухайн орчны 
тэргүүлэх ач холбогдолтой Биологийн олон янз байдалийг нөхөн хамгаалахад чиглэгдэнэ. Тэргүүлэх 
ач холбогдолтой Биологийн олон янз байдалд учирч буй эрсдлийн удирдлагад төвлөрч ажилласнаар 
үр дүнд хүрч, говийн бүс нутгийн нийт биологийн олон янз байдалд ЭНА үзүүлнэ. Хэрэв ноцтой 
үлдэгдэл нөлөөлөл тодорхойлох чанарын арга доголдолтой болбол компанийн БТЗ-ийн эрсдлийн 
үнэлгээгээр (Оюу толгой ХХК 2016a – БОЯБМТ Хавсралт 3) тогтоосон нөлөөллөөс гадна БТЗМҮХ-
ийн хүрээнд учирч болзошгүй бусад ноцтой үлдэгдэл нөлөөллийг төлөв байдлын үзүүлэлтийн хяналт 
шинжилгээгээр илрүүлнэ. 

ОТ-н Биологийн олон янз байдалийн шинэчилсэн эрсдлийн үнэлгээгээр (Оюу толгой ХХК 2016a – 
БОЯБМТ Хавсралт 3) төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой зургаан ноцтой нөлөөлөл илрүүлсэн ба 
тэдгээр нь чухал ач холбогдолтой Биологийн олон янз байдалд  дор дурдсан аюултай буюу өндөр 
эрсдэл үзүүлж байв: 

• Амьдрах орчны шууд алдагдал; 

• Амьдрах орчны шууд бус алдагдал (амьтад дэд бүтцээс дайжих); 

• Шууд үхэл (цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд цохиулах); 

• Шууд бус үхэл (бүс нутагт хүн амын төвлөрөл ихэссэнтэй холбоотой ан агнуур); 

• Шууд бус үхэл (хог хаягдал, амьтны сэг зэмтэй холбоотойгоор махчин амьтдын тоо 
толгой ихэссэнээс); 

• Зам, шугам хоолой зэрэг дэд бүтцийн байгууламжаас болж амьдрах орчин  
хуваагдах. 

Нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх шаталсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсний дараа ч 
эдгээр аюултай болон өндөр эрсдэлт нөлөөлөл биологийн олон янз байдалд үлдэж, хохирол 
учруулах төлөвтэй байгаа тул тухайн үлдсэн ноцтой буюу өндөр эрсдэлт нөлөөллийг шийдэх 
дүйцүүлэн хамгааллын 4 төслийн талаар Менежментийн төлөвлөгөөнд танилцуулсан. Биологийн нэг 
төрөл зүйл олон үлдэгдэл нөлөөлөлд үргэлжлэн өртөхөөр байвал зөвхөн тухайн төрөл зүйлд 
зориулсан дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ боловсруулна (Зураг 4). Өөрөөр хэлбэл, үлдэгдэл 
нөлөөлөл тус бүрийг нөхөн арилгах, дүйцүүлэн хамгаалах тусгай арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 
Харин махчин амьтдын тоо толгойн өсөлтөөс улбаатай шууд бус үхэл үүнд хамаарахгүй. Нэн 
тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг 
БОННҮ (Хавсралт 3: Оюу Толгой төслийн Биологийн олон янз байдлийн үзүүлэх нөлөөлөл ба 
Бууруулах арга замууд) –д нэгтгэсэн (TBC & FFI 2012б). Анхны үнэлгээтэй холбоотой үл мэдэгдэх 
нөлөөллүүдээс үүдэн БОЯБМҮТ хөтөлбөр нь дүйцүүлэн хамгаалах төслийн үр ашгийг үнэлж 
тооцоолох болон таамаглалын бодит байдлыг баталгаажуулахад туслах зорилгоор мэдээлэл 
цуглуулж байна. Эерэг нөлөөллийг тооцоолох ажлууд 5 жил тутамд дүйцүүлэн хамгаалах, бууруулах 
арга хэмжээний үр ашиг болон нөлөөллийг үнэлэх  зорилгоор хийгддэг. Эдгээр үнэлгээнүүд нь 
дүйцүүлэн хамгаалах төслийн үйл явцыг шинэ мэдээлэлээр тогтмол хангадаг. Мөн  ОТ  ХХК БОЯБ-
д үзүүлэх алдагдлыг дүйцүүлэх зорилгоор бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс гадна тохирох 
хариу зохицуулалт хийх боломжтой байдаг. 

Чухал ач холбогдолтой Биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй нөлөөллийн хэмжээг 
тодорхойлоогүй боловч тухайн болзошгүй нөлөөллийг сөрөг нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэхээс өмнө хянаж үнэлнэ. Хэрэв тухайн нөлөөлөл ноцтой байвал ОТ компани бууруулах, 
нөхөх арга хэмжээ авна. 
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Зураг 4. Нөлөөлөл, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн 

хамгаалал, дүйцүүлэн хамгааллыг дэмжсэн таатай арга механизмын харилцан холбоо  

Үлдэгдэл нөлөөллийг ЭНА байх таамаглалын хүрээнд тооцож, компанийн дүйцүүлэн хамгаалах 
ажлын тооцоог гаргасан (Оюу толгой ХХК 2012с). ЭНА байх таамаглалын дагуу ихээхэн хэмжээний 
тодорхойгүй байдалтай нөлөөллийн тооцоонд урьдчилан сэргийлэх аргыг сонгож хэрэглэнэ. 
Түүнчлэн дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөсөн үр дүн нь ЭНА байх зорилтоос нэлээд хэмжээгээр 
хазайж болох үр ашгийн тооцоонд хянуур болгоомжтой хандах ба энэ нь зарим төлөвлөсөн ажил 
биелээгүй байх тохиолдолд ч мөн адил байна. 

6 УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ 

Энэ хэсэгт дүйцүүлэн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлэх 4 төслийн удирдлагын хяналтын талаар 
танилцуулж, дүйцүүлэн хамгааллын ерөнхий хөтөлбөрийг дэмжих, тооцоолсон үр дүнд хүрэхэд 
чиглэсэн механизм/ хамгааллын нэмэлт үйл ажиллагааны тухай холбогдох мэдээлэл өгнө (Хүснэгт 
2). Дүйцүүлэн хамгааллын төслүүд нь төслөөс Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх ноцтой болон  
эрсдэлт нөлөөллийн хохирлыг нөхөх буюу дүйцүүлэн хамгаалах замаар тоо баримтаар 
тодорхойлогдохуйц үр ашиг гаргахаар төлөвлөгдсөн (Хүснэгт 2). 

Хүснэгт 2 Оюу толгой ХХК-ийн Дүйцүүлэн хамгааллын төслүүд, холбогдох үйл ажиллагаа/механизм, 

хугацаа 

  Богино 
хугацаа 

Дунд 
хугацаа 

Урт 
хугацаа 

Дүйцүүлэн 
хамгааллын 
төслүүд 

7.1 Хууль бус ан агнуурыг бууруулах    

7.2 Тогтвортой ноолуур санаачилга     

7.3 Төслийн бус цахилгааны шугамын 
нөлөөллийг багасгах (хоёр дүйцүүлэн 
хамгааллын төсөл) 

     

7.4 Төмөр замын хашаа буулгах    

Тохирох 
механизм 

7.5.1 Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг бэхжүүлэх 
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7.5.2 Бүс нутгийн манлайлал    

7.5.3 Урт хугацааны санхүүжилт     

7.5.4 Сургалт/чадавх бий болгох    

7.5.5 Талуудын оролцоо    

Саарал өнгөөр будсан хэсэгт ОТ компанийн удирдах ажлууд, цэнхэр өнгөтэй хэсгийн төсөл/механизм 
нь бие даасан байна. 

Дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх хугацааг ажлын төлөвлөгөөнд харуулав (Хүснэгт 
7.1- 7.4). Дүйцүүлэн хамгааллын зарим төсөл дор дурдсан ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд 
богино, богино болон дунд, дунд хугацаанд үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх замаар байнгын/урт 
хугацаанд өөрчлөлт авчрахаар төлөвлөсөн. Бусдыг нь хэтийн үр дүн гаргах зорилгоор урт хугацаанд 
дэмжих шаардлагатай. Ажлын төлөвлөгөөнд дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний 
таван жилийн удирдлагын хяналт болон үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй харуулсан. Дунд болон урт 
хугацаанд үргэлжлэх үйл ажиллагааг харуулсан бөгөөд төрөл, хэмжээ нь тодорхойгүй байгаа 
ажлуудын удирдлагын хяналтыг оруулаагүй. Дунд болон урт хугацааны удирдлагын хяналтыг 
мониторинг, дасан зохицох менежментээр дамжуулж мэдээлнэ. 

6.1 Зэрлэг амьтны хууль бус ан, байгалийн ургамлын хэт хэрэглээг бууруулах 

6.1.1 Оршил 

Хууль бус ан агнуурын улмаас зэрлэг амьтдын тоо толгой шууд утгаар хорогдохоос гадна хүний үйл 
ажиллагаа болон дэд бүтцийн байгууламжаас дайжих зэргээр шууд бус нөлөөнд өртөж амьдрах 
орчны хорогдол, хуваагдал бий болж байдаг. ОТ компани хөндлөнгийн шинжээчид,  зөвлөхүүдтэй 

хамтарч хулгайн ангын суурь хэмжээг (ОТ төсөл эхлэхээс өмнөх) бууруулахад чиглэсэн дүйцүүлэн 
хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулсан бөгөөд дараахь үлдэгдэл нөлөөллийг нөхөх буюу дүйцүүлэн 
хамгаалахад чиглэгдсэн: 

• Хүн амын төвлөрөл, зам харилцаа сайжирсанаас үүдэлтэй хулгайн ан ихсэж хулан, 

хар сүүлтийн шууд бус нөлөө; 

• Хулан, хар сүүлтийн амьдрах орчны шууд бус алдагдал (ОТ-н дэд бүтцийн 

байгууламжаас дайжсаны улмаас); 

• Хулан, хар сүүлтийн популяцийн хуваагдал (ОТ-н шугаман дэд бүтцийн 
байгууламжаас болж). 

2014-2015 оны сэг зэмийн судалгааны үр дүнгээр Өмнийн говийн хулангийн тоо толгойн 8%, хар 
сүүлт зээрийн тоо толгойн 20%-ийг жил бүр хууль бусаар агнаж байна (Сэстэйнабилити & БЗАХН 
2016). Бусад төрөл зүйлийн тухайд мөн онуудад аргаль, жороо тоодгийн хууль бус ан болон хууль 
бусаар ургамал түүх үзэгдэл маш бага байна. Гэсэн хэдий ч улаан гоёо (Cynomorium songaricum) - г 
уламжлалт эмчилгээний зориулалтаар түүх  тохиолдол байсаар байгаа нь анхаарал татаж байна. 
Тиймээс дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа нь хулан, хар сүүлт зээрийг хамгаалах тал дээр 
төвлөрөх хэдий ч үйл ажиллагааны хүрээнд бусад амьтдын хууль бус ан, ургамал зөвшөөрөлгүй түүх 
явдлыг хязгаарлана. Төслийн явцад мониторинг хийж хулгайн ангын хэмжээ одоогийн байгаа 
түвшнээс дээшилсэн эсвэл доошилсон эсэхийг тогтоож байх болно. 

2014, 2015 онуудад Оюу толгой компани гэрээт байгууллагуудаар хулгайн ангийн эсрэг дүйцүүлэн 
хамгаалах туршилтын ажил хийлгэсэн. Энэхүү төслөөс гарч болохболомжит үр ашгийн хэмжээ, эерэг 
нөлөөг үнэлэх зорилгоор хууль бус ан агнуур, ургамал түүх явдлыг багасгах хэд хэдэн арга туршсан 
ба үүнд (Сэстэйнабилити & БЗАХН 2016): 

• Засгийн газрын агентлагуудын хооронд хамтын ажиллагаа, чадавх  бий болгох 
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зорилгоор хяналт шалгалтын хамтарсан баг (ХШХБ)-ийг байгуулсан; 

• Хулгайн ангын хэрэг зөрчил ихээр гардаг газруудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 
хийх Хууль бус антай тэмцэх хөдөлгөөнт нэгж (ХБАТХН) гурвыг  байгуулсан; 

• ХШХБ болон ХБАТХН-ийн гишүүдийг хамруулсан хууль хэрэгжүүлэх арга механизм, 
“SMART” хөтөлбөрийг нэвтрүүлэн эргүүл хяналтыг үр дүнтэй болгох зэрэг сэдвээр хэд хэдэн 
сургалт зохион байгуулсан; 

• Зэрлэг амьтдын гаралтай бүтээгдэхүүний хэрэглээ, эрэлт хэрэгцээг үнэлэх 
зорилгоор зах зээлийн судалгаа хийсэн; 

• Хулгайн ан, хууль бус худалдааны талаар мэдээлэл хүлээж авах байнгын 
ажиллагаатай нээлттэй утас ажиллуулан олон нийтэд сурталчилж мэдээлэл хүлээн авдаг  
болсон. 

Эдгээр туршилтын ажлын үр дүнд богино, дунд, урт хугацаанд хэрэгжүүлэх хулгайн ангийн эсрэг 
явуулах үйл ажиллагааны талаархмэдээлэл цуглуулж чадсан. 

6.1.2 Дүйцүүлэн хамгааллын цар хүрээ 

Дүйцүүлэн хамгааллын төслүүдээс гарах үр ашгийг (сэргийлж чадсан алдагдал) туршилтын төсөл 
болон манай оронд өмнө нь хэрэгжүүлсэн ижил төстэй үйл ажиллагааны үр дүнд үндэслэн тооцсон. 
Энэ төслөөс хүлээж буй үр ашгийг дээд хэмжээнд байлгахын тулд (ЭНА үзүүлэх таамаглалд 
дэлгэрэнгүй оруулсан) энэ төслийг Номгон, Баян-Овоо, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Ханбогд сумдад 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Төслийн үйл ажиллагаа буюу эргүүл хяналт, түүний төрөл, эрчим, 
газарзүйн байрлал зэргийг төслийн мониторингийн үр дүнд үндэслэн тодорхойлно. Энэхүү 
дүйцүүлэн хамгааллын төсөл нь хулан, хар сүүлт зээрийн амьдрах орчин, зэрлэг амьтан/ургамлын 
гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлд (тухайлбал аймаг, сумын төв, зам дагуух хоолны газрууд гэх мэт) 
гол анхаарал хандуулна. Төлөвлөсөн ажлууд нь ОТ төслөөс нөлөөлөл үзүүлэх бүхий л хугацаанд үр 
ашгаа өгч байх ёстой. 

 

Зураг 5. Хууль бус антай тэмцэх  хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх газар 
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6.1.3 Биелэлтийн үйл явц 

Хяналт шалгалтын хамтарсан баг баруун талд Номгон, Баян-Овоо сум, төвд Манлай, Ханбогд сум, 
зүүн талд Дорноговь аймгийн Мандах, Хатанбулаг, болон Хөвсгөл сумын нутаг дэвсгэрт 
байгуулагдсан (Зураг 5). Мөн ГБДЦГ-ын А болон Б хэсгийн байгаль хамгаалагчид эргүүл хяналтын 
ажилд оролцсон.  Төсөл эхэлснээс хойш ХШХБ, ХБАТХН болон ГБДЗГ-ын байгаль хамгаалагчид 
гурван жилийн турш (2016-2018) энэхүү төслийг амжилттэй гүйцэтгэсэн. Төслийн үр дүнг жилийн 
эцсийн тайланд нарийвчлан оруулсан (Сэстэйнабилити & БЗАХН 2017, 2018, болон 2019).    

6.1.4 Төлөвлөгөө 

 Богино болон дунд хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүснэгт 3 болон зураг 6 харуулав. 
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Хүснэгт 3 Хулгайн ан, байгалын ургамал түүх явдлыг багасгахад чиглэсэн дүйцүүлэн хамгаалах ажлын төлөвлөгөө  

ID Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 

Богино хугацаа Дунд хугацаа 
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1 Дүйцүүлэн хамгаалах туршилтын явцад Өмнөговь аймагт байгуулах ХШХБ болон ХБАТНН үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн дэмжих. Үүнд Номгон, Баян-Овоо, Ханбогд, Манлай сумд хамрагдана 

1.1 ХШХБ, ХБАТНН-үүд, хууль бус ангийн эсрэг дүйцүүлэн 
хамгааллын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх  

Эргүүл хийсэн ХШХБ, ХБАТХН-ийн 
хүн/өдрийн тоо 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  
 

1.2 Экологийн хувьд ач холбогдолтой улирлуудад тогтсон 

хуваарийн дагуу эргүүл хяналт хийх. Тусгай утсаар 

авсан мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус эргүүл 
хяналтыг гэнэтийн байдлаар хийх 

Хүн/өдрийн улирлаар ажиллах байдал, АДБ, 

ХБАТНН-ийн эргүүл 

Тусгай утасны дуудлагад хариулсан 
хариултын хувь 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  
 

1.3 Байгаль орчны зөрчлийн талаар мэдээлэл авах тусгай 
утас ажиллуулах, мэдээлэгчдийн сүлжээг өргөжүүлэх 

Жилийн турш ажиллуулах 
Тусгай утсаар мэдээлэл өгсөн Өмнөговийн 

хүн амын хувь 

 ✓ ✓ ✓         
Хийгдэж 
байгаа  

Өмнөговь аймгийн БО алба тусгай 

утас ажиллуулж байна  

1.4 Цагдаа, Байгаль орчны алба, Мэргэжлийн хяналтын 
газар, Тагнуулын алба, ГБДЦГ хамгаалалтын захиргаа, 

Гаалийн алба хооронд хамтын ажиллагааны санамж 

бичигт гарын үсэг зурах 

Санамж бичиг   ✓          

2018 хийгдсэн 
Санамж бичгийн биелэлтийн явцыг 

хянах 

1.5 Хууль бус антай тэмцэх төлөвлөгөө, эргүүл хяналт, 

өгөгдөл цуглуулах, СМАРТ талаар ХШХБ, ХБАТНН –д 

сургалт орох 

Оролцогчдын тоо/жил  ✓ ✓ ✓         

Хийгдэж 

байгаа  

Төслийн эхэн шатанд сургалт  

шаардлагатай. Цаашдаа сургалтын 
давтамж буурах ба холбогдох яам, 

агентлагууд ажилчдаа чадавхжуулах 

зорилгоор өөрсдөө зохион 

байгуулна.  

1.6 Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын ажилчдад зориулсан 
сургалт-сургагч багш хөтөлбөр боловсруулах 

Сургагч багшийн тоо    ✓         
Хийгдэж 

байгаа  

Аймгийн ЗДТГ ажилтнуудын 

мэдлэгийг дээшлүүлэхэд энэхүү 

хөтөлбөр ашиглагдана  

1.7 ХШХБ нийгмийн сүлжээнд тандан шалгалт хийх 

сургалт 

Оролцогчдын тоо/жил             
 

Энэхүү ажил зөвлөхүүдээр хийгдэж 

байна  

2 Ханбогд сумын Хууль бус антай тэмцэх хөдөлгөөнт нэгжийг (ХБАТХН) ОТ уурхайн 100 км радиуст хяналт шалгалт явуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

2.1 Сумын төвийн махны зах, хүнсний дэлгүүрүүдийг 

шалгах 

ХШХБ, ХБАТХН-ээс эргүүл хийсэн сумын 

төвийн махны зах, хүнсний дэлгүүрүүдийн 

тоо АДБ, ХБАТНН-ээс эргүүл хийсэн сумын 
төвийн махны зах, хүнсний дэлгүүр тус бүрт 

АДБ, ХБАТНН-ээс эргүүл хийхээр очсон 

шалгалтын тоо 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 
байгаа  

Эдгээр ажлыг төвийн ХШХБ 
гүйцэтгэсэн 

2.2 Хууль бус үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл цуглуулах 

зорилгоор сумын радио, вэб, чанга яригчийн зар 

мэдээ, үйл ажиллагааг (заримдаа зэрлэг амьтдын 
худалдаа арилжаатай холбоотой зар явдаг) тандан 

шалгах, хянах 

Тандан шалгалтын давтамж ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  

Сэстэйнабилити & БЗАХН 2017, 2018 

оны ажлын үр дүнгээс харахад 

нийгмийн сүлжээгээр тандалт 
шалгалт хийх нь тусгай утас 

ажилуулахаас илүү үр дүнтэй байв. 

2.3 Цагаан хадын дэлгүүр, махны зах, гэр ресторануудыг 
тогтмол шалгах 

ХШХБ, ХБАТНН-ээс эргүүл хийсэн Цагаан 
хадын дэлгүүр, махны зах, гэр 

ресторануудын тоо Цагаан хадын дэлгүүр, 

махны зах, гэр ресторан тус бүрт АДБ, 
ХБАТНН-ээс эргүүл хийхээр очсон шалгалтын 

тоо 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  
 

2.4 Жавхлант багийн төв зах, кафенуудыг шалгах (Ханбогд 
сумаас 45 км) 

ХШХБ, ХБАТНН-ээс эргүүл хийсэн Жавхлант 
багийн төв зах, кафенуудын тоо 

Жавхлант багийн төв зах, кафе тус бүрт АДБ, 

ХБАТНН-ээс эргүүл хийхээр очсон шалгалтын 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  
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тоо 

2.5 Цогтцэций, Цагаан хад чиглэлийн засмал зам дагуух 
хоолны газруудыг шалгах 

ХШХБ, ХБАТНН-ээс эргүүл хийсэн Цогтцэций, 
Цагаан хад чиглэлийн засмал зам дагуух 

ресторануудын тоо 

Цогтцэций, Цагаан хад чиглэлийн засмал зам 

дагуух ресторан тус бүрт ХШХБ, ХБАТНН-ээс 
эргүүл хийхээр очсон шалгалтын тоо 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  

Гэр зоогийн газруудад зэрлэг 

амьтан, ургамал цуглуулах, хадгалах 

талаар анхааруулах мэдээлэл түгээх 

болон хяналт шалгалтыг тогтмол 
хийх нь чухал (Сэстэйнабилити & 

БЗАХН 2017, 2018) 

3 Дорноговь аймагт ХШХБ, хоёр ХБАТНН шинээр байгуулах 

3.1 ХШХБ, ХБАТНН-үүдийг удирдан зохион байгуулах Дорноговь аймагт эргүүл хийсэн ХШХБ, 

ХБАТНН- ийн хүн/өдрийн тоо 

 
✓ ✓ 

  
     

  

Хийгдэж 
байгаа  

ХШХБ зүүн талын баг Дорноговь 

аймгийн Мандах, Хатанбулаг, 

Хөвсгөл сумдад үйл ажиллагаа 

явуулж байна  
 

Одоогоор ХШХБ Дорноговь аймагт 

байгуулагдаагүй. Өмнөговь аймаг 

дахь ХШХБ үйл ажиллагааны 
туршлагаас харахад ХШХБ 

шаардлагагүй байж магадгүй 

 

Хэрэв ТХГН хил төлөвлөсөн ёсоор 
тэлвэл, эргүүл хяналт гүйцэтгэдэг 

нутаг дэвсгэр ГБДЦГ нутаг дэвсгэрт 

орно 

3.2 Байгаль орчны газар, Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Тагнуулын газар, Прокурорын газар, 

Говийн бага дархан цаазат газрын (ДЦГ) Захиргаа, 
Гааль, Хил хамгаалах газрын хооронд ХОСБ байгуулах  

ХОСБ-т гарын үсэг зурсан байх 
     

     
  

Эхлээгүй 

ГБДЦГ Б хэсгийн өргөтгөлийн талаар 
тодруулсаны дараа Дорноговь 

аймагт ХОСБ шаардлагатай эсэхийг 

тодорхойлох хэрэгтэй  

3.3 Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт, фото зураг, анхны 
тусламж, амь насны даатгалын сэдвээр сургалт 

семинар зохиох 

Сургалтад хамрагдагсдын тоо 
 

✓ ✓ 
  

     
  

  

3.4 Дорноговь аймагт ХШХБ үзлэг шалгалт хийх Дорноговь аймагт эргүүл хийсэн ХШХБ, 
ХБАТНН- ийн хүн/өдрийн тоо  

     
     

  

 Тайлбар 3.1 харна уу 

3.5 Дорноговь аймагт тусгай утас ажиллуулах Жилийн турш ажиллуулсан тусгай утас  

Тусгай утсаар мэдээлэл өгсөн Өмнөговийн 

хүн амын хувь 

            

 

Өмнөговь аймагт гүйцэтгэж байгаа 

нийгмийн сүлжээнд тандалт, 

шалгалт хийж буй ажлын үр дүн 
тусгай утас ажлуулахаас илүү үр 

ашигтай байсан (Тайлбар 2.2 харна 

уу). 

3.6 Сумын төвийн махны зах, хүнсний дэлгүүр, гэр 

ресторануудыг ХБАТНН-ээс шалгах 

Эргүүл хийсэн АДБ, ХБАТНН-ийн хүн/өдрийн 

тоо  

  
✓ 

  
     

  

  

3.7 Сумын радио болон чанга яригчийн зар мэдээ, үйл 

ажиллагааг тандан шалгах, хянах 

Тандан шалгалтын давтамж 
  

✓ 
  

     
  

  

4 Говийн бага ДЦГ-т ОМТА хэрэгжүүлэх, ДЦГ-ын Захиргаа болон засгийн газар хоорондын мэдээлэл солилцоо, дасан зохицох менежментийн тусламжтайгаар ОМТА -ыг практикт хэрэглэх 

4.1 Байгаль орчны хяналт шалгалт: 8 байгаль хамгаалагч 

сард 3 удаа, жилд 432 удаа эргүүл хийх 

Говийн бага ДЦГ-т эргүүл хийсэн хүн/өдрийн 

тоо 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  
 

4.2 ОМТА программд мэдээлэл оруулах ОМТА программд оруулсан мэдээлэл  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 
байгаа  
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4.3 Давтан сургалт: мэдээлэл цуглуулах, өгөгдөл оруулах, 

дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах 

Говийн бага ДЦГ-аас сургалтад хамрагдсан 

хүний тоо 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

     
  

Хийгдэж 

байгаа  

Төслийн эхэн шатанд сургалт  

шаардлагатай. Цаашдаа сургалтын 
давтамж буурах ба холбогдох яам, 

агентлагууд ажилчдаа чадавхжуулах 

зорилгоор өөрсдөө зохион 

байгуулна. 

4.4 ГБДЦГ ажилчдад зориулсан сургалт-сургагч багш 

хөтөлбөр боловсруулах 

Сургагч багшийн тоо    ✓         Хийгдэж 

байгаа  
 

5 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Амьтны аймгийн тухай хуулийн талаар талуудын ойлголтыг дээшлүүлэх 

кампанит ажлыг төслийн хугацаанд хэрэгжүүлэх 

5.1 Хууль бус ан, ургамал түүхтэй холбоотой мэдлэг, 

мэдээлэл олгох зорилгоор олон нийтийн арга хэмжээ, 
өдөрлөгт оролцох 

Оролцсон өдөрлөгийн тоо 
 

✓ ✓ ✓ 
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Зураг 6.  Хууль бус антай тэмцэх төслийн үйл ажиллагаа болон дунд хугацааны хураангуй төлөвлөгөө 

6.2  Тогтвортой ноолуур төсөл (Өмнө Говийн Ноолуур) 
6.2.1 Оршил 

Монгол улс дэлхийн хоёр дахь том ноолуур үйлдвэрлэгч орон. 2012 оны байдлаар ноолуур нь тус 
улсын экспортын хоёр дахь том, хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлийн гол бүтээгдэхүүн байв. 
1990-ээд оноос малчдын орлогын гол эх үүсвэр болсон ямааны тоо толгой тасралтгүй өссөн байна. 
2015 оны мал тооллогоор улсын хэмжээнд 56 сая гаруй толгой мал тоолуулсны бараг тэн хагасыг 
(23.6 сая) ямаа эзэлж байна. 2014-2015 оны хооронд ямааны тоо толгой 7.2%-иар өссөн бөгөөд 20 
гаруй жилийн хугацаанд 4 дахин нэмэгджээ. Говийн экосистем нь бэлчээрийн даац хэтрэх, ялангуяа 
ямааны тоо толгой хэт олон болоход эмзэг, мэдрэмтгий байдаг. Ямааг ноолуурын зориулалтаар хэт 
өсгөх нь өмнийн говь болон төв азийн бусад бүс, бүслүүрийн бэлчээрийн чанар болон тэнд байх 
туурайтан амьтдад сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна (Олсэн нар. 2011; Бэргэр нар. 2013). Бид туршилтын 
судалгааны талбайн нөлөөллийг хэмжээгүй ч бусад судалгааны материалд нийтэлсэнтэй төсөөтэй 
гэж үзсэн. 

Малын ашиг шимээр орлогоо бүрдүүлж, амьжиргаагаа залгуулдаг малчид эрсдэлтэй өөрчлөлтөд  
удаан хариу үзүүлдэг учир тэдний мал маллах арга ажиллагааг өөрчилнө гэдэг ярвигтай зүйл. Нөгөө 
талаас олон малтай байх нь малчдын дунд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх үзүүлэлт болдог байна. 
Малын тоог бууруулах замаар бэлчээрийн чанар сайжруулахад чиглэсэн аливаа санаачилга нь 
өмнөд говийн бүсийн мал маллагаа, санхүү, нийгэм, соёлын байдалд үнэлгээ хийж, бэлчээрийн даац 
болон холбогдох хүчин зүйлсийг хэрхэн өөрчилж, экологийн хувьд тогтвортой үйлдвэрлэл болон мал 
маллагааны тохирох аргыг тодорхойлох шаардлагатай болдог. 

6.2.2 Дүйцүүлэн хамгааллын хамрах хүрээ 

Оюу  толгой  ХХК,  тансаг  загварын  чиглэлээр  ажилладаг  Кэринг  компани,  Байгаль,   зэрлэг   
амьтад хамгаалах нийгэмлэгийн (БЗАХН) Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран Тогтвортой 
ноолуур төслийг (НТҮТ) боловсруулсан бөгөөд тус төсөл нь ОТ компанийн үйл ажиллагаанаас 
амьдрах орчин алдагдаж, бага болон дунд зэргийн эрсдэлд орно гэж үнэлэгдсэн чухал ач 
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холбогдолтой болон чухал ач холбогдолтой бус олон төрөл зүйлийн амьдрах орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлнэ (амьдрах орчинд үзүүлж буй бусад 
нөлөөллийг хянаж шинжилж байгаа ба одоогийн мэдээллээр эдгээр нь тухайн дүйцүүлэн 
хамгааллын хэмжээнд тохирсон магадлалтай харьцуулахад ноцтой бус гэсэн ангилалд орж байна). 
Өндөр эрсдэлд байгаа хулан болон бусад чухал төрөл зүйлийн хувьд үр ашиг гарах төлөвтэй боловч 
тухайн үр ашгийн тоо хэмжээг тодорхойлоогүй бөгөөд ОТ-н ЭНА байх шаардлагад нэмэлт байдлаар 
оруулахыг санал болгосон. 

Төсөл нь бэлчээр ашиглалтыг өөрчилж, ямаан сүргийн тоо толгойг бууруулах замаар бэлчээрийн 
чанар, зэрлэг амьтдын хамгаалалтыг сайжруулахад чиглэсэн таатай нөхцөл бий болгох ноолуурын 
хангамжийн уламжлалт бус буюу байгаль орчинд ээлтэй сүлжээ үүсгэн байгуулах зорилготой. 

Tөслийн зорилтууд: 

1. Бэлчээрийн даацын хэтрэлтийг бууруулах замаар бэлчээрийн чанарыг сайжруулах; 

2. Тогтвортой, зэрлэг амьтдад ээлтэй ноолуур нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох; 

3. Малчдын бүлэг нөхөрлөлүүдийн мал аж ахуйн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлж, 
байгаль орчны болон санхүүгийн тогтвортой үр дүн гаргах. 

НТҮТ нь ноолуурын шинэ зах байгуулах чиглэлээр ажиллахгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр 
зэрэглэлийн чанартай ноолуурын зах зээл байгаа боловч Монголын ноолуур ерөнхийдөө муу 
чанартайд тооцогддог. Тогтвортой ноолуураар хийсэн ноолууран бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэглэгчид 
өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна. НТҮТ-ийн хүрээнд малчдын бүлэг нөхөрлөлүүдэд чанар, 
тогтвортой байдлын шалгуур хангаж, харьцангуй өндөр орлого олохуйц, байгаль болон зэрлэг 
амьтдад ээлтэй ноолуурын үйлдвэрлэлийн сүлжээ байгуулах боломж олгохыг зорьж ажиллана. 
Нийлүүлэлтийн шинэ сүлжээ үүсэхэд зарим малчид малын тоо толгойг өсгөх арга зам хайх эрсдэл 
байдаг. Иймэрхүү эрсдлийг бууруулах зорилгоор олон төрлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ба үүний 
заримыг дор дурдав: 

1. Бэлчээрийн санхүүгийн болон нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах, зэрлэг амьтан 
хамгаалах, бэлчээрийн менежментийн ач холбогдлын талаарх холбогдох талуудын 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтын хөтөлбөр. 

2. Малын тоогоо тохирсон түвшинд хүргэн бууруулж бэлчээрийн чанараа сайжруулсан 
малчдыг санхүүгийн хувьд шагнаж дэмжих урамшууллын механизм боловсруулах. Энэхүү 
урамшууллын хэмжээ, бүтэц хараахан тогтоогдоогүй бөгөөд боловсруулагдаж байна. 
(Малчдын бүлэг нөхөрлөлүүдтэй үнийн урамшууллын талаар ярих нь маш эмзэг бөгөөд 
туйлын болгоомжтой, бэлтгэлтэй байж хийх хэрэгтэй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.) 

3. Үнийн урамшууллыг баталгаажуулах зорилгоор зэрлэг амьтдад ээлтэй сүлжээ бий 
болгож, гэрчилгээжүүлэх үйл явц боловсруулах. Энэхүү ажлыг Зэрлэг Амьтдад Ээлтэй 
Бизнесийн Сүлжээ байгууллага боловсруулна. Тус ажлыг “Sustainable Fibre Alliance” 
(Тогтвортой ноолуур холбоо) 2016 болон 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 2020 онд 
стандартын сүүлийн хувилбар гарна. 

Тус төсөл эхний шатанд Номгон, Баян-Овоо сумын малчдын нөхөрлөлүүдэд төвлөрч ажиллана 
(Зураг 7). Энэ хөтөлбөрийн урт хугацаанд орших нь байгаль, зэрлэг амьтдад ээлтэй ноолуур бэлтгэх 
сүлжээ байгуулж чадах эсэх, тус шинэлэг арга технологийг малчид эерэг хүлээн авах эсэхээс 
шалтгаална. Энэхүү туршилтын төслийг зэрлэг амьтдад ээлтэй шинэ сүлжээнд малчдыг олноор 
элсүүлэх боломжтой газар нутаг/нөхөрлөлүүдийг хамааруулан сонгосон. Урьдчилсан байдлаар 
сонгогдсон малчдын бүлгүүдтэй ажиллаж үзэхэд тэд тус хөтөлбөрт нээлттэй,  эерэг байр суурьтай 
хандаж байсан бөгөөд БЗАХН-тэй хамтарч ажиллан туршилтын төслийн үйл ажиллагаанд оролцохоо 
илэрхийлсэн байна. 
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Зураг 7. Тогтвортой ноолуур төсөл хэрэгжих газар нутаг 

Тогтвортой ноолуур төсөл одоогийн үйл ажиллагаа явуулж буй газар нутаг дээрээ малчдын бусад 
нөхөрлөл, сумдыг хамруулан өргөжих боломжтой юм. Энэхүү өргөжилт нь ОТ ХХК -аар батлагдсан 
үр ашгийн хувь хэмжээ болон Номгон, Баян-Овоо сумдын бэлчээрийн чанар сайжруулалтаас хүртэх 
ашгаас шалтгаалан ЭНА байх амлалттай нийцэж байх ёстой. Бусад сумдад хэрэгжүүлэх төсөл нь 
дүйцүүлэн хамгааллах арга хэмжээний үр дүнд хүрэх шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч ОТ байгаль 
хамгааллын нэмэлт арга хэмжээтэй адил байдлаар бусад сумдыг хамруулан өргөжүүлэх боломжыг 
эрэлхийлнэ. Одоогоор ОТ ХХК нь ОННХ хэлтэстэй хамтран Ханбогд болон Манлай сумын нутагт 
энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжыг хайж байна.  

НТҮТ-ийн ажлын төлөвлөгөөг ОТ болон Кэринг компанийн санхүүжилтээр БЗАХН-ээс хэрэгжүүлж 
байна. Энэхүү төслийг боловсронгуй болгох зорилгоор зарим тохиолдолд зөвлөх байгууллагын 
дэмжлэг, тусламжыг  авч байна. Цаашдаа ч авч магадгүй. НТҮТ нь ноолуурын тогтвортой 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, бэхжүүлэх зорилгоор зах зээлийн арга зүй, урамшууллын систем хэрэглэнэ. 
Тус төсөл нь хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, зах зээлд суурилсан арга зүй, шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй арга хэмжээ нийгэмд болон байгаль орчинд хэрхэн бодитой үр ашиг авчирдгийг 
харуулах дэлхийн хэмжээний чухал туршилт болно. Туршилтын төслөөр Байгалийн нөөцийн бүртгэл 
зэрэг шинэлэг арга зүй нэмж ашиглах нь тогтвортой үйлдвэрлэлийн үнэ цэнийг хэрхэн хэмжих “үзэл 
баримтлалын баталгаа” бий болгох анхны ажил байх болно. 

Хөтөлбөрийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд: 

• Малчдын үйл ажиллагаа, бэлчээрийн төлөв байдал хоорондын шууд болон шууд бус 
харилцааны талаарх малчдын ойлголтыг дээшлүүлэх малчдын оролцоотой бэлчээрийн 



Page 27 of 50 

UNCONTROLLED COPY WHEN PRINTED. REFER TO PROSPECT FOR LATEST VERSION 
PRINTED DATE: 2017-01-07 

 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

 2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E16-PLN-0003 

Хувилбар: 

1.1 

мониторинг. Энэ ажилд өөр өөр газар амьдардаг олон малчин иргэдийг оролцуулж, жил 
бүр сонгосон бэлчээрт мониторинг хийнэ. Ахмад малчдад бэлчээрийн төлөв байдлын 
уламжлалт мэдлэг арвин байх бөгөөд залуу үедээ ам дамжин өвлүүлдэг. Мониторингийн 
хөтөлбөр нь малчдад тэдгээрийн мал маллах уламжлалт арга нь бэлчээрт хэрхэн нөлөө 
үзүүлдэг мөн бэлчээрийн чанарыг тооцоолоход зориулсан бэлчээрийн чанарын 
үзүүлэлтүүдийг ойлгуулахад дэм болох зорилгоор уламжлалт  индикаторуудыг ашиглана.  

• БОЯБМҮТ-ий бэлчээрийн мониторингийн аргазүйтэй ижил аргазүй ашиглан бэлчээрийн 

мониторингийн 130 шинэ цэг байгуулах. Эдгээр цэгүүд дээр Голлох Биологийн Олон Янз 
Байдлын Мониторингийн Хөтөлбөр (ГБОЯБМХ) –ийн бэлчээрийн мониторингийн цэгүүдтэй 
хамтаар хяналт шинжилгээний ажил хийнэ.   

• Малчдын бүлгүүдийн бэлчээрийн менежментийг сайжруулах хөтөлбөр. Бэлчээрийн төлөв 
байдлыг урт хугацаанд сайжруулах. 

o Бэлчээрийн менежментийн шилдэг туршлагаас тодорхойлж  түгээх. 

o Бэлчээрийн менежментийн талаар уулзалт зөвлөгөөн хийх, малчдын бүлгүүдтэй 
бэлчээрийн менежментийн гэрээ байгуулах. 

o Сүргийн бүтэц, бэлчээрийн даацын талаар хэлэлцүүлэг хийх. 

• Туурайтан амьтад нүүдэллэн идээшилдэг бэлчээрийн даацыг хэтрүүлснээс үүсэх сөрөг 
нөлөөг багасгах, зэрлэг амьтдад ээлтэй байдлаар ашиглах үйл ажиллагаанд дараахь зүйлс 
орно: малчид хулангийн ундаалдаг уст цэгийг ашиглахгүй байх; зэрлэг амьтдын голчлон 
идээшилдэг газруудад мал бэлчээхээс татгалзах (байнга, эсвэл улирлын онцгой үеүүдэд); 
бэлчээрийн өнжөө сэлгээг тогтмолжуулах; чоно болон бусад махчин амьтан мөрдөж 
мөшгөхийн оронд банхар нохойтой болох 

o Зэрлэг амьтдад ээлтэй бэлчээр ашиглах арга олж тогтоох, түгээх, хэрэгжүүлэх. 

o Зэрлэг амьтдад ээлтэй гэрчилгээжүүлэлтийн заавар хэрэгжүүлэх, мөрдөх. 

o Малчдын бүлгүүдтэй зэрлэг амьтдын мониторингийн гэрээ хэрэгжүүлэх. 

• Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, бэлчээрийн даацыг хэмжээнд нь барих, бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах ажлуудыг дэмжсэн ноолуурын тогтвортой нийлүүлэлтийн 
сүлжээ. 

o Малчдын бүлэг нөхөрлөлүүдийг нийлүүлэлтийн сүлжээний гол талуудтай харилцаа 
холбоо тогтоож ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх. 

o Ноолуурын үйлдвэрлэлийн тогтвортой байдлыг дэмжих урамшууллын механизм бий 
болгох. 

• Ноолуурын чанарт бодит өөрчлөлт авчрах малын ашиг шим сайжруулах үйл ажиллагаа. 

• Ноолуур бэлтгэлийн сүлжээнд үр бүтээлтэй оролцох малчдын байгууллагын/хоршоодын 
чадавхийг бэхжүүлэх. 

o Малчдын бүлэг нөхөрлөлүүд бизнес төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх. 

o Малчдын бүлэг нөхөрлөлүүдийг удирдах байгууллагатай болгох.  

• Малчин өрхүүдийн дан ганц ноолуураас орлогоо бүрдүүлдэг байдлыг багасгах, орлогын 
эх үүсвэр төрөлжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. 

o Малчдын орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх боломж бололцоог  тодорхойлж 
хэрэгжүүлэх. 

6.2.3 Биелэлтийн үйл явц 
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Энэ төслийн 2015 – 2019 оны хоорондох үйл ажиллагаанаас харахад малчин бүр бэлчээрийн нөхцөл 
байдлыг сайжруулах, тогтвортой ашиг орлоготой болоход өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж чадаж 
байлаа. Тэд зуучлагч нараар (ченж) эргэлдэх мөнгөний урсгалыг таслан зогсоож чадаагүй. Үр дүнд 
нь нөхөрлөлүүдийг ноолуур цуглуулах болон төслийн худалдан авагчдад шууд зарах чадвартай 
бизнессийн чиг барамжаатай нөхөрлөл болгон өөрчлөх чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай болсон.  

Энэхүү өөрчлөлтөнд дэмжлэг үзүүлэх ажилчдыг чадавхжуулах сургалтыг 2020-2023 онд хийнэ. Энэ 
ажлын нэг хэсэг болгон “Өмнийн Говийн Ноолуур” төслийг брэнд болгож төслөөс хангамжын 
загварыг урт хугацааны хангамжын механизмаар солих, оролцогчдод дэмжлэг үзүүлэх боломжтой 
ноолуурын зах зээлд ашиглагдах онцлог брэнд нэр болгох ажлууд хийгдэнэ. 

Цаашдаа малчдын амжиргааны нэг хэсэг ноолуурын худалдаан дахь зуучлагчийн (ченж) нөлөөллийг 
багасгах зорилгоор зөвхөн өндөр зэрэглэлийн ноолуур бус бүх ноолуураа зарах боломжтой 
малчидтай гэрээ хэлцэл байгуулна. Мөн Кэрингээс гадна бусад ноолуур худалдан авах 
байгууллагуудтай холбоо харилцаагаа өргөтгөх ажлууд хийгдэнэ. Энэ ажил ирэх жилүүдэд шинээр 
ноолуур худалдан авах ажиллагаатай зэрэгцээд хийгдэх бөгөөд орлогоо сайжруулах хөтөлбөрт 
хамрагдаж буй малчдад зориулсан ноолуурын үнийг нэмэгдүүлэхэд дэм болно (Хүснэгт 4). Эдгээр 
өөрчлөлт нь төслийг хандивлагчдын санхүүжилтээс ангид илүү тогтвортой хангамжын загварлуу 
чиглүүлэхэд туслана.  

“Тогтвортой ноолуур” гэж юу вэ эсвэл энэ ойлголтонд хэрхэн хүрч болох талаарх тогтсон ухагдахуун 
байхгүй. Энэхүү ойлголт болон тодорхойлтын дутмаг байдал нь ноолуур худалдан авагчдын 
анхаарлыг татах, Өмнө Говийн Ноолуур төслийн урт хугацаанд орших боломжинд эрсдэл учруулж 
болзошгүй. Түүнчлэн Өмнө Говийн Ноолуур төслөөс 2020 онд тогтвортой ноолуурын стандартыг 
боловсруулах зорилгоор ноолуурын үйлдвэр, төрийн бус байгууллагууд, оролцогч талуудтай 
хамтран “Тогтвортой ноолуур” хурлийг зохион байгуулна.  

6.2.4 Удирдах хороо 

НТҮТ-ийг Оюу толгой ХХК, Кэринг компани, БЗАХН-ийн төлөөллөөс бүрдсэн удирдах хороо 
удирдана. НТҮТ-ийн Удирдах хорооны зөвлөмжөнд (2018) удирдах хорооны бүтэц, үүрэг, 
хариуцлагын талаар дурьдсан байдаг. Төлөөлөгчдийг ноолуурын тогтвортой нийлүүлэлтийн 
сүлжээний гол оролцогч талуудыг тодорхойлох замаар нэмнэ. 

НТҮТ-ийн Удирдах хорооны үүргийг дор дурдав: 

• төслийн стратегийн чиглэл, бизнес төлөвлөгөө, түүний үр дүнд хяналт тавих; 

• төслийн санхүүжилтийн хэрэгцээг авч үзэх, төслийн зорилго, оролцогч талуудын 
хүлээлтийг хангах хангалттай нөөцтэй байлгах; 

• төслийн хамрах хүрээг оролцогч талуудын шаардлагатай уялдуулах; 

• төслийн үйл ажиллагаанд шууд оролцогч талуудад төслийн бизнесийн талаар 

заавар зөвлөгөө өгөх; 

• төслийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх асуудлуудыг шийдэх, шаардлагатай заавар 
зөвлөмжөөр хангах; 

• асуудал гарч өөрчлөлт хийх шаардлага гарвал төслийн үйл ажиллагааны 
хамрах хүрээг хяналтад байлгах; 

• үзэл бодол болон арга барилын зөрүүг арилгах, эдгээртэй холбоотой маргааныг 
шийдэх; 

• компанийн ахлах түвшний удирдлага зэрэг холбогдох этгээдэд төслийн үйл 
явцын талаар мэдээлэх. 

БЗАХН-ийн төсөл хэрэгжүүлэх баг ажлаа Удирдах хороонд шууд тайлагнана. Тус баг малчдын бүлэг 
нөхөрлөлүүдийг Удирдах хороотой холбож ажиллах гол төв байна. 
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6.2.5 Төлөвлөгөө 

Богино болон дунд хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүснэгт 5 болон зураг 8 харуулав.  
Төслийн үе шатыг дүрсэлсэн Зураг 8-аас харахад дүйцүүлэн хамгаалах төсөл нь урт хугацааны 
зорилгод хүрэхийн тулд илүү тогтвортой загварыг шаардагдаж байна. 

Хүснэгт 4 Бэлчээрийн нөхцлийг сайжруулах дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагаанд зориулсан ажлын 

төлөвлөгөө 
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Хүснэгт 5 Бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулахад чиглэсэн дүйцүүлэн хамгааллын ажлын төлөвлөгөө  

 ID 
Үйл ажиллагаа, 
удирдлагын хяналт 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 
шалгах арга 

Богино хугацаа Дунд хугацаа 
Урт 
хугацаа 

Одоогийн 
төлөв 

Тайлбар 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 2026-
2030 

2031-
2040+ 

6 
Ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэл хөтөлбөрийн чиглэл, хэрэгжилтийн үргэлжлэлийн талаар мэдээлэх мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх   

 

6.1 Гурван долоо хоногийн 

зураглалын ажлын 

аяллаар малчид, мал 

аж ахуйн 
мэргэжилтнүүдтэй 

хамтарч Номгон, Баян-

Овоо сумын Экологийн 

талбайн зураг (ЭТЗ) 
хийх (малчид болон 

судлаачид) 

Экологийн талбайн 

зураг 

 ✓  ✓  ✓              

Хийсэн 

Бэлчээрийн суурь мэдээлэл цуглуулах 

талбайнуудыг байгуулсан. Бэлчээрийн 

нөхцөл байдлыг үнэлэн, бэлчээр ашиглах 

төлөвлөгөө болон бэлчээр ашиглах гэрээг 
нэгтгэсэн 

6.2 Хоёр долоо хоногийн 

мониторингийн 

аяллаар БЗАХН-ийн 

одоо мониторинг хийж 
буй талбай дээр нэмж 

талбай байгуулах 

(Номгон, 

Баян-Овоо, Манлай 
сумдад) 

Шинэ талбайнуудын 

тухайн жилийн 

мониторинг 

 ✓  ✓  ✓              

Хийсэн 

 

БШЧҮ боловсруулсан (6.4 харна уу) 

Статистик хүчийг сайжруулах зорилгоор 

2018 онд талбай. Мониторингийн 
талбайнуудыг ГБОЯБМХ-ийн бэлчээрийн 

мониторингийн талбайнуудтай нэгтгэсэн. 

(6.5 харна уу). 

 

6.3 Малчидтай хамтарч 
малын тоонд хяналт 

үнэлгээ хийх, ЭТЗ болон 

ургацын байдалтай 

харьцуулах 

Төслийн талбайн 
ямаа болон бусад 

малын тоо 

✓ ✓ ✓          

Хийсэн 

6.5 хэсэг 

6.4 Бэлчээрийн шинж 

чанарын үзүүлэлт 
(БШЧҮ) болон 

бэлчээрийн төлөвийг 

оноожуулах систем 

боловсруулах  

Бэлчээрийн шинж 

чанарын үзүүлэлт 
(БШЧҮ) 

 ✓ ✓ ✓         

Хийсэн 

БШЧҮ хэвлүүлсэн (Авирмэд нар. 2018). 

Заг болон хайлаасны судалгааг ГБОЯБХ 
2019 оны тайлангийн хэсэгт бататган 

оруулсан 
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Богино хугацаа Дунд хугацаа 
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хугацаа 
Одоогийн 

төлөв 
Тайлбар 

2
0
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6
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0
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2
0
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8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0
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2
0

2
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2
0

2
5

 2026-

2030 

2031-

2040+ 

6.5 БШЧҮ ашиглаж 
бэлчээрийн 

мониторинг хийх, 

бэлчээрийн нөхцөл 
байдлыг үнэлэх 

ГБОЯБМХ бэлчээрийн 
мониторинг 

 ✓ ✓ ✓         

Хэрэгжиж 
байгаа  

 ГБОЯБМХ and Тогтвортой ноолуур төслийн 
бэлчээрийн мониторингийг 2017 онд 

нэгтгэсэн. Тогтвортой ноолуур төслийн 

дээж талбайн байршлыг баталгаажуулсан. 
БШЧҮ-ийг ГБОЯБХ бэлчээрийн 

мониторингийн үр дүнг үнэлэхэд 

ашигласан. Бэлчээрийн мониторингийн 

давтамжийг үнэлсэн. Хүчний анализаар 
дээж талбайг 130 болгож өсгөсөн. 

7 Зэрлэг амьтдад ээлтэй мал маллагааны арга хэрэгжүүлэх 

7.1 Малчин өрхүүдийг 

банхар нохойгоор 

хангаж, өсгөх талаар 

зөвлөмж өгөх 

Бүлэг нөхөрлөлийн 

банхар нохой 

✓ ✓ ✓ ✓            

Хэрэгжиж 

байгаа  

Анхны үр дүнгээр махчлал буурсан нь 

харагдаж байна. 

7.2 Малчин өрхүүдийг 

байршил тогтоогч 
төхөөрөмж, зургийн 

аппарат, түлшний 

мөнгөөр хангаж, зэрлэг 

амьтдын сар тутмын 
мониторингийн ажил 

хийлгүүлэх байдлаар 

малчдын оролцоотой 

фото мониторингийн 
хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэх 

Зэрлэг амьтдын тухай 

тайлан мэдээ 

✓ ✓ ✓              

  

7.3 Тогтвортой ноолуурын 

стандарт боловсруулах 

Стандартын 

хэрэгжилт, хяналт 

 ✓ ✓ ✓         

Хэрэгжиж 
байгаа  

Зэрлэг Амьтдад Ээлтэй Бизнесийн 

Сүлжээнээс зэрлэг амьтдад ээлтэй стандарт 

боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн. Ноорог 

стандарт боловсруулагдсан. Эдгээр 
стандартууд 2020 оноос хэрэгжиж эхлэх 

байсан. Гэвч одоогийн байдлаар эдгээр 

стандартууд тогтвортой ноолуурын 
стандарт хэлбэрээр 2020 онд 
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2
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0

2
5

 2026-

2030 
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боловсруулагдахаар болж байна. 

7.4 Тогтвортой ноолуурын 

стандартын үр ашгийг 

хянах, шалгах 

Нөхөрлөлийн жилийн 

эцсийн тайлан  

            

  

8 Малын үржлийг сайжруулах малчдын бүлгүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх 

8.1 Малчидтай өдөр тутам 
ажиллах мал аж ахуй, 

үржлийн мэргэжилтэн 

ажилд авах 

(зоотехникч) 

Зоотехникчийн 
малчидтай ажиллах 

байдал 

                   

Цуцлагдса

н 

Энэхүү ажил нь малчид болон 
зоотехникчдийн хооронд харилцаа холбоо 

тогтоох мал арчилгааны сургалт болж 

өөрчлөгдсөн.   

8.2 Малчдын бүлгүүдтэй 

ажиллахад шаардагдах 
багаж хэрэгсэл, 

нөөцөөр зоотехникчийг 

хангах 

Зоотехникчийг 

шаардлагатай 
нөөцөөр хангах 

                   

Цуцлагдса
н 

Зоотехникчийн сургалтаар солигдсон (Үйл 
ажиллагаа  8.3). 

8.3 Малын эмчийн сургалт Оролцогчдын тоо ✓ ✓ ✓          

Хэрэгжиж 
байгаа  

Малын эмчийн сургалт. Энэхүү сургалтыг  

говийн бүсийн малын эмч нарыг 

хамруулан Ханбогд сумын Мал эмнэлэг 
дээр зохион байгуулсан. 

Сургалтын давтамжыг 2020 оны сургалтын 

дараа үнэлнэ. 

8.4 Малчдыг мал 

арчилгааны сургалтанд 

суулгах 

Оролцогчдын тоо ✓ ✓ ✓ ✓         

 
Мал арчилгааны сургалт. Малчдын 
шаардлагаас хамааран сургалтын давтамж 

өөрчлөгдөж магадгүй. 

9 Ноолуурын чанар сайжруулахад чиглэсэн малчдын бүлгүүдийн малын үржлийн арга ажиллагааг сайжруулах, “цөм сүрэгт” тулгуурласан үржлийн хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэхэд малчдад дэмжлэг үзүүлэх 

9.1 Цөм сүргийн 
хээлтүүлэгч (ухна) 

худалдаж авах 

 Худалдан авсан 
“Залаа жинст” ямаа  

  ✓ ✓              
Хийгдсэн  

9.2 Малчдын бүлгүүдэд 

хээлтүүлэгч хүргэж өгөх 

2016 оны үржлийн 

улирал эхлэхээс өмнө 

малчдын бүлгүүдэд 

     ✓              

Хийгдсэн 
Хээлтүүлэгч тавих зөвшөөрөл аймгаас 

хүлээн авсан.   
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хүргэсэн хээлтүүлэгч  

9.3 Үржлийн дараа 

хээлтүүлэгчдийг (ухна) 

тусгаарлах 

Тусгаарласан 

хээлтүүлэгчдийн 

арчилгаа, маллагаа 

            
Хэрэгжиж 

байгаа  

Хээлтүүлэгчдийн стрессийг бууруулах, 

нөхцөл байдлыг сайжруулах талаар 

төлөвлөсөн 

9.4 Цөм сүрэг бүрдүүлэх 

үржлийн хээлтэгч 
сонгоход малчдад 

туслах 

200 орчим хээлтэгч 

сонгож, худалдаж 
авсан хээлтүүлэгчийн 

хамт бүрдүүлсэн цөм 

сүрэг 

✓ ✓ ✓ ✓            

Хэрэгжиж 

байгаа  

Үржлийн хөтөлбөр эхэлсэн  (2018 онд 438 

ямаа  хээлтүүлсэн) ба малчдад хүлээлгэн 
өгсөн.  

Үржлийн хөтөлбөр байгалийн болон 

зохиомол хээлтүүлгийн аргаар үргэлжилнэ.  

Ноолуурын чанар дээр тулгуурлан үр дүнг 
үнэлнэ. 

9.5 Ноолуурын чанарыг 
үнэлэх сургалтыг 

нөхөрлөлүүдэд орох, 

загварчлах  

Үржлийн улирал 
эхлэхээс өмнө  

сургалт орох 

✓ ✓ ✓              

Хийгдсэн 
Сургалтын хөтөлбөр бэлтгэгдсэн. Шинэ 
нөхөрлөлүүдэд зориулан сургалтыг дахин 

эхлүүлнэ.  

9.6 Малчдын бүлгүүдэд 

ноолуурын чанарын 

үнэлгээний тухай 
сургалт зохион 

байгуулах 

Оролцогчдын тоо             

Хэрэгжиж 

байгаа  
Сургалт орсон. Давтамжыг дахин үнэлнэ.  

10 Ноолуурын чанар сайжруулах малчдын бүлгүүдийн мал маллагааны арга ажиллагааг сайжруулах  

10.1 Малчдын бүлгүүдэд 

паразитын эсрэг эм 

тариа худалдаж авах 

Малчдын бүлгүүдэд 

паразитын эсрэг эм 

тариа худалдаж авах 

✓ ✓ ✓              

Хэрэгжиж 

байгаа  

Сайн дурын малын эмч нар малын эрүүл 

мэндийн үнэлгээг хийж, паразитыг хянахад 

зориулсан тохирох эм тарианы талаар 
зөвлөмж өгсөн. Үйл ажиллагаа  8.3 ба 8.4-

тэй холбоотой. 

10.2 Малын нийтлэг 

тохиолддог өвчин, 

паразитын эмчилгээний 

зориулалтаар эмийг зүй 
зохистой хэрэглэхэд 

малчдад туслах 

Малчид малын 

эмчилгээнд эмийг 

оновчтой хэрэглэх  

✓ ✓ ✓              

Хэрэгжиж 

байгаа  
Үйл ажиллагаа  8.4-тэй холбоотой 



 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

 2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E16-PLN-0003 

Хувилбар: 

1.1 

 ID 
Үйл ажиллагаа, 

удирдлагын хяналт 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 

шалгах арга 

Богино хугацаа Дунд хугацаа 
Урт 

хугацаа 
Одоогийн 

төлөв 
Тайлбар 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 2026-

2030 

2031-

2040+ 

10.3 Өвлийн улиралд 
байгалийн өвс ургамал 

ховор үед хэрэглэх 

тэжээл худалдан авах, 

нийлүүлэхэд туслах  

Малчид тэжээл 
сонгох мэдлэгтэй 

болох 

                   

Цуцлагдса

н 
Шаардлагагүй. 

11 Малчдын бүлгүүдийн мал эмнэх чадавхийг бэхжүүлэхэд туслах 

11.1 Малчдын бүлгүүд, аль 
эсвэл холбогдох бүсээс 

суралцах хүн 

тодорхойлох 

Оюутан мал 
эмнэлгийн чиглэлээр 

суралцаж тэтгэлэг 

авах 

✓ ✓ ✓ ✓            
Хэрэгжиж 

байгаа  

Орон нутгийн оюутан их сургуулийн малын 

эмчийн хөтөлбөрт элсэн орсон бөгөөд үйл 

ажиллагаа  8.3 болон 8.4 оролцсон.  

11.1 Малын эрүүл мэндийг 

сайжруулах ажлыг 

дэмжих, хяналт үнэлгээ 
хийхэд зориулж 

малчдын бүлгүүдийн 

мал эмнэлгийн 

улирлын үнэлгээ 
боловсруулж 

хэрэгжүүлэх 

Малын эрүүл 

мэндийн чиглэлээрх 

арга хэмжээг 
чанаржуулах 

                   

Цуцлагдса

н 
Үйл ажиллагаа  8.3 болон 8.4-аар орлуулсан 

12 Залуу малчдыг сургах замаар малчдын бүлгүүдийг үйлдвэрлэгч байгууллага болоход дэмжлэг үзүүлэх, бэхжүүлэх  

12.1 Нутаг академиас 

(Нутгийн зөвлөлтэй 
холбоотой) 15 залуу 

малчныг хувь хүний 

хөгжил, байгалийн 

нөөц, бэлчээрийн 
хариуцлагатай 

төлөвлөлт ба 

менежмент, чанартай, 

эрүүл, ашиг шимтэй 
мал аж ахуй эрхлэх, 

хөдөөгийн болон 

бүсийн хөгжил, эрт 
сэрэмжлүүлэг ба 

эрсдлийн зохицуулалт 

Дүйцүүлэн 

хамгааллын хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байгаа 

газраас сонгогдсон 

оюутнуудын 50% 

сургалтаа амжилттай 
дүүргэсэн байх 

✓ ✓ ✓              

Хийгдсэн Ирээдүйд дахин хийх боломжтой 
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сэдвээр нэг жилийн 
сургалтад хамруулах 

13 Малчдын бүлгүүдийн ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх 

13.1 Номгон сумын 
малчдын бүлгүүдийг 

удирдах 

байгууллагатай 

болоход санхүүгийн 
болон техникийн 

дэмжлэг үзүүлэх 

 
✓ ✓ ✓ ✓            

Хэрэгжиж 

байгаа  

Бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнгээс 
хамааран санхүүгийн дэмжлэг 

үргэлжлүүлэн үзүүлэх талаар дахин үнэлгээ 

хийх. 

Үйл ажиллагаа  13.3 болон 13.4 хийж 
гүйцэтгэсний дараа санхүүгийн дэмжлэг 

шаардлагатай эсэхийг үнэлэх. 

13.2 Номгон сумын 
малчдын бүлгүүдийн 

захиргааны барилгын 

ажлыг дуусгах 

Малчдын бүлгийн 
захиргааны барилгын 

ажил 2016 оны 12 

сараас өмнө дууссан 
байх 

✓ ✓           

Хийгдсэн  

13.3 Бүтээгдэхүүний зах зээл 

нөөцийн хэрэглээ 
болон дундын 

зуучлагчдын эсрэг  

малчдын бүлгүүдийн 
чадавхийг сайжруулах 

бизнесийн загварыг 

боловсруулах Develop 

business enterprise 
model to improve 

cooperatives ability to 

counter middlemen and 

access resources (e.g., 
microloans) and markets 

for products 

B4D тайлан хийгдсэн 

ба зөвлөмжийг хийж 
гүйцэтгэсэн 

   ✓         

Хэрэгжиж 

байгаа  
B4D тайлан 2019 онд хийгдсэн.  

13.4 Малчдын бүлгүүдийг 

үйлдвэрлэгч компаниуд 

шиг үйл ажиллагаатай 

Зохион байгуулсан 

сургалт.  

Жилийн эцсийн 
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болгож сургах.  
Худалдан авагчдын 

холбоо, харилцаа 

болон малчдын 

орлогыг нэмэгдүүлэх 
механизмыг 

сайжруулах 

худалдан авалтанд 
оролцсон худалдан 

авагчид. 

13.4 Баян-Овоо, Номгон 

сумын нөхөрлөлүүдийн 

бизнесийн загварыг 

бий болгох 

Малчдын бүлгүүдийн 

эдийн засгийн 

тогтвортой байдал. 

Ноолуур худалдан 
авалтанд оролцох 

худалдан авагчдын 

өсөлт. 

            

  

13.5 Тогтвортой ноолуур 

тодорхойлтыг 

боловсруулах 

Стандартыг 

ноороглосон 

            

 

Lack of definition of what sustainable 

cashmere means is creating confusion in the 

market place. Need to push for a standard to 
brand the outputs of SCP and other similar 

initiatives 

14 Орлогын эх үүсвэр төрөлжүүлэх замаар малчдын дан ганц ямаанаас орлогоо бүрдүүлдэг байдлыг бууруулах  

14.1 Малчдын бүлгүүдийн 

орлогын эх үүсвэрийг 

төрөлжүүлэх 
боломжийн талаар 

эдийн засгийн дүн 

шинжилгээ хийх 
мэргэжилтэн томилж 

ажиллуулах, 

цалинжуулах 

2016 оны 3-р улиралд 

тайлан өгсөн байх 

 ✓                  

Хийгдсэн  

14.1 Орлогын бусад эх 

үүсвэрийг судлах ( 

бяслага, мах г.м) 

   ✓ ✓         

 Үйл ажиллагаа 13.3-тай холбогдсон 

14.2 Шинэ орлогын эх 

үүсвэрийг бий болгох 

Малчид Ханбогд 

суман дахь мах 

бэлтгэх болон 

            

 

Ханбогд суманд мах бэлтгэх болон 

бяслагны үйлвэр барихаар төлөвлөж буй 

ОТ орон нутгийн жижиг дунд бизнесийг  
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бяслагны үйлдвэрийг 
ашиглах. Хүртэх ашиг 

шимийг үнэлэх. 

дэмжих стратегитэй холбосон 

15 Хөтөлбөрийн харьцуулсан үзүүлэлт, эрсдлийн үнэлгээ хийх 

15.1 Монгол болон бусад 

орны ноолуурын 
тогтвортой 

үйлдвэрлэлийн тухай 

санаачилгууд, 

тэдгээрийн сургамж, 
эрсдэл/нөлөөллийн 

шинжилгээний тухай 

судалж тогтоох 

screening 

2016 оны 4-р улиралд 

тайлан өгсөн байх 

✓ 
 

✓ ✓ 
 

     
  

Хэрэгжиж 

байгаа  

Бусад тогтвортой ноолуурын төслүүдтэй 

уулзалт хийн мэдээлэл, сургамжуудаа 
солилцох 

15.2 Ноолуурын тогтвортой 

үйлдвэрлэл 
хөтөлбөрийн үйл 

ажиллагаа болон 

холбогдох асуудлын 

талаар Байгаль орчин, 
нийгмийн эрсдлийн 

үнэлгээний бүртгэл 

боловсруулж хэрэглэх 

Эхний бүртгэл 2016 

оны 3-р улиралд 
дууссан байх 

✓                   Цуцлагдса

н 

Эрсдлийн менежментийн журмын дагуу 

ОТ эрсдлийн бүртгэлийг шинэчлэх. No need 

to track in this plan. 
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6.3   Төслийн бус цахилгаан дамжуулах шугамын нөлөөлөл бууруулах 

6.3.1 Оршил 

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанд зориулж цахилгааны шугамын дэд бүтэц их хэмжээгээр 
байгуулсан. Нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа ч тус дэд бүтцийн байгууламж 
нь жороо тоодог гэх мэт биологийн чухал төрөл зүйлийг шууд үхэлд хүргэхээс эхлээд зэрлэг амьтад 
цахилгааны шугамын дагуух газар нутгаас дайжсанаас амьдрах орчин алдагдах зэрэг шууд бус, 
өндөр эрсдэлт үлдэгдэл нөлөөлөл байсаар байна. Төслийн ЭНА байх таамаглалд (БТЗМТ-ний 
Хүснэгт 9) жил бүр энэхүү үлдэгдэл нөлөөлөлд өртөж буй амьтдын тоог ОТ-н цахилгааны шугамын 
мониторингийн үр дүнд үндэслэн тооцсон. БОННҮ-ний дүйцүүлэн хамгааллын стратегит өмнөд говь 
дахь ОТ төслийн бус цахилгааны шугамын уртыг багасгаж, шувуу үргээгч байрлуулж өндөр 
хүчдэлийн шугам мөргөх эрсдэл бууруулах тухай санал болгосон хэдий ч цаашдын судалгаагаар 
үүнийг техникийн болон бодлогын хувьд тохиромжгүй гэж тодорхойлсон (Хавсралт 1). Жороо 
тоодгийн популяцад ЭНА байлгах дүйцүүлэн хамгааллын оновчтой арга замыг хараахан 
тодорхойлоогүй байна (Хавсралт 1). Төслийн БОННҮ-нд жороо тоодгийн дүйцүүлэн хамгаалал буюу 
ЭНА байх зорилт тодорхойгүй бөгөөд ЭНА байх таамаглалын хүрээнд үнэлгээ хийгдээгүй байх 
магадлалтай (Хүснэгт 9). Тойм судалгаагаар хамгаалах шаардлагатай Биологийн олон янз 
байдалийг цахилгаан дамжуулах шугамаас хамгаалах боломжийн сонголтуудыг тодорхойлоогүй 
(Хавсралт 1). ОТ компани дүйцүүлэн хамгааллын 2 төсөл хэрэгжүүлнэ: 

• Цахилгаан дамжуулах шугамын тухай үндэсний стандарт боловсруулж хэрэгжүүлэх, 

үүний хүрээнд зэрлэг амьтдад ээлтэй цахилгаан дамжуулах шугамын зураг төслийн тэргүүний 
туршлага боловсруулж хэрэгжүүлэх, шинэ цахилгаан дамжуулах шугам барих; 

• Идлэг шонхор төслийн бус нам болон дунд хүчдэлийн шугамын (<35 кВ) цахилгаанд 
цохиулахаас сэргийлсэн тусгаарлагч суурилуулах. 

 

6.3.2 Дүйцүүлэн хамгааллын хамрах хүрээ 

Дүйцүүлэн хамгааллын өөр хоорондоо уялдаа холбоо бүхий цахилгаанд цохиулах эрсдлийг 
бууруулах, өндөр эрсдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугамын тусгаарлагчын загварыг боловсронгуй 
болгох болон стандарт боловсруулах гэсэн гурван өөр төсөл хэрэгжиж байна 

6.3.3 Биелэлтийн үйл явц 

6.3.3.1 Нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын стандарт боловсруулах 

Нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний стандартыг боловсруулан хэрэгжүүлбэл 
тус улсын нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай олон төрөл, зүйлийн шувуудад ач тустай. Төсөл нь 
Монгол улсын засгийн газартай хамтарч Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд зэрлэг амьтдад 
ээлтэй нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын шинэ дэд бүтэц байгуулах стандарт, зөвлөмж 
боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилт тавьж байгаа. Шинэ стандартыг аль болох богино хугацаанд 
боловсруулна. Энэ нь биологийн чухал төрөл зүйлийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлнэ гэж үзэж 
байгаа. Засгийн газрын холбогдох газруудад дэмжлэг үзүүлж ажиллах бөгөөд гурван жилийн дотор 
ЦАБ байх зорилтоо хүрээгүй бол, мөн тус стандартыг хэрэгжүүлэх улс төрийн хүсэл зориг байхгүй 
гэж үзвэл ОТ компани энэ талаар үзүүлэх тусламж дэмжлэгээ зогсоох боломжтой. Жороо тоодгийн 
амьдрах орчин Монгол улсад хязгаарлагдмал тул тэдгээрийн хамгааллын үр ашиг тодорхойгүй 
байна. 2018 оны эцсээр нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугаманд хэд хэдэн төрлийн 
тусгаарлагч суурилуулах туршилтын ажлууд хийгдсэн (Диксон нар. 2019, МЗАСХТ 2018) бөгөөд 
дүйцүүлэн хамгаалахад зориулан сонгосон цахилгаан дамжуулах шугаманд тусгаарлагч 
суурилуулахаас өмнө анхны загвар, хийцийг өөрчилсөн. Сүүлийн загваруудыг нам х үчдэлийн 
цахилгаан дамжуулах шугамын ноорог стандарт боловсруулахад ашигласан. Энэхүү ноорог 
стандартыг 2019 онд Монгол улсын засгийн газарт хянуулан бүтээгдэхүүний кодын зөвшөөрөл 
авахаар илгээсэн.  
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6.3.3.2 Нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын тусгаарлалт 

Дүйцүүлэн хамгааллын техник эдийн засгийн судалгаагаар цахилгаан дамжуулах шугамын 
тусгаарлалтын хамрах хүрээг судална. Монголын зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төвөөс (МЗАСХТ) 
хийх Монгол улсын төв хэсгийн цахилгаан дамжуулах шугамын мониторинг судалгааны дараа 
дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагааг танилцуулсан. Tус мониторинг судалгаагаар идлэг шонхор 
цахилгаан дамжуулах шугам мөргөх тохиолдол элбэг байдгийг тогтоосон байна. МЗАСХТ-өөс 
тусгаарлагч суурилуулж идлэг шонхрын хорогдлыг бууруулах зайлшгүй хэрэгцээг тодорхойлсон 
байдаг бөгөөд ОТ компани уг санаачилгыг дэмжиж ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Техник эдийн 
засгийн үндэслэлээр шувуу энддэг гол цэг, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх гол бүс нутаг, эндэгдлийг 
бууруулах шаардлагатай шугамын урт болон одоогийн асуудлыг шийдвэрлэх махчин шувуудын үхэл 
хорогдлын эрчмийг 85%-иар бууруулах боломжтой болох нь нотлогдсон (Диксон нар. 2018) 
шийдлийн талаар судална.  Тусгаарлагч суурилуулах ажил 2018 онд 330 км урт  өндөр ач холбогдол 
бүхий 15 кВ-ын таван цахилгаан дамжуулах шугамын дагуу хийгдсэн (МЗАХСТ 2018). Энэхүү арга 
хэмжээ нь энэ төслийн ажлын зорилготой нийцэж байна (ЖБИСИ 2017). Цөөн тооны шугамыг 
дүйцүүлэн хамгааллын ажлын хамрах хүрээнд байгаль хамгааллын нэмэлт ажил байхаар 2019 онд 
нэмж оруулсан. 

Дүйцүүлэн хамгааллын бас нэг үр ашиг нь “Олон улсын идлэг шонхорын сан”-гийн анхаарлыг татсан  
явдал юм.  Энэхүү байгууллага нь идлэг шонхорыг дэлхийн хэмжээнд хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж 
ажилладаг бөгөөд ОТ дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд боловсруулсан арга зүйг ашиглан Монгол дахь 
бүх нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугаманд тусгаарлагч суурилуулах ажилд мөнгө 
хандивласан.  

6.3.3.3 Дунд болон өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамтай мөргөлдөх эрсдэл 

Дээр дурьдсанаар цахилгаан дамжуулах шугамын дүйцүүлэн хамгааллаар нам хүчдэлийн цахилгаан 
дамжуулах шугамтай холбоотой цахилгаанд цохиулах эрсдэлийг бууруулахад эхнээс нь анхаарал 
хандуулан ажилласан. Бүтэц, загвараас нь шалтгаалан өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 
шугаман дээр цахилгаанд цохиулах эрсдэл бага байдаг. Гэсэн ч шувууд цахилгааны утас мөргөж 
эндэх эрсдэл байсаар байна. Хүснэгт 10 болон БОННҮ-ээс харахад жороо тоодог, хонин тоодогийн 
хувьд утас мөргөж эндэх үзэгдэл боломжит эрсдэлд орох бөгөөд ОТ мониторингоор 220 кВ цахилгаан 
дамжуулах шугам мөргөж эндэх эрчим бага байсан байна.  БОЯБДХМТ хэрэгжиж эхэлснээс хойш 
Говийн бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдэд жороо тоодогийн гол амьдрах орчин мөн нүүдлийн зам 
дайран өнгөрдөг нутаг дэвсгэрт шинэ цахилгаан дамжуулах шугамууд барьж байгуулахаар 
тусгагдсан байна (МЗАХСТ хэв). Түүнчлэн ОТ  өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам мөргөх 
эрсдэлийн үнэлгээг  дүйцүүлэн хамгааллын ажилд нэмж оруулсан (Хүснэгт 7). Энэ нь ОТ хийж байгаа 
мониторингийн ажил, түүнчлэн шинээр баригдах цахилгаан дамжуулах шугамнуудад шувуудад 
ээлтэй загвар бий болгох боломж, бололцоог үнэлэхэд түлхэц болно. Мөн энэхүү ажил нь хонин 
тоодог, жороо тоодогт үзүүлэх нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах бололцоогоор хангана. 

ОТ 2019 онд газардуулагч болон шонтой мөргөлдөх эрсдэлтэй дунд болон өндөр хүчдэлийн 
цахилгаан дамжуулах шугамын эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор Монгол улсад судалгааны ажил 
эхлүүлсэн. Энэ судалгааны ажлын зорилго нь нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ шаардлагтай гэж 
үзсэн дунд болон өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамтай шувуу мөргөлдөх эрсдлийг 
тодорхойлох  явдал юм. Хэрэв судалгааны үр дүнгээс шувуудын нүүдлийн үед өндөр эрсдэл (өндөр 
эндэгдэл) байна гэж үзвэл шинэ өндөр хүчдэлийн шугам, түгээх  шугамын загварт өөрчлөлт хийж 
бууруулах хувилбарыг судлаж үзнэ. 

Хэрэв судалгааны үр дүнгээс шувуудын нүүдлийн үед эрсдэл өндөр (өөрөөр хэлбэл утас мөргөх 
тохиолдол их бол ) хэмээн тогтоогдвол шинээр баригдах өндөр хүчдэлийн дамжуулалт болон 
түгээлтийн шугамын зураг төсөл, үндэсний загвар, стандарт (бага хүчдэлийн стандартыг 
боловсруулсантай төстэй)-д шинэ бүтэц, загварыг тусгах хувилбаруудыг судлаж үзнэ.  

Үнэлгээний ажил болон үнэлгээний урьдчилсан тайлан 2019 онд хийгдсэн (МЗАСХН) бол эцсийн 
тайлан 2020 онд бэлэн болно. Энэ нь Монгол улсад анх удаа өргөн цар хүрээг хамруулан цахилгаан 
дамжуулах шугаман дээр хийсэн үнэлгээний ажил юм.  Анхан шатны үр дүнгээс харахад утас мөргөх 
эрсдэл шувуудын нүүдлийн замууд дайрдагтай холбоотойгоор дорнод монголд (ялангуяа 
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Мандалговь – Чойр 220 кВ) өмнө говиос илүү өндөр байлаа. ОТ 35 кВ болон 220 кВ цахилгаан 
дамжуулах шугамын чиглэл болон шувууны нислэгийн чиг өөрчлөгчөөс шалгаалан шувуудын утас 
мөргөх эрчим бага байв. Түүнчлэн ногтруу болон зарим зүйл болжморуудын олон тоотойгоор том 
сүргээр сүрэглэн  нисэх зан төрхтэй холбоотойгоор намрын улиралд цахилгааны утас мөргөх эрчим 
ихсэж байгаа нь судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна.  

6.3.4 Төлөвлөгөө 

Богино болон дунд хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүснэгт 6 болон зураг 9 харуулав.  
Монгол Улсын Засгийн газраар загвар хийцийн стандартыг батлуулснаар цахилгаан дамжуулах 
шугамын дүйцүүлэн хамгааллын нэг хэсэг нам хүчдэлийн шугамын ажлыг 2020 онд хийж дуусгах ба 
цаашдаа төслийн тогтвортой үе шатанд орно (Зураг 9). 

Идлэг шонхорын сангаас нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугаманд тусгаарлагч суурилуулах 
нэмэлт ажил хийснээр дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд төлөвлөсөн ажлуудад эерэг нөлөө үзүүлнэ. 
Шинэ зөвлөмж боловсруулагдсанаар дунд болон өндөр хүчдэлийн шугаман дээр хийгдэх ажлууд 
2020 – 2021 онуудад илүү сайжрана.  
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Хүснэгт 6 Нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний стандарт боловсруулах ажлын төлөвлөгөө  
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15 Develop and implement National Mongolian Power line standard 

15.1 

Цахилгаан дамжуулах шугам хариуцсан хорооны 

улирал тутмын хурлын үйл ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлэх: БОНХАЖЯ, Дэд бүтцийн яам, Эрчим хүчний 

яам, Монголын зэрлэг амьтан хамгаалах, судлах 
төвийн (МЗАХСТ) төлөөллөөс бүрдэх 8-9 гишүүн. 

Улирал тутмын хурлын тэмдэглэл ✓ ✓ ✓ ✓  

     

  Хэрэгжсэн  

15.2 

Цахилгааны шугамын асуудал хариуцдаг Монгол 
улсын холбогдох яамдын хооронд ойлголцол бий 

болгох зорилгоор Европ руу танилцах аялал зохион 

байгуулах. BirdLife Partners-тай хамтарч ажиллах. 

Төлөвлөгөөг тохирлцсон байх      

     

  Цуцлагдсан 
Танилцах аялал ОТ-оор 

батлагдаагүй. 

15.3 

Танилцах аяллыг Монгол улсын УИХ-ын сонгуулийн 

дараа зохион байгуулах. Өндөр түвшний удирдах 

албан тушаалтнууд оролцсон 10 төлөөлөгч 
оролцуулах. Үүнд холбогдох яамдын дэд сайдууд, 

Биологийн хүрээлэн болон хувийн секторын 

төлөөлөл, сэтгүүлч, киноны баг. 

Танилцах аялалд оролцсон байдал       

     

  Цуцлагдсан 
Танилцах аялал ОТ-оор 
батлагдаагүй. 

15.4 

Хоёр биологич (БЗАХН болон BirdLife-ийн төлөөлөл), 

инженер, хуульч, 3 яамны удирдлагаас бүрдсэн 

стандартын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг (АХ) 
байгуулах. АХ-ийн гишүүдтэй гэрээ байгуулж 

хариуцлагатай ажиллуулах. 

Гэрээ байгуулсан байна   
✓ ✓ ✓  

     

  Хийгдсэн 

Нам хүчдэлийн цахилгаан 

дамжуулах шугамын ноорог 

стандартыг Эрчим хүчний яаманд 
2019 онд өргөн барьсан.  

15.5 

Стандартын талаар хэлэлцэж тохиролцох, батлах 
зорилгоор оролцогч талуудыг хамруулан семинар 

хийх. Үндэсний стандартын хорооноос төлөөлөл 

оролцуулах. Шаардлагатай бол гарын үсэг зуртал 
холбогдох ажлууд хийх. 

Цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний 

стандарт баталсан байна  
 

✓    

     

  Хийгдэж 

байгаа  

Семинар 2017 зохион 

байгуулагдсан. Оролцогч талуудын 

ажил үргэлжилж байна.  

15.6 

БЗАХН-ийн ажилчдын 3 жилийн хугацаанд 

холбогдох яамдад цахилгааны шинэ шугамын 
саналын төлөвлөгөөг хянах, стандартын хэрэгжилт 

хангах томилолтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх 

Томилолтын ажлыг тохиролцсон байх      

     

  Цуцлагдсан 
ЗАСХТ хэлэлцээд шаардлагагүй гэж 
үзсэн  

15.7 

Шинэ стандартын хэрэглээг хянаж зөвлөх, шинэ 

стандартын дагуу барих ОТ төслийн бус цахилгааны 

шугамын уртыг хэмжих төлөвлөгөөг Монгол улсын 

засгийн газартай хамтарч боловсруулах 

Шинэ стандартын дагуу барих ОТ төслийн 

бус цахилгааны шугамыг хянах төлөвлөгөөг 

тохиолцсон байна  

     

     

  Эхлээгүй 
Стандарт батлагдсаны дараа 

хийгдэнэ 

15.8 Гүйцэтгэлийг хянах хурал заохион байгуулах Ажлын хэсэг      
     

  Эхлээгүй 
Стандарт батлагдсаны дараа 

хийгдэнэ 

15.8 
Цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний 
стандартын үр дүнг хянах 
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Хүснэгт 7 Оюу толгой төслийн бус цахилгаан дамжуулах шугаманд тусгаарлагч суурилуулах ажлын төлөвлөгөө 

ID Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга  

Богино хугацаа Дунд хугацаа 
Урт 

хугацаа 
Одоогийн 

төлөв 
Тайлбар 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2026-

2030 

2031-

2040+ 

16 Талуудын оролцоо 

16.1 

Талуудын оролцоотойгоор төлөвлөж буй 

дүйцүүлэн хамгааллын аргыг батлах. Үндэсний 

хэмжээний семинар зохион байгуулж, 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон 
улсын төв хэсэгт Идлэг шонхор цахилгааны 

шугам мөргөж үхэх аюултай холбоотой 

асуудал, үүнийг ОТ компанийнхаа дүйцүүлэн 

хамгааллын бодлогын хүрээнд шийдэх 
боломжийн талаар хэлэлцэж ярилцах 

 Семинар хийх ✓ ✓    

     

  Хийгдсэн  

17 Тусгаарлагч суурилуулах ажлын ТЭЗҮ хийх 

17.1 

Сонирхогч талуудыг тодорхойлох, талуудын 

оролцооны төлөвлөгөө гаргах; 
Жороо тоодгийн алдагдлыг Идлэг шонхрын үр 

ашгаар орлуулах тухай ОТ компанийн арга зүйн 

талаар ярилцах; цахилгааны шугамын 

эзэмшлийн арга 

Талуудын оролцооны төлөвлөгөө ✓ ✓ ✓   

     

  Хийгдсэн  

17.2 

БЗАХН-аас гаргасан Монгол улс дахь 

цахилгааны шугамын талаарх мэдээллийг 
дүгнэж, цахилгаанд цохиулдаг гол газрууд 

болон тусгаарлагч суурилуулах боломжийг 

үнэлэх 

Гол газрууд болон боломжийн тухай тайлан ✓     

     

  Хийгдсэн  

17.3 

Цахилгааны шугаманд тусгаарлагч суурилуулах 

боломж, ложистикийн хязгаарлалт, шаардлага 

тодорхойлох үүднээс цахилгааны шугам 
эзэмшигчтэй холбогдох 

 Боломж, хязгаарлалтыг тодорхойлсон байна   
✓ ✓   

     

  Хийгдсэн  

17.4 

Цахилгаанд цохиулах аюулын суурь түвшинг 
тогтоох, зайлшгүй бууруулах шаардлагатай 

цахилгаанд цохиулдаг гол газруудыг 

тодорхойлох зорилгоор цахилгааны шугамын 

хяналт үнэлгээ хийх 

Цахилгаанд цохиулсан Идлэг шонхрын тоо 

Хяналт шалгалт хийсэн 
цахилгааны шугамын урт, давтамж 

Нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлэх 

шугамын урт, байршлын тухай зөвлөмж  

 
✓ ✓   

     

  Хийгдсэн  

18 Дүйцүүлэн хамгаалал хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

18.1 

Хамгийн тохиромжтой тусгаарлалтын сонголт, 

ложистикийн хязгаарлалт, компани/засгийн 

газрын зөвшөөрөл, зардал, нөөц, гэрээт 
байгууллага зэргийг тодорхойлон дүйцүүлэн 

хамгааллын ажил хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулах 

 Дүйцүүлэн хамгаалал хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө 

 ✓    

     

  Хийгдсэн  

18.2 
Тусгаарлагч суурьлуулах зардлыг тараан 
байрлуулж тусгаарлачыг шат дараатай 

суурилуулах 

Тусгаарлалт суурилуулсан 
цахилгааны шугамын урт, км 

  ✓   

     

  Хийгдсэн 

15 кВ 330 км цахилгаан 

дамжуулах шугаманд 

тусгаарлагч суурилуулах ажил 
хийгдсэн (БЗАХСТ, 2018). 

Энэхүү арга хэмжээнд 

тусгагдсан шаардлагатай 

тохирч байна (ЖИБИСИ 2017). 

18.3 Тусгаарлагчын ажиллагааг хянах 
Хяналт шалгалт хийсэн цахилгааны шугамын 

урт, км 
  ✓ ✓  

     
  Хийгдсэн  
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Хүснэгт 8 Дунд болон өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний стандарт боловсруулах ажлын төлөвлөгөө 

 

19 Дунд (35 кВ) болон өндөр хүчдэлийн (>110 кВ шугам) шугам мөргөх эрсдлийг үнэлэх  

19.1 

Дунд болон өндөр хүчдэлийн шугам мөргөх 
эрсдлийг үнэлэх, өндөр хүчдэлийн шугаманд 

шувуудад ээлтэй стандарт шаардлагатай эсэх 

үнэлгээг боловсруулах  

Эцсийн тайлан болон төлөвлөсөн үнэлгээг 

хийх  
   ✓  

     

  
Хэрэгжиж 

байгаа  

2019 онд үнэлгээ болон 
ноорог тайлан хийгдсэн 

(БЗАСХТ 2019). Эцсийн тайлан 

2020 оны 1 улиралд бэлэн 

болно. 

19.2 

Ажил 19.1-ийн үр дүнд тулгуурлан шаардлагатай 

гэж үзвэл дунд болон өндөр хүчдэлийн 
шугаманд зориулж шувуудад ээлтэй стандартыг 

боловсруулах  

Бэлэн болсон стандарт      

     

   
Эцсийн тайлангийн 
зөвлөмжөөс хамаарна. 

 

 

 

 

Зураг 9. Цахилгаан дамжуулах шугамын үйл ажиллагаа болон дунд хугацааны хураангуй төлөвлөгөө 
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6.4  Төмөр замын хашаа буулгах, өөрчлөлт хийх 
 
6.4.1 Оршил 

БОННҮ-нд хулан, хар сүүлт зээр нүүдэллэн идээшилдэг орон зай хуваагдаж байгааг ноцтой эрсдэл 
гэж тодорхойлсон ба зэрлэг амьтдад зориулсан гарц гарам барих зэрэг тухайн сөрөг нөлөөг 
бууруулах үйл ажиллагааны үр дүнд эдгээр амьтдад үзүүлсэн ноцтой сөрөг нөлөөллөөс үлдэгдэл 
гаргахгүй гэж тооцсон. Зэрлэг амьтдад зориулсан гарц гарам барих техник, санхүү болон улс төрийн 
тодорхойгүй байдлын улмаас төсөл (Биологийн олон янз байдалийн зөвлөхүүд, зээлдүүлэгчдийн 
хамт) эхний шатанд тухайн ажлыг хийлгүй, нөлөөллийг үнэлж, нөлөөлөл бууруулах, дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шийд гаргасан. ЭНА байх урьдчилсан тооцоогоор одоо 
хэрэгжүүлж буй стратегиар нөлөөлөл үлдэх ба үүнийг ОТ компани дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь газрын хэлхээ холбоог сайжруулах зорилготой. Үүнд: 

• Хулгайн ан агнуурын эсрэг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ – өнөөдрийн байдлаар 

өмнөд говиор идээшлэн амьдардаг туруутан амьтад хүний үйл ажиллагаа/дэд бүтцээс 
дайжих, хулгайн ангийн “золиос” болж байна. Хулгайгаар ан агнахыг бууруулж чадвал амьтад 
амьдрах орчиндоо чөлөөтэй нүүдэллэж, улмаар амьдрах орчны холбогдох байдал сайжирдаг 
сайн талтай; 

• Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн төмөр замын хашаа буулгах. Тус хашаа нь хулангийн 
бэлчээр, нүүдлийг бүрэн хязгаарлаж, хар сүүлт зээрийн бэлчээр, нүүдэлд гол саад үзүүлж 
байгаа. Төмөр замын зүүн талд хулангийн тоо толгой устаж үгүй болсон. 

Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн төмөр замын хашаа нь Монгол орны туруутан амьтдын шилжилт 
хөдөлгөөнд удаан хугацааны туршид гол саад болж байсан. Улс орон даяар байгаа замын дэд 
бүтцийн сүлжээгээр зэрлэг амьтад аюулгүй гарах боломж тодорхойлох ажлыг хэд хэдэн байгууллага 
хийж байгаа бөгөөд Дэлхийн банк БОНХАЖЯ-тай хамтран 2012 онд тухайн асуудлаар баримт бичиг 
боловсруулсан (Олсон 2012). Оюу толгой компани энэ ажлыг дэмжиж, хэрэгжилтэд учрах с аад 
бэрхшээлийг арилгахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

 

6.4.2 Дүйцүүлэн хамгааллын хамрах хүрээ 

Хашааг буулгах гол хэсгүүдийг туршилтын төслийн хүрээнд тогтооно. Оюу толгой компанийн энэ 
богино болон дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх дүйцүүлэн хамгаалал нь Биологийн олон янз байдалүүдэд 
тогтвортой/байнгын үр өгөөж авчирч, урт хугацааны мониторингийн ажил нь Биологийн олон янз 
байдалд үзүүлсэн үр нөлөөг хэмжих боломж олгоно. 

6.4.3  Биелэлтийн үйл явц 

Оролцогч талуудын хооронд хэлэлцээр хийх цаг хугацаа болон 2018 оны цаг агаарын 
тодорхойгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан энэхүү дүйцүүлэн хамгааллын ажил  бусад үе 
шаттайгаа харьцуулахад туршилтын үедээ нилээд удаан хугацаа шаардлаа (2018 онд олон 
жилийн дунджаас илүү хур тунадастай байсан).  

Иймээс, хашаа онгойлгох, буулгах ажил 2019 он хүртэл хийгдээгүй. Төслийг хэрэгжүүлэхэд 
нилээдгүй цаг хугацаа зарцуулагдсан боловч төслийн туршилтын үе шатанд хэд хэдэн томоохон 
амжилтанд хүрсэн. Үүнд: 

• Төслийг хэрэгжүүлэхээр зөвшилцөл, тохиролцоонд хүрч байна  

• Амьдрах орчныг нь сэргээхээр Транс Монголын төмөр замын хашааг 70 гаруй жилийн 
дараа анх удаа нээлээ 

• Анхны үр дүнгээс харахад хашаа нээсний дараахан хар сүүлт зээр ажиглагдсан (Зураг 
10).  

Хяналт шалгалтын ажил одоогоор хийгдэж байгаа бөгөөд туршилтын төслийн эхний тайланг 2020 
оны 2-р улиралд хүргэхээр төлөвлөж байна. Үүний дараа төслийн баг болон оролцогч талууд үр 
дүнг нь хянаж, ирээдүйд хашаа нээх тоог өргөжүүлэх болон нээсэн хашаагаа засах арга замаа 
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зөвшилцөх шаардлагатай. 

 

Зураг 10. Төмөр замын хашаа онгойлгосон хэсгээр гарч буй хар сүүлтийн автомат камерны зураг  
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6.4.4  Төлөвлөлт 

Төмөр замын хашаа буулгах, өөрчлөлт хийх зорилгоор богино болон дунд хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүснэгт 9 болон зураг 10 харуулав.  

Хүснэгт 9 Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн төмөр замын хашаа буулгах ажлын төлөвлөгөө 

 
 

Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт 
Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 

Богино хугацаа 
Дунд хугацаа Урт 

хугацаа 
Одоогийн 

төлөв 
Тайлбар 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
3

 

2
0

2
5

 2026-
2030 

2031-
2040+ 

20 Хашаа буулгах ажлын техник, эдийн засгийн судалгаа хийх 

20.1 Хуулийн талаас учрах саад бэрхшээл/боломж, үр 
дагаврыг үнэлэх. Хашаа буулгах туршилтын ажлын 

хууль эрх зүйн алхмуудыг тодорхойлох 

 Техник, эдийн засгийн судалгаа   ✓                  
Хийгдсэн  

20.2 Нийгэм, эдийн засгийн судалгааны хэрэгцээ, 

шаардлагатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үнэлэх 

 Техник, эдийн засгийн судалгаа   ✓                  
Хийгдсэн  

20.3 Нийгэм, эдийн засгийн судалгаа хийх Техник, эдийн засгийн судалгаа   ✓   ✓               
Хийгдсэн 

2018 онд нийгэм-эдийн засгийн 

судалгаа хийгдсэн.  

20.4 Малын гарз хохиролд дүйцүүлэн хамгааллын 
хүрээнд нөхөн төлбөр өгөх 

механизмын хэрэгцээг үнэлэх 

 Техник, эдийн засгийн судалгаа    ✓                 

Хийгдсэн 

Хууль эрх зүйн үүднээсээ малчид 
малаа төмөр замаас зайтай байлгах 

шаардлагатай болсон. Түүнчлэн 

нөхөн төлбөр механизм 
шаардлагагүй гэж үзсэн. 

20.5 Хашаа буулгах туршилтын ажлын улмаас үүсэх 

малын гарз хохиролд дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд 
нөхөн төлбөр олгох механизм боловсруулж 

зөвшилцөлд хүрэх 

 Техник, эдийн засгийн судалгаа  

  

                 

Цуцлагдсан 
Үйл ажиллагаа 20.4 дахь тайлбарыг 
харна уу 

20.6 Хашаа буулгах туршилтын ажлын байршил тогтоох  Техник, эдийн засгийн судалгаа  

 

✓  ✓               

Хийгдсэн 

Төмөр замын удирдлагатай гэрээ 

байгуулахад цаг хугацаа нилээн 

зарцуулсан  

21 Хашаа буулгах туршилтын ажил 

21.1 Хашаа буулгах талаар холбогдох талуудтай гэрээ 
байгуулах, хуулийн шаардлага хангах 

 Байгуулсан гэрээ      ✓  ✓            
Хийгдсэн 

Хашаа нээх талаарх эцсийн гэрээг 
2019 оны 1 улиралд байгуулсан. 

21.2 Хашааны тохиролцсон хэсгүүдийг буулгах. Хашаагүй 
хэсгүүдийн үзүүрт мал орохоос сэргийлсэн 

хамгаалалт байгуулж, хашаатай газар руу мал 

оруулахгүй байх 

Хашаагүй хэсгийн урт        ✓            

Хэрэгжиж 
байгаа  

 
2018 онд цаг агаараас шалтгаалсан 

хэд хэдэн саатал гарсан. Зарим 

хэсгийн утсыг гөлгөр утсаар солих 

ажлыг 2018 оны 4-р улиралд 
гүйцэтгэсэн. Эцсийн гэрээг 

үндэслэн (үйл ажиллагаа 21.1) 

хашаа нээх ажлыг 2019 оны 2-р 

улиралд хийсэн.  

21.3 Амьтдын шилжилт, хөдөлгөөний мониторинг хийх 

 

Автомат камер суурилуулах, үр дүнг жилийн 

эцэст тайлагнах 

   ✓         
Хэрэгжиж 
байгаа  

Үйл ажиллагаа 21.2 дагуу 2019 оны 

2 улиралд автомат камерууд 
суурилуулсан.  

21.4 Харилцан тохиролцсон, нөхөн төлбөр олгох 
механизмыг хэрэгжүүлэх 

Мөргөлтийн тоо. Нөхөн олгосон мөнгө.        ✓            

Цуцлагдсан 

Үйл ажиллагаа 20.4 харна уу. Мөн 
манаач нар амьтдын байршлын 

талаарх мэдээлэлээр хангах, малыг 

төмөр замаас хол байлгах тал дээр 

анхаарч ажиллана. 

21.5 Мал мөргүүлэх байдлыг хянах, нөлөөлөл бууруулах 

үйл ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай халуун 
цэгүүдийг тодорхойлох оролцогч талуудын тухайн 

жилийн уулзалт хурал 

Хурлын тэмдэглэл                    

 2020 онд эхэлнэ 

21.6 Оролцогч талуудад мониторингийн үр дүнг 
тайлагнах 

Хурлын тэмдэглэл, илтгэл             
 2020 онд эхэлнэ 

22 Хашаа буулгах ажлыг өргөжүүлэх 

22.1 Туршилтын судалгааны үр дүнг үнэлж дүгнэх. 
Асуудлыг тодруулах 

 Хяналт үнэлгээ хийсэн байна                     
  

22.2 Оролцогч талуудад хашаа буулгах ажлын үр дүнг 
танилцуулах семинар зохион байгуулах. Хашааг 

 Семинарын тайлан                    
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Үйл ажиллагаа, удирдлагын хяналт 
Үр дүнгийн үзүүлэлт шалгах арга 

Богино хугацаа 
Дунд хугацаа Урт 

хугацаа 
Одоогийн 

төлөв 
Тайлбар 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
3

 

2
0

2
5

 2026-

2030 

2031-

2040+ 

бүхлээр нь буулгах тухай санал дэвшүүлэх 

22.3 Хашааг бүхлээр нь буулгах ажлыг дэмжих дэд 

бүтцийн зураг төсөл гаргах. Хашааг бүхлээр нь 
буулагх ажиллагаа зөвхөн хулангийн идээшилдэг 

орон зайд үр дүн гаргахаар бол өргөстэй торон 

хашааны оронд зэрлэг амьтдад ээлтэй хувилбарын 

тухай авч үзэх. Гарц гармын цэгүүдийн зураг гаргах.  

 Зураг төсөл дууссан байна                     

  

22.4 Хашааг бүхлээр нь буулгах дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө 

боловсруулах. Монгол улсын засгийн газартай 
хамтарч үүрэг хариуцлагаа тодорхойлох. 

 Хашааг бүхлээр нь буулгах төлөвлөгөө                    

  

22.5 Хашааг бүхлээр нь буулгах төлөвлөгөөг хэлэлцэж 

батлах 2 дахь семинар хийх 

                     
  

22.6 Өнөөдрийг хүртэлх үр дүн зэрлэг амьтдад ашиг 

тустайг баталбал, мөн оролцогч талууд зөвшилцөлд 
хүрвэл суурин газраас хол, малчдын төвлөрөл 

багатай хэсгийн хашааг бүхлээр нь буулгах (22.2) 

Хашааг нь буулгасан төмөр замын урт                    

  

22.7 Хашааг бүхлээр нь буулгахтай холбоотойгоор үүссэн 

малын хохирлыг дүйцүүлэн хамгаалахад туслах 

зорилго бүхий нөхөн төлбөр олгох механизмын 

тухай талууд зөвшилцөлд хүрэх 

 Тохиролцсон арга механизм                    

  

22.8 Нөхөн төлбөр олгох талаар тохиролцсон арга 

механизмыг хэрэгжүүлэх – нөхөн төлбөрийн сангаар 
урт хугацааны тогтолцоо бий болгох зардал. 

Хариуцагч тал сангийн удирдлагад хяналт тавих.  

Мөргөлтийн тоо. 

Зарцуулсан сангийн хөрөнгө 
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Зураг 11. Төмөр замын тор буулгах дүйцүүлэн хамгааллын ажлын дунд хугацааны төлөвлөлт, үйл ажиллагааны хураангуй  
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6.5  Тогтвортой, идэвхжүүлэх механизм бий болгох 
 
6.5.1   Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудыг бэхжүүлэх 

Оюу толгой төсөл Говийн бага дархан цаазат газраар (ДЦГ) дайрч өнгөрдөг Гашуун сухайтын хилийн 
боомт чиглэлийн авто замыг засч сайжруулснаас үүдэлтэй нөлөөллийг нөхөх буюу арилгах үүрэгтэй 
ажилладаг. ГС 6/ГШ 6-д “төслийн талбай хуулийн дагуу хамгаалагдсан газар нутагт байрлах 
тохиолдолд ... захиалагч тухайн газар нутгийн хамгааллын зорилго, үр дүнтэй менежментийг 
дэмжсэн нэмэлт хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ” гэж заасан байдаг (Олон улсын санхүүгийн корпорацын 
Гүйцэтгэлийн стандарт 6; Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны Гүйцэтгэлийн шаардлага 6).  

Төслийн хулгайн ангийн эсрэг ажлын хүрээнд (7.1-р хэсэг) OT компани ДЦГ-ын хууль бус ангийн 
эсрэг үйл ажиллааны үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр тухайн ДЦГ-ын ажилтнуудтай хамтарч 
ажиллаж байгаа. Говийн бага ДЦГ-ын Биологийн олон янз байдалд учирч буй гол аюул бол хулгайн 
ан юм. Оюу толгой компани хулгайн ан агнуурын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааныхаа хүрээнд 
Говийн бага ДЦГ-т Орон зайн мониторинг, тайлагналын аргыг (ОМТА) хэрэглэх, хэрэгжилтийг 
дэмжих талаар сургалт өгч байгаа. ДЦГ-ын Захиргаа болон засгийн газар хоорондын мэдээлэл 
солилцоо, дасан зохицох менежментийн тусламжтайгаар ОМТА-ыг практикт хэрэглэх ажил хийгдэж 
байна. Тус арга нь мэдээлэл цуглуулах, зэрлэг амьтадтай холбоотой зөрчил, ялангуяа хулгайн ан 
агнуурын тухай мэдээлэх боломж олгодог. Хөтөлбөрийн хүрээнд 4 (2 нь ДЦГ А-д, 2 нь ДЦГ Б-д 
ажиллана) байгаль хамгаалагч ажилд авна. Нийт 12 байгаль хамгаалагч эргүүл хийж байгаа ба жилд 
нийт 400 орчим эргүүл хийнэ. 

 

6.5.2 Бүсийн нутгийн манлайлал 

БОННҮ-ний дүйцүүлэн хамгааллын стратегит (TBC & FFI 2012c) Оюу толгой компанийг өмнөд говийн 
Биологийн олон янз байдалд уул уурхайн бүтээн байгуулалтаас үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөллийг 
бууруулахын тулд бүсийн хөгжлийн төлөвлөлтөд оролцох, компанийн дүйцүүлэн хамгааллаар бий 
болгосон үр дүнг тогтвортой байлгах шаардлагатайг дурдсан байдаг. Үүний хүрээнд: 

• Рио Тинто группын санхүүжилтээр “Байгаль хамгаалал” (The Nature Conservancy) олон 
улсын байгууллага өмнөд говийн бүс нутагт “төлөвлөгөөгөөр хөгжүүлэх” арга зүй хэрэглэсэн 
(TNC 2013) ба үүгээр бүсийн хөгжлийн зураг, төлөвлөгөө гаргаж, орон нутгийн хамгаалалттай 
газар нутаг шинээр байгуулна. 

• Оюу толгой компани Монгол улсын засгийн газраас дүйцүүлэн хамгааллын тухай хууль 
боловсруулах ажилд Монголын үндэсний уул уурхайн холбоогоор дамжуулж үргэлжлүүлэн 
оролцоно. 

• Оюу толгой компани 2013 оны 4-р сард шугаман дэд бүтцээс зэрлэг амьтдад үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулах тухай судлах АНУ-д хийсэн танилцах аяллыг санхүүжүүлсэн. Танилцах 
аялалд Оюу толгой компанийн ажилчид, БЗАХН, Зам тээврийн яам болон БОНХАЖЯ-ны 
төлөөлөл оролцсон. Энэ ажлын үр дүнд яамд хоорондын ажлын хэсэг байгуулж, зэрлэг 
амьтдад ээлтэй шугаман дэд бүтцийн үндэсний стандарт боловсруулах ажил хийсэн. 

• Оюу толгой компани биологийн олон чухал төрөл зүйлийн бүсийн хэмжээний суурь 

мэдээлэл цуглуулах ажлыг санхүүжүүлсэн ба энэхүү ажил нь Биологийн олон янз 
байдалүүдийн дүйцүүлэн хамгаалалтай холбоотой мэдээлэл цуглуулахаас гадна тухайн 
мэдээллийг бүсийн цаашдын төлөвлөлтөд ч ашиглах боломжтой. Тухайлбал,  эрдэмтэд 
хулангийн нүүдэллэн идээшилдэг орон зайн талаар ойлголт сайтай болсон. Компанийн 
санхүүжилтээр цуглуулсан мэдээллийг БХОУХ-ны Улаан номон дахь хулангийн статусыг 
2015 онд дахин үнэлж, Нэн ховроос Устах аюултай ангилалд оруулахад ашигласан 
(Kaшенский нар. 2015). 

• ОТ компани 2018 онд Говийн биологийн олон янз байдлын талаарх хурлыг Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад хотод эрдэмтэн судлаачид, төрийн албан хаагчид, үйлдвэр, болон 
төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчдийг хамруулан Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны 



Хуудас 50-ийн 39 

ХЭВЛЭХЭД ХЯНААГҮЙ ХУУЛБАР ХУВЬ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2017-01-07 

 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: 

OT-10-E16-PLN-0003 
Хувилбар: 

1.1 

албатай хамтран зохион байгуулсан. Хурлын төгсгөлд оролцогчид зөвлөмж бэлтгэн засгийн 
газарт уламжилсан.Төлөвлөгөөний дагуу энэхүү хурлыг 2 жил бүрт зохион байгуулж байхаар 
тогтсон. 

• ОТ компани нөхөн сэргээлтийн арга зүйн талаарх хурлыг 2019 онд зохион байгууллаа. 

• ОТ компани Даланзадгадын байгаль орчны албатай хамтран Говийн гайхамшигт 6 
хамгааллын семинарыг 2020 оны 5 сард Даланзадгадад зохион байгуулна.  

• ОТ компани биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын тал дээр “Байгаль 
хамгаалал” (TNC) - тай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах ба 2019 оноос зохион байгуулагдаж 
эхэлсэн биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын дугуй ширээний уулзалтуудад 
оролцсоор байна.   

• ОТ компани сүүлийн 20 жилийн хугацаанд өмнийн говьд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны 
судалгаа, шинжилгээний ажлаараа ном зүйн товхимол бэлтгэсэн (2019). Энэхүү бүтээлийг 
олон нийт болон судлаачдад зориулан хэвлэж гаргана. 

 

6.5.3 Урт хугацааны санхүүжилт  

6.5.3.1 Оршил 

Оюу толгой ХХК далд уурхайн бүтээн байгуулалтаа 2016 оноос дахин эхэлнэ. Далд уурхайн бүтээн 
байгуулалт, ашиглалтыг санхүүжүүлэх зорилгоор 2015 оны 12 дугаар сард зээлдүүлэгчидтэй 
байгуулсан Төслийн санхүүгийн гэрээний хүрээнд Оюу толгой компани Биологийн олон янз 
байдалийн Дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө (ДХМТ) хэрэгжүүлнэ. Тус ДХМТ-нд 
тусгасан ажлуудыг 2040 он хүртэл хэрэгжүүлж дуусгахад компани хангалттай хэмжээний хөрөнгө 
санхүүтэй байх тухайд зориулж боловсруулсан санхүүгийн баталгааны механизмыг ДХМТ-нд заавал 
тусгах ёстой. Үүний тулд батлан даалтын бонд, буцалтгүй аккредетив, Биологийн олон янз байдалийг 
хамгаалах дотоод арга хэмжээ зэрэг хэд хэдэн баталгааны боломжуудыг үнэлж судалсан. 
Дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээнд үндэслэн батлан даалтын бонд, буцалтгүй аккредетиваас дараахь 
үндсэн хоёр шалтгааны улмаас татгалзсан: 

• Рио Тинто групп ДХМТ-г бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлж чадаагүй тохиолдолд (гэхдээ энэ нь 
магадлалгүй зүйл) тухайн ажлыг гүйцэтгэх дотоодын буюу туршлагатай гуравдагч этгээд 
байхгүй. Үүгээр гадны баталгааны механизмын дутагдал харагдаж байна; 

• Хөгжиж буй Монгол улсад Биологийн олон янз байдалд гадны, энгийн бус баталгааны 
механизмыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах жилийн өндөр хураамж. 

 

Биологийн олон янз байдалийг хамгаалах дотоод нийлүүлэлтийн арга хэмжээ буюу нөхцөлт үүрэг 
бий болгох нь хэрэгжих боломжтой санхүүгийн баталгааны арга механизм юм гэж тооцон сонгов. 
Энэхүү механизм нь гадны хууль эрх зүйн болон үүрэгтэй холбоотой хариуцлагыг тооцож 
тайлбарладаг батлагдсан арга юм. Рио Тинто групп тус аргыг өөрийн ихэнх эзэмшлийн хаалтын ажил 
үүрэгт хэрэглэдэг тул Биологийн олон янз байдалтэй холбоотой үүргүүдэд хэрэглэх боломжтой 
батлагдсан арга юм. 

6.5.3.2 Биологийн олон янз байдлын санхүүгийн баталгааны механизм 

Энэ хэсэгт Оюу толгой компанийн БОЯБДХМТ-ний ЭНА байх зорилтод хүрэхэд чиглэсэн үүргийн үр 
дүнд  бий болсон санхүүгийн бүртгэл тайлагналын хувилбарын талаар авч үзнэ. Гүнийн уурхайн 
бүтээн байгуулалтын ажил  дуусахаас хамгийн багадаа хоёр жилийн өмнө (2025 оны үед) Биологийн 
олон янз байдалтэй холбоотой үүргийг тодорхойлоход хэрэглэх бүртгэл тайлангийн механизмыг 
хянаж боловсронгуй болгоно. Дараагийн арван жилд төслийн менежментийн хүрээнд дүйцүүлэн 
хамгааллын бүх төслийн үр дүн, тогтвортой байдлыг тогтмол үнэлнэ. Гүний уурхайн бүтээн 
байгуулалт хийгдэж дуусах үед (~2025) Оюу толгой компани 1) Биологийн олон янз байдалийн 
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үлдэгдэл нөлөөлөл, 2) нөлөөллөөс дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн хэрэгжилт буюу амжилт, үр 
дүн, 3) хөтөлбөрт зарцуулж буй жилийн зардал зэргийн талаар илүү тодорхой ойлголттой болно гэж 
үзэж байгаа. Дүйцүүлэн хамгааллын үүрэг хариуцлагыг хэр сайн тодорхойлохоос хамаарч компани 
дотоод нийлүүлэлтийн арга хэмжээ (хэрэгжих өндөр магадлалтай), нөхцөлт үүрэг хоёрын аль нэгийг  
сонгоно. 

 

Нийлүүлэлтийг Олон улсын санхүүгийн тайлагналын стандартын (ОУСТС) дагуу бүрдүүлнэ. Олон 
улсын нягтлан бодох бүртгэлийн 37-р стандартад (ОУНББС) зааснаар нийлүүлэлт бол тодорхойгүй 
цаг хугацаа болон тоо хэмжээний үүрэг хариуцлага бөгөөд дараахь тохиолдолд хэрэгждэг:  

• аж ахуйн нэгж өнгөрсөн үйл явдлын үр дүнд одоо цагт өртэй байх (хуулийн болон 
үүсмэл); 

• эдийн засгийн үр ашигтай нөөцийн урсгал өр барагдуулахад хэрэгтэй болох 
магадлалтай; 

• өрийн хэмжээг гаргахад тооцоог үнэн зөв хийх. 

нөхцөлт үүрэг гэдэг нь: 

• өнгөрсөнд болсон үйл явдлын улмаас үүсэх өр ба тухайн өр байгаа эсэхийг аж ахуйн 
нэгжийн хяналтаас гадуур нэг болон түүнээс дээш тодорхойгүй,  ирээдүйн үйл явдал 
тохиолдох болон тохиолдоогүй гэдгээр батлах; 

• өнгөрсөнд болсон үйл явдлын улмаас үүсэх одоогийн өр боловч дор дурдсан зүйлээс 
улбаалж хэрэгжээгүй: 

▪ эдийн засгийн үр ашигтай нөөцийн урсгал тухайн өрийг барагдуулахад хэрэгтэй 
болох магадлал байхгүй; 

▪ өрийн хэмжээг үнэн зөв гаргах боломжгүй. 

 

Төсөл дуусахаас өмнө үнэлж дүгнэх шаардлагатай зүйл бол Оюу толгой компанийн БОЯБДХМТ-ний 
үүрэг ОУНББС 37-д тодорхойлсон нийлүүлэлт болон нөхцөлт үүргийн хамрах хүрээнд орсон эсэхийг 
тогтоох явдал юм. Хэрэв Оюу толгой 2025 он гэхэд ЭНА байх зорилтдоо хүрээгүй байвал 
(боломжтой), мөн ЭНА байх зорилтод хүрэхэд төслөөс шаардагдах зардлын үнэлгээ тооцоог 
найдвартай хийж чадвал хаалтын нийлүүлэлтийг хариуцлагаар хэрэглэх боломжтой. Рио Тинто 
группын хаалтын  нийлүүлэлтийн туршлагад үндэслэж үзэхэд өрийн хэмжээг үнэн зөв тооцоход 
хангалттай мэдээлэл бэлэн болох тул нийлүүлэлтийг сонгох нь хэрэгжих боломжоор өндөр байна. 
Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт дуусахаас өмнө ЭНА байх зорилтод хүрэхэд шаардлагатай 
зардлын боломжит тооцоог хийх ба тус зардлын дүнг Биологийн олон янз байдалийн хамгаалалд 
зориулсан хангамж байдлаар нийлүүлнэ. Зардлыг Орлогын тайланд тусгана. Дүйцүүлэн хамгааллын 
хөтөлбөрийн үр дүнд компани ЭНА байх зорилтдоо хүрэхэд ойрхон болох тохиолдолд тус  
хангамжийг багасгаж болно. Тухайн хангамжийг ОУНББС-ын дагуу удирдах ба жил бүр Компанийн 
бусад өр төлбөрийн хамт хөндлөнгийн санхүүгийн аудитад хамруулна.  

 

Оюу толгой компани ЭНА байх зорилттой холбоотой дэлгэрэнгүй үүргээ хангамж дээр дурдсанаар 
хэрэгжих хүртэлх хугацаанд жил бүрийн санхүүгийн тайланд тусгаж мэдээлнэ. Тухайн мэдээлэлд 
нөхцөлт үүргийн мөн чанар, түүний санхүүгийн үр өгөөжийн тооцоо, аливаа урсгалын цаг хугацаа, 
хэмжээтэй холбоотой тодорхойгүй байдлын тухай оруулна. Эдгээрээс гадна мөнгөний цаг хугацааны 
үнэ цэнийн талаар авч үзнэ. 

6.5.3.3 Санхүүгийн зохицуулалт 
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ОУНББС 37-д зааснаар хангамж хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн дүн нь балансын огнооны байдлаар өр 
барагдуулахад шаардлагатай зардлын хамгийн сайн тооцоо байдаг. Оюу толгой компанийн 
удирдлага өр барагдуулахад шаардлагатай зардлын хамгийн сайн тооцоог жилээр тодорхойлох 
шаардлагатай ажлуудыг авч хэрэгжүүлнэ. Биологийн олон янз байдалийн хамгаалалд шаардагдах 
хангамжийн өсөлт бууралтыг Орлогын тайланд шууд тусгана.  

Цаашдын ажлаар жил тутмын үнэлгээний үйл явцыг албан ёсны болгоно. Одоогийн байдлаар Оюу 
толгой компани хаалтын үүргийнхээ зардлыг тооцоход зориулж Биологийн олон янз байдалийн 
хөндлөнгийн шинжээчийн үйлчилгээ авч байгаа ба Биологийн олон янз байдалийн хангамжийн үнэ 
цэнийг тооцоход үүнтэй адилхан арга зүйг мөрдөнө гэж төлөвлөж байгаа. 

6.5.4  Сургалт 

Оюу толгой компани энэхүү дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх өөрийн болон гэрээт 
байгууллагуудын ажилчдын сургалтад ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Ажилчдын 
чадавхийг сайжруулах үүднээс гэрээнд сургалт, хичээлийн ирц, томилолт зэргийг тусгасан байгаа. 
Сургалтын хэрэгцээг шаардлага гарах тохиолдолд үргэлжлүүлэн судална. Оюу толгой компани 
биологийн төрөл зүлйин зөвлөхүүдийг гэрээгээр ажиллуулж, дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх компанийн болон гэрээлэгчдийн ажилчдыг сургаж зөвлөгөө өгч ажиллана. Өргөн 
хүрээнд авч үзвэл Оюу толгой компани Монгол улсын засгийн газрын холбогдох газар хэлтсийн 
чадавхийг бүсийн манлайллын санаачилгаар дамжуулж бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна (7.5.2-
р хэсэг). Төсөлтэй гэрээгээр ажилладаг олон ТББ-ын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд компани 
санхүүжилт гарган дэмжиж байна (7.5.5-р хэсэг). 

6.5.5 Талуудын оролцоо 

Оюу толгой компани Талуудын оролцооны ерөнхий төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох Биологийн олон 
янз байдалийн оролцогч талуудын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ (боловсруулах шатанд явж 
байгаа). Биологийн олон янз байдалийн хамгаалалтад оролцогч талуудын төлөвлөгөөнд малчдын 
бүлгээс эхлээд шийдвэр гаргах түвшин хүртэлх мэргэжлийн, засгийн газрын болон иргэний нийгмийн, 
холбогдох бүх оролцогч талуудыг тодорхойлоод байна. Компани гол оролцогч талуудтай идэвхтэй  
хамтарч ажиллан дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрөө нийтэд таниулах, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
оролцогч талуудын хэрэгцээ, хүлээлтэд нийцүүлэн ажиллана. Жишээ болгон ОТ компанийн 
дүйцүүлэн хамгааллын чиглэлээр хамтарч ажиллаж буй гол оролцогч талуудыг дор жагсааж 
харуулав: 

• Малчдын бүлгүүд – Ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэл санаачилгыг Өмнөговь аймгийн 
Баян- Овоо, Номгон сумын малчдын бүлгүүд БЗАХН-ийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж байгаа. 

• Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг – БЗАХН нь Оюу толгой компанийн 
БТЗМҮТ болон дүйцүүлэн хамгааллын хэд хэдэн төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Монгол 
улсад зэрлэг амьтан хамгааллын чиглэлээр тэргүүлэх дуу хоолой болж байгаа; 

• “Байгаль хамгаалал” (The Nature Conservancy) – тус олон улсын байгууллага нь Монгол 

улсын дүйцүүлэн хамгааллын тухай хууль боловсруулах болон биологийн олон янз байдлын 
дүйцүүлэн хамгааллын талаарх мэдлэг, мэдээллийг өсгөх тал дээр засгийн газартай хамтарч 
ажиллаж байна; 

• Монголын зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв – тус төв нь шувуу хамгааллын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын гол байгууллага бөгөөд компани тус төвтэй 
цахилгааны шугамын асуудлаар нягт хамтарч ажиллаж байна; 

•  “Нутаг түншлэл” – Монгол улсын бэлчээрийн мэргэжилтнүүдийн түншлэл. Бэлчээрийн 
мониторинг, ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хамтарч  ажиллаж байна; 

• “Монголын үндэсний уул уурхайн ассоциаци” (МҮУУА) – компаниудын ашиг сонирхлыг 
төлөөлөн ажилладаг байгууллага. Компанийн үйл ажиллагааг Монгол улсын дүйцүүлэн 
хамгааллын тухай хуулинд нийцүүлэх чиглэлээр хамтарч ажилладаг; 
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• Монгол улсын засгийн газар – Оюу толгой ХХК дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийн 
элемент бүрийг хэрэгжүүлэхэд яамдууд, улс, аймаг, сумдтай хамтарч ажиллаж байна. 

Дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагааг нийтэд ойлгуулах, хүлээн зөвшөөрүүлэх тал дээр бусад 
оролцогч талуудтай идэвхтэй хамтран ажиллана. 

 

7 МОНИТОРИНГ 

7.1  Мониторингийн шаардлагын тухай тойм 

Мониторинг үнэлгээгээр Төслийн стандартыг мөрдөөгүй тохиолдол илрүүлбэл тухайн тохиолдол 
бүрийг судалж, засч залруулах тохирсон арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ (ОТ компанийн 
ЭМААБОХАБ-ын Зөрчлийн тохиолдол, үйл ажиллагааны удирдлага 14-р хэсгийг үзнэ үү). 

Мэдээллийн үзүүлэлтийн мониторинг үнэлгээгээр (8-р зүйл) удирдлагын хяналт нь энэ дүйцүүлэн 
хамгааллын төлөвлөгөөний (7-р зүйл) дагуу явагдаж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэнэ (шалгах арга - 
Хүснэгт 3). Үүнээс гадна Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) төслийн эхний шатанд сонгож, 
Хүснэгт 3 – 7 -д заасан удирдлагын хяналт нь төлөвлөсөн үр дүн буюу ландшафтын түвшинд хулгайн 
ан агнуурыг бууруулж, Биологийн олон янз байдалд ашиг тус авчирч чадаж байгаа эсэхийг үнэлж 
дүгнэнэ. ГҮҮ- үүдийг 8-р хүснэгтэд жагсааж бичсэн ба ОТ компанийн Биологийн олон янз байдалийн 
мониторинг үнэлгээний төлөвлөгөөнд (БТЗМҮТ) дэлгэрэнгүй тусгасан. БТЗМҮТ-нд тухайн ГҮҮ-үүдэд 
хүрч байгаа болон хүрэхгүй байгаа тохиолдлуудыг баримтжуулж, ЭНА байх урьдчилсан тооцоо 
болон энэ ДХМТ-нд тусгана. 

7.2  Хяналт шалгалтын арга 

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд удирдлагын хяналтыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх хяналт 
шалгалтын арга ашиглаж байгаа (Хүснэгт 5 - 9). Компанийн болон гадны (гэрээлэгчид) 
байгууллагуудын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг төлөвлөгөөний үзүүлэлтүүдтэй харьцуулж, 
тайлан гаргах замаар тухайн хяналт шалгалтын аргыг хянадаг (буюу шалгадаг). Эдгээр ажлын 
төлөвлөгөө болон орц/бүтээгдэхүүнийг жил тутам хэлэлцэн тохиролцож БОЯБДХМТ-нд нэгтгэн 
оруулдаг (7-р болон 9-р зүйлээс үзнэ үү). 

 

Жилийн эцсийн тайланг дүйцүүлэн хамгааллын төсөл тус бүр дээр бичнэ. Энэхүү тайланд тухайн 
жилийн төлөвлөгөө, ажлын үр дүн, цаашид хийх ажлын зөвлөмж, ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт 
оруулахтай холбоотой ажлуудыг тусгана. Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын явцын хураангуй тайланг  
Оюутолгойн Байгаль орчин, нийгмийн жилийн эцсийн тайланд оруулна.  

Эерэг нөлөөллийн  дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр дүн болон тухайн ажил хүссэн үр дүнд хүрсэн 
эсэхийг тодорхойлдог.  

 

7.3 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт 

Оюу толгой ХХК нь БОЯБМҮТ-ний хүрээнд Биологийн олон янз байдалийн үлдэгдэл нөлөөлөл, 
Биологийн олон янз байдалийн төлөв байдал, авч хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээний үр дүн 
зэрэгт хяналт үнэлгээ хийж байна. Дүйцүүлэн хамгааллын төсөл тус бүрийн гол үр дүнг ГҮҮ ашиглан 
хянаж үнэлдэг (БОЯБМҮТ нарийвчлан оруулснаар). Биологийн олон янз байдалд үр ашиг авчирч, 
ЭНА байх зорилтод хүргэх удирдлагын хяналтыг төслийн түвшинд хангах үүднээс ГҮҮ нь зохих 
зорилттой байдаг. БТЗМҮТ-нд ГҮҮ-г хянах аргуудыг тусгасан ба үүнд зорилтоо биелүүлэх болон 
биелүүлэхгүй байх босго, ГҮҮ-ний зорилтыг дасан зохицох менежментээр илүү үр ашиг гаргах 
зорилгоор хянуур тодорхойлсон тул төслийн үйл ажиллагаа ЭНА байх зорилтод хүрэх чиглэлээ 
алдахгүй байх гэх мэт арга орно. 

 

7.4 ЭНА байх урьдчилсан тооцоо 
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БОЯБМТ, ГЭЭХНСМТ-нд Биологийн олон янз байдалд учрах эрсдэл, нөлөөлөл бууруулах 
менежментийн хяналт бий болгох, урьдчилсан байдлаар тооцоолсон үлдэгдэл нөлөөллийн талаар 
дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Энэхүү БОЯБДХМТ-д үлдэгдэл нөлөөллүүдийг шийдэх төлөвлөсөн болон 
төлөвлөж буй менежментийн хяналтын тухай тодорхой харуулсан. ЭНА байх урьдчилсан тооцооны 
тухай тусгай баримт бичигт биологийн чухал төрөл зүйлүүдэд учрах үлдэгдэл сөрөг нөлөөлөл, нөхөн 
сэргээлт болон дүйцүүлэн хамгааллаар бий болох үр ашиг, тэдгээрийг харьцуулснаар Биологийн 
олон янз байдалүүдийн нийт төлөв байдлын таамаг гаргах талаар тооцоолсон (Хүснэгт 11-д 
нэгтгэсэн). ГҮҮ-ийн хувьд ЭНА байх урьдчилсан таамгаар зорилт тавьсан ба уг зорилт биелвэл ЭНА 
байх зорилт биелэх юм. Тухайн зорилтуудыг давуулан биелүүлэх, эсвэл биелүүлэхгүй байх 
тохиолдолд ЭНА байх төлөвлөгөө эрсдэлд орохооргүй байхаар тогтоосон. 

 

7.5  Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт 

 

Хүснэгт 10 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт 

№  ГҮҮ ЭНА байх зорилт  

биелүүлэх төлөвлөгөө 

Мониторинги

йн арга 

хэмжээ 

ДХМТ-

ний 

удирдла

гын 

хяналт  

Хулгайн ан, 

зөвшөөрөлгүй 

ургамал түүх 

явдал багассан 

байх 

 Хулгайн ан 18%-иар 

багасах 
  

ДХМТ-ГҮҮ-1 Хулгайн ангийн 

дүйцүүлэн 

хамгаалал 

хэрэгжүүлэх газар 

нутгийн хүрээнд 

хулан (хар сүүлт 

зээр)-ийн цогцосны 

хэмжээ 

2015-2016 оны суурь 

үзүүлэлтээс 18%-иар 

багасах 

Шугамын 

трансект– 

БОЯБМҮТ-г 

үзнэ үү 

 

ДХМТ-ГҮҮ-2 100,000 км2талбай 

дахь хулан, хар 

сүүлт зээрийн тоо 

толгой 

Илрүүлэх өсөлт (p<0.2)  

[бууралт ОТ төслийн бус 

нөлөөлөлтэй холбоогүй 

бол] 

Шугамын 

трансект –  

БТЗМҮТ-г 

үзнэ 

үү 

 

ДХМТ-ГҮҮ-3 Хулан, хар сүүлт 

зээр дэд бүтцээс 

дайжсан байдал 

Хулгайн ан агнуурын 

эсрэг арга хэмжээ 

хэрэгжүүлж буй 

газруудад ан амьтны 

дайжилтыг 8.5%-иар 

бууруулах 

Хиймэл 

дагуулаар 

хянах хүзүүвч  

- БОЯБМҮТ- г 

үзнэ 

үү 

 

Ноолуурын 

тогтвортой 

 350,000 га-д бэлчээрийн 

чанарыг 3.75%-иар 
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№  ГҮҮ ЭНА байх зорилт  

биелүүлэх төлөвлөгөө 

Мониторинги

йн арга 

хэмжээ 

ДХМТ-

ний 

удирдла

гын 

хяналт  

үйлдвэрлэл сайжруулах 

ДХМТ-ГҮҮ-4 Бэлчээрийн төлөв 

байдал 

Дүйцүүлэн хамгаалын 

бүсийн мониторингийн 

талбайд 3.75%- иар 

сайжруулах 

Ургамлын 

мониторинги

йн талбай – 

БТЗМҮТ-г 

үзнэ үү 

 

Хашаа буулгах  Туурайтан амьтад төмөр 

замаар байнга хөндлөн 

гардаг ба замын хоёр 

талд идээшилдэг 

  

ДХМТ-ГҮҮ-5 Өмнөд говийн бүсэд 

хулан 

амьдардаг газар 

нутгийн хэмжээ 

Өргөжүүлэн сунгасан 

газарт УБ- Бээжин 

чиглэлийн төмөр замын 

зүүн талын 5,000 км2 орно  

Газрын болон 

агаарын 

судалгаа –  

БТЗМҮТ-г 

үзнэ 

үү 

 

ДХМТ-ГҮҮ-6 УБ-Бээжин 

чиглэлийн төмөр 

замаар хулан, хар 

сүүлт зээр хөндлөн 

гарч буй нийт гарц 

гармын тоо 

Хулан, хар сүүлт зээр 

сард10-аас дээш хөндлөн 

гардаг 

Зургийн 

аппаратаар 

бүртгэх,хийм

эл дагуулаар 

хүзүүвч хянах 

– БТЗМҮТ-г 

үзнэ үү* 

 

Цахилгаан 

дамжуулах 

шугамын улсын 

стандарт  

Монгол улсад 

байгаа ОТ төслийн 

бус цахилгаан 
дамжуулах шугамыг 

шинэ стандартын 

дагуу барьж шувуу 

мөргөх, цахилгаанд 

цохиулдаг байдлыг 

бууруулах 

Хөндлөнгийн 

шинжээчийн авч үзсэнээр 

шувуудын мөргөлдөөн, 
цахилгаанд цохиулах  

явдлыг бодитоор 

бууруулснаар жороо 

тоодгийн төрөл зүйлд ОТ 

төслөөс үзүүлэх 

нөлөөллийг хангалттай 

бууруулна 

-  

 Шинэ стандартын 

дагуу Монгол улсад 

баригдсан ОТ 
төслийн бус 

цахилгаан 

дамжуулах шугамын 

урт  

Зорилт тодорхойлоогүй 

байгаа (Хавсралт 1-ийг 

үзнэ үү) 

Арга зүй 

боловсруула

х 

 



Хуудас 50-ийн 45 

ХЭВЛЭХЭД ХЯНААГҮЙ ХУУЛБАР ХУВЬ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2017-01-07 

 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: 

OT-10-E16-PLN-0003 
Хувилбар: 

1.1 

№  ГҮҮ ЭНА байх зорилт  

биелүүлэх төлөвлөгөө 

Мониторинги

йн арга 

хэмжээ 

ДХМТ-

ний 

удирдла
гын 

хяналт  

ОТ төслийн бус 

цахилгаан 

дамжуулах 

шугамд 

тусгааралгч 

суурилуулах 

ОТ төслийн бус 

цахилгаан 

дамжуулах шугамд 

тусгаарлагч 

суурилуулж шувуу 

цахилгаанд 

цохиулахаас 

сэргийлэх 

Хөндлөнгийн 

шинжээчийн авч үзсэнээр 

шувуудын цахилгаанд 

цохиулах явдлыг 

бодитоор бууруулснаар 

жороо тоодгийн төрөл 

зүйлд ОТ төслөөс үзүүлэх 

нөлөөллийг хангалттай 

бууруулна 

-  

 Тусгаарлагч 

суурилуулсан ОТ 

төслийн бус 

цахилгаан 

дамжуулах шугамын 

урт  

Зорилт тодорхойлоогүй 

байгаа– ТЭЗҮ-ийн 

хүрээнд боловсруулна. 

БОЯБДХМТ-ний 

удирдлагын хяналт  № 

17.4-ийг үзнэ үү 

Аргазүй 

боловсруула

х 

 

*Эдгээр аргыг богино хугацаанд тохиромжтой гэж үзсэн ба урт хугацаанд гарц гармын тоо илрүүлэхэд (тохиолдсон ч) хангалттай 
биш.Ажиглалтыг тохиолдлын чанартай буюу богино хугацаанд тайлагнах зэрэг бусад аргуудыг урт  хугацаанд хамруулах боломжтой. 

ГҮҮ тус бүрд ЭНА байх таамаглал, БТЗМҮТ боловсруулсан: 

• Зорилт – Биологийн олон янз байдалүүдийн ЭНА байх таамаглалд тодорхойлсон тоон 
зорилтуудыг ЭНА /ЦАБ зорилтод хүрхэд төлөвлөгөөт үр ашигт үндэслэж тооцсон; 

• Улбар шар өнгийн босго–ОТ компаниас ЭНА/ЦАБ зорилтоо биелүүлэхэд тооцоолсон 
ахиц дэвшилд хүрээгүйн шалтгаан болон шийдлийг судлах шаардлага гарахаас өмнө хүлээн 
зөвшөөрөх боломжтой урьдчилан таамагласан шалтгаанд үндэслэж БТЗМҮТ-нд бүх 
зорилтын урьдчилан тодорхойлсон босгыг тогтоосон; 

• Улаан өнгийн босго - ОТ компаниас ЭНА/ЦАБ зорилтоо биелүүлэхэд тооцоолсон ахиц 
дэвшилд хүрээгүй шалтгаан болон шийдлийг судлах шаардлага гарахаас өмнө хүлээн 
зөвшөөрөх боломжтой урьдчилан таамагласан шалтгаанд үндэслэж БТЗМҮТ-нд бүх 
зорилтын урьдчилан тодорхойлсон улаан өнгийн босгыг тогтоосон. 

 

Мониторингийн үр дүнг аль болох яаралтай буюу хамгийн багадаа жил тутам тогтоосон босго 
үзүүлэлт болон зорилттой харьцуулж үнэлэх ба шаардлагатай бол ДХМТ-ний ажлын төлөвлөгөөг 
өөрчилж шинэчилнэ. Үнэлгээний явц, босго үзүүлэлт давсан тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг БТЗМҮТ-нд тодорхой тусгасан. Хэрэв дүйцүүлэн хамгааллын төсөл бүхлээрээ үр ашиг 
гаргаагүй бол Оюу толгой компани гэрээт байгууллагууд, Биологийн олон янз байдалийн 
зөвлөхүүдийнхээ хамт өөр дүйцүүлэн хамгааллын төсөл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

7.6 ЭНА байх таамаглал 

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны үлдэгдэл нөлөөлөл бүрд цэвэр эерэг төлөв байдал гарах 
эсэхийг ЭНА байх таамаглалд үнэлсэн. Түүнчлэн дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг тусгасан. 
Нөлөөллийг төслийн үйл ажиллагаанд өртсөн бодгалийн тоо болон тэдгээрийн амьдрах орчны 
хэмжээ (гектар) болон нөхцөлөөр тодорхойлсон. 
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ЧАО-ны 

үнэлгээнд 

багтсан 

БТЗ? 

Ноцтой 

үлдэгдэл 

нөлөөллий

н эрсдэл1 

Хэм

жээ 

Үлдэгд

эл 

нөлөө

лөл 

Дүйцүүлэн 

хамгаалал 

Үр 

ашиг 

Цэвэр 

төлөв 

байдал
2 

Зээлдүү

лэгчийн 

шаардла

га 

Шаардлага 

биелсэн? 

Амьдрах орчин 

Голын 

хайлаас, 

улиангар 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Талбайн гадуурх нөхөн сэргээлтэд хайлаас хамрагдана ЦАБ Тийм 

Байнгын бус 

нуур, 

цөөрөм 

 Нөлөөлөл байхгүй ЦАБ Тийм 

Боржин 

илэрцтэй 

газрын 

ургамлын 

бүлгэмдэл 

 

Тийм 

 

Ноцтойүлдэгдэлнөлөөлөл байхгүй 

 

ЭНА 

Тийм 

 

Бэлчээр 

 Амьдрах 

орчин шууд 

алдагдах 

(ул мөр) 

 

га 

Тийм Нөхөн 

сэргээлт  
190  

4,800 

 

ЦАБ 

Тийм 

Ноолуурын 

тогтвортой 

үйлдвэрлэл 

13,1 

25 

Заган ой  Ноцтойүлдэ

гдэлнөлөөл

өл байхгүй 

га Тийм Нөхөн 

сэргээлт  

12 0 ЦАБ Тийм 

Хөхтөн 

 

 

 

 

Хулан 

 

 

 

 

Тийм 

 

Амьдрах 

орчин шууд 

бусаар 

алдагдах 

(эвдрэл) 

 

га 

 

17,000 

Хулгайн ан 

агнуурын 

эсрэг үйл 

ажиллагаа 

44,0 

00 

 

2,500,0

00 

 

 

 

 

ЭНА 

 

 

 

 

Тийм 

Хашаа 

буулгах 

2,50 

0,000 

Шууд бус 

үхэл/хорогд

ол 

Бодг

алий

н тоо, 

150 Хулгайн ан 

агнуурын 

эсрэг үйл 

450 300 
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Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: 

OT-10-E16-PLN-0003 
Хувилбар: 

1.1 

 

Хүснэгт 11 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний дараахь Биологийн олон янз байдалийн цэвэр төлөв байдлын урьдчилсан тооцоо 

жилд ажиллагаа 

 

Хуваагдах 

 

га 

 

23,000 

Хулгайн ан 

агнуурын 

эсрэг 

үйл 

ажиллагаа 

85,0 

00 

 

2,600,0

00 

Хашаа 

буулгах 

2,50 

0,000 

 

Хар сүүлт зээр 

 

Тийм 

Амьдрах 

орчин шууд 

бусаар 

алдагдах 

(эвдрэл) 

га 17,000 Хулгайн ан 

агнуурын 

эсрэг үйл 

ажиллагаа 

44,0 

00 

27,000  

ЭНА 

 

Тийм 

Шууд бус 

үхэл/хорогд

ол 

Бодг

алий

н тоо, 

жилд 

420 Хулгайн ан 

агнуурын 

эсрэг үйл 

ажиллагаа 

1,26 

0 

840 



 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

 2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E16-PLN-0003 

Хувилбар: 

1.1 

 ЧАО- 

ны 

үнэлг 

ээнд 

багтсан 

БТЗ? 

Ноцтой 

үлдэгдэл 

нөлөөллийн 

эрсдэл1 

Хэмж

ээ 

Үлдэгдэл 

нөлөөлө

л 

Дүйцүүл

эн 

хамгаала

л 

Үр 

ашиг 

Цэвэр 

төлөв 

байдал2 

Зээлдү 

үлэгчи йн 

шаард лага 

Шаард 

лага 

биелс 

эн? 

  Хуваагдах га 23,000 Хулгайн 

ан 

агнуурын 

эсрэг үйл 

ажиллага

а 

85,0 

00 

62,000   

Аргал

ь 
Тийм Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Хулгайн ан агнуурын эсрэг дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас тус 

төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ 
ЭНА Тийм 

Цагаа

н зээр 
 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Хулгайн ан агнуурын эсрэг болон ноолуурын тогтвортой 

үйлдвэрлэлд чиглэсэн дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас тус төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ  
ЦАБ Тийм 

Соото

н 

алагд

ай 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй ЦАБ Тийм 

Эрээн 

хүрэн 
 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй ЦАБ Тийм 

Шувуу 

Ferrug

inous 

Duck 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугамтай холбоотой дүйцүүлэн 

хамгаалах ажлаас тус төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ  

ЦАБ Тийм 

 

Могой

ч 

загала

й 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй.Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугам болон ноолуурын 

тогтвортой 

үйлдвэрлэлтэй (бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулах)холбоотой дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас  

тус төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ 

 

ЦАБ 

Тийм 

 

Ооч 

ёл 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугам болон ноолуурын  

тогтвортой 

үйлдвэрлэлтэй (бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулах) холбоотой дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас  

тус төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ 

 

ЦАБ 

Тийм 

Хонин  Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугамтай холбоотой дүйцүүлэн ЦАБ Тийм 
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Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: 

OT-10-E16-PLN-0003 
Хувилбар: 

1.1 

 

тоодог хамгаалах 

ажлаас тус төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ 

 

Ж оро

о 

тоодог 

 Амьдрах 

орчин шууд 

бусаар 

алдагдах 

(эвдрэл) 

Бодг

алий

н тоо, 

жилд
3 

37 Цахилгаа

ны 

шугамын 

стандарт4 

?5 ? 5 
 

ЦАБ 

Магад лал 

бага 

Үхэл/хорогдо

л 

Бодг

алий

н тоо, 

жилд 

13 Цахилгаа

ны 

шугамын 

стандарт  

? 5 ? 5 

Идлэг 

шонхо

р 

 Шууд бус 

үхэл/хорогдо

л 

Бодг

алий

н тоо, 

жилд 

-ve6 Цахилгаа

ны 

шугамын 

тусгаарла

лт  

+++ 

ve6 

+++ve ЦАБ Тийм 

Релик

т 

цахла

й 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугамтай холбоотой дүйцүүлэн 

хамгаалах ажлаас үр ашиг ирнэ 

ЦАБ Тийм 

Ногтр

уу 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй.Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугам болон ноолуурын 

тогтвортой 

үйлдвэрлэлтэй (бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулах) холбоотой дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас  

үр ашиг ирнэ 

ЦАБ Тийм 

Козло

вын 

хайру

улдай 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугам болон ноолуурын 

тогтвортой 

үйлдвэрлэлтэй (бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулах) холбоотой дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас  

үр ашиг ирнэ 

ЦАБ Тийм 



 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

 2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E16-PLN-0003 

Хувилбар: 

1.1 

 ЧАО- 

ны 

үнэлг 

ээнд 

багтса

н 

БТЗ? 

Ноцтой үлдэгдэл 

нөлөөллийн 

эрсдэл1 

Хэм

жээ 

Үлдэгд

эл 

нөлөө

лөл 

Дүйцүүлэн 

хамгаалал 

Үр 

ашиг 

Цэвэр 

төлөв 

байда

л2 

Зээлдү 

үлэгчи йн 

шаард 

лага 

Шаард лага 

биелс эн? 

Хулан

жороо 

 Ноцтой үлдэгдэлнөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугам болон ноолуурын тогтвортой 

үйлдвэрлэлтэй (бэлчээрийн төлөв байдал сайжруулах) холбоотой дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас үр 

ашиг ирнэ 

ЦАБ Тийм 

Шар 

цээжи

т 

болжм

ор 

 Нөлөөлөл байхгүй ЦАБ Тийм 

Борцг

ор 

хотон 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. Тус төрөл зүйлд цахилгааны шугамтай холбоотой дүйцүүлэн 

хамгаалах ажлаас тус төрөл зүйлд үр ашиг ирнэ 

ЦАБ Тийм 

Ургамал 

Монго

л 

буйлс 

Тийм Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. ГЭЭХНСМТ-ний үйл ажиллагааны дараа тухайн төрөл зүйлийн 

нөлөөлөл буурна 
ЭНА Тийм 

Цагаа

н гоёо 

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. ГЭЭХНСМТ-ний үйл ажиллагааны дараа тухайн төрөл зүйлийн 

нөлөөлөл буурна 
ЦАБ Тийм 

Цөлий

н 

аргам

жин 

цэцэг 

Тийм Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. ГЭЭХНСМТ-ний үйл ажиллагааны дараа тухайн төрөл зүйлийн 

нөлөөлөл буурна 
ЭНА Тийм 

Пота

нины 

улаан

 Ноцтой үлдэгдэл нөлөөлөл байхгүй. ГЭЭХНСМТ-ний үйл ажиллагааны дараа тухайн төрөл зүйлийн 

нөлөөлөл буурна 
ЦАБ Тийм 
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Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: 

OT-10-E16-PLN-0003 
Хувилбар: 

1.1 

тулам 

Грубо

вын 

ортуу

з 

Тийм Амьдрах орчин шууд 

алдагдах 

(ул мөр) 

га ?7 Нөхөн 

сэргээлт  
+?8 +?8 ЭНА магадл 

алтай 

Пота

нины 

хотир 

Тийм Амьдрах орчин шууд 

алдагдах (ул мөр) 
га ? 7 Нөхөн 

сэргээлт  
+?8 +?8 ЭНА Магад 

лалтай 

Зүүнг

арын 

гоёо 

 Шууд бус 

үхэл/хорогдол 

Цугл

уулса

н 

хэмж

ээ 

-ve Байхгүй 0 -ve ЦАБ Үгүй9 

Танам

ал 

махир

с 

 Амьдрах орчин шууд 

алдагдах (ул мөр) 
га ? 7 Нөхөн 

сэргээлт  
+?8 +?8 ЦАБ Магад 

лалтай 

 

1–БТЗМТ-ний 3-р хавсралтаас үзнэ үү (Оюу толгой ХХК 2016a) 2 –хоёр чухал тоонд 

3 –нөлөөллийн талбайг тоо толгойн нягтшилаар үржүүлэх замаар нөлөөллийг популяцын түвшний нөлөөлөлд хувиргах ба ингэснээр тухайн нөлөөллийг 

дүйцүүлэн хамгааллын ижилхэн арга хэмжээгээр бууруулах буюу шийдэх боломжтой 

4 - тус  төрөл зүйлд ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлтэй холбоотой дүйцүүлэн хамгаалах ажлаас үр ашиг ирж болох ч популяцын түвшний нөлөөлллийг 
тодорхойлоогүй 

5 –цахилгаан дамжуулах шугамын улсын стандарт урт хугацаанд жороо тоодгийн зүйлд үр ашиг өгөх хэдий ч тус төрөл зүйлийн амьдрах орон зайд цахилгааны 

шугам барих төлөвлөгөө яригдаагүй–тиймээс үр ашгийг тодорхойлоогүй, ЭНА байх зорилт ОТ -н 25 жилийн хугацаанд биелэх магадлал бага 

6 –хасах тэмдэг тодорхойлоогүй сөрөг нөлөөллийг, нэмэх тэмдэг тодорхойлоогүй эерэг нөлөөллийг харуулна 

7–төслөөс энэ төрөл зүйлд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг одоо тооцоолж байгаа - ГЭЭХНСМТ болон холбогдох үйл ажиллагааг харна уу  

8 – төслөөс энэ төрөл зүйлд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг судалж байгаа боловч хараахан тодорхойлоогүй - ГЭЭХНСМТ болон холбогдох үйл ажиллагааг 

харна уу 

9 – энэ төрөл зүйл бол шимэгч ургамал тул нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалалд орохгүй байх магадлалтай. Цаашдын судалгаагаар нөхөн сэргээх шаардлага 

олохгүй бол түүний үлдэгдэл нөлөөлөл хэвээр  хоцорно 



 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө 
Үйлчилж эхлэх хугацаа: 

 2016.04.01 
Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E16-PLN-0003 

Хувилбар: 

1.1 

8  АУДИТ БА ТАЙЛАГНАЛ  
8.1  Дотоод аудит 
7-р зүйлд заасан ажил, удирдлагын хяналтад нийцүүлэн ажиллаж байгаа эсэхийг компанийн жил 
бүрийн дотоод аудитын хөтөлбөрөөр Гүйцэтгэлийн үнэлгээ, аудитын 16-р хэсгийн дагуу хянана. Тус 
аудитаар компанийн ЭМААБОХАБ-ын удирдлагын системийн шаардлагууд үйл ажиллагаанд 
мөрдөгдөж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэх зорилгоор хийдэг (БОННҮ-ний шаардлага, менежментийн 
төлөвлөгөөнүүд орно). 
Тус хяналт шалгалтаар илэрсэн хэрэг болон үл биелэлтийн талаар компанийн ЭМААБОХАБ-ын 
удирдлагын системийн шаардлагын дагуу Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний 
хүрээ баримт бичигт зааснаар тайлагнана. 
8.2  Гадны аудит 
Төслийн зээлдүүлэгчид энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд Рио Тинто группын ЭМААБОХАБ 
Бизнесийн нийцлийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хоёр жил бүр аудит хийнэ.  

 
Annual reviews by Project Lenders and the Independent Environmental and Social Consultants 
can be conducted up to three times per year as per the Common Terms Agreement.  
8.3  Бүртгэл хөтлөх  
Аудит, хяналт шалгалт, хэргийн бүртгэлийг Баримт бичиг ба түүний хяналтын 8-р бүлэг, Өгөгдөл ба 
бүртгэлийн менежментийн 15-р бүлгийн дагуу хөтөлнө. Рио Тинтогийн Бизнесийн шийдлийг Дотоод 
болон гадаад аудитын үр дүн, холбогдох үйл ажиллагаа, Хэрэг болон холбогдох судалгаа, үйл 
ажиллагааг бүртгэхэд хэрэглэнэ. 
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