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БОНХЯ Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яам 
ОТБГА Олон Талт Баталгаа Гаргагч Агентлаг 
УЛТ Уурхайн Лицензийн Талбай 
ӨМ Өөрчлөлтийн Менежмент 
ЭМЯ Эрүүл Мэндийн Яам  
MWMP Эрдэст Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө 
ХҮгүй Хүчил үүсгэхгүй 
ЦУБОХҮА Цаг Уур болон Байгаль Орчны Хяналтын Үндэсний Агентлаг 
ЦЭН Цэвэр Эерэг Нөлөөлөл 
АҮМТ Ашиглалтын Үеийн Менежментийн Төлөвлөгөө 
OT Оюу Толгой  
OT-ГС Оюу Толгой – Гашуун Сухайт 
OT-ХБ Оюу Толгой - Ханбогд 
ХҮ Хүчил Үүсгэдэг  
БООМ Байгаль Орчны Хамтын Оролцоотой Мониторинг 
ГШ Гүйцэтгэлийн Шаардлага 
ГС Гүйцэтгэлийн Стандарт 
RAP Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Үйл ажиллагааны Төлөвлөгөө 
БСТТ Бойлуурын Судалгаа Туршилтын Төв 
РТ Рио Тинто 
РТБШ Рио Тинто Бизнесийн Шийдэл 
СЧБ Стандарт Чартеред Банк 
ОТХАТ Оролцогч Талуудтай Хамтран Ажиллах Төлөвлөгөө 
ОТЗҮ Оролцогч Талуудыг Зохицуулах Үүрэг 
АЧ Ажлын Чиглэл 
БОЯБЗ Байгалийн Олон Янз Байдлын талаархи Зөвлөгөө 
НУХБ Нийт Уусгасан Хатуу Биет 
НӨНТ Нэг Өдөрт Ногдох Тонн 
ХХБ Хаягдал Хадгалах Байгууламж 
ГУ Гүний Уурхай 
АНУЭИБ АНУ-ын Экспорт-Импорт Банк 
ХХЗМТ Хог Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төв 
УМТ Усны Мониторингийн Төлөвлөгөө 
ХЧО Хаягдал Чулуулгийн Овоолго 
УНМТ Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө 
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ  
Оюу Толгой төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ Төсөл” гэнэ) Монгол улсын Өмнийн Говьд 
оршидог ба Улаанбаатар нийслэл хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын хилээс 
хойш 80 км-т орших дэлхийн хэмжээний зэс, алтны уурхай юм. Тус ашигт малтмал нь зэс, алт, 
мөнгө болон бага хэмжээний молибден бүхий хэд хэдэн бүлэг ордоос бүрдэнэ. Уг төслийг Туркойз 
Хилл Ресурс (66 хувь), Монгол Улсын төрийн өмчит Эрдэнэс Оюу Толгой (34 хувь) компанийн 
хамтын эзэмшлийн Оюу Толгой ХХК (цаашид “Төслийн Компани” буюу ОТ гэнэ) хэрэгжүүлж 
байгаа болно. Рио Тинто нь Туркойз Хилл Ресурс компанийн гол хувьцаа эзэмшигч бөгөөд 2010 
оноос хойш бүх хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс уг төслийг албан ёсоор удирдаж байна.   

2013 оны 9-р сараас хойш Италийн Женоа хотод байрлах Д’Аполлониа Оюу Толгой Төсөлд 
санхүүжилт олгох Ахлах Зээлдүүлэгчдийн1 бүлгийн нэрийн өмнөөс Байгаль орчны болон Нийгмийн 
бие даасан Зөвлөхөөр гэрээлэгдэн ажиллаж байгаа болно. 

БОНБДЗ-ийн төслийн талбай руу хийх дараагийн аялал 2014 оны 11-р гэж төлөвлөгдсөн бөгөөд 
төслийн талбай руу сүүлд очсоноос (2014 оны 3-4-р сар) хойш тодорхойлсон зүйлүүдийн явцыг 
харуулах хугацаа бага байгаа учир Төслийн Компани болон Ахлах Зээлдүүлэгчид энэ удаагийн 
аудитыг бичиг баримтын аудит хэлбэрээр хийхээр тохиролцсон болно. Аудитын хүрээнд Төслийн 
үйл ажиллагаанд хамаарах байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааны хамгийн 
сүүлийн үеийн баримт/мэдээллийг шалгах, БОНБДЗ-ийн төслийн талбай руу хийсэн сүүлийн 
томилолтоос хойш Төслийн удирдлагаас мэдээлсэн аливаа нөлөө/зөрчлийг тодорхойлох болон 
Төслийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй үр нөлөөг бууруулах арга хэмжээг шаардлагын дагуу 
хэрэгжүүлсэн эсэхийг тодорхойлох зэрэг багтаж байсан болно.  

Аудитанд төслийн талбай руу явах “ердийн” томилолтын явцад гүйцэтгэлийг шалгах шаардлагатай 
сэдвүүдийг багтаагаагүй болно. Энэхүү баримт бичигт багтаасан мэдээлэл нь ОТ-ээс өгсөн баримт 
бичгийн хяналт шалгалт болон ЭМААБО болон нийгмийн үзүүлэлтийг хариуцдаг ОТ-ийн 
ажилтнуудын захидал харилцаанд үндэслэгдсэн болно. Энэхүү тайлан нь Үйл ажиллагааны Шатны 
удирдлагын Төлөвлөгөө, Байгаль Орчин болон Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ), Байгаль 
Орчин болон Нийгмийн Үйл ажиллагааны Төлөвлөгөө (БОНҮАТ) болон холбогдох бусад баримт 
бичигт багтсан Төслийн зорилтуудын хувьд нийцээгүй нөхцөл байдлыг дахин шалгасан тайлан 
(Хэсэг 3-ийн Асуудлын Хүснэгтийг үзнэ үү) болно. 

Энэхүү тайланд багтаагүй сэдвүүдийг БОНБДЗ-ийн баг бүхлээрээ 2014 оны 11-р сард төслийн 
талбайд томилолтоор ажиллах үед анхаарч авч үзэх болно.  

Энэ чиглэлийн үндсэн ажиглалтуудыг дараахь байдлаар хураангуйлсан болно.  

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем  

Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнд төслийг удирдан явуулах цогц тогтолцоог 
тодорхойлсон ба уг тогтолцоо нь Төслийн стандарт Монгол Улсын хууль, дүрэм журам, тусгай 
зөвшөөрлийн нөхцөл, 2009 оны 10 сарын 6-нд байгуулсан Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ, ОУСК, 
ЕСБХБ-ны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн бодлого, стандарт 
шаардлагуудыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх юм. Менежментийн системд төлөвлөлт, ашиглалт, 
тайлагнах хяналт шалгалт, тогтвортой ахиц гарч байгаа эсэхийг хянах гол элементүүд бүгд орж 
байгаа. Ашиглалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө нь төслийн үүрэг, хариуцлага, гүйцэтгэлийн гол 
үзүүлэлтүүд, мониторинг хийх параметр үзүүлэлтүүд, хэрэгжүүлэх баримт бичгийн лавлагааг 
тодорхойлно. Системд мөн энэхүү тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд авч үзсэн Төслийн зүгээс 
хэрэгжүүлсэн төслийн төлөвлөгөө болон зорилтуудын өөрчлөлтүүдэд хандсан Өөрчлөлтийн 
Менежмент (ӨМ)-ийн явцыг багтаасан болно.  

 

Ус болон хаягдал усны менежмент  

ОТ нь БОННҮ-нд тусгасан Ундай голын урсгалын чиглэлийг бүрэн өөрчлөх боломжгүй  тул Ундай 
голыг хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төсөл хэрэгжүүлсэн. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл 
олгох асуудал хойшилсоны улмаас Уурхайн Лицензэт Талбайн (УЛТ) хашаанаас гадна хийгдэх уг 
төслийн барилгын зарим ажлууд хийгдэж чадахгүй байна. Урсгалын чиглэлийг нь өөрчилснөөр 
хөрсний ус газар доор байрлуулсан хоолойд орж байна; гэхдээ тус хоолой одоогоор бүрэн 
ажиллахгүй байгаа бөгөөд хөрсний усны зарим хэсэг нь газрын гадаргууд гарж хиймэл булаг бий 
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болгож байна. Одоо явагдаж буй Ундай Голыг Хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төслийн 
БОННҮ-д Бор Овоо булгийг нөхөн сэргээхтэй  холбоотой техникийн нөхцөл, загвар бүрэн 
тусгагдаагүй байна.  

БОНМТ-д тодорхойлогдсон БОННҮ-ийн ӨМ-ийн журмыг Төслийн зүгээс 2014 оны 5-р сарын 20-
ны өдөр хэрэгжүүлсэн (Өөрчлөлтийн Менежмент 2014-001). ӨМ-ийн журмыг хэрэгжүүлэх зорилго 
нь (а) БОННҮ-ийн зорилтууд нь Ундай голын хэсэгчлэн тохируулсан болон Хамгаалалтын 
төлөвлөгөөний үл нийцсэн нөхцлийг авч үзэх; болон (b) Ундай голын чиглэлийг бүхлээр өөрчлөх 
төслийн загварчлал болон барилгын ажил БОННҮ-тэй үл нийцэх байдлыг авч үзэх (ө.х. УЛТ-аас 
гадуур хийгдсэн ажил). Хүргүүлсэн Өөрчлөлтийн Мэдэгдлийг 2014-001 боломжтой мэдээллийн 
техникийн нарийвчилсан үнэлгээ хүлээгдэж буй учир  Зээлдүүлэгчид хүлээн зөвшөөрөгүй байгаа 
болно. Ундай голын гольдирлыг бүрэн өөрчлөх – Шинэ Боро Овооны булаг “Усны Нөөцөд нөлөөлөх 
үнэлгээ”-ний баримт болон бусад холбогдох гидрогеологийн мэдээлэлд хийх  нэн чухал үнэлгээний 
ажил 2014 оны 3-4-р сарын БОНБДЗ-ийн зөвлөмжөөс хойш хийгдээгүй байна. Энэхүү шалгалтыг 
одоогоор 2014 оны 11-р сард хийхээр төлөвлөсөн байгаа болно.  

Мэдэгдэж байгаа зургаан цооногийн гурав нь Гүний хоолойн цооногийн гидрогеологийн 
байгууламжийн харилцан холболттой байгааг лацадсан бөгөөд лац тавьсан үр дүнг харах үүднээс 
хянаж байгаа болно. 2014 оны 5-р сард Төслийн зүгээс УЛТ-ын дотор болон гадна талд харилцан 
холбоотой цооногуудыг лацдах ажлыг багтаасан Ажлын хүрээг тодорхойлсон болно. БОНБДЗ-өөс 
ажиглалтын аргаар булгийн гадаргуугиийн талбайг тооцоолж “Булгийн фото зургийг авах ” 
Стандарт Ажлын Журмын дагуу зураг авах уламжлалтай болохыг зөвлөж байгаа болно. Усны 
мониторингийн хөтөлбөр болон Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд ОТ—ийн энэ талаар 
гаргасан зорилтуудын дагуу хийгдэх нэмэлт судалгаа, ажлыг багтаажээ. Эдгээр ажлуудын 
гүйцэтгэлийн аудит болон УМХ болон УНМТ-д заагдсан зорилтуудтай тухай бүр нийцэж байгаа 
эсэхийг хянаж шалгана.  

Эрдсийн Хаягдлын Менежмент  

Ил уурхай, Хаягдал чулуулгийн далан (ХЧД) болон Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-тай  
холбоотой эрдсийн хаягдлын менежмент нь Төслийн стратегийн хүрээнд үргэлжилж байгаа болно. 
Гүний уурхайн малталттай холбоотой чулуулгийн агуулахын асуудлыг ӨМ-ийн журмын дагуу 
шийдвэрлэж байгаа юм. Энд Өөрчлөлтийн баримт бичгийн 2014-003 дагуу Босоо ам 1-ийн 
чулуулгийн агуулахыг зайлуулах, мөн Өөрчлөлтийн баримт бичгийн 2014-004 дагуу гүний бусад 
малталтаас гарч буй чулуулгийн агуулах, мөн байнгын боломжит хүчил үүсэх талбай, одоогийн 
Босоо ам 2-ын чулуулгийн агуулахын орчин тойронд байгаа хаягдал чулуулгийн далангийн цогцыг 
шийдвэрлэсэн. Менежментийн үндсэн хяналтуудыг (MW05 and MW06) хүчил үүсгэх боломжтой 
хаягдал чулуулгийн төлөвлөсөн зайлуулах арга хэмжээг тусгах зорилгоор өөрчилсөн бөгөөд үүнд 
урт хугацааны турш дахь чулуулгийн агуулахын мониторнгийн шаардлагууд болон  шаардлагатай 
байгаа хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн байнгын далангийн асуудлыг Усны Мониторингийн 
хөтөлбөрт шинэчлэн оруулсан. Дунд хугацаанд багтаамж болон хатаах байгууламжийн хийгдэж буй 
мониторингийг үргэлжлүүлж байна.  

ХХБ-ийн Хэсэг 1-ийг тавцангийн загварыг бий болгох далангийн хөвөөний барилгын ажлыг хийж 
үргэлжлүүлэн ашиглаж байгаа болно. Овоолсон хаягдлын нягтрал болон далангийн налууг 
нэмэгдүүлснийг тайлагнасан бөгөөд энэ нь одоогоор загварын тооцооноос доогуур байгаагаас гадна 
хөвүүлэгч бодисын туршилтыг төлөвлөөд байна. Үүнээс гадна ХХБ-ийн тогтвортой байдлыг 
загварчлалын өөрчлөлтийн дагуу харуулахдаа инженерингийн үнэлгээгээгэр ХХБ-ийн налуугийн 
доошлох бүсийг ашиглахад зориулсан хүчил үүсгэгч материал нь хаягдлаас асгарах устай 
харилцахаас сэргийлсэн гэдгийг харуулна.  

Эрдсийн бус хог хаягдлыг зохицуулах менежмент  

Төслийн зүгээс менежементийн төлөвлөгөө болон холбогдох үйл ажиллагааны журмуудад 
тодорхойлсон хог хаягдлын менежментийн стратегийн хэрэгжилтийг үргэлжлүүлж байна.  Төслийн 
талбайнуудыг алслагдмал байршилтай холбоотой асуудлуудыг үл харгалзан талбайн гадна дахин 
боловсруулалт хийх хувилбарыг судлах оролдлого чармайлтыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа болно.  

2014 оны 6-р сарын 24-ний өдрөөс байнгын Хог Хаягдлын Менежментийн Төв (ХХМТ)-д хаягдлыг 
устгаж эхэлсэн. Түр хугацааны ХХМТ-ийн ашиглалтыг амжилттай дуусгавар болгож 
хуримилагдсан хог хаягдлыг эсвэл дахин боловсруулах эсвэл шинэ ХХМТ рүү шилжүүлэх юм. 
Төслийн зүгээс одоо байгаа хог хаягдлыг түр байршлаас шинэ байгууламж руу шилжүүлэх явцыг 
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зохицуулах, талбайг анхны байдалд оруулах нөхөн сэргээлт/цэвэрлэгээ ариутгал хийхэд 
шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор түр хугацааны газар булах замаар ашиглалтаас 
гаргах, ариутгал цэвэрлэгээ хийх, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг боловсруулахаар ажиллаж байна.   

Агаарын чанар 

Өмнийн Говь бол хуурай, салхитай бүс бөгөөд шороон шуургын улмаас агаарт үүссэн 
тоосонцруудын өтгөрөл, бөөгнөрөл нэмэгдэж байдаг.  Зарим талаар ерөнхийдөө хуурай, салхитай 
орчны улмаас хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын Төслийн Стандартаас давж гарах тохиолдолд 
байсаар байгаа болно. ОТ-ийн зүгээс стандартаас давж гарсан нөхцөл байдал, шалтгааныг анхаарч 
үзэх тал дээр нилээдгүй ахицтай ажилласан бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны хэсгүүдтэй хамтран 
шаардлагатай холбогдох арга хэмжээг боловсруулахад хамтран ажиллаж байна. Боловсруулаагүй 
худрийн агуулахын байршил дээр үе үе их хэмжээний тоос бий болдог. Хөөс хэлбэртэй тоос дарагч 
тоосжилтыг дарах хамгийн шилдэг арга гэж тодорхойлсон бөгөөд суурилуулалтыг хийж байна. 
Тоос дарагч хөөсөн системийг 2014 оны 9-р сар гэхэд суурилуулж ашиглаж эхлэхээр төлөвлөсөн.  

Орчны агаарын чанарын нөхцөл байдлыг шинжлэх илүү дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийхэд 
мониторингийн нэмэлт тоног төхөөрөмж шаардлагатай байгаа бөгөөд ингэснээр Төслийн 
Стандарттай холбоотой бүрэн шинжилгээг хийх боломжтой болох юм. Шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг  2014 оны 11-р сар гэхэд төслийн талбай дээр авчирч суурилуулахд бэлэн болно. 
Дулааны Төв Станцын  (ДТС) яндангийн ялгаруулалтын дээжийн шинжилгээ авч шинжлэхэд 
Төслийн Стандартад нийцэхгүй гэсэн үр дүн гарсан болно. ДТС-ийн яндангийн ялгаруулалтын дээж 
авалт нь одоогоор нь Агаарын Чанарын Мониторингийн Төлөвлөгөөнд (АЧМТ)-д тодорхойлсон 
сарын давтамжид нийцэхгүй байна. ОТ-ийн зүгээс шаардлагатай байгаа сар тутмын шинжилгээг 
хийх гуравдагч талын гүйцэтгэгчийн Ажлын Хүрээг боловсруулж эхлээд байна. Мөн бас нэг 
гурвдагч талын гэрээт компани төслийн нийт талбайн утаа ялгаруулах эх сурвалжуудын бүртгэлийг 
хийж байгаа бөгөөд үүнд сайжруулах арга замын талаархи зөвлөмж, төслийн талбайн агаарын 
тархалт сарнилын загварчлалыг шинэчилж байгаа юм. Хүлэмжийн хийг тодорхойлох, бууруулах 
талаархи үнэлгээ  болон эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулах боломжуудыг 2014 оны 12-р сарын 
дотор Рио Тинтогийн журмын дагуу хийж гүйцэтгэх юм.  

Төслийн шатаах зуухны эвдрэл гэмтлийг тогтоосны дагуу ялгарах утааны хяналт зэрэг нилээд 
хэмжээний засвар хийх шардлагатай байгаа болно. Шатаах зуух инженерчлэлийн загварчлалын 
үзүүлэлтийн дагуу бүрэн хүчин чадал болон Төслийн Стандарт утаа ялгаруулах хэмжээнд ажиллаж 
байгааг шалгах үүднээс үйлдвэрлэгчийг төслийг талбай дээр авчирч шалгалт хийлгэх Ажлын Хүрээг 
боловсруулсан. Энэ ажлыг 2014 оны 8-р сар гэхэд хийж дуусгахаар төлөвлөсөн. Яндангийн утааны 
дээж авах төхөөрөмж ажиллагаагүй болсон учир БОНБДЗ Агаарын Чанарын менежментийн 
Төлөвлөөгөөний Хавсралт С-д өгсөн зааварчилгааны дагуу шатаах зуухнаас ялгарч буй утааны 
чанарыг үнэлэх боломжгүй байгаа болно.  

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу үйл 
ажиллагаагаа явуулж буй Онцгой байдлын багийн  хүний нөөц сайн бүрдсэн, бүрэн тоноглогдсаон 
бөгөөд нисэх онгоцны буудлын онцгой байдлын үеийн арга хэмжээг шалгах, үнэлэх зорилгоор 5-р 
сард бүрэн хэмжээний сургалт явуулсан. Нийт тодорхойлсон 25 нөхцөл байдлаас Онцгой Байдлын 
үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан үүсч болзошгүй нөхцөл байдал, түүнд хариу 
арга хэмжээ авах талаар тайлбарласан ойролцоогоор 18 нөхцөл байдлыг бэлтгэж боловсруулсан 
байна. Тодорхойлсон нөхцөл байдлуудыг гүйцэтгэх буюу боловсруулж удирдлагын зорилттой 
холбогдуулан шалгах юм. Боловсруулах нөхцөл байдлуудын дунд ХХБ-ийн ажиллагаа доголдох 
үеийн журам болон яаралтай арга хэмжээ авах төлөвлөгөө багтсан. ХХБ-ийг нилээд өндөр 
хэмжээтэй болсны ажиллагаа нь доголдвол уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэц болон орон 
нутгийнханд нөлөө үзүүлэх магадлалтай учир яаралтай арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байх ёстой.  

Тээвэрлэлтийн менежмент  

Үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадалдаа хүрэх хүртэл ачилтууд үргэлжлэн нэмэгдэх учир тээврийн 
хэрэгслүүдийн хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулах шаардлагатай. ЭМААБО, хууль эрхзүй болон 
дүрэм журам, согтууруулах болон мансууруулах бодисны бодлого, ерөнхий ёс зүй болон сахилга 
бат зэргийг тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч талуудын заавал суух танилцуулга сургалтын хураангуйд 
оруулсан хэдий ч БОНБДЗ-өөс өмнө нь зөвлөж, Экспортын Ложистикийн Багийн төлөвлөсөн орон 
нутгийнхны мэдлэг мэдээлэл, мал/зэрлэг амьтдын зам гарахтай холбоотой арга хэмжээг тусгайлан 
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баримтжуулаагүй байна. Орон нутгийн харилцааны Баг ложистик тээврийн гэрээт компаниудад 
тусгайлан зориулсан сургалтуудыг явуулсан гэж ойлгож байгаа хэдий ч Орон нутгийн танилцуулга 
сургалт-д бүх ажилтнууд болон гэрээт ажилтнуудад өгөх зайлшгүй сургалтанд энэ талаархи 
мэдээллийг багтаасан байх шаардлагатай.  

Экологийн менежмент ба биологийн олон янз байдал   

Оюу Толгойн Биологийн олон янз байдлын удирдлагын  Менежментийн Төлөвлөгөө (БОЯБУМТ) 
болон бусад холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнүүд биологийн олон янз байдал  болон 
экосистемийн тал дээр төслийн зүгээс авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэс болж байна.  ОТ, 
түүний биологийн олон янз байдлын зөвлөхүүд болон Зээлдүүлэгчдийг оролцуулсан нэгтгэлийн 
хугацааны дараа БОЯБУМТ-г шинэчилсэн. Шинэчилсэн БОЯБМТ-ийн бие даасан нарийвчилсан 
шалгалтыг төлөвлөж эцсийн баталгаажуулалт хийхээс өмнө БОННҮ-д тодорхойлсон бүх үүрэг 
амлалт болон шаардлагыг хангасан байна.  

БОЯБУМТ-ийн зарим арга хэмжээний цаг хугацаанд өөрчлөлт оруулах хүсэлтүүдийн (ӨМ 2014-006 
болон 2014-007 ) мөн замын гадна талаар явахаас сэргийлэн ОТ-ын замын дагуу хашилт тавих 
Зээлдүүлэгчийн БОЯМБ-ын арга хэмжээний үүрэг амлалтыг хасах хүсэлтийн талаар Зээлдүүлэгчдэд 
мэдэгдсэн. Одоогийн байдлаар Зээлдүүлэгчээс энэ талаар зөвшөөрөл аваагүй бөгөөд заримыг нь 
нямж хянах, хэлэлцэх шаардлагатай байгаа болно.  

Эерэг нөлөө үүсгэх нэн ховордсон төрөл зүйлийн тоо толгойд нөлөөлж болзошгүй аюул, нөлөөг 
зохицуулах хөндлөнгийн оролцоог төлөвлөсөн хэдий ч нарийвчлан гаргаагүй байна. БОНБДЗ-ын 
өмнөх аудитын дараа хулан болон зээрний хөдөлгөөний хянах агаарын болон газрын судалгааны үр 
дүнг авсан бөгөөд үүнд мөн энэ бүс нутгийн ан агнуурын мониторингийн түвүингийн суурь болгон 
зэрлэг амьтдын төрөл зүйлийн гулуузуудыг тоолох судалгааны үр дүнг мөн авсан. Энэ төрлийн 
нарийвчилсан судалгааг туршлагатай мэргэжилтнүүд боловсруулж гүйцэтгэсэн бөгөөд тэд 
нилээдгүй том газар нутгийг оруулж, хэд хэдэн улирлын туршид хийсэн. Үр дүн нь хууль бус ан 
болон замаас гадуур зорчихыг хянах ОТ-ийн хүчин чармайлтын сайжруулсан нотолгооны үндэс 
болохоос мэргэжилтнүүд нэмэлт судалгаагаар үргэлжлүүлэх шаардлагатай зарим асуудлыг олж 
илрүүлсэн хэдий ч гадна хамгаалалттай холбоотой бусад арга хэмжээний нэг болох газрын 
холболтыг хангана. Зам дагуух газрын холболтыг хангах арга хэмжээг хэлэлцэх нэмэлт уулзалтыг 
хамгийн үр дүнтэй бодлогын талаар нэгдсэн зөвшилцөлд хүрээгүй учир 2014 оны 11-р сард хийхээр 
төлөвлөсөн. 

Дотоод болон гадаад оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үр дүнтэй төлөвлөлтийн явцыг хангах 
шаардлага эн түрүүнд шийдвэрлэх асуудал болсон хэвээр байна. ОТ-оос Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах төлөвлөгөөг танилцуулах хугацааг шинэчлэн гаргах хүсэлт тавьсан боловч үр 
дүнтэй төлөвлөгөөг боловсруулах хүрээг сайжруулах хэд хэдэн үйл ажиллагааг хийж байгаа болно. 
Үүнд биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах бодлогын талаар Засгийн газартай хийх 
цуврал уулзалтууд болон биологийн олон янз байдлын чадавхийг сайжруулах шалгалт, ОТ-ийн 
нэрийн өмнөөс Флора энд Фауна Интернешнл байгууллагаас гаргасан оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах шаардлагууд багтаж байгаа болно. 

Энэхүү аудитад үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан хяаж үзээгүй бөгөөд үүнд Цэвэр Эерэг Нөлөөг 
сайжруулахад шаардлагатай биологийн олон янз байдалтай холбоотой судалгаа болон 
мониторингийн ажиллах хүчин болон нөөц бололцоог багтсан байгаа болно. Газар дээр нь нөхөн 
сэргээлтийн хүчин чармайлтыг хянаж үзэх боломжгүй хэдий ч нөхөн сэргээлтийн зорилго болон 
зорилтуудыг тодотгох нэмэлт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.  

Ажиллах хүч ба ажлын нөхцөл  

2014 оны 6-р сарын эцсийн байдлаар ОТ-ийн үйл ажиллагаанд 6,800 орчим хүч оролцож байсан. 
2700 орчим нь ОТ ХХК-ийн ажилтнууд. Нийт ажиллах хүчний 94%-ийг монголчууд эзэлж байв.  

Сүүлийн аудитаас хойш ажиллах хүчний шалгалтыг явуулсан бөгөөд ОТ ХХК болон гэрээт 
компаниуд ажиллах хүчний илүүдэлтэй байсан. Энэхүү шилжилт хөдөлгөөн нь ОТ-н одоогийн үйл 
ажиллагаанд төлөвлөгдсөн “тохирсон хэмжээний” нэг хэсэг юм. Төлөвлөлтийн ажлыг 2014 оны 3-р 
сард эхлүүлж 5-р сарын эцсээр ажилчдад мэдэгдэл өгсөн. ОТ-оос Хүний нөөцийн менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлсэн бөгөөд хувийг Зээлдүүлэгчид/БОНБДЗ-д урьдчилан өгсөн. 
Энэхүү төлөвлөгөөнд зардал багасгахтай холбоотой Монгол улсын хуулийн дагуу зайлшгүй 
шаардлагатай зүйл заалтууд багтсан бөгөөд ОТ-ийн зүгээс ОТ Үйлдвэрчний эвлэл болон гэрээт 
гүйцэтгэгч компаниудтай хамтран энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх юм. Гэрээт гүйцэтгэгч 
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компаниудтай уулзалтууд хийсэн бөгөөд мөн нөлөөлөлд өртсөн олон ажилчидтай тусгайлан уулзсан 
болно. Гэсэн хэдий ч ОТ-ийн зүгээс энэхүү төлөвлөгөөг гэрээт гүйцэтгэгчид бүрэн хэрэгжүүлсэн 
гэдгийг харуулах нэмэлт баталгаа шаардлагатай бөгөөд нөлөөллийг бууруулах бүх арга хэмжээг 
гэрээт ажилтнуудын хувьд авсан болно. Нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн ажилчдын тоо харьцангуй 
цөөн буюу Ханбогд сумаас 11, Өмнөговь аймгийн бусад сумдаас 42 хүн байна. Цомхотголын явцын 
эцсийн үр дүнгийн дэлгэрэнгүй хураангуйг ойрын хугацаанд өгөх болно.  

Ажиллах хүчний тоог хянаж үзсэний үндсэн дээр ирэх таван жилийн ажиллах хүчиний тооцоог 
гаргаж байгаа болно. Орон нутаг болон засаг захиргаанд мэдээлэх орон нутгийн оролцооны 
талаархи үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон боловч тайлагнаж эхлээгүй бөгөөд хүлээгдэж байгаа 
болно. Гэрээт гүйцэтгэгчийн Хүний нөөц болон Ажилчдын харилцааны гүйцэтгэлийн тогтмол 
хяналт болон аудитыг ОТ-н зүгээс системчлэх юм. Гэрээт гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг хянах нь 
Хангамжийн хэлтсийн үүрэг бөгөөд БОНБДЗ Хүний нөөц/Ажилчдын харилцааны дүрэм журмыг 
баримталсан хяналтын хуваарь болон хүрээ, мөн дараагийн аудитаар өмнөх үнэлгээний үр дүнг 
хянах хүсэлтэй байгаа болно. Ажилчдаас ирсэн санал гомдлын түвшин өнгөрсөн аудитын үетэй 
харьцуулбал харьцангуй бага байв. Саяхны цомхотголтой холбоотой энэ үед ажилчдаас санал 
гомдол ирээгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

Түр хугацааны Өмнөд кэмпийг 2014 оны 8-р сарын сүүл гэхэд хаана. 7-р сарын дундуур энэ кэмп 
дээр 40-өөс цөөн хүн байгаа талаар мэдээлсэн бөгөөд кэмпийг маш хурдацтайгаар буулгаж байна. 
OT кэмпийн талбайгаас бүх дэд бүтцийг зайлуулж нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. 
Манлай кэмпийн бүх блокуудыг дуу чимээ тусгаарлагчтай болгож бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламжийг сайжруулснаар бохирын үнэрийг багасгасан. OT-оос Ханбогд суманд байрлах Си 
Ай Эс компанийн хуучин кэмпийг дахин нээх төлөвлөгөөгүй гэдгийг баталгаажуулсан, гэхдээ 
одоогоор байршил бүрэн тодорхойлогдоогүй байгаа орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага 
гарч болох юм.  

Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох болон амьжиргааг дэмжих  

Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын Гүйцэтгэдийн Аудитыг явагдсаар байгаа болно. Амьжиргааны 
түвшинг үнэлэх өрхийн түвшний мэдээллийг цуглуулахад зарим нэг саад бэрхшээл гарч байгаа 
хэдий ч ОТ урьдчилсан тайланг сайжруулах, нүүн шилжсэнээс хойш нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн 
нэмэлт үнэлгээг хийх зэрэг бусад боломжуудыг эрэлхийлсээр байгаа болно. Гүйцэтгэлийн аудитыг 
БОНБДЗ-ийн зөвлөмжүүд дээр үндэслэн эцэслэх нь чухал бөгөөд тайланг дуусгасны дараа 
холбогдох оролцогч талуудад хүргэх юм.  

Нүүн шилжсэн малчдын мэдээллийн санг цаашид нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг оруулан 
сайжруулж, өргөжүүлэх бөгөөд үүнд Ханбогд сумын бусад малчдыг (эсвэл жишээ болгох заримыг), 
гэхдээ зөвхөн 2011 онд шууд нөхөн төлбөр авснаас бусдыг оруулна. Өвөлжөө болон зуншлагын 
бэлчээрийн газраа алдсан малчдын бүх бүлгүүдийг ОТ-н зүгээс хянах шаардлагатай. 2011 оны 
хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын үр дүнгийн үнэлгээг хийж эхлээгүй байгаа болно. СМБ болон СГЗЗ-
тэй хамтран хийсэн олон талт судалгааны нэг хэсэг болгон үүнийг төлөвлөсөн байгаа хэдий ч 
зөвшилцөлд хүрэхэд нилээд хэцүү байгаа бөгөөд үр дүнгийн үнэлгээ хийгдсэний дараа энэ ажил 
урагшлана гэж үзэж байна. Малчдаас ирсэн гомдлын тоо 2014 онд буурсан үзүүлэлттэй байгаа 
болно. Нөхөн төлбөр авах сонирхолтой цөөн тооны малчдаас гомдол ирснийг шийдвэрлээгүй байна. 
ОТ-н зүгээс шийдвэрийг Нөхөн төлбөр хариуцсан ажлын хэсэг өгнө гэсэн хариулт өгсөн. ОТ Сумын 
засаг даргад энэ талаар мэдэгдсэн бөгөөд Нөхөн төлбөр хариуцсан ажлын хэсгийн хурлын 
шийдвэрийг хүлээж байгаа болно. Өнөөдрийг хүртэл сумын зүгээс Нөхөн төлбөр хариуцсан ажлын 
хэсгийг хуралдуулаагүй бөгөөд ОТ үүнийг шийдвэрлэхийн тулд хувилбарт шийдэл боловсруулж 
болзошгүй байгаа.  

Бэлчээр болон амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд саяхны буюу 
хийгдэх гэж буй ажилд дараахь зүйлс багтаж байна. Үүнд малчдын оролцоотой ургамлын 
мониторинг, малын эрүүл мэндийн өргөтгөсөн судалгаа, Халивын бүс нутгийн усны хайгуулын 
төсөл болон ОТ лицензийн талбайн доторхи бэлчээрийн даацын үнэлгээ багтсан. ОТ-н зүгээс 
биологийн олон янз байдлын хамгаалал болон экосистемийн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хэрхэн 
бэлчээр болон амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөртэй уялдуулах талаар тайлбар хийх шаардлагатай. 
Саяхны хийсэн болон төлөвлөгдөөд байгаа биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээний 
уулзалт, чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа болон судалгаанууд энэ ажлыг урагшуулах боломжийг 
олгоно гэж үзэж байна. Өмнөх тайланд дурьдсаны дагуу БОНБДЗ ОТ-г стратегийг олон янзын 
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хэрэгжилт, мониторингийн төлөвлөгөө болон багуудаар хэрэгжүүлснийг тайлбарлах “замын зураг” 
буюу түүнтэй ижил төстэй баримт бичиг бэлтгэхийг зөвлөсөн.  

ОТ тогтвортой бэлчээрийн менежментийн дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг амлалтаа 
биелүүлэх үүднээс Ханбогд сумын малчдад зориулсан хэд хэдэн дэмжлэгийн төсөл болон тэдний 
оролцооны шалгалтаар нэмэлт орлогыг сайжруулах, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх шаардлага 
байгааг тодорхойлсон. Бичил зээлийн систем, тэмээний ноосны төсөл, өрхийн түвшний малын 
эрүүл мэндийг дэмжих төсөл зэргийг боломжтой гэж үзсэн бөгөөд үүргээ биелүүлэхэд тохирно 
гэсэн болно. ОТ-н зүгээс малчдын хоршоог дэмжиж байгаа хэдий ч малчдын хоршоог байгуулсан 
эсэхээс үл хамааран компани эдгээр төслүүдийг боловсруулж, санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийн шалгалтыг хийсэн бөгөөд ирэх жилүүдэд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг сайжруулах зүйлсийг тодорхойлж нэмсэн болно.   

Эмзэг бүлгийн хүмүүсийн шинэчилсэн мэдээллийн сангаас үзвэл эмзэг бүлгийн малчин өрхүүд бүгд 
наад зах нь нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа хэдий ч ихэнх нь амьжиргааг сэргээх 
эсвэл тусламжийн бусад өөр арга хэмжээнээс шууд үр дүнг хүртээгүй байна. ОТ өрх бүрийг 
тусгайлан авч үзэж, байнгын хяналт хийх зэргээр эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн өргөн хүрээний 
хөтөлбөрийг боловсруулахад анхаарал хандуулах ёстой. Эмзэг бүлгийн иргэдэд (зөвхөн малчид 
биш) үзүүлж байгаа бусад тусламж дэмжлэг нь орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг 
хэлбэрээр үргэлжилнэ. 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах ажлыг Орон нутаг болон Нийгмийн харилцааны хэлтсээс 
харилцаа, хамтын ажиллагааны дэлгэрэнгүй хуанлийн дагуу удирдан зохион байгуулдаг. Орон 
нутаг болон Нийгмийн харилцааны шинэчилсэн ОТХАТ-ыг боловсруулж дуусаагүй байгаа бөгөөд 
боловсруулсны дараа энэхүү төлөвлөгөөгөөр үйл ажиллагааг чиглүүлэх, аливаа асуудалтай 
холбоотойгоор хамтран ажиллах тусгай төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх юм. Энэхүү төлөвлөгөөг эцэслэж, 
авсан бүх үүрэг амлалтыг оруулах нь маш чухал болно. Биологийн олон янз байдлын хувьд тухайн 
асуудлаар хамтран ажиллах төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай бөгөөд үүнийг Биологийн олон янз 
байдлын багийнхан боловсруулж, дотоодын Экосистемийн үйлчилгээний бүлгээр дамжуулан Орон 
нутаг болон Нийгмийн харилцааны хэлтэстэй хамтран ажиллаж байна. БООМ-ын хөтөлбөрт 
зориулан мэдээлэл тараах төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд төлөвлөсөн ёсоор хэрэгжүүлбэл 
энэхүү маш сайн хөтөлбөрийн үр дүнг нэмэгдүүлэхэд нилээд хувь нэмэр оруулах юм. Төлөвлөгөөг 
эцэслэхэд хэд хэдэн жижиг зүйлийг олж харсан бөгөөд бидний зүгээс мэдээллийг хүргэх үйл 
ажиллагааг эхлүүлсний дараа орон нутгийнхаас санал сонсох хүсэлтэй байгаа болно. Ханбогд 
сумын Орон нутгийн харилцаан төвийн төхөөрөмжийн төсвийг баталсан бөгөөд ашиглалтанд 
өгсний дараа нэмэлт материал болон үзүүлэнг нэмж өгөх боломжтой. Нийгмийн болон байгаль 
орчны гүйцэтгэлийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэх ерөнхий загварыг боловсруулж, үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг зөвшөөрсөн боловч хэрэгжүүлж эхлээгүй байна.  

БОНБДЗ СМБ болон СГЗЗ-тэй өнгөрсөн оны туршид хамтран хийсэн хурлуудын үр дүнтэй 
танилцсан. Энэ нь Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх асуудлаар хамтран ажиллах үндсэн форум 
юм.Тохирсон арга эмжээг баримтжуулж, хэрэгжилтийн байдлыг хянаж байгаа нь тодорхой байгаа 
юм. Талууд бие даасан хараат бус шинжээчдийн багаас зөвлөмж авсны дараа Ундай голын сэдвээр 
хамтран ажиллах ирээдүйн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг бэлтгэх юм. СГЗЗ явц хэрэгжиж 
байгаа болно. Энэхүү бичиг баримтын аудитын явцад нэмэлт шинэчилсэн мэдээллийг хайгаагүй 
хэдий ч БОНБДЗ төслийн талбай руу хийх дараагийн томилолтын үеэр эдгээр үйл ажиллагааны 
явцын талаар мэдээлэл авч, СМБ-ийн гишүүд болон холбогдох бусад хүмүүстэй уулзах хүсэлтэй 
байна.  

2014 оны туршид өнөөг хүртэл орон нутгаас ирсэн гомдлын тоо 2013 оны мөн үеийнхээс цөөн 
байсан. СМБ болон бусадтай хамтран ажиллаж байгаа нь ОТ болон Ханбогд сумын малчдын 
харилцаанд эерэг нөлөө үзүүлж байгаа гэж харагдсан. Гомдол шийдвэрлэх журмыг шинэчилж, 
журмын төслийг БОНБДЗ-д хүргүүлсэн. Шинэчилсэн журамд ОТ-ийн одоогийн үйл ажиллагааг 
тусгасан хэдий ч хэрэгжүүлэхэд бэлэн байхаар энгийн болгож болохоор харагдсан. БОНБДЗ Орон 
нутаг болон Нийгмийн харилцааны багийнхан гомдлын мэдээллийн сангийн удирдлагыг 
сайжруулахад нилээд хүчин чармайлт гаргаж байгааг олж харсан. Гомдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх, 
авсан бүх арга хэмжээг бүрэн баримтжуулах зэрэг шийдвэр гаргах явцтай холбоотой зарим асуудал 
үлдсэн хэвээр байна.  Үүнийг сайжруулснаар дээд удирдлагад илүү утга учиртай тайлагнах 
боломжийг олгох юм. Гомдлын талаар орон нутгийнханд тогтмол мэдээлэл хүргэх ажил хийгдээгүй 
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байна. Орон нутгийн Гомдол хариуцсан ажилтанг тусгайлан томилсон. Гомдлын менежментийн 
дахин сургалт ойрын хугацаанд хийгдэнэ.  

Бүсийн болон Орон Нутгийн Хөгжил  

Өмнөх аудитаар онц ноцтой асуудал буюу эрсдэлийг илрүүлээгүй бөгөөд энэ удаагийн баримт 
бичгийн аудитад бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн нарийвчилсан үнэлгээ багтаагүй болно. ОТ 
Ханбогд суманд баригдах хүүхдийн тоглоомын газар болон олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
загвар дизайнзэрэг хэд хэдэн үйл ажиллагаа нилээд урагштай явж байгааг тайлагнасан. Ханбогд 
суманд баригдах Олон нийтийн харилцааны төвийн төсвийг баталсан бөгөөд дараагийн ажил нь 
асфальтан замын 5 дахь км дээр хийгдэж эхэлсэн гэж ойлгогдсон. Эдгээр үйл ажиллагааг дараагийн 
томилолтын үеэр баталгаажуулна. Хамтын ажиллагааны гэрээг боловсруулах, Ханбогдын 
Шилжилтийн үеийн Гэрээ болон хүн амын хэт олноор шилжиж ирэх хөдөлгөөний мониторинг 
болон менежментийн гүйцэтгэлийн дараагийн үнэлгээг мөн хийх болно.  

Ажилчдын Эрүүл мэнд болон Аюулгүй ажиллагаа 

Эрүүл мэндийн баг нь ЭМААБО хэлтэст харъяалагдах төвлөрсөн нэгж бөгөөд мөн үндсэн СОС 
эмнэлгийг оруулдаг. Ажлын байрны эрүүл мэндийн тасралтгүй үргэлжлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 
эрүүл мэндийн тогтмол үзлэг болон дараагийн шатны үзлэгийг хийж гүйцэтгэдэг.  

Төслийн талбайн хэмжээний зөрчлийн АЛДААНААС СУРАЛЦЪЯ гэсэн нэртэй ОТ Шат II-ын 
гүний уурхайн барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх стратегийг хянах, дэмжих, мөн өндөрт ажиллахдаа 
аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ авах зэрэг нь ойрын үед гарсан аюулгүй ажиллагааны 
санаачлагууд болно. Ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг RBTB системд 
бүртгэж, удирдлагын зүгээс хянаж үнэлдэг бөгөөд сар тутам буюу улирал тутмын тайланд тусгадаг.  

Орон нутгийн Эрүүл мэнд болон Аюулгүй ажиллагаа  

Орон нутгийн эрүүл мэндийн чиглэлийн хэд хэдэн санаачлага хэрэгжиж байгаа буюу 2014 онд 
дараагийн үе шатыг нь хэрэгжүүлэх юм. Оюу Толгойгийн дэмжлэгтэйгээр зорилтот сумдад 
хэрэгжих Орон нутагт тулгуурласан ХДХВ, сүрьеэ болон БЗХӨ-аас хамгаалах төслийн талаархи 
оролцогч талуудын хэд хэдэн хэлэлцүүлгийг Эрүүл Мэндийн яаман дээр зохион байгуулсан. 
Малчдын эрүүл мэнд, амьжиргааны талаархи судалгааны үр дүнг аймаг болон сумын оролцогч 
талуудад Даланзадгад  хотод 6-р сард танилцуулсан болно. Энэхүү судалгааны монгол хэл дээрхи 
тайлан олон нийтэд нээлтэй бөгөөд тайланг орчуулж байгаа болно. ОТ энэхүү мэдээллийг ашиглан 
Ханбогд болон бусад сумдад хэрэгжиж байгаа малчдын амьжиргаа болон эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэх нь чухал юм.  

Хүний аюулгүй байдал болон хүний наймааны талаархи мэдлэг олгох өөр нэг сургалтын арга 
хэмжээг 2014 оны 5-р сард зорилтот сумдын залуусын дунд зохион байгуулсан. Орон нутагт хүний 
аюулгүй байдал болон хүний наймаанаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг ШХБ-тай хамтран 
санхүүжүүлэх зохицуулалтыг албан ёсны болгох Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг 
боловсруулах ажил нилээд урагшилж байгаа болно. БОНБДЗ энэхүү хамтын ажиллагааны дараа 
дараачийн алхмуудыг харна гэдэгт итгэлтэй байна.  

Соёлын өвийн Менежмент 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтын үеэр онц ноцтой асуудал буюу эрсдэлийг олж 
тогтоогоогүй учир энэ удаагийн бичиг баримты аудитанд одоогийн байдлаар соёлын өвийн 
хэрэгжилтийн нэмэлт үнэлгээг багтаагүй болно. Соёлын өвийн хөтөлбөр болон соёлын өвийн 
талаарх ажиллах хүчний сургалтын хэрэгжилтийн явцыг дараагийн томилолтын үеэр үнэлнэ.  
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8-Р САР 

1 УДИРТГАЛ 
2013 оны 9 сард Итали улсын Женоад байрладаг Д’Апполониа Оюу Толгой ХХК-ийн (“Төслийн 
Компани” буюу аль эсвэл “ОТ”) ОТ төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхөөр ( 
БОНБДЗ)1 Оюу Толгой ХХК-тай гэрээ хийсэн. Оюу Толгой ХХК нь Монгол улсын Засгийн Газрын 
Эрдэнэс Оюу Толгой болон Туркойз Хилл Ресойрс компаниар дамжуулан Рио Тинто хоёрын 
хамтарсан компани юм. 2012 оноос эхлэн РТ нь бүх хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын 
өмнөөс төлөөлөн төслийн менежментийг хариуцахаар томилогдсон. 

БОНБДЗ-өөр ажиллаж байгаа Д’Апполониагийн үүрэг нь Ахлах зээлдүүлэгч нарт ОТ уурхайн 
төслийн үйл ажиллагааны талаархи, үүнд 2013 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлсэн төслийн үйл 
ажиллагааны явцын ЭМААБО болон нийгмийн үзүүлэлтүүдэд анхаарлаа хандуулан  гадаад/бие 
даасан хараат бус хяналтын үнэлгээ өгөх болно. Энэхүү үүргийн дагуу БОНБДЗ Зээлдүүлэгч нарын 
бүлэгт ОТ-н зүгээс Байгаль орчин болон Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ болон холбогдох бусад 
төслийн баримт бичигт заагдсан нөлөөллийг бууруулах стратегийг хэрхэн хэрэгжүүлж буйг 
тодорхойлох Ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлөгөөний (АҮМТ) хүрээнд байгаль орчин 
болон нийгмийн зүйл заалтуудыг даган мөрдөж байгаа талаар тодорхой хугацаатайгаар тайлагнадаг.     

Энэхүү тайланд БОНБДЗ-ийн 2014 оны 7-8-р сард хийсэн ОТ-оос өгсөн баримт бичгийн дунд 
хугацааны шалгалтын дүгнэлтийг тусгасан болно. БОНБДЗ 2014 оны 3-4-р сард төслийн талбайд 
томилолтоор ажилласнаас хойш тодорхойлсон зүйлүүдийн явцыг харуулах хязгаарлагдмал 
хугацааны улмаас болон дараагийн томилолт 2014 оны 11-р сард төлөвлөгдсөн байгааг харгалзан 
Төслийн компани болон Ахлах зээлдүүлэгч нар төслийн талбайн томилолтгүйгээр бүрэн хэмжэний 
аудит хийхгүй байхаар тохирсон. Ямартаа ч гэсэн аудитын давтамжийг баталгаажуулах, 
Зээлдүүлэгч нарт үндсэн үйл ажиллагааны талаар шинэчилсэн мэдээлэл өгөх, зээлийн гэрээний 
нөхцлийг даган мөрдөхтэй холбоотойгоор БОНБДЗ-ийн төслийн үндсэн мониторингийн ажлын 
хүрээг бичиг баримтын хяналт болгон өөрчилсөн.  

Тиймээс энэхүү тайлан нь ОТ-оос өгсөн Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон нийгмийн баримт мэдээллийн дунд хугацааны шалгалт бөгөөд 
зарим үндсэн сэдэв болон АҮМТ, БОННҮ, БОНҮАТ болон бусад баримт бичигт багтсан Төслийн 
үүрэг амлалттай холбоотой зөрчлийн өнөөгийн байдлыг хянасан Төслийн байдлын талаархи 
шинэчилсэн мэдээлэл болно.  

Хийгдсэн тусгай үйл ажиллагаанд дараахь зүйлс багтана. Үүнд: 

 ОТ-ээс өгсөн ЭМААБО болон нийгмийн салбарын баримтжуулалт болон бусад төсөлтэй 
холбоотой тайлангууд; 

 ЭМААБО болон нийгмийн үүрэг амлалтын биелэлтийн хяналт болон холбогдох төлөвлөгөө 
болон журмын шалгалт, 2014 оны 7-р сарын 3-18-ны өдрүүдийн хооронд товлогдсон; 

 АҮМТ болон БОНҮАТ-д орсон үүрэг амлалтын хэрэгжилтийн үнэлгээ; 
 АҮМТ болон БОНҮАТ-ын үүрэг амлалтаас гажсан, дурьдагдаагүй зүйлүүдийг олж 

илрүүлэх, үүнд ҮОУТТ дээр үндэслэгдсэн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг 
сайжруулж болох зөвлөмжийг оруулсан;  

 БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4-р сарын аудит2-ын үеэр илрүүлсэн одоогийн үйл ажиллагаанд 
хамааралтай бол биелүүлээгүй асуудлуудыг эргэн харах; 

 БОНБДЗ-ийн 2014 оны 3-4-р сарын аудитынt3 үеэр тодорхойлсон дүгнэлт, ажиглалтыг 
эргэж харах, хаах; болон 

 БОНБДЗ тайланг (энэхүү тайлан) боловсруулж олон нийтэд хүргэх. 

                                                 
1 БОНБДЗ-ийн багийн гишүүд:Живони Батиста, Де Франки  (Төслийн Менежер, багийн ахлагч – БОН-ийн 
Мэргэжилтэн), Роберт Снов  (Ахлах Хянагч- ЭМАБ болон Уул Уурхайн Мэргэжилтэн), Дана Стренф (Байгаль 
Орчин, Гидрологийн Мэргэжилтэн), Анжела Рийман (Нийгэм, Орон Нутгийн Иргэдийн Мэргэжилтэн), Жо Тривийк 
(Биологийн олон янз байдлын асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэн).   
2   ERM, “Оюу Толгойн Барилгын Шатны Байаль орчин, Нийгэм, Эрүүл мэнд болон Аюулгүй ажиллагааны 

шалгалт – 2013 оны 4-р сар Аудитын Тайлан”, 2013 оны 7-р сарын 18 өдөр. 
3   Д’Апполониа, “Байгаль Орчны болон Нийгмийн үүргийн биелэлтийн хяналтын тайлан – 2014 оны 3-4-р сар 

Аудитын Тайлан, 2014 оны 6-р сар. 
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8-Р САР 

Энэхүү тайланд ороогүй сэдвүүдийг БОНБДЗ багийн төслийн талбай руу хийх дараагийн 
томилолтын үеэр 11-р сард авч үзнэ. Энэхүү тайланд өгсөн мэдээлэл, ажиглалтууд болон санал нь 
Д’Апполониагийнх бөгөөл Төсөл болон/эсхүл Ахлах Зээлдүүлэгч нарынхаас бие даасан шинжтэй 
болно. Тухайн сэдвийг хөндөөгүй бол төслийн хувьд эрсдэл байхгүй гэж үзнэ.  
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8-Р САР 

2 ТӨСЛИЙН ТОЙМ 
2.1 БАРИЛГЫН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАЙДАЛ 
Барилга болон үйл ажиллагааны байдлыг 2014 оны 4-р сарын аудитын тайлангаар шинэчлэн 
мэдээлсэн бөгөөд энэ нь энэхүү баримт бичгийн аудитын хүрээнд БОНБДЗ-д өгсөн мэдээлэл дээр 
үндэслэгдсэн болно. Дунд хугацаанд ямарваа нэг онц ноцтой өөрчлөлт гараагүй. Энэхүү тайлангийн 
эрдсийн хаягдлын менежмент болон тээврийн менежмент гэсэн хэсгүүдэд тэмдэглэсний дагуу  
уурхайн олборлолт болон баяжмалын тээвэрлэлт төлөвлөсөн үйлдвэрийн хүчин чадлын түвшинд 
ойртож байна.  

2.2 ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ 
Энэхүү тайлангийн дараалсан хэсгүүдийг дараахь байдлаар зохион байгуулсан болно. Үүнд: 

 Хэсэг 3.0– Асуудлын хүснэгт 
 Хэсэг 4.0 – Байгаль орчны болон Нийгмийн Менежмент 
 Хэсэг 5.0 – Байгаль орчин 
 Хэсэг 6.0 – Нийгмийн 
 Хэсэг 7.0 – Эрүүл мэнд болон Аюулгүй ажиллагаа 
 Хэсэг 8.0 – Соёлын өв 

БОНБЗД-ийн шалгалтын ерөнхий дүгнэлтүүдийг энэхүү тайланд тоймлон тайлбарласан ажиглалт, 
санал болон зөвлөмж хэлбэрээр өгсөн болно. Хэсэг бүрийн текстийн явцад хоёр төрлийн 
зөвлөмжийг өгсөн. Үүнд: 

 АҮМТ болон/эсхүл ҮОУТТШ-д багтсан Төслийн үүрэгтэй үл нийцэх байдлыг 
тодорхойлсон ажиглалтууд; болон 

 Шаардлагатай арга хэмжээг зөв хэрэгжүүлэх болон асуудлуудыг дуусгавар болгох 
зөвлөмжүүд болох ажиглалтууд. Эдгээр нь БОНБДЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын 
туршлага, ур чадвар дээр үндэслэгдсэн болно.  

БОНБДЗ-ийн “ажиглалт” нь байх ёстой зүйл гэж тооцогдохгүй бөгөөд тиймээс түүнийг заавал 
хэрэгжүүлэх шаардлагагүй. Гэхдээ БОНБДЗ Төслийг эдгээр бүх зөвлөмжүүдийн хэрэгтэй талыг 
анхааран үзэж, хэрэв техник/эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол 
менежментийн шинэ үйл ажиллагаанд оруулахыг зөвлөж байгаа болно. Тайланд дурьдсан арга 
хэмжээ тус бүрийг мөн Хэсэг 3.0-д өгсөн Асуудлын Хүснэгтэд нэгтгэн оруулсан болно.  
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8-Р САР 

3 АСУУДЛЫН ХҮСНЭГТ  
Энэ бүлэгт төслийн талбай дээр очиж танилцсан ажлын үр дүнд үндэслэн бидний ажлын хүрээтэй 
уялдаа холбоотойгоор тайланд дэвшүүлж тавьж байгаа төслийн үл нийцэж буй асуудлууд, ОТ 
ажилчидтай хийсэн ярилцлага, мөн төслийн талбай руу хийсэн томилолтын үеэр болон дараа нь 
танилцуулсан бидний ажлын цар хүрээтэй уялдсан баримт бичгийн хяналт зэргийг хураангуйлсан 
болно.  

АҮМТ, БОНМХ, ОТ-ийн баримт бичигт тодорхойлсноор ОТ-ийн ашиглалтын үйл ажиллагаа нь 
зээлдүүлэгч дээд байгууллагуудын Байгаль Орчин, Нийгмийн холбогдох стандартад хэрхэн нийцэж 
буй тал дээр ОТ-ийн байгаль орчин нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагынхаа хувьд үл нийцэж 
байгаа асуудлыг хэр ноцтойг тодорхойлохын тулд хүснэгтийг өнгөөр ялган кодолж ангилсан болно. 
Өнгөөр кодолсон ангиллын нэр томъёог РТ-ийн ЭМААБОЧ-ын Менежментийн Системийн 
ангиллыг тусгасан ОТ-ийн БОНМТ4-ийн тодорхойлолтыг үндэслэн өгсөн юм.  

Дараах байдлаар тодорхойлов: 

 Ангилал IV –ноцтой түвшин, Төслийн Стандарт болон Менежментийн Төлөвлөгөөтэй 
ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүртэх хэсэгт 
нөхөн төлшгүй нөлөөлөл аль эсвэл ихээхэн гэмтэл учруулж болзошгүй ба эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа д ноцтой нөлөөлөх осол эндэгдэл учруулж болзошгүй.  

 Ангилал III –чухал зөрчлийн түвшин- Төслийн Стандарт болон Менежментийн 
Төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг 
хүртэх хэсэгт нөхөн төлшгүй нөлөөлөл буюу ихээхэн гэмтэл учруулж болзошгүй ба эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа д ноцтой нөлөөлөх осол эндэгдэл учруулж болзошгүй эсэх нь 
тодорхой илрээгүй хэдий ч тийм үр нөлөө үзүүлж болзошгүй.  

 Ангилал II - чухал зөрчлийн түвшин- Төслийн Стандарт болон Менежментийн 
Төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг 
тусах хэсэгт нөхөн төлшгүй нөлөөлөл ба ихээхэн хохирол учруулах хэмжээний биш, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа д ноцтой нөлөөлөхөөргүй, осол эндэгдэл учруулахааргүй түвшин. 

 Ангилал I - Төслийн Стандарт болон Менежментийн Төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй 
байгаа бус тохиолдол ба байгаль орчин, орон нутгийн ард иргэд, ажилчдын эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаанд бага зэргийн нөлөөл үзүүлнэ.  

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үүрэг даалгаврын дугаараар ангилсан ба (MX.Y) Х нь үүрэг даалгаврын 
дугаар, Y нь холбогдох хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дугаарыг илтгэж байна. Заавар зөвлөмжийг 
тодорхойлсон текстийг нэг аудитаас нөгөө аудитын хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү 
тодорхой тусгаж өгөхийн тулд хянаж засвар оруулах шаардлагатай гэдгийг тэмдэглэж хэлэх 
хэрэгтэй юм. Гэхдээ анхны дугаарлалт нь адилхан асуудалд хамаарч байгаа учраас  эхнээсээ төгсгөл 
хүртэл хэвээр байна.  

Хүснэгтэнд тодорхойлсон төсөлтэй холбоотой зөрчилтэй асуудал тус бүрт ОТ ямар нэгэн арга 
хэмжээ авах шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийг дараагийн аудитын шалгалтын томилолтоор БОНБДЗ 
дараагийн аудитаар шалгана.  Хүснэгтэнд мөн илрүүлсэн үр дүнгийн тодорхойлолт, үл нийцэж буй 
түвшингээр ангилсан байдал, Төслийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагад хамаарч буй холбогдох баримт 
бичиг, мөн БОНБДЗ-ийн хамтын мэдлэг туршлага дээр үндэслэн өгч буй засаж залруулах буюу 
сайжруулах талаар өгсөн зөвлөмжүүд багтаж байна. БОНБДЗ-ийн үзэж байгаагаар зөрчлийг 
хангалттай хэмжээнд шийдвэрлээгүй тохиолдолд, нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавараас 
үл хамааран зөрчлийн ангилал нэмэгдэж болзошгүй  гэдгийг хэрэгтэй ба ямар нэгэн засаж залруулах 
арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн тохиолдолд үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай юм. 

Ерөнхийдөө аудитын үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов: 

 Ангилал IV-д хамаарах ноцтой зөрчил илрээгүй;; 
 Ангилал III-д хамаарах нэг зөрчил илэрсэн; 
 Ангилал II-д хамаарах есөн зөрчил илэрсэн; 
 Ангилал I-д хамаарах арван зургаан зөрчил илэрсэн; 
 БОНҮАТ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагыг зөрчсөн нэг асуудал илэрсэн.   



Хуудас 20 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8-Р САР 

БОНБДЗ-ийн 2013 оны 10-р сард төслийн талбай руу хийсэн томилолтын явцад найман үл нийцэж 
буй асуудлуудыг тодорхойлсноос 2014 оны 3-4-р сард төслийн талбай руу хийсэн томилолтын үеэр, 
хоёрыг нь энэ аудитын үеэр нийцүүлсэн болно.  
 



Хуудас 21 
 

 

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин болон Нийгмийн Гүйцэтгэлийн Менежментийн Систем 

M2.1 
4-р 

сарын  
14 

Бичиг 
баримтын 

аудит  

8-р сарын 
14 

Орон нутгийн гомдлын журмын 
хэрэгжилтийг сайжруулах арга хэмжээ 
хийгдэж байгаа. Журмын хэрэгжилтийг 
хариуцан зохицуулах, хэрэгжилтийн 
уялдаа холбоог хангах тусгайлан 
томилогдсон хүн шаардлагатай байгаа  

I 

Оролцогч 
талын хамтын 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

Хэсэг 5.7, 5.8, 
Хавсралт F 

Дуусга
вар 

болсон  

Хэсэг 4.2.3-ыг үзнэ үү. Төлөвлөсөн ёсоор ОТ-ээс 
“Орон нутгийн гомдлыг хариуцсан ажилтан”-г 
томилсон гэж ойлгосон  

  



Хуудас 22 
 

 

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалгав

ар/ 
Асуудал 

№ 

Төслийн 
талбайд 
ажиллас
ан өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Байгаль орчин – Ус болон Хаягдал усны менежмент  



Хуудас 23 
 

 

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

M1.1 

2013 
оны 10 

сар 
2014 

оны 4-р 
сар 

 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар 

 

Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх төсөл 
Газар ашиглах зөвшөөрөл 
олгогдоогүйгээс шалтгаалан БОННҮ-
ийн дагуу эцэслэгдээгүй болно. 
Гадаргуугийн усны чиглэлийг өөрчлөх, 
Ундай гол болон ил уурхайн орчмын 
бүсийн гүний усны урсгалыг барих, 
чиглэлийг өөрчлөх түр хугацааны арга 
хэмжээ (Ундай голын хэсэгчилсэн 
өөрчлөлт болон хамгаалалт төсөл) авсан. 
Одоогийн Ундай голын хэсэгчилсэн 
өөрчлөлт болон хамгаалалт төсөл нь 
БОННҮ-гийн бүх шаардлагагыг бүрэн 
хангахгүй байгаа болно. Гэхдээ БОННҮ 
болон УНМТ-д заагдсан үүрэг амлалтын 
дагуу түр хугацааны зохицуулалттай 
адил тэнцүү байдлыг давууд үзэж болно.  

III 

БОНБДЗ - 2013 
оны 4-р са 

аудит 
 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 
(WR12) 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.1.2.1, 5.1.2.3-г үзнэ үү. Асуудал M1.18. 
уурхайн лицензит талбайн гадна орших (УЛТ) 
Ундай Голын гольдирлын төлөвлөгөөт 
өөрчлөлтийн ажил нь зохих байгууллагын 
зөвшөөрлийг хүлээж байгаа болно (шаардлагатай 
Газар Ашиглах Зөвшөөрөл).  Хэдийгээр одоогийн 
систем нь түр зуурынх гэгдэж байгаа боловч 
шаардлагатай байгаа Газар Ашиглах Зөвшөөрлийг 
хэзээ олгож БОННҮ-д дэлгэрэнгүй өгсөн ажлыг 
хэзээ хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй байгаа. БОННҮ-
д өгсөн Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх ажлын 
загварчлалын шалгууруудад зарим нэг үл нийцэл 
байгаа болно.  

БОННМТ-д тодорхойлсон БОННҮ ӨМ явцыг 
Төслийн зүгээс 2014 оны 5-р сарын 20-ны өдөр 
хэрэгжүүлсний  (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-001) 
дотор Зээлдүүлэгчийн Группын өөрчлөлтийн 
мэдэгдлийн шаардлагыг оруулсан болно. ӨМ явцыг 
хэрэгжүүлэх зорилго нь (а) Ундай голын 
гольдирлыг хэсэгчлэн өөрчлөх болон хамгаалах 
төсөл БОННҮ-аар хүлээсэн үүрэгтэй үл нийцэж 
байгаа зүйлүүдийг шийдвэрлэх; болон (б) Ундай 
голын гольдирлыг өөрчлөх бүрэн төслийн 
загварчлал болон барилгын ажлууд нь БОННҮ-тай 
үйл нийцэж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх (ө.х. 
УЛТ-аас гадна хийгдэх ажил). 

Хүргүүлсэн Өөрчлөлтийн Мэдэгдлийг 2014-001 
Зээлдүүлэгчид боломжтой мэдээллийн техникийн 
нарийвчилсан хяналтыг хийж байна гэсэн учраас 
зөвшөөрөөгүй байгаа болно. Ундай Голын 
гольдирлыг өөрчлөх – “Шинэ Бор овоогийн булаг” 
усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ санамж бичиг 
болон бэлэн байгаа гидрогеологийн бусад бүх 
мэдээллийг хянаж үзэх ажлын хэсгийн уулзалт 
БОНБДЗ-ийн 2014 оны 3-4-р сарын зөвлөмжөөс 
хойш зохион байгуулагдаагүй (Жич: энэхүү 
шалгалтыг 2014 оны 11-р сард хийхээр 
төлөвлөсөн). 

Энэхүү асуудал нь Ангилал III  БОННҮ-ын 
тайлбартай үл нийцсэний улмаас болон Ундай 
голын гүний усны системийн гарч болзошгүй 
нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан сэргийлах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй одоогийн байдлаар үл 
нийцэж байгаа.   



Хуудас 24 
 

 

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.5 

2013  
оны 10 

сар 
2014 

оны 4-р 
сар  

 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

Гидрогеологийн нэгжүүдийн хоорондоо 
холбогдож байгаа нөхцөлд нөлөөллийг 
буруулах шаардлагатай. Одоогоор бүх  
нөхцөл байдалд нөлөөллийг буруулах 
ажил хийгдээгүй. ОТ эдгээр хоорондоо 
холбогдсон цооногуудыг орхих буюу үр 
ашигтай болгож өөрчлөх хүчин 
чармайлт гаргах тал дээр ахиц гаргаж 
байгаа болно.  

II 

БОНБДЗ - 2013 
оны 4-р са 

аудит 
 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 
(WR041,14)  

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.1.2.7-г үзнэ үү.  Гүний хоолойн ус 
дамжуулах цооног болон УЛТ-ын талбайн 
хэмжээнд гидрогеологийн нэгжүүдийг хооронд нь 
холбосон хайгуулын цооног байгаа талаар 
баталгаатай мэдээлэл байгаа. Энэхүү хоорондоо 
холбоотой байгаа гэдэг нь мэдэгдэж байгаа зургаан 
цооногийн гурвыг лацдаж, хаясан. УЛТ-аас гадна 
орших хоорондоо холбоотой үлдсэн гурван 
цооногийг лацдах ажилд Ханбогд суманд 
байгуулагдсан ажлын хэсгийнхэн одоогоор үнэлгээ 
хийж байгаа болно. 2014 оны 5-р сард Төслийн 
зүгээс Ажлын чиглэлийг боловсруулж үүнд УЛТ-
ын дотор болон гадна байгаа хоорондоо холбоотой 
цооногуудыг лацдах тухай асуудлыг багтаажээ. 
УЛТ-аас гадна оршиж байгаа хоорондоо холбоотой 
аливаа цооногийг лацдах тал дээр нилээд ахиц 
гаргахад ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан боловч 
энэ асуудал хүлээгдсээр байна.  

M1.7 

2013 
оны 10 

сар  
2014 

оны 4-р 
сар  

Бичиг 
баримтын 

аудит 
2014 оны 
8-р сар  

Ундны ус болон цэвэршүүлсэн бохирын 
усыг одоогоор Төслийн стандартын 
дагуу бүрэн багцаар тодорхойлогчоор 
(шаардлагатай үзүүлэлтүүд) үнэлээгүй 
байгаа. Тодорхойлсон бүх 
үзүүлэлтүүдийн дагуу дээж авах 
лаборатори Монголд одоогоор байхгүй 
байгаа нь Төслийн хүлээн зөвшөөрсөн 
бүх стандартыг хангахад нилээдгүй их 
бэрхшээл учруулж байгаа болно. 

I 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 
(WR07) 

 

Дуусга
вар 

болсон  

Хэсэг 5.1.2.9-г үзнэ үү. Шалгалтын дараа 
шинжилгээний бүх хаягдал болон ундны усны 
үзүүлэлтүүдийг дотоодын боломжит лабораторид 
шинжлэх боломжгүй гэж тодорхойлсон. Төслийн 
зүгээс 2014 оны 6-р сард санаачилсан БОННҮ ӨМ  
энэ асуудлын талаар байсан болно (Өөрчлөлтийн 
мэдэгдэл 2014-002). Боломжтой байгаа 
лабораторийн хүчин чадлыг ашиглан дээжлэх 
үзүүлэлтүүдийг үндсэн үзүүлэлд гэж үзэхгүй байгаа 
бөгөөд ӨМ-ийг батлаагүй. Хамгийн сүүлийн үеийн 
хаягдал болон ундны усны дээжлэлтийн үр дүн 
Төслийн шинэчилсэн стандартад нийцсэн гэж 
гарсан.  

  



Хуудас 25 
 

 

ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M2.2 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

 

Ундай голын сувагт оршиж байгаа 
булгийн сар бүрийн мониторинг болон 
УЛТ-ын буурсан шатлал Усны 
Мониторингийн Төлөвлөгөөнд 
тайлбарласан тусгай журмын дагуу 
хийгдээгүй. 

I 

Усны 
мониторингий
н төлөвлөгөө 
Хэсэг 3.4.3 

Нээлттэ
й 

Хэсэг 5.1.2.6-г үзнэ үү. УМТ-д Ундай голын сав 
газар болон УЛТ-ын буурсан шатлалын лагуу 
орших байгалийн булгийн мониторинг хийхэд 
ашигласан журмыг тайлбарлаж өгсөн болно. 2014 
оны 6-р сард ОТ “Булгийн Фото зургийг авах” гэсэн 
нэртэй Стандарт Ажлын Журмыг хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. Стандарт Ажлын Журамд тодорхой 
тогтсон цэгээс сар тутам фото зураг авахыг зааж 
өгсөн. Орон нутгийн иргэд булаг дотор хэмжигч 
суурилуулахыг дэмжээгүй учир хамгийн гүн усны 
түвшний гүний хэмжээг урт шугам ашиглан 
хэмжиж байгаа. Булгийн гадаргуугийн талбайг 
нүдэн баримжаагаар тооцож байгааг мөн Стандарт 
Ажлын Журамд тусгасан. 

M2.3 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

 

Усны мониторингийн төлөвлөгөөнд 
өгсний дагуу мониторингийн нэмэлт 
цооногийг өрөмдлөг болон 
суурилуулалтыг одоогоор 
хэрэгжүүлээгүй байгаа. Усны хоолой, 
булаг, малчдыг худаг болон түр урсацын 
гарамын үеийн элэгдлийн 
мониторингийг өнөөдрийг хүртэл 
хэрэгжүүлээгүй байгаа.  

II  

Усны 
мониторингий
н төлөвлөгөө 
Хэсэг 3.2.6, 

3.3.5 
 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 
(WR14, 

WRm06) 

Нээлттэ
й 

Хэсэг 5.1.2.8-г үзнэ үү. УМТ болон УНМТ-д эдгээр 
төлөвлөгөөнд тусгасан үүргүүдээ ОТ 
хэрэгжүүлэхэд хийх нэмэлт судалгаа, арга хэмжээ, 
хүчин чармайлтын талаар оруулсан. ОТ эдгээр 
үүргээ биелүүлэх зорилгоор АЧ-ийн баримт 
бичгийг боловсруулсан. Гэхдээ гарын үсэг зурж 
баталгаажуулсан гэрээг хэрэгжүүлж эхлээгүй 
байна.  

АЧ-д багтсан арга хэмжээний дотор мониторингийн 
нэмэлт цооног өрөмдөх, суурилуулах; усны хоолой, 
булаг шанд, малчдын худаг болон түр урсацын 
гарамын элэгдлийн мониторинг; мөн 
мониторингийн үр дүнг хянахад гидрогеологийн 
ерөнхий зөвлөхийн тусламж авах, ЧБ/ЧХ, болон 
мониторингийн цооногийн суурилуулалтын ажлыг 
ерөнхийд нь харгалзах зэрэг багтсан болно.  АЧ-д 
дэлгэрэнгүй өгсөн ажлын гүйцэтгэлийн аудитын үр 
дүн УМТ болон УСНТ-д өгсөн үүрэгтэй тухай бүр 
нийцэж байгаа эсэхийг хянах болно.  
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Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Байгаль орчин – Эрдсийн хаягдлын менежмент 

M1.8 

2013 
оны 10-

р сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

 

Ашиглалтын үеийн Эрдэст Хаягдлыг 
Зохицуулах менежментийн 
төлөвлөгөөнд (ЭХЗМТ) Босоо ам 1-ийн 
малталтаас гарсан чулуулгийг ашиглалт 
эхлэх үед баяжуулах үйлдвэрт 
боловсруулна гэж дурьдсан. Энэ 
материал ашиглалт эхлэхэд овоолгоотой 
хэвээр байсан бөгөөд Төслийн зүгээс 
боловсруулахгүй гэсэн санаатай байгаа 
боловч Хүчил үүсгэдэг материал гэж 
үзэн ХХБ эсвэл ХЧО-д хадгална. 
Уурхайн ашиглалттай холбоотой түр 
хугацааны нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх 
үүднээс овоолгын хязгаарлалт болон 
мониторингийг хэрэгжүүлсэн. 

I 

БОНБДЗ - 2013 
оны 4-р сарын 

Аудит 
 

Эрдсийн 
Хаягдлыг 

зохицуулах 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
(MW04, 

MW05, MW13, 
MWM5) 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.2.2-г үзнэ үү. Босоо ам 1-ийн овоолгыг 
ХХБ-ийн барилгад, тусгайлан зориулсан Хүчил 
үүсдэг бүсийг барихад ашиглаж магадгүй буюу 
тусгайлан зориулсан хүчил үүсгэдэг ил уурхайн 
хаягдал чулуулгийн хэсэг рүү шилжүүлнэ. Хүчл 
үүсгэдэг материал агуулж болзошгүй Босоо ам 2-ын 
овоолго болон ирээдүйн гүний уурхайн малталтаас 
гарах чулуулгийг ХҮ стандартын дагуу зохион 
байгуулж, хянах байнгын чулуулгийн овоолгод 
нэгтгэнэ.  

Овоолгын эргэн тойронд материал болон ус 
шүүрэлтийг хязгаарлах зорилгоор хязгаарлагч 
тавьсан бөгөөд ус шүүрэлтийн мониторингийг 
гүйцэтгэж байна. Төслийн зүгээс 2014 оны 6-р сард 
санаачилсан Босоо ам 1-ийн овоолго (Өөрчлөлтийн 
мэдэгдэл 2014-003)болон одоогийн Босоо ам 2-ын 
овоолгыг багтаасан бусад гүний малталтын хаягдал 
чулуулгийн овоолгын шаардлагатай холбоотой 
(Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-004) асуудлыг 
шийдвэрлэх ӨМ явцыг эхлүүлсэнЭнэ асуудлыг 
Ангилал 1 – шаардлагатай гүний усны 
мониторингийн шаардлага болон УМТ-г 
шинэчилснийг хянах гэж хүлээлгэж байгаагаар үл 
нийцэх.   

Байгаль орчин  – Агаарын чанар  
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M1.11 

2013 
оны 10-

р сар 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар 

 

Хүдрийн овоолго тооцоолж байснаас 
бага чийгшлийн түвшинтэй байгаа нь 
ихээхэн хэмжээний тоос (тоосонцор) 
үүсч байна. 

II 

Агаарт Ялгарах 
хийн хаягдлын 
менежментийн 

төлөвлөгөө  
(AQ05) 

Нээлттэ
й 

 

Хэсэг 5.5.2.1-г үзнэ үү. Том ширхэгтэй хүдрийн 
агуулах (агуулах) байгууламжид ихээхэн 
хэмжээний тоос бий болж байна.  Хөөсөн тоос 
дарагч болон материалыг шүрших системийг 
худалдан авсан бөгөөд угсралтыг хийж байна. 
Хөөсөөр тоос дарах системийг 2014 оны 9-р сар 
гэхэд дуусгахаар тооцоолсон. Төслийн зүгээс 
энэхүү арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх ажлын 
гүйцэтгэлийг хянах шаардлагатай буюу нөлөөллийг 
бууруулах өөр арга хэмжээ байгаа эсэхийг 
тодорхойлбол зохино. 

 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.12 

2013 
оны 10-

р сар 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар 

 
 

Төслийн талбай дээр орчны агаарын 
чанарын мониторнгийн төлөвлөгөөнд 
хязгаарлалт тавьсан байгаа болно. 
АЧМТ-д ОТ төслийн талбайд 
шаардлагатай байгаа  Төслийн 
стандартад нийцэх орчны агаарын 
нөхцлийг хянах тоног төхөөрөмжийг 
жагсааж өгсөн. 2013 оны 10-р сарын 
Аудитын үеэр өгсөн мэдээллээс зөрүүтэй 
нь тоног төхөөрөмжийг хэт өндөр 
үнэтэйгээс шалтгаалан худалдан аваагүй 
байгаа. 

II 

АЧМТ  
(Хэсэг 1.5; 
Агаарын 
Чанарын 

мониторингий
н төлөвлөгөө – 

Хавсралт A; 
AQ-ГГҮ02) 

Нээлтэй  

Хэсэг 5.5.2.1-г үзнэ үү. Орчны агаарын чанарын 
нөхцөл байдалд илүү дэлгэрэнгүй дэвшилт 
шинжилгээ хийх, Төслийн стандартад нийцэх бүтэн 
шинжилгээ хийхэд мониторнгийн нэмэлт 
төхөөрөмж хэрэгсэл шаардлагатай байгаа болно.   
Шаардлагатай төхөөрөмж хэрэгслийг 2014 оны 11-р 
сар гэхэд төслийн талбай дээр авчирч 
суурилуулахад бэлэн болно. 
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M1.13 

2013 
оны 10-

р сар 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар 

 

Одоогоор яндангаас гарч буй утааны 
сорьцлолтыг Дулааны Төв Станц (ДТС) 
хийгээгүй байгаа. 

II 

АЧМТ  
(AM03) 

 
АЯХХМТ – 
Хавсралт B) 

Нээлттэ
й  

 

Хэсэг 5.5.2.2-г үзнэ үү. ДТС нь одоогоор АЯХХМТ-
д заагдсан сар тутам яндангаас гарч буй утааг шууд 
дээжлэх мониторингийн төхөөрөмжгүй байгаа 
болно. ОТ одоогоор сар тутмын шаардлагатай 
шинжилгээг хийх гуравдагч талын үйлчилгээ 
үзүүлэгчийг шалгаруулах АЧ-г боловсруулж байгаа 
болно. Үүнээс гадна өөр гуравдагч талын гэрээт 
гүйцэтгэгч төслийн бүх талбайн хорт хий 
ялгаруулах эх сурвалжийг бүрэн бүртгэж, 
сайжруулах зөвлөмж өгөхөөс гадна төслийн 
талбайн агаарын тархалтын загварыг шинэчлэн 
гаргах юм. 

2014 оны 2-р сард нэг удаагийн дээжлэлт хийсэн 
бөгөөд үүний үр дүн нь ДТС дээр NOx, SO2, болон 
тоосонцор Төслийн Стандартаас давсан 
үзүүлэлттэй гарсан. 

 

M1.14 

2013 
оны 10-

р сар 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар 

 

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 
бууруулах болон эрчим хүчний 
бүтээмжийг сайжруулах шинжилгээг 
2013 оны төлөвлөгөөт үйл ажиллагаанд 
оруулсан боловч дуусгаагүй байна. 

I АЯХХМТ 
(AQ09) 

Нээлттэ
й  

 

Хэсэг 5.5.2.3-г үзнэ үү. Хүлэмжийн хийг бууруулах 
болон эрчим хүчний бүтээмжийг сайжруулах 
боломжуудыг тодорхойлох, үнэлэх ажлыг 2014 оны 
12-р сар гэхэд РТ-ийн журмын дагуу хийж дуусна.  

 

 

 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  
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M2.4 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

Одоогийн байдлаар хорт хаягдал шатаах 
зуухан дээр яндангаас гарч буй утааны 
сорьцлолтыг хийгээгүй байгаа. 

II 

АЯХХМТ 
(AM06) 

 
АЧМТ – 

Хавсралт C 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.5.2.2-г үзнэ үү.  Төслийн шатаах зуухны 
эвдрэл гэмтлийг, үүнд хорт хийн хяналтыг хийж 
болохуйц болгох зэргээр засварлах шаардлагатай. 
Шатаах зуухыг загварчилсан дизайны үзүүлэлтийн 
дагуу болон Төслийн Стандартын хорт хийн 
ялгаруулалтын хязгаараас давалгүйгээр бүрэн 
хүчин чадлаар ажиллуулах зорилгоор 
үйлдвэрлэгчийг төслийн талбай руу ирүүлэх АЧ-г 
боловсруулсан. Энэ ажлыг 2014 оны 8-р сар гэхэд 
гүйцэтгэхээр тооцоолсон. Энэхүү байгууламжийн 
гүйцэтгэлийг үнэлэх засварын ажил хийгдсэний 
дараа яндангийн мониторингийн ажлыг нэн 
яаралтай хийж дуусгавал зохино. 

Байгаль орчин – ГОУСБХАХАТ- Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх болон хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө 

M1.15 

2013 
оны 10-

р сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

ГОУСБХАХАТ-д Төслийн талбайн 
гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ 
авах журмыг боловсруулах нөхцөл 
байдлыг тодорхойлж өгсөн хариу арга 
хэмжээ авах төлөвлөгөөг багтаасан. 
Хариу арга хэмжээ авах журмыг 
боловсруулж дуусаагүй. 

I 
ГОУСБХАХА

Т  
(ГОҮХАХАТ0

2, 02b, 02c)  

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.7.2-г үзнэ үү. Эрсдэлийн үнэлгээн дээр 
үндэслэн хариу арга хэмжээний журмыг 
боловсруулан ангилсан бөгөөд нийт тодорхойлсон 
25 нөхцөл байдлын 15 орчмыг боловсруулсан. 
Гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ авах 
төлөвлөгөө болон журмыг эцэслэж, нөлөөлөлд 
өртөж болзошгүй орон нутгийнхныг тодорхойлж, 
тэдэнд мэдэгдэхээс гадна нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй орон нутгийнхан болон холбогдох орон 
нутгийн удирдлагуудын хамт хариу арга хэмжээг 
туршиж үзнэ.  Боловсруулсан нөхцөл байдлын 
дотор журмууд болон ХХБ-ын ажиллагаа 
доголдсон үеийн Гэнэтийн ослын үед хариу арга 
хэмжээ авах төлөвлөгөө багтсан болно.   
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Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Байгаль орчин – Биологийн олон янз байдал болон экологийн менежмент 

M1.16 

2013 
оны 10-

р сар 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р  

 

 

Шувууны нислэгийн чиг өөрчлөгчийг 
“ашиглалтын явцад зэрлэг байгалийн 
эндэгдлийн түвшинг бууруулахад 
шаардлага” учир ашиглах ёстой  

II 

БОЯБТМ  
(B08, B09) 

Зээлдүүлэгчий
н БОЯБҮАТ  

(ID1) 

МҮНТ 
(БОЯБҮМТ) 

Open 

Хэсэг 5.9.2.1. Өндөр хүчдэлийн шугамыг мөргөж 
байгаа шувуудын эрсдэлийг зохицуулахад 
ашиглагдах хавхлаг төрлийн шувуны нислэгийн 
чиглэлийг өөрчлөгчийг орлуулагчийн ажиллагаатай 
холбоотой асуудал гарсаар байгаа.   

Ажиллахгүй байгаа шалтгаан болон үр дагаврыг 
ойлгох хүчин чармайлт гаргаж байгаа хэдий ч энэ 
жил мониторингийн үйл ажиллагаанд ямар нэг 
өөрчлөлт ороогүй учир өндөр хүчдэлийн шугам 
мөргөж байгаа шувуудын тооны цар хүрээг 
тодорхойлоогүй гэсэн үг юм. Ямар нэг шийдвэрийг 
хурдан гаргах нь чухал бөгөөд учир нь зарим нэг 
төрөл зүйлийн эндэгдэл гарах тохиолдол тогтмол 
гарч байгаагаас үүний дотор Жороо Тоодог болон 
Идлэг шонхор зэрэг шувуудыг хамгаалах асуудал 
тулгараад байна. Нөлөө нь онц ноцтой биш гэдгийг 
сайн баталгаажуулаагүй цагт амьдралд ойр 
шаардлагатай шийдвэр боловсруулах санал болгож 
буй арга замыг боловсруулах шаардлагатай.  
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Биологийн олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө (БОЯБМТ) –
ний дагуу ан болон цуглуулгаас үүдсэн 
амьтдын амийг хороох, тэдний тайван 
байдлыг алдагдуулахад тавьж буй 
хяналтыг хэмжих шаардлагатай болдог. 
БОЯМБТ-д мөн машинуудыг ОТ-ГС8 
ОТ-ХБ болон ОТ-нисэх онгоцны 
буудлын замаас гарахаас сэргийлэн 
онцгой газар нутагт байгууламж барих 
буюу хаалт тавих талаар оруулсан 
болно. 

II 

БОЯБМТ 
(B04) 

Зээлдүүлэгчий
н БОЯБҮАТ  

(ID6) 

Нээлттэ
й  

 

Хэсэг 5.9.2.2. 2013 оны 10-р сард ОТ Зээлдүүлэгчя 
нарт БОЯБМТ-аас (болон зээлүүлэгчийн 
БОЯБҮАТ) нөлөөллийг арилгах эдгээр арга 
хэмжээг хасах санал тавьсан.  OT энэхүү арга 
хэмжээг хасах талаархи ӨМ-ийн дотоод журмыг 
мөрдөж 2014 оны 7-р сард Зээлдүүлэгч нарт ижил 
төстэй хүсэлтийг хүргүүлсэн (Өөрчлөлтийн 
Мэдэгдэл 2014-7).  Машинуудыг замаас гаргахаас 
сэргийлэн хатуу биет байгууламж буюу хаалт тавих 
нь тохиромжгүй гэж мэргэжилтнүүд ерөнхий 
саналын зөвшилцөлд хүрсэн дээр үндэслэн 
Зээлдүүлэгч нар энэхүү арга хэмжээг БОЯБМТ 
болон Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ-аас хасахыг 
дэмжсэн.Гэхдээ ОТ Гашуун сухайт, ОТ-Ханбогд, 
ОТ-нисэх онгоцны буудал хүртэл онцгой газруудад 
машинууд замаас гарахаас сэргийлэх өөр арга 
хэмжээг санал болгох шаардлагатай буюу 
холбогдох нөлөөллийг зохицуулах шаардлагатай. 
Гэрээт гүйцэтгэгчдийн машинуудыг хянах 
чиглэлийг эхний алхам гэж үзэж үнэлгээ хийнэ. 

 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда
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Төслий
н 
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д 

ажилла
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өдөр 
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өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 
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сар 
 

 

Бор Овоогийн булгийг өөрчлөх 
экологийн тэнцвэр I 

БОННҮ Ch 
B7a Хүснэгт 

7.1 
Нээлттэ

й  

БОНБДЗ Бичиг баримтын дугаар 13-391-H2 Хэсэг 
5.9.3, Хэсэг 5.1.2.1, болон Асуудал M1.1-г үзнэ үү. 

Бор Овоогийн булгийг өөрчлөх нь Бор Овоогийн 
булгийн шинж байдлыг аль болох бодитой байхаар 
бүрэн хуулбарлаж хийх ба – үүнд үерлэх, ус 
тогтоох талбайн хэмжээг анхаарч үзэхээс гадна 
ургамлын бүрхүүлийг бий болгох, хадат амьдрах 
орчныг бүрдүүлэх” (БОННҮ Ch B7a Хүснэгт 7.1).   

Булгийг өөрчлөх шаардлагын зорилтод ургамлын 
бүлгийг бий болгох явцын үеийн ургамлын 
экологийн шаардлагын хамт тодорхойлох, тэгснээр 
дараа нь өөрчилсөн булагт нэгтгэж болохуйц байх. 
Ажлын явцыг БОНБДЗ—ийг дараагийн 
томилолтын үеэр хянаж үзнэ. Одоогоор түр 
хугацааны булаг нь зэрлэг амьтдыг уух усаар 
хангаж байгаагаас гадна эцсийн дизайн болон 
байршлыг баталгаажуулах хүртэл түр хугацааны 
шийдэл нь боломжийн байна гэдгийг байгалийн 
мониторингийн мэдээллээс харж болохоор байна.  
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ын 
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2014 

оны 8-р  

 

 

Газар доогуурхи гарцыг суурилуулах. 
Төслийн нөлөөлөлд орсон онцгой 
амьдрах орчин бүхий өргөн хүрээний 
зэрлэг амьтдад зориулсан амьдрах орчны 
холболтыг хэмжих. 

II 
БОЯБМТ ID 
B16 болон 

Хавсралт C, ID 
5 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.9.2.4. OT оролцогч талуудын хэлэлцүүлэг, 
загвар, байршил, инженерчлэл болон байгаль орчны 
үнэлгээ зэрэг шинжээчийн зөвлөмжтэй уялдаатай 
үйл ажиллагаа болон хугацааг оруулсан газар 
доогуурхи гарцыг суурилуулах ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн. Ажлын анхны 
төлөвлөгөөг Зээлдүүлэгч нартай 2013 оны 4-р 
улирал гэхэд зөвшилцсөн байх ёстой (БОЯБМТ 
Хавсралт C, ID 5) боловч хугацаа нь хэтэрсэн 
байна. 

OT – ГС замын сайжруулах ажил нилээд өсөн 
нэмэгдсэн замын хөдөлгөөнтэй тулгарахаар байгаа 
бөгөөд энэ нь замыг Хулан болон Хар сүүлт зээр 
зэрэг зарим төрөл зүйлүүдийн хөдөлгөөнд саад 
болгож байгаа юм. Замын хөдөлгөөний түвшин 
одоогоор бага байгаа бөгөөд суурь судалганы үр 
дүнгээр Хулан усанд хүрэхээр олон удаа зам гатлах 
боломжтой гэж гарсан. Гэхдээ ОТ зүгээс энэ төрөл 
зүйлийн амьдрах онцгой орчныг бүрдүүлэх шилдэг 
туршлага үзүүлэх үүрэг хүлээсэн билээ.  

2014 оны 11-р сард хувилбаруудыг хэлэлцэх ажлын 
хэсгийн уулзалтыг төлөвлөсөн бөгөөд үр дүнг 
ажлын төлөвлөгөөг эцэслэхэд ашиглаж амьдрах 
орчны холболтыг тогтвортой байлгах практик арга 
хэмжээг тодорхойлох юм. Үүний зэрэгцээгээр 
замын хөдөлгөөний түвшний мониторинг хийгдэж, 
зэрлэг амьтдын хөдөлгөөний мониторингийг 
үргэлжлүүлэх ёстой, ингэснээс хашилт саадын үр 
нөлөөний нэгдсэн чиглэлийг олж илрүүлж болох 
юм.  
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Биологийн олон янз байдал болон 
экосистемийн үйлчилгээнд оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллан төлөвлөгөө  

I 

БОЯБМТ (B05) 

ЗБОЯБҮАТ ID 
24, (БОЯБМТ 
Хавсралт C) 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 5.9.2.3.  OT “Экосистем Сервисес Группын 
ажлын чиглэлийн дагуу”...... “зорилтот Оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг” 
боловсруулах үүрэг хүлээсэн. Энэхүү заалт нь 
биологийн олон байдалтай хамааралтай оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах шаардлагыг үр 
дүнтэйгээр ОТ-н системд оруулах ёстой байгаагаас 
хуваариас хоцорч яваа болно. ОТ зүгээс энэхүү 
явцыг хэрэгжилтийн хугацааг сунгаж 2014 оны 4-р 
улирал руу шилжүүлэх хүсэлтийг Өөрчлөлтийн 
Мэдэгдэл 2014-006-ээр гаргасан.  

OT Флора ба Фауна Интернэйшнл-ыг өөрийн 
Биологийн олон янз байдлын ур чадварыг бий 
болгох болон Оролцогч Талуудтай хамтран 
ажиллах шаардлагыг хянуулахаар сонгосон болно. 
Үр дүнгийн тайланд өгсөн зөвлөмжийг дагуу ОТ-н 
биологийн олон янз байдлын оролцогч талуудыг 
зорилтот хамтран ажиллах төлөвлөгөөг 
боловсруулах үндэслэл болгон ангилах, биологийн 
олон янз байдлын үндсэн үүрэг амлалт болон 
шаардлагуудыг ОТ-н оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах системд хэрхэн оруулахыг тодорхойлох, 
тухайлбал, Оролцогч талуудыг зохицуулах үйл 
ажиллагаа зэргийг санал болгосон байна.  

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах нь биологийн 
олон янз байдлын үүрэг хариуцлагын үндсэн суурь 
болдог бөгөөд ОТ-г биологийн олон янз байдлын 
дүйцүүлэн хамраалах менежментийн төлөвлөгөөг 
загварчлах, хэрэгжүүлэх нь нэн чухал юм (B28).  
OT “биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэх 
хөтөлбөр нь үндэсний хамгаалалтын давуу байдал 
болон оролцогч талуудын эрх ашигтай уялдсан, энэ 
нь урт хугацааны туршид техник, улс төр, 
захиргааны хувьд биелэгдэх оролцогч талын 
даацтай хамтын ажиллагаа, хэлэлцүүлэг хийх” 
үүрэг хүлээсэн.  

ОТ энэхүү үүргээ биелүүлэх арга хэмжээ авсан 
бөгөөд Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгаалах шинэ бодлоготой холбогдуулах Монгол 
улсын Засгийн газартай хэлэлцүүлэгт оролцож 
байгаа төдийгүй Засгийн газар болон бусад 
оролцогч талуудтай хийж буй энэхүү хэлэлцүүлэг, 
хамтын ажиллагаа нь холбогдох стандарт болон 
шаардлагыг хангах ОТ баримтлах бодлоготой 
нийцэж байгаа юм. Үүнийг хүсэлт гаргасны дагуу 
нилээд урт хугацаанд хэрэгжүүлж үр дүнд хүрнэ.  
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Газар ашиглалтын хэрэгжилтийн 
төлөвлөгөө буюу түүнтэй дүйцэхүйц 
баримт бичиг. 

II 
ЗБОЯБҮАТ 

18c (БОЯБМТ 
Хавсралт C) 

нээлттэ
й 

Хэсэг 5.9.2.4.  OT ГАХТ буюу түүнтэй дүйцэхүйц 
төлөвлөгөөг ОТ санал болгосон ургамал буюу 
амьдрах орчныг нөхөн сэргээх нөхцөл бүхий 
амлалтын хамт 2014 оны 1-р улирлын дотор 
Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлнэ гэсэн үүрэг авсан.  Энэ 
нь ОТ байгалийн амьдрах орчны “цэвэр алдагдал 
үгүй” гэсний хувьд PS 6 шаардлагыг хангахад 
амжилт гаргаж байгаа эсэхийг хянах хүрээг бий 
болгоход болон ОТ-н онцгой ургамлын төрөл 
зүйлийн хувьд цэвэр эерэг үр дүнд хамаарах 
Биологийн олон янз байдлын стратегийг 
боловсруулахад шаардлагатай. OT нөхөн сэргээсэн 
ургамалтай дүйцүүлэхэд хамаарах өөрийн үүрэг 
амлалтаа Нөхөн Сэргээх Журамд оруулах санал 
оруулж байгаа бөгөөд бусад холбогдох төлөвлөгөө 
болон журмуудыг үүнтэй уялдуулан шинэчлэн 
өөрчлөх юм. ГАХТ-г боловсруулах үүргээ хасах 
саналыг Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлсэн Өөрчлөлтийн 
Мэдэгдлээр дамжуулан тавьсан бөгөөд нөхөн 
сэргээлтийн биологийн үзүүлэлтүүдийг төлөвлөсөн 
ёсоор Нөхөн Сэргээх Журамд оруулсан учир 
үүнийг Зээлдүүлэгч нар зөвшөөрөх бололтой.  
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Хууль бус зэрлэг ургамал болон 
амьтдын бүтээгдэхүүний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх журмыг (OT-10-E9-PLC-
1001) боловсруулж байгаа бөгөөд Хууль 
бус зэрлэг ургамал болон амьтдын 
талаар баримтлах журмыг өөрчлөх 
зөвлөмж гаргасан (OT-10-E9-PRC-0005-
E). 

II 
ЗБОЯБҮАТ ID 
18d (БОЯБМТ 
Хавсралт C) 

нээлттэ
й 

Хэсэг 5.9.2.5.  Хууль бус зэрлэг ургамал болон 
амьтдын бүтээгдэхүүний бодлогод (OT-10-E9-PLC-
1001) хууль бус анг хориглосон бөгөөд үүнийг 
танилцуулга, сургалтаар ажилчид болон гэрээт 
гүйцэтгэгч гээд бүх ажиллах хүчинд мэдээлнэ. OT 
Зээлдүүлэгчдэд албан ёсны Өөрчлөлтийн 
Мэдэгдлээр (2014-006) энэхүү бодлогыг ОТ зүгээс 
энэ асуудлыг зохицуулах хандлагыг тодорхойлох 
журмаар (OT-10-E9-PRC-0005-E) солих хүсэлт 
тавьсан.  Гэхдээ Зэрлэг байгалийг хамгаалах 
нийгэмлэгээс хийсэн хяналт болон сургалтын явцад 
шаардлагатай дзрэм журмын мэдлэг байхгүй гэж 
тодорхойлсон. Шинэчилсэн журам шаардлагатай 
байгаа бөгөөд тэдгээр нь мониторинг хийх гол 
үндэс болох төдийгүй эдгээр бүх баримт бичгийг 
хянуулахаар дахин танилцуулах шаардлагатай. 
(ЗБОЯБҮАТ ID 18d, БОЯБМТ Хавсралт C).   
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ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Нийгмийн – Ажиллах хүчин болон Ажлын Нөхцөл 

M2.9 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 

 

Өмнөд кэмп нь хашааны гадна байрлах 
түр хугацааны үйл ажиллагаатай кэмп 
болно. Энэ нь 80 орчим ажилчныг 
байрлуулах хүчин чадалтай боловч 
шаардлагатай 200 хүртэл ажилчныг 
байрлуулах боломжтой. Ерөнхийдөө энэ 
кэмп нь ОТ төслийн талбайтай адил байр 
сууцны адил стандартгүй гэдэг нь 
ажиглагдсан.  

Орон сууцны үйлчилгээтэй холбоотой 
зарим нэг асуудлыг ажигласан 
(тухайлбал, хог хаягдлын менежмент, 
тогтоол ус, галын хор байхгүй эсвэл 
хугацаа нь дууссан) зэрэг болон нэг 
өрөөнд байрлах хүмүүсийн тоо, ор 
хоорондын зай, ариун цэврийн өрөө 
унтах байрнаас салангид байсан зэрэг 
зарим нэг асуудал байв. Энэ кэмпийг 
ирэх өвлөөс өмнө хаахаар тооцож 
байгаа. Ямартаа ч гэсэн энэ кэмп 
сайжруулах ажил хийлгүйгээр олон 
ажилчныг хангалттай түвшинд 
амьдруулах боломжгүй гэдэгт санаа 
зовж байгаа болно.   

I 

Хөдөлмөрийн 
менежментийн 

төлөвлөгөө  
Хэсэг  5.1.5, 

5.1.8, L08 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 6.2.2.  Өмнөд кэмпийг 2014 оны 8-р сарын 11-
эд төлөвлөсөн ёсоор хийж татан буулгасныг 
тайлагнасан. Хаалт болон нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
шаардлага ёсоор дараагийн аудитын үер 
баталгаажуулна.  
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M2.10 

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 

 

Орон нутгийнханд орон нутгаас авч буй 
ажилчдын талаар тогтмол мэдээлэх нь 
давуу эрхтэй ажилд авах, сургах болон 
бусад үйл ажиллагааг илэрхийлэхэд 
нилээд ач холбогдолтой төдийгүй 
үүнийг маш үр дүнтэй хэрэгжүүлж 
байгаа болно.  

Орон нутгийн оролцоог давуу байлгах нь 
шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулахын  
нөлөөлийг буруулах үндсэн хэмжүүр 
төдийгүй гүйцэтгэлийг энэхүү 
хэмжүүртэй харьцуулан тайлагнавал 
зохино.  

I 

Хөдөлмөрийн 
менежментийн 

төлөвлөгөө  
Хэсэг 5.1.2 

ХАШХЗМТ  
ХАШХЗМТm2

1 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 6.2.2.  Орон нутгийн оролцоог орон 
нутгийнханд болон орон нутгийн удирдлагад 
тайлагнах үндсэн хэмжигдэхүүнүүдийг зөвшилцсөн 
бөгөөл жишиг баримтыг боловсруулсан.Ажил 
эрхлэлт, сургалт болон бусад үйл ажиллагааны 
талаар Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн орон 
нутгийн иргэдэд тогтмол мэдээлэх ажлыг одоо 
эхлүүлэх шаардлагатай. 
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Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Нийгмийн –Нүүлгэн шилжүүлэх, Нөхөн төлбөр олгох болон Амьжиргааг сайжруулах  

M1.21 

2013 
оны 10-

р сар  

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

2004 оны Нүүлгэн шилжүүлэх нөхөн 
төлбөрийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болсон 
нүүн шилжсэн малчин өрхийн 
гүйцэтгэлийн аудит нь НШҮАТ-ын 
тусгайлсан үүрэг байсан болно. 
Гүйцэтгэлийн аудитыг 2014 оны 3-р сард  
хийж, тайлангийн төслийг бичиж 
боловсруулсан.   

I 

НШҮАТ  
(Хэсэг 10.1, 
10.2 болон 

10.4) 

Нээлттэ
й 

Хэсэг 6.3.2. Гүйцэтгэлийн аудитын төслийг 
эцэслэхээр ажиллаж байгаа болно. Нөлөөлөлд 
өртсөн малчих өрхүүдээс амьжиргааны түвшин 
болон өргөн хэрэглээний барааны нөөцийн 
талаархи сүүлийн үеийн мэдээллийг авахад нилээд 
бэрхшээл гарсан. Гэхдээ ОТ нүүн шилжсэн 
малчдын амьжиргааны түвшин болон амьдралын 
хэм хэмжээг тодорхой хугацааны дараа 
харьцуулалт хийхэд энэхүү тооллогын үр дүн болон 
бусад боломжтой мэдээллийг ашиглах 
боломжуудыг эрэлхийлж байгаа болно. 
Гүйцэтгэлийн аудитыг БОНБДЗ-ийн зөвлөмжийн 
дагуу эцэслэх шаардлгатай (энэ болон өмнөх 
тайланд бичсэний дагуу). 
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M1.23 

2013 
оны 10-

р сар  

2014 
оны 4-р 

сар 
 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

Нөлөөлөлд өртсөн малчдын Үр Дүнгийн 
Үнэлгээ нь НШҮАТ-ын тусгайлсан 
амлалт бөгөөд үүнийг Ханбогд сумын 
эдийн засгаас шалтгаалан шилжсэн 
болон нөлөөлөлд өртсөн бусад малчдын 
хувьд хийгдэх ёстой. 

I 

НШҮАТ 
(Хэсэг 10.1, 
10.2 болон 

10.4) 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 6.3.2-р үзнэ үү.  2011 оны хөтөлбөрийн 
нөлөөлөлд өртсөн малчдын үр дүнгийн үнэлгээг 
ОТ-оос СМБ болон СӨМТ-тэй хамтран төлөвлөсөн 
олон үзүүлэлттэй судалгааны нэг хэсэг гэж тооцож 
байгаа болно. Энэхүү судалгааг хэрэгжүүлэхэд 
хойшлуулах зүйл үргэлжлэн гарсаар байгаа бөгөөд 
тиймээс ОТ үр дүнгийн үнэлгээг тусад нь явуулах 
эсэхийг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа юм. 
БОНБДЗ/Зээлүүлэгчид энэ арга замыг сонгох 
шаардлагатай гэвэл санал болгож буй ажлын хүрээ 
болон аргачлалыг хянаж үзэхэд бэлэн байна. Үр 
дүнгийг үнэлгээг 2014 он дуусахас өмнө эхэлсэн 
байх ёстой.  

M1.24 

Oct.13 
April 14 

 

Desktop 
Audit 

Aug. 14 

 

Бэлчээрийн болон Амьжиргааг 
сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө 
нь Зээлдүүлэгч нарт зориулсан БОНМТ-
ын үүрэг (одоо байгаа Бэлчээр болон 
Амьжиргааг дээшлүүлэх стратеги дээр 
үндэслэгдсэн) бөгөөд мөн нөлөөлөлд 
өртсөн бүх малчдын хувьд амьжиргааг 
нөхөх үр дүнтэй хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх бас нэг чухал хэсэг болно.    

I 

БОНМТ Зүйл 7 

НШҮАТ, 
Эдлэх эрхийн 

матриц  

Бэлчээр болон 
Амьжиргааны 

түвшинг 
дээшлүүлэх 

стратеги 

Open 

Хэсэг 6.3.2-г үзнэ үү. ОТ бэлчээрийн меженмент, 
биологийн олон янз байдлын хамгаалалт, 
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг 
баталсан стратегийн дагуу бүгдийг нэгтгэх 
төлөвлөгөөтэй байгаа тодруулах. Ойрын үед хийсэн 
биологийн олон янз байдлын сргалт болон 
экосистемийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаан 
дээр үндэслэн “замын зураг” бэлтгэх буюу түүнтэй 
ойролцоо Стратегийг хэрхэн бүрэн хэрэгжүүлэх 
талаар тайлбарласан, үүнд засаглалын 
зохицуулалтыг хэрхэн хийх талаар оруулан баримт 
бичиг бэлтгэх. 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  
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M3.1 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

Уул урхайн үйл ажиллагааны үр дүнд 
эдийн засгийн өөрчлөлтийн нөлөөгоор 
эмзэг бүлгийн хүмүүст тусламж үзүүлэх 
нь НШҮАТ-ын үндсэн нэг хэсэг билээ. 
ОТ зүгээс эмзэг бүлгийн малчин 
өрхүүдэд зарим нэг дэмжлэгийн арга 
хэмжээг үзүүлсэн хэдий ч илүү өргөн 
хүрээний эмзэг бүлгийн хүмүүст 
зориулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлбэл 
зохино.   

II 

НШҮАТ  
(Хэсэг 6, 

Хүснэгт 25 -
R05, R11) 

ОТХАТ  
(ОТХАТ14) 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 6.3.2.4-г үзнэ үү. Эмзэг бүлгийн малчин 
өрхүүдэд зарим тусламж дэмжлэг үзүүлсэн боловч 
НШҮАТ-д оруулсан үүргээ гүйцэтгэхэд эмзэг 
бүлгийн иргэдийн хөтөлбөрт нэмэлт тусламж 
хэрэгтэй байгаа юм. OT эмзэг бүлгийн малчин өрх 
бүрийг шалгах шаардлагатай бөгөөд тэдний 
одоогийн амьжиргааны түвшинг үнэлэх, өрх бүрт 
зориулсан амьжиргааны түвшин болон бусад 
дэмжлэгийн арга хэмжээг оруулсан эмзэг бүлгийн 
хүмүүст чиглэсэн дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийг хамтран 
боловсруулах шаардлагатай. Дэмжлэг гэдэгт эрүүл 
мэндийнүйлчилгээ, боловсролын дэмжлэг, орлогын 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломж зэргийг авч үзнэ. 
Эмзэг бүлгийн хүмүүсийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийн 
амьжиргаанд байнга мониторинг хийх ажлыг 
эхлүүлэх. 

M3.2 

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

Худаг засварлах хөтөлбөр, нэмэлт 
тэжээл тараах, ОТ хашааны дотор мал 
бэлчээрлүүлэх болон бусад төсөл 
хөтөлбөр ОТ-н тогтвортой бэлчээрийн 
менежментийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үүрэгт ихээхэн хувь нэмэр 
оруулсан.4 Гэхдээ эдгээр төслийг 
малчдаар хянуулж, тэднийг 
оролцуулснаар Ханбогд сумын малчдад 
жижиг хэмжээний аж ахуйг хөгжүүлэх, 
орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
боломжуудыг олгох шаардлага байгааг 
олж илрүүлсэн.  

I НШҮАТ 
(Хэсэг 5) 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 6.3.2.3-г үзнэ үү. Ханбогд сумын малчдад 
жижиг хэмжээний аж ахуйн нэгжийг байгуулах, 
орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх бусад 
боломжийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх. ОТ-н 
дэмжлэг, оролцоо нь тухай бүртээ үр ашгаа өгч 
байгаа гэдгийг анхаарах, цаашид бие дааж хэрэгжих 
боломжтой байх. Орон нутагт төвлөрсөн сургалт, 
тоног төхөөрөмж/материалаар хангах, 
шаардлагатай гэвэл эргэлтийн хөрөнгө буюу зээл 
авах боломжийг олгох зэрэг хослуулсан  
төслүүдийг онцлох. Бичил зээлийн систем, 
тэмээний ноос авах төсөл, өрхийн хэмжээний 
малын эрүүл мэндийг дэмжих төсөл зэргийг 
тогтвортой бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ОТ-н үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд 
тохиромжтой гэж үзэж байгаа болно.  

  

                                                 
4 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Хэсэг 5.4-д тайлбарласны дагуу  
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ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Нийгмийн – Оролцогч Талуудтай хамтран ажиллах  

M1.25 

2013 
оны 10 

сар 
2014 
оны 4 

сар  

Бичиг 
баримт

ын 
аудит 
2014 

оны 8-р 
сар  

 

 

Гомдлын менежментийн мэдээллийн санд 
хэд хэдэн сайжруулалтыг хийсэн бөгөөд 
одоо хүсэлт буюу лавлагааг гомдлоос 
тусад нь бүртгэж байгаа. Орон нутгийн 
гомдлыг бүртгэх, хуваарилах болон 
шалгах систем ажиллаж байгаа боловч 
ОТ-гийн зүгээс энэ явцад гомдлыг 
ангилах, чиг хандлагыг шинжлэх, 
шийдвэр гаргах явц, гомдлыг шийдвэрлэх 
гэдэг нь ямар утгатай болохыг ойлгохыг 
тодорхойлох зэргээр сайжруулах ажлыг 
хийхээр тодорхойлоод байна. Энэхүү 
явцыг тодорхойлсон сайжруулах ажлыг 
тогтоохын тулд одоогоор хянаж үзэж 
байгаа бөгөөд ОТ 2-р улирлын эцэс гэхэт 
журмыг шинэчилж, 3-р улирал гэхэд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэдгээ 
илэрхийлсэн.  

II 
ОТХАТ 

(Хэсэг 5.7-5.8, 
ОТХАТ09) 

нээлттэ
й 

Хэсэг 6.4.2.  Орон нутгийн гомдлын менежментийн 
журмыг БОНБДЗ-ийг зөвлөмж дээр үндэслэн 
боловсруулж дуусах, хэрэгжүүлэх.  

Гаргаж буй шийдвэрийн чанар, мөн орон нутгийн 
гомдлын мэдээллийн сангийн менежмент зэрэг 
явцын бусад сайжруулах ажлын хэрэгжилтийг 
үргэлжлүүлэх. 

M1.26 

2013 
оны 10 

сар 
2014 
оны 4 

сар  

 

ОТХАТ-д орон нутгаас ирж буй гомдлын 
журмын үр дүнг холбогдох орорн 
нутгийнханд тогтмол мэдээлж байх 
тусгай үүргийг багтаасан бөгөөд ОТ 
одоогоор үүнийг хэрэгжүүлээгүй байна.   

Гомдлын менежментийн мэдээллийг санг 
батжуулах шаардлагатай бөгөөд ОТ 
үүнийг хийсэн байх ёстой байсан. 

II 

ОТХАТ 
 

(ОТХАТ 
09) 

нээлттэ
й 

Хэсэг 6.4.2.  Орон нутгаас ирж буй гомдлыг орон 
нутгийнханд тогтмол хугацаанд мэдээлэх ажлыг 
онцгойлох.   

OT хамгийн тохиромжтой агуулгыг орон 
нутгийнхантай зөвшилцөх ёстой бөгөөд үүнийг 
хийх аргуудыг энгийн боловч уялдаатай байлгах.   
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ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТӨСӨЛ –БОНБДЗ ТАЙЛАН                    13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8Р САР 

Үүрэг 
даалга

вар/ 
Асууда

л № 

Төслий
н 

талбай
д 

ажилла
сан 

өдөр 

Дууссан 
өдөр Тодорхойлолт Ангилал Лавлах 

баримт Статус Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M2.11 
2014 
оны 4 

сар  
 

БОННҮ-д зориулан Ундай голын орон 
нутгийн зөвлөлдөх ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулсан бөгөөд Оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 
оруулсан (Хавсралт E).  Ундай голын 
гольдирлыг өөрчлөх маш эмзэг байдал 
болон оролцогч талууд, судалгаа болон 
асуудлуудын цогц ялгаатай байдлыг 
анхаарч үзвэл энэ нь орон нутгийнханд 
маш онцгой төдийгүй энэ сэдвээр 
хамтран ажиллахдаа уялдаа холбоотой 
байх ёстой.  

II 

Оролцогч 
талуудтай 
харилцах 

төлөвлөгөө 
Хавсралт E, 
ОТХАТ05 

Нээлттэ
й  

Хэсэг 6.4.2.  Ундай голтой холбоотойгоор Бие 
даасан Зөвлөхийн Хорооноос зөвлөмж авсны дараа 
Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх төслийн орон 
нутагтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө (буюу 
түүнтэй адилтгах баримт бичгийг) бэлтгэж 
Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д хүргүүлэх. ОТ-н олон баг 
болон зөвлөхүүдийн төрөл бүрийн хамтын 
ажиллагааг оролцогч талтай уялдуулахад анхаарал 
хандуулах 
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН  ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
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4 ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН 
НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ 

ОТ Төслийн байгаль орчны болон нийгмийн менежментийг харилцан хамааралтай хэд хэдэн үйл 
явц болон баримт бичгээр тодорхойлж ирсэн. Үүний эхний түвшин нь Суурь баримт бичиг болох 
Байгаль Орчин болон Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө5 (БОНМТ), Биологийн Олон Янз 
Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө (БОЯБМТ) болон үүнтэй уялдсан Үйл ажиллагааны 
Менежментийн Төлөвлөгөөнүүд (ҮАМТ).  Мөн Бэлчээр болон Амьжиргааны Хөгжлийн Стратегийн 
баримт бичиг нь Бүсийн Хөгжил болон Нийгмийн Харилцааны үүрэг амлалтуудыг багтаасан байдаг. 
Эдгээр баримт бичгүүдийг Төсөл, Зээлдүүлэгч нар болон бие даасан зөвлөх боловсруулж, хянаж, 
баталдаг. Эдгээр менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд Төслийн БОННҮ-ийн үр дүн болон Зээлдүүлэгч 
нарын шаардлагыг нэгтгэхийн зэрэгцээ мөн Монгол улсын холбогдох хууль журам, стандартуудыг 
иш татсан байдаг.  

Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд нийцүүлэх тусгай арга хэмжээг Төслийн зүгээс 
бэлтгэсэн БОНҮАТ-д хураангуйлан оруулдаг.  

ОТ өөрийн Үйл ажиллагааны БОЯБМТ-д тайлбарласан менежментийн хяналтаас гадна 
Зээлдүүлэгчийн стандартуудыг хангах шаардлагатай биологийн олон янз байдлын хэд хэдэн 
менежментийн үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх амлалт авсан билээ. Эдгээрийг одоогийн байдлаар 
Үйл ажиллагааны БОЯБМТ-ын Хавсралт С болгон хавсаргасан Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон 
янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тайлбарлан оруулсан болно.  

ОТ төсөл нь биологийн олон янз байдлын  стратеги, төлөвлөгөөгөө оновчтой болгож ОТ-ын 
ЭМААБО-ны Менежментийн системд бүрэн нэгтгэсэн. Одоогоор Оюу Толгойн БОЯБМТ-г нэгтгэн 
шинэчилж байгаа бөгөөд Төслийн биологийн олон янз байдлыг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах 
зорилтууд, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлсон байна. Гол ан амьтантай холбоотой 
шаардлагуудыг байлгах Мониторингийн Үндсэн Стратегийг боловсруулж ашиглаж байна. 
Биологийн олон янз байдлын мониторингийн бүрэн төлөвлөгөөг 2015 он гэхэд гаргана. Биологийн 
олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг мөн боловсруулж байгаагийн 
сацуу Монгол улсын шинэ бодлогын шаардлагад нийцүүлэх үүднээс өргөн хүрээний оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна.  

АҮМТ-нд дэмжлэг болох өөр тодорхой хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, журам, зөвлөмж, бодлогын баримт 
бичиг зэргийг менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэн гаргасан байна.  

4.1 ТӨСЛИЙН СТРАТЕГИ 
ОТ төслийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн системийг РТ-ийн 
ЭМААБОЧ-ын МС-ээр удирдан зохион байгуулж байгаа бөгөөд Рио Тинтогийн энэхүү 
менежментийн систем нь ISO 9001, ISO 14001, болон OSHAS 18001-ын шаардлагад нийцсэн Рио 
Тинтогийн группийн хэмжээнд ашигладаг систем юм.  Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн 
менежментийн систем (ОННГ МС) нь ЭМААБО-ын МС-ийн зарим элементүүдтэй адилхан хэдий ч 
тус системийг РТ-ын Орон нутгийн стандартаар зохицуулдаг. Төслийг РТ, Монгол улс болон 
Зээлдүүлэгчдийн шаардлагад нийцүүлэн удирдан зохион байгуулах зорилгоор эдгээр менежментийн 
системүүдийг боловсруулан гаргасан. Оюу Толгойн Менежментийн систем нь менежментийн 
үндсэн хяналт, гүйцэтгэлийн үзүүлэлт болон мониторингийн  арга хэмжээ зэрэг ЭМААБО-ны 
асуудлыг Оюу Толгой компани хэрхэн удирдан зохион байгуулдаг ажлын гол бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг баримтжуулдаг . 

Оюу Толгойн БОНМТ нь РТ-ын стандартад нийцсэн бөгөөд Оюу Толгойн нэгдсэн Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд (БОННҮ) нарийн тодорхойлсон нөлөөлөл,  эрсдлийн үнэлгээг 
тусгасан болно. БОНМТ нь байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулах арга 
хэмжээг ЭМААБО-ын МС болон ОННҮ-ийн МС-д хэрхэн нэгтгэж оруулсаныг тодорхой 
тайлбарласан.   

                                                 
5   Байгаль орчин болон Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичгийн дугаар.OT-10-PLN-0003 2013 
оны 9-р сарын 1 өдөр 
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Ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлөгөө (БОНБДЗ 2014 оны 3-4-р сар, төслийн талбай руу 
хийсэн томилолт, Баримтын дугаар 13-391-Н2, Хүснэгт 4.1) нь БОНБДЗ-ийн Зээлдүүлэгч нарын 
шаардлагуудыг (ихэвчлэн ОУВС-ийн Гүйцэтгэлйн стандарт, болон ЕСБХБ-ийн Гүйцэтгэлийн 
шаардлагууд) оруулсан БОННҮ дээр үндэслэгдэн хийгдсэн.  

АҮМТ-үүд нь нэмэлт зөвлөмж, менежментийг хянах журам, системийн гүйцэтгэл буюу мониторинг 
хийх журмыг тодорхойлсон гол хэрэгжүүлэх баримт бичгийг тусгасан байна. Бэлчээр болон 
амьжиргааг сайжруулах стратеги нь Орон нутаг болон Нийгмийн Харилцааны хэлтсийн6 гол зөвлөх 
баримт бичиг бөгөөд бэлчээрийн асуудлыг зохицуулж шийдвэрлэснээр тэдгээртэй ижил төстэй 
газрын ан амьтныг хамгаалах, ашиг сонирхолтой хэр нийцэж, харилцан нөлөөлж буйг тодорхой авч 
үзсэн байна. 
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4.2 АЖИГЛАЛТ 
4.2.1 АҮМТ-ийн статус 

Энэхүү тайлангийн тухайн хэсгүүдэд өгсний дагуу биологийн олон янз байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө болон уялдах баримт бичгээс бусад АҮМТ-д засвар хийгээгүй болно. Орон нутгийн 
олон жилийн менежментийн төлөвлөгөө болон Бэлчээр болон амьжиргааг сайжруулах 
төлөвлөгөөний хувьд нэмэлт засварыг энэхүү тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд мөн оруулж өгсөн 
болно.  

4.2.2 Гэрээт Гүйцэтгэгчийн Менежментийн Төлөвлөгөө боловсруулах 

Гэрээт гүйцэтгэгчийн менежментийн үндсэн баримт бичиг нь төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд 
оролцож буй гэрээт гүйцэтгэгчид болон ханган нийлүүлэгчид ОТ компанийн зохих стандартууд 
болон бусад шаардлагуудыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг шалгах цогц АҮМТ-үүдийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг юм. Энэхүү аудит нь гэрээт гүйцэтгэгчийн менежментийн төлөвлөгөөнд анхаарал 
хандуулаагүй бөгөөд гэрээт гүйцэтгэгчийн менежмент болон зохицуулалттай холбоотой аливаа 
ажиглалтыг энэхүү тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд авч үзсэн болно.  

4.2.3 Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт ба боловсон хүчний хангалт 

ЭМААБО-ны хэлтэс нь Ерөнхий менежерийн удирдлаган дор ажиллах таван үндсэн менежерүүдтэй 
ба уг орон тоонууд нь ОТ төслийн барилгын үе шатанд ажиллаж байсан дадлага туршлагатай 
боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан байна: ЭМААБО-ны Эрсдлийн менежментийн систем; Аюулгүй 
ажиллагааны менежерийн орон тоо; Эрүүл мэнд; Байгаль орчин болон Биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах асуудлыг хариуцсан менежерүүд. Үндсэн менежерийн орон тоо тус бүр нь 
тухайн багийн үүрэг хариуцлагад тохирох хэмжээний мэргэжилтнүүдийн багаас бүрдсэн байна. 
Онцгой байдлын бэлэн байдлыг хариуцаж байсан ЭМААБО-ийн Аюулгүй ажиллагааны менежер 
саяхан буцсантай холбогдуулан түүний ажил үүргийг хуучин болон шинэ, гадаад болон Монгол 
удирдлагын түвшний ажилтнуудад хуваарилсан. Компанийн хэмжээнд ур чадварыг сайжруулах 
үргэлжилсэн санаачлагуудад: манлайллын ур чадварын шаталсан хөтөлбөр, компанийн дотоод 
сургалтын хичээл, болон компани дотор зааварлан сургах зэрэг багтсан.  

ОННХ-ны хэлтэс нь Ерөнхий менежерийн удирдлаган дор ажиллах гурван үндсэн менежерийн орон 
тоотой. Эдгээр орон тооны хоёрт нь ОТ Төслийн барилгын үе шатанд ажиллаж байсан дадлага 
туршлагатай боловсон хүчин ажилладаг: Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн менежер болон 
Даланзадгад дахь төлөөлөгчийн газрын Менежерийн орон тоон дээр хүн ажиллаж байгаа бол нөгөө 
менежер буюу Орон нутгийн харилцаа болон Соёлын өвийн менежерийн орон тоон дээр 2013 оны 
сүүлээр хүн авсан. Менежер тус бүрийн удирдлаган дор тухайн багаас хамааран 8-21 хүртэлх туслах 
ажилтан ажилладаг. Эдгээр туслах ажилтны зарим орон тоо одоогоор сул байгаа бөгөөд 
шаардлагатай үед тус орон тоонд хүн ажилд авна.  Олон Нийтийн харилцааны шинэ дэд 
Ерөнхийлөгчийг 2014 оны 5-р сард томилсноос хойш багийн дотоод хяналтын ажил хийгдсээр 
байгаа гэж ойлгосон. 2014 оны эцэс гэхэд төлөвлөсөн бүтцийн өөрчлөлтийг хийж дуусгахаар байгаа 
болно. Одоо байгаа Орон нутгийн хахрилцаны ажилтан гомдол хүлээн авах ажилтнаар томилогдоно 
гэж ойлгосон. Үүнийг төслийн талбай руу хийх дараагийн томилолтын үеэр баталгаажуулна. (хэсэг 
6.4.2.3-ийг үзнэ үү) 

БОЯБМТ-г хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтнууд нь Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах асуудлыг хариуцсан ерөнхий зөвлөх болон ОТ-н Байгаль орчны хэлтсийн биологийн 
олон янз байдлын багийн ахлагч болно. Энэ багт Биологийн олон янз байдлын Зөвлөгөө (ТBC), 
Флора энд Фауна Интернешнл болон Онгон байгалийг хамгаалах нийгэмлэг зэрэг өндөр ур 
чадвартай зөвлөхүүд болон гадны түншүүд дэмжлэг үзүүлдэг. ОТ БОЯБМТ-д гол харилцаа, мөн бүх 
ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийн үүрэг хариуцлагыг дэлгэрэнгүй тодорхойлж өгсөн болно.  

4.2.4 Өөрчлөлтийн менежмент 

Өөрчлөлтийн менежментийн (ӨМ) элементийг БОНМТ-д тусгасан бөгөөд Төслийн үйл 
ажиллагааны онцгой өөрчлөлтүүдийн нөхцөл байдалд хамаарна. Дотоод ӨМ шаардлагатай эсэхийг 
тодорхойлохын тулд ОТ дотоод Өөрчлөлтийн үнэлгээ болон менежментийн журмыг ашиглан санал 
болгосон өөрчлөлтийг үнэлнэ. Энэхүү дотоод үнэлгээний үр дүн дотоод албан ёсны ӨМ-ийг 
хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа эсэхийг буюу санал болгосон өөрчлөлт нь өдөр тутмын үйл 
ажиллагааны явцад энгийн эсвэл бага зэргийн өөрчлөлт хийх эсэхийг илэрхийлнэ. Бүх ажилчид 
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болон гэрээт гүйцэтгэгчид өөрчлөлт гэж чухам юу болохыг мөн ӨМ-ийн үйл ажиллагааг хэрхэн 
эхлүүлэх талаар сургалтанд хамрагдаж мэдлэгтэй болсон.  

 

Тухайлбал, БОННҮ-д материал өөрчлөх шаардлагатай, үүнд Төслийн Стандарт эсвэл 
Менежментийн Төлөвлөгөөний өөрчлөлт багтсан гэвэл Төслийн Зээлдүүлэгчдэд энэ талаар 
мэдэгдэж, БОНҮАМТ-ын Хүснэгт 3-т өгсөн шаардлагуудын дагуу зөвлөлдөнө. Энэхүү аудитын 
тайланд гадаад харилцааг БОННҮ ӨМ үйл явц гэж үзсэн болно. Тайлбарласан хоёр үйл явц нь (ө.х. 
OT ӨМ явц болон БОННҮ ӨМ явц) ижил төстэй нэр томъёотой боловч ялгаатай, дотоод ӨМ явц 
бол ОТ-н дотоод асуудал бол БОННҮ ӨМ явц нь гадны оролцогч талуудад мэдэгдэх, тэдэнтэй 
зөвлөлдөх явцыг багтаадаг.  

БОННҮ АМ явцыг Төслийн зүгээс хэрэгжүүлэх ба үүнд Зээлдүүлэгчийн Группын зайлшгүй 
шаардлагатай өөрчлөлтийн мэдэгдэл ордог. ОТ-с Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлж буй “Өөрчлөлтийн 
Мэдэгдэл” бүрт санал болгож буй өөрчлөлтийн тайлбар, өөрчлөлтийн шалтгаан, хийгдсэн үнэлгээ 
болон нөлөөллийг буруулах шаардлага байгаа эсэхийг багтаасан байна. Гэрээний Ерөнхий 
зүаалтуудын 30.18-р Зүйлд заасны дагуу ОТ Өөрчлөлтийн мэдэгдэлийг өгсөн өдрөөс хойш 20 
хоногийн дотор татгалзсан мэдэгдэл аваагүй бол ӨМ явцыг дууссан гэж үзэн БОННҮ-д холбогдох 
өөрчлөлтийг оруулна.  

Зээлдүүлэгч нарт өнөөдрийг хүртэл хүргүүлсэн Өөрчлөлтийн Мэдэгдлийн хүсэлтүүд, тэдгээрийг 
баталгаажуулсан байдлыг дараахь хүснэгтэнд жагсаав. 

Хүснэгт 4.1: Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл Төсөл 

Өөрчлөлтийн 
мэдэгдэл № 

 
Өөрчлөлтийн мэдэгдэл сэдэв 

Байгаль Орчин 
Аюулгүй 

Ажиллагааны 
ахлах албан 
тушаалтанд 

хүргүүлсэн өдөр 

Статус 

2014-001 
Ундай Голын гольдирлыг 
өөрчлөх төслийн шинэчилсэн 
тайлбар 

2014 оны 5-р 
сарын 20 

Татгалзсан. 2014 оны 
11-р сард хийх Ундай 

Голын талаархи 
хурлаар шийдвэрлэх 

 

2014-002 

Усны мониторингийн 
төлөвлөгөөний усны чанарын 
шинжилгээний шинэчилсэн 
үзүүлэлтүүд 

2014 оны 6-р 
сарын 24 Хүлээн авсан 

2014-003 
Босоо ам 1-ийн хаягдал 
чулуулгийн овоолгын 
шинэчилсэн төлөвлөгөө 

2014 оны 6-р 
сарын 26 Хүлээн авсан 

2014-004 

Гүний уурхайн хаягдал 
чулуулгийн хийгдэж буй 
овоолгын шинэчилсэн 
төлөвлөгөө  

2014 оны 6-р 
сарын 26 Хүлээн авсан 

2014-005 
 
Асгалтын хариу арга 
хэмжээний шинэчилсэн журам 

2014 оны 8-р 
сарын 8 Хүлээн авсан 

2014-006 

Биологиян олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө 
болон Биологийн олон янз 
байдлын үйл ажиллаааны 
төлөвлөгөөний Хавсралт С, 
БОННҮ Бүлэг С6-ийн 
шинэчилсэн хувилбар  

2014 оны 7-р 
сарын 17 

Хэлэлцэж байгаа. 
Зээлдэлүүлэгчдийн 

зүгээс Татгалзах 
мэдэгдэл ирсэн. ОТ 
хариуг боловсруулж 

байгаа 
 

2014-007 

ОТ зам дагуух хаалтны 
талаархи зээлдүүлэгчийн 
БОЯБҮАТ-ний үүрэг амлалтыг 
шинэчлэх (БОЯБҮАТ Хавсралт 
C id 6 Замаас гаднах хөл 
хөдөлгөөн) 

2014 оны 7-р 
сарын 27 

Хэлэлцэж байгаа. 
Зарчмын хувьд хүлээн 

зөвшөөрсөн, 
Зээлдэгчдийн зүгээс 1 

татгалзах зүйлтэй 
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Хүргүүлсэн ӨМ-ийн талаархи нэмэлт мэдээллийг энэхүү тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд өгсөн 
болно.  

4.2.5 Мониторинг хийх ба Тайлагнах  

Төслийн зүгээс Зээлдүүлэгч нарт тавих 2013 оны хуанлийн жилд жилийн тайланд тавих шаардлагыг 
гаргаж 2014 оны 3-р сарын аудитын дараа БОНБДЗ-д өгсөн бөгөөд үүнд гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн 
хамт үйл ажиллагааны менежментийн гол асуудлууд болон хөгжлийг тусгасан.  

Улирал тутмын Байгаль орчин болон Нийгмийн шинэчилсэн мэдээлэл нь АҮМТ бүрийн үйл 
ажиллагаа болон санал санаачлагын явцыг хураангуйлсан Төслийн талаархи улирлын тайлан болгон 
бэлтгэдэг. 2014 оны 2-р улирлын тайланг ОТ хүргүүлсэн. Эдгээр тайлангууд нь үйл ажиллагааны 
анхаарал хандуулсан хэсгийг баримтжуулах үнэтэй бүртгэл төдийгүй ирээдүйд хийх аудитын 
нарийвчилсан шалгалтыг хийхэд хэрэгцээтэй юм. Түүнчлэн, ЭМААБО сар тутмын тайланд 
зөрчлүүд, үүнд ангилал болон тайлбар, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, биологийн 
олон янз байдал зэргийг хураангуйлан мэдээлдэг төдийгүй мөн өмнөх сард гүйцэтгэсэн болон ирэх 
сард төлөвлөсөн эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааг оруулдаг. 2014 оны 7-р сарын сүүлийн 
тайланг ОТ 8-р сарын 8-ны өдөр хүргүүлсэн байна.  

 

4.3 2013 ОНЫ 4-Р САРЫН АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛҮҮД 
БОНБДЗ-ийн 2014 оны 3-4р сард хийсэн төслийн талбайн өмнөх томилолтоос хойш өөрчлөлт 
байхгүй.  

 

 

 

 

4.4 ДҮГНЭЛТ БА АЖИГЛАЛТ 

Дүгнэлт – ЭМААБО болон ОННХ Менежментийн Системүүд  

 

Байхгүй 

Ажиглалт– ЭМААБО болон ОННХ Менежментийн Системүүд 

1. Орон нутгийн олон жилийн төлөвлөгөөг ойрын үеийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан 
агуулгыг шинэчлэх, бүгдийг нь ОННХ МС-т хэрхэн оруулахыг тодорхойлох. Олон 
жилийн төлөвлөгөөний хувьд үр дүнг нэмэгдүүлэх, боловсруулах бол ОННХ МС-ийн 
бусад төлөвлөгөө, хэсгүүдтэй нийцтэй байх нь ач холбогдолтой юм.  

2. ОННХ хэлтсийн бүтцийн өөрчлөлтийг дуусгавар болгож Зээлдүүлэгч нарт/БОНБДЗ-д 
зохион байгуулалтын шинэчилсэн диаграммыг хүргүүлэх.  

3. Гол гадны ажилчид Төслийг орхин явахад АҮМТ-өөр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
туршлага, ур чадварыг хадгалж авч үлдэх. 
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5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН 
5.1 УС БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 
5.1.1 Төслийн стратеги 

ОТ-ын БОННҮ-ний С5–р бүлэгт төсөл болон барилгын үйл ажиллагааны улмаас гадаргын болон 
гүний усны нөөцтэй холбоотой гарч болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг 
тодорхойлсон байна. Усны нөөцийн менежментийн ерөнхий стратеги болон бохир усны 
менежментийг Ашиглалтын үеийн усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд7 (УНМТ) 
тодорхойлсон байна. Уг менежментийн төлөвлөгөө нь усны нөөцний асуудалтай байгаа бусад 
менежментийн төлөвлөгөөтэй шууд хамааралтай юм. Эдгээр холбогдох менежментийн 
төлөвлөгөөний усны нөөцтэй холбоотой хэсгийг дараах байдлаар товч хураангуйлав: 

 Малчид болон орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усанд үзүүлж  
болзошгүй нөлөөлөлтэй холбоотой Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

 Гадаргын болон гүний усны нөөцийг санаандгүй бохирдуулахтай холбоотой Онцгой 
байдлын үед авах хариу арга хэмжээний  төлөвлөгөө; 

 Хаягдал чулуулгийн менежмент, гадаргын болон гүний усыг хамгаалахтай холбоотой 
Эрдэст хог хаягдлын  менежментийн төлөвлөгөө; 

 Малчид, орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усны нөөцөд 
нөлөөлөхтэй холбоотой Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах  төлөвлөгөө; 

 Гадаргын болон гүний усны бохирдлыг хянахтай холбоотой Аюултай материалыг 
зохицуулах менежментийн төлөвлөгөө; 

 Ан амьтан, ургамлын ашиглаж байгаа булгийн болон гүехэн усны нөөцөд нөлөөлөхтэй 
холбоотой Биологийн олон янз байдлын  менежментийн төлөвлөгөө  

 Ханбогдын нутгийн иргэдэд тохиромжтой гүний усны хангамжийг тогтооход ОТ-ын зүгээс 
дэмжлэг үзүүлэх болон Ханбогдын усны нөөцөд тавигдах шаардлагатай холбоотой Хүн 
амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө. 

 УНМТ нь ОТ компанийн хэлтсүүд болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн зүгээс хязгаарлагдмал усны 
нөөцийг хамгаалах, аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой менежментээр хангах зорилготой юм. 

УНМТ-ийн зориулалт нь ОТ хэлтсүүд болон тэдний гэрээт гүйцэтгэгчдийн усны нөөцийн үр 
дүнтэй, аюулгүй, тогтвортой менежмент болон хамгалаалт юм. УНМТ-д системээс алдагдах замаар 
гаргах цэгээс авсан хаягдлын менежментийн байгууламж эсвэл өөр нэг газарт ОТ-н ашиглаж байгаа 
бүх усыг оруулсан бөгөөд орон нутгийн усан сангаас авч байгаа хэмжээг бууруулахад усны дахин 
боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдгийг онцгойлсон байна.  УНМТ-ийн хэрэгжилтийн 
ерөнхий журам нь ОТ Усны мониторингийн төлөвлөгөө6 (УМТ) юм. УМТ нь гадаргуугийн болон 
гүний усны болзошгүй нөлөөлөл болон элэгдэлтэй холбоотой геоморфологийн нөлөөлөлтэй 
холбоотой мэдээллийг цуглуулах болон шинжлэх аргачлалыг зааж өгсөн. УНМТ болон УМТ-д аль 
алинд нь Ундай голын системийн болзошгүй нөлөөллийн мониторингийн талаархи мэдээллийг 
багтаасан. УМТ-д шаардлагатай нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ буюу нийцүүлэх менежментийн 
өөрчлөлтийг боловсруулахад ашигласан шаардлага зэрэг мэдээллийн үнэлгээний аргачлалыг 
тусгасан.  

БОНМТ-д тодорхойлсны дагуу БОННҮ ӨМ журмыг 2014 оны 5-р сарын 20-ны өдөр Төслийн зүгээс 
(Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-001) Зээлдүүлэгчдийн бүлгийн өөрчлөлтийн мэдэгдлийн шаардлагын 
хамт хэрэгжүүлсэн. Зээлдүүлэгчид боломжтой байгаа мэдээллийн техникийн нарийвчилсан үнэлгээ 
хүлээгдэж байгаа шалтгаанаар хүргүүлсэн Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-001-ийг хүлээн 
зөвшөөрөгүй. Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн талаархи илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэсэг 5.1.2.3-т 
оруулсан.  

                                                 
6  Оюу Толгой Усны Мониторингийн Төлөвлөгөө – Баримт бичгийн дугаар U25Z\015e 2013 оны 9 сарын 9 
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5.1.2 Ажиглалт 

Энэхүү хэсгийн дүгнэлт нь цахим мэдээллийн өрөө болон Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнуудаас 
авсан мэдээлэлд хийсэн хяналт дээр үндэслэгдэн гарсан. Усны нөөцтэй холбоотой мониторингийн 
мэдээг улирал тутмын дотоодын Байгаль орчны менежментийн тайланд оруулдаг бөгөөд мэдээлэл 
нь төслийн байгаль орчны гүйцэтгэлд гарч ирж байгаа чиг хандлагын талаар удирдлагад мэдээлэх, 
үүний үр дүнд гарсан санал санаачлагуудыг чиглүүлэхэд ашиглагддаг. Улирал тутмын Байгаль 
орчны менежментийн тайлангийн мэдээллийг Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн тайланд нэгтгэн оруулдаг. Улирал тутмын Байгаль орчны менежментийн 
тайлангийн мэдээллийг Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн жилийн тайланд 
нэгтгэн оруулдаг. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтйн жилийн тайланг Монгол 
улсын Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн яаманд тайлагнадаг. Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ болон БОННҮ-аас авсан байгаль орчныг хамгаалах болон мониторингийн 
шаардлагуудтай уялдуулан Жилийн тайлангийн үр дүнг дараа жилийн Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө болон Мониторингийн хөтөлбөрийг чиглүүлэхэд ашигладаг.  

5.1.2.1 Ундай голыг хамгаалах, голын гольдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл  

ОТ-ын эн тэргүүний анхааралдаа авах зүйл бол Ундай голын гадаргын болон гүний усны нөөцөд 
үзүүлж буй нөлөөлөл юм. Барилгын үе шатны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүрэг 
хариуцлагад Ундай голын гадаргын дор хунгарласан урсгал гарсан тохиолдолд бууруулах арга 
хэмжээ авах тухай заасан байна. Одоогийн болон урьд өмнөх дата мэдээлэлд ил уурхайн 
ашиглалтын улмаас Ундай голын хэсэгт нөлөөлөл үзүүлж байгаа нь харагдаж байна.  Энэхүү 
нөлөөллийг төслийн БОННҮ-нд урьдаас харж тодорхойлсон бөгөөд Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төслийг ОТ төслийн нөлөөллийн бүсийн эргэн тойронд гадаргын болон гадаргын доорх 
урсгалын чиглэлийг өөрчлөх зорилготой боловсруулж гаргасан байна. Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төслийн эцсийн инженер техникийн нарийн үзүүлэлтүүдийг 2011 оны ОТ Төслийн Ундай 
голын голидролыг өөрчлөх төслийн нарийвчилсан зураг төслийг эцсийн тайланд танилцуулсан 
бөгөөд уг тайлан БОННҮ-д ашиглах материал болон орсон байна. 

Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх төслийг газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал саатсаны улмаас 
ОТ бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй. Ханбогд сумын Засаг дарга Газар ашиглах зөвшөөрлийг олгох 
эрхтэй. Өнөөдрийг хүртэл сумын засаг дарга зөвшөөрөл олгоогүй бөгөөд Ханбогд сумын дэд 
бүтцийг сайжруулах хүсэлт засаг даргын шийдвэрийг хүлээсээр байгаа юм. Энэ байгаа байдлаараа 
нилээд хугацаа өнгөрсөн бөгөөд энэ асуудал хэзээ шийдэгдэх нь тодорхойгүй байна. Энэ 
зөвшөөрөлгүйгээр уурхайн лицензэт талбайгаас (УЛТ) гадуур барилга байгууламж барихыг 
хориглосон. Энэ хүндрэл саадаас болж ОТ Ундай голын гольдиролыг өөрчлөх төсөлд өөрчлөлт 
оруулж байгууламж барих ажлыг УЛТ дотор хийхээр болсноор гадаргын болон гадаргын доорх 
усны урсгалыг ил уурхайн нөлөөллийн бүсийн эргэн тойронд чиглүүлсэн (1-р Үе шатанд хийгдэх 
үйл ажиллагаанууд). ОТ нь шаардлагатай Газар ашиглалтын зөвшөөрөл авсаны дараа Ундай голын 
голидролыг өөрчлөх төслийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг УЛТ-аас гадна хийж гүйцэтгэхээр 
төлөвлөж байна (2-р үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаа).Энэ ажилд анхаарлаа хандуулахын тулд ОТ 
Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийг шинээр хэрэгжүүлсэн 
ба энэ нь Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд 1 болон 2 дугаар 
үе шатанд хуваасан байна. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 
төсөл нь Ундай голын гольдирлыг бүрэн өөрчлөх ажлыг бүхлээр нь гүйцэтгэж дуусах хүртэл авч 
буй түр зуурын арга хэмжээ болно.  

Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 1-р үе шатны ажлыг 
2013 оны 9 сард хийж гүйцэтгэсэн. 1-р үе шатны бүрэлдэхүүн хэсэгт Ундай голын сувгийн 
тусгаарлах даланг урсгалын дээд (хойшоо) болон доод (урагшаа) хэсэгт хийж гүйцэтгэсэн. Эдгээр 
даланг гүний усны хөдөлгөөн болон үерийн усыг ил уурхайд нэвтэрч орохоос хамгаалдаг бөгөөд 
аливаа бохирдлыг төслийн талбайгаас гарахаас урьдчилан сэргийлдэг. Үерийн усыг урсгалын дээд 
хэсгийн (хойд) тусгаарлах далангаас зэргэлдээх “Баруун суваг” хунгарласан системд дамжуулж 
оруулахын тулд гадаргын үерийн чиглэлийн сувгийг барьсан байна. Баруун сувгаас үерийн ус ОТ 
төслийн талбайн Ундай голын урсгалын доод хэсэгтэй нийлдэг. Гадаргуугийн урсгалыг өөрчлөх 
сувгийг барьж эхэлснээс хойш Ундай Гол дээр ихээхэн үер усны нөхцөл байдал үүсээгүй.  

Хойд тусгаарлах далангийн дээд хэсгийн гүний усны урсгалыг татахын тулд гүний усны урсгалын 
чиглэлийг өөрчлөх систем барьж,усыг газар доорх шугам хоолойгоор дамжуулан Ундай голын 
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хунгарласан сувагт байрлах уурхайн лицензэт талбайн бохир ус гадагшлуулах цооногт дамжуулж 
байна. Шаардлагатай Газар ашиглах зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд буюу орон нутгийн малчидтай 
хийж байгаа хэлэлцээ, зөвлөгөөнийг эцэслэсний дараа Ундай гольдиролыг өөрчлөх төслийн 
шийдвэрлээгүй үлдсэн ажлыг ОТ компаниас хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд үүнд 
чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны урсгалыг УЛТ-аас өмнө зүгт ойролцоогоор 400 метрт байрлах 
газарт гаргах ажил багтаж байгаа юм.  

Хойд тусгаарлах далангийн дэд талд орших гүний ус сорох хоёр цооног горимын дагуу ажиллаж 
байгаа харагдсан. Хойд тусгаарлах далангийн урсгалын дээд талд гүний ус хуримтлагдан тогтож, 
цөөрөм үүсээгүй байгаа нь гүний усны чиглэл амжилттай сайн өөрчлөгдөж байна гэсэн үг юм. 
Өөрчилсөн гүний усны урсгалын түр хугацааны ус асгах цэг нь УЛТ-ын өмнөд хашааны шугамын 
дагуу байрлах хоёр шахах цооног болно. 2011 оны ОТ Төслийн голын голидрол өөрчлөх 
нарийвчилсан төлөвлөгөөнд хөрсний усны урсцыг “урсгал задлагч хайрцаг”-т чиглүүлснээр зуны 
саруудад гадаргуугаар урсаж хиймэл булаг үүсгэнэ. Энэ булгийг Бор Овоо булгийн үндсэн шинж 
чанартай адилхан байдлаар гаргасан байна. Өвлийн саруудад уг хиймэл булаг нь хөлдөж (ө.х. 
гадаргуу дээр гаралгүйгээр), урсгал нь өөрчлөгдсөн хөрсний ус Ундай голын элсэнд нэвчиж байхаар 
хийсэн.  

БОННҮ нь оролт болон гаралтын байрлалын загварт тавигдах шалгуурын хувьд зөрчилтэй байна 
хэмээн тодорхойлсныг энд дурдах хэрэгтэй. Ялангуяа БОННҮ-ний 5-р Бүлгийн 5.4.4-р Хэсэгт 
тодорхойлсноор: 

 Хоолойн урсгалын эхэн болон төгсгөлд нийт хэмжээ нь голын өргөнтэй ижил хэмжээтэй 
олон жижиг өрөмдсөн сувгийг суурилуулсан байна. Хоолой нь өөрөө ус зайлуулах 
системтэй бөгөөд оролт дээр ус нэвтрүүлэх чанарыг сайжруулах үүднээс тус бүр 50 мм 
диаметртэй олон сувгуудыг байршуулах юм”; болон 

 “Жижиг сувгууд бүхий хоолойн оролтын хэсгийн эргэн тойронд чулуун суурьтай (150мм ) 
ба уг хайрган бүсээр секундэд 10-4 м-ээс их хурдас нэвтрэх болно”. 

Мөн БОННҮ-нд дээр дурдсан “урсгал задлагч хайрцаг”- ны зураг төслийг тодорхойлсон байна. Уг 
хайрцаг нь хэвтээ хөндлөн хэлбэртэй байхын оронд босоо ус гадагшлуулах цооногоос бүрдсэн 
байна.  
БОННҮ-ний A4.11.2-р хэсэгт мөн адил ингэж тодорхойлсон байна:  

- “Гүний усны чиглэл өөрчлөх шугам хоолойн орж ирэх болон гарах урсгал 50 мм диаметрийн  
нүхэлсэн хоолойгоор  дамжуулан урсгана. Энэ нь голын тунадасыг бодвол ус илүү нэвчүүлэх 
чадвартай хайрган савлагаатай ба  оролтын хоолойг бүх урсгалыг тунадаст барьж авахыг 
баталгаатай байлгах зорилгоор тунадасны суурьт байрлуулна. Хайрган савлагаа нь 
тунадас хуримтлагдахаас сэргийлж шүүлтүүр дотор шигтгэгдсэн  байна.” 

 

БОННҮ болон ОТ Төслийн Голын Гольдирлыг Өөрчлөх Нарийвчилсан Загварын Тайланг 2011 онд 
Ундай голын хурдсын системын онцлогийг бүрэн ойлгохоос өмнө болон нэн ялангуяа гүний усны 
урсгалын горимын шинж байдлыг боловсруулахаас өмнө хийж дуусгасан гэдгийг тэмдэглэх нь 
чухал юм. Энэ системийн илүү нарийвчилсан ойлголтыг 2013 онд Оюу Толгой: Уурхайн талбай 
орчмын гидрогеологийн нөхцөл гэсэн тайланд өгсөн. Энэхүү тайлангийн хоёр гол дүгнэлт нь: 

 Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх ажлыг дуусахын өмнө Ундай голын сувгийн тасалсан 
далангийн дээд урсгал (хойд) болон доод урсгал (урд) хоорондын хунгарласан гүний усны 
урсгал байгалийн жамаар “асгарсан” буюу Ундай голын гүехэн хунгарын хэсгийн дор 
орших элэгдсэн суурь чулуулгийг тэжээсэн. Нэгж хоорондын энэхүү холбоо нь ашиглалт 
явагдаж байгаа ил уурхайн ойролцоо орших Ундай голын гольдирлын бүс нутагт 
зураглагдсан Баруун БАТ болон Солонгын хагарлын дунд хязгаарлагдсан байна; мөн 

 Ундай голын гольдирлын хунгарын нэгжийн зузаан хойд тасалсан далангийн байршил дээо 
5-6 метр орчмоор буурч, өмнөд тасарсан далангийн байршлаас 2 метр орчим доош буурсан 
байна. Энэ нь өмнөд тасарсан далангаас доор байгаа хунгарын нэгжийн чиглэлийг 
өөрчилсөн гүний усыг хүлээн авч, газрын дэд гадаргуу дээр эргүүлэн аваачих хүчин чадлыг 
үр дүнтэй буруулсан гэж БОННҮ-д бичжээ.  



Хуудас 53 
 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН  ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H3 
ДУНД ХУГАЦААНЫ ТАЙЛАН: 2014 ОНЫ 7-8-Р САР 

Хойд тасарсан далангийн байршил дээр Ундай голын гадаргуугийн усны урсацын түвшин 2-5 л/с 
орчим. Ил уурхайн ойр орчимд байгаа дор орших суурь чулуулаг руу гадаргуугийн усны урсац 
ордог учир хунгарласан тунадас чулуулаг руу урсдаггүй байна. Гол руу урсах урсац бүхэл системээс 
тусгаарлагдсан учир усны энэ урсац буурсан. Ингэснээр Ундай голын гольдирлыг хэсэгчлэн 
өөрчилж хамгаалах төслийн барилгын ажлаас өмнө УЛТ-аас урд зүгт байх хунгарын урсацыг 
нэмэгдүүлнэ. Гэхдээ хойд тасарсан далангаар ус алдагдаж систем руу орох юм.  

5.1.2.2 Одоогийн Ундай голын хэсэгчлэн тохируулга блон хамгаалах төслийн системийн 
гүйцэтгэл 

Одоо байгаа ус гадагшлуулах цооногуудын загварчлалын шаардлагын үзүүлэлтээс үл хамааран 
цооногууд тооцоолж байсны дагуу ажиллахгүй байгаа. Ус гадагшлуулах хоёр цооног төлөвлөж 
байсан шахах худаг (Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх ус зайлуулах худаг) болон өмнөд таасарсан 
далангийн барилгын явцад усыг шавхах зорилгоор ашиглах зэрэглдээ худгаас бүрддэг. Ундай голын 
гольдирлыг өөрчлөх ус зайлуулах худаг нь чиглэлийг нь өөрчилсөн гадаргуугийн усыг гадаргуу 
дээр гарахад усаар тэжээх үүрэгтэй. Хөрсний дор байршуулсан чиглэлийг эргүүлэх шугам хоолойн 
урсац Ундайн голын гольдирлыг өөрчлөх ус зайлуулах худгийн хайрган хэсэг болон зэрэглдээ 
орших ус шавхах худгаар дамжин гадаргуу дээр гарч ирж байгаа юм. Энэ нь хэд хэдэн хүчин 
зүйлийн цогцоос шалтгаалж байгаа бололтой: 

 Өмнөд тасарсан далангийн яг дор орших газрын гадаргуугаас 0,96-1,2 метр орчим байрлаж 
байгаа; ханаагүй нимгэн давхарга,  

 Ундай голын гольдирлын чиглэлийг өөрчлөх ус зайлуулах худаг болон зэргэлдээ орших ус 
шавхах цооногийн хайрганы хэсгийн дээр цементэн лац байхгүй улмаас. 

 Чиглэлийг өөрчилсөн гүний ус Ундай голын хунгарын гольдирлын дагуу илүү өргөн 
хүрээнд хөндлөн тархахын оронд босоо ус гадагшлуулах цооног руу шахагдаж байгаа; мөн 

 Ус гадагшлуулах байршил дээрхи чиглэлийн нь өөрчилсөн гүний усны урсацын (1-1,2 л/с 
гэж тооцож байгаа) одоогийн түвшин мөн байршил дээрхи Ундай голын хунгарласан 
гольдирлын гүний усны урсацын түүхэн түвшингээс их. 

2013 оны 9-р сараас хойш ОТ ус гадагшлуулах цооногийн байршил дээрхи гадаргуугийн урсацын 
түвшинг V хэлбэртэй загварчилсан хоолойны тусламжтайгаар хянаж байгаа болно. Орж буй 
урсацын хэмжигчийг гүний усны эргэлтийн шугам хоолой дээр суурилуулсан бөгөөд 2014 оны 5-р 
сарын 6-наас 6-р сарын 15-ны өдрүүдийн мэдээллээс үзвэл чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны 
урсацын дундаж түвшин 1.18 л/с болсон байна. Өмнө нь энэ байршилд хунгар ус шингээнэ гэж 
тооцон  ус гадагшлуулах цооногийн дэргэд байгаа V хоолой дээр хэмжигдсэн урсацын энэ түвшин 
гадаргуугийн урсацын түвшин болох 1-1,2 л/с орчимд маш ойрхон байсан. Гэхдээ V хоолойн дээрхи 
гадаргуугийн урсацын түвшингийн саяхны үзүүлэлтээс үзвэл гадаргуугийн урсацын түвшин 0,34 л/с 
орчмоор буурсан хандлага гарчээ (Зураг 5.1). Энэхүү үзүүлэлтээс үзвэл чиглэлийг нь өөрчилсөн 
гүний усны урсацын ихэнх нь анхлан төлөвлөж байсанчлан хөрсний доогуур орж, чиглэлийг нь 
өөрчилсөн гүний ус гадаргуугийн урсацтай  тэнцэж байгаа нь илэрхий байна.  
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Зураг 5.1: V хоолой 1 болон V хоолой 2 дээр бүртгэгдсэн гадаргуугийн урсацын хэмжилт 

Төлөвлөөгүй хэдий ч УЛТ-ын хашааны шугам дээрхи гадаргуугийн урсацнаас зэрлэг ан амьтан 
болон малчид, малчдын мал зэргийн ашиглаж байгаа хиймэл булаг бий болсон байна. 2014 оны 3-р 
сард энэ булгийн гадаргуугийн талбай 17,000 м2 –т хүрсэн байна. Гэхдээ саяхны үзүүлэлтээр 
булгийн гадаргуугийн талбай багасч 1,095 орчим м2 (Зураг 5.2 болон 5.3) болсон байна. 2011 оны ОТ 
Төслийн Голын гольдирлыг өөрчлөх нарийвчилсан загварчлалын эцсийн тайлан-д түүхэн Бор 
Овоогийн булгийн гадаргуугийн хэмжээг 40 м2 орчим гэсэн байв. Шинээр бий болсон булгийн 
гадаргуугийн талбай болон бүтэц нь цаг уурын хүчин зүйл, хөлдөх болон гэсэх байдлаас хамааран 
өөрчлөгддөг бололтой. Өвлийн саруудын үед чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний ус өвлийн саруудад 
хөлдүү газар дээр “тогтож” болзошгүй бөгөөд энэ ус дараа нь хөлдөж, илүү өргөн мөсөн хэсэг 
үүсгэдэг. Хавар болоход хуримтлагдсан мөс хайлж системд орох ихээхэн хэмжээний ус болон 
хувирснаар усны түвшинг түр хугацаагаар нэмэгдүүлэх шалтгаан болж магадгүй юм.  

Ундай голын гольдирол дээрхи мониторингийн цэг өмнөд тасарсан далангийн урд талд 400 метр 
орчим зайтай байрлаж байна (OTMB11-45). Өмнөд тасарсан далангийн дор байгаа хунгар нь 
харьцангуй нимгэн (2-3 м) бөгөөд гэхдээ УЛТ-ын доош орших өргөн хүрээний хунгарын тунадасны 
ерөнхий зузааныг тодорхойлох мэдээлэл хязгаарлагдмал байгааг харгалзан үзэх хэрэгтэй. УЛТ-ын 
дор орших хунгарын зузааны талаархи байгаа мэдээлэл нь хунгарын гольдирлын нэг байршил дээр 
өрөмдсөн цооногоос авсан мэдээлэл болно (OTMB 11-22/23/45 дээр). БОНБДЗ УЛТ-ын дор нэмэлт 
судалгаа хийхийг зөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр хунгарын зузааны талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн сантай болох юм. БОННҮ-д өгсний дагуу Ундай голын гольдирлыг бүрэн өөрчлөх 
ажлыг зохих ёсны дагуу хийхэд энэ мэдээлэл шаардлагатай болно. 
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Зураг 5.2: УЛТ-ын дор бий болсон булгийн гадаргуугийн талбай цаг хугацааны хувьд 

 

Зураг 5.3: УЛТ-ын дор орших хиймэл булгийн өргөжилт 2014 оны 6-р сар. Булгийн 
гадаргуугийн талбай нь 2014 оны 3-4-р сараас хойш огцом багассан (17,000 м2 орчмоос 1,095 м2 

хүртэл).  

Өмнө нь дурьдаж байсан Ундай голын хэсэгчлэн тохируулга болон хамгаалалтын төсөлтэй 
холбоотой мониторингийн үр дүнг үнэлэх зорилгоор Байгаль орчны хэлтэс 2 долоо хоног тутам 
шалгалт хийдэг. OTMB11-45-ээс авсан мониторингийн үзүүлэлтийг Зураг 5.4-т үзүүлэв (2012 оны 5-
р сараас өнөөг хүртэл). 2013 оны 4-р сард барилгын ажил эхлэх үед усны түвшин огцом 
нэмэгдсэнийг тэмдэглэсэн. Тухайн үед Ундай голын хунгарын сувгийн гадаргуугийн дорхи урсацын 
чиглэлийг хойд тасарсан далангийн налуу өөд өөрчилж,  газар доогуурхи шугам хоолойгор 
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дамжуулан УЛТ-ын өмнөд хэсгийн байршилд Ундай голын хунгарын гадаргуу руу чиглүүлэн газар 
дээгүүр тавьсан хоолойгоор урсгасан. Барилгын ажлын үеийн ус шавхах анхны түвшин  6 л/с-ээс 
эхэлж 2013 оны 5-р сард 54 л/с-д дээд түвшиндээ хүрсэн. Мөн зун/намрын барилгын улирлын үед 
хэд хэдэн удаа хур тунадас орсон. 2013-2014 оны өвлийн баримтаас үзвэл гүний усны түвшин 
газрын гадаргуугаас 1 метр орчим дор тогтворжсон байв. 2014 оны хавар OTMB45-11-ын усны 
түвшин нэмэгдсэн бөгөөд энэ нь гадаргуугийн мөс хайлж хунгарын усан санд нэмж цутгаснаас 
болж түвшинг түр зуур нэмэгдүүлсэн гэж үзэж байна. Саяхны чиг хандлагаас харвал усны түвшин 
газрын гадаргуугаас 1 метр орчим дор харьцангуй тогтворжиж огцом буурч байгаа үзүүлэлттэй 
байна  

 

Зураг 5.4: OMB11-45 – усны түвшний мэдээлэл (2012 оны 5-р сар –2014 оны 6-р сар) 

 

OMB11-45 –ын налуугийн доор байрлах мониторингийн дараагийн цэг бол УЛТ-аас урагш 4 км 
зайтай орших Хөххадны байгалийн булаг болно. Энэ булгийн усны гүний талаархи мэдээллийг 
Зураг 5.5-д үзүүлсэн. Байгаа мэдээлэл нь бүртэл хөтлөхөд алдаа гаргасан, өвлийн саруудын хүйтэн 
нөхцлөөс шалтгаалан үнэн зөв хэмжилт хийхэд хэцүү зэргээс шалтгаалан дутуу байгаа болно.  
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Зураг 5.5: Хөххадны усны түвшингийн үзүүлэлт (2012 оны 5-р сар –2014 оны 6-р сар) 

Хөххаднаас гадна Ундай голын гольдирол дагуух гүехэн хунгарын мониторингийн цэгүүд бол УЛТ-
аас урагш 5 км орчимд орших OMB11-22/OMB11-23 болно. Мэдээллийн эдгээр цэгүүд нь Ундай 
голын Баруун салаатай нийлэх цэгээс доош оршдог ба тиймээс бүсийн хэмжээний үерийн үед усаар 
тэжээгддэг. OMB11-22-тай адил шинж байдалтай OMB11-23 худгаас авсан мэдээллийг Зураг 5.6-д 
өгсөн болно.  

 

Зураг 5.6: OTMB 11-23-ийн усны түвшний мэдээлэл (2012 оны 5-р сар –2014 оны 6-р сар) 

ОТ УЛТ-аас урагш бий болсон гадаргуугийн булаг дээр усны чанарын мониторингийг сар тутам 
хийж байгаа бөгөөд шинжилгээний дүн нь Монгол улсын Ундны усны стандарт (MNS 900-2005)-д 
нийцэж байгаа гэдгийг харуулсан. Нийт уусаагүй хатуу биетийн хэмжээ болон цахилгаан 
дамжуулалтын утга нь Бор Овоогийн анхны булагтай холбоотой үзүүлэлтээс доогуур байгаа нь 
гадаргуугийн усны чанар ерөнхийдөө сайжирсан гэсэн дүгнэлтийг гаргаад байна.  

Хүснэгт 5.1: Анхны Бор Овоогийн булгийн усны ерөнхий чанарыг одоогийн түр хугацааны 
булгийнхтай харьцуулсан байдал 

Параметр үзүүлэлт Бор Овоогийн эх 
булаг 

УЛТ-аас урагш орших одоогийн түр 
хугацааны булаг (1) 

Нийт уусаагүй хатуу биетийн хэмжээ –
мг/л 

470 (2) 343 

Цахилгаан дамжуулах чадвар – мс/см 1,500 540 

(1) Сорьцын дундаж үр дүн  

(2) Хоёр лабораторийн үр дүнд үндэслэв; НУХБХ болон ЦД-ийн ерөнхий үзүүлэлт уурхайн талбайн гүний ус болон 
гадаргуугийн устай харьцуулбал харьцангуй өндөр байсан байж болох юм. 

5.1.2.3 Одоогийн Ундай голын хэсэгчилсэн тохируулга болон хамгаалах төслийн нөлөөллийн 
шинжилгээ 

БОННҮ-гийн Бүлэг C5, Хэсэг 5.4.2-т дараахь зүйлийг бичжээ:  

 “Гольдирол өөрчлөх зураг төслийн гол зорилго нь тухайн усан сангийн системийн гадаргын болон 
өнгөн хөрсний доорхи урсгалыг хадгалан голдирол өөрчилсөн урсгалыг түр зуурын урсгал ус руу үр 
ашигтайгаар дахин нийлүүлэх явдлыг хангах замаар голын голдирол өөрчлөлтийн хор хөнөөл, 
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нөлөөллийг бууруулан зохицуулахад оршино. Нэн ялангуяа өнгөн хөрсний доорхи  усны урсгалын 
зураг төсөл нь голдирол өөрчлөхтэй холбоотойгоор гүний ус нь орлуулж буй булаг болон 
дамжуулах хоолойн хооронд ууршин алга болохгүй байх нөхцлийг хангаж байгаа юм. ” 

Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх хэсэгчилсэн тохиргоо болон хамгаалах төслийг нэг жил орчмын 
хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 2014 оны 3-р сард Рио Тинтогийн Технологи болон Инновацийн 
Группээс “Ундай голын гольдирлын өөрчлөлт – Шинэ Бор Овоо булаг  усны нөөцийн нөлөөллийн 
үнэлгээ” гэсэн нэртэй дотоод хэрэгцээний санамж бичгийг гаргажээ. Энэхүү санамж бичигт 
боломжтой мэдээллийн хураангуй болон Төслийн удирдлагад зориулсан үндсэн дүгнэлтийг 
оруулсан байна. 2014 оны 3-4-р сарын аудитаар БОНБДЗ оролцогч талаар санамж бичгийг хянуулж 
гол дүгнэлт болон орчуулга, ойлголтуудыг баталгаажуулахыг зөвлөсөн.  

БОННҮ-гийн Байгаль орчин болон нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Өөрчлөлтийн 
менежментийн журмыг ОТ зүгээс 2014 оны 5-р сард хэрэгжүүлсэн (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-
001).  ОТ-оос санаачилсан Өөрчлөлтийн менежментийн журам нь а/ Ундай голын гольдирлыг бүрэн 
өөрчлөх  дизайн болон барилгын ажлын хувьд БОННҮ-д орсон зөрчилтэй асуудлууд, б/ Ундай 
голын хэсэгчилсэн тохиргоо болон Хамгаалал, мөн Хамгаалах төсөл БОННҮ-тай зөрчилдөж байгааг 
(УЛТ-аас гадна хийгдэж байгаа ажилтай холбоотойгоор) анхаарал хандуулж байгаа юм. Үүний 
хариуд Зээлдэгчид 2014 оны 6-р сарын 6-ны өдөр Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл 2014-001-д одоо байгаа 
Ундай голын хэсэгчилсэн тохиргоо болон Хамгаалах төсөл БОННҮ болон холбогдох ҮАМТ-ний 
дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлагын зөрчилтэй холбоотой техникийн асуудлын улмаас 1-р Ангиллын 
Татгалзах мэдэгдлийг гаргасан.   

Оролцогч талуудад Рио Тинтогийн Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх – Шинэ Боро Овоогийн булгийн 
Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ гэсэн санамж бичиг болон гидрогеологийн бусад мэдээллийг 
шүүмжлэх боломж олгох семинар БОНБДЗ-ийн 2014 оны 3-4-р сард гаргасан зөвлөмжөөс хойш 
зохион байгуулагдаагүй байна (Жич: энэ хэлэлцүүлгийг одоогоор  2014 оны 11-р сард хийхээр 
төлөвлөөд байна). Санамж бичиг нь Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх бүрэн хэмжээний төслийн 
барилгын жинхэнэ утга учрын талаар гаргасан БОННҮ Өөрчлөлтийн менежментийн үндэслэл 
болно. Тодорхой зөвшилцөлд хүрэхийн тулд ОТ-н барилгын өмнө үйл ажиллагаатай холбоотой 
Ундай голын систем дэх гүний усны эзлэхүүнтэй холбоотой зарим нэг тодорхой дүгнэлтийг 
онцгойлон авч үзэхийг БОНБДЗ зөвлөж байна.  Ундай голын гүний усны систем нь байгаль орчны 
хувьд нэн чухал эх үүсвэр бөгөөд ОТ барилгын өмнөх хугацааны завсартай холбоотойгоор системд 
сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал байхгүй гэдгийг батлах урьдчилсан хандлага шаардлагатай.  

Зураг 5.4-т үзүүлсэн доош налууд хамгийн ойр мониторингийн цэг дээр усны түвшин (OTMB 11-45) 
гольдирлыг өөрчлөхөөс өмнөх түвшингээс 2012 оны зунаас эхлэн мэдээллийг цуглуулж эхэлсэн 
үеэс бага зэрэг өндөр байна (газрын түвшнээс доош 1.0 метр орчим (mBGL) байснаа 2012 оны зун ~ 
1.2 mBGL-д хүрсэн).  Гэхдээ Төслийн барилгын үйл ажиллагаа тухайн үед эхэлсэн, Ундай голын 
гүний усны систеээс ус татаж ОТ-н барилгын кэмпийн усны хэрэгцээг хангаж байсан болно. Тухайн 
үед Бор Овоогийн булаг аажмаар хатаж ширгэснээр Ундай голын системд үзүүлэх сөрөг нөлөө 
илэрхий болсон байсан. Тиймээс УЛТ-ын доорхи усны түвшний гүнийг тогтоосон байгаа мэдээлэл 
нь ОТ-н барилгын өмнөх суурь нөхцлийг заавал илэрхийлнэ гэсэн үг биш юм. Улирлын шинжтэй 
Хөххадны булгийн усны түвшин аажмаар буурах хандлагатай байсан ч одоо эргээд нэмэгдэж байна 
(Зураг 5.5). Энэ булаг нь хуурай цаг уурын нөхцөлд хатдаг уламжлалтай. УЛТ-аас урагш 5 км-т 
орших OMB11-23 мониторингийн цэг дээр бага зэрэг буурах хандлага ажиглагдаж байгаа нь бүс 
нутгийн ойрын үеийн хуурай нөхцөлтэй холбоотой байж болох юм.  

Зураг 5.4-5.6-д өгсөн мэдээллээс үзвэл гүний усны анхны түвшин хангалттай байсан хэдий ч Ундай 
голын гольдирлын дагуух гадаргуугийн доорхи усны урсацыг урт хугацаанд хадгалахад одоогийн 
Ундай голын гольдирлыг хэсэгчлэн тохируулах, хамгаалах төслийн үр нөлөөний талаархи бүрэн 
дүгнэлтийг гаргахад нилээд хугацаа хэрэгтэй. ОТ барилгын өмнөх үеийн Өмнөд тасарсан далангийн 
байршлаас доошхи Ундай голын суурь үзүүлэлт байхгүй, УЛТ-ын доорхи хунгарын зузааны 
талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй, мөн зөвхөн УЛТ-ын доорхи мониторингийн ганц цэгээс 
авсан барилгын ажил дууссанаас хойш ойролцоогоор нэг жилийн дараахь мэдээлэл  байгаа болно 
(OTMB11-45). OTMB11-45 дээрхи ойрын үеийн тооцоолоогүй усны түвшний бууралт нь гүний 
усны эргэлтийн систем урт хугацааны туршид хэрхэн зохицуулагдах тухай ойлголттой болох 
хэрэгцээ байгааг харуулж байгаа юм. Ундай голын гольдирлыг хэсэгчлэн тохируулах болон 
хамгаалах төслийн (болон бүрэн бүтээгдсэн Ундай голын гольдирлын өөрчлөлт) зорьж буй үр дүнг 
ОТ төслийн талбайн налуу дагуу доор байрлаж буй Хөххадны булаг болон бусад булгийн урт 
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хугацаанд орших чадвар болон Ундай голын мониторингийн цэгүүдээс авсан гүний усны урт 
хугацааны турш дахь гүний талаархи мэдээлэл дээр үндэслэгдэн үнэлэгдэнэ.  

Хиймэл булгийн биологийн олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээний үр дагаврын 
талаархи хэлэлцүүлгийг Хэсэг 5.9.3-аас болон Ундай голын гольдирлыг өөрчлөх ажилтай 
холбоотойгоор оролцогч талуудтай хамтран хийсэн хэлэлцүүлгийн талаархи мэдээллийг Хэсэг 
6.4.2.1-ээс үүзнэ үү. 

5.1.2.4 Өмнөговь аймгийн усны хэрэглээ 

ОТ компани нь тухайн бүс нутгийн хэмжээнд ашиглах усны хэрэглээний тогтвортой загварыг 
боловсруулж гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол улсын Засгийн Газар, төрийн бус 
байгууллагууд болон Өмнөговь аймгийн бусад төрийн болон хувийн ус ашиглагч байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах үүрэг хүлээсэн. Энэ үүргийнхээ хүрээнд ОТ дараах үйл ажиллагааг явуулсан 
байна: 

 2030 Усны Нөөцийн Групп. ОТ 2014 оны 4-р сард Прайс Уотер Куперс болон Делтаресын 
“Монгол дахь Усны Менежментийн асуудлуудын зорилтот шинжилгээ” нэртэй 
тайлангийн зөвлөмжтэй холбоотой уулзалтын өмнө хурал болон уулзалтанд оролцсон. 

 Ханбогд суманд болсон Өмнөговь аймаг/Даланзадгадын удирдлагын дугуй ширээний 
ярилцлага. 2014 оны 4-р сард бүсийн усны менежментийн талаар хийсэн засаг захиргааны 
ажилтнуудын уулзалтад оролцов.  

 ОУВС Өмнөговийн Ус, Уул уурхай болон Орон нутгийн Салбарын дугуйн ширээний 
ярилцлага. ОТ 2014 оны 5-р сард болсон Өмнөговийн Ус, Уул уурхай болон Орон Нутгийн 
салбарын дугуй ширээний ярилцагад оролцов. Энэхүү арга хэмжээнийн хүрээнд 
зорилго/алсын харааны хамтарсан мэдэгдэл болон Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явулж 
байгаа уул уурхайн компаниудын сайн дурын туршлагын дүрмийг бий болгох хэлэлцүүлэг 
явагдав.   

 ОУВС Өмнөговийн Ус, Уул уурхай болон Орон нутгийн Манлайллын дугуй ширээний 
ярилцлага.  Төслийн зүгээс 2014 оны 5-р сард Тэрэлжид зохион байгуулагдсан манлайллын 
сургалт болон дугуй ширээний арга хэмжээнд оролцов. 

 ОУВС Тогтвортой байдлын талаархи мэдээлэл солилцоо. ОТ Колумбийн дүүрэг Вашингтон 
хотноо зохион байгуулагдсан энэхүү арга хэмжээнд оролцсон бөгөөд Монгол улсын уул 
уурхайн салбарын усны хариуцлагын хамтарсан үйл ажиллаагааны сэдэвт хуралд үндсэн 
илтгэгчээр оролцов. 

 Монгол улсын Байгаль орчин, Ногоон Хөгжлийн Яам. ОТ БОНХЯ-аас зохион байгуулсан 
уурхайн баяжуулах байгууламжийн байгаль орчны менежментийн хуралд оролцов.  

 Эрдэнэс МГЛ.  Эрдэнэс МГЛ нь Оюу Толгой төслийн 34%-ийг эзэмшдэг төрийн өмчит 
компани болно. Энэхүү байгууллагын төлөөлөгч 2014 оны 6-р сард ОТ төслийн талбайд 
зочилж, айлчлалын хүрээнд байгаль орчин болон усны асуудлаар ярилцав.  

5.1.2.5 ОТ-н усны хэрэглээ ба хамгаалалт 

ОТ Төсөл нь Гүний Хоолойгоос өдөрт нэг секундэд ойролцоогоор 870 литр (өдөрт 75,000 м3) ус 
татаж авах зөвшөөрөлтэй юм.  2013 онд ОТ-ийн татаж авсан гүний усны хэмжээ 11,392,209 м3 буюу 
өдөрт ойролцоогоор 31,200 м3 байна.  Одоогоор Төслийн хамгийн их ус зарцуулдаг хэсэг бол 
баяжуулахын үйлдвэр бөгөөд хэрэглэсэн усны ихээхэн хэсгийг дахин боловсруулж цэвэрлэх арга 
хэмжээ авч байна.  Ерөнхийдөө төслийн дахин боловсруулах үр бүтээмжийн хэмжээ 83.58% -тай 
явж байгаа ба гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн бага босго шалгуур болох 80%-иас давсан боловч 90%-д 
хүрэх зорилтоос доогуур байна. Ерөнхий усны ашиглалт болон дахин боловсруулах түвшин 2014 
оны 2-5-р сарын хугацаанд өссөн бөгөөд ХХБ-ид хуримтлагдсан мөс хавар хайлсантай холбоотой. 
ХХБ дээр усны менежментийн оновчтой болгох ажлыг амжилттай хийж байгаа бөгөөд хаягдал 
өтгөрүүлэх хусуурыг засварласнаас хойш хаягдлын хатуу материалын нягтралыг сайжруулсны үр 
дүнд нилээд ахиц гарсныг тэмдэглэв.  

5.1.2.6 Усны мониторинг 

Төсөл нь 378 усны цооног, 125 малчдын худаг болон байгалийн 10 булгийн усны мониторингийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Мониторингийн эдгээр цэгүүдэд Өмнөговь аймгийн 
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Ханбогд, Манлай болон Цогтцэций сумд, мөн Дундговь аймгийн Өлзий сумын байршлууд орж 
байгаа болно. Одоо хийгдэж байгаа байгаль орчны хэлтсийн шинжилгээгээр ОТ төслийн малчдын 
худаг эсвэл байгалийн булаг шандад шууд болон шууд бус нөлөө үзүүлэхгүй байгааг тогтоосон 
хэдий ч тус хэлтэсийнхэн ямарваа нэг боломжит харилцан хамаарлыг тодорхойлохын тулд усны 
түвшинг үргэлжлүүлэн хянаж байгаа болно. Усны түвшний ажиглагдсан бууралт буюу усны 
чанарын өөрчлөлт нь малчны худагт дүгнэлт өгөх түлхэц болох бөгөөд үүнд бодит судалгаа, 
худгийн эзэнтэй уулзалт зохион байгуулах зэрэг багтана. ОТ төслийн зүгээс ямар нэг нөлөөлөл 
гарвал нэн даруй засварлах арга хэмжээ авах үүрэг хүлээсэн.  

2013 онд зарим малчид Гүний хоолойн усан сангийн баруун урд хэсгийг дайран өнгөрдөг Халивын 
голын хунгарын системд ухсан гүн багатай малчдын гурван худгийн талаар санаа зовниж байгаагаа 
илэрхийлсэн. Халивын голын хунгарт байгаа малчдын худаг Гүний хоолойн цооногийн дагуу 
Халивын голын өгсүүр хэсэгт байрласан. Эдгээр худгууд нь дээд Халивын голын хунгарын тунадас 
маш нимгэн учир цаг уурын өөрчлөлтөд маш мэдрэмтгий бөгөөд ус шүүрэх сан нь Ундай голын ус 
шүүрэх сан зэрэг бусад системтэй харьцуулбал орон зайн хувьд хязгаарлагдмал. Халив орчмын 
малчдын гурван худгаас авсан мэдээлэлд үнэлгээ хийхэд малчдын худгийн ашиглалт болон бүс 
нутгийн хуурай нөхцлөөс хамааран усны түвшний өөрчлөгддөг болохыг тодорхойлсон.  

Одоогоор Хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрт 23 малчих өрх оролцож нийт 30 худгийг 
хянаж байна. Энэ хөтөлбөрийн явцад цуглуулсан мэдээллийг Төслийн зүгээс цуглуулсан 
мэдээлэлтэй уялдуулан үнэлдэг. Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд төслийн зүгээс малчдын 60 
орчим худгийг сэргээн засварласан бөгөөд багийн хурлын явцад онцгой байршлуудыг тогтоон нэмж 
29 худгийг засварлах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Үүнд Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдуудын 
худаг багтж байгаа болно. Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны үр дүнг олон нийтэд хэвлэмэл 
байдлаар хүргэж байгаа бөгөөд БОНБДЗ-ийн аудитын багийн малчид болон орон нутгийн 
удирдлагатай хийсэн ярилцлагын явцад оролцогч талуудтай хамтын ажиллагааны талаар эерэг санаа 
бодолтой байгааг тогтоосон (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэсэг 6.3.2.3-аас үзнэ үү). 

Үерийн нөхцөл байдлын мониторингийг боломжийн хирээр хийх ба энэ нь Усны мониторингийн 
төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг юм. ОТ төслийн зшээс Ундай голын гольдирлын дагуу болон Гүний 
хоолойн бүс нутагт УЛТ-ын дотор болон УЛТ-ын гадна усны түвшин хэмжих автомат төхөөрөмж 
бүхий үерийн түвшин хэмжигч 8 ширхэгийг суурилуулсан (Зураг 5.7).  Эдгээр байршлуудад мөн 
үерийн түвшнийг хянах хэмжилтийн цэгүүдийг цементэлж суурилуулсан. Үерийн үед уялдсан 
хэмжилт хийх зорилгоор Стандарт ажлын журмыг боловсруулжээ. Стандарт ажлын журамд олсонд 
уясан хөвөгчийг ашиглан үерийн хүчийг бүртгэх аргачлал болон тодорхой хугацаанд холдох зайг 
хэрхэн хэмжихийг зааж өгчээ. Ил уурхайн судалгааны багийнхан үерийн мониторингийн байршил 
бүрийн хөндлөн огтлолын бүтцийн талаархи судалгааны мэдээллийг өгнө. Үер болсон нөхцөлд нийт 
усны хэмжээг тооцоход энэ мэдээллийг ашиглах юм.  

 

Зураг 5.7: Ундай голын салаа болох Будаа гол дээр байршуулсан үерийн усны хэмжигч багана 

УМТ-ын Хэсэг 3.4.3-т Ундай голын гольдирлын дагуу, УЛТ-аас доош байрлах байгалийн булгийг 
хянахад ашиглагдах журмуудыг оруулсан байна. 2014 оны 6-р сард ОТ “Булгийн усны зураг авах” 
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нэртэй Стандарт ажлын журмыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Стандарт ажлын журмын дагуу тодорхой 
тогтоосон цэгээс булгийн зургийг сар бүр авах юм (Зураг 5.8).  

 

Зураг 5.8: Булгийн зураг авах тогтсон  цэгийн суурь 

Булаг дотор хэмжээс бүхий багана суурилуулахыг нутгийн иргэд хориглосон учир усны түвшний 
гүнийг шулуун шугамаар хэмждэг. Булгийн гадаргуугийн хэмжээг нүдэн баримжаагаар болон 
алхмаар тоооцолдогийг Стандарт ажлын журамд оруулахыг  БОНБДЗ зөвлөж байна.  

5.1.2.7 Гүехэн болон гүн уст давхаргын харилцан хамаарал 

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний (WR-04) нэг шаардлага бол усан сангийн харилцан 
хамаарал байгаа нөхцөлд нөлөөллийг буруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх болно. Цаг хугацааны 
эрхээр суурилуулсан багц ган хоолой болон хайрганы чигжээсний элэгдсэний улмаас Гүний 
хоолойн бүсийн ус сангийн ойр орчимд байрлах хайгуулан цооногийн хэсэг орчимд ус асгарч 
байгааг олж тогтоосон. Цооног хаах аргачлалын талаар орон нутгийнхантай өргөн хүрээний 
хэлэлцүүлэг хийсний дараа ус алдаж буй нь мэдэгдэж байгаа зургаан цооногийн гурвыг  2013 онд 
амжилттай лацадсан (лацадсан цооногууд нь GHW5x1, GHW6x1 болно GHEB-02). Ус алдаж байгаа 
байнгын лацтай байх ийн цооногууд нь GHW14x1, GHEB-08, CGHW4x6 болно. Ханбогд сумын 
Засаг дарга Гүний хоолойн бүс нутагт байрлах хайгуулах цооногуудын гидрогеологийн нэмэлт 
харилцааны боломжийг судлах, харилцан хамааралтай гэдэг нь тогтоогдсон зарим цооногийг хэрхэн 
хаах талаар зөвлөмж аюах зорилгоор ажлын хэсэг байгуулсан. Гүний хоолойн бүс нутагт 300 орчим 
хайгуулан цооног байгаагаас 37 нь ус шүүрүүлж байгаа цооног гэж тэмдэглэгдсэн ижил төстэй 
хийцтэй болно.  

Ундай голын орчимд УЛТ-ын дотор харилцан холбоотой цооног байгааг мөн олж илрүүлсэн. ОТ 
зүгээс бүх харилцан холбоотой цооногуудыг орхих буюу үйлдвэрлэлийн зориулалтын болгон 
өөрчлөх Ажлын хүрээг ОТ боловсруулсан  (тухайлбал, эдгээр цооногуудыг даралт хэмжигч болгон 
өөрчлөх). Энэ талаархи хэлэлцүүлгийг дор оруулсан болно. 

5.1.2.8 Гидрогеологийн судалгаа 

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайд зориулан гүний усны загварыг шинэчлэх ажил 2013 оны 
12 сард дууссан. 2014 оны 6-р сард Ил уурхайн гидрогеологи болон Мөргөцгийн налуугийн 
битүүмжлэлийн шинэчилсэн тайлан-г 2011 оны “Ил уурхайн гидрогеологи болон Мөргөцгийн 
битүүмжлэлийн нарийвчилсан судалгаа” тайлангийн үргэлжлэл болгон гаргасан. Хамгийн сүүлийн 
үеийн судалгаанд ил уурхайн онолын загварыг шинэчилж, хийгдэж байгаа усны даралтын 
мониторинг, мөн цооног руу ус орох талаархи ойлголтыг сайжруулах зорилготой цооногт утас 
болон усны даралт хэмжигчийг төлөвлөсний дагуу суурилуулах талаар тусгажээ. Энэ тайлангийн 
мэдээллийг мөн одоо байгаа цооногийн усны менежментийн стратегийг сайжруулахад ашиглах юм. 
Өнөөдрийн байдлаар цооног руу орж буй усны хэмжээ 8 л/с-ээс бага байгаа, дунджаар 1 – 3 л/с 
хооронд хэлбэлздэг. Нам цооногийн ажлын хэсэгт шуурганы усыг хадгалах болон зохицуулахад 
зориулагдсан өдөөгч болон шугамын систем шаардлагатай байгааг судалгаанд онцолжээ.  

Ханбогд сумын тогтвортой усан хангамжтай болгох боломжийг судлах гидрогеологийн судалгаа 
үргэлжилсээр байгаа юм. 2013 оны 12-р сард Гүний усны загвар болон Цооногийн нөхцөл байдал – 
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Ханбогдын усан сан гэсэн тайланг бичиж дууссан байна. Энэ тайланд гүний усны загварыг цооног 
суурилуулах зааварчилгаа болгон ашигласныг оруулжээ.  

Хангах боломжтой хоёр бүсийг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь Ханбогдын хойд-зүүн хойн болон 
Ханбогдын ус сангийн баруун зах юм. Ханбогд сумыг усаар хангах үйлдвэрлэлийн зориулалттай 
дөрвөн худгийг өрөмдөх, барих ажлын Ажлын цар хүрээг саяхан боловсруулж дууссан.  

2014 оны 5-р сард ОТ Гидрогеологийн Зөвлөх Үйлчилгээний ерөнхий гэрээний гадны зөвлөхийн 
Ажлын цар хүрээг боловсруулж гаргасан. Энэхүү гэрээ 2014 оны 8-р сард эхэлсэн бөгөөд дараахь 
тодорхой үүргүүдийг багтаасан болно. Үүнд: 

 Гидрогеологийн ерөнхий дэмжлэг болон туслалцаа, хүсэлтийн дагуу; 
 ОТ-н бүсийн гидрогеологийн загварыг шинэчлэх; 
 Мэдээллийн сангийн менежмент, Чанарын Баталгаа/Чанарын Хяналт, сургалт болон 

тайланд тавих шаардлага зэрэг УНМТ-г хэрэгжүүлэхэд тусламж үзүүлэх; 
 Мониторингийн нэмэлт цооногийн суурилуулалтыг удирдах; болон 
 Гидрогеологийн мониторингийн үр дүнгийн жилийн хяналт. 

2014 оны 5-р сард УНМТ-д тодорхойлсон байршилд мониторингийн нэмэлт цооног өрөмдөх, 
суурилуулахын тулд Усны нэмэлт мониторингийн цооногийн суурилуулалт – Гүний Хоолой болон 
Оюу Толгой гэсэн тусгай Ажлын цар хүрээг боловсруулсан. ОТ уурхайн идэвхтэй ашиглалтын 
талбай дотор УЛТ-д Гүний хоолойн бүс нутагт нийт 37 мониторингийн цэгийг суурилуулна гэж 
тооцсон (ө.х. ил уурхай, ус шүүрүүлэх суваг, ХХБ-ын налуу болон өгсүүр хэсэгт). Энэхүү Ажлын 
хүрээнд мөн Хэсэг 5.1.2.7-т заасны дагуу Гүний хоолойн бүс нутгийн харилцан холбоотой 
цооногуудыг лацдах, Ундай голын дагуух харилцан холбоотой цооногуудыг лацдах ажлыг 
оруулжээ.  

2014 оны 6-р сард УНМТ-ний элэгдэл болон тунадасжилтын мониторингийн шаардлагын талаар 
дотоод хэрэгцээний Элэгдлийн мониторингийн тайлан –г ОТ-оос бэлтгэсэн байна. Энэхүү тайланд 
дараахь байршил дээр элэгдэл/тунадасжилтын мониторингийн талаархи мэдээллийг оруулсан байна. 
Үүнд: 

 Баруун салааг оруулж тооцсон Ундай гол; 
 Хөххад, Бурал болон Мааньт зэрэг УЛТ-аас доош орших Ундай голын булаг шандууд; 
 УЛТ-ын дотор орших замын гарц болон ус шүүрүүлэх суваг; мөн 
 Ханбогд орох зам (ОТ-ХБ зам)Гүний хоолойгоос ус татах шугамын зам дагуу, , ОТ-ГС зам 

дагуу зэрэг УЛТ-аас гадна орших ус шүүрүүлэх сувгийн замын гарц. 
Ундай голын гольдирлын дагуу  Ундай гол ОТ төслийн талбай руу орж бхйшаа цэгээс авахуулан 
Баруун салаа нь Ундай голд цутгаж байгаа цэг дээр дуусгавар болгон 100 метрийн зайтай 470 гаруй 
фото зургийг авсан. УЛТ-ын гадаа орших ус зайлуулах сувгийн замын гарц дээр 200 гаруй фото 
зураг авсан (ОТ-ХБ, ОТ-ГС болон Гүний хоолойн ус дамжуулах шугамын зам дагуух 9, 46 болон 4 
гарам). Эдгээр нь цаг хугацааны элэгдэл болон тунадасжилтыг баримтжуулах зорилготой анхны 
фото зургууд бөгөөд ирээдүйн элэгдлийн нөлөөг ажиглахад суурь мэдээлэл болох юм. Хөрсний 
элэгдэл болон газар нутгийн өөрчлөлтийн судалгаа –ны ажлыг бие даасан зөвлөхд өгсөн бөгөөд 
хээрийн судалгааны ажил явагдаж байна. Энэ судалгаанд мөн усны хоолой, булаг, малчдын худаг 
болон улирлын шинжтэй урсацын гарам дээрхи элэгдлийн мониторинг багтаж байгаа юм. Улирлын 
шинжтэй урсац нь гадаргуугийн усны урсацад ямар нэг нөлөө үзүүлэх, хунгарын тунадасыг Ундай 
голын гольдирлыг хөндлөн гарч ОТ Дулааны төв станц руу чиглэлтэй баригдсан замаас тэжээх зэрэг 
нөхцлийг харгалзан үзэхийг БОНБДЗ  зөвлөсөн. Хөрсний элэгдэл болон газар нутгийн өөрчлөлтийн 
судалгаа 2014 оны сүүл гэхэд хийгдэж дуусна гэж үзэж байна.  

5.1.2.9 Ундны ус болон Цэвэршүүлсэн ус 

Төсөл нь ундны ус болон цэвэршүүлсэн усны хувьд Төслийн Стандартад тусгасан үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлэх шаардлагатай. Эдгээр Төслийн стандартуудыг Усны менежментийн 
төлөвлөгөөний Хавсралт А-ийн Хүснэгт A1 болон A2-д тус тус  тодорхойлсон байна.  Гэвч эдгээр 
хүснэгтүүдэд тодорхойлсон тодорхойлогч хүчин зүйлүүдийг (хууль ёсны параметр үзүүлэлтүүд) 
бүрэн тодорхойлох хүчин чадалтай лаборатори одоогоор Монгол улсад байхгүй тул бүрэн дээж 
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сорьц авч чадахгүй байна. Өөр оронд байгаа лабораториос үйлчилгээ авах тохиолдолд 
тээвэрлэлтийн хугацаа болон тэдгээртэй холбогдон сорьцууд хүлээгдэх асуудлууд гарах талтай юм.  

БОННҮ ӨМ-г 2014 оны 6-р сарын 24-д Монголын лабораториудын хүчин чадал дээр үндэслэсэн 
(Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл 2014-002) УНМТ-ийн усны чанарын шинжилгээний параметр 
үзүүлэлтүүдийг шинэчлэн хүргүүлсэн. Параметр үзүүлэлтүүдүүдийг одоогоор дээжилж үзээгүй 
бөгөөд үндсэн үзүүлэлт гэж тооцоогүй учир ӨМ-ийг баталсан.  

Саяхан бохир ус болон ундны усны дээжийн үр дүн Төслийн Стандартад нийцэж байгааг харуулсан. 
Товлосон шинжилгээгээр өвчин үүсгэх жижиг нян илрээгүй. ОТ нэг лаборатори буюу хэд хэдэн 
лабораторийг ашиглах боломжийг судалж байгаа бөгөөд ингэснээр УНМТ-д тодорхойлсон дээжийн 
багцад орсон бүх параметр үзүүлэлтүүдийг бүрэн шинжлэх боломжтой болох юм. 

5.1.3 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Дүгнэлт- Ус болон Бохир усны менежмент 

M1.1 Уурхайн лицензэт талбайн (УЛТ) гадна хийхээр төлөвлөсөн Ундай Голын голтдирлыг 
өөрчлөх ажил зохих захиргааны зөвшөөрлөөс болон (Газар ашиглалтын зөвшөөрөл) 
хүлээгдэж байна.  Одоогийн системийг түр зуурын гэж үзэж байгаа боловч зайлшгүй 
шаардлагатай газар ашиглалтын зөвшөөрөл хэзээ олгогдож төслийн ажлыг БОННҮ-д 
заасны дагуу хэрэгжүүлэх боломжтой болох нь тодорхой бус байна. БОННҮ-нд 
заасанчлан Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
зураг төслийн шалгуурт хэд хэдэн шаардлага хангахгүй зүйл байна. 

 БОННҮ-гийн Байгаль орчин болон нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг ОТ зүгээс 2014 оны 5-р сард 
хэрэгжүүлсэн (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-001).  ОТ-оос санаачилсан Өөрчлөлтийн 
менежментийн журам нь а/ Ундай голын гольдирлыг бүрэн өөрчлөх  дизайн болон 
барилгын ажлын хувьд БОННҮ-д орсон зөрчилтэй асуудлууд, б/ Ундай голын 
хэсэгчилсэн тохиргоо болон Хамгаалал, мөн Хамгаалах төсөл БОННҮ-тай 
зөрчилдөж байгааг (УЛТ-аас гадна хийгдэж байгаа ажилтай холбоотойгоор) 
анхаарал хандуулж байгаа юм. Байгаа мэдээллийн техникийн нарийвчилсан хяналт 
хүлээгдэж байсан гэсэн шалтгаанаар хүргүүлсэн Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-001-
ийг зээлдүүлэгч нар хүлээн зөвшөөрөөгүй.  Ундай Голын гольдирлыг өөрчлөх – Шинэ 
Боро овоо булгийн Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ санамж бичиг болон 
гидрогеологийн бусад мэдээллийг хянаж үзэх өгөх семинар 2014 оны 3-4-р сарын 
БОНБДЗ-ийн зөвлөмжөөс хойш зохион байгуулагдаагүй (Жич: энэ үнэлгээг одоогоор 
2014 оны 11-р сард хийхээр төлөвлөсөн). 

M1.5 Гүний хоолойн цооногийн талбай болон УЛТ-ын дотор гидрогеологийн нэгжүүдийг 
харилцан холбосон хайгуулын цооног байгаа гэсэн нотолгоо байгаа юм. Энэхүү 
харилцан холболтыг харуулж байгаа мэдэгдэж байгаа зургаан цооногийн гурвыг 
лацдаж орхисон. Харилцан холбоотой гэдэг нь мэдэгдэж байгаа үлдсэн гурван 
цооногийг лацдах ажлыг Ханбогд суманд байгуулагдсан ажлын хэсэг үнэлж байгаа 
болно. 2014 оны 5-р сард Төслийн зүгээс УЛТ-ын дотор болон гадна байрлах 
харилцан холбоотой цооногуудыг лацдах ажлыг багтаасан Ажлын цар хүрээг 
гаргасан. УЛТ-ын гадна байгаа харилцан холбоотой цооногуудыг лацдах ажил дээр 
ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж байгаа боловч энэ асуудал дуусаагүй хүлээгдсээр 
байна. УЛТ-ын доторхи харилцан холбоотой байж болзошгүй цооногуудыг лацдах 
ажлыг Ажлын хцар хүрээг гаргасны дараа хийж гүйцэтгэх болно. (БОНБДЗ 2013 оны 
4-р сарын аудит; WR04, WR14). 

M2.2 УМТ-нд Ундай голын гольдирлын дагуу болон УЛТ-аас доош налууд байгаа  
байгалийн булгийг хянах журмыг тайлбарлаж өгсөн. 2014 оны 6-р сард ОТ “Булгийн 
фото зураг авах” нэртэй Стандарт ажлын журмыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Стандарт 
ажлын журамд тодорхой тогтсон цэгээс сар бүр фото зураг авах талаар тусгажээ. 
Орон нутгийн иргэд булаг дотор хэмжээс бүхий багана суурилуулахыг дэмжээгүй 
учир усны хамгийн гүн түвшинг урт шугамаар хэмжиж байгаа болно. Булгийн 
гадаргуугийг хэмжээг нүдэн баримжаа болон алхмаар хэмжиж тооцохыг мөн 
Стандарт ажлын журамд тусгажээ (УМТ Хэсэг 3.4.3). 
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M2.3 УМТ болон УНМТ-д эдгээр төлөвлөгөөнд тусгасан үүрэг хариуцлагыг ОТ зүгээс 
хэрэгжүүлэх нэмэлт судалгаа болон хүчин чармайлтыг тусгажээ. ОТ эдгээр үүрэг 
хариуцлагыг хэрэгжүүлэх Ажлын цар хүрээний баримт бичгийг боловсруулсан 
байна. Гэхдээ байгуулсан гэрээг хэрэгжүүлж дуусаагүй байна. Ажлын цар хүрээнд 
мониторингийн нэмэлт цооног өрөмдөх, суурилуулах, ус дамжуулах хоолой, булаг, 
малчдын худаг болон улирлын шинж чанартай урсацын гарам дээрхи элэгдлийн 
мониторинг, мониторингийн үр дүнгийн үнэлгээний явцад хийх гидрогеологийн 
ерөнхий зөвлөх үйлчилгээ, Чанарын баталгаа/чанарын хяналт, мөн мониторингийн 
нэмэлт цооногийн суурилуулалтын ажлын хяналт зэргийг багтаасан байна. УМТ 
болон УНМТ-д заагдсан үүрэг хариуцлага тухай бүртээ нийцэж байгаа эсэхийг хянах 
үүднээс Ажлын цар хүрээнд зааж өгсөн ажлын гүйцэтгэлийн аудитыг хийх юм (УМТ 
5.2, WR14, WRm06, WRm11). 

 
 
Ажиглалт –Ус болон Бохирын усны Менежмент 

1. Жилийн тайланд малчдын худагт гарч болзошгүй тодорхойлсон нөлөөллийг авч үзэх 
тусгай хэсгийг оруулах, тусгай хэсэгт ажиглагдсан аливаа доройтох хандлагыг судлах 
талаар тусгахыг зөвлөж байна.  

2. Ундай голын хэсэгчилсэн тохируулга болон хамгаалах төслийн гүйцэтгэлд хийх хоёр 
долоо хоног тутмын шалгалтанд гадаргуугийн доод давхаргад очиж байгаа гэж үзсэн 
түвшнийг гадаргуугийн урсацтай харьцуулах зорилгоор чиглэлийг өөрчилсөн гүний 
усны түвшингийн үнэлгээг оруулна. Бий болгосон булгийн гадаргуугийн талбай дээрхи 
улирлын өөрчлөлтийн шалтгаануудыг мөн авч үзнэ.  

3. Гадаргуугийн усны урсацад үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл болон хунгарын тунадасны 
тэжээлийг тодорхойлохын тулд Ундай голын гольдирлыг дайран өнгөрч байгаа 
бойлерын барилгын замыг үнэлэхийг зөвлөж байгаа болно. Үүнийг Хөрсний элэгдэл 
болон газар нутгийн өөрчлөлтийн судалгаа-ны хүлээгдэж байгаа ажлын цар хүрээнд 
оруулж болно.  

4. УЛТ-ын дор байгаа Ундай голын гольдиролд нэмэлт судалгаа хийж хунгарын гүн 
болон гүний усны түвшингийн талаархи илүү өргөн хүрээтэй мэдээллийн сантай 
болохыг зөвлөж байгаа болно.  

 

5.2 ЭРДЭСТ ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 
5.2.1 Төслийн стратеги 

Эрдэст хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө7 нь хаягдал болон  хөрс чулуулаг, хүдрийн хаягдал, 
шатсан үнс зэрэгтэй холбоотой байгаль орчны нөхцлийг чухалчлан авч үзнэ. Төслийн стратегийн 
үндсэн хэсгүүдийг БОНБДЗ-ийн өмнөх аудитын тайланд оруулсан. 2014 оны 4-р сараас хойш 
БОНБДЗ-ийн ауди болон тайлан, 2014 оны 6-р сарын 26-ны өдрийн Өөрчлөлтийн менежментийн 
хоёр мэдэгдэл зэргийг эрдэст хаягдлын менежменттэй холбоотойгоор хүлээн авсан бөгөөд 
Зээлдүүлэгчээс санал авалгүйгээр хэрэгжүүлсэн: ӨМ 2014-003 Шинэчилсэн хувилбар Босоо ам 1 
Хаягдал чулуулгийн даланг зайлуулах; болон ӨМ 2014-004 Шинэчилсэн хувилбар Гүний уурхайн 
хаягдал чулуулгийн далангийн хийгдэж буй зайлуулах ажил. Босоо ам 1 малталтын чулуулгийг 
тоног төхөөрөмж эвдэх магадлалтай хаягдал/хүдрийн холимог агуулга, барилгын болон бусад зүйл 
агуулсан гэдэг шалтгаанаар баяжуулах үйлдвэрт боловсруулахад тохиромжгүй гэдгийг ӨМ 2014-
003-т тайлагнасан бөгөөд энэ материалыг хүчил үүсгэдэг эрдэст хог хаягдлын загвар болон 
мониторингийн шаардлагад нийцүүлэн зохицуулах юм. Гүний уурхайн барилгын шатны явцад 
Босоо ам 1-ийн овоолго дахь чулуулгийн материалыг ил уурхайн хүчил үүсгэдэг чулуулгийн далан 
руу зөөх буюу ХХБ-ийн хүчил үүсгэдэг зориулалтын бүс дээр ашиглана. ЭХХМТ-нд орсон 
Менежментийн үндсэн хяналт MW05-д энэ арга хэмжээг тусгасан.    

ӨМ 2014-004-д Босоо ам 2, 3, 4 болон 5-ын малталт болон CS2 хөндлөн малталтын цооногоос   
гарах хаягдал чулуулгийг ялгаж барилга/хаалтын материал хэлбэрээр дахин ашиглах хүчил 
үүсгэхгүй чулуулгийн овоолгыг барих ба хүчил үүсгэдэг чулуулгийг хүчил үүсгэдэг стандартын 
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дагуу зохицуулагдаж, хянагдаж байгаа байнгын чулуулгийн нэгдсэн даланд байршуулна (бүх босоо 
ам болон хөндлөн малталтаас гарсан). Байнгын чулуулгийн даланг одоогийн Босоо ам 2-ын хаягдал 
чулуулгийн далангийн орчимд байгуулна. Менежмент болон мониторингийн стандартыг ОТ Эрдэст 
хаягдал, хүчил үүсгэх чулуулгийн ус шүүрүүлэх болон далангийн менежментийн хэрэгжилтийн 
төлөвлөгөөнд оруулсан. Энэ арга хэмжээг тусгахын тулд ЭХХМТ-д орсон Менежментийн үндсэн 
хяналтыг өөрчилсөн. ХХБ-ийн загвар болон ЭХХМТ нь дараахь хэсгүүдэд хураангуйлсны дагуу 
ОУВС-ын Уул уурхайн салбарын Байгаль орчин, эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаанд нийцсэн болно. Монголд тусгай загварын шалгуур байхгүйн улмаас ХХБ-ийн 
загварын шалгуур үзүүлэлтийг сонгох зааварчилгаа болгон Канадын стандартыг хуулбарласан 
(CDA, 2007).  Клохн Криппен Бергер ХХК-ийн 2010 ХХБ-ийн загварын тайланд ХХБ-ийн загварыг 
аижглалтаар илэрсэн хаягдлын овоолгын нөхцлийг харгалзан өөрчилж байгаа гэжээ. ХХБ-ийн 
эргийн даланд зориулан Гоулдер Ассошиэйтс загварын дараахь өөрчлөлтүүдийг хийснийг 2014 оны 
5-р сарын 21-ний тайландаа дурьджээ. Үүнд: (1) хойд, баруун болон өмнөд перимщтрийн дагуу өгсч 
байгаа өгсүүр болон төвийн шугамын эргийг хасах, бүх талын дагуу өндөрлөж байгаа эргийн налууг 
гаргах (нөхөн сэргээх усан сангийн дагуух зүүн шугамын анхны загвартай адил); болон (2) бүх 
шугамын дагуу ХХБ-ийн эргийн далангийн дээш чиглэсэн хэсгийн хэд хэдэн шүүх бүсийн 
зориулалт. 

Төслийн Гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд журам боловсруулах зөрчлийн 
төрлийн дотор хаягдлын далангийн үйл ажиллагааны зөрчлийн нөхцөл байдлыг оруулж өгсөн. Үйл 
ажиллагаа доголдох энэ нөхцөл байдлын үед авах хариу арга хэмжээний журмыг боловсруулаагүй 
байна. ХХБ-ийн 1-р хэсгийг ирэх 5 жилийн дотор 40 гаруй метрийн өндөртэй байгуулахаар 
төлөвлөж байгаа болно. Энэ нь УЛТ-н байгууламжуудад болон налуугийн дагуух нөхцөл байдалд 
үерийн аюул учруулж болзошгүй бөгөөд нөлөөллийн цар хүрээ, шаардлагатай гэнэтийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах журам боловсруулах ажлыг үнэлэхэд зөрчилтэй байх 
үндэслэл болно.  

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд (2012) уурхайг бүр хаасны дараахь нөхөн сэргээлтийг хэрэгжүүлэх, 
түр хаах үед авах арга хэмжээ, хаасны дараахь мониторингийн арга хэмжээ болон санхүүгийн 
гүйцэтгэл зэргийг багтаасан. Уурхайн хаалтын зардлын тооцооны тайланд оруулсны хувьд  
Төлөвлөгөөг ОТ жил тутам үнэлж, уурхайн төлөвлөлт буюу хаалтын стратегийн өөрчлөлт, зардлын 
өөрчлөлт зэргийг тусгах үүднээс таван жилийн тутам шинэчилдэг. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг 
БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4-р сарын тайлангийн саналыг оруулан шинэчилсэн гэж тайлагнасан.  

5.2.2 Ажиглалт 

Өөрчлөлтийн менежмент 2014-003-д төлөвлөгдсөн Босоо ам 1-ийн овоолгын чулуулгийн зайлуулах 
ажил болон Менежментийн хяналтын өөрчлөлт MW05-г тусгасан байна. Овоолгыг байгалийн 
гаралтай шавар дээр хийсэн бөгөөд Эрдэст хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн ус шүүрүүлэх болон 
далангийн менежментийн хэрэгжилтийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу хүчил үүсгэдэг чулуулгийн 
далангийн шаардлагад ерөнхийд нь нийцүүлэн шаталсан хана дунд хаасан.  Гүйцэтгэлийн судалгаа 
нь (2014 оны 6-р сарын 27-ны өдөр шинэчилсэн) Босоо амны овоолгыг (2015 оны 5 сар – 2018 оны 
9-р сар) нэмж ашиглах урьдчилсан төлөвлөөний талаархи мэдээлэл өгөх ба шаардлагатай бол 
овоолгыг өргөжүүлэхэд хангалтай зай байгаа гэж тооцож байгаа болно. Гүйцэтгэлийн судалгаагаар 
мөн овоолсон материалыг хүдэр боловсруулах буюу төсөл дуусахад байнгын хүчил үүсгэдэг 
хаягдал хадгалах байршил руу шилжүүлэн зөөх зорилгоор авах боломжтой гэж тооцож байгаа 
болно. Босоо ам 1-ийн овоолгыг шилжүүлэхээс өмнө хийгдэж байсан мониторинг, хадгалсан 
хугацааны талаархи тайлбар байхгүй боловч Менежментийн хяналт MW05-д хийхээр төлөвлөсөн 
өөрчлөлтөөр хүчил үүсгэдэг овоолгыг эцсийн зайлуулах ажил хүртэл зохицуулна гэсэн бөгөөд үүнд 
чулуулаг асгарах, тогтвортой байдал, элэгдэл болон ус шүүрүүлэхтэй холбоотой мониторингийн 
төлөвлөгөө орж байгаа болно. Хүчил үүсгэдэг стандартад ус шүүрүүлэх болон мониторинг 
багтахаас гадна Босоо ам 1-ийн овоолгын Усны мониторингийн төлөвлөгөөний дагуу хүчил 
үүсгэдэг чулуулгийг хянах, шаардлагатай бол шинэчлэх зэрэг багтсан байна. Асуудал M1.8-ыг 
Босоо ам 1-ийн хүчил үүсгэдэг чулуулаг бүхий овоолгын Усны мониторингийн төлөвлөгөөг хянаж, 
шаардлагатай бол шинэчлэх хүртэл Ангилал 1-д багтаасан хэвээр байх болно. 

Өөрчлөлтийн менежмент 2014-004-д одоогийн Босоо ам 2-ын хаягдал чулуулгийн далан, хүчил 
үүсгэдэг чулуулгийн менежмент болон мониторингийн шаардлагын дагуу хаягдал чулуулгийн 
байнгын нэгдсэн даланг төлөвлөсний дагуу бусад босоо амны хаягдал, налуу малталтын зайлуулсан 
чулуулгаар барьдаг. Босоо ам 2-ын одоо байгаа овоолгыг байгалийн шавар дээр хийсэн бөгөөд 
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Ундай голын үерийн нөлөөлөлд автахгүй, хүчил үүсгэдэг чулуулгийн шаардлагад ерөнхийдөө 
нийцсэн ханаар хашаалагдсан. Гүйцэтгэлийн судалгаанд (2014 оны 6-р сарын 27-ны өдөр 
шинэчилсэн) тухайн орчимд баригдах санал болгож буй Босоо ам 2-ын овоолготой нэгтгэж 
болзошгүй Төв овоолгын шаардлагатай багтаамж, хүчин чадлын талаархи мэдээллийг оруулсан 
байна. Гүйцэтгэлийн судалгаанд 2015 оны 5-р сараас 2019 оны 6-р сарын хоорондох урьдчилсан 
хугацаанд хийгдэх гүний уурхайн барилгын ажлын үеийн материал зохицуулалт болон 
менежментийг тусгасан байна. Эрдэст хаягдлын менежментийн хяналт MW06-д оруулах гэж байгаа 
өөрчлөлтөнд гүний уурхайн малталтын чулуулгийг хүчил үүсгэдэг болон хүчил үүсгэдэггүй гэж 
ангилан ялгах, хүчил үүсгэдэг чулуулгийг гүний уурхайн чулуулгийн нэгтгэсэн (бүх босоо ам болон 
хөндлөн нэвтрэлтийн) даланд байршуулж хүчил үүсгэдэг стандартын дагуу зохицуулагдаж, 
хянагдана. Санал болгож байгаа өөрчлөлтөд хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийг өөр зориулалтаар 
ашиглах зорилгоор түр овоолгод тадих буюу гүний уурхайн нэгтгэсэн чулуулагт тавьж болно гэжээ. 
Санал болгож буй гүний уурхайн хүчил үүсгэдэг чулуулгийн нэгдсэн далангийн усны 
мониторингийн хөтөлбөрийн дагуу хийгдэж байгаа гүний усны мониторинг зэрэг ус шүүрүүлэх, 
мониторинг хийх зэрэг хүчил үүсгэдэг стандартыг шаардлагатай бол хянаж, шинэчлэх ёстой.  

Овоолго болон эрдэст хаягдал чулуулгийн далангийн мониторингийг Геотехийн Ил уурхайн 
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн хөтөлбөрөөр зохицуулдаг. Хөтөлбөрт сар тутмын хяналтын 
хуваарийг тусгасан бөгөөд 2014 оны 7-р сарын 17-ны өдөр хийгдсэн хяналтын баталгаажуулах 
хуудсанд тогтвортой байдал, элэгдэл болон ус зайлуулах ажлыг шалгасныг бүртгэж 
баталгаажуулжээ. Овоолго буюу чулуулгийн далангаас ус шүүрч байгааг илрүүлсэн даруйд 
хяналтын хуудсанд бичиж өгсөн Байгаль орчны сорьцлолт болон шинжилгээ хариуцсан хүнтэй 
холбогдоно. Хязгаарласан тавцанг давж асгарсан чулуулгийг зайлуулсан зэрэг овоолгын үйлчилгээг 
бүртгэсэн байна.  

Хаягдал чулуулгийн даланг (ХЧД) нөхөн сэргээх урьдчилсан зарчмыг Эрдэст хог хаягдал, хүчиллэг 
чулуулгийн ус зайлуулах болон далангийн менежментийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөөнд тусгажээ. 
Хаягдал чулуулгийн далангийн зарим нэг анхдагч өндөр хэсэг дээрхи туршилтын талбайн нөхөн 
сэргээлтийн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2014 он дуусахаас өмнө боловсруулж, 2014 онд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Туршилтын талбайд хэдэн жилийн туршид мониторинг хийснээр 
нөхөнс сэргээлтийн журмыг бий болгоход ихээхэн хувь нэмэр болох юм. ХЧД-ийн дуусгасан 
гадаргуугийн нөхөн сэргээлтийн хугацаа далангийн эцсийн хязгаарыг тогтоохоос шалтгаална.  

Гоулдер Ассошиэйтсээс хариуцан гүйцэтгэж байгаа чанарын хяналтын шалгалт болон туршилтын 
хөтөлбөрийн дагуу гарч буй хаягдлыг зайлуулах ажлыг үргэлжлүүлэх үүднээс  ХХБ-ийн 1-р 
Хэсгийг өндөрлөсөн бөгөөд үүнийг KCB улирал тутмын чанарын баталгаажуулалтын шалгалтаар 
хянаж тайлан бичнэ. KCB тайланд нээлттэй буюу шийдэгдэх ёстой асуудлууд болон одоогийн 
байдлыг хүснэгтээр үзүүлжээ. ОТ асуудлыг шийдвэрлэхдээ Чанарын баталгаажуулалтын тайланг 
өөрийн Барилгын баг болон Чанарын хяналтын инженертэй хамт хянаж үздэг бөгөөд РТ-ийн 
хаягдал хариуцсан дотоод шинжээч мөн KCB-ийн тайлангийн хувиудыг авдаг. ХХБ-ийн барилгын 
хурал дээр шийдэгдээгүй байгаа Чанарын хяналт болон чанарын баталгаатай холбоотой асуудлыг 
ярилцдаг. КСВ-ийн чанарын хяналтын ойрын үеийн тайлангаас үзвэл (2014 оны 7-р сарын 23) 3-р 
сард хийсэн өмнөх томилолтын үед шийдэгдээгүй байсан 17 асуудлын 5-г нь шийдвэрлэж, үлдсэн 
12 асуудлын 5-ын тухайд шийдвэр гаргах талаар нилээд ахицтай ажиллаж байна гэжээ. Далангийн 
бүсэд байршуулсан материал шаардлага хангах эсэхтэй холбоотой асуудлыг 2013 оны 11-р сарас 
2014 оны 3-р сарын хооронд авч үзээд (ө.х. Зүйл 53, 56, 63, 64) нээлттэй үлдээсэн бөгөөд хайрга 
шүүх бүсийн материалын байршил нилээд сайжирсныг тэмдэглэсэн (Зүйл 64), бусад нээлттэй 
зүйлүүд дээр ахиц гарсныг тайлагнаагүй байна.   

ХХБ-ийн хаягдлын овоолгын мониторингийн шинжилгээ болон тайлан үргэлжилж байгаа. Тайланд 
нягтрал, анхны загварынхаас арай бага эргийн налуу зэргийг тусгасан (нягтрал 1.2 т/м3 харьцуулбал 
1.4 т/м3, болон налуу 0.4-0.5 % харьцуулбал 1%). Хаягдлын нягтрал ХХБ-ийн хүчин чадлын 
шаардлагад нөлөө үзүүлэх ба эргийн налуу хаягдал болон тавцангаас гарч буй шүүрэл, мөн эргийн 
далангийн периметрийн сувгийн өндөрлөх шаардлагад нөлөөлнө. ОТ нягтрал болон эргийн налууг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор уурын туршилтын хөтөлбөрийг 2014 оны 7 болон 9-р сарын хооронд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа болно. Нөхөн сэргээх усан сан дээрхи тавцангийн хамгийн бага 
хэмжээ  7-р сарын байдлаар 3,3 метрийн шаардлагыг хангасан буюу давсан байгаа нь загварын 
шаардлагад нийцэж байгаа юм.  
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ХХБ-ийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ болон хяналтын гарын авлагад цуглуулах суваг руу орж 
байгаа шүүрэлт зэрэг мониторинг хийх зааварчилгаа багтсан. Усны мониторингийн төлөвлөгөөнд 
багтсан гадаргуугийн геофизикийн судалгааг усны чанарын суурь нөхцлиг тогтоох болон энэ бүс 
нутгийн суурь чулуулгийн геологийг тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах зорилготойгоор цахилгаан 
эсэргүүцлийн томографийг ашиглан ХХБ-ийн периметрын гадна хийж гүйцэтгэсэн. Дараа хийх 
судалгааны явцад цахилгаан эсэргүүцлийн өөрчлөлтийг илрүүлж магадгүй бөгөөд энэ нь ХХБ-ийн 
шүүрэлт болон гүний усны чанарын өөрчлөлтийн талаархи мэдээллийг илэрхийлж болно. 
Геофизикс болон Дриллинг Сервис компанийн 2014 оны 5-р сарын 5-ны ОТ Зэсийн уурхайн ХХБ-
ийн талбайн Цахилгаан эсэргүүцлийн томографийн судалгааны тайланд Геофизикийн анхны 
судалгааны үр дүн болон суурь мэдээллийг оруулсан.  

Гоулдер Ассошиэйтс 2014 оны 5-р сарын 23-ны тайланд дурьдсанчлан ХХБ-ийн загварын дизайныг 
авч үзсэн инженерингийн шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Илүү бага нягтралтай, тэгш эргийн налуу 
гаргахын тулд өмнө нь төлөвлөсөн байсан өгссөн буюу төв шугамыг барих үед далангийн хэсгийг 
уруудсан чиглэлээр байрлуулсан гэж 2014 оны 5-р сарын 23-ны тайланд бичсэн байна. Загварын 
өөрчлөлтөнд загварын давхарыг хангах тавцангийн шаардлагыг бий болгосноос гадна хаягдлаас 
шүүрч ХХБ-ийн далангийн бүс рүү орж байгаа усыг хянах анхны загвартай нийцүүлэхээр 
далангийн бүсжилтийг оруулсан байна. Тогтвортой болон газар хөдлөлийн ачаалал, хайлах 
магадлал зэргийг тайланд оруулсан бөгөөд ХХБ-ийн анхны шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн аюулгүй 
ажиллагааны тооцоолсон хүчин зүйлүүдийг тайланд мөн тусгажээ. Усны даралтын түвшинг 
тодорхойлох, налуугийн тогтвортой байдлын үнэлгээг баталгаажуулах зорилгоор шүүрэлтийн 
шинжилгээг хийсэн хэдий ч энэ тайланд шүүрэлтийн шинжилгээ, тооцсон хэмжээ, уруу бүс дэх 
хүчил үүсгэх материалын төлөвлөсөн ашиглалтыг хамгаалах өөөдөө далангийн бүсийн 
гүйцэтгэлийг тусгаагүй байна (Бүс 3C болон 3D).  

Бие даасан Техникийн хяналтын зөвлөл (БДТХЗ)-д ХХБ-ийн барилга болон ашиглалтын талаар 
2013 оны 3-р сард танилцуулсан.  Чанарын баталгааны инженерийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа KCB 
эргийн барилгын ажлын талаар тайлан өгсөн боловч үүнд хаягдал зайлуулах ажлыг оруулаагүй 
байна. ОУВС-ын журмаар загвар дизайн болон барилгын шатны бие даасан хяналтыг ашиглалтын 
үеийн биет байгууламж болох хийгдэж буй усны чанарын мониторингийн хамт хийнх ёстой.  

5.2.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Эрдэст хог хаягдлын менежмент 

M1.8 Босоо ам 1-ийн чулуулгийн овоолгыг зориулалтын хүчил үүсгэх бүсэд ХХБ-
гийн барилгын ажилд ашиглаж болох буюу зориулалтын хүчил үүсгэх Ил 
уурхайн хаягдал чулуулгийн цэг рүү шилжүүлнэ. Босоо ам 2-ын хүчил үүсгэх 
материал агуулж болзошгүй чулуулгийг болон ирээдүйн гүний уурхайн 
малталтаас гарах чулуулгийг зайлуулах ажлыг хүчил үүсгэдэг стандартын дагуу 
зохицуулж хянана. Овоолгыг тойруулан чулуулаг болон ус шүүрүүлэх хоолой 
бүхий  хязгаарлагчийг байршуулсан бөгөөд ус шүүрэлтийн мониторингийг 
хийж байна. 2014 оны 6-р сард Төслийн зүгээс эхлүүлэх Өөрчлөлтийн 
менежментийн журам нь Босоо ам 1-ийн овоолготой холбоотой хаягдал 
зайлуулах асуудал болон Босоо ам 2-ын одоо байгаа овоолгыг зайлуулах ажлыг 
(Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-003)багтаан гүний уурхайн малталтын чулуулгийн 
овоолгын бусад шаардлагыг зохицуулна (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-004). Энэ 
асуудлыг гүний усны мониторингийн шаардлагын шалгалтаас болж хүлээгдэж 
байгаа Ангилал 1 Үл нийцэл гэж үзсэн бөгөөд Усны мониторингийн 
төлөвлөгөөг заавал шинэчлэх шаардлагатай (БОНБДЗ 2013 оны 4-р сарын 
Аудит, MW04, MW05, MW13, MWM5).   

Ажиглалт – Эрдэст хог хаягдлын менежмент  

1. Өөрчлөлтийн менежмент 2014-004-тэй холбоотой Босоо ам 1 болон 2-ын овоолгын болон 
санал солгож буй нэгтгэсэн байнгын хүчил үүсгэх гүний малталтын хаягдал чулуулгийн 
Усны мониторингийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан гүний усны мониторингийн шаардлагуудыг 
хянаж үзэж, шаардлагатай бол шинэчилнэ (MW04, MW13, MWM5). 

2. Чулуулгийн овоолгын шаталсан нөхөн сэргээлт, сүүлийн мөргөцгийг бий болгож ус шүүрэх, 
асгарч байгааг ажигласан бол хучихад зориулж туршилтын нөхөн сэргээлтийн талбай гаргах 
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төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон хэрэгжилтийн стратегийг боловсруулах. Энэ стратеги нь  
алдагдах усны чанарыг хамгаалах, нэвтрэлтийг бууруулах, салхины элэгдлийг хянах болон 
ургамлан бүрхүүл үүсгэхийг хамгаалах зорилгоор ашиглалтын үед ХЧО –ийн нөхөн сэргээж 
байгаа хэсгийн хугацаа болон урьдчилсан журмыг тодорхойлох суурь болох юм (MW12).   

3. ХХБ-ийн барилгын чанарын баталгаатай холбоотой асуудлыг дизайны шаардлагыг хангасан 
эсэх талаас нь улирлын тайланд хөндөж тавьсныг шийдвэрлэх шаардлагатай (MW14). 

4. ХХБ-ийн нягтрал болон овоолгын ирмэгийн налууг загварын шалгуур үзүүлэлтэд 
багтаагаагүй болно (MW14).  Хаягдлын овоолгыг сайжруулах олон төрлийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн буюу уурын реагент ашиглах зэрэг туршилтыг төлөвлөсөн. Хэрэв нягтрал 
бага, ирмэгийн налуу тэгш байвал ХХБ-ийн даланг өндөр болгох загварын өөрчлөлт болон 
барилгын ажлын хуваарийг бэлтгэх. Загварын өөрчлөлтийн дагуу ХХБ-г илүү бүхэл,  
тогтвортой байлгахад ХХБ-ийн ирмэгийн дагуух хүчил үүсгэж болзошгүй материалыг доод 
чиглэлийн хэсэгт ашигласныг хаягдлаас шүүрэх устай хүрэлцүүлэхгүй байхаар хамгаалсныг 
харуулах инженерингийн үнэлгээг нэмж хийнэ (Гоулдер Ассошиэйтс-ын 2014 оны 5-р 
сарын 23-ны тайланд Бүс 3C болон 3D-ийг үзүүлсэн) (MW14).   

5. Аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчныг хамгаалах системтэй холбоотойгоор анхаарч 
үзсэн ХХБ-ийн загварын өөрчлөлт болон ирмэгийн налуу тэгш хэвээр байвал ажиглагдсан 
хаягдлын нягтрал болон хуримтлалын нөхцөл байдлыг харгалзан ХХБ-ийн Эрсдэлийн 
үнэлгээг хянах, шинэчлэх (ОТ Аюулыг тодорхойлох болон эрсдэлийн менежментийн Зүйл 
3-ыг иш татан ЭХХМТ Хэсэг 5.3; ОУВС-ын Уул уурхайн салбарын Байгаль орчин, эрүүл 
мэнд болон аюулгүй ажиллагааны журмыг иш татан ЭХХМТ Хэсэг 4.4, Хэсэг 1.1 Хаягдал). 

6. Хэрэгжүүлж болзошгүй загвар дизайны өөрчлөлтийн хувьд ХХБ-ийн Үйл ажиллагаа, засвар 
үйлчилгээ болон хяналтын гарын авлага, мөн Ашиглалтын (Хэсэг 9) гидрологийн болон 
тавцангийн шалгуур үзүүлэлт, Хүснэгт 9-ийн Хаягдлын менежментийн Зохицуулах 
менежментэд багтсан хурдасгуур болон арга хэмжээг (ЭХХМТ Хэсэг 5.3) хянаж тодотгох. 
Загвар дизайны шинжилгээн дээр үндэслэн, хариу арга хэмжээтэй уялдуулан усны даралт 
хэмжигч болон ус шүүрүүлэх доод давхарга/шүүрүүлэх урсгалын хэмжилтийн босго 
түвшинг боловсруулах асуудлыг анхаар үзэх (MWM2, MWM3). 

7. ITRB буюу өөр бие даасан зөвлөхийг оролцуулан ХХБ-ийн загвар дизайны өөрчлөлтийг 
хянах бие даасан хараат бус техникийн шалгалтыг эхлүүлэх (ОТ Нэгдсэн Эрдэст хог 
хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн шүүрүүлэх болон овоолгын менежментийн Төлөвлөгөөг иш 
татан ЭХХМТ Хэсэг 5.3; ОУВС-ын Уул уурхайн салбарын Байгаль орчин, эрүүл мэнд болон 
аюулгүй ажиллагааны журмыг иш татан ЭХХМТ Хэсэг 4.4, Хэсэг 1.1 Хаягдал). 

5.3 ЭРДСИЙН БУС ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 
5.3.1 Төслийн стратеги 

Төслийн хэмжээнд гарч буй эрдсийн бус хог хаягдлын менежмент болон зайлуулах төслийн 
ерөнхий стратегийг ОТ бүгдийг нэгтгэсэн БОНМТ-ний Ерөнхий хүрээнд багтсан ОТ-оос 
боловсруулсан Эрдсийн бус хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө7-нд тусгасан бөгөөд ОТ 
төслийн ашиглалтын явцад гарах эрдсийн бус хог хаягдлын үр дүнтэй менежментийг хянах ерөнхий 
стратеги болно.  

Хог хаягдлыг зохицуулах төлөвлөгөөнд хог хаягдлыг анхлан цуглуулах, ангилах, зайлуулахаас өмнө 
түр хугацаагаар хадгалах зэргийг тусгасан ОТ дахь хог хаягдлын өдөр тутмын менежментийн 
тусгай нөхцөл байдлыг тусгасан Ерөнхий хог хаягдлыг цуглуулах болон шилжүүлэх журам, мөн 
ХХЗМТ-г ажиллуулах журам зэргийг нэмж оруулсан.  

5.3.2 Ажиглалт 

Бичиг баримтын аудит болон ОТ-оос өгсөн шинэчилсэн мэдээллийн дагуу Төсөл нь Эрдсийн бус 
хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон хог хаягдлын менежментийн 
стратегийг хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа юм. Төслийн талбайн хэт алслагдмал 
байршил, Монгол улсын хэмжээнд найдвартай дахин боловсруулах хувилбаруудыг тодорхойлох 
зэрэг анхаарал татсан асуудлыг үл харгалзан аюултай болон аюулгүй хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах хувилбаруудыг тодорхойлох оролдлогуудыг үргэлжлүүлэн хийсээр байгаа билээ. 
БОНБДЗ-ийн төслийн талбай дээр ажилласан сүүлийн томилолтын үеэр ОТ хог хаягдлыг дахин 
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боловсруулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг гуравдагч талын бүх байгууламж болон гэрээт гүйцэтгэгч нар 
төслийн шаардлагыг хангасан эсэхийг хянах үүднээс хараат бус тогтмол аудитыг явуулах 
компанийг шалгаруулахаар ажиллаж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн өгсөн мэдээллээр сонгон 
шалгаруулах яву үргэлжилж байгаа бөгөөд ОТ гуравдагч талын байгууламжийн хараат бус аудитын 
нарийвчилсан ажлын хүрээг боловсруулж байгаа юм.  

Төслийн талбай руу 4-р сард хийсэн томилолтын үеэр Төслийн зүгээс түр хугацааны ХХЗМТ-ыг 
ашигласаар байгаа бөгөөд шинэ байнгын ХХЗМТ-гийн барилгын ажлыг дуусгаж сумын Засаг 
даргаас байгууламжийг ашиглах зөвшөөрлийг авч  ажиллуулахаар хүлээж байна. Тус байгууламж 
нь АНУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яамны CFR 258 стандартад нийцэхээр инженерийн газрын 
зургийн дагуу загварчлагдсан бөгөөд хог хаягдал зайлуулах хоёр хэсэг болон хэсгүүдээс гарах 
хүчлийн бүтээгдэхүүнийг цуглуулах ууршуулах хоёр усан савтай.  

Авсан мэдээллээс үзвэл байнгын ХХЗМТ-ийн хог хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагаа 2014 оны6-р 
сарын 24-нд албан ёсоор эхлэх ажээ. Шинэ байгууламжийг ажиллуулснаар түр хугацааны ХХЗМТ-
ийн ашиглалтыг зогсоож цуглуулсан хог хаягдлыг дахин боловсруулах, цэвэршүүлэх буюу    шинэ 
ХХЗМТ рүү шилжүүлэх юм. Нэг цэгээс нөгөө цэг рүү хог хаягдлыг шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах үүднээс түр хугацааны хог хаягдал булах цэгийг хааж, хоргүйжүүлж, нөхөн сэргээх 
төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай. Ажлын хүрээг тодорхойлсон бөгөөд үүнд төслийн талбай 
дээр хаяж буй төрөл бүрийн хог хаягдлын хэмжээг баталгаажуулах, тодруулах зорилгоор   одоо 
ашиглаж байгаа хог хаягдлыг булах цэгийн нөхцөлд шалгалт хийж, ашиглалтаас гаргах ажлыг 
тусгаснаас гадна тухайн цэгийг анхны байдалд оруулахад шаардлагатай нөхөн сэргээлт, ариутгалын 
ажлыг оруулсан. Өгсөн мэдээллийн дагуу төслийн зүгээс ажлын төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулж 
баталсны дараа 2015 онд үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм байна.  

5.3.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Эрдсийн бус хог хаягдлын менежмент  

Байхгүй 

Ажиглалт– Эрдсийн бус хог хаягдлын менежмент 

1. Дугуй, зай, агаар шүүгч зэрэг тусгай хог хаягдлын ангиллуудыг төслийн талбайн гадна 
хаях бодитой шийдвэрүүдийг тодорхойлох оролдлогыг үргэлжлүүлэн хийх, гуравдагч 
талын байгууламжуудыг тогтмол шалгаж байх (WMM4).   

2. Түр хугацааны ХХЗМТ-д хуримтлагдсан зарим төрлийн химийн бодис, уусгагчийг 
аюулгүй хог хаягдал гэж үзэн саармагжуулах хэрэгжих боломжтой шийдлүүдийг 
тодорхойлох оролдлогыг үргэлжлүүлэх (БОНБДЗ 2013 оны 10-р сарын аудит, WM09, 
Ерөнхий хог хаягдлыг цуглуулах, шилжүүлэн ачих журам7). 

3. Ерөнхий үйлчилгээний байнгын хяналтыг тухайн газрын хариуцсан ЭМААБО ахлах 
мэргэжилтнүүд/ахлах ажилтнуудаар үргэлжлүүлэн хийлгэх, шинэ байнгын ХХЗМТ 
загварын үзүүлэлтийн дагуу зөв ашиглагдаж байгааг хянах (WMM2, WMM3).  

5.4 ХИМИЙН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН УДИРДЛАГА БОЛОН БОХИРДЛООС 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ  
2014 оны 4-р сард төслийн талбай руу хийсэн томилолтоос хойш энэ сэдвээр онцгой өөрчлөлт 
хийгдээгүй. Энэ сэдвийг БОНБДЗ-ийг дараагийн тайланд тухайн газарт очиж хийсэн ажиглалт дээр 
үндэслэн шинэчлэх болно.  

5.4.1 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Арга хэмжээний зүйл – Чимээ шуугиан ба чичиргээ 

Байхгүй 

                                                 
7 Ерөнхий хог хаягдлыг цуглуулах, шилжүүлэн ачих журам – Баримт бичгийн дугаар.OT-10-E5-PRC-0001-E 2013 оны 
6-р сарын 5 өдөр. 
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5.5 АГААРЫН ЧАНАР 
5.5.1 Төслийн стратеги 

ОТ БОННҮ-гийн Бүлэг С2-т төслийн барилга болон үйл ажиллагаанаас үүдсэн агаарын чанартай 
холбоотой байгаль орчин болон нийгмийн гарч болзошгүй нөлөөллийн талаар тайлбарласан. 
Тоосонцор болон хий хэлбэртэй ялгарлын менежментийн ерөнхий стратегийг Ашиглалтын шатны 
Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөөгөөнд8 (АЯХХМТ) тодорхойлж өгсөн. 
Менежментийн энэхүү төлөвлөгөө нь Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын менежментийн төлөвлөгөө, Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө болон Газар ашиглалтын 
менежментийн төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарт хамааралтай менежментийн бусад төлөвлөгөөтэй 
харилцан уялдаатай болно.  

АЯХХМТ-ийг гол зорилго нь холбогдох Төслийн стандартуудыг тоймлон харуулах, үүрэг 
хариуцлагыг тодорхойлох, хяналтын болон тайлагнах журмыг тодорхойлох, мөн гүйцэтгэлийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮЗ)-ийг онцлох зэрэг болно. ОТ Агаарын чанарын мониторингийн 
хөтөлбөр9 (АЧМХ) нь АЯХХМТ-ний зарчмын хэрэгжүүлэлтийн журам болно. АЧМХ-т Уурхайн 
лицензит талбайн дотор болон гадна орших мониторингийн байршил бүхий хорт утаа, орчны 
мониторингийн журмыг тодорхойлсон. АЯХХМТ-т ямар нэг өөрчлөлт оруулаагүй болно.  

5.5.2 Ажиглалт  

Энэхүү хэсгийн дүгнэлтүүд нь цахим мэдээллийн өрөөноос болон Байгаль орчны хэлтсийн 
ажилтнуудтай харилцсан захидал харилцааны мэдээллийн үнэлгээн дээр үндэслэгдсэн болно. 
Агаарын чанартай холбоотой мониторингийн мэдээллийг Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн жилийн тайланд нэгтгэн оруулсан. Энэхүү тайланг Монгол улсын Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн яаманд танилцуулсан. Жилийн тайлангийн үр дүнг дараа жилийн Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө болон Мониторингийн хөтөлбөрийг чиглүүлэхэд ашигладаг. 

5.5.2.1 Орчны агаарын чанар 

Байгаль орчны хэлтэс улирал тутмын тайланд орчны агаарын чанарын мониторингийн үр дүнг 
оруулдаг. Хуурай орчин нь салхитай үед шороон шуурга гарах нөхцөл болдог бөгөөд энэ нь орчны 
агаарын чанарт нөлөөлж, нэн ялангуяа агаарт буй агууламжийг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн сүүлийн 
үеийн мониторингийн тайланд (2-р улирал) орчны агаарын чанартай холбоотой дараахь мэдээлэл 
багтсан байна. Үүнд: 

 PM2.5 – УЛТ-ын хэмжээнд 70 гаруй үзүүлэлтийн 32 нь хэтэрсэн байгаагаас 28-д нь салхитай 
болон хуурай нөхцөл байдал шууд нөлөөлсөн. УЛТ-аас гадна Гүний хоолойн бүс нутагт 2 
үзүүлэлт, ОТ-ГС зам дагуу 5 үзүүлэлт хэтэрсэн байгаа нь цаг уурын ерөнхий нөлөллөөс 
хамаарсан бололтой.  

 PM10– УЛТ-ын хэмжээнд 70 гаруй үзүүлэлтийн 13 нь хэтэрсэн байгаагаас 7-д нь салхитай 
болон хуурай нөхцөл байдал шууд нөлөөлсөн.  

 Хийн ялгаралт – Төслийн Стандартын хэмжээг давсан хийн ялгарал тэмдэглэгдээгүй.  
Төслийн талбай дээо тоос үүсэх ноцтой эх үүсвэр нь ХХБ, ил уурхай, боловсруулаагүй хүдрийн 
агуулахын байгууламж, Халивын элсний карьер болон шатахууны агуулах болно. Агаарын чанартай 
холбоотой зөрчил бүртгэгдээгүй байгаа ч АЯХХМТ-ийн AQ-PKI02 гүйцэтгэлийн үндсэн 
үзүүлэлтээр тодорхойлсон үзүүлэлтэд нийцээгүй тохиолдлын тоо таван жилийн босгоос давсан 
байна. Байгаль орчны хэлтэс тодорхойлоод байгаа орчны агаарын чанарын асуудлыг шийдвэрлэх 
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг эхлүүлээд байна. Тоос үүсэх нөлөөлөөлийг бууруулахын тулд ХХБ-
ийн зам, ил уурхай, Халивын элсний карьер болон бусад байршлыг тогтмол усалж байна.  

Боловсруулаагүй хүдрийн овоолго дээр ихээхэн хэмжээний тоос бий болж байна. 2013 оны 6-р сард 
Байгаль орчны хэлтсээс боловсруулаагүй хүдрийн овоолго дээрх тоостой орчны нөхцлийг 
нарийвчлан гаргасан хураангуй тайланг боловсруулсан бөгөөд тоос үүсгэх магадлалтай 

                                                 
8  Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичгийн дугаар OT-10-E2-PLN-0001 2013 оны 
9-р сарын 1 
9  Агаарын чанарын мониторингийн төлөвлөгөө – Баримт бичгийн дугаар OT-10-E2-PLN-0002. 
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шалтгаануудыг тодруулсан. Боловсруулаагүй хүдэр дээр нөлөөллийг бууруулах хамгийн сайн арга 
гэж тодорхойлогдсон хөөсөн тоос дарагч ашиглах асуудлаар инженерингийн нарийвчилсан 
судалгааг хийж дуусгаад байна. Тоос дарах хөөсөн системийг худалдан авсан бөгөөд төслийн 
талбай дээр бэлэн байгаа болно. Системийг суурилуулах ажлын барилгын цементэн цутгалт болон 
суурийн гүйцэтгэл 80%-тай  байна. Механик, цахилгаа болон шугам хоолойн тохируулгын ажлыг 7-
р сарын сүүл гэхэд эхлүүлж 2014 оны 9-р сард дуусгах ерөнхий төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

Төслийн талбай дээр одоо байгаа орчны агаарын мониторингийн сүлжээ зарим нэг хязгаарлалттай. 
Төслийн Стандартад нийцсэн орчны агаарын нөхцлийг хянах төхөөрөмж шаардлагатай байгааг 
АЧМТ-т дурьдсан байна. ОТ төслийн талбай дээр байгаа орчны агаарын чанарын мониторингийн 
төхөөрөмжийг сайжруулах гуравдагч талын гэрээт гүйцэтгэгчийг урьж авчирсан. Гэрээт гүйцэтгэгч 
нь одоогоор шаардлагатай байгаа мониторингийн цэгүүдийн төрлийг тодорхойлох тоног 
төхөөрөмжийн жагсаалтыг нэгтгэн гаргаж байна. Жагсаалтыг дуусгасны дараа тоног төхөөрөмжийг 
худалдан авч суурилуулах юм. Төслийн зүгээс шаардлагатай байгаа төхөөрөмжийг 2014 оны 11-р 
сар гэхэд төслийн талбай дээр авчирч суурилуулах бэлэн болгоно гэж тооцсон.  

Орчны агаарын чанарын мониторингийн үр дүнг Монголын Үндэсний Стандарт MNS 4585:2007-ын 
дагуу, АЧМТ-д тодорхойлсон Орчны агаарын чанарын талаархи Европын холбооны хууль 
2008/50/EC-д заасан зааварчилгааны дагуу Төслийн зүгээс үнэлнэ. Төслийн зүгээс хууль журам 
даган мөрдөх тал дээр буруу дүгнэлтээс урьдчилан сэргийлж аль аль үзүүлэлтийн дагуу орчны 
агаарын чанарын мониторингийн үр дүнг үнэлэхийг БОНБДЗ зөвлөж байгаа болно.  

5.5.2.2 Яндангаас гарах утааны хяналт 

2013 оны 10-р сараас хойш төслийн талбай дээр ашиглагдаж байгаа бүх цахилгаан үүсгүүрүүдийг 
унтрааж, ослын үед хэрэглэх горимд шилжүүлсэн. Үүний үр дүнд хий ялгаруулдаг эх үүсвэрүүдийг 
ашиглалтаас гаргасан. Төслийн талбай дээр 3 бойлер үлдсэн бөгөөд хамгийн том нь Дулааны Төв 
станц (ДТС) дээр, арай бага бойлерууд нь Босоо ам 1 болон нисэх онгоцны буудал дээр байгаа 
болно. Төслийн зүгээс АЧМТ-д тодорхойлж өгсөн сар тутмын давтамжтай яндангийн утааны шууд 
үргэлжлэх сорьцыг авах тусгай зориулалттай мониторингийн төхөөрөмжийг худалдан аваагүй 
байгаа болно. ОТ одоогоор гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч болох ЦУОШГ-т зориулсан Ажлын 
цар хүрээг боловсруулж байгаа болно. ЦУОШГ нь шаардлагатай байгаа сар тутмын шинжилгээг 
хийж гүйцэтгэх юм. Түүнчлэн өөр гуравдагч талын гэрээт гүйцэтгэгч төслийн талбай дээр утаа 
ялгаруулах бүх эх сурвалжийг бүрэн бүртгэлжүүлж байгаагаас гадна сайжруулах талаар зөвлөмж 
өгч, төслийн талбайн агаарын тархалтыг загварыг шинэчилж байгаа болно. 

2014 оны 2-р сард ЦУОШГ-аас яндангийн утааны сорьцыг авсан. ДТС нь 29 МВ-ын хоёр болон 7 
МВ-ын хоёр бойлертой, нийт хүчин чадал нь 72МВ. Яндангийн утааны сорьцыг ЦУОШГ 29 МВ 
бойлерыг төлөөлөлүүлэн 4-р бойлероос, 74 МВ бойлерыг төлөөлүүлэн 2-р бойлероос авсан. ДТС-ын 
ачаалал багатай үед маш дулаахан цаг агаартай өдөр сорьцы авсан болно. Сорьцын үр дүнг АЧМТ-
ын Хавсралт 1-д өгсөн Төслийн Стандарттай харьцуулан гаргасан. 7 МВ болон 29МВ бойлерын 
NOx, SO2, болон агаарт байгаа утааны хэмжээ Төслийн Стандартаас давсан дүнтэй байна (Хүснэгт 
5.2). 

Хүснэгт 5.2: Яндангаас ялгарах утааны сорьцын үр дүн - ДТС 

Үзүүлэлт NOx (мг/м3) SO2 (мг/м3) Агаарт байгаа утааны утга 

29 MW Бойлер #4 91 303 80.8 

7 MW Бойлер #2 689 610 114 

Зохицуулалтын удирдамж 

АЧМТ Төслийн стандарт 200 200 20 

(MNS) 6298:2011 450 600 200 

Хүснэгт 5.2-т өгсөн сорьцын үр дүнгээс харвал NOx ялгаралт Бойлер 2 дэр Төслийн Стандартаас 
давсныг харж болно. SO2 болон агаарт байгаа утааны хэмжээ хоёр бойлер дээр Төслийн  
Стандартаас давсан үзүүлэлттэй байв. 2014 оны 3-4-р сарын Аудитын тайланд яндангийн утааны 
сорьцын үр дүнг өмнө нь Төслийн зүгээс Монголын Үндэсний Стандарт (MNS) 6298:2011-ний дагуу 
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үнэлсэн бөгөөд АЧМТ-д дурьдсан шиг Европын Холбооны 2010/75/EU хуулинд заасан Төслийн 
Стандартын зааварчилгаатай зөрчилдөөгүй. Төслийн зүгээс зөвлөмжийн дагуу хууль журам даган 
мөрдөхтэй холбоотойгоор буруу дүгнэлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хоёр шалгуурт 
нийцүүлэн бүх яндангийн утааны сорьцын мониторингийн дүнгийн үнэлгээг үргэлжлүүлэн хийх нь 
зүйтэй.  

2014 оны эхээр Монгол улсын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Бойлерын судалгаа, 
туршилтын төвийнхөн ДТС дээр усны бойлерын ажиллагааг нарийвчлан шалгаж, судалгаа хийсэн. 
Туршилтыг хүйтэн, галлагаатай, ажиллаж байгаа нөхцөлд хамгийн бага, дунд, дээд хүчин чадлаар 
явуулсан. Энэ судалгааны тайлангийн хураангуйд: Оюу Толгойн Дулааны Төв Станцын халуун усны 
бойлерын CFB туршилт–эдгээр төхөөрөмжүүд нь боломжийн хирээр үр дүнтэй ажиллаж 
байгаагийн зэрэгцээ яндангийн утаа ялгаруулах чанарыг сайжруулах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг 
тусгажээ. Уутлах хэсэгт уутыг шохой чулуугаар бүрэх, Хүннүгийн нүүрсний нэгж жин дээр 6-7%-
ийн шохойн чулуу нэмэх гэсэн зөвлөмжүүдийг гаргасан байна. Түүхий эд дээр шохойн чулуу нэмэх 
ажлыг ДТС-ын дулааны ачаалал нэмэгдэх үед буюу 2014 оны намар хийнэ.  Одоогоор зөвхөн нэг 
ширхэг 7МВ бойлер дулааны ачааллын эрэлтийн 1МВ-аас бага хүчин чадлаар ажиллаж байна. 2015 
оны зуны засвар үйлчилгээний явцад инженерингийн нэмэлт ажил хийхээр төлөвлөгдсөн ба 29МВ 
бойлерт хийх сайжруулах засвар үйлчилгээ нь NOx болон CO ялгаруулалтыг бууруулна гэж үзэж 
байгаа.  

5.5.2.3 Шатаах зуух 

Төслийн стандарт загварчлалын шаардлагын дагуу худалдан авсан шатаах зуухыг төслийн талбай 
дээр ажиллуулдаг. Шатаах зуухны үйлдвэрлэгч (Incinco) 2014 оны 1-р сард зуухны ерөнхий 
ажиллагаага үнэлэх зорилгоор төслийн талбай дээр ирсэн. Үзлэгийн явцад шатаах зуухны ерөнхий 
нөхцлийг маш муу гэж дүгнэсний дотор байнгын засвар үйлчилгээ хийгдээгүй гэж тогтоосон. 
Зуухны агаар хөргөгч болон халуун солигч цанд цохиулж эвдэрсэн шинжтэй байснаас гадна 
нийцэхгүй өөрчлөлтийг хийсэн байв. Үйлдвэрлэгчийн үнэлгээний дүгнэлтээр шатаах зуухыг 
үзүүлэлтээс давж ашигласан, төслийн талбай дээр гарч байгаа болон шатаах зууханд боловсруулж 
байгаа аюултай материалын хэмжээ зуухны хүчин чадлаас хэтэрсэн гэжээ.  

ОТ зүгээс шатаах зуухыг засварлаж анхны загварчлалын үзүүлэлтийн дагуу ашиглахаар болсон. 
2014 оны 7-р сард боловсруулсан Ажлын хүрээг “ХХЗМТ Шатаах зуухны засвар үйлчилгээ болон 
сургалт” гэж нэрлэжээ. Ажлын хүрээнд Incinco компанийг төслийн талбай дээр дахин ирж шатаах 
зуух бүрэн хүчин чадлаар, инженерийн дизайны хүчин чадлын хүрээнд болон Төслийн стандартад 
зөвшөөрөгдсөн хорт хийн хэмжээнээс хэтрэлгүй ажиллаж байгааг хяналт тавих ажлыг багтаасан. 
Мөн Incinco компани шатаах зуухыг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх Монголын гуравдагч талын 
компанийг сургах юм. Энэ ажлыг 2014 оны 8-р сар гэхэд хэрэгжүүлнэ гэж Төслийн зүгээс үзэж 
байна. Яндангийн утааны сорьж авах төхөөрөмжийг ажиллуулах боломжгүй байгаа учир БОНБДЗ 
АЧМТ-ын Хавсралт С-д өгсөн зааварчилгааны дагуу шатаах зуухны хорт хийн чанарыг үнэлэх 
боломжгүй байна.  

5.5.2.4 Хүлэмжийн хийн тооцоо болон эрчим хүчнийг хэмнэлт 

ОТ хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бүртгэдэг ба 2013 онд нийт 1,066,279 тонн CO2 (eq) гарсныг 
тайлагнажээ. 2013 оны 7-р сараас сар тутмын хүлэмжийн хийн ялгаралтын тооцоог хөтөлж эхэлсэн  
(урьд нь зөвхөн жилийн тайлан гаргадаг байсан). 2014 оны туршид өнөөдрийг хүртэл гарсан 
хүлэмжийн хий 401,385CO2 (eq).  ОТ хүлэмжийн хийг бууруулах болон эрчим хүчний бүтээмжийг 
дээшлүүлэх боломжуудыг тодорхойлох, үнэлэх зэрэг ажлыг гүйцэтгэх гуравдагч талын гэрээт 
гүйцэтгэгчийн Ажлын цар хүрээг тодорхойлон гаргасан. Энэ ажлыг 2014 оны 12-р сар гэхэд 
дуусгахаар төлөвлөсөн. Байгаль орчны хэлтэс утаа ялгаралтын хяналтыг загварчлалын үзүүлэлтэд 
оруулсныг хянах үүднээс уурхайн талбайд зориулсан шинэ тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад 
оролцсон.  

5.5.3 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Дүгнэлт – Агаарын чанар 

M1.11 Боловсруулаагй хүдрийн агуулахын (агуулах) байгууламж дээр ихээхэн 
хэмжээний тоос үүсч байгаа болно. Хөөсөн тоос дарагч болон тоос дарагчийг 
шүрших системийг худалдан авсан бөгөөд угсралтын ажлыг хийж байна. Тоос 
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дарах хөөсөн систем 2014 оны 9-р сар гэхэд бэлэн болно гэж одоогоор үзэж 
байна. Төслийн зүгээс энэхүү арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх гүйцэтгэлийн үр 
дүнг хянах буюу нөлөөллийг бууруулах бусад аргыг ашиглах эсэхийг 
тодорхойлбол зохино (AQ05). 

M1.12 Орчны агаарын чанарын нөхцлийг илүү сайн шинжлэх, Төслийн стандартад 
хамааралтай бүрэн шинжилгээ хийхэд мониторингийн нэмэлт төхөөрөмж 
шаардлагатай байгаа болно. Шаардлагатай төхөөрөмж 2014 оны 11-р сар гэхэд 
төслийн талбай дээр ирж, суурилуулахад бэлэн болно гэж үзэж байна (АЧМТ 
Хэсэг 1.5; АЧМТ Хавсралт A; Агаарын чанар-ГҮЗ02). 

M1.13 ДТС одоогоор АЯХХМТ-д тодорхойлсон сар бүрийн давтамжийн дагуу 
яндангаас гарч буй утааны сорьцыг авах мониторингийн тоног төхөөрөмжгүй 
байгаа юм. ОТ шаардлагатай байгаа сар тутмын шинжилгээг гүйцэтгэх 
гуравдагч талын гүйцэтгэгчид зориулан Ажлын цар хүрээг боловсруулж байна. 
Үүнээс гадна өөр нэг гуравдагч талын гүйцэтгэгч төслийн талбайн хэмжээнд 
ялгарах утааны эх үүсвэрүүдийг бүртгэж, сайжруулах зөвлөмж гаргаж, төслийн 
талбайн агаарын тархалтын загварыг шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж 
байна. 2014 оны 2-р сард ганц удаа сорьц авсан бөгөөд ДТС дээрхи NOx, SO2 
болон агаарт буй утааны хэмжээ Төслийн стандартаас давсан үзүүлэлт гарсан 
(AM03, АЧМТ Хавсралт B). 

M1.14 Хүлэмжийн хийг бууруулах болон эрчим хүчний бүтээмжийг дээшлүүлэх 
боломжуудыг тодорхойлох, үнэлгээ хийх ажлыг 2014 оны 12-р сар гэхэд РТ-ийн 
журмын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. (AQ09). 

M2.4 Төслийн шатаах зууханд нилээд хэмжээний засвар үйлчилгээ шаардагдаж 
байгаа бөгөөд үүнд мөн ялгарах утааны хяналтыг дурьдаж болно. 
Үйлдвэрлэгчийн төслийн талбай дээр эргэн ирүүлэх Ажлын цар хүрээг 
боловсруулсан бөгөөд шатаах зуух анхны загварчлагдсан үзүүлэлтийн 
хэмжээнд бүрэн хүчин чадлаараа, Төслийн стандартын ялгаруулах утааны 
хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар ажиллуулахад анхаарна. Энэ ажлыг 2014 оны 8-р 
сар хийж гүйцэтгэнэ гэж үзэж байна. Шатаах зуухны гүйцэтгэлийг үнэлэх 
зорилгоор шаардлагатай засвар хийж дууссаны дараа яндангийн мониторингийг 
хийж гүйцэтгэнэ. (AM06, АЧМТ Хавсралт C). 

Ажиглалт – Агаарын чанар 

8. Захиалсан байгаа орчны агаарын чанарын мониторингийн төхөөрөмжийг төслийн талбай 
дээр суурилуулж шинжилгээ хийхэд хангалттай мэдээллийг цуглуулсны дараа орчны 
агаарын чанарын үнэлгээг шинэчлэн хийнэ.  

9. Монгол улсын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Бойлерын Судалгаа туршилтын 
төвийн 2014 оны тайлангийн зөвлөмж: Оюу Толгой дахь Дулааны төв станцын халуун усны 
бойлерын CFB-ийн туршилт –ыг гүйцэтгэх ёстой. ДТС-ын дулааны багтаамж нэмэгдэхэд 
буюу 2014 оны намар түүхий эд дээр шохойн чулууг нэмнэ.  

5.6 ДУУ ЧИМЭЭ БА ЧИЧИРГЭЭ 
5.6.1 Төслийн стратеги 

2014 оны 4-р сард төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш энэ сэдвээр онцгой 
өөрчлөлт гараагүй. Энэ сэдвийг БОНБДЗ-ийн дараагийн тайланд газар дээр нь очиж хийсэн 
ажиглалт дээр үндэслэн шинэчилнэ.  

5.6.2 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Арга хэмжээний зүйл – Дуу чимээ ба Чичиргээ 

Байхгүй 
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5.7 ГЭНЭТИЙН ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОЛОН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
5.7.1 Төслийн стратеги 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт ороогүй 

5.7.2 Ажиглалт 

БОНБДЗ 2014 оны 7-р сарын дунд үе хүртэлх гэнэтийн ослын зөрчлийн хураангуй мэдээллийг авсан 
болно. Үүнд гал болон бусад зөрчилд хамаарагдах дуудлага болон хариу арга хэмжээ багтсан 
(хуурамч утаа болон галын дохиоллоос бусад). Нийт 14 дуудлагыг бүртгэгдсэнээс ерөнхийдөө УЛТ-
ын дотор Өмнөд кэмп буюу олон нийтийн зам дээр гарсан гал буюу машины осолтой холбоотой 
байв. Нэг зөрчил нь Ханбогд суманд усанд живсэнтэй холбоотой байв. Төслийн талбайн Гэнэтийн 
ослын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд (2013 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн) гадаргуу болон 
гүний уурхайд, нисэх онгоцны буудал зэрэг гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ авах журмыг 
хэрэгжүүлэх үүсч болзошгүй аюул болон зөрчлийн нөхцөл байдлууд болон орон нутагт нөлөө 
үзүүлж болзошгүй нөхцөл байдлуудыг тодорхойлж өгсөн. Төслийн талбайн Гэнэтийн ослын үед 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд 25 орчим нөхцөл байдлыг тодорхойлсноос Төслийн талбайн 
Гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд өнөөдрийг хүртэл 18 орчимд нь зориулан 
журам боловсруулсан байна. Зөрчлийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон журмыг 
дуусгасан байх ёстой бөгөөд мөн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийнхныг тодорхойлох, 
тэдэнд мэдээлэл хүргэх, хариу арга хэмжээг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийнхан болон 
орон нутгийн удирдлагатай хамт туршиж үзсэн. Боловсруулах журам, төлөвлөгөөний дотор ХХБ-
ийн үйл ажиллагаа доголдох нөхцөлд зориулан журам болон гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ 
авах төлөвлөгөө багтсан байна. ХХБ онцгой өндөрт хүрсэн нөхцөлд ХХБ-д осол гарвал уурхайн үйл 
ажиллагаа, дэд бүтэц болон орон нутгийнханд нөлөө үзүүлэх магадлалтай тул Гэнэтийн ослын 
үеийн хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөтэй байвал зохино.  

Гүний уурхайн засвар үйлчилгээний хугацаатай холбоотой Гүний уурхайн гэнэтийн ослын үеийн 
хариу арга хэмжээ авах тусгай төлөвлөгөөг хийгдэж буй шалгалт болон суурин болон хөдөлгөөнт 
тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний үеэр шинэчилсэн (2014 оны 3-р сар). 

Гэрээт гүйцэтгэгчийн ажиллах хүчин танилцуулга сургалтанд хамрагдаж ОТ Үндсэн Гэнэтийн 
ослын үеийн хариу арга хэмжээ авах шуурхай төвтэй холбоо барих журмын талаар мэдээлэлтэй 
болсон. Тэсрэх бодисын агуулахыг хариуцсан Максам зэрэг зарим гэрээт гүйцэтгэгчид өөрийн гэсэн 
ЭМААБО ажилтнуудтай бөгөөд өөрийн байгууламж болон үйл ажиллагаанд зориулсан Гэнэтийн 
ослын үеийн хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөтэй. Гэрээт гүйцэтгэгч нарт Гэнэтийн ослын үеийн 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг хянах, сургалтын жишээ болгон БОНБДЗ-д 2013 оны 10-р 
сарын 6-ны өдөр Тэсрэх бодисын агуулах дээр зохион байгуулсан гал унтраах хамтарсан 
сургуулилтын талаархи мэдээллийг өгсөн болно.  

ОТ 2014 оны 5-р сарын 13-ны өдөр гал унтраах, шархадсан гэмтсэн хүмүүст тусламж үзүүлэх, 
тэднийг зөөвөрлөх нөхцөл бүхий нисэх онгоцны хуурамч сүйрлийн нөхцөл байдал үүсгэж нисэх 
онгоцны буудлын гэнэтийн ослын үеийн менежментийн журмыг шалгаж баталгаажуулах зорилгоор 
онцгой гэнэтийн ослын үеийн хариу арга хэмжээ авах сургуулилтыг зохион байгуулсан. 
Сургуулилтын зорилтуудад ОТ төслийн талбайн Ослын Менежментийн Баг болон Бизнесийн Үйл 
ажиллагааг сэргээх баг, Төслийн гэнэтийн ослын үеийн хариу арга хэмжээ авах багийн ур чадварыг 
шалгах, Монгол улсын холбогдох агентлагуудтай (Монгол улсын ОБЕГ, Монгол улсын ИНЕГ 
болон орон нутгийн цагдаагийн газар) танилцах, харилцан ажиллах зэрэг байв. ОБЕГ-ийг урьсан 
боловч оролцох боломжгүй байсан бөгөөд зөвхөн ИНЕГ болон цагдаагийн байгууллага оролцсон. 
Сургуулилтын дараахь тайланд СОС эмнэлэг оролцсоныг цохон дурьдаж сургуулилтын үнэлгээг 
оруулан сургуулилт амжилттай явагдсан талаар бичсэн байна.  

Газар дээрхи гэнэтийн ослын үеийн хариу арга хэмжээ авах баг 2 ээлжийн 26 хүнтэй, Гэнэтийн 
ослын үеийн хариу арга хэмжээ авахад ашиглах тоног төхөөрөмжийг хадгалах түр хугацааны галын 
байр болон нисэх онгоцны буудал дээр яаралтай тусламжийн машинтай. Гэнэтийн ослын үеийн 
хариу арга хэмжээ авах багийн менежер нутаг буцсантай холбогдуулан үүрэг хариуцлагыг бусдад 
шилжүүлсэн байгаа бөгөөд энэ багийн монгол удирдагчийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарал 
тавьж байгаа болно. Компанийн хэмжээнд гарч буй санал санаачлагуудад дараахь багтаж байна: (1) 
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УБ-т зохион байгуулагдаж байгаа манлайллын ур чадварыг дээшлүүлэх Урамшуулалт Манлайллын 
Хөтөлбөр; (2) Дотоодын сургалтын хөтөлбөр; болон (3) хэлтэс дотор зааварлан зөвлөх. 

5.7.3 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Дүгнэлт – Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх болон хариу арга хэмжээ авах  

M1.15 Хариу арга хэмжээ авах журмыг боловсруулах ажлыг эрсдэлийн үнэлгээн дээр 
үндэслэн нэн яаралтай гэж үзсэн бөгөөд нийт тодорхойлсон 25 нөхцөл байдлаас 
18-ыг нь боловсруулсан. Зөрчлийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон 
журмыг дуусгаж, нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийнхны тодорхойлж, 
тэдэнд мэдээлэхийн сацуу нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийнхан болон 
орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран авах арга хэмжээг туршиж үзнэ. 
Боловсруулсан нөхцөл байдлын дотор журмууд болон ХХБ ажиллахаа больсон 
нөхцөлд авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө багтсан болно (ГОҮХАХАТ02, 
ГОҮХАХАТ 02b, ГОҮХАХАТ 02c). 

Ажиглалт – Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх болон хариу арга хэмжээ авах  

1. ГОУСБХАХА-д тодорхойлсон бүх нөхцөл байдлын үед авах арга хэмжээний журмыг 
боловсруулсан, хянасан бөгөөд эдгээр нь менежментийн холбогдох хяналт болон 
Төслийн стандартын зорилгод бүрэн нийцсэн эсэхийг шалгах (ГОУСБХАХА Хэсэг 4.4 
болон 5.1; ГОҮХАХАТ 02, ГОҮХАХАТ 02b, ГОҮХАХАТ 02c; Төслийн талбайн 
ГОҮХАХАТ). 

2. Ослын нөхцөл байдал болон уурхайн ашиглалт, дэд бүтэц болон орон нутагтай 
холбоотойгоор ХХБ-ын болзошгүй нөлөөллийг үнэлэх, Онцгой байдлын үед авах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө гаргах (Төслийн талбайн ГОҮХАХАТ; ГОУСБХАХА Хэсэг 4.4, 
ОУВС-ын журам болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн стандарт, болон Хэсэг 4.6 НҮБ—ын 
Байгаль орчны хөтөлбөрийн APELL Зааварчилгаа). 

5.8 ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТ 
5.8.1 Төслийн стратеги 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт ороогүй 
болно. 

5.8.2 Ажиглалт  

Тээврийн менежменттэй холбоотой БОНБДЗ-ийн бичиг баримтын аудитын хүчин чармайлт нь 
зөвхөн гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн бүртгэл, баяжмалын тээвэр зэргийг багтаасан тээврийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн паркийн менежментийн талаархи мэдээллийг хянаж үзсэнээр 
хязгаарлагдсан. Тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн зайлшгүй суух танилцуулга сургалтыг 
хураангуйлбал үүнд ЭМААБО, хууль эрх зүй болон журам зохицуулалт, согтууруулах ундаа болон 
мансууруулах бодисны талаархи бодлого, ерөнхий ёс зүй болон сахилга бат багтаж байгаа боловч 
өмнө нь 4-р сард оруулахаар төлөвлөж байсан орон нутгийн талаархи мэдээ мэдээлэл, мал/зэрлэг 
амьтдны замын гарцтай холбоотой арга хэмжээг онцгойлон оруулаагүй байна. Орон нутгийн 
багийнхан тээврийн гэрээт гүйцэтгэгчид зорилтот танилцуулга сургалт явуулсан гэж ойлгосон 
боловч Орон Нутгийн Танилцуулга-ыг бүх ажилтан болон гэрээт гүйцэтгэгчийн ажиллах хүчинд 
зайлшгүй суух сургалт болгон оруулах нь маш чухал байна. ЭМААБО бодлого, согтууруулах ундаа, 
хурд хэтрүүлэх, ажиллах хүчний ёсзүйтэй холбоотой зөрчлүүдийг бүртгэж байгаа бөгөөд Төслийн 
стандартыг нэмэгдүүлснээс хойш 2014 онд зөрчлийн тоо огцом буурсан гэж тайлагнасан байна.  

ОТ-ийн баяжмалын сар тутмын экспортын хэмжээ тогтвортой өсөн нэмэгдэж 2014 оны 6-р сард 157 
багц (45,056 шуудай) хүрсэн бөгөөд энэ жилийн туршид сард 174 багцыг экспортлохоор тооцоолсон 
байна. Өмнөх аудитаас хойш ачааны хоосон машин өөр нэг ачааны хоосон машины чиргүүлийг 
мөргөсөн замын тээврийн осол гарсныг бүртгэжээ. Хүн гэмтээгүй бөгөөд ачааны цуваа зогсч ослын 
талаар ахлах мэргэжилтэнд мэдэгдсэн байна. ОТ ЭМААБО-гийн удирдлага ачааны цувааны журам, 
харилцааны зохицуулалт болон жолоочийн мөрдөх дүрмийг шинэчилж холбогдох хариу арга 
хэмжээг тодорхойлжээ.  
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5.8.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Тээврийн менежмент 

Байхгүй  

 
Ажиглалт – Тээврийн менежмент 

1. ОТ танилцуулга сургалтын хөтөлбөрт нэмэлт сургалтын дэлгэрэнгүйг бэлтгэх, 
холбогдох төлөвлөсөн арга хэмжээг авах (TMP13). Орон нутгийн багийнхны оролцоог 
хангаж ауюлгүй ажиллагаа болон орон нутгийнхны асуудлаар мэдээлэл олгох тогтмол 
сар тутмын уулзалтыг төлөвлөх. 

5.9 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ БОЛОН ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 
5.9.1 Төслийн стратеги 

Өмнөх аудитын тайланд оруулсны дагуу ОТ нь биологийн олон янз байдалтай холбоотой бүх үйл 
ажиллагааг нэгдсэн байдлаар төлөвлөж, хэрэгжүүлж, бүртгэх боломжтой байх үүднээс Төслийн 
Ашиглалтын Биологийн олон янз байдлын Менежментийн төлөвлөгөө (БОЯБМТ) болон ОТ Байгаль 
орчны менежментийн системийн дагуу өөрийн биологийн олон янз байдлын нөлөөллийг бууруулах, 
хянах арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. Зээлдүүлэгчдийн стандартыг хангахад шаардлагатай байгаа 
удирдлагын үйл ажиллагааг Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд (БОЯБҮАТ) Хавсралт С-гээр тусгасан. Менежментийн бусад төлөвлөгөөнд мөн 
биологийн олон янз байдалтай холбоотой үүрэг хариуцлага, шаардлагуудыг багтаасан болно.  

БОЯБМТ-ыг ОТ, Зээлдүүлэгчид болон дэмжлэг үзүүлж байгаа биологийн олон янз байдлын 
зөвлөхүүдийг оролцуулан хамтын ажиллагаагаар хянаж, шинэчилсэн. Энэ явцын үр дүнд ОТ 
Үээлдүүлэгч нарт албан ёсны хоёр “Өөрчлөлтийн мэдэгдлийг” хүргүүлсэн. Үүнд: 

 Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө болон Хавсралт С Биологийн олон 
янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-006), үүнд мөн 
Өөрчлөлт 1 (Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөний шинэчилсэн 
хувилбар) болон Өөрчлөлт 2 (Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
орсон арга хэмжээний байдал болон хугацаанд орсон өөрчлөлт). 

 ОТ зам дагуух хашилтын талаархи Зээлдүүлэгчдийн БОЯБҮАТ-ний үүрэг хариуцлага: 
Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө Хавсралт С C id 6 замаас гадуур 
байгаа хөдөлгөөн (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-7). 

Хүсэлтүүдийн дотор БОЯБМТ-ын зарим үйл ажиллагааны хугацааг сунгах, замаас гадуур явахаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ОТ замын дагуу хашилт суурилуулах Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ-
ын үүргийг хасах зэрэг багтсан байна. Зарим журамд өөрчлөлт оруулах санал тавьсны дотор Нөхөн 
сэргээлт хийх журам (OT-10-E9-PRC-0002) болон Хууль бус зэрлэг ургамал болон амьтны 
бүтээгдэхүүнийн журам (OT-10-E9-PLC- 1001) байна. Эдгээр өөрчлөлтүүдийн нөлөөнд хийсэн 
ажиглалтуудыг холбогдох хэсгүүдэд тусгайлан авч үзсэн болно. Шинэчилсэн БОЯБМТ-ын 
дэлгэрэнгүй бие даасан хяналтыг эцсийн зөвшөөрлөөс өмнө төлөвлөсөн байсан бөгөөд энэхүү 
аудитаас гарах дүгнэлтүүдийг анхаарч үзнэ гэсэн болно.  

Төслийн “Биологийн үндсэн олон янз байдлын мониторингийн төлөвлөгөө” (БҮОЯНБМТ)-г саяхан 
боловсруулж дууссан бөгөөд биологийн олон янз байдлын онцгой зүйлсийн мониторингийн үйл 
ажиллагаа эхлээд байгаа болно. Биологийн олон янз байдлын мониторинг болон үнэлгээний 
дэлгэрэнгүй бүрэн хөтөлбөрийг (БОЯБМБҮДБХ) 2015 он гэхэд боловсруулж дуусахаар төлөвлөөд 
байна. ОТ мониторинг болон судалгаа хийхэд нилээд их хэмжээний хөрөнгө оруулсныг үүнээс харж 
болно.  

БОНБДЗ-ийн өмнөх тайлангуудад тусгасны дагуу БОЯБМТ нь ОТ менежментийн бусад хэд хэдэн 
төлөвлөгөөтэй уялдсан бөгөөд “ОТ Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратегийг ОТ 
бусад байгаль орчны болон нийгэм/орон нутгийн стратегитай нийцүүлэн хэрэгжүүлэхэд хяналт 
тавих” юм. Биологийн олон янз байдалтай холбоотой оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг 
Төслийн хүрээний стратегид суулгаж өгөх ОТ-ийн стратеги нь биологийн олон янз байдалтай 
холбоотой Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж дуусах ажил 
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хойшлогдсонтой уялдуулан энэхүү аудитын (Оролцогч талуудьай хамтран ажиллах гэснээс нэмэлт 
ажиглалтыг үзнэ үү) хяналтын үндсэн гол сэдэв болоод байна.  

5.9.2 Ажиглалт 

Энэхүү хэсэгт орсон дүгнэлт нь 2014 оны 7-р сар хийсэн цахим хурал болон утсаар хийсэн 
ярилцлагын үеэр хийсэн ажиглалт дээр үндэслэгдэн гарсан бөгөөд үүнд байгаль орчны хэлтсийн 
ажилтнуудыг (үүнд голчлон биологийн олон янз байдал болон газар ашиглалтын менежментийн 
багийнхан)  оролцуулснаас гадна мөн өгсөн баримт бичгийг хянаж үзсэн. 

5.9.2.1 Эрчим хүчний шугамтай холбоотой нөлөөллийг зохицуулах 

БОЯБМТ-ийн менежментийн үндсэн хяналтуудын нэг бол эрчим хүч дамжуулах шугам мөргөх (В10 
болон ЗБОЯБҮАТ) болон цахилгаанд цохиулсны улмаас үүсч буй хорогдлыг бууруулах зорилготой 
эрчим хүчний шугам дээр шувууны нислэгийн чигийг өөрчлөгчийг ашиглах явдал юм. Чиглэл 
өөрчлөгчийг “үйл ажиллагааны туршид зэрлэг амьтдын хорогдлыг бууруулах шаардлагын дагуу” 
засварлан ашиглана. Шувууны нислэгийн чигийг өөрчлөгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал 
гарсан хэвээр байгаа бөгөөд асуудлыг шийдвэрлэх явц дуусаагүй байна. ОТ төслийн талбайн дотор 
болон гадна талд байрлах эрчим хүчний шугамын төрөл бүрийн чиглэлийн дагуу 1 км орчим зайд 12 
дээжийн цэгт 600 ширхэг шувууны нислэгийн чиг өөрчлөгчийг суурилуулсныг судлахаар 2013 оны 
1, 2 болон 9-р саруудад үнэлгээ хийсэн.  Үнэлгээний урьдчилсан мэдээллээс үзвэл нислэгийн чиг 
өөрчлөгчийн ихэнх нь бүрэн ажиллаж байсныг илэрхийлсэн (90 орчим хувь). Гэхдээ эрчим хүчний 
шугамын дагуух үзлэгийн мониторингийн мэдээгээр 2013 онд 10-аас доошгүй тооны нөмрөг тас, 3 
жороо тоодог болон 1 идлэг шонхор эрчим хүчний шугам мөргөсний улмаас үхсэн байсан бөгөөд 
мөн олон тооны ногтруу хорогдсон байсан. Шувууны үлдэгдэл сэгийг ашиглан нарийвчилсан 
судалгаа хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд эрчим хүчний шугамын дороос олдсон үлдэгдэл сэгийг 
сар тутам тогтмол тоолж дүнг гаргаснаар илүү үр дүнтэй ажиллах боловч энэ ажил ирэх жил хүртэл 
хийгдэхгүй. Шувууны онцгой зарим төрөл зүйлд үзүүлж болзошгүй ноцтой нөлөө байсаар байна.  

Дунд хүчин чадлын эрчим хүчний шугамын баганын тусгарлаагч болон мухар хэсгийн худалдан 
авах ажиллагааг эхлүүлсэн бөгөөд 2014 оны 9-р сар гэхэд суурилуулж дуусахаар төлөвлөөд байна.  

5.9.2.2 Замын хөдөлгөөн болон тээвэрлэлтийн нөлөөллийн менежмент 

БОННБҮ-д олон төрлийн зэрлэг ан амьтад авто замаас дайжин уугуул нутгаа алдах, ан агнуурын 
хэмжээ ихсэх, мөн замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоны улмаас амьтад үргэх зэрэг 
холбогдох бусад эрсдэл байгааг тогтоосон. Тиймээс БОЯБМТ-д замаас гадуур явж буй машинаас 
дайжин зугтах болон бусад ан, цуглуулах зэргээр амьтдын өсөн нэмэгдэж байгаа хорогдлыг хянах 
арга хэмжээг оруулах шаардлагатай. Радил долгионоор явуулж байгаасудалгааны үр дүнгийн 
тайланг энэхүү БОНБДЗ-ийн аудитад оруулан авч үзсэн бөгөөд үр дүнтэй арга хэмжээний хөтөлбөр 
боловсруулах боломжийг олгоно гэж үзэж байна. Мониторингийн суурь мэдээллийг авах 
боломжтой ч мэдээллийг боловсруулан зэрлэг амьтдын төрөл зүйлд онцгой чухал машины хурдны 
зохицуулалт шаардлагатай байгаа бүс нутгийг тусгайлан гаргаагүй байгаа болно. Энэ асуудлыг 
БОНБДЗ-ийн дараагийн томилолтын үеэр хэлэлцэх бөгөөд тухайн үед Биологийн олон янз байдлын 
баг ургамлын талаас буюу зэрлэг амьтдыг үргээж болзошгүй талаас замаас гадуур машин явснаас 
болж ан амьтан дайжих онцгой газар нутгийг тэмдэглэснийг шинэчилнэ гэж үзэж байна.  

2013 оны 10-р сард ОТ Зээлдүүлэгч нарт автомашин ОТ-ГС, ОТ-ХБ болон ОТ-нисэх онгоцны 
буудлын замаас гарч давхихаас сэргийлэн зарим нэг онцгой газруудад хаалт буюу хашилт 
суурилуулах асуудлыг БОЯБМТ-аас (мөн Зээлдүүлэгчдийн БОЯБҮАТ-аас) хасах санал тавьсан. 
Учир нь мэргэжилтнүүд хаалт хашилт тохирохгүй гэж үзсэн төдийгүй сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ гэсэн 
нэгдсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. ОТ энэхүү арга хэмжээг БОЯБМТ-аас хасах албан ёсны хүсэлтийг 
“Өөрчлөлтийн мэдэгдэл” (2014-7)-ээр хүргүүлсэн. Зээлдүүлэгчид энэ арга хэмжээг хасах асуудлыг 
дэмжиж байгаа хэдий ч ОТ-оос санал болгосон Гашуун сухайт, ОТ-Ханбогд буюу ОТ нисэх 
онгоцны буудлын зам дагуу онцгой газар нутагт замаас гарч давхих асуудлыг бууруулахад чиглэсэн 
хувилбарт төлөвлөгөөний тайлбар өгөх шаардлага тавьсан. Өөрчлөлтийн мэдэгдэлд ОТ зүгээс ховор 
амьтдыг хулгайгаас агнахын эсрэг хийж байгаа ажлыг тусгасан хэдий ч  хулгайн антай холбоотой 
замын гадуур машин явснаас болж амьдрах орчин алдагдах, доройтолд орох эсвэл зэрлэг амьтад 
дайжин зугтах асуудлыг хөндөөгүй байна. ОТ-н гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын машин болон орон 
нутгийн иргэдийн жолоодож буй машиныг хянах аргуудыг судалж, Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ 
эсвэл БОЯБМТ-д оруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн болно.  
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Замын хөдөлгөөн нэмэгдсэн тохиолдолд зэрлэг амьтдын чөлөөтэй хөдөлгөөнийг зам хаах тул 
ирээдүйд зэрлэг амьтдад зам гатлах боломжийг олгох нэмэлт зүйлийг ОТ оруулах ёстой. Анхны 
ажлын төлөвлөгөөг 2013 оны 4-р улиралд багтаан Зээлдүүлэгч нартай тохирох ёстой (БОЯБМТ, ID 
B16 болон ЗБОЯБҮАТ, ID 5, БОЯБМТ Хавсралт C) бөгөөд газар доогуурх гарцны асуудлаар 
зөвлөлдөх, загвар гаргах, байршил, инженерингийн болон байгаль орчны үнэлгээний хуваарийг 
тусгах ёстойгоос энэ ажлыг хийж эхлээгүй байна. Мэргэжилтэн зөвлөхүүдтэй хийсэн хэлэлцүүлгийг 
дагуу газар доогуурх гарцыг тохиромжтой арга хэмжээ буюу боломжит тохирсон дизайнтай гэсэн 
тал дээр тохиролцоонд хүрээгүй байна.  

Байгаа мэдээлэл болон шалгалтын боломжит хувилбаруудыг авч үзэх дараагийн хурлыг 2014 оны 
11-р сард хийхээр төлөвлөсөн байгаа бөгөөд энэ хурлын үеэр зэрлэг амьтдын зам гарах цэг, газар 
доорхи гарц зэрэг байгууламж, замыг тогтмол хаах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж магадагүй юм. 
Ажлын төлөвлөгөө, шийдвэрлэгдэсэн (ирээдүйд хийх хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр) бол газар 
доогуурхи гарцыг тусгасан газар нутгийн холболтыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг 
үнэлүүлэхээр хүргүүлэх боломжтой.   

5.9.2.3 Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах  

ОТ зүгээс оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөлтийн явцыг биологийн олон янз байдалтай 
холбоотой үүрэг хариуцлага, шаардлагатай нэгтгэх нь Зээлдүүлэгчийн тавьсан шаардлага юм 
(БОЯБМТ Хавсралт C ID 24). ОТ “зорилтот оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг 
боловсруулах” үүрэг хүлээсэн бөгөөд энэ төлөвлөгөө буюу биологийн олон янз байдалтай 
холбоотой оролцогч талуудтай хамтран ажиллах нэгдсэн төлөвлөгөө нь БОНБДЗ-ийн өмнөх 
тайлангийн үед төлөвлөгөөт хугацаанаас хоцорсон байдалтай байсан. Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-
006-аар дамжуулан ОТ биологийн олон янз байдалтай холбоотой 2014 оны 4-р улирлын Оролцогч 
Талуудтай Хамтран Ажиллах Төлөвлөгөөг боловсруулж дуусах хугацааг сунгах хүсэлт гаргасан.  

Гадны оролцогч талуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах нь маш чухал бөгөөд ОТ косистемийн 
үйлчилгээний менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлын мониторинг болон 
Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах стратегийг боловсруулах зэрэг стратегийн 
үндсэн үйл ажиллагааг хангах үүднээс э дотоодын, олон улсын мэргэжилтнүүд болон ТББ-тай 
стратегийн түншлэл байгуулсан. ЗБОЯБҮАТ-ын В26 зүйлээр ОТ “биологийн олон янз байдлын 
дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр нь үндэсний хэмжээний хамгааллын зорилго, оролцогч талуудын эрх 
ашигт нийцүүлэх оролцогч талуудтай далайцтай хамтран ажиллах, зөвлөлдөх, мөн энэ нь урт 
хугацааны туршид техник, улс төр болон захиргааны хувьд бодитой байх” үүрэг хариуцлага 
хүлээсэн. Зээлдүүлэгч нарт хувилбаруудыг танилцуулахаас өмнө бүсийн холбогдох талуудтай 
хамтран ажиллах талаар авч үзсэн. Энэхүү хамтын ажиллагаа маш сайн явж байна. ОТ болон түүний 
зөвлөхүүд Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах Монгол улсын шинэ бодлогын талаар 
болон Засгийн газар болон зээлдүүлэгчийн шаардлагын нийцлийн талаар өргөн хүрээнд зөвлөлдсөн. 
Монгол улсын бодлого болон холбогдох эрхзүйн асуудлуудыг эцэслэсний дараа хянаж үзэх, ОТ 
зүгээс эдгээр шаардлагуудыг эцсийн хөтөлбөрт оруулах хугацаатай байх үүднээс Зээлдүүлэгч нарт 
хувилбаруудыг танилцуулах хугацааг сунгах хүсэлт гаргасан. Үүнийг ухаалаг хандлага гэж үзэж 
байна.  

ОТ төрөл бүрийн түншлэлийн ач холбогдол хийгээд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг нарийн 
зохион байгуулах шаардлагыг анхаарч үзэхийн сацуу компанийн зүгээс биологийн олон янз 
байдалтай холбоотой чадавхийг бэхжүүлэх, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны 
шаардлагуудыг хянуулахаар  Флора энд Фауна Интернэшнл (ФЭФИ) компанийг томилсон. 
Томилолтын тайланг энэхүү аудитын хүрээнд хянаж үзсэн болно. Орон нутаг болон бусад гадаад 
оролцогч талуудад холимог мэдээлэл өгөх эрсдэлийг бууруулах, дотоод уялдаа холбоог сайжруулах 
үүднээс оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөлтийг илүү сайжруулах шаардлагад 
онцгой анхаарал хандуулсан. Флора энд Фауна Интернэшнлийн тайланд дурьдсан энэ асуудал 
болон бусад зөвлөмжтэй зэрэгцэн ОТ биологийн олон янз байдалтай холлбоотой зөвлөлдөх 
уулзалтын үеэр оролцогч талуудыг дэлгэрэнгүй тодорхойлох ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
биологийн олон янз байдалтай холбоотой оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг Оролцогч 
талуудыг зохицуулах үйл ажиллагаагаар (ОТЗҮА) дамжуулан төлөвлөлтийн системд тусгах арга 
хэмжээ авсан.  

ОТЗҮА нь ОТ-н оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг зохицуулж бүртгэлжүүлдэг. Хэлтэс бүр 
өөрийн оролцогч талын “нөлөөллийн болон харилцааны” зургийг боловсруулах, өөрийн оролцогч 
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талуудын хамтын ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх болох баримтжуулах үүрэг хүлээсэн хэдий ч 
ОТЗҮА нь хэлтэс хоорондын зохицуулах үүрэгтэй.  

ФЭФИ-ээс өгсөн нэг зөвлөмж нь Байгаль орчны хэлтэс болон энэ хүрээнд ажиллаж байгаа 
бүрэлдэхүүн багийн үүргийг тодотгож, бэхжүүлэх юм. ОТЗҮА-ийн дагуу ОТ оролцогч талуудын 20 
бүлгийг тодорхойлж харилцаа хамтын ажиллагаа тогтоож байгаа хэлтэст нийцүүлэн 5 бүлэшт 
хуваасан. Энд Байгаль орчны хэлтэс яль нэг бүлэгт багтаагүй. Байгаль орчны асуудлаархи оролцогч 
талуудын хамтын ажиллагааны шаардлага ярвигтай, орон нутгийн харилцааны ач холбогдол өндөр 
зэргийг харгалзан үзсэн учир ОТ-н оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны систем дэх Байгаль 
орчны хэлтсийн үүргийг хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй юм. Биологийн олон янз байдал болон 
экосистемийн үйлчилгээг олон төрлийн хэлтэс техникийн зөвлөгөө өгдөг учир ОТ-н гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн байр суурь тогтвортой төдийгүй тэд мөн нэгтгэлийн явцыг зохицуулахад тусламж 
дэмжлэг үзүүлдэг. Биологийн олон янз байдлын болон экосистемд холбоотой оролцогч талуудын 
дэлгэрэнгүй тодорхойлолт хийх нь маш чухал анхны алхам болно.  

5.9.2.4 Газар хөндөлтийн хянах болон газрын нөхөн сэргээлт 

OT тусгай Газар ашиглалтын хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг (ЗБОЯБҮАТ Үйл ажиллагаа 18c) 
боловсруулахын оронд Нөхөн сэргээлтийн шинэчилсэн журамд (OT-10-E9-PRC-0002) холбогдох 
үүрэг хариуцлага болон авах арга хэмжээг тусгах саналтай байгаагаа илэрхийлсэн. Нөхөн 
сэргээлтийн биологийн олон янз байдлын хүчин зүйлүүдийг Газар болон Биологийн олон янз 
байдлын баг хамтран үнэлбэл зохих бөгөөд ингэснээр зөвшөөрөл авах журам болон Газар 
Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөөтэй (ГАМТ)-д нийцсэн нэгдсэн журмыг боловсруулах юм. 
БОНБДЗ-ийн өмнөх тайлангуудад дурьдсаны дагуу нөхөн сэргээлт болон зорилтот биологийн 
сэргээн босголтын хооронд ЦЭН-г илэрхийлэх шаардлагатай зарим тодорхой ургамлын бүлгийн 
төрөл, шаардлагатай бол судалгаагаар баталгаажих нэн ховордсон ургамлын төрөл зүйлийн 
тодорхой заалтыг шаардаж болзошгүй маш тодорхой ялгааг гаргасан байх ёстой. Монголын Улаан 
номын шинэчлэлтэй холбоотойгоор нэн ховордсон ургамлын төрөл зүйлийн ЦЭН-гийн талаар ОТ-
ийн хүлээсэн үүрэг хариуцлага дахин сахаж үзэх ёстой. Биологийн олон янз байдлын сэргээн 
босголтын зорилтыг тодорхойлох ажил нь “төслийн талбайн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдэд уурхайн 
ашиглалтын дараахь газрын боломжит ашиглалтыг тусгах ёстой учир нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн эцсийн төлөвлөгөөнд гүйцэтгэлийн үзүүлэлт орвол зохино” гэсэн Нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний үүрэг хариуцлагад нийцсэн байна. Түүнчлэн БОНҮ 
Боть III-т тусгасан гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг боловсруулах явцад нөхөн сэргээлтийн үр дүнтэй 
аргачлалыг судлах үр дүнг тусгасан байвал зохино. Эдгээр шаардлага нь зорилтот ургамлын 
төрлийг хангахад шаардлагатай зорилтот ургамлын бүрхүүлийн нөхцөл, нягтрал болон төрөл 
зүйлийн олон талт байдлыг тусгасан байна гэж үзэж байна.  

ОТ байгаль орчны ач холбогдол бүхий газар нутагт хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлсэн 
байх үнэлгээ болон экологийн хяналтаар баталгаажуулсан газар хөндөх зөвшөөрлийг олгох Газар 
Хөндөх Зөвшөөрлийн Журамтай (OT-10-E9-PRC-0003). Газрын нөхөн сэргээлтийн техникийн болон 
биологийн гэсэн хоёр үе шат байгаа болно. БОНБДЗ-ийн сүүлийн тайланд дурьдсанаар техникийн 
хүчин зүйлүдийг гэрээт гүйцэтгэгч маш сайн зохицуулж хэрэгжүүлж байгаа бол биологийн нөхөн 
сэргээлтийн шаардлагыг сайн тодорхойлоогүй байсан.  

Нөлөөллийг буруулах арга хэмжээ В16-ний хяналтын тайлбарт ОТ өөрийн Нөхөн сэргээлтийн 
журам (OT-10-E9-PRC-0002), Өнгөн хөрсийг зохицуулах журам (OT-10-E9-PRC-0001) болон 
Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөөг (OT-10-E9-PLN-0002) баримтлан ОТ-н Газар ашиглалтын 
менежментийн төлөвлөгөө (OT-10-E9-PLN-0001) болон Рио Тинтогийн Газар ашиглалтын тэргүүн 
туршлагын стандартын зарчим, журмын дагуу газрыг нөхөн сэргээнэ гэжээ. Газар ашиглалтын 
тэргүүн туршлагыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг (ГАТХТ) (ЗБОЯБҮАТ-ын үүрэг хариуцлага 18с, 
БОЯБМТ Хавсралт С) төрөл бүрийн ургамал болон журмыг нийцүүлэх механизм гэж үзэж байгаа 
болно. Хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа төлөвлөгөө болон журмыг хянаж үзсэн бөгөөд ОТ зүгээс 
биологийн нөхөн сэргээлтийн шаардлагууд холбогдох ач холбогдлыг дурьдсан, сэргээн босголтын 
тодорхой зорилго, зорилтуудыг бий болгосон байна. Тохирох “аналог”-ийг буюу жишиг болгосон 
ургамлын бүлгийг (ө.х. төрөл, төрөл зүйлийн бүтэц, хольцын хувьд) бий болгох санал болгож буй 
хандлагыг тодорхой болгох ёстой.  БОНБДЗ-ийн сүүлийн тайланд дурьдсанаар БОЯБМТ (В16)-ыг 
баталгаажуулах санал болгож буй аргачлал нь нөхөн сэргээлтэнд ашиглах тохиромжтой 
ургамлуудыг нөхөн сэргээлтийн туршилтаар тодорхойлсон байх шаардлагыг харуулсан, нөхөн 
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сэргээлтэнд олон наст болон нэг наст ургамлын харьцааг тохируулахад байгалийн аналог багцын 
ургамлуудын үрийн холимгийг ашигласан байх ёстой.  

Нөхөн сэргээлтийн тайлбарыг Газар ашиглах менежментийн төлөвлөгөөнд (ГАМТ) тусгасан бөгөөд 
тухайлбал, ойрын хугацаанд хийгдсэн газар ашиглах хөндөлтийн дараах нөхөн сэргээлттэй 
холбоотой Менежментийн үндсэн хяналтуудад “Нөхөн сэргээлтийн журмыг хэрэгжилтэнд шаталсан 
нөхөн сэргээлтийн шаардлага, орон нутгийн үр болон тогтвортой байгууламжийг оруулах боловч 
үүгээр хязгаарлагдахгүй” гэжээ. Тиймээс ГАМТ-ыг шинэчилсэн журамтай нийцүүлэх үүднээс 
шинэчлэх шаардлагатай. ГАМТ-д мөн “Рио Тинтогийн Газар ашиглалтын тэргүүний туршлагын 
гүйцэтгэлийн стандарт (Е9) болон холбогдох журамд нийцсэн эсэхийг хянах “Газар ашиглалтын 
хэрэгжилтйн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг” мөн дурьдсан байна. ГАХТ төлөвлөөгүй гэснийг тусгаж 
ГАМТ-ыг шинэчлэх шаардлагатай бөгөөд шинэчилсэн журамд оруулсан үүрэг хариуцлагыг Уурхай 
Хаалтын Төлөвлөгөөнд оруулбал зохино. 

5.9.2.5 Хулгайн анг зохицуулах 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд сэг зэмийг тоолсны үндсэн дээр суурь мэдээлэлтэй болсон. Эдгээр нь 
ОТ-н ЦЭН-гийн стратегийн нэг хэсэг болох ан агнуурын нөлөөг буруулахад боломжит оролцоог 
хангах саналыг боловсруулахад шаардлагатай юм. ОТ Байгаль хамгаалах нийгэмлэгийг Зэрлэг 
амьтдыг агнах болон худалдан борлуулах анхдагч судалгаа: Өмнөговь болон Дорноговь аймаг, 2014 
он 2-р сар хийлгэхээр гэрээ байгуулсан. Орон нутагийн удирдлага энэ бүс нутагт явагдаж буй 
ажлын хүрээг тогтоох Байгаль хамгаалах нийгэмлэгийн судлаачдыг маш эергээр хүлээж авсан хэдий 
ч Байгаль хамгаалах нийгэмлэг албан ёсны эх сурвалжаас цөөн тооны нотлох баримт олж авсан 
учир мониторинг болон хууль хэрэгжүүлэлтийн тал дээр, энд ялангуяа тусгай хамгаалалттай газар 
нутагт, чадавхийг нэн яаралтай бэхжүүлэх шаардлагатай гэдгийг олж тогтоосон. Албан ёсны эх 
сурвалжийн баталгаатай мэдээлэл байхгүй, судалгаанд зориулан хийсэн олон тооны ярилцлагын үрд 
дүнд “олон төрөл зүйлийн амьтдыг агнаж эсвэл худалдаж байгаа хэмжээний талаархи суурь тооцоог 
гаргах боломжгүй” гэсэн утгыг олж харсан. Судалгаа нь албан тушаалтнууд мониторинг болон 
хэрэгжүүлэлтийн талаархи сургалт авах шаардлагатай гэдгийг харуулсан: “Хууль бус ан болон 
худалдааны хэмжээг цаг хугацааны эрхээр өөрчлөгдөх арга хэмжээний адил бодитой гэж үзвэл 
ЦЭН-г хангах үзүүлэлтийн явцыг биелүүлнэ.  

Хууль бус анг хянах бас нэг чухал арга бол хууль бус зэрлэг амьтад буюу ургамлын 
бүтээгдэхүүнийг автомашин болон орон байранд хадгалж байгаа эсэхийг тогтоох шалгалт юм. 
Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ (18d, БОЯБМТ Хавсралт С)-д ОТ өөрийн Хууль бус ургамал болон 
амьтдын бүтээгдэхүүний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх журмыг боловсруулна гэж 
тусгасан. Энэ шаардлагыг 2014 оны 3-р сард хийсэн БОНБДЗ-ийн хяналтын томилолтын үеэр 
шалгаж БОНБДЗ-ийн тайланд нөлөөллийг бууруулах, хяналтын арга хэмжээ авах тодорхой 
журамтай байх шаардлагатай гэж оруулсан. Байгаль хамгаалах нийгэмлэгээс 2014 оны 4-р сард 
журмыг хянаж, сургалт явуулсан бөгөөд үүнд машины буюу орон сууцы үзлэг хийх ажилтнуудад 
зориулан машинд туршилтын үзлэг хийх, байгалийн хууль бус бүтээгдэхүүнийг илрүүлэх тусгай 
сургалт зэрэг багтсан. Байгаль хамгаалах нийгэмлэг өөрийн тайландаа шаардлагатай журмын талаар 
мэдлэг мэдээлэлгүй байгааг дурьдсан байв.  ОТ Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл 2014-006 (Өөрчлөлт 2) өгч 
Хууль бус ургамал болон ан амьтдыг шалгах, тодорхойлох бодлогыг (OT-10-E9-PLC-1001, төсөл 
хэлбэрээр) шинэчлэн найруулсан “Хууль бус байгалийн ургамал болон ан амьтдын талаар 
баримтлах журмаар” (OT-10-E9-PRC-0005-E) солих хүсэлт гаргасан бөгөөд үүнийг энэ аудитад 
оруулан хянасан болно. Энэ журмыг хэрэгжүүлэх заалтыг дараагийн аудитаар авч үзнэ.  

5.9.2.6 Нөөц бололцоо болон хүн хүч 

Энэхүү аудитаар төслийн талбай руу очоогүй учир нөөц бололцоо болон хүн хүчний асуудлыг 
дэлгэрэнгүй авч үзэх боломжгүй байв. Газар дээр нь очиж ажиглалт хийсний үндсэн дээр БОНБДЗ-
ийн дараагийн тайланд энэ асуудлаар шинэчилсэн мэдээлдийг тусгах болно.  

5.9.2.7 Экосистемийн үйлчилгээ 

Нийгмийн болон экологийн оролцооны нэгтгэл нь ОТ-н экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлж байгаа 
нөлөөг зохицуулахад чухал төдийгүй орон нутагт суурилсан оролцоо нь амьжиргааг сайжруулах 
болон биологийн олон янз байдлын ЦЭН-гийн давхар зорилтыг хангадаг. ОТ Экосистемийн 
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Үйлчилгээний ажлын хэсэгтэй хоёр долоо хоног тутам тогтмол уулзаж нэгтгэлийн түвшинг 
бодитоор сайжруулсан.  

Энэ бүлгээр дамжуулан Байгаль орчны болон ОННХ-ы багуудын хоорондын тогтмол харилцсанаар 
Бэлчээр болон Амьжиргааг дээшлүүлэх стратегиар дамжуулан үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө 
биологийн олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээг нилээд анхаарч үзэх болсон. Жижиг 
болон дунд бизнесийн нэгжид зориулсан ОННХ-ийн зээлээр дэмжигдэж байгаа хөрөнгө оруулалт 
биологийн олон янз байдлын санамсаргүй гажуу үр дүнтэй (тухайлбал, шинэ зах зээлийн хэрэгцээг 
хангах үүднээс үйлдвэрлэлийн зорилтыг нэмэгдүүлбэл) байвал үр дүнд нь эрсдэл багасна. EDG 
тогтмол уулздаг ба Байгаль орчин болон ОННХ-ийн багуудын гишүүдийн тайлан аль аль талын 
санааг зовоосон асуудлыг хэлэлцэх таатай нөхцөл болдог. Энэ аудитын явцад утсаар хийсэн 
хэлэлцүүлгийн үед дундаа ашиглах замын зургийг Бэлчээр болон Амьжиргааг дээшлүүлэх 
төлөвлөгөөний орон нутгийн болон биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааг хамтран 
хэрэгжүүлэх замыг сурталчлах утгаар гаргахын үр ашгаас гадна санал болгож буй Экосистемийн 
Үйлчилгээний мониторингийн хөтөлбөрийг Бэлчээрийн нутаг болон Амьжиргааг дээшлүүлэх 
стратеги болон Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулдах асуудлыг сөхөж харсан.  

ОТ БОННҮ-ний хувьд онцгой гэж тодорхойлсон экосистемийн үйлчилгээний дөрвөн онцгой зүйлд 
нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд онцгой амьдрах орчны үнэлгээг энэ төсөлд зориулан хийж гүйцэтгэсэн 
(цэвэр усны хангамж, усны зохицуулалт, бэлчээрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон биомассын 
түлш). ОТ зүгээс 2014 оны 1-4-р улирлын онцгой экосистемийн үйлчилгээний “Мониторинг ба 
Үнэлгээний Хөтөлбөр”-ийг хүргүүлэх хугацааг дахин хянаж өгөх хүсэлт гаргасан. Зөвлөхүүд болон 
зээлдүүлэгчдээр ажлын хүрээ болон хэмжээг хянуулж, хариу өгөхөд хангалттай хугацаатай байхын 
тулд ийм хүсэлт гаргажээ. Экосистемийн үйлчилгээний мониторинг бх үнэлгээний хөтөлбөрийг 
Флора энд Фауна Интернэшнл болон Монгол улсын Их сургуулийн хамтын ажиллагаагаар 
дамжуулан хэрэгжүүлж байгаа болно. 2014 оны 10-р сард шаардлагатай байгаа мониторингийн 
хөтөлбөрийг боловсруулах гурван өдрийн семинарыг зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулаад 
байна. Үүнд холбогдох үндсэн үзүүлэлтүүд болон хууль журмын нийцлийг хянах босго утга багтаж 
байгаа бөгөөд мөн онцгой үйлчилгээний уян хатан удирдлагын суурь үндэслэлийг гаргаж өгөх 
зэргийг тусгавал зохино.  

5.9.2.8 Мониторинг 

Оюу Толгойн биологийн олон янз байдлын мониторингийн төлөвлөгөөний төсөлд (2014 оны 2-р 
сард хийгдсэн) 2013 оны 5-р сард зохион байгуулсан уулзалтыг дурьдсан бөгөөд WCS, WSCC, 
Састейнибилити, GBC болон ОТ Амьдрах орчинд тохирсон биологийн олон янз байдлын нөхцөл 
тус бүрийн эерэг болон сөрөг нөлөөг үнэлэхээр сонгосон үзүүлэлтүүдийг шалгахаар ялгаатай талын 
дүн шинжилгээ хийсэн (үүнд мөн байгалийн амьдрах орчин болон жороо тоодгийг оруулсан).  
Энэхүү аудитын явцад утсаар хийсэн хэлэлцүүлгийн явцад Байгаль Хамгаалах олон улсын 
нийгэмлэгийн улаан номонд орсон ховордсон амьтдын нэг болох Идлэг шонхорын мониторингийг 
оруулах боломжийн талаар ярилцсан.  

5.9.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Биологийн олон янз байдал ба Экологийн менежмент  

M1.16 Шувуу эрчим хүчний шугам мөргөх эрсдэлийг зохицуулах үүднээс 
суурилуулсан хавхлаг бүхий шувууны нислэгийн чиглэл өөрчлөгчийн 
ажиллагаатай холбоотой асуудал гарсаар байна. Бүрэн ажиллахгүй байгаа 
шалтгаан болон үр дагаврыг ойлгох оролцогдог хийгдэж байгаа ч энэ жил 
мониторингийн үйл ажиллагаанд ямар нэг өөрчлөлт ороогүй учраас эрчим 
хүчний шугам мөргөсөн шувуудын тоо хэмжээг тогтоогоогүй гэсэн үг юм. 
Жороо тоодог, идлэг шонхор зэрэг хамгаалах шаардлагатай төрөл зүйлийн 
хорогдлын тоо тогтмол байгаа учир энэ асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх нь чухал 
болоод байна. Нөлөөлөл онц ноцтой биш гэдгийг баталгаажуулах тодорхой 
нотолгоо байхгүй нөхцөлд амьдралд ойр шийдэл боловсруулах гэсэн санал 
болгож буй арга замыг боловсруулах ёстой болоод байна.  (B09, ЗБОЯБМТ ID1, 
БОЯБҮМТ). 

M1.17 2013 оны 10-р сард ОТ Зээлдүүлэгч нарт энэхүү хөнгөрүүлэх арга хэмжээг 
БОЯБМТ (болон Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ)-аас хасах саналыг тавьсан. Энэхүү 
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арга хэмжээг хасахдаа ОТ өөрийн дотоод Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг 
баримталсан бөгөөд Зээлдүүлэгч нарт 2014 оны 7-р сард үүний адил хүсэлт 
гаргасан (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2014-7-ийн дагуу). Машинудыг замаас 
гарахаас сэргийлэн хатуу биет бүтэц буюу хаалт хашилт тохиромжгүй гэдэг 
дээг мэргэжилтнүүд нэгдсэн зөвшилцөлд хүрснийг анхаарч үзсэнээр 
Зээлдүүлэгчид энэхүү арга хэмжээг БОЯБМТ болон Зээлдүүлэгчдийн 
БОЯБҮАТ-аас хасахыг дэмжсэн. Гэхдээ ОТ Гашуун сухайт, ОТ-Ханбогд болон 
ОТ-ОТ нисэх онгоцны буудлын зам дагуух онцгой газруудад машин замаас 
гарах байдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хувилбарт арга хэмжээг санал 
болгох шаардлагатай буюу холбогдох нөлөөг зохицуулах үүрэг хүлээж байгаа 
юм. Гэрээтт гүйцэтгэгчдийн машиныг хянах ажлын хүрээг эн тэргүүнд үнэлбэл 
зохино (B04, ЗБОЯБҮАТ ID6). 

M1.18 Бор Овоогийн булгийг орлуулахдаа Бор Овоогийн үндсэн онцлог шинж 
байдлыг боломжийн хирээр хуулбарлавал зохино.  Ингэхдээ үерлэл болон ус 
шүүрүүлэх хэмжээний өргөслийг анхаарч үзэхийн сацуу ургамлан бүрхүүл 
болон хадат илэрцийн амьдрах орчныг бий болгоно (БОННҮ Бүлэг B7a Хүснэгт 
7.1). Булгийг орлуулахдаа зорилтот ургамлын бүлгийг бий болгох явцдаа 
ургамлын экологийн шаардлагын хамт тодорхойлох ба ингэснээр ургамлын 
бүрхүүл нь орлуулсан булгийн нэгдэл хэсэг болж чадах ёстой. БОНБДЗ-ийн 
дараагийн томилолтын үеэр энэ ажлын явцыг хянаж үзнэ. Байгалийн 
мониторингийн мэдээллээс үзвэл түр хугацааны булаг нь зэрлэг амьтдыг ундны 
усаар хангаж байгаа бөгөөд булгийн эцсийн дизайн болон байршлыг 
баталгаажуулах хүртэл түр хугацааны маш сайн шийдэл болсон гэж үзэж байна 
(БОННҮ Бүлэг B7a Хүснэгт 7.1; Хэсэг 5.1.2.1 болон дугаар M1.1-ыг үзнэ үү) - 
[энэ аудитын үеэр хянагдаагүй. Залруулах арга хэмжээг ургамлыг дахин 
ургуулах аргачлалаар хийж байгаа хүлэмжийн туршилтуудын хамт 2014 оны 
Биологийн олон янз байдлын багийн ажлын төлөвлөгөөнд оруулсан гэж 
ойлгосон. Ажлын явцыг БОНБДЗ-ийн дараагийн аудитаар хянана]. 

M2.5 OT зөвлөхүүдийн зөвлөмжтэй уялдсан оролцогч талуудын хэлэлцүүлэг, дизайн, 
байршил, инженеринг болон байгаль орчны үнэлгээг тусган газар доорхи 
гарцуудыг суурилуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Анхны ажлын төлөвлөгөөг Зээлдүүлэгч нартай 2013 оны 4-р 
улиралд (БОЯБҮАТ ID 5, БОЯБМТ Хавсралт C) багтаан зөвшилцөх ёстой 
байсан хэдий ч одоо хугацаа нь хэтэрсэн.  ОТ-Гашуун сухайтын замыг 
шинэчлэлийн ажил нь Хулан болон Хар сүүлт зэрэг төрөл зүйлийн хөдөлгөөний 
хаалт болж байгаа замын хөдөлгөөний нэмэгдсэн ачаалалтай тулгарч 
болзошгүй. Замын хөдөлгөөний ачааллын түвшин одоогоор бага байгаа бөгөөд 
суурь судалгааны үр дүнгээс үзвэл Хулан зэрэг амьтад усанд очихоор замыг 
олон удаа гарах боломжтой байгаа. Гэхдээ ОТ энэ төрлийн төрөл зүйлийн 
онцгой амьдрах орчинд үзүүлэх үр дагаврын нөлөөллийг зохицуулах тал дээр 
шилдэг туршлагыг нэвтрүүлнэ гэсэн үүрэг хүлээсэн. Хувилбаруудыг авч үзэх 
дараагийн семинарыг 2014 оны 11-р сард зохион байгуулахаар төлөвлөсөн 
бөгөөд семинарын үр дүнг ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, амьдрах орчны 
холболтыг хангасныг баталгаажуулах бодитой арга хэмжээг тодорхойлоход 
ашиглах юм. Үүний зэрэгцээ замын хөдөлгөөний ачаллын түвшингийн 
хяналтыг хэрэгжүүлж, зэрлэг амьтдын хөдөлгөөний мониторингийг 
үргэлжлүүлэх ёстой. Ингэснээр саад болж буй нөлөөллийн нэгдсэн хандлагыг 
тодорхойлж болох юм (БОЯНБМТ ID B16 болон Хавсралт C, ID 5). 

M2.6 OT “зорилтот Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг” 
“Экосистемийн үйлчилгээний группын ажлын хүрээний дагуу” боловсруулан 
гэсэн үүрэг хүлээсэн. Биологийн олон янз байдалтай холбоотой оролцогч 
талуудын хамтын ажиллагааны шаардлагыг ОТ-н системтэй үр дүнтэй нэгтгэх 
гэсэн энэхүү заалт нь хуваарьт хугацаанаас маш ихээр хоцрогдолтой байгаа. ОТ 
энэхүү явцыг дуусгах хугацааг 2014 оны 4-р улирал хүртэл сунгуулах хүсэлтээ 
Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл 2014-006-ээр гаргасан. ОТ Флора энд Фауна 
интернэшнлыг өөрийн Биологийн олон янз байдлын чадавхийг дээшлүүлэх 
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болон Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах шаардлагуудыг хянуулахаар 
томилсон. Үр дүнгийн тайланд тусгасан зөвлөмжтэй уялдуулан зорилтот 
хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах үндэс болгох үүднээс ОТ-н 
биологийн олон янз байдлын оролцогч талуудыг нэгбүрчлэн тодорхойлох, 
оролцогч талуудтай хамтран ажиллах зорилгоор ОТ-н төлөвлөлтийн системд 
биологийн олон янз байдлын үүрэг хариуцлага, шаардлагуудыг гүйцэтгэхийн 
тулд шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлохыг, тухайлбал, ОТЗҮА-аар 
дамжуулан санал болгожээ.  

Оролцогч талуудтай хамтран ажилласнаар биологийн олон янз байдлын үүрэг 
хариуцлагыг бэхжүүлэхээс гадна ОТ-н биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг загварчлах, бэлэн болгоход нэн ач 
холбогдолтой юм (B28). ОТ “биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэх хөтөлбөр 
нь үндэсний хэмжээний хамгаалалтын асуудал болон оролцогч талуудын эрх 
ашигтай уялдсан оролцогч талуудын бодитой хамтын ажиллагаа болон 
хэлэлцүүлгийг хийх, энэ нь урт хугацааны туршид аргачлал, улс төр болон 
захиргааны хувьд бодитой байх” үүрэг хариуцлагыг хүлээсэн билээ.  

ОТ энэхүү үүргээ биелүүлэх арга хэмжээ авсан бөгөөд Монгол улсын Засгийн 
газартай Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах шинэ бодлогын тал 
дээр зөвлөлдөж байгаа болно. Гэхдээ энэ тал дээр ОТ холбогдох стандарт болон 
шаардлагуудыг хангана гэдгийг баталгаажуулах үүднээс Засгийн газар болон 
бусад хэд хэдэн оролцогч талуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах 
шаардлагатай. Үүнийг хүсэлт гаргасны дагуу нилээд урт хугацаанд хэрэгжүүлэх 
боломжтой (БОЯБМТ B05; ЗБОЯБҮАТ ID 24, БОЯМБТ Хавсралт C). 

M2.7 ОТ зүгээс ургамлан бүрхүүл буюу амьдрах орчны нөхөн сэргээлтийн талаархи 
санал болгож буй үүрэг хариуцлагыг харуулсан тодорхой заалтыг тусгасан 
зорилго бүхий ГАХТ буюу түүнтэй дүйцэхүйц төлөвлөгөөг 2014 оны 4-р 
улиралд багтаан Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлэх ёстой байсан. Энэ нь байгалийн 
амьдрах орчны “цэвэр алдагдалгүй” байх талаархи PS6 шаардлагыг хангах ОТ 
амжтлтыг хянах суурийг харуулах төдийгүй онцгой ургамлын төрөл зүйлийн 
цэвэр эерэг үр дүнгийн хувьд ОТ-н биологийн олон янз байдлын стратегийг 
илэрхийлэхэд шаардагдаж байгаа юм. ОТ нөхөн сэргээсэн ургамлын тэнцвэртэй 
холбоотойгоор хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа Нөхөн сэргээх журамд тусгахыг 
санал болгосон бөгөөд мөн холбогдох төлөвлөгөө, журмыг шинэчлэхээр болсон. 
ГАХТ-ыг боловсруулах үүрэг хариуцлагаа хасах хүсэлтийг Өөрчлөлтийн 
мэдэгдлээр Зээлдэгчдэд хүргэсэн бөгөөд нөхөн сэргээлтийн биологийн хүчин 
зүйлийг төлөвлөсөн ёсоор Нөхөн сэргээлтийн журамд тусгана гэсний үндсэн 
дээр Зээлдэгчид үүнийг хүлээн зөвшөөрөх бололтой (ЗБОЯБҮАТ ID 18c, 
БОЯНБМТ Хавсралт C). 

M2.8 Хууль бус зэрлэг ургамал болон ан амьтны бүтээгдэхүүний журамд (OT-10-E9-
PLC-1001) хууль бусаар ан хийхийг хориглосон бөгөөд энэ журмыг үндсэн 
болон гэрээт гүйцэтгэгчийн бүх ажилчныг оруулах нийт ажиллах хүчинд 
сургалт, танилцуулга хэлбэрээр хүргэнэ. ОТ зүгээс энэ асуудлыг зохицуулах 
ОТ-н хандлагыг тодорхойлох Бодлогыг журмуудаар (OT-10-E9-PRC-0005-E) 
солих тухай албан ёсны Өөрчлөлтийн Мэдэгдлийг (2014-006) Зээлдүүлэгч нарт 
хүргүүлсэн болно. Гэхдээ шалгалт болон сургалтын явцад шаардлагатай 
журмын талаархи мэдээлэл байхгүй гэдгийг WCS олж тогтоосон байна. 
Мониторинг хийх тодорхой үндэслэлийг тусгасан шинэчилсэн журам 
шаардлагатай байгаа бөгөөд журмуудыг хянуулахаар дахин хүргүүлэх 
шаардлагатай (ЗБОЯБҮАТ ID 18d, БОЯБМТ Хавсралт C). 

Ажиглалт–Биологийн олон янз байдал болон Экологийн менежмент 

1. Энэ аудитын явцад нөхөн сэргээлтийн явцтай “газар дээр нь” танилцах боломжгүй 
байсан. Нөхөн сэргээлт болон сэргээн босголтын үр дүнтэй холбоотой үүрэг 
хариуцлага биологийн нөхөн сэргээлтийн журмыг шалгах асуудал хойшлогдсонтой 
холбогдон тодорхой бус байна. Нөхөн сэргээлтийн үр дүнгийн зорилтуудыг дахин 
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нягтлах, төлөвлөлт болон сэргээн босголтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх талаар 
мэдээлэл өгөх судалгааны нэмэлт хөтөлбөр шаардлагатай байгаа болно. Энэхүү 
аудитын үеийн хэлэлцүүлгээр нөхөн сэргээлтийн шинэчилсэн журмыг боловсруулсан 
бөгөөд журмыг нэмэлт судалгааны зүйлийн хамт дараагийн аудитаар шалгах юм. 

2. Биологийн олон янз байдлын санамсаргүй үр дагавар байхгүй гэдгийг шалгах орон 
нутагт суурилсан оролцоо ердийн эрсдэлийн үнэлгээний журмыг боловсруулахад 
хэрэгцээтэй байгаа болно. Үүнийг хэрэгжилтийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг цаашид 
боловсруулах ажлын хамт Экосистем Сервисес Группээс санал болгосон. Групп нь 
Биологийн олон янз байдал болон Орон нутаг болон Нийгмийн харилцааны багуудыг 
оролцуулан төлөвлөгөөг хамтран боловсруулахаар ажиллаж байна. Биологийн олон янз 
байдал болон ОННХ төлөвлөгөө хэрхэн харилцан уялдаж байгааг харуулах тодорхой 
замын зургийг боловсруулах давуу талын талаар энэ аудитын үеэр ярилцсан. 
Хөндлөнгийн оролцоо болон мониторингийн аргачлалын анхны туршилтанд гол 
анхаарлаа хандуулж байгаа бөгөөд энэ нь нилээд урагштай байна. БОНБДЗ-ийн өмнөх 
томилолтын үеэр орон нутгийнхаас авсан санал дээр үндэслэн оролцож буй орон 
нутгийн иргэдэд тогтмол мэдээлэл өгөх боломжуудыг тодорхойлох ажлыг 
үргэлжлүүлэх шаардлагыг мөн энэ аудитын үеэр дахин сөхөж үзсэн 

3. Өмнөговийн бүсийн ЦЭН-тэй холбоотой хамгаалалтын арга хэмжээний үр дүнд ан 
агнууртай холбоотой нөлөө буурсан гэж үзэж байна. WCS-ээс хууль бус антай 
холбоотой мэдээллийг боловсруулах явцад тодруулсан боломжуудыг харгалзан үзвэл 
хууль бус ан агнуурын хяналт, зохицуулалт хийх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын 
чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай байгаа бөгөөд энэ нь ОТ-н ЦЭН-гийн стратегид 
тусгагдах оролцооны багцыг тодорхойлох дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөлтийн журмын 
нэг хэсэг болно.  

4. Хулангийн судалгааны зөвлөмжид (БОЯБҮМ-ын явцын 3 дахь тайлангийн Хавсралт С) 
хулангийн зам гарах давтамж, хугацаанд замын хөдөлгөөний үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийг үнэлгээ хийхэд шаардлагатай ОТ зам дагуух замын хөдөлгөөний ачааллыг 
тогтоох болон үйл ажиллагааг хянах зэргийг оруулсан. Тайланд мэдээллийг зайнаас 
дамжуулах автомат системийг суурилуулбал хамгийн оновчтой гэж зөвлөжээ. Мөн зам 
гарах цэгүүдийн бодит шинж байдлыг нарийвчлан бүртгэснээр тогтмол гарцаар гарах, 
гарахгүй байх шалтгааныг судлах боломжтой болох юм. Зам гарахад тааламжтай, эсвэл 
урьдчилан сэргийлсэн боломжит хүчин зүйлүүдийн талаархи илүү дэлгэрэнгүй 
судалгаа хийснээр хулангийн бэлчээрийн бүс нутгийн дагуух амьдрах орчны холболтыг 
хангах үр дүнтэй арга хэмжээг төлөвлөх боломжтой болно. Энержи Ресорсис болон 
Таван Толгой зэрэг уурхайн бусад замуудыг авч үзсэнээр тээвэрлэлтийн замын саадын 
үр нөлөөний талаар илүү гүнзгий ойлголттой болох юм. Эдгээр болон бусад 
зөвлөмжүүдийг 2014 оны 11-р сарын уулзалтаар авч үзнэ.  

5. Оюу Толгойн биологийн олон янз байдлын мониторингийн үндсэн төлөвлөгөөний 
төсөлд (2014 оны 2-р сарын) 2013 оны 5-р сард зохион байгуулсан уулзалтыг дурьдсан 
бөгөөд энэ уулзалтын үеэр ECS, WSCC, Састейнибилити, GBS болон ОТ онцгой 
амьдрах орчихд тохирсон биологийн олон янз байдлын төлөөлөгчид (үүн дээр нэмээд 
байгалийн ан амьтад болон жороо тоодог) үзүүлэх онцгой сөрөг болон эерэг нөлөөг 
илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийг зөв сонгосон эсэхийг тодорхойлох шинжилгээг хийсэн. 
Энэ аудитын явцад утсаар хийсэн ярилцлагаар Байгаль Хамгаалах олон улсын 
нийгэмлэгийн улаан номонд орсон ховордсон амьтдын нэг болох идлэг шонхорын 
мониторингийн үүнд оруулах асуудлыг авч хэлэлцсэн.  

6. ЗБОЯБҮАТ-иын 18b зүйлийн шаардлагын дагуу БОНБДЗ БОННҮ-гаар хүлээсээн бүх 
үүрэг амлалтыг OESMPS-д оруулсан эсэхийг хянах зорилгоор БОЯБМТ болон 
биологийн олон янз байдлын талаар хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хянаж үзэх ёстой. 
Зээлдүүлэгч нар шинэчилсэн БОЯБМТ-г батлахын тулд дэлгэрэнгүй шалгалт хийх 
шаардлагатай.  
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6 НИЙГМИЙН АСУУДАЛ 
6.1 ЭНЭХҮҮ АУДИТЫН НИЙГМИЙН ХЯНАЛТЫН ХҮРЭЭ 
2014 оны 7-8-р сарын аудит бичиг баримтын шалгалт байсан учир энэхүү аудитыг хийхдээ бичиг 
баримтыг хянах, ОТ холбогдох хэлтсүүдийн ажилчидтай ярилцахад чиглэж байв. Энэхүү шалгалтын 
явцад үйл ажиллагааны гаднах оролцогч талуудтай ямар нэг байдлаар харилцаагүй болно. Бичиг 
баримтын шалгалтын гол анхаарал хандуулсан зүйл нь байгаа зөрчил болон ОТ үйл ажиллагааны 
явц, мөн ажиллах хүчний илүүдэл, ажилчдын орон сууц, малчдын амьжиргаа болон амьжиргааг 
сэргээх төслүүд, нүүн шилжсэн малчдын гүйцэтгэлийн аудит, эдийн засгийн хувьд дүрвэсэн 
малчдын үр дүнгийн үнэлгээ болон эмзэг бүлгийн малчин өрх зэрэг байсан болно. Илүү цомхон 
хүрээнд орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 
асуудлуудыг энэхүү бичиг баримтын аудитын нэг хэсэг болгон ярилцсан болно.  

6.2 АЖИЛЛАХ ХҮЧ БОЛОН АЖЛЫН НӨХЦӨЛ 
6.2.1 Төслийн стратеги  

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт 
хийснийг тэмдэглээгүй болно.  

6.2.2 Ажиглалт  

6.2.2.1 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба ажиллах хүч 

ОТ ажиллах хүч ил уурхайн олборлолт, баяжмалын тээвэрлэлт болон эдгээрийг дэмжих үйл 
ажиллагаанд анхаарал хандуулсан хэвээр байна. Гүний уурхайн барилгын ажил цуцлагдсан хэвээр 
байгаа бөгөөд зөвхөн хязгаарлагдмал тооны ажилчин засвар үйлчилгээ үзүүлж байгаа болно.  

Өнгөрсөн аудитаас хойш ажиллах хүчний шалгалтыг явуулсан бөгөөл гэрээт гүйцэтгэгчийн болон 
ОТ ХХК-ийн ойролцоогоор 330 ажилчин илүү байсан байна. Энэ нь одоогийн үйл ажиллагаанд ОТ 
ажиллах хүчнийг “зөв хэмжээтэй байлгах төлөвлөлтийн” нэг хэсэг болно. 6-р сарын 30-ны байдлаар 
ОТ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа нийт ажилчны тоо 6,798 байснаас монгол боловсон хүчин 
94%-ийг эзэлж байв. 2,700 орчим ажилчин нь ОТ ХХК-ийн ажилчид бөгөөд үлдсэн нь гэрээт 
гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн ажиллах хүч болно. Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгасан 
үндэсний ажилах хүчний гол үзүүлэлтийг хангасан хэвээр байгаа. Төслийн талбай дээр ажиллаж 
байгаа гэрээт гүйцэтгэгчийн тоо өмнөх аудитын үетэй адил хэвээр байна. Энэхүү бичиг баримтын 
аудитын үед ажиллах хүчний шалгалтын үр дүнд ирэх 5 жилийн ажиллах хүчний төсөөллийг 
боловсруулж байгаа бөгөөд энэ асуудлыг БОНБДЗ төслийн талбай руу хийх дараагийн томилолтын 
үеэр үнэлнэ.  

Орон нутгаас ажиллах хүчин авах, сургах болон хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой үзүүлэлтүүд 
бүхий тогтмол мэдээллийг орон нутгийн засаг захиргаа болон иргэдэд хүргэх ажил хийгдээгүй 
байна. Тайланд оруулах үндсэн үзүүлэлт болон шаардлагатай мэдээллийг тусгасан загварыг бэлтгэх 
тал дээр ОТ-н зүгээс ахиц дэвшил гарсан гэсэн хэдий ч тогтмол мэдээлэл хүргэх ажил эхлээгүй 
байна. Хүний нөөц болон Орон нутаг, Нийгмийн харилцааны хэлтсийнхэн хоорондоо ажлаа 
уялдуулж энэ асуудлыг нэн яаралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. (Мөн Хэсэг Error! Reference 
ource not found. үзнэ үү). 

6.2.2.2 Ажилчдын харилцааны менежмент 

Гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах баг шаардлагын дагуу бүх шинэ ажилчдыг ажилд авахын 
өмнөх үзлэг, сургалтанд хамруулах, мөн ОТ үйл ажиллагаанд оролцохдоо ажлын байранд 
холбогдолтой холбогдох сургалтанд хамруулах тал дээр гэрээт гүйцэтгэгч компаниудтай нягт 
хамтран ажиллаж байна.  Гэрээт гүйцэтгэгч компанийн Хүний нөөц болон Ажилчдын харилцааны 
гүйцэтгэлийг тогтмол хянаж, шалгах үүргийг ОТ хүлээсэн хэвээр байна. Тухайлбал, гэрээт 
гүйцэтгэгчийн компанийн ажилд авах, сонгох явц, цалин хөлс, хөдөлмөрийн гэрээ, ажилчдад 
үзүүлэх тусламж, санал гомдол авах журмын тогтмол хяналт, ажилчдыг зөөх, шилжүүлэх зэрэг нь 
хууль журамд нийцүүлэх явцад багтаж байгаа болно. Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөөнд 
заасны дагуу Хангамжийн хэлтэс гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын Хүний нөөц/Ажилчдын 
харилцааны гүйцэтгэлийг хянах үүрэг хүлээж байгаа болно. БОНБДЗ энэ асуудлыг Хангамжийн 
хэлтэс болон бусад холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран төслийн талбай руу хийх дараагийн томилолтын 
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үеэр хянаж үзэх болно. Аудитын хуваар болон ажлын хүрээ, мөн хууль журмыг даган мөрдсөн 
талаархи өмнө хийгдэж байгаа үнэлгээний (хийгдэж байсан бол) үр дүнг авах боломжтой болно. 
Үндсэн буюу Ангилал 1-т багтаж байгаа Гэрээт гүйцэтгэгч компанийн гүйцэтгэлийг эн тэргүүнд 
хянах шаардлагатай.  

Ажилчдаас ирсэн гомдлын сүүлийн үеийн товч мэдээг (2014 оны 4-6 сар) хянаж үзэхэд ирсэн 
гомдлын хэмжээ өнгөрсөн аудитынаас өмнөх 3 сарын хугацаатай харьцуулбал харьцангуй бага 
байгаа юм. ОТ-оос хийсэн ойрын үеийн цомхотголтой холбоотойгоор Speak Out системд ажилчдаас 
ямар нэг гомдол ирээгүй гэж харагдаж байгааг онцлох нь зүйтэй.  

6.2.2.3 Олноор цомхотгох болон халах 

ОТ үйл ажиллагааны ажиллах хүчний төлөвлөсөн “тохирох орон тоо”-ны үнэлгээг 2014 оны 2-р 
улиралд хийж гүйцэтгэсэн.  Нийт 330 ажлын байрыг (гадны болон монгол ажилчдын ажлын байрыг 
оролцуулан) одоогийн үйл ажиллагаанд шаардлагагүй гэж тодорхойлсон. 2014 оны 3-р сард эдгээр 
ажлын байрны цомхотголын төлөвлөлтийг хийж эхлүүлсэн бөгөөд 5-р сарын 28-ны өдөр төслийн 
хэмжээнд болон ажилчдад мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг 2014 
оны 6-р сард боловсруулан бэлтгэж Зээлдүүлэгч нарт болон БОНБДЗ-д хянуулахаар өгсөн. Энэ 
төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон олноор цомхотгох ажлыг хэрэгжүүлэх болон цомхотгогдсон 
ажилчдад үзүүлэх нөлөөг бууруулахад ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын авах үндсэн арга 
хэмжээнүүдийг тусгажээ. Төлөвлөгөөг урьдчилан бэлтгэж Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлэх нь зөв юм. 
ОТ зүгээс Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ОТ болон нөлөөлөлд өртсөн 
гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд нягт хамтран ажилласан гэж мэдэгдсэн. Нөлөөлөлд өртсөн үндсэн 
гэрээт гүйцэтгэгчидтэй хэд хэдэн уулзалт хийсэн. Цомхотголын явцад цомхотголд орсон 
ажилчидтай хамтран ажиллах үндсэн арга нь нүүр тулсан ярилцлага байсан бөгөөд 2014 оны 6-р 
сарын сүүл гэхэд 250 гаруй ярилцлага хийсэн байна.  

Цомхотгол хийхэд Монгол улсын хуулийн дагуу цомхотгох мэдэгдэл өгөх зохистой хугацаа, гэнэт 
халагдсаны нөхөн төлбөр зэрэг хуулийн заалтуудыг даган мөрдөх ёстой байдгийг Хүний нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан. ОТ-той хийсэн ярилцлагаас үзэхэд энэхүү төлөвлөгөөг ОТ 
хэрэгжүүлсэн байна. Гэхдээ төлөвлөгөөг ОТ ХХК болон гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд бүрэн 
хэрэгжүүлсэн гэдгийг ОТ-н зүгээс харуулах нэмэлт баталгаа шаардлагатай байгаа болно. Нэн 
ялангуяа  мэдэгдэл өгөх зохистой хугацаа, хэлэлцүүлэг, цомхотголын нөлөөг бууруулах арга хэмжээ 
зэргийг гэрээт гүйцэтгэгчийн ажилчдад өгч үзүүлэх нь нэн чухал юм. ОТ-н зүгээс гэрээт гүйцэтгэгч 
компаниуд цомхотголыг хэрхэн явуулсан, ямар асуудал үүссэн, хэрхэн шийдвэрлэсэн зэргийг 
хянасныг харуулах баримтуудыг Зээлдүүлэгч нарт болон БОНБДЗ-д өгөх шаардлагатай.  

Ангилал болон байршлаар нь цомхотгогдсон ажилчдын талаархи зарим мэдээллийг ОТ-оос өгсөн 
болно. Цомхотголд орсон орон нутгийн ажилчдын тоо цөөхөн буюу Ханбогд сумаас 11, Өмнөговь 
аймгийн бусад сумдаас 42 ажилчин байна. Хэдийгээр орон нутгаас харьцангуй цөөн тооны хүн 
цомхотголд орсон ч БОНБДЗ-ийн зүгээс ОТ шаардлагатай бол хувь хүмүүсээс үл хамааран, 
ялангуяа Ханбогд сумаас олноор цомхотгосны нөлөөг хэрхэн хянаж, зохицуулсан талаар ОТ-ээс 
мэдээлэл авах хүсэлтэй байгаа болно. Нийт ажиллах хүчнийг бууруулснаас болж эргүүлэн ажилд 
авах боломж хязгаарлагдмал байгаа хэдий ч Хүний нөөцийн хэлтэс ОТ ХХК болон гэрээт 
гүйцэтгэгч компаниудтай хамтран ажиллаж боломжтой бол эргүүлэн ажилд нь авах, үүний дотор 
орон нутгийн ажилчдыг эргүүлэн татах тал дээр ажиллаж байна.  

Цомхотголын явцын эцсийн үр дүнгийн дэлгэрэнгүй хураангуйг ойрын хугацаанд буюу тухайлбал 
эргүүлэн ажилд авсан хүний тоо, гэрээт гүйцэтгэгч компаниудтай хийсэн уулзалтууд, хувь 
хүмүүстэй хийсэн ярилцлагын тоо, ажилчдын нөхөн төлбөрийн тусламж авах хүсэлт гаргасан 
хүмүүсийн тоо, ажлын тодорхойлолт зэрэг бусад тусламж авсан хүмүүсийн тоо зэргийг үүнд 
багтаасан. Энэ нь 2013 онд хийсэн өмнөх цомхотголын сул тал байсан бөгөөд энэ удаагийн явцыг 
ОТ илүү үр дүнтэй амжилттай зохицуулсан гэж үзэж байна.  

Оюу Толгойн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хүсэлтийн дагуу ОТ ХХК-ийн ажилчдад өгөх 
цомхотголын нөхөн төлбөрийн талаар Оюу Толгой Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хэлэлцээр 
хийсэн. Хэлэлцээр амжилттай болж ажилчдад өгөх гэнэт халагдсаны төлбөр дээр тохиролцоонд 
хүрсэн. Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ цомхотголын талаар санаа зовниж байгаагаа 
Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн зөвлөл илэрхийлсэн. Гэхдээ шууд ОТ-д хандаагүй гэж ойлгосон. ОТ 
Үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчид Үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлтэй шууд харилцсан (ОТ ХХК-
тай биш) бөгөөд компани үйлдвэрчний эвлэлтэй амжилттай хэлэлцээр хийсэн учир тэд 
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Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн зөвлөл буюу бусдын хөндсөн асуудлын талаар ямар нэг мэдээлэлгүй 
байсан.  

6.2.2.4 Ажилчдын орон сууц 

7-р сарын дундуур хийсэн бичиг баримтын аудитын үеэр түр хугацааны Өмнөд кэмп дээр замын 
ажилчид, үйлчилгээ болон аюулгүй байдлын ажилтан зэрэг 40 хүрэхгүй хүн байсан гэж мэдээлсэн. 
Кэмпийг буулгасан. Төслийн талбай руу хийсэн өнгөрсөн томилолтын үеэр илрүүлсэн орон сууцны 
үйлчилгээтэй холбоотой асуудлуудыг ОТ-д мэдэгдэж кэмп дээр очсоны дараа засч залруулсан гэсэн. 
ОТ Өмнөд кэмпийн бүх дэд бүтцийг буулгаж, тухайн талбайг ОТ болон байгаль орчны орон нутаг 
болон улсын стандарт, шаардлагын дагуу нөхөн сэргээх төлөвлөгөөтэй байгаа гэж ойлгосон. Энэхүү 
эцсийн тайланг бэлтгэх явцад ОТ Өмнөд кэмпийг 2014 оны 8-р сарын 11-ний өдөр албан ёсоор татан 
буулгасан гэж мэдэгдсэн. БОНБДЗ дараагийн аудитаар Өмнөд кэмпийн татан буулгалт болон нөхөн 
сэргээлтийг баталгаажуулна.  

Манлай кэмпийн бүх орон сууцны блокуудыг чимээ нэвтрүүлдэггүй болгосон. Мөн төслийн талбай 
дээр байрлах бохир ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ажиллагааг сайжруулж, өмнөх томилолтын үед 
Манлай кэмпийн оршин суугчдын хөндсөн үнэрийн асуудлыг алга болгосон гэж ойлгосон. БОНБДЗ 
дараагийн аудитаар энэхүү эерэг ахицыг баталгаажуулах ба орон сууцны нөхцөл, ажилчдад 
одоогийн болон урт хугацааны орон сууцны төлөвлөлтийн талаар мэдээлэл хүргэж байгаа талаар 
хяналт үргэлжлүүлэн тавих болно.  

OT Ханбогд сумын төвд байрлах ажиллах хүчний орон сууцны зориулалттай Си Ай Эсийн хуучин 
кэмпийг дахин нээх төлөвлөгөөгүй байгаа гэдгээ баталгаажуулсан. Түүнчлэн ойрын хугацаанд ОТ 
төслийн талбайн гадна шинэ ажиллах хүчинд зориулан орон сууц барих төлөвлөгөө байхгүй гэв. 
Гэхдээ цаашид Ханбогд суманд орон сууц барих шаардлага гарч болох хэдий ч одоогоор тодорхой 
бус байгаа бөгөөд БОНБДЗ зүгээс шинэ орон сууц барих төлөвлөгөө гарах бол Зээлдүүлэгч нарт 
мэдэгдэхийг хүсч байгаа болно. БОНБДЗ дараагийн аудитын үеэр ОТ-н тээврийн гэрээт 
гүйцэтгэгчийн ашиглаж байгаа орон сууцыг үнэлэх сонирхолтой байгаа болно.  

6.2.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Ажиллах хүч болон Ажлын нөхцөл  

M2.9 Өмнөд кэмпийг төлөвлөсний дагуу 2014 оны 8-р сарын 11-ний өдөр хаасан. 
Дараагийн аудитаар хаалт болон нөхөн сэргээлтийн ажлыг хянаж 
баталгаажуулна. (ГАМТ Хэсэг 5.1.5 болон 5.1.8, L08).   

M2.10 Орон нутгийн оролцооны талаархи тайлангийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 
зөвшилцөж, мэдээлэл хүргэх загварыг боловсруулсан. Ханбогд сум болон 
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн иргэдэд ажил эрхлэлт, сургалт болон бусад 
үйл ажиллагаатай холбоотой орон нутгийн оролцооны талаарх тогтмол 
мэдээллийг хүргэж эхлэх шаардлагатай байна (ГАМТ Хэсэг 5.1.2, 
ХАШХЗМТm21). 

Ажиглалт– Ажиллах хүч ба Ажлын нөхцөл 

1. Гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын Хүний нөөц/Ажилтны харилцааны нийцлийн 
үнэлгээний аудитын хуваарь болон хүрээ, мөн өмнөх нийцлийн үнэлгээний үр дүнг 
(байгаа бол) Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д гаргаж өгөх (ГАМТ Хэсэг 5.1.8 болон 9.2). 

2. ОТ ХХК болон гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд Хүний нөөцийн менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг илэрхийлэх баримт зэрэг нотолгоог гаргаж 
өгөх. Үүнд гэрээт гүйцэтгэгчдийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснийг ОТ-оос хянасан 
нотолгоог багтаасан байна. Цомхотгол хийсний дараахь эцсийн үр дүнгийн дэлгэрэнгүй 
хураангуйг гаргаж өгөх (ГАМТ Хэсэг 5.1.3 болон 9.1, L04). 

3. Зам засварын ажилчны үүрэг гүйцэтгэж байгаа Ханбогд сумын малчдыг урт хугацааны 
ашиглалтын ажилд авах шилжилтийг үргэлжлүүлэн хийх, үүнд мөн боломжтой бол 
хариуцлага хүлээсэн ажилчныг оруулах  
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4. Орон нутгаас ажилчин авах явцад тавих хяналтыг үргэлжлүүлэх, шинэ гэрээт 
гүйцэтгэгч компаниуд Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгаас ажиллах хүч авах 
бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг хянах (ГАМТ Хэсэг Section 5.1.2, L02). 

5. Ханбогд сумын орон нутгаас ажилд авах хөтөлбөр дээр ОННХХ болон Хүний нөөц 
болон Сургалтын багууд нягт хамтран ажиллаж байгаа эсэхийг хянах.   

6. Ашиглалтын үеийн 5 жилийн хүн хүчний төсөөллийг эцэслэн боловсруулж Зээлдүүлэгч 
нар/БОНБДЗ-д танилцуулах.  

7. 2014 онд шинэ журам нэвтрүүлснээс хойш ажилчдад ХХХ хүрэлцээтэй байгаа эсэхийг 
хянаж, судлах, хангалттай ХХХ байлгах.  

8. ОТ төслийн талбайн орон сууцны нөхцөл болон ажилчдын зан байдлын хяналтын 
үргэлжлүүлж хийх, ажилчдыг одоогийн болон урт хугацааны орон сууцны 
төлөвлөгөөний талаар мэдээлэлтэй байлгах. Ажилчдад урт хугацааны орон сууцны 
төлөвлөгөөг танилцуулах, гүний уурхайн барилгын ажил зогссонтой холбоотойгоор 
үүссэн тодорхой бус байдлыг тайлбарлах (ГАМТ Хэсэг 5.1.5, ХАШХЗМТ, Хүснэгт 2, 
ХАШХЗМТ15).  

6.3 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ БОЛОН АМЬЖИРГААГ 
САЙЖРУУЛАХ 
6.3.1 Төслийн стратеги 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт ороогүй 
болно.  

6.3.2 Ажиглалт 

6.3.2.1 Нүүлгэн шилжүүлэх 

Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын Гүйцэтгэлийн аудитыг ОТ хийж байгаа. Өргөн хэрэглээний барааны 
нөөц, орлого, амьжиргаагаа залгуулах ажил гээд малчин өрхүүдийн мэдээллийг цуглуулахад бага 
зэрэг бэрхшээл гарч байгаа талаар мэдээлсэн. Малчид энэ төрлийн мэдээллийг10 өгөх сонирхолгүй 
байгаа гэж дүгнэсэн. БОНБДЗ-тэй ярилцсаны дараа ОТ зүгээс нүүлгэн шилжүүлснээс хойш 
нөлөөлөлд өртсөн айлуудын амьжиргаа болон амьдралын түвшний өөрчлөлтүүдийг үнэлэхэд 
шаардлагатай бусад мэдээллийг ашиглан тайлангийн төслийг сайжруулах бусад боломжийг 
эрэлхийлж байгаа болно. Үүнд Ханбогд сумын 2013 оны тооллогын мэдээлэл болон сүүлд хийгдсэн 
бусад судалгаа зэргийг оруулна гэж тооцож байна. Боломжтой бол өрхийн сүүлийн үеийн 
мэдээллийг нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын 2010 оны өмнөх үнэлгээний үр дүнг суурь мэдээлэл 
болгон харьцуулалт хийх юм. БОНБДЗ-ийн сүүлийн тайланд дурьдсаны дагуу Гүйцэтгэлийн 
аудитад тодорхой хугацааны турш дахь малчдын амьжиргаа болон амьдралын түвшин, аудитын13 
үндсэн үзүүлэлт бүрээр дүгнэлт, 201114 онд эдийн засгийн байдлаас шалтгаалан хоёр дахь удаагаа 
нөлөөлөлд өртсөн 5 өрхийн талаархи хангалттай мэдээлэл зэргийг оруулсан нь маш чухал юм.    

БОНБДЗ зүгээс төслийн талбай руу хийх дараагийн томилолтоос өмнө эцсийн аудитын тайланг 
хянуулахаар өгнө гэж тооцоолж байгаа бөгөөд шаардлагатай бол эцсийн төсөл дээр санал өгөх юм. 
Нүүлгэн шилжүүлснээс хойшхи хугацааг авч үзвэл ОТ-н хувьд боломжтой бол 2014 оны эцэс гэхэд 
гүйцэтгэдийн аудитыг хаах нь оновчтой болох юм. Эцэслэсэн тайланг нүүлгэн шилжүүлэн малчдад 
болон бусад холбогдох оролцогч талуудад хүргүүлнэ (тохирсон хэлбэрээр). 

6.3.2.2 Эдийн засгийн улмаас нүүн шилжсэн малчид 

ОТ зүгээс нүүн шилжсэн малчдын мэдээллийн санг сайжруулсаар байгаа хэдий ч энэ ажил байнга 
хийгдэж байгаа. Өмнө зөвлөсний дагуу бид энэхүү мэдээллийг санг нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн 
нийгэм-эдийн засгийн үндсэн мэдээллийг нэмж сайжруулснаар цаашид дотоодын хяналтын 
хэрэгсэл болгож ашиглахаар болгох шаардлагатай. Ханбогдын 2013 оны тооллогын мэдээ болон 
нөлөөлөлд өртсөн малчдын суурь мэдээллийг ашиглаж болно. Түүнчлэн мэдээллийн санг өргөтгөж 
                                                 
10   Зарим хүмүүс дэмжлэгийг бууруулах эсвэл зогсоож болзошгүй гэж ойлгодог учраас орлого, амьжиргаа болон 

амьдралын түвшингийн талаарх мэдээллээ өгөхөөс татгалзсан тухай мэдээлсэн.    
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Ханбогд сумын бусад малчдыг оруулж болно (эсвэл түүвэр оруулах). Эдгээр малчин өрхүүд нь 
НШҮАТ-ий дагуу өвөлжөө нь ашиглалтын үйл ажиллагааны шууд нөлөөлөөлийн бүсэд ороогүй 
боловч мал маллах ажил нь зуншлагаа алдсан, сумын газар ашиглалтанд өөрчлөлт орсны улмаас 
нөлөөлөлд өртсөний улмаас “Е Ангилал”-д багтана.  Малчдын энэ бүлгийг мөн дэмжлэг үзүүлэх 
арга хэмжээний зорилтот бүлэг болгож, хяналт болон үнэлгээний явцад оруулах нь чухал юм.  

2011 оны хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын үр дүнгийн үнэлгээ өнгөрсөн аудитаас хойш урагшлаагүй 
болно. ОТ СМБ болон СГЗЗ-тэй илүү өргөн хүрээнд ярилцаж төлөвлөж байгаа гэж ойлгосон. 
БОНБДЗ анхан шатны ажил, зөвлөлдөх уулзалт зэргийг давхардуулахаас сэргийлж энэ судалгааг 
нэгтгэж байгааг дэмжиж байгаа бөгөөд олон талт судалгаан дээр ойрын хугацаанд зөвшилцөлд 
хүрэхгүй бол үр дүнгийн үнэлгээг дангаар нь хийх шаардлагатай гэж үзэж байна. Үр дүнгийн 
үнэлгээг 2014 он дуусахаас өмнө эхлүүлбэл зохино.11 

Малчин өрхүүдийн мэдээллийг санг үр дүнгийн үнэлгээний явцад зориулан төлөвлөх хэрэгсэл 
болгон ашиглаж болно. ОТ төрөл бүрийн төсөлд хамрагдаж байгаа өөр өөр багийн, өөр өөр 
нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхийг жишээ болгон үр дүнгийн үнэлгээнд оролцуулах ёстой (үүнд мөн 
эмзэг бүлгийн малчин өрхийг оруулна).  Эдгээр өрхүүдэд ОТ-оос шууд нөхөн төлбөр авсан болон 
Ханбогд сумын бусад малчин өрхүүд багтаж байгааг тэмдэглэмээр байна (Е Ангиллын өрхүүдийг 
дээр тайлбарлав).  Малчдын бүх бүлгийн амьжиргааны түвшинг үнэлэх шаардлагатай бөгөөд 
өнөөдрийг хүртэл хэрэгжсэн нөхөн төлбөр, тогтвортой бэлчээр болон амьжиргаа дээшлүүлэх бусад 
төслүүд хир амжилттай байсныг тодорхойлох, мөн дэмжлэг үзүүлэх бусад ямар арга хэмжээ хаана 
хэрэгтэйг тодруулахад хэрэгтэй юм.  

2011 оны нөхөн төлбөрийн хөтөлбөр буюу нэмэлт нөхөн төлбөр авсан малчдаас ирүүлсэн гомдлын 
тоо 2014 онд цөөрсөн. Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөр, бэлчээрийн нөлөө болон түүнтэй ижил 
төстэй асуудалтай холбоотойгоор ОТ 2014 оны туршид цөөн хэдэн гомдлыг бүртгэжээ. Хэсэг 
малчдаас (13 орчим малчин) ирсэн олонхийн гомдол нь хучигдаагүй замын нөлөөлөлд тохироогүй 
буюу нөхөн төлбөр байхгүй байна гэсэн.12  Нөхөн төлбөр хариуцсан ажлын хэсгийг дахин байгуулж 
энэ асуудлыг шалгаж, шийдвэр гаргуулах талаар СМБ-тэй тохирсон боловч ажлын хэсэг хурлаа 
зарлаагүй байгаа болно. Сумын зүгээс энэ асуудлыг хариуцдаг гэж бид ойлгосон боловч ОТ энэ 
асуудлыг хөөцөлдөх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Нөхөн төлбөр хариуцсан ажлын хэсэгтэй хамтран 
ажиллаж энэ гомдлыг шийдвэрлэж хаах нь зүйтэй гэж бид дэмжиж байгаа хэдий ч Нөхөн төлбөр 
хариуцсан ажлын хэсэг хуралдахгүй удсан тохиолдолд ОТ асуудлыг шийдэх өөрийн хувилбарыг 
боловсруулах шаардлагатай байж болзошгүй гэж үзэж байна.  

6.3.2.3 Бэлчээр болон амьжиргааг сайжруулах  

Бэлчээр болон Амьжиргааг сайжруулах стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор бэлчээр болон 
амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Одоо явагдаж байгаа үйл 
ажиллагаанд 2014 оны 8-р сард эхлэх ургамлын мониторингийг малчдын оролцоотой хийх хөтөлбөр 
багтаж байна. Малчдын хамт ургамлын мониторинг хийх нийт 30 цэгийг сонгож ОТ Байгаль орчны 
хэлтсээс нэмж 37 цэгийг сонгосон. Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ эдгээр цэгүүд, малчидтай хамтран 
сонгосон хамтын ажиллагаа, санал болгож буй аргачлалыг дараагийн аудитаар шалгах хүсэлтэй 
байгаа. Ханбогд суманд явуулсан малын эрүүл мэндийн судалгааг өргөжүүлж Баян Овоо болон 
Манлай сумдад 2014 онд хийсэн бөгөөд Халивын бүс нутгийн усны хайгуулын төслийг 6-рс ард 
эхлүүлсэн. ОТ лицензийн талбай доторх бэлчээрийн талбайн бэлчээрийн даацын үнэлгээг хийж 
дуусгасан.  

ОТ зүгээс батлагдсан стратегийн дагуу, үүнд мөн биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгаалах саналыг боловсруулж дууссаны дараа оруулах, бэлчээрийн менежмент, биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах, амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагааг хэрхэн нэгтгэх сонирхолтой байгааг 

                                                 
11   2013 оны эцэс гэхэд анхны (дундын) үр дүнгийн үнэлгээг төлөвлөсөн байсан бөгөөд СМБ-тэй хийсэн ярилцлага 

зэрэг зарим нэг шалтгаанаар үүнийг 2014 он хүртэл хойшлуулсан. Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх болон анхны үр 
дүнгийн үнэлгээний хоорондох хугацаа хэт хол байхгүй байх нь чухал бөгөөд эсбөгөөс нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн 
амьжиргаа эсвэл амьдралын түвшинд нүүлгэн шилжүүлсэн шалтгаан эсвэл бусад гадаад хүчин зүйлс нөлөөлснийг 
тодорхойлоход илүү хүндрэлтэй болно.  

12  Гомдол нь ОТ-ГС зам болон ОТ-ХБ-ын замын хучаагүй хэсэгтэй холбоотой гэж ойлгосон. Энэ гомдлыг СГЗЗ-д 
шилжүүлж шийдүүлсэн.  
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тодруулж өгөх шаардлагатай байгаа юм. 2014 оны 5-р сараас хойш биологийн олон янз байдлын 
багаас хэдэн хэдэн уулзалт, чадавхийг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа болон судалгааг санаачилсан 
бөгөөд эдгээрийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд орон нутгийнхан, Монгол улсын засгийн газар болон их 
дээд сургуулиудтай хамтран экосистемийн үйлчилгээний чадавхийг бүрдүүлэх сургалт хурлууд 
багтаж байгаа болно (Хэсэг 5.9-г мөн үзнэ үү).  Эдгээр үйл ажиллагааны тусламжтайгаар ОТ 
экосистемийн үйлчилгээний мониторингийн төлөвлөгөөг боловсруулах, бэлчээр болон амьжиргааг 
дээшлүүлэх стратегийн нэг хэсэг болох биологийн олон янз байдлыг хамгаалах төрөл бүрийн үйл 
ажиллагааг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэхийг тодорхойлох юм. Өмнөх тайланд дурьдсаны адил БОНБДЗ 
ОТ стратегиа хэрхэн хэрэгжүүлэх, мониторингийн төлөвлөгөө болон олон баг хэрхэн оролцож 
байгааг тайлбарласан “замын зураг” буюу түүнтэй ижи төстэй баримт бичиг гаргахыг зөвлөж байгаа 
юм. Замын зураг нь нөөц бололцоог үр дүнтэй удирдаж, зохицуулалтыг сайн хийсэн гэдгийг хянах 
зорилготой төрөл бүрийн судалгаа, төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа баг, зөвлөхүүд 
болон оролцогч талуудыг тодорхойлоход шаардлагатай юм.  

Дотоодын Экосистемийн үйлчилгээний бүлэг нь тогтмол уулзаж, гарч ирж буй нийтлэг шинжтэй 
зарим асуудлуудын талаар ярилцаж шийдвэр гаргадаг. Энэ бүлэг дээд удирдлагаас зөвшөөрсөн 
уулзалтын протокол хөтөлж, албан ёсны удирдамжтай байх шаардлагатай гэдгийг дахин давтан 
зөвлөж байна. Дараагийн аудитаар бидний ахиц гаргаасай гэж хүсч байгаа сэдэв бол өвс импортлох 
үед Говийн бус ургамлын төрөл зүйлийг хайхрамжгүйн улмаас нутагшуулсан зэрэг санаандгүй үр 
дагавар авчрах санал болгож буй төслүүдийг хянах журмын эрсдэлийн үнэлгээг боловсруулахтай 
холбоотой.  

Худаг засварлах хөтөлбөр, нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөр, ОТ хашааны дотор бэлчээрлэх болон бусад 
бүх хөтөлбөрүүд нь Ханбогд сумын малчдад зориулсан тогтвортой бэлчээрийн менежментийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ҮТ-ийн үүрэг амлалтыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байгаа болно.13  
Эдгээр төслүүдийг шалгах, малчдыг оролцуулах явцад цаашид жижиг аж ахуйн нэгжийг бий 
болгох, Ханбогд сумын малчдын орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломж шаардлагатай байгаа 
гэж тодорхойлсон.  Бичил зээлийн систем, тэмээний ноосны төсөл, өрхийн түвшний малын эрүүл 
мэндийг дэмжих хөтөлбөр зэргийг энэ чиглэлээр ОТ өөрийн үүрэг амлалтаас биелүүлэхэд тохирох 
төсөл хөтөлбөрүүд гэж үзэж байгаа. ОТ зүгээс малын гаралтай үйлдвэрлэл эхлүүлэх, эдийн засгийн 
бусад үйл ажиллагаа явуулах хоршоог байгуулахад малчдад тусламж үзүүлэхийг оролдож байгааг 
үнэлж байгаа болно. Энэ нь үр бүтээлтэй зорилт учир хоршоо байгуулах нь малчдад орлогын өөр эх 
үүсвэр болгож өгөхгүй, тиймээс сайжруулах боломжийг олох хэрэгтэй. Түүнчлэн одоогоор малчдад 
хоршоо байгуулах нь хүндрэлтэй байгаа бөгөөд эдгээр төслүүд буюу түүнтэй адил төстэй 
төслүүдийг боловсруулж ОТ-ийн зүгээс хоршоо байгуулсан эсэхээс үл хамааран санхүүжүүлэх 
шаардлагатай. Ханбогдын малчдын амьжиргааг дэмжих иймэрхүү төслүүд нь уурхайн улмаас 
нүүлгэн шилжүүлэх нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн ОТ үүрэг амлалтын 
нэг гэдгийг ойлгох ёстой.14 Энэ нь илүү өргөн хүрээний хөгжлийг хөтөлбөрийн (эсвэл Нийгмийн 
Хөрөнгө оруулалтын Сан) хэсэг болох орон нутгийн хөгжилд оруулж буйгаас ялгаатай зүйл юм. 
Тэмээний ноос болон сүүний брэндийн хөтөлбөр, хүнсний ногоо тарих төсөл болон бусад хувь 
нэмэр нь чухал, сайшаамаар зүйл боловч Ханбогд сумын малчдын хязгаарлагдмал оролцоотой учир 
энэ нь эргээд тэдний өрхийн амьжиргаанд нөлөө үзүүлдэг.  

Нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийн шалгалтыг малчид болон БОНБДЗ-өөс гаргасан зарим нэг санал 
гомдлын дагуу өнгөрсөн аудитын үеэр хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтын явцад малчидтай шууд 
харилцаж тэдний санал бодлыг сонссон. Үүнийг БОНБДЗ-үүд хянаж үзсэн бөгөөд ирэх жилүүдэд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг сайжруулах боломжийг олгосон сайн эхлэл гэж үзсэн. ОТ Ханбогд сумтай 
хамтарч сайжруулах зүйлстэй холбоотой зарим нэг арга хэмжээг тохирох, эдгээр өөрчлөлтийг 
хэрэгжүүлэх явцыг баримтжуулах нь зүйтэй.  

6.3.2.4 Нүүн шилжсэн эмзэг бүлгийн хүмүүс 

Ханбогд сумын бүх малчин болон малчин бус эмзэг өрхийг тодорхойлох зорилгоор эмзэг бүлгийн 
өрхийн мэдээллийн санг сайжруулах (нийт 21 өрх). Үүнд ОТ-ийн 2004 болон 2011 оны нөхөн 
төлбөрийн хөтөлбөрт багтсан, багтаагүйгээс үл хамааран үүнд эмзэг бүлгийн бүх малчин өрхийг 

                                                 
13  НШҮАТ-ын Хэсэг 5.4-т тайлбарласны дагуу.  
14  Энэхүү үүрэг амлалт нь НШҮАТ-д тайлбарласан “Е Ангиллын” малчдын эдлэх эрхийн нэг хэсэг болно. 
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оруулна (нийт 8 өрх). БОНБДЗ-ийн ярьсны дагуу ОТ НҮАШТ-ийн үүрэг хариуцлагын дагуу 
Ханбогд сумын эдгээр эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийг дэмжих үүрэг хүлээсэн. Тиймээс 
шинэчилсэн мэдээллийн сангийн мэдээлэл дээрх эмзэг бүлгийн малчин өрхүүд ОТ-оос 
санхүүжүүлсэн нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрөөс үр ашгийг нь хүртсэн эсэхийг харуулна. Мөн зарим 
өрх (3 өрх) бусад үр ашгийг хүртсэн буюу дэмжлэг авсан байна (тухайлбал, хүнсний ногоо тарих 
төслийн нөхөн төлбөр авсан эсвэл төсөлд хамрагдсан).  Гэхдээ эмзэг бүлгийн малчин өрхүүд  ОТ-н 
амьжиргааг сэргээх буюу бусад тусламжийн үр ашгийг хүртээгүй мэт харагдаж байна.    

Тиймээс ОТ эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдтэй өөрсөдтэй нь хамтран тухайн өрх бүрийг шалгаж 
нэмэлт дэмжлэгийн нарийвчилсан арга хэмжээг боловсруулах нь нэн тэргүүний асуудал юм. 
Ерөнхийдөө Нийгмийн халамжийн хэлтэстэй хамтран эмзэг бүлгийн малчин өрх бүрт очиж 
амьжиргаа болон амьдралын түвшинг үнэлэх, өрх бүрт нэмэлт дэмжлэг өгөх цуврал арга хэмжээг 
хамтран зохион байгуулах зэрэг үүнд багтана. Энэхүү явц болон түүний хэрэгжилт нь НШҮАТ-аар 
хүлээсэн үүрэг амлалтад тусгасны дагуу эмзэг бүлгийн хүмүүст зориулсан дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийг 
бүрдүүлэх юм. Энэ арга хэмжээг бүрэн баримтжуулах шаардлагатай бөгөөд БОНБДЗ болон 
Зээлдэгч нар үнэлгээний үр дүн болон санал болгож буй арга хэмжээний талаар мэдээлэл авах 
сонирхолтой байгаа болно.  

Компаниас санал болгож буй төрөл бүрийн төслүүд нь сумын бүх ард иргэдэд нээлттэй хэдий ч 
эмзэг бүлгийн иргэдийн хувьд ОТ оролцох/буюу тусгайлан боловсруулсан дэмжих арга хэмжээг 
эмзэг бүлгийн бүх өрхүүдэд үзүүлсэн гэдгийг харуулах боломжтой байх ёстой. Хамгийн чухал нь 
дэмжлэгийн арга хэмжээ нь тухайн өрхүүдэд нэмэлт орлого бий болгох эсвэл орлогын эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа чиглүүлнэ. Богино хугацааны эрүүл мэндийн тусламж, дэд бүтцийг 
сайжруулах эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц арга хэмжээ зэрэг нь эмзэг бүлгийн иргэдэд амьжиргааны үйл 
ажиллагаанд оролцоход тохирч болох хэдий ч гол анхаарлаа урт хугацааны туршид өрхийн эдийн 
засгийн түвшинг сайжруулахад хандуулбал зохино.   

Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийн тогтмол хяналтыг мөн эмзэг бүлгийн иргэдийн 
хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон хэрэгжүүлж болно. Эдгээр өрхүүдийг дэмжих арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх маш сайн хяналт нь тухайн тусламжийг нийцэхүйцээр, цаг хугацаанд хүргэж буй 
эсэхийг хянахад хэрэгтэй юм.  

Илү өргөн хүрээний орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох эмзэг бүлгийн бусад 
өрхүүдэд үзүүлэх байнгын дэмжлэгийг БОНБДЗ-аас хөхүүлэн дэмжиж байгаа. Өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүд болон бусад эмзэг өрхүүдэд чиглэсэн Хүнсний ногоо тарих төсөл хэрэгжиж байгаа 
бөгөөд ОТ саяхан зорилтот сум бүрийн эмзэг бүлгийн ард иргэдэд гэр нэмж хандивласан.  
 
 
6.3.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Нүүлгэн шилжүүлэх, Нөхөн олговор олгох болон Амьжиргааг сайжруулах 
M1.21 Гүйцэтгэлийн Аудитын төслийг хийж дуусаагүй байгаа болно. Нөлөөлөлд 

өртсөн малчин өрхүүдээс амьжиргаа болон өргөн хэрэглээний барааны нөөцийн 
талаархи өрхийн түвшний сүүлийн үеийн мэдээллийг авахад саад учирч байсан 
болно. Гэхдээ ОТ тооллогын үр дүн болон бусад боломжтой мэдээллийг 
ашиглан нүүн шилжсэн малчин өрхүүдийн амьжиргаа болон амьдралын 
түвшинг цаг хугацааны хувьд харьцуулж үзэх боломжуудыг эрэлхийлж байна. 
Гүйцэтгэлийн Аудитыг БОНБДЗ-ийн зөвлөмжийн дагуу дуусгах шаардлагатай 
(энд болон өмнөх тайланд өгснөөр (НШҮАТ, Хэсэг 10.1, 10.2 10.4). 

M1.23 2011 оны хөтөлбөрийн Үр дүнгийн Үнэлгээг ОТ-оос СМБ болон СГЗЗ-тай хамт 
төлөвлөсний дагуу олон талтай судалгааны нэг хэсэг гэж үздэг. Энэхүү 
судалгааг хэрэгжүүлэх ажил хойшилсоор байгаа бөгөөд ОТ үр дүнгийн үнэлгээг 
тусад нь хийх эсэхээ шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. БОНБДЗ/Зээлдүүлэгчид хэрэв 
энэ боломжийг ашиглана гэвэл санал болгож байгаа хамрах хүрээ болон 
аргачлалыг хянаж үзэхэд бэлэн байна. Үр дүнгийн үнэлгээг 2014 оны эцсээс 
өмнө эхлүүлбэл зохино (НШҮАТ Хэсэг 10.1, 10.2, 10.4).   

M1.24 ОТ батлагдсан стратегийн дагуу бэлчээрийн менежмент, биологийн олон янз 
байдлын хамгаалалт, амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагааг бүгдийг хэрхэн 
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нэгтгэх санаатай байгаа тодруулах. Ойрын хугацаанд хийгдсэн биологийн олон 
янз байдлын ажлын хэсэг болон экосистемийн үйлчилгээний бусад үйл 
ажиллагаан дээр үндэслэн “замын зураг” буюу түүнтэй ижил засаглалын 
зохицуулалт хэрхэн ажиллах зэргийг багтаасан Стратегийг бүрэн хэрэгжүүлэх 
талаар тайлбарласан баримт бичгийг гаргах. (БОНҮАТ Зүйл 7; НШҮАТ Эдлэх 
эрхийн матрикс; Бэлчээр болон Амьжиргааг дээшлүүлэх стратеги). 

M3.1 Эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдэд зарим дэмжлэг үзүүлсэн хэдий ч эмзэг бүлгийн 
хүмүүст зориулсан хөтөлбөрийг НШҮАТ-нд өгсөн үүрэг амлалыг биелүүлэхэд 
нэмэлт тусламж шаардлагатай байгаа болно. ОТ эмзэг бүлгийн малчин өрх 
бүрийг, тэдний одоогийн амьжиргааны түвшин, амьдралын хэм хэмжээ хянаж 
үзэх шаардлагатай бөгөөд амьжиргааны тусгай болон өрх бүрт бусад 
дэмжлэгийн арга хэмжээг багтаасан эмзэг бүлгийн иргэдийн дэлгэрэнгүй 
хөтөлбөрийг хамтруулан боловсруулах шаардлагатай. Эрүүл мэндийн тусламж, 
боловсролын дэмжлэг болон орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломж зэрэг 
дэмжлэгийн арга хэмжээг анхаарч үзвэл зохино. Эмзэг бүлгийн ард иргэдийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эмзэг бүлгийн малчдын бүлэгт тогтмол мониторинг 
хийж эхлэх. (НШҮАТ Хэсэг 6, Хүснэгт 25 -R05, R11). 

M3.2 Ханбогд сумын малчдад жижиг аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх, орлогын эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх нэмэлт боломжийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх. ОТ-н 
хувь нэмэр шууд үр ашиг өгөхөөс гадна ирээдүйд өөрийгөө авч явахуйц 
тогтвортой байхад анхаарах. Орон нутагт суурилсан сургалт, тоног 
төхөөрөмж/материалаар хангах, шаардлагатай бол эргэлтийн хөрөнгө буюу зээл 
авах боломжоор хангах хослол байхаар төслүүдийг ангилах. Тогтвортой 
бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх ОТ-н үүрэг амлалтыг биелүүлэх 
зорилгоор шаардлагатай бол бичил зээлийн систем, тэмээний ноос авах төсөл, 
өрхийн түвшний малын эрүүл мэндийг дэмжих төслийг анхаарч үзэх (НШҮАТ 
Хэсэг 5). 

Ажиглалт – Нүүлгэн шилжүүлэх, Нөхөн олговор өгөх болон Амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх  

1. Нөхөн олговрын гэрээнд гарын үсэг зураагүй малчин өрхтэй хөдөлмөр эрхлэх гэрээний 
харилцан ашигтай шийдлийг олох. Шаардлагатай гэвэл сум эсвэл гуравдагч талын 
зуучлалыг авах тухай бодож үзэх (НШҮАТ Хүснэгт 12, RA02).  

2. Саяхан нүүн шилжсэн малчин өрхөд тохирсны дагуу байнгын устай худаг гаргаж өгөх 
ажлыг хийж гүйцэтгэх.   

3. Дүрвэсэн малчдын мэдээллийн санг үргэлжлүүлэн сайжруулах, өрхийн нийгэм-эдийн 
засгийн мэдээллийг оруулж, мониторинг, үнэлгээ хийхэд хялбар болгох (НШҮАТ 
Хэсэг 10, RA04, RA07, RA09).   

4. Нэмэгдэл тэжээлийн хөтөлбөрийн үнэлгээг ашиглан ирэх жилийн хөтөлбөрийг 
сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлох, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд сумтай хамтран 
ажиллах. 

6.4 ОРОЛЦОГЧ ТАЛТАЙ ХАРИЛЦАХ 
6.4.1 Төслийн Стратеги 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт ороогүй. 

6.4.2 Ажиглалтууд 

Оролцогч талуудын харилцааг энэ удаагийн бичиг баримтын аудитын үеэр хянаж үзээгүй бөгөөд 
учир нь энэ шалгалтын явцад гадны ямар нэг оролцогч талтай зөвлөлдөх боломж байгаагүй болно. 
Өмнөх аудит болон Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө (ОТХАТ)-ын 
хэрэгжүүлэлтийн явцад гарсан дүрэм журамд нийцээгүй зүйлүүдийн үнэлгээг хийсэн.  

6.4.2.1 Орон нутгийн харилцаа 

Орон нутгийн харилцааг Орон нутаг болон Нийгмийн Харилцааны баг харилцааны үйл 
ажиллагааны дэлгэрэнгүй хуанлийн дагуу удирдан зохион байгуулж хариуцдаг. Орон нутаг болон 
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Нийгмийн Харилцааны шинэчлэн хянасан ОТХАТ-ыг боловсруулж байгаа бөгөөд энэ нь үйл 
ажиллагааны хуанлийг чиглүүлэх бүхнийг багтаасан төлөвлөгөө бөгөөд мөн онцгой асуудлаар 
харилцах төлөвлөгөөг шаардлагатай бол боловсруулна. Энэхүү төлөвлөгөөг хурдан хийж дуусгах нь 
чухал юм. Шинэчиосэн ОТХАТ нь үйл ажиллгааны одоогийн нөхцөл байдлыг тусгахаас гадна мөн 
Зээлдүүлэгч нартай тохиролцсон өмнөх үйл ажиллагааны ОТХАТ шатны бүх хүчин төгөлдөр үүрэг 
амлалтуудыг багтаасан байна.   

БОНБДЗ өнгөрсөн жилийн туршид зохион байгуулсан СМБ болон СГЗЗ-ийн хамтарсан 
уулзалтуудын үндсэн үр дүнг үзсэн болно. Эдгээр хамтарсан уулзалтууд нь Унда голын гольдирлыг 
өөрчлөх хөтөлбөр болон СГЗЗ-ийн туршид малчдын хөндсөн бусад асуудлуудын талаар орон 
нутгийнхантай хийсэн харилцааны гол хэлэлцүүлэг байсан. Уулзалтуудын үеэр зөвшилцсөн арга 
хэмжээг бүрэн баримтжуулж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг бүртгэсэн гэдгийг хянаж үзсэн мэдэллээс 
баталгаажуулсан. Гэхдээ Ундай голтой холбоотой хамтран ажиллах арга хэмжээний ирээдүйн 
төлөвлөгөө шаардлагатай байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэхүү төлөвлөгөө (эсвэл түүнтэй адилтгах 
баримт) нь энэ сэдвээр орон нутгийнхантай хамтран ажиллах, бүх талуудад ойлгомжтой баримтлах 
бодлого гаргах нь нэн чухал төдийгүй орон нутгийнханд бүрэн ойлгогдох, цаашид хэрэгжүүлэх 
үүрэг амлалтыг гаргах, үүнд нөлөөлж болзошгүй ОТ-н бүтцийн эсвэл бусад өөрчлөлт шинэчлэл 
гарсан ч гэсэн бодлого тогтвортой байх баримтжуулсан явц байх ёстой. Тусгай асуудлын талаарх 
төлөвлөгөө нь хэт нарийн/урт байх шаардлагагүй ч орон нутгийнхан болон бусад оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах арга замыг тодорхой тайлбарласан, хамтран ажиллахад ашиглах үндсэн 
аргуудыг зөвшилцсөн, батлах, зөвшөөрөхтэй холбоотой журмыг гаргасан, арга хэмжээг 
баримтжуулж, бүртгэлжүүлсэн мөн хамтын ажиллагааны явцын үр дүн багтсан байвал зохино.  

Хамтран ажилласан талаархи баримтжуулалтыг системчлэх болон орон нутгийнхантай ирээдүйд 
зөвлөлдөх явцад өгөх үр дүнд шинжилгээ хийх тал дээр ахиц гарсан байна. ОНБОТХБС23-ийг 
хэрэгжүүлж, Орон нутаг болон Нийгмийн Харилцааны баг дотроо орон нутагтай харилцах 
стратегийг шинэчилсэнтэй холбоотойгоор энэ дүнд хүрсэн гэж үзэж байгаа болно.  Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс болон бусад орон нутгийн гишүүдийн хувь хүний гаргаж тавьсан аливаа 
асуудалд хариу өгөхөд бэлэн хэдий ч орон нутгийнхны гаргасан ерөнхий/хамтын асуудалд илүү 
зохион байгуулалттай хариулт өгөх боломж байгаа болно15. Тухайлбал, малчдаас нэмэлт тэжээлийн 
хөтөлбөрийн талаархи саналыг асуух нь эерэг хандлага боловч энэхүү харилцаа хамтын ажиллагаа 
нь ОТ зүгээс малчдаас хэрхэн сайжирсан талаархи мэдээлэл авч хуваалцан, тодорхойлсон зүйлсийг 
ирэх жилийн  хөтөлбөрт оруулснаар бүрэн үр дүнд хүрэх юм.  

Малчидтай хамтран хийж буй ургамлын мониторинг нь хэрэгжүүлэх ёстой Байгаль орчны хамтын 
оролцоотой мониторинг (БООМ)-ийн хөтөлбөрийн хамгийн сүүлийн нэг хэсэг болно. Энэ ажил 
2014 оны 8-р сард эхэлнэ. БООМ хөтөлбөрийн мэдээлэл тараах төлөвлөгөөг БОНБДЗ-ийн 
зөвлөмжийн дагуу өнгөрсөн аудитаас хойш боловсруулж байгаа болно. Энэхүү төлөвлөгөө нь цагаа 
олсон төдийгүй хэрэгжүүлсэн тохиолдолд энэхүү маш сайн хөтөлбөрийн үр ашгийг дээд түвшинд 
хүргэх хувь нэмэр оруулах юм. БОНБДЗ-ийн энэхүү төлөвлөгөөнд хийсэн зарим ажиглалтад 
дараахь зүйлс багтсан байна: мониторингийн үйл ажиллагаа бүрийн үр дүнг зохистой үед нь илүү 
өргөн хүрээтэйгээр иргэдэд тараах (төлөвлөгөөний төсөлд усны мониторнгийн үр дүнг зөвхөн 
багийн иргэдтэй хуваалцах, хайлаас болон тоосны мониторингийн үр дүнг зөвхөн оролцож буй 
малчидтай хуваалцахаар тусгасан байгаа мэт харагдсан); болон ойрын хугацаанд хийгдэх ургамлын 
мониторингийг мэдээлэл түгээх төлөвлөгөөнд тусгаж өгөх. БОНБДЗ мэдээллийг олон нийтэд хүргэх 
цаашдын үйл ажиллагаа хийгдсэний дараа орон нутгийнхаас санал авна гэж үзэж байгаа болно.  

6.4.2.2 Мэдээллийг ил болгох  

Сар тутмын орон нутгийн мэдээллийн хуудас нь 2009 оноос хойш гарч байгаа бөгөөд орон 
нутгийнханд олон талын сэдвээр мэдээлэл өгөх хамгийн үр дүнтэй арга гэдгээ баталсан юм. Мөн 
ОТ-оос тодорхой нэг сэдвээр мэдээлэл гаргаж, мэдээллийн самбар, багийн хурал, сумд дахь ОТ 
болон орон нутгийн удирдлагын ажлын байр болон бусад газруудаар тарааж байгаа болно.  

Орон нутгийнханд байнга хүргэдэг нийгэм болон байгаль орчны мэдээ мэдээллийн загварыг ОТ 
боловсруулсан гэж мэдэгдсэн. (Хэсэг 6.2.2.1 мөн үзнэ үү). Үүнд үндсэн үзүүлэлтүүд, түүний дотор 
                                                 
15   БОНБДЗ өмнө нь “байнга асуугддад асуултууд” гэсэн гарын авлага буюу орон нутгийн мэдээллийн хуудсанд 

булан гаргах нь тавьсан асуудлуудад хариу өгөх нэг арга байж болох талаар зөвлөмж өгсөн.  
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орон нутгийн агуулгатай зураг, мөн ОТ-н тодорхой хугацааны дотор хийж гүйцэтгэсэн ажлыг 
оруулсан. Энэ нь эерэг хандлага боловч энэхүү ажлын хэрэгжилт удаашралтай байгаа бөгөөд 
дараагийн аудитаас өмнө эхлэх гэж байгаа болно.  

Ханбогд суманд баригдах Орон Нутгийн Харилцааны төвийн дотоод тоног хэрэгслийг дуусгах 
төсвийг баталсан бөгөөд ашиглалтанд орсноор орон нутгийнханд мэдээ мэдээлэл өгөх бас нэг илүү  
өргөн хүрээтэй газар болох төдийгүй мөн ОТ болон Ханбогд сумын ард иргэдийн хоорондын 
харилцаанд туслах юм.  

6.4.2.3 Орон нутгийн гомдол 

2014 оны өнөөдрийн өдрийн хүртэл орон нутгаас ирүүлсэн гомдлын тоо 2013 оны мөн үеийнхээс 
бага байна. Энэ оны 1-р сараас хойш сард 3-4 гомдлоос бага гомдол хүлээн авчээ (5-р сарын сүүл 
хүртэл). Хэсэг Error! Reference source not found.-т дурьдсанаар малчдын амьжиргааны талаархи 
гомдлын тоо 2013 оныхоос цөөн байгаа юм. СМБ болон бусадтай харилцах харилцаа, мөн ОТ-оос 
хэрэгжүүлсэн төрөл бүрийн төслүүд Ханбогдын малчидтай бий болгосон харилцаанд эерэг нөлөө 
үзүүлж байгаагийн илэрхийлэл юм. 2014 онд ирүүлсэн гомдлын ихэнх нь аюулгүй байдал болон 
байгаль орчны (тоос болон ус) асуудалтай холбоотой байв.  

Гомдол хүлээн авах журмыг шинэчилсэн бөгөөд журмын төслийг БОНБДЗ-д хянуулахаар өгсөн 
болно. Төслийн журамтай холбоотойгоор ОТ-д тусгай санал өгсөн. Ерөнхийдөө, шинэчлэсэн төсөл 
нь өмнөх журамтай адил боловч одоогийн үйл ажиллагаа болон бүтцийг тусгасан байна. БОНБДЗ-
оос ОТ-д өгсөн ерөнхий зөвлөмж нь журмыг бололцоотой бол аль болох хялбарчлах боломжийг авч 
үзэх. Тухайлбал, гомдлыг шалгах шаардлага болон багийн түвших, төрлөөр ангилах нь амьдрал дээр 
хэрэгжүүлэхэд хэцүү байж болох юм (үүнд мөн хязгаарлагдмал үнэ цэнийг нэмж үзэх хэрэгтэй). 
Гомдлуудыг шаардлагатай бол аль болох өргөн хүрээнд авч үзэх нь чухал хэдий ч гол зорилго нь 
энгийн, маш сайн зохицуулалттай, дэлгэрэнгүй тайлантай, үр дүнтэй шийдвэр гаргахад чиглэсэн 
байх ёстой.   

Санал гомдлын менежментийн мэдээллийн санг сайжруулах ажил үргэлжлүүлэн хийгдэж байгаа. 
Орон нутгийн гомдлыг бүртгэх, хуваарилах болон авч үзэх системийн ажил хийгдэж байгаа хэдий ч 
БОНБДЗ-ийн зүгээс Орон нутаг болон Нийгмийн Харилцааны хэлтэс гомдлыг хэрхэн бүртгэж, 
чиглүүлэх тал дээр ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж байгааг олж харсан болно. Гомдлын ангилал 
одоо илүү хялбар, илүү нарийвчилсан болсон бөгөөд гомдлыг шийдвэрлэж байгаа арга замыг мөн 
баримтжуулсан байна. Гомдлуудыг зохих ёсны дагуу шийдвэрлэж хаахын тулд асуудлыг 
шийдвэрлэх явцтай холбоотой зарим нэг асуудал байгаа бөгөөд авсан бүх арга хэмжээг мэдээллийн 
санд цогцоор нь бүртгэсэн байна. Өмнө дурьдсанчлан ОТ гомдлыг “шийдвэрлэнэ” гэдэг нь ямар 
утгатай болохыг тодорхойлж, ажилтнуудаа энэ тал дээр сургавал зохино. Мэдээллийг санг 
сайжруулснаар чиг хандлагыг илүү хялбар шинжилж гаргаж ирж болох ба БОНБДЗ шинэчлэн 
найруулсан мэдээллийг дээд удирдлагадаа хэрхэн тайлагнаж буйг харна гэж найдаж байгаа болно. 
Орон нутгаас ирсэн гомдлын талаарх ердийн тайланг эрэмбэлэх шаардлагатай.  

Орон нутаг болон Нийгмийн Харилцааны багаас “Орон нутгийн гомдлыг хариуцсан ажилтныг” 
тусгайлан томилсон бөгөөл энэ хүн энэ явцыг зохицуулан зохион байгуулж байгаа болно. (Хэсэг 
4.2.3-ыг мөн үзнэ үү).  Гомдлын менежментийн талаархи сэргээх сургалт ойртож байгаа болно.  

6.4.2.4 ОУВС-ын Санал Гомдлыг Зохицуулах зөвлөл болон ЕСБХБ-ны Төслийн Гомдлыг 
Зохицуулах Бүтэц 

СГЗЗ болон ТГЗБ-ийн явц16 үргэлжилж байгаа болно.  Өмнө дурьдсанчлан эдгээр үйл явц нь зарим 
нэг үйл ажиллагаа нь аудитын багийн хянан шалгаж буй ОТ-ийн үйл ажиллагаатай хэсэгчлэн 
давхцаж байгаа ч БОНБДЗ-ийн эрх мэдлийн хүрээнд багтаагүй болно. Энэ үйл явцын талаархи 
шинэчилсэн мэдээллийг энэхүү бичиг баримтын аудитын явцад аваагүй бөгөөд бидний зүгээс 
зөвхөн ОТ, СМБ болон СГЗЗ-ийн хоорондын ойрын хугацаанд хийгдсэн үйл ажиллагаа болон арга 
хэмжээний хураангуйг хянаж үзэх боломжтой байсан. БОНБДЗ төслийн талбай руу хийх дараагийн 

                                                 
16   Жич: ЕСБХБ-аас гаргасан гомдлын хүчинтэй хугацаа болон холбогдох байдлын шинжилгээг үргэлжлүүлэн 

хийж байгаа байгаа бөгөд ийм төрлийн гомдлыг одоогоор баталгаажуулаагүй байгаа болно.   
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томилолтын үеэр эдгээр үйл ажиллагааны байдлыг нөхөн шалгаж, СМБ-ын гишүүд болон бусад 
холбогдох хүмүүстэй уулзах хүсэлтэй байгаа болно.  

6.4.3 Дүгнэлт болон Ажиглалт 

Дүгнэлт –Оролцогч талуудтай харилцах  

M1.25 БОНБДЗ-ийн зөвлөмж дээр үндэслэн орон нутгаас ирсэн гомдлын 
менежментийн журмыг эцэслэж хэрэгжүүлэх. Журмыг сайжруулах ажлыг 
үргэлжлүүлэх, үүнд ялангуяа гаргасан болон тайлагнасан шийдвэрийн чанар, 
мөн орон нутгаас ирсэн гомдлын сангийн менежментийг сайжруулах (ОТХАТ 
Хэсэг 5.7-5.8, ОТХАТ09).   

M1.26 Орон нутгаас ирсэн гомдлыг орон нутгийнханд гадагш нь тогтмол хугацаатай 
тайлагнахад анхаарал хандуулах. ОТ хамгийн боломжтой агуулга болон хүргэх 
арга талаар орон нутгийнхантай зөвлөлдөх ёстой. Энгийн боловч уялдаатай 
байлга (ОТХАТ09). 

M2.11 Ундай Голтой холбоотойгоор Бие даасан Зөвлөх комиссоос зөвлөмж авсны 
дараа тусгайлан асуудалд хандсан Ундай Голын гольдирлыг өөрчлөх төслийн 
орон нутагтай харилцах төлөвлөгөөг (эсвэл түүнтэй тэнцэхүйц) 
БОНБДЗ/Зээлдүүлэгч нарт өгөх. ОТ-ийн олон баг болон зөвлөхүүдийн төрөл 
бүрийн харилцааг оролцогч талуудтай харилцан уялдсан эсэхэд хяналт тавих 
(ОТХАТ Хавсралт E, ОТХАТ05). 

Ажиглалт– Оролцогч талуудтай Харилцах  

1. Орон нутаг болон Нийгмийн Хариуцлагын ОТХАТ болон арга хэмжээний хянагдсан 
дэлгэрэнгүй хуанли (эсвэл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө) зэргийг багтаасан орон нутагтай 
харилцах шинэчлэн хянагдсан стратегийг эцэслэх.  Одоо байгаа орон нутгийн харилцааны 
амлалт үүргүүд нь Орон Нутаг болон Нийгмийн Харилцааны шинэчлэн хянасан ОТХАТ-д 
оруулах (ОТХАТ Хэсэг 6).  

2. БООМ-ын мэдээлэл тараах болон зөвлөлдх төлөвлөгөөг эцэслэх. БООМ-ын үр дүнг олон 
нийтэд танилцуулах, илүү өргөн хүрээнд малчидтай зөвлөлдөх ажлыг хийж гүйцэтгэх 
(болон бусад холбогдох) (ОТХАТ Хүснэгт 4, ОТХАТ03). 

3. Үндсэн асуудлуудыг тодорхойлох, ирээдүйн харилцааны үйл ажиллагаа болон арга 
хэмжээний талаар мэдэгдэхэд тусламж болгох зорилгоор орон нутагтай харилцсан үр дүнг 
баримтжуулж бүртгэлжүүлэх, шинжлэх болон тайлагнах ажлыг илүү хүчтэй болгох. Байнга 
асуудаг асуултууд буюу оролцогч талуудын гаргаж тавьдаг асуудлуудад хариулах арга 
замыг олох (ОТХАТ11, ОТХАТ25, ОТХАТm03, ОТХАТm06).  

4. Нийгмийн болон байгаль орчны гүйцэтгэлийн баримт, мэдээллийг орон нутагийнханд 
тогтмол хүргэх ажлыг эхлүүлэх. Баримт мэдээлэлд үндсэн үзүүлэлт, мэдээ болон ОТ-н 
тодорхой хугацааны гүйцэтгэлийг багтаах. Шаардлагатай гэж үзвэл тоон мэдээллийг 
оруулах.  

5. Орон нутагтай Харилцах Төвийг ашиглалтанд оруулсны дараа олон нийтэд хүргэх мэдээ 
мэдээллийн өргөн хүрээтэй сан үүсгэх..  

6. Бусад хэлтсүүд болон менежерүүдийг оролцуулан гомдол шийдвэрлэх шинэчилсэн журмын 
талаар ажилчдад болон удирдлагад сургалт явуулах (ОТХАТ Хэсэг 9.3).  

7. Орон нутгаас ирсэн гомдлыг ахлах удирдлагад өгөх дотоодын тайланг сайжруулах, гомдлыг 
шийдвэрлэхэд гаргах нөөц бололцоог хуваарилах, шийдвэр гаргахтай холбоотой мэдээлэл 
өгөх (тухайлбал, чиг хандлага, ердийн гомдол, гаргасан шийдвэрийн түвшин гэх мэт).  

6.5 БҮСИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 
6.5.1 Төслийн стратеги 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх аяллаас хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт гараагүй.   
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6.5.2 Ажиглалтууд  

Төслийн талбай руу өмнө хийсэн томилолтын үеэр онц ноцтой асуудал буюу анхаарал хандуулах 
эрсдэлийг тодорхойлоогүй учир энэхүү бичиг баримтын аудитад одоо үеийн бүсийн болон орон 
нутгийн хөгжлийн нарийвчилсан үнэлгээг оруулаагүй болно. ОТ-ийн зүгээс хэд хэдэн үйл 
ажиллагааны явцын тайланг хүргүүлсэн болно. Хүүхдийн тоглоомын талбайг дуусгаж, техникийн 
хувьд ашиглалтанд өгсөн, Ханбогд сумын олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн загварын дизайныг 
дуусгаж, сумын удирдлагатай зөвшилцсөн, мөн Орон нутгийн Харилцааны Төвийн төсвийг ОТ-оос 
баталж ажлыг ойрын хугацаанд эхлүүлэхээр зэхэж байгаа болно. Эцэст нь сумын төвийн доторхи 5 
км хатуу хучилттай замыг дуусгах гэж байгаа гэж ойлгосон.  

Эдгээр бүх ажлыг дараагийн томилолтын үеэр баталгаажуулах болно. Хамтын ажиллагааны гэрээ 
боловсруулах, Ханбогдын Дунд хугацааны Гэрээний хэрэгжилт болон Ханбогдыг чиглэсэн 
шилжилт хөдөлгөөний мониторинг болон менежментийн нэмэлт үнэлгээг мөн хийх болно. 

6.5.3 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Дүгнэлт – Бүсийн болон Орон Нутгийн Хөгжил 

Байхгүй   

Ажиглалтууд– Бүсийн болон Орон Нутгийн Хөгжил  

1. Ханбогд сумынхантай төв болон бүсийн засгийн газартай орлого хуваах сэдвээр хийх 
харилцан яриаг дэмжих, үүнд Хамтын Ажиллагааны Гэрээг эцэслэхэд аймаг, сум болон 
ОТ-ийн гурван талын тус бүрийн хүлээх хариуцлагыг зөвшилцөх. Энэ явцад сум-ын 
удирдлага болон иргэдийг бүрэн оролцуулах ёстой. (ОТХАТ28, ОТХАТ29, ХАШХЗМТ 
(төрөл бүрийн), ХАШХЗМТ20, ХАШХЗМТ21).  

2. Замын ажлын гүйцэтгэгч гэрээт компани болон сумын удирдлагатай хамтран ажиллаж 
Ханбогд сумын төвийн замуудыг холбогдох стандартын дагуу хучиж дуусах, Дунд 
хугацааны Гэрээний амлалтыг биелүүлэхэд анхаарах.   

3. Хамтын ажиллагааны Гэрээ болон зорилтот орон нутгийнхны оролцоог хангах зэрэг 
дэд гэрээнүүдийг эцэслэх явцыг үргэлжлүүлэх (Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний Заалт 
4.9, ОТХАТ28, ОТХАТ29, ХАШХЗМТ (төрөл бүрийн), ХАШХЗМТ20, ХАШХЗМТ21).  

4. Ханбогд сум руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн болон түүнтэй холбоотой асуудлаар 
хийх харилцан яриаг үргэлжлүүлэх. Тохиромжтой үед журмыг боловсруулах, сумын ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх, бий болгох, мөн ОТ шилжилт хөдөлгөөн болон холбогдох 
асуудлуудыг хянах, зохицуулах (ХАШХЗМТ02-04, ХАШХЗМТ07, ХАШХЗМТ08).   

5. ОТ-ийн хэрэгжүүлж буй бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн төслүүдийн 
системчилсэн үнэлгээг хийх, зорилгодоо хүрсэн эсэхийг хянах, шаардлагатай бол 
сайжруулах боломж бололцоог тодорхойлох. Үр дүнг орон нутгийн хэмжээнд 
боломжийн хирээр хэвлэн нийтлэх, мэдээлэх.  
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7 ЭРҮҮЛ МЭНД БОЛОН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
7.1 АЖИЛЧНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД 
7.1.1 Төслийн стратеги  

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх аяллаас хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт гараагүй.   

7.1.2 Ажиглалтууд 

Ажилчны Эрүүл мэндтэй холбоотой БОНБДЗ бичиг баримтын аудитын хүчин чармайлт нь зөвхөн 
мэдээллийг хураангуйн шинэчилсэн тайлангаар (Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа болон Байгаль 
орчны тайлан – сар болон улирал тутмын, 2014 оны 6-р сар) хязгаарлагдсан. Тухай бүрийн эрүүл 
мэндийн үнэлгээ болон дараагийн шатны үзлэгийг ажлын байрны эрүүл мэндийн үргэлжилж буй 
хөтөлбөрийн дагуу хийгдэнэ. Чих-хамар-хоолой, арьсны болон амьсгалын замтай холбоотой 
асуудлууд нь СОС Эмнэлэгт үзүүлж байгаа өвчтнүүдийн дунд хамгийн их тохиолдож байгаа 
өвчнүүд болно. Эмнэлэгт үзүүлсэн хүний тоо эхний улиралд өдөрт 70 хүн, 2-р улиралд өдөрт 50 хүн 
болж цөөрсөн. Энэ улирлын туршид эрүүл байхын ач холбогдлын талаар 4 сэдвээр үргэлжлүүлэн 
ярилцлага зохион байгуулсан.  

7.1.3 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Дүгнэлт – Ажилчны Эрүүл мэнд 

Байхгүй  

Ажиглалт– Ажилчны Эрүүл Мэнд 

Байхгүй.  

7.2 ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД 
7.2.1 Төслийн стратеги 

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх аяллаас хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт гараагүй.   

7.2.2 Ажиглалтууд 

Орон нутгийн эрүүл мэндийн хэд хэдэн санаачлага хэрэгжиж байгаа буюу 2014 онд дараагийн шат 
хэрэгжиж эхэлнэ. Оролцогч талуудын уулзалтуудыг Орон нутагт суурилсан ХДХВ, сүрьеэ болон 
БЗХӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх төслийн хүрээнд 2014 оны 5-р сард Эрүүл Мэндийн Яаман дээр 
зохион байгуулагдаж ОТ-н дэмжлэгтэй Зан байдлыг Өөрчлөх Харилцааны Үйлчилгээг хүргэх 
(ЗБӨХҮХ) төлөвлөгөөг зөвшилцсөн..   

Малчдын эрүүл мэнд болон амьжиргааны судалгааны үр дүнг мөн оны 6-р сард Даланзадгад суманд 
болсон аймаг болон сумын оролцогч талуудад танилцуулсан. Малчдын эрүүл мэнд болон 
амьжиргааны судалгааны монгол хувилбар бэлэн болсон бөгөөд тайланг орчуулж байгаа болно. 
БОНБДЗ энэхүү тайланг эцэслэсний дараа хянаж үзнэ. Өмнө тэмдэглэсний дагуу Ханбогд сумын 
малчдын амьжиргаа болон сайн сайхантай холбоотой үр дүнг малчдад зориулсан, тухайлбал бэлчээр 
болон амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөр болон үр дүнгийн үнэлгээний явц зэрэг төрөл бүрийн 
хөтөлбөрт оруулбал ихэд ашигтай юм. ОТ цаашид малчдын эрүүл мэндийг хянахад ашиглаж болох 
хэлбэрээр мэдээлэл болон тайланг авах тал дээр анхаарвал зохистой гэдгийг БОНБДЗ тэмдэглэсэн. 
Ерөнхий зорилго нь энэхүү мэдээллийг ашиглаж явцыг хянаж ямар төрлийн эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрийг дэмжих тал дээр шийдвэр гаргахад оршино.  

7.2.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Орон нутгийн Эрүүл мэнд 

Байхгүй 

Ажиглалт – Орон нутгийн Эрүүл мэнд 

1. Зээлдүүлэгч нарт/БОНБДЗ-д малчдын эрүүл мэнд болон амьжиргааны судалгааны 
эцсийн тайлангийн хувийг өгөх. Малчдын эрүүл мэндийн байдал болон амьжиргааны 
судалгааны үр дүнг бэлчээрийн бүтэц болон амьжиргааны түвшин, мөн Ханбогд сумын 
малчдын үр дүнгийн үнэлгээний явцыг оруулах (CHSS09, НШҮАТ Хэсэг 10.3). 
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7.3 АЖИЛЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
7.3.1 Төслийн стратеги  

Төслийн талбай руу хийсэн өмнөх аяллаас хойш Төслийн Стратегид онцгой өөрчлөлт гараагүй.   

7.3.2 Ажиглалтууд 

Ажилчны Аюулгүй байдалтай холбоотой БОНБДЗ-ийн баримт бичгийн хяналтын чармайлт нь 
мэдээллийн хураангуйн шинэчилсэн тайлангаар хязгаарлагдсан болно (Эрүүл мэнд, Аюулгүй 
Ажиллагаа ба Байгаль Орчны Тайлан – Сар, Улирал тутмын, 2014 оны 6-р сар; зөрчил болон ослын 
статистик мэдээ). ЭМААБО хэлтэс аюулыг тодорхойлох болон эрсдэлийн менежментийн 
хөтөлбөрүүдийг хариуцаж, зөрчилтэй холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ хийж, стандарт хэм хэмжээг 
үнэлэх аудитыг хийдэг. Ойрын үеийн аюулгүй ажиллагааны санаачлагад төслийн талбайг хамарсан 
Алдаан дээрээс Суралцах санаачлагын хяналт, ОТ Гүний уурхайн барилгын ажлын II Шатны 
хэрэгжүүлэлтийн стратегийг дэмжих, өндөрт ажиллах үедээ аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээнд 
онцгой анхаарал хандуулах зэрэг болно. 

Зөрчил, гэмтэл, өвчлөл зэргийг РТБШ системд бүртгэдэг бөгөөд үүнийг сар болон улирал тутмын 
ЭМААБО Тайланд нэгтгэн оруулдаг. Хэлтсүүдийн гаргасан зөрчлийн тайлбарыг энэхүү тайланд 
оруулдаг. 2014 оны 1-р сараас хойш нэг сард гарсан зөрчлийн тоо (ноцтой зөрчил болон гарч 
болзошгүй ноцтой зөрчлийг тусгасан) 1-8-ын хооронд байв. 2014 оны 6-р сард 5 зөрчил гарсан гэж 
бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь ОТ ажиллах хүчин болон 2 гэрээт гүйцэтгэгчид учирсан таван өөр 
хэлтсийн тоног төхөөрөмжийн оператор, засвар үйлчилгээний ажилчидтай холбоотой байсан бөгөөд 
3 гэмтсэн тохиолдлыг бүртгэжээ. Хоёр зөрчил нь өндөрт ажиллахтай холбоотой байв. Зөрчил гарсан 
тохиолдлын дараа тухайн улиралд ийм төрлийн зөрчил гаргахгүй байх зорилготойгоор зөрчлийн 
ноцтой эрсдэлийн үнэлгээний авах арга хэмжээ болон дотоодын гол аудитын дүгнэлтүүдийг 
хянадаг. Хэсэг 5.7.2-т өгсөн тээврийн үйлчилгээний гэрээт компанийн гаргасан бүргтгэгдсэн ослын 
ноцтой эрсдэлийн үнэлгээний бүртгэлийг баталгаажуулсан бөгөөд авах арга хэмжээнд дуусгавар 
болгох, хаах гэж тусгажээ.  

РТБШ системд зөрчил болон гэмтлийн дүн мэдээг шинжилдэг бөгөөд ингэснээр Хөдөлмөрийн 
Чадвар Алдсан Осол Гэмтэл (ХЧАОГ) болон Хөдөлмөрийн Чадвар Алдсан Осол Гэмтлийн 
Давтамжийн Хэмжээ (ХЧАОГДХ), болон Бүх Гэмтлийн Давтамжийн Хэмжээг (БГДХ) багтаасан 
тооцоолол хийх боломжтой болдог. Холбогдох зорилт (БГДХ болон ХЧАОГ) бүхий харьцуулалтын 
зургийг сар тутам бүртгэдэг.  

7.3.3 Дүгнэлт ба Ажиглалт 

Дүгнэлт –Ажилчдын аюулгүй ажиллагаа 

Байхгүй 

Ажиглалт–Ажилчдын аюулгүй ажиллагааг 

Байхгүй 

7.4 ОРОН НУТГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА 
7.4.1 Төслийн стратеги 

Төслийн стратегид уурхайн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтоос хойш бодитой өөрчлөлт ороогүй.  

7.4.2 Ажиглалт 

2014 оны 5-р сард зорилтот сумын залуучуудад хүний аюулгүй байдал болон хүн худалдаахтай 
холбоотой мэдээлэл өгөх бас нэг сургалтыг зохион байгуулсан болно. Сургалтыг орон нутгийн 8 
багш явуулж 17 хүүхдийг хамруулсан. БОНБДЗ-ийн зүгээс энэ ажил үргэлжлэхийн хирээр хүний 
аюулгүй байдал, хүн худалдаах талаархи сургалтанд Ханбогд сумын эмэгтэйчүүд болон охидыг 
шууд оролцуулах боломжуудыг авч үзэх дээр ОТ-д дэмжлэг үзүүлсээр байгаа. Оюу Толгойгоос 
дэмжлэг үзүүлж буй бүс нутагт зориулан гаргасан хүн худалдаалах болон хүний аюугүй байдлын 
талаархи гарын авлагын төслийн бэлтгэл ажлын явцыг дараагийн томилолтын үеэр шалгах болно. 
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ОТ болон болон ОУШХБ уулзалт зохион байгуулж ОТ болон ОУШХБ-ын хооронд тохиролцсон 
хамтран санхүүжүүлэх хэлэлцээрийн хэсэг болгон ОТ-оос санхүүжүүлж болох үйл ажиллагааны 
талаар ярилцав. ОТ-ийн зүгээс энэхүү зохицуулалтыг албан ёсны болгох Харилцан Ойлголцлын 
Санамж Бичгийг боловсруулж, гарын үсэг зурахаар ОУШХБ-тай хамтран ажиллаж байна. Энэ нь 
эерэг явц төдийгүй БОНБДЗ үүнийг энэхүү ач холбогдол өндөртэй асуудлаархи цаашдын хамтын 
ажиллагааны алхам гэж үзэж байгаа болно. Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй 
байдлын асуудлуудын цаашдын үнэлгээг дараагийн аудитын үеэр авч үзэх ба үүнд мөн гэмт 
хэргийн статистик мэдээ болон Ханбогд сумын удирдлагатай харилцах зэрэг багтана.  

 

 

7.4.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа  

Байхгүй 

Ажиглалт – Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа  

1. Орон нутгийн хэмжээнд тусгайлан зориулан бэлтгэсэн хүн худалдаалах болон хүний 
аюулгүй байдлын талаархи гарын авлагын төслийг дуусгах,  ОУШХБ-ын ОТ-н 
нөлөөллийн бүсэд байгаа шилжиж ирсэн эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн холбогдох ажлыг 
дэмжих (CHSSMP Хүснэгт 3, CHSS05, CHSS06). 

2. Хүний аюулгүй байдал, хүн худалдаалах асуудлын хяналт болон мэдлэг олгох ОТ-ийн 
хувь нэмэр оруулж буй ажлыг үргэлжлүүлэх, Ханбогд сумын эмэгтэйчүүд, охидыг энэ 
сургалт болон бусад хөтөлбөрүүдэд хамруулах боломжийг судлах (CHSSMP Хүснэгт 3, 
CHSS05, CHSS06). 

3. Ханбогд сумаас гэмт хэргийн талаархи статистик мэдээг үргэлжлүүлэн авах, хянах, 
Цагдаа зэрэг байгууллагуудатай энэ талаар харилцах; энэ төрлийн эрсдэлийг бууруулах 
зорилгоор сургалт болон бусад үйл ажиллагааг ажилтнуудын дунд зохион байгуулах 
талаар анхаарч үзэх буюу ОТ зүгээс дэмжлэг үзүүлж болох бусад үйл ажиллагаа байгаа 
эсэхийг судлах (ХАШХЗМТ Хүснэгт 2, ХАШХЗМТm11, ХАШХЗМТ04, 
ХАШХЗМТ05). 
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8 СОЁЛЫН ӨВ 
8.1.1 Төслийн стратеги 

Уурхайн талбай руу өмнө явснаас хойш Төслийн стратегид онцгой өөрчлөлт тэмдэглэгдээгүй болно.  

8.1.2 Ажиглалт  

Уурхайн талбай руу хийсэн өмнөх томилолтуудын үед онц ноцтой асуудал буюу анхаарал татах 
эрсдэлийг тодорхойлоогүй бөгөөд тиймээс одоогийн байдлаар соёлын өвийн хамгааллын 
хэрэгжүүлэх нэмэлт үнэлгээг энэхүү аудитын шалгалтанд оруулаагүй болно. Соёлын өвийг 
хамгаалых хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон соёлын талаар ажилчдад мэдлэг олгох сургалтын үнэлгээг 
уурхайн талбай руу хийх дараагийн томилолтын үеэр хийх болно.  

8.1.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Соёлын Өв 

Байхгүй.   

Ажиглалт – Соёлын Өв 

1. Соёлын Өвийг Хамгаалах болон Тусгай Хамгаалалтын Газар Нутгийн хуулиудын шинэ 
төслүүдийн танилцуулгыг хянах үүднээс Засгийн газар болон Соёлын Өвийн 
Хөтөлбөрийн өвлөх Зөвлөлтэй идэвхтэй хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх. Шинэ 
хуулиудын Оюу Толгойд, үүнд ялангуяа бодит бус соёлын өвд  үзүүлэх нөлөөг 
боломжтой болсон үед нь тодорхойлох. 


