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ГАМТ
Гэмтэл Бэртлийн Алдагдсан Цаг Хугацаа
ГБАЦХ
ГБАЦХ-ны Давтамжийн Хэмжээ
LTIFR
АЯЗМТ
БГБ
АЧМТ
ХҮЧХ
БҮАТ
БҮМТ
БМТ
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ОТБГА
УЛГ
ӨЗМ
ЭХШГ
ХЭЗМТ
ХҮЧ
ҮОБЗГ
ТББ
ЦЭН
АМТ
ОТ
ОТ-ГС
ОТ-ХБ
ХҮЧ
БООМ
ТСГЗМ
ҮМХӨ
ХӨЧМ
ГШ
ГС
ДСМХ
БХБНГ
РТ
РТБШ
ХҮАУАГ
СЭББ
ТОТ
ТИМ
АХ
БТЗ
ТМТ
НӨНТ
ХХАБ
ГД
АНУ ЭИБ
ВКЗ ХК
ХХЗМТ
УМТ
ХЧО
УНМТ
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Олон Талын Баталгаа Гаргагч Агентлаг
Уурхайн Лицензэт Газар
Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежмент
Эмчилгээ Хийлгэх Шаардлагатай Гэмтэл
Хаягдал Эрдсийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө
Хүчил Үүсгэх Чадваргүй
Үндэсний Онцгой Байдлыг Зохицуулах Газар
Төрийн Бус Байгууллагууд
Цэвэр Эерэг Нөлөөлөл
Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөө
Оюу Толгой
Оюу Толгой – Гашуун-Сухайт
Оюу Толгой – Ханбогд
Хүчил Үүсгэх Чадвартай
Байгаль Орчны Оролцооны Мониторинг
Төслийн Санал Гомдлыг Зохицуулах Механизм
Үерлэх Магадлал Хамгийн Өндөр
Хамгийн Өндөр Чийгших Магадлалтай
Гүйцэтгэлийн Шаардлага
Гүйцэтгэлийн Стандарт
Дахин Суурьших Мөрийн Хөтөлбөр
Бүсийн Хөгжил Болон Нийгмийн Гүйцэтгэл
Рио Тинто
Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдэл
ХязгаарлагдсанҮүрэгт Ажлын Улмаас Авсан Гэмтэл
Стандарт Эрх Бүхий Банк
Талуудын Оролцооны Төлөвлөгөө
Тусгаарлагдсан Исэл Материал
Ажлын Хүрээ
Биологийн Олон Янз Байдлын Талаарх Зөвлөгөө
Тээвэрлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө
Нэг Өдөрт Ногдох Тонн
Хог Хаягдлыг Агуулах Байгууламж
Газар Доорх
АНУ-ын Экспорт-Импортын Банк
Вард Карлсоны Зөвлөх ХК
Хог Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төв
Усны Мониторинг Төлөвлөгөө
Хаягдал Чулуун Овоолго
Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ
Оюу Толгой Төсөл нь (“Төсөл” буюу аль эсвэл “ОТ Төсөл”) Монгол орны Өмнийн Говьд орших
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 ордоос бүрдэнэ. Уг төслийг Торкойз Хилл Рисойрс (66 хувь)
Монгол Улсын Засгийн Газрын бүрэн эзэмшил компани болох Эрдэнэс Оюу Толгой (34 хувь)
компаний хамтын эзэмшлийн Оюу Толгой ХХК (“Төслийн Компани” буюу ОТ) хэрэгжүүлж байгаа
болно. Рио Тинто нь Торкойз Хилл Рисойрсын гол хувьцаа эзэмшигч бөгөөд 2010 оноос хойш бүх
хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс уг төслийг албан ёсоор удирдаж байна.
Энэхүү тайланд ОТ төслийн санхүүжилтийг хангаж буй Тэргүүн Зээлдүүлэгч Байгууллагуудын
Группийн1 өмнөөс мониторинг хийхээр Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхийн үүрэг
гүйцэтгэж буй Д. Аполианагийн 2013 оны 10 сарын 20-26-нд төслийн газар дээр очиж биечлэн
танилцсан үр дүнг дэлгэрэнгүй дурдсан. 2013 оны 10 сарын 20-26-ны хооронд уг төслийн газар дээр
очиж танилцсан ба Улаанбаатар хот болон төслийн уурхайн газар дээр байрлаж буй төслийн гол
ажилтнуудтай уулзсан.
Айлчлалын гол зорилго нь Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа , байгаль
орчин, нийгмийн талаас нь хөндлөнгийн үнэлгээ, мониторинг хийх болон 2013 оны 7 сард эхэлсэн
төслийн ашиглалтын үе шат нь байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа хэрхэн
биелүүлж байгаа эсэхэд мониторинг хийхэд оршиж байв. Уг төслийн байгаль орчин, нийгмийн
өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлага нь ОТ-ын БОАБЭМ-ын Менежментийн Системд орсон хийгээд
Ашиглалтын Үе Шатны Менежментийн Төлөвлөгөө болон бусад баримт бичигт тодорхой
тусгагдсан болно. АМТ нь төслийн ашиглалтын үед баримталж хэрэгжүүлэх ОТ-ын байгаль орчин,
нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон гол баримт бөгөөд тус баримтыг
“Зорилгодоо Нийцэх нь” хэмээх гарчигтайгаар өмнөх Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан
Зөвлөх2 баталсан болно. Дутуу орхигдсон зүйлийг тодорхойлохын тулд Байгаль Орчин, Нийгмийн
Мөрийн Хөтөлбөр (БОНМХ) хэмээх нэмэлт баримт бичгийг Зээлдүүлэгчийн Стандартад үндэслэн
бэлтгэн гаргасан байна.
Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөх нь төслийн газар дээр дараах зорилгоор тогтмол
хугацаанд очиж хяналт, шалгалт хийнэ:







Төсөл нь мониторингийн төлөвлөгөө, журмын дагуу Ашиглалтын Байгаль Орчин,
Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд тусгагдсан үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байгаа
түвшнийг үнэлэх;
Явуулж буй үйл ажиллагаа нь БОННҮ-д заасан байгаль орчны зөвшөөрөлд нийцэж байгаа
эсэхийг баталгаажуулах;
2013 оны 4 сарын Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхийн Аудитаас3 илэрсэн
зөрчилтэй асуудлууд одоо явуулж буй ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бол хэрхэн
шийдвэрлэж, арга хэмжээ авч байгаа эсэхийг шалгах;
Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагатай4 холбоотой мэргэжлийн зөвлөмжөөр
хангах;

1 Зээл олгогч санхүүжүүлэгч байгууллагын групт дараах байгууллагууд орно: Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци

(ОУСК), Европийн Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСХБ), Канадын Экспортийн Хөгжил (КЭХ), АНУ-ын
Экспорт, Импортийн Банк (АНУ ЭИБ),Экспортийн Санхүү, Даатгалын Корпораци (ЭСДК), Олон Талын
Баталгаа Гаргач Агентлаг (ОТБГА), Стандарт Эрх Бүхий Банк (СЭББ) болон БНП- Парибас.
2 Байгаль Орчны Нөөцийн Менежментийг (БОНМ) 2013 оны 4 сараас 8 сар хүртэлх хугацаанд Байгаль Орчин,
Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөх гүйцэтгэсэн ба уг төслийн санхүүжилтийг хангаж буй дээд санхүүжүүлэгч
байгууллагуудын группийн зүгээс уг төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ), Барилгын
Явцын Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө (БОНМТ) нь санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудын
группийн Байгаль Орчин, Нийгмийн төрөл бүрийн стандартад нийцэж буй эсэхийг хянаж үнэлгээ хийсэн болно.
3 2013 оны 7 сарын 18-нд гарсан “Оюу Толгой Төслийн Барилгын Үе Шатны Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй

Байдлын Аудитын Тайлан-2013 оны 4 сар”, Байгаль Орчны Нөөцийн Менежмент (БОНМ).
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Зарим тодорхой асуудлыг олж илрүүлэх, уг илрүүлсэн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж, арга
хэмжээ авсан эсэхийг дараагийн аудитаар хянаж шалгах.
Төслийн газар дээр очиж танилцсан энэ удаагийн айлчлалын үеэр илэрсэн хамгийн чухал
асуудлуудыг 3- Бүлгийн нийцэхгүй буюу зөрчилтэй асуудлын Хүснэгтэнд тодорхойлсон. Уг
асуудлын тодорхойлолт, үндэслэлийг энэхүү тайлангийн
эх бичмэлд илүү дэлгэрэнгүй
тайлбарласан болно.
ОТ нь байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа д сөргөөр нөлөөлөх үйл
ажиллагаанаас зайлсхийж байгаа нь тодорхой байна. ОТ-ийн байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн хөтөлбөр нь ихээхэн ойлгомжтой тодорхой ба РТ-ийн ерөнхий ЭМАББОЧ-ын
менежментийн системийн бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Төслийн байгаль орчин, нийгмийн ажилтны
дадлага туршлага, үнэнч шударга чанар БОНБДЗ-д илт харагдаж байна. Эдгээр нааштай
үзүүлэлтүүдийг тухайн салбартай холбоотой гаргасан дүгнэлтүүдийн суурь нөхцөл гэж үзэх харах
хэрэгтэй юм.
Уг айлчлалын ажиглалт, үр дүнг дараах байдлаар хураангуйлав.
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем
Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд Төслийн Стандарт шаардлагад нийцүүлэн
төслийг удирдаж явуулах иж бүрэн тогтолцоо, Монголын хууль, дүрэм журам, эрх зөвшөөрлийн
нөхцөл, 2009 оны 10 сарын 6-ны Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ, ОУСК, ЕСБХБ-ны байгаль орчин,
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа , нийгмийн бодлого, стандарт шаардлагуудыг тодорхойлсон болно.
Менежментийн системд төлөвлөгөө, ашиглалт, тайлагнах хяналт шалгалт, тогтвортой сайжирч
байгаа эсэхийг шалгаж хянах гол элементүүд бүгд орж байна. Ашиглалтын нарийвчилсан
төлөвлөгөө нь төслийн үүрэг, хариуцлага, гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд, мониторинг хийх
параметр үзүүлэлтүүд, хэрэгжүүлэх баримт бичгийн лавлагааг тодорхойлно. Барилгын үе шатанд
илэрсэн зарим асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд мөрийн хөтөлбөрүүд боловсруулсан ба тэдгээрийг
хэрэгжүүлэх зарим баримт бичгийг боловсруулах явц хараахан дуусаагүй байна. Менежмент нь
тухайн илэрсэн асуудлын талаар мэдлэгтэй, шийдвэрлэхэд шаардлагатай менежментийн
төлөвлөгөө, туршлага, нөөцөөр сайтар хангагдсан байна.
Ус болон хаягдал усны менежмент
ОТ нь БОННҮ-нд тусгагдсан Ундайн голын урсгалын чиглэлийг бүрэн өөрчлөх боломжгүй болсон
тул Ундай голыг хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төсөл хэрэгжүүлсэн. Газар ашиглалтын
зөвшөөрөл олгох асуудал хойшилсоны улмаас Уурхайн Лицензэт Газрын (УЛГ) хашаа татсан
газраас гадна хийгдэх Ундайн Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх төслийн барилгын зарим
ажлууд хийгдэж чадахгүй байна. Урсгалын чиглэлийг нь өөрчилснөөр гүний ус УЛГ-ын доторх ус
гадагшлуулах цооногт орж байна; гэхдээ тус цооног одоогоор ажиллахгүй байгаа бөгөөд гүний
усны зарим хэсэг нь газрын гадаргууд орж хиймэл булаг бий болгож байна. Одоо явагдаж буй
Ундай Голыг Хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төсөлд БОННҮ-д тодорхойлсон гүний усыг
Бор Овоо булгийн хагас гадаргуу болон Бор Овоо булгийг сэлбэхтэй холбоотой техникийн нөхцөл,
загвар бүрэн тусгагдаагүй байна. Тийм загварыг эцсийн байдлаар гаргаж баталсны дараа уг ажлыг
компаний ӨЗМ-ийн дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх хоолойгоор орж ирж
буй усны урсгалын хэмжээг хэмжих дотогш урсгал хэмжигч хэрэгтэй. Усны тэнцвэрийг тэмдэглэсэн
тайланг зөв эсэхийг шалгаж байх ёстой бөгөөд төслийн хүрээнд хийгдэж буй усны үр ашиг, хүчин
чадлын талаарх нарийвчилсан мэдээлэл уг тайланд орсон байх ёстой. Гүехэн болон гүн уст
давхаргыг холбосон гүний худаг гаргах ажлын төлөвлөгөө гаргасан байна; энэ ажлыг ойрын үед
хэрэгжүүлнэ. Усны мониторингийн төлөвлөгөөнд (УМТ) жил бүр хийгдсэн геофизикийн судалгааг
тодорхойлсон бөгөөд хаягдал агуулах байгууламжын хэвгий доогуур хийгдэх ба хараахан
хэрэгжүүлж эхлээгүй байна. ОТ нь Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд (УНМТ)
тодорхойлсон анализ хийх параметр иж бүрдэл үзүүлэлтүүдийг тусгах хүчин чадалтай өөр бусад

4 Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагыг ОУСК-ын БОЭМАБ-ын Үндсэн Чиглэлд “дэлхий нйитээрээ нэг буюу

ижил төстэй үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцож буй чадвартай, дадлага туршлагатай мэргэжилтнүүдэд
байх ёстой мэргэжлийн ур чадвар,хичээл зүтгэл, оновчтой ухаан, хянамгай байдал, урьдчилан харах чадвар....”
хэмээн тодорхойлсон байна.
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орны лабораторуудыг судалж үзэж байна. Сонгосон иж бүрэн параметр үзүүлэлтүүдэд анализ хийх
боломжгүй бол компаний ӨЗМ-ийн журмын дагуу тус сонгогдсон параметр үзүүлэлтүүдийг дахин
хянаж шалгах хэрэгтэй.
Устай холбоотой олон загвар, судалгаанууд одоогийн байдлаар хийгдэж байгаа бөгөөд хийгдэж
дууссаны дараа БОНБДЗ-ээр шалгуулах хэрэгтэй. Төслийн тайлагнах аргыг сайжруулах зөвлөмжийг
БОНБДЗ боловсруулж гаргасан байна. Одоо хэрэгжиж буй Ундай Голын урсгалын чиглэлийг
өөрчлөх төслийн хоёр долоо хоногт нэг удаа гаргадаг тайланд нарийвчлан нэмж оруулах зүйлийн
талаар БОНБДЗ зөвлөмж боловсруулж гаргасан байна.
Ашигт малтмалын хаягдлыг зохицуулах менежмент
Ил уурхайн хаягдал эрдсийг зохицуулах менежментийн процесс нь маш сайн боловруулагдсан
байна. Хэдийгээр хур тунадас багатай, хуурай уур амьсгал нь хүчил үүсгэх магадлалтай материалыг
ил гарах эрсдлийг бууруулж байгаа хэдий ч тэсэлгээний цооногийн дотор талаас дээж авч
шалгаснаар шүлтийн уусмалын тогтсон баганан судалгаанд үндэслэн хүчил үүсгэх магадлалтай
материалыг тодорхойлсноор тус материалыг зохицуулж тусгаарлах боломжтой болж байна. Ил
уурхайн менежментийн систем нь хүдэр болон хаягдал шороог ангилах ангилалыг материалыг
гаргаж авч хүдрийн овоолго, хаягдал шороон овоолгод шилжүүлэх ажилтай нэгтгэсэн байна.
Хаягдал шороон овоолгын түр зуурын үүссэн налуу хэвгийг ашиглалтын явцад тэгшилж, нөхөн
сэргээх шаардлагатай болж байгаа бөгөөд БОНБДЗ-ийн зүгээс тийм газрыг ашиглалтын явцад
менежментийн үүрэг хариуцлагын дагуу нөхөн сэргээх урьдчилсан журам, цаг хугацаа бүхий
стратеги боловсруулахыг зөвлөж байна.
Хүчил үүсгэж болзошгүй материал агуулсан чулуун овоолгонууд нь төслийн эхлээд яаж төлөвлөж
байсан яг тэр хэвээрээ ямар ч боловсруулалт, нөхөн сэргээлт хийлгүй байж байна. Тус материалыг
хамгийн эцсийн байдлаар хаашаа шилжүүлэхийг шийдэх хүртэл агаар нэвтрүүлэхгүй байх чадвар,
хатааж сэврээх нөхцлийг байнга шалгаж мониторинг хийж байна.
Хаягдал агуулах байгууламжийн 1- Үүрийн эхний үе шатууд хийгдэж байгаа ба 2- Үүрийн
барилгын ажлыг санаачлаад эхэлж байна. Хаягдлын нягтаршил нь ямар байх загварыг гаргаж байх
явцад, эргийн налуу нь байх ёстой хэмжээнээсээ илүү тэгш байгаа нь дараагийн хаягдал агуулах
байгууламжийн далан дээш өргөгдөх нөхцлийг бий болгож болзошгүй бөгөөд цөөрмийн усыг
зохицуулахд хүндрэлтэй болж магадгүй юм. Өөр нөлөөлж болзошгүй бусад нөхцлүүдийг шалгаж,
тухайн үед авах арга хэмжээг боловсруулж, хийц бүтцэд ямар өөрчлөлт оруулах талаар тооцож
байна. Хаягдал агуулах байгууламжийн далан дахь тогтмол шингэний даралт, шүүр гоожиж байгаа
эсэхийг хянаж мониторинг хийж байгаа нь аюулгүй ажиллагаа , байгаль орчныг хамгаалах систем
ажиллаж байгааг харуулж байна.
Эрдсийн Бус хаягдлыг зохицуулах менежмент
Айлчлалын үеэр шалгасан баримт бичиг, хийсэн ажиглалтаар төсөл нь менежментийн төлөвлөгөөнд
тодорхойлсон хаягдлыг зохицуулах менежментийн стратегийг хэрэгжлүүлэх болон холбогдох
ашиглалтын журмыг баримтлахын төлөө шургуу ажиллаж байгаа нь илт байна. Гэсэн хэдий ч
аюулгүй болон аюултай хог хаягдлыг хоёуланг нь төслийн барилгын үе шатнаас хойш ашиглагдаж
байгаа хог хаягдлыг зохицуулах түр зуурын цэгрүү явуулсан хэвээр байна. Аюулгүй хог хаягдлыг
хаях хог хаягдлын байнгын цэгийн барилгын ажил сумын Засаг Даргаас хог хаягдлын газрын
зөвшөөрөл авах хүртэл хүлээгдэж байна. Одоо хэрэглэж байгаа хог хаягдлын газар нь түр зуурын
шийдэл ба хог хаягдлын байнгын байгууламжыг шинээр барих ажил нь ОТ-ын өөрийн хяналтаас
гадуур зүйл гэдгийг БОНБДЗ ойлгож байгаа хэдий ч сумын Засаг Даргаас хэзээ зөвшөөрөл авах нь
цаг хугацааны хувьд тодорхой бус хийгээд энэхүү түр зуурын шийдэл нь тодорхой бус хугацаанд
цаашид үргэлжлэх магадлалтай байгааг анхаарууштай юм. Тиймээс уг төслийн хүлээсэн үүрэг
хариуцлага, үйлдвэрлэлийн олон улсын тэргүүн туршлагад нийцэхгүй байгаа тул ахуйн хог
хаягдлыг зохицуулах, хог хаягдлыг ангилж тусгаарлах аргаа сайжруулахыг БОНБДЗ зөвлөж байна.
Эмнэлэгийн хог хаягдал, тостой алчуур, асгарч гоожсон зүйл, хэрэглэсэн багаж төхөөрөмж,
тос/шингэний шүүлтүүр болон бусад тостой бохирдсон материалыг одоогоор ажиллаж байгаа
Европийн Холбоонд нийцсэн хог хаягдлыг шатаах газарт шатааж байна. Гэвч тэдгээр тээвэрлэж
байх явцад үүссэн эвдрэл гэмтлийн улмаас тус хог хаягдлын газарт хүргэх хүртэл тос хог хаягдлын
овоолгын ялгаруулалтыг хянаж мониторинг хийх боломжгүй болж байна.
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Аюултай материалыг зохицуулах менежмент
Ерөнхийдөө төсөл нь аюултай материалыг зохицуулах менежментийн хувьд сайн ажиллаж байна.
Төслийн өөр өөр байрлалд одоогоор хэрэглэглэж байгаа гол аюултай материалд түлш, хөнгөн болон
хүнд машин тоног төхөөрөмжийн тосолгоо орж байгаа бөгөөд ерөнхийдөө зөв зохион
байгуулалттай аюултай материалыг агуулах газарт зөв зохицуулагдаж байна. Гэвч дизел түлшний
гол асгуулахад асгарч гоожих үед засаж тохируулах багаж төхөөрөмж айлчлалын үеэр байхгүй
байсан зэрэг зарим анхаарууштай зүйл ажиглагдсан хийгээд цаашид сайжруулах хэрэгтэй. Аюултай
материал түр зуур хадгалж байгаа өөр өөр байрлалд түлш асгарч гоожихоос урьдчилан сэргийлэх
хангалттай арга хэмжээ авсан эсэхийг бүх гэрээт гүйцэтгэгчид болон уурхайн газрын ахлагч нар
тогтмол шалгаж хянах ажлыг ОТ хариуцаж хянах хэрэгтэй.
Агаарын чанар
Өмнийн Говь бол хуурай, салхитай бүс бөгөөд шоороон шуургын улмаас агаарт үүссэн
тоосонцоруудын өтгөрөл, бөөгнөрөлийг үе үе нэмэгдэж байна. Хуурай, салхитай орчны улмаас
хүрээлэн буй орчны агаарын чанар Европийн Холбооны хүрээлэн буй орчны агаарын шаардлагад
үндэслэн тогоосон Төслийн Стандартаас давж гарах тохиолдол өмнө нь гарч байсан ба одоо ч
гарсаар байна. Хүрээлэн буй орчны агаарын мониторингийн сүлжээний хүрээнд хийн параметр
үзүүлэлт зарим тохиолдолд Төслийн Стандартаас давж гарч байна. ОТ стандартаас давж гарсан
эдгээр нөхцөлд арга хэмжээ авах мөрийн хөтөлбөр бэлтгэж гаргасан ба бууруулах тохиромжтой
арга хэмжээ боловсруулах ажил төслийн ашиглалтын газарт хийгдэж байна. Хүрээлэн буй орчны
агаарын чанарыг хянах орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлсэн хийгээд
ингэснээр хүрээлэн буй орчны агаарын нөхцлийг илүү сайн хянаж, үнэлгээ хийх нөхцөл бүрдэж
байна. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг авсаны дараа хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт
мониторинг хийх сүлжээг боловсронгуй болгох ажлыг хэрэгжүүлж эхлэнэ. Том, хатуу хүдрийн
овоолгын газар дахь тоосны түвшин өндөр гарах тохиолдол үе үе гарч байна; Одоогоор үүнийг
бууруулах буюу урьдчилан сэргийлэх хамгийн сайн арга нь хөөсрүүлсэн дарагч гэж ОТ тогтоогоод
байна. Үүнийг хэрэгжүүлэх ажил хүлээгдэж байна. Дулааны Төв Станцын (ДТС) яндангийн
ялгаруулалтаас дээж авч шинжлэх ажил хийгдэхгүй байгаа ба үүнийг хийж гүйцэтгэх тоног
төхөөрөмж захиалаагүй байна. Төслийн шатаагч уурхайн газарт хүргэх тэвэрлэлтийн явцад
эвдэрсэн ба ялгаруулалтыг хянах, дээж сорьц авах төхөөрөмж нь ажиллахгүй байна. ОТ нь
шаардлагатай засвар хийхээр тус тоног төхөөрөмж болон шатаагчын үйлдвэрлэгчтэй ажиллаж
байна. Дотроо хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим хүчний бүтээмжийг сайжруулах анализ хийж
гүйцэтгэх үүрэг амлалт ОТ авсан; энэ ажлыг ойрын ирээдүйд төлөвлөх гэж байна.
Мөрийн Хөтөлбөрийн үр дүнг цаашид улирал тутам болон жилд нэг удаа тайлагнаж байхыг
БОНБДЗ зөвлөж байна. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын сүлжээнээс холбогдох дата гарах
боломжтой болсноор одоогийн байгаа хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын үнэлгээг сайжруулахыг
БОНБДЗ зөвлөж байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
2013 ОНЫ 10 САРД УУРХАЙН ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ

13-391-H1

Д’Апполониа

12

Дуу чимээба доргио чичргээ
Саяхан хийгдсэн мониторингоос гарсан үр дүнгээс харахад шуугиан, доргио чичргээ Төслийн
Стандартаас бага зэрэг л давж гарсан байна. Энэхүү давж гарсан нөхцөл нь салхи мониторингийн
төхөөрөмжид нөлөөлсөнтэй холбоотой юм. Уг төсөл нь Чимээ Шуугиан, Доргио чичргээг
Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөтэй нийцэж байна гэж БОНБДЗ үзэж байна.
Гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх болон хариу арга хэмжээ авах
Гэнэтийн Ослоос Урьдчилан Сэргийлэх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөөний дор
ажиллаж буй Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ Авах Баг нь хүний нөөцөөр сайн бүрдсэн, иж
бүрэн сургалтын тогтолцоотой, уурхайн газрын хэрэгцээ шаардлагад хариу арга хэмжээ авч байсан
туршлагатай болох нь харагдаж байна. Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд
дурдсан гарч болзошгүй нөхцөл байдал, хариу арга хэмжээг тодорхойлох хувилбаруудыг эрсдэлд
суурилах аргаар боловсруулж байгаа бөгөөд өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд авах арга хэмжээний журмыг
илүү нарийвчлан боловсруулж байна. Гарч болзошгүй өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг бүрэн
тодорхойлж, менежментийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын дагуу боловсруулж хянах хэрэгтэй гэж
БОНБДЗ-ийн зүгээс зөвлөж байна.

Тэвээрлэлтийн менежмент
Тээврийн хэрэгслийг хянах үйл ажиллагааг GPS-ээр хянах, харгалзагч дагуулан хамт явуулах,
хамгаалалтын цэгүүд, болон бүтээгдэхүүний уутан дээр радио давтамжтай таних тэмдэг тавих зэрэг
аргаар үр ашигтай зохицуулж байна. Тээврийн хэрэгслийг аюулгүй ажилуулахаас гадна менежмент
нь мөн замын тоосжилт, мал, амьтанд үзүүлэх аюулыг бас хянаж байна. Мал сүрэг дайран гарах
цэгүүдийг байрлуулах тал дээр дэвшилттэй талууд гарсан ба эмзэг газруудад ан амьтанд учруулж
болзошгүй эрсдлийн талаар жолооч нарт анхааруулах тал дээр мөн ахиц гарсан байна. Гэхдээ
айлчлалын үеэр тээврийн хэрэгслийн хурдыг зохицуулах шаардлагатай эмзэг газруудыг хэрхэн яаж
тодорхойлох үндэслэл тодорхой бус байсан. Машин замгүй газар машин барих, замын хажууд
машинаа зогсоож тавих зэргийг хязгаарлах арга хэмжээг боловсруулж бэлтгэж гаргахыг БОНБДЗ
зөвлөж байна.
Экологийн менежмент ба биологийн олон янз байдал
Төслийн Биологийн олон янз байдал ыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө (БТЗМТ) болон
бусад холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнүүд биологийн олон янз байдал болон экосистемийн
тал дээр төслийн зүгээс авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэс болж байна. Оюу Толгойн Биологийн
Олон Янз Байдлын Стратегийг Биологийн Олон Янз Байдлын Мөрийн Хөтөлбөрийн үйл
ажиллагааны нэг хэсэг болгон боловсруулж байгаа бөгөөд гарах үр дүнг нь төслийн сайжруулсан
БЗМТ-д нэгтгэж БОНБДЗ нь дараагийнхаа айлчлалаар хянаж үзэх болно. Төслийн нөлөөлөл,
нөлөөллийг бууруулах мониторинг, төслийн дасан зохицох менежментийн болон шаардлагатай
тэнцвэржүүлэх арга хэмжээг боловсруулах Биологийн Олон Янз Байдлын Үнэлгээ, Мониторингийн
Төлөвлөгөөг (БҮМТ) боловсруулж байна. Холбогдох чухал суурь мэдээлэлүүдийг цуглуулах ажил
одоогоор хийгдэж байгаа бөгөөд энэ нь төслийн нөлөөллийг тогтоох, нөхөн сэргээх аргыг
боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй юм.
ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн Стандарт 6-ын дагуу төсөл нь хэд хэдэн ан амьтаны амьдрах гол орчинд
нөлөөлөөд байна. ОТ-ийн биологийн олон янз байдал , экосистемд Цэвэр Эерэгээр Нөлөөлөх
зорилгын дагуу БОННҮ-д тусгасан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгжүүлэх
шаардлагатай болж байгаа бөгөөд илрүүлсэн нөлөөг бууруулж биологийн олон янз байдал ыг
тэнцвэржүүлэх ажлыг боловсруулах шаардлагатай юм. Тэнцвэржүүлэх шаардлагатай ан амьтны
зарим төрөл зүйл нь нүүдлийн шинж чанартай учир найдвартай суурь мэдээлэл гаргаж авах болон
газар дээр нь хөндлөнгөөс зохицуулахад хүндрэлтэй болгож байна. Тэнцвэржүүлэх ажлыг
амжилттай хэрэгжүүлэх нь ан амьтан, ургамалд дарамт үзүүлэх, хуримтлагдсан аюулыг газрын
хэмжээ машстапаар нь үр ашигтай зохицуулахад үндэсний болон олон улсын байгууллагуудтай
хамтын ажиллагаа тогтоохоос шалтгаална. Гэсэн хэдий ч ан амьтны амьдрах орчин алдагдах явдал
аль хэдийн эхэлчихсэн, уг төсөл нь ан амьтны амьдрах чухал орчинд аль хэдийн нөлөөлөөд
эхэлчихсэн байгаа тул төсөл нь Биологийн Олон Янз Байдлын хувьд анзаарагдахаар бодит үр дүнд
тодорхой цаг хугацааны хүрээнд хүрэхийг зорих нь чухал юм.
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Ингэхийн тулд нөлөөллийг бууруулах араг хэмжээний талаар ОТ нь гол байгууллагуудтай идэвхтэй
оролцож Биологийн Олон Янз Байдлын үйл ажиллагааг бүс нутгийн төлөвлөгөө үйл ажиллагаатай
нэгтгэх боломжийн талаар хэлэлцээр хийхээр хамтран ажиллаж байна. Жишээ нь ан амьтны зөрлөг,
гарц, жим барьж шугаман дэд бүтцийн хэсэгчлэн хуримтлагдсан үр нөлөөг бууруулах арга замыг
хэлэлцэх уулзалт, семинаруудыг зохион байгуулсан байна. 10 сард хийсэн аудитаас харахад
бууруулах бодит арга замыг боловсруулахын тулд тохиромжтой мэргэжилтнүүдийг хамран
оролцуулах идэвх зүтгэл гаргаж байна гэж БОНБДЗ үзэж байна. Биологийн Олон Янз Байдлын
моинторинг хийх хөтөлбөр, биологийн олон янз байдал ыг тэнцвэржүүлэх стратеги боловсруулах
зэрэг үндсэн гол стратеги үйл ажиллагааг явуулахын тулд ОТ нь үндэсний болон олон улсын
мэргэжилтнүүд, төрийн бус байгууллагуудтай стратегийн хамтын ажиллагааг эхлүүлээд байна.
Төсөл нь мөн экосистемийн эн тэргүүний үйлчилгээнд нөлөөлж байна. Үүнээс дөрөв нь БОННҮ
болон Үндсэн Чухал Амьдрах Орчны Үнэлгээнд (ҮЧАОҮ) “”хамгийн эгзэгтэй” гэж
тодорхойлогдсон байна (мал сүргийн нөхөн үржвэр, биомасс түлш, цэвэр усны хангамж болон
зохицуулах журам). Цаашид энэхүү нөлөөллийг бууруулах үр дүнтэй аргыг бий болгохын тулд
дасан зохицох менежментийн стратегийг хэрэглэж байна. Биологийн олон янз байдал болон
нийгмийн нөлөөллийн багийг нэгтгэх, хүн амын амьжиргааны үйл ажиллагаа нь Биологийн Олон
Янз Байдлын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянаж судлан тогтоох хосолсон Экосистемийн
Үйлчилгээний Ажлын Хэсгийг байгуулсан байна. Уг ажлын хэсэг нь экосистемийн үйлчилгээний
ханган нийлүүлэлт болон үр ашгийг хамгаалах, үр нөлөөнд мониторинг хийхэд шаардагдах арга
хэмжээг тодорхойлно. Уг төслийн ашиглалт нь бас цэвэр усны хангамжаас ихээхэн шалтгаалахын
хувьд энэ үйлчилгээг цаашид хэрэглэх төлөвлөгөө, цэвэр усны хангамжийн тогтвортой байдалд
нөлөөлөх үр дагаварт ил тод үнэлгээ хийх нь нөлөөллийг бууруулах арга замыг ил тод нээлттэй
болгоход тус болно.
Төслөөс үүдэлтэй газар хөндөлтийг биологийн олон янз байдал , хөрсний мэрэгжилтнүүдийн санал
зөвлөмжийг харгалзан үзэж зөвшөөрөл олгосноор зохицуулна. Энэ нь үр ашигтай боловч ямар ан
амьтан, ургамал, газар нутгийг биологийн нөхөн сэргээлтийн зорилтот үндэс суурь болгох уу гэдгээ
сайтар тодорхой болгох үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгтэй. Идэвхтэй үйл ажиллагааны үед
зөвшөөрөл олгох, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг дэмжих хангалттай хүчин чадалтай байх нь чухал
юм.
Бор Овооны булгийг засварлаж нөхөн сэргээх экологийн загвар, техникийн үзүүлэлтийг
боловсруулах, замаас гарч машин тээвэр жолооодсоноос үүсэх нөлөөллийг зохицуулах буюу
бууруулах арга хэмжээг боловсруулах кэрэг нь анхаарах гол асуудлуудын нэг юм. Суурилуулалтын
үед гарч буй механик асуудлаас болж шувууны нислэгийн чиглэлийг өөрчлөх ажлын зарим хэсэг нь
зориулалтын дагуу явагдахгүй байна. Үүний улмаас гарч буй үр дагаврыг хянан судалж байгаа
боловч засах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.
Хөдөлмөр ба ажиллах нөхцөл
Одоогийн байгаа ажиллах хүчин нь голдуу ил уурхай болон зарим хийгдээгүй байгаа өргөтгөлийн
ажил, ОТ-Гашуун Сухайт (ОТ-ГС) зам барих ажлыг хийж гүйцэтгэхэд төвлөрч байна. Орон нутгийн
иргэдийг ажилд авах бодлогыг харэгжүүлж байгаа хийгээд ОТ нь мэргэжлийн ур чадвар шаардахгүй
ажилд ажиллаж болох ажилд орохоор өргөдөл гаргасан орон нутгийн иргэдийн дата санг бүрдүүлж
байна. ОТ-н Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээнд Засгийн Газраас тогтоосон ашиглалтын явцад ажиллах
хүчний Монгол ажилчдын тоо харьцааг заасан байгаа. Орон нутгийн иргэд ажиллах боломжийг
илүү их хүлээсэн хэвээр байна. Орон нутгийн иргэдийг тогтмол мэдээллээр хангаж ажилд авах,
ажлын статистик мэдээлэл, тодорхой ур чадварын шалгуур үзүүлэлтийн талаарх мэдээлээллээр
хангах ажлыг сайжруулах боломж байна. Орон нутгийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилготой
Хөдөлмөр Эрхлэх Боломжыг Сайжруулах Хөтөлбөрийг 2014 онд хэрэгжлүүлэхээр төлөвлөж байна.
Байнгын ажилд авах, ажиллах хүчний харьцааны талаар тогтмол мэдээлснээр Хөрөнгө Оруулалтын
Гэрээ, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, гүйцэтгэлд моинторинг хийх нөхцлийг ил тод амархан
болгоно.
Хүний нөөцийн менежментийн систем сайн ажиллаж байгаа ба хэд хэдэн бодлого, журмыг үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлж байгаа нь илт байна. Хамтын гэрээ хийж, хөдөлмөрийн харилцаанд
мониторинг хийж байгаа нь илт байна. Хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны шаардлагуудад
гэрээний гүйцэтгэл хэрхэн нийцэж байгаа эсэхийг шалгах мониторинг дараагийн аудитаар илүү
нарийн хийж үнэлэх болно. Ажилчдын өргөдөл,гомдлыг хүлээж авах механизмийг хэрэгжүүлж
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байгаа хийгээд энэ нь үйлдвэрийн тэргүүн туршлагад нийцэж байна. 2013 оны байдлаар ажилчдын
өргөдөл гомдлын түвшин ажиллах хүчний хэмжээтэй харьцуулахад харьцангуй доогуур байна.
Далд уурхайг барих ажил зогссоноор 2013 онд ОТ ХХК болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилдчын
цомхтгол ихээхэн хийгдсэн байна. Цомхтгол хийх төлөвлөгөөг ОТ бэлтгэж гаргасан бөгөөд үр
дүнтэй хэрэгжүүлсэн болох нь харагдаж байна. Цомхтгол хийх төлөвлөгөө гаргахад гэрээт
гүйцэтгэгчдийг оролцуулсан нь БОНБДЗ-д нотолгоотой ажиглагдсан. Аудитийн үеэр БОНБДЗ нь
Хүний Нөөцийн Хэлтэс дээр хангалттай хугацаанд ажиллаж чадаагүйн улмаас гэрээт болон туслан
гүйцэтгэгч компануудын хамтарсан цомхтголын эцсийн үр дүнг дүгнэж гаргаагүй. Хамтарсан
цомхтголыг хэрэгжүүлэх процесс, гарсан үр дүнгийн талаар ялангуяа гэрээт гүйцэтгэгчдийн хувьд
цаашид мэдээлэл цуглуулж, дараагийн аудитаар хянаж шалгах болно. Томоохон цар хүрээтэй
хамтарсан цомхтголын тохиолдолд Зээлдүүлэгч Дээд Байгууллагуудад цомхтголын төлөвлөгөөгөө
явуулах хэрэгтэй. Төсөл цаашид цомхтгол хийхээр урьдчилан төлөвлөсөн зүйл байхгүй байна.
Төсөл нь уурхайн газар дээр байгаа хуучин ажилчдын зарим амьдрах байрыг шинэчилж шинэ байр
барих, гол кемп дээр байгаа гэрүүдийн нүүрсээр галладаг системийг солих ажил хийгдэж байна.
Гол кемпэд сүүлийн үеийн дэвшилтэт амрах зугаалгын газар барьсан байна. Хийсэн ярилцлага,
ажиглалт дээр үндэслэн сайт дээр ажилчдын орон байртай холбоотой ямар нэгэн асуудал
илэрсэнгүй. Ханбогдын кеймп хаагдаж үлдсэн ажилчид нь одоо сайт дээр байна. Хашааны гадна
талд гурван түр зуурын кеймп байна. Эдгээр кеймпүүдэд очоогүй бөгөөд нүүрсээр галладаг гэр,
агааржуулагч хангалтгүй зэрэг асуудлыг сайжруулахаар ажиллаж байгаа гэж ОТ мэдээлсэн юм.
Ажилчдын урт хугацааны амьдрах байрны талаар энэ аудитаар судалж шалгаж үзээгүй бөгөөд
одоогийн өргөтгөлтэй холбоотой асуудал шийдэгдэх хүртэл энэ талаарх шийдвэр хүлээгдэх юм
байна.
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Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор болон амьжиргааг сайжруулах
2013 оны нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах ажил нь 2011 оны
нөхөн олговор олгох хөтөлбөрөөс хойш малчдад үргэлжлүүлэн нийгмийн халамж, нөхөн олговор
олгох болон хэд хэдэн амьжиргааг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлж дуусахад чиглэж байна. Саяхан
явуулсан нийгэм эдийн засгийн хүн амын тооллого, малчдын эрүүл мэндийн байдал, амьжиргааны
судалгаа, малчин өрхийг тодорхой дата мэдээллээр хангах зэрэг Ханбогд сумын малчдад гарсан
бусад ахицтай зүйлүүд байна. Төсөл нь мөн уурхайн газрын хашааны дотор малаа бэлчээрлүүлэх
боломжыг ган гачигт нэрвэгдсэн малчдад өгөх туршилтын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн хийгээд тус
хөтөлбөрийг маш сайшаалтай хүлээж авсан байна. Уг туршилтын хөтөлбөрийг цаашид албан ёсоор
хэрхэн хэрэгжүүлэх ажлыг тодорхойлсон Бэлчээр Ашиглах Боломжын Протокол боловсруулж
гаргасан байна.
Амьжиргаа, нөхөн олговор, Ундай Голын усыг хэрэглэх боломж зэрэг асуудлаар гомдоллосон
малчдын гомдлын ихэнх нь уг төслийн томоохон хэмжээний нөөц бололцоог ашигласан байна.
Эдгээр гомдлуудын ихэнх нь нээлттэй хэвээр байгаа бөгөөд шийдвэрлэх ажлууд хийгдсээр байна.
ОТ эдгээр гомдлуудыг шийдвэрлэхийн тулд идэвхтэй судалж, малчид, ТББ-ууд, сумын Засаг Дарга,
ОУСК-ын Баримтлалын Зөвлөх, Гомдлыг Шийдвэрлэх Байгууллагатай хамтран ажиллаж байгааг
БОНБДЗ баталгаажуулж байна. Үүнээс гадна ОТ нь Ханбогд суманд тоосжилт үүсгэж буй нөхцөл,
зам барих асуудалтай холбоотой гомдлын талаар ЕСБХБ-ны Төслийн Гомдлыг Шийдвэрлэх
Механизм болон өөр уул уурхайн компанитай хамтран ажиллаж байна.
Хүндрэлтэй өөр олон асуудлууд байгаа хэдий ч төсөл нь Сонгогдсон Малчны Багтай хамтран
ажиллах процесс, ОУСК-ын гомдлыг шийдвэрлэх байгууллагаас хүлээж авсан санал хүсэлтийг
малчдыг дэмжих зорилгоор явуулж буй одоогийн үйл ажиллагаа, арга замаа хянаж нягтлах,
сайжруулах боломж гэж харж байна. Иймээс төсөл нь эдгээр зорилгодоо хүрэхэд тус болох хэд
хэдэн ажлуудыг 2014 онд төлөвлөөд байгаа ба үүнд малчид болон сумыг дэмжих бэлчээрийн
менежментээр дотоодын болон гадны удирдах хороодууд, ажлын хэсэг, бие даасан мэргэжилтний
хэсэг зэргийг урьж хурал зохион байгуулах, нөлөөлөлд автсан малчдад албан ёсны үнэлгээ хийх
процесс, тэдгээрийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг ажлууд багтаж байна.
Нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрхийн үр дагаварт үнэлгээ хийх зарим ажлыг хэрэгжүүлсэн ба гарсан
үр дүнгээс харахад тэдгээр малчид бүгд биш гэхэд ихэнх нь амьжиргаагаа нөхөж, амьдралын
стандартаа сайжруулж чадсан байна. Үүнийг Эцсийн Аудитаар албан ёсоор үнэлгээ хийлгүүлэхийг
аль болох бодит хугацаанд товлох хэрэгтэй гэж БОНБДЗын зүгээс зөвлөж байна. ОТ боловсруулсан
эдгээр ажлаа хэрэгжүүлж эхлэхээсээ өмнө Зээлдүүлэгч Дээд Байгууллагууд болон БОНБДЗ үзүүлж
хянуулах ёстой. 2011 оны нөхөн олговор олгох хөтөлбөрт оролцсон нэг малчин өрх ОТ-оос нөхөн
олговор авсан хэдий ч Нөхөн Олговорын гэрээнд гарын үсгээ зураагүй байна. Эдгээр нөхөн
олговорыг хүлээн зөвшөөрсөн, албан ёсны гэрээ хийлгүйгээр нөхөн олговор олгогдсон гэдгийг
нотлох хангалттай баримт БОНБДЗ-д дараагийн аудит дээр ОТ гаргаж өгөх хэрэгтэй. 2011 оны
хөтөлбөрийн өөр нэг өрх харилцан зөвшөөрсөний дагуу шилжихээр болсон байна. Зарим нөхөн
олговор олгогдсон боловч нүүлгэн шилжүүлэх бүрэн багцыг одоо шинэ худгийг оролцуулан хурдан
гүйцэтгэх хэрэгтэй. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан бараг бүх өрхүүдэд нөхөн олговор олгох багцыг
хэрэгжүүлсэн хийгээд нөхөн олговорын 90%-иас илүү хувь нь олгогдсон байна. БОНБДЗ-ийн
ерөнхийд нь харснаар энэ груп нь нөхөн олговор олгох зорилтот бүлэг болон бусад дэмжлэг үзүүлэх
арга хэмжээгээ сайн тодорхойлсон гэж үзэж байна. Хөтөлбөрийн зарим дата болон тус зорилтот
бүлгийн талаар тайлагнах ажлын хувьд сайн системтэй хийгдэхгүй байгаа болох нь тодорхой ба
үүнийг сайжруулах боломжууд байна гэж үзэж байна. Тус хөтөлбөрт хамрагдалгүй орхигдсон гэж
үзэж байгаа малчдын гомдлыг судалж үзэхээр Нөхөн Олговорын Ажлын хэсгийг сумын зүгээс
хуралдуулах ажлыг уг төсөл нь дэмжиж байна.
Ханбогд сумын улиралын бэлчээрийн
хязгаарлалтанд өртсөн зарим малчдад 2013 онд илүү анхаарал хандуулж олон төрлийн арга хэмжээ
хэрэгжүүлсэн байна (жишээ нь худаг засварлах, малын өтөг салгаж цэвэрлэх, ариун цэвэр, өвлийн
бэлтгэл хийх сургалт, нөхөрлөл хоршоо байгуулах гэх мэт). Сүүлийн үеийн хүн амын тооллогын
дата нь ОТ-д Ханбогд сумын малчдад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд тус болох
ёстой.
Бэлчээр Ба Амжиргааг Сайжруулах Стратеги сайн боловсруулагдсан хийгээд хэд хэдэн төслүүдийг
хэрэгжүүлж дууссан байна. Одоо үүнийг ажил хэрэг болгож эхлэх хэрэгтэй бөгөөд сайт дээр хийсэн
айлчлалын үеэр Бэлчээр, Амьжиргааг Сайжруулах Төлөвлөгөө бэлтгэн гаргах саналаа тодорхойлж
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ОТ өгсөн. ОТ дотроо биологийн олон янз байдал ыг тэнцвэржүүлэх, бэлчээрийн менежмент,
малчдын амьжиргааг сайжруулах нөлөөллийг бий болгох ажлыг зохицуулах Дотоодын
Экосистемийн Үйлчилгээний Груп байгуулсан байна.
Шууд нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын хэсэг, эмзэг бүлэг, өрхөд тусгай тусламж, халамж олгосон
бөгөөд тусламж нь хандив гэхээсээ илүү амьжиргааг сайжруулах, нөхөн сэргээхэд түлхүү чиглэсэн
байгааг БОНБДЗ-ийн зүгээс харахад тааламжтай байна. Одоогооор хэрэгжүүлсэн тусламж дэмжлэг
нь хэдийгээр сайн эхлэл боловч ашиглалтын үе шатанд илүү иж бүрэн сайн баримтжуулсан эмзэг
бүлгийн хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үр дүнг үнэлэх процесст нүүлгэн
шилжүүлсэн эмзэг өрхийг багтаах ёстой.
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Орон нутгийн иргэдийн оролцоо
БОНБДЗ-ийн ажигласнаар орон нутгийн иргэдтэй харилцах харилцаа ерөнхийдөө үр дүнтэй байгаа
хэдий ч энэ жил орон нутгийн иргэдээс байнгын хөндөж тавьж буй хэд хэдэн асуудлууд байна.
Жишээ нь төслийн үр дүнг нутгийн иргэдэд мэдээлэх болон өөр бусад олон төрлийн сэдвээр
нутгийн иргэдтэй идэвхтэй яриа өрнүүлж тэднийг идэвхтэй оролцуулах гэх мэт олон үр дүнтэй зүйл
харагдаж байна. Төсөл нь ашиглалтын үе шатанд одоо хийгдэж буй үйл ажиллагаа, орон нутгийн
иргэдийн оролцооны сүүлийн үеийн үр дүн, нийгэм эдийн засгийн шинэ дата мэдээлэл зэргийг
тусгахын тулд орон нутгийн иргэд болон бусад оролцогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааны
стратегидаа анализ хийхийг зорьж байна. Ингэхийн тулд оролцогч талууд болон байгууллагуудад
анализ хийж шинэчлэхээр төлөвлөж байна.
Орон нутгийн иргэдийн оролцоог төлөвлөх ажлыг сайжруулах боломжыг ОТ төсөл тодорхойлж
илүү зохион байгууллалттай стратеги бүхий нарийн дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө гаргахаар ажиллаж
байна. 2014 оны эхээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа шинэ Орон Нутгийн Иргэд, Талуудын
Оролцоог Хянах Системээр орон нутгийн иргэдийн оролцооны үр дүнг тэмдэглэх, анализ дүгнэлт
хийх, тайлагнах боломжтой болсноор энэ үйл ажиллагааг сайжруулах боломжтой болж байна.
Сүүлийн 6-12 сард орон нутгийн мэдээлэлийн ихээхэн хэсэг ил тод болж эерэг мэдээлэл хангалттай
түгээгдсэн хэдий ч орон нутгийн иргэдийн санаа зовниж буй асуудалд арга хэмжээ авах, ил тод
нээлттэй байдал, итгэлцэлийг бий болгохын тулд тоон мэдээлэлээр илүү тогтмол хангах зэргээр тус
үйл ажиллагааг сайжруулах боломжтой юм. Ханбогд сумын Орон Нутгийн Иргэдтэй Харилцах Төв
нь олон нийтэд ил тод болсон мэдээлэлийн агуулга, материалыг илүү зохион байгуулалттай болгох
давуу талтай бөгөөд тус төвийг аль болох хурдан байгуулах хэрэгтэй байна. Орон нутгийн иргэдийг
оролцуулах тохиромжтой түвшний нөөц ОТ-д байгаа ба РТ-ийн 2013 оны менежментийн оролцоо
нь нутгийн иргэдтэй холбоотой хүндрэлтэй асуудлуудын заримыг зохицуулахад илүү эерэг үр
нөлөө өгсөн.
Төслийн өргөн цар хүрээтэй харьцуулахад нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлын тоо харьцангуй бага
байна. Нутгийн иргэдийн санал гомдлыг системд оруулж, хуваарилах ажил горимын дагуу
ажиллаж байх шиг байна харин гомдлын чиг хандлага, төлөвд анализ хийх, тайлагнахтай холбоотой
хүндрэлтэй асуудлууд ажиглагдлаа.
Гомдлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авах, шийдвэрлэх
хугацаатай холбоотой бусад асуудлууд байна. Гомдлыг дотооддоо болон гадагшаа тайлагнах үйл
ажиллагааг сайжруулах хэрэгтэй. Санал гомдлын шийдвэрлэх үйл ажиллагаа ямар үе шатандаа явж
буйг орон нутагт тогтмол тайлагнахгүй байгаа явдлыг засаж арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдгийг
БОНБДЗ-ийн зүгээс зөвлөж байна. Нутгийн иргэдийн санал гомдолд арга хэмжээ авах шинэ журам
төлөвлөж байгаа бөгөөд ОТ үүнийг одоо байгаа журмаа хянаж, сайжруулах боломж болгон ашиглах
хэрэгтэй бөгөөд шаардлагатай бол ажилчдаа дахин сургах хэрэгтэй.
Энэ аудитийн шалгалтаар СГЗЗ юмуу аль эсвэл Төслийн Санал гомдлыг Зохицуулах Механизмын
(ТСГЗМ) процессыг шалгаж хянах нь БОНБДЗ-ийн ажил үйлчилгээнд багтаагүй ба харин малчдыг
идэвхтэй оролцуулах ажил СГЗЗ-ийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг боллон хийгдэж байгааг шалгах
ажил ажлын чиг үүрэгт орсон. СГЗЗ -ийн процесс нь малчдын оролцоо болон нутгийн иргэдийн
бусад оролцоог тасралтгүй сайжруулах хөшүүрэг болж байна гэдгийг БОНБДЗ баталж байна.
ТСГЗМ-ын процессийг шалгаж хянах үйл явц анхан шатандаа явж байна.
Бүсийн болон орон нутгийн хөгжил
Ерөнхийдөө бүсийн болон орон нутгийн хөгжил (уурхайн үйл ажиллагааны олон элементээс
хамаарах бөгөөд жишээ нь Ханбогд хотыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь далд уурхай байгуулахаас
шалтгаална) нь ОТ-ийн хяналтаас гадуур улс төр болон бусад асуудлын улмаас 2013 онд ихээхэн
удаашралтай байсан. Төсөл нь саяхан Ханбогд сумтай хэд хэдэн орон нутгийн дэд бүтэц, орон
нутгийг хөгжүүлэх санаачлагыг хэрэгжүүлэх Дунд Хугацааны Гэрээ байгуулсан бөгөөд орон
нутгийг хөгжүүлэх бүсийн урт хугацааны гэрээ байгуулах шийдвэр одоогоор байхгүй байна.
БОНБДЗ нь энэ дунд хугацааны гэрээгээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Тус гэрээний
хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаа нь орон нутгийн дэмжлэгийг бий болгоход чухал үүрэгтэй юм.
Ингэснээр энэ гэрээг хэрэгжүүлээгүй буюу аль эсвэл хойшлуулах орон зай гарахгүй болно. Өмнийн
Говийн “шүхэр” Хамтын Ажиллагааны Гэрээ болон есөн туслах гэрээнүүдийг боловсруулж гаргах
тал дээр 2013 онд ихээхэн ахиц дэвшил гарсан гэж ОТ тайлагнасан байна. Гэгээний заалтыг
боловсруулж гаргах тал дээр ахицтай байна гэж ойлгож байна. ОТ нь 2013 онд зорьсон зорилтдоо
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хүрэхгүй ч гэсэн энэ үйл ажиллагааг ашиглалтын үе шатны эхэнд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж
байна. Орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх ОТ-ийн хандлага нутгийн ард иргэдийн
хариуцлагыг бий болгох бөгөөд энэ нь нутгийн ард иргэдийг дэмжих, урт хугацааны хамтын
ажиллагаа, харилцааг бий болгоход чухал үүрэгтэй юм.
Нийгэм эдийн засгийн хамгийн сүүлийн тооллогоор сүүлийн гурван жилд Ханбогд суманд шилжин
ирэгсдийн тоо ихээхэн нэмэгдсэнийг батлан харуулж байна. Ханбогд сумын хүн ам одоо 5,265-т
хүрээд байна. Тооллого хараахан дуусаагүй хэдий ч Ханбогд сумруу шилжих хөдөлгөөнд сайтар
зохион байгуулалттай тоон мониторинг хийх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг ОТ дэмжих хэрэгтэй. Төслийн
улмаас болж шилжих хөдөлгөөн нэмэгдсэнийг зохицуулахад бүх талуудын үүрэг хариуцлагыг
хуваарилах гол үндэс бол Хамтын Ажиллагааны Гэрээ байх ёстой. Шилжих хөдөлгөөнийг
зохицуулах үйл ажиллагаа нь Ханбогд сум болон ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх гэх мэт ажилчдыг
хянах үйл ажиллагаанд төвлөрсөн хэвээр байна. Ханбогд сумын мастер төлөвлөгөөнд ОТ ихээхэн
хувь нэмэр оруулсан бөгөөд төслийн урт хугацааны ажилчдыг орон байраар хангах шаардлага үүнд
орсон гэж ойлгож байна. Ажилчдыг орон байраар хангах шийдвэрээс өмнө далд уурхайгаар
шилжих хөдөлгөөнийг хянах боломжуудыг ирэлхийлэх, урьдчилан төлөвлөөгүй шилжих хөдөлгөөн
болон түүнтэй холбоотой асуудлыг зохицуулах нь сумын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх боломж болж
байна. Шилжих Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөг (ШХЗМТ) 2014 онд дахин
хянаж сайжруулахаар төлөвлөж байна.
Орон Нутгийн Бизнес, Эдийн Засгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр нь Ханбогд сумын ард иргэдэд үр ашгаа
өгөх, малчдын амьжиргааг сайжруулах, бүсийн болон орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах
үндэс суурийг тавихад чухал үүрэгтэй. 2013 онд орон нутагт чиглэсэн хэд хэдэн төсөл
хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд ЖДҮ-г хөгжүүлэх, бизнес, технологийн сургалт, судалгааны аялал, орон
нутгийн хүнсний ногоон байгууламж, Ханбогд сумын Үзэсгэлэн Худалдаа, зэрэг арга хэмжээнүүд
орж байгаа бөгөөд ярилцлага өгсөн нутгийн иргэд, байгууллагууд эерэгээр хүлээж авч байв.
Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа
Эрүүл Мэндийн Баг нь ЭМАББО-ны Хэлтсийн дор төвлөрсөн ба үүнд SOS эмнэлэг бас орно.
Сонсгол, хараа, амьсгалын замын эрхтэн болон уушигны үйл ажиллагааны тест зэрэг эрүүл мэндийн
үндсэн хэмжигдэхүүнүүдийг бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдад зориулан
боловсруулсан байна. Мэргэжлийн эрүүл мэндийн нөөцид үндсэн төрөл бүрийн чадамжийн
сургалтанд хамрагдсан сонсох мэдрэмжийг хэмжигч, цацраг туяаг хэмжигч, дээж сорьц болон
шалгах тоног төхөөрөмж бүхий таван мэргэжилтэн багтаж байна. Түгээмэл хийж буй судалгаанд
тоосжилт болон чимээ шуугианыг хэмжиж үнэлэмж орж байна. SOS клиник нь рентген болон
лаборатор тоног төхөөрөмж, эмийн сан бүхий нөөцөөр сайтар хангагдсан 6 эмчтэй ажиллаж байна.
Клиник дээр 2, онгоцны буудал дээр 1 түргэн тусламжийн машин тус тус байна. Өмнийн Говийн
Гэрээт Гүйцэтгэгчийн Кеймп дээр жижиг хэмжээний, алсын клиник байрлаж байна. Мэргэжлийн
эрүүл мэндийн нөөц нь одоогоор үндсэн ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдын эрүүл
мэндийг хянах, нэвтрэх болон гарахад нь эрүүл мэндийг нь шалгаж хянах үйл ажиллагааг явуулж
байна.
ОТ Төсөл нь аюулгүй байдлыг олон төрлийн суваг, мэдээлэх хэрэгслээр чухалчилж байгаа бөгөөд
аюулгүй байдлыг хангах багийг хэлтэс тус бүрт менежерүүд болон бусад дэмжих ажилчдын хяналт,
зөвлөмжийн дор зохион байгуулж байна. Гэрээт гүйцэтгэгчдийг мөн аюулгүй ажиллагааг хангах
өөрийн багтай байхыг шаардаж байна. Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг зохицуулах процесс (жишээ
нь ажил эхлхээс өмнөх аюулыг үнэлэх буюу TRACK- Хийх ажлаа бодох, ямар нэгэн аюул байгааг
олж тогтоох, эрсдлийг нь үнэлэх, аюулыг хяналтандаа авах, бүх ажлыг хийж гүцэтгэхдээ эхлээд
аюулгүй байдлыг хангах) явагдаж байгаа ба Аюулгүй Ажиллагааны Журамд байнгын болон
байнгын бус өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааг тодорхойлсон байна. Тухайн зорилтуудыг хангаж
байгаа эсэх болон ажилчид нь зохих сургалтанд хамрагдсан эсэх, шаардагдах тоног төхөөрөмж,
баримт бичиг байгаа эсэхийг тогтмол хянаж үнэлэх үнэлгээ, шалгалт тогтмол хийж байна.
Сонгосон стандартуудын биелэлт, хэрэгжилтийг үнэлэх дотоодын аудит хийгдэж байна. Очиж
үзсэн төслийн бүх байршилд хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл сайн хэрэглэж байгаа нь ажиглагдсан.
Ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа тай холбоотой гарах эндэгдлийг Рио Тинтогийн
Бизнесийн Шийдлийн Системээр (РТБШС) хянаж байна. Төсөл нь БОНМТ-д тодорхойлсон шат
дараалсан алхам бүхий төвлөрсөн сургалтыг явуулж байна. Эндэгдэл, гэмтэл, өвчнийг РТБШС –ээр
хянаж шалгаж байна. Осол эндэгдлийн статистикт РТБШС –ээр анализ хийж байгаа ба тус систем
нь Осол Бэртлийн алдагдсан цаг, Осол Бэртлийн Алдагдсан Цагийн Давтамжийн Түвшин,
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Хязгаарлагдсан Ажлын Үеэр Гарсан Осол Эндэгдэл, Эмчилгээ Хийх Нөхцөл Бүхий Осол Эндэгдэл,
Бүх Осол Эндэгдлүүд зэрэг олон төрлийн тооцоолол хийж болох ба тооцололыг холбогдох
зорилттой харьцуулж болно.
Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа
Орон нутгийн иргэдийг дэмжих тодорхой хөтөлбөрүүдэд SOS клиник оролцохгүй байгаа хэдий ч
сайттай ойрхон байгаа газарт гэмтэл бэртэл авсан нутгийн ард иргэдэд эмнэлэгийн тусламж,
эмчилгээ үзүүлж байна. Эмнэлэгийн хог хаягдлыг зохицуулах менежментийг сайжруулах,
гепатитаас урьдчилан сэргийлэх компанит ажил зэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн төрөл бүрийн
санаачлагуудыг 2013 онд хэрэгжүүлсэн байна. Сонгогдсон сумдын малчдын эрүүл мэндийг хянах
мониторингийн систем байгуулах зорилго бүхий малчны эрүүл мэндийн судалгаа одоогоор явагдаж
байна.
Эмнэлэгийн анхан шатны сургалт, эрүүл мэндийн ажилчдын хамт амь аврах үндсэн арга техник,
замын аюулгүй байдлын хуанли зэрэг замын хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй осол эндэгдлээс урьдчилан
сэргийлэх олон арга хэмжээг ОТ орон нутгийн ард иргэдтэй хамт 2013 онд зохион байгуулсан
байна. Төсөлтэй холбоотой тээврийн хэрэгсэл болон Ханбогд сумын орон нутгийн жолооч нарыг
хамарсан замын хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй хоёр ноцтой осол 2013 оны дунд гарчээ. Эдгээр осол
эндэгдлийг орон нутгийн цагдаа шалгаж үзээд төслөөс үүдэлтэй буруу байхгүй болохыг тогтоосон
байна. Тиймээс цаашид жолооч болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар сэрэмжлүүлэх
нэмэлт арга хэмжээг Ханбогд сумын иргэдийн дунд хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Хүний аюулгүй ажиллагаа болон хүн худалдаалахтай тэмцэх хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга
хэмжээг төрийн байгууллагын ажилчдын хамт зохион байгуулж явуулсан байна. Төсөл нь энэ
төрлийн сэрэмжлүүлэг, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт болон бусад авч болох арга хэмжээг нутгийн
ард иргэдэд улам өргөн далайцтай явуулахыг төлөвлөж байгаа ба энэ ажлыг дараагийн аудитаар
хянаж шалгана.
Соёлын өвийг зохицуулах менежмент
Соёлын Өвийг Зохицуулах Менежментийн Системийн (СӨЗМС) журмыг 2013 онд эцэслэж
ашиглалтын хүрээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Соёлын өв бүхий газарт сар тутам моинторинг
хийж соёлын өвийг танилцуулах сургалтыг зохион байгуулж байна. 2013 он хүртэл соёлын өвтэй
холбоотой ямар нэгэн эндэгдэл гарсан гэж мэдэгдээгүй байна.
Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн II үе шатын хэрэгжилт 2013 онд үргэлжилж байна. Соёлын биет бус
өвийг хамгаалах тал дээр хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлж дууссан ба одоогоор хэрэгжүүлж байгаагаас
харахад хангалттай ахиц дэвшил харагдаж байна. Биет соёлын өвийг хамгаалах, засварлах үйл
ажиллагааг Ханбогд сумын 9 байрлал (орон нутгийн) болон Шар Цав палаеонтологийн газарт
(бүсийн) хэрэгжүүлсэн байна.
Өмнөговь аймгийн соёлын төв, Ханбогд сумын музейг өргөтгөх зэрэг Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн
II үе шатын хэрэгжилт зарим талаараа саатаж болзошгүй гэж ОТ үзэж байна. Музейтэй холбоотой
Монголын Засгийн Газар болон Ханбогд сумын шийдвэр зэрэг оролцогч талуудтай холбоотой
асуудлаас болж саатаж болзошгүй юм. Эдгээр хүндрэл саадтай холбоотой Соёлын Өвийн
Хөтөлбөрийн II үе шатын хэрэгжилтийн хүрээнд ямар үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлж болохыг
тодорхойлох мониторинг ОТ хийх хэрэгтэй.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
2013 ОНЫ 10 САРД УУРХАЙН ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ

13-391-H1

Д’Апполониа

1

20

УДИРТГАЛ

Оюу Толгой Төсөл нь (“Төсөл” буюу аль эсвэл “ОТ Төсөл”) Монгол орны Өмнийн Говьд орших
Улаанбаатар нийслэл хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын хилээс хойш 80 км-т
орших зэс, алтны уурхай юм. Тус ашигт малтмалын нөөцийг 2001 онд нээж илрүүлсэн бөгөөд зэс,
алт, мөнгө бага хэмжээний молубден агуулсан хэд хэдэн ордоос бүрдэнэ. Тус төсөл нь ил болон
далд уурхайг хамарсан бөгөөд ордоос өдөрт 100,000 тонн баяжмал гаргах ба жилд 500,000 тоноос
илүү баяжмал гаргана гэж тооцоолж байна.
2013 оны 9 сард Итали улсын Женоаын иргэн Д’Апполониа Оюу Толгой ХХК-ийн (“Төслийн
Компани” буюу аль эсвэл “ОТ”) ОТ төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхөөр (
БОНБДЗ)5 Оюу Толгой ХХК-тай гэрээ хийсэн. Оюу Толгой ХХК нь Монгол улсын Засгийн Газрын
Эрдэнэс Оюу Толгой болон Торкойз Хилл Ресойрсоор дамжуулан Рио Тинто хоёрын хамтарсан
компани юм. 2012 оноос эхлэн РТ нь бүх хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын өмнөөс төлөөлөн
төслийн менежментийг удирдахаар томилогдсон болно.
Д’Апполониагийн БОНБДЗ-ийн хувьд санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад зориулан 2013 оны 9
сарын 1-нд эхэлсэн төслийн ашиглалтын явцад ОТ уурхайн төслийн үйл ажиллагааны эрүүл мэнд,
байгаль орчин, нийгмийн тал дээр гол анхаарлаа хандуулан хөндлөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэх
үүрэгтэй байв. Энэ үүргийнхээ хүрээнд БОНБДЗ нь ОТ төсөл нь Ашиглалтын Менежментийн
Төлөвлөгөөнд (АМТ) тусгасан байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж
байгаа эсэх тал дээр санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад тайлагнах бөгөөд БОНҮ болон бусад
холбогдох бичиг баримтанд тодорхойлсон нөлөөллийг буурулах стратегийг ОТ хэрхэн
хэрэгжүүлэхийг АМТ-д тодорхой тусгасан болно. АМТ-ийг боловсруулах үйл ажиллагаа нь ОТ
төсөл, санхүүжүүлэгч дээд байгууллагууд, өмнөх БОНБДЗ-ийн техникийн баримт бичигт
тодорхойлсон санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудын стандартад нийцүүлэн ОТ хэрхэн ашиглалтын
үйл ажиллагаагаа явуулахыг тодорхойлсон Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн процессийн
хамгийн сүүлийн алхам юм. ОТ-ын ЭМАББО-ын Менежментийн системийг үүнд ашигласан бөгөөд
Рио Тинто, санхүүжүүлэгч дээд байгууллагууд болон Монгол улсын зүгээс тавьж буй
шаардлагуудыг уг бизнесийг удирдаж явуулах нэг систем болгон нэгтгэж байна. Тус процесс нь
2010 онд санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад зориулан БОНБДЗ-ийн явуулсан хөндлөнгийн
үнэлгээний үе шат болон төслийн бүтээн байгуулалт, барилгын үед хийгдсэн төсөл, төслийн
холбогдох баримт бичиг нь санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн төрөл
бүрийн стандартад нийцэж байгаа эсэхийг хянах шалгалтаар байгаль орчин, нийгмийн
менежментийг хэрэгжүүлэхэд эхэлсэн юм. Уг процесст төслийн БОННҮ-г шалгаж баталгаажуулах,
цаг хугацааны хүрээнд хийгдэх үүрэг хариуцлагын жагсаалт бүхий Байгаль Орчин, Нийгмийн
Мөрийн Хөтөлбөрийн хамт 2012 оны 8 сард ил болгосон Барилга, Бүтээн Байгуулалтын Үе Шатны
Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө зэрэг нь хамаарна. Уг процесст мөн сайт
дээр хийгдэж буй барилгын үйл ажиллагаа нь Төслийн Гүйцэтгэлийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын
дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хянах хэд хэдэн айлчлалууд багтаж байна. БОННҮ болон БОНМХ-ийг
ил болгосны дараа БОНБДЗ-ийн хяналт шалгалт нь ашиглалтын үе шатны байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөө нь санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн
стандартад нийцэж байгаа эсэхэд илүү төвлөрсөн. Айлчлалын үеэр ашиглалтын үе шатны байгаль
орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө батлагдсан бөгөөд төслийн БОНЭМАБ-ын гүйцэтгэлд
мониторинг хийхэд БОНБДЗ лавлах баримт бичиг болгон хэрэглэх боломжтой болсон.
Уг тайланд Д’Апполониагийн 2013 оны 10 сарын 20-26-ны хооронд төслийн газар дээр очиж
танилцаж шалгалт хийсэн айлчлалын үр дүнг хураангуйлсан юм. Тайлан, ил судалгаа, богино
хугацааны илтгэл, ажиглалт, АМТ-ий хэрэгжилтийг хариуцаж буй ОТ-ын ажилчид, гэрээт
гүйцэтгэгчдийн ажилчидтай хийсэн ярилцлага зэрэгт үндэслэн айлчлалын үр дүнг тодорхойлсон
бөгөөд энэхүү тайланд мэдээлэл болгон бичгээр гаргасан болно. Сумын засгийн газрын
төлөөлөгчид, малчдын төлөөлөл зэрэг Ханбогд сумын орон нутгийн төлөөлөлтэй айлчлалын үед

5 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 (Био тархалтын мэргэжилтэн).
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ярилцлага. Сайт дээр хийсэн айлчлалын өмнө, айлчлалын турш болон дараа нь хийгдсэн үйл
ажиллагаанд дараах зүйлс орж байна:





БОЭМАБ болон төсөлтэй холбоотой бусад баримт бичгийг хянаж судлах, үүнтэй холбоотой
хурал зохион байгуулах;
Төслийн газарт очиж үзэх, БОЭМАБ болон нийгмийн бусад шаардлагуудын хэрэгжилтэнд
газар дээр нь ажиглалт хийх;
БОЭМАБ болон нийгмийн хариуцлагад мониторинг хийх, холбогдох төлөвлөгөө журмыг
хянаж шалгах үүрэг хариуцлага бүхий төслийн багийнхантай хийсэн уулзалт;
АМТ болон БОНМХ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэнд үнэлгээ
хийх;



Ханбогд сум болон сумын төв, Оюу Толгой-Гашуун Сухайт замын дагуух газарт очиж
танилцах, орон нутгийн иргэд, төлөөлөгчидтэй уулзаж ярилцах;
 АМТ болон БОНМХ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагаас гажсан буюу аль эсвэл зөрүүтэй,
дутагдалтай зүйл байгаа эсэхийг тодорхойлж Олон Улсын Үйлдвэрлэлийн Тэргүүн
Туршлагад (ОУҮТТ) үндэслэн зөвлөмж өгөх;
 2013 оны 4 сард явуулсан БОНБДЗ-ийн Аудит6-аас үлдсэн асуудлыг одоогийн явуулж буй
ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бол хийж гүйцэтгэх;
 БОНБДЗ-ийн тайланг (энэ тайлан) боловсруулж олон нийтэд ил гаргах.
Урьдчилсан үр дүн болон энэхүү тайлангийн үндэс суурь болох айлчлалын үед хийсэн ажиглалтын
үр дүнг илтгэх хаалтын хурлыг 10 сарын 26-нд Улаанбаатар хотын ОТ-ийн оффист хийсэн.
19 АМТ, БОННҮ, мөрийн хөтөлбөрүүд болон бусад холбогдох төлөвлөгөө, журмын анхан шатны
түвшний хяналт шалгалт, ажиглалт, ярилцлагад үндэслэн Төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө
хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэнд хийсэн үнэлгээ, БОНБДЗ-д төрсөн ойлголтыг
энэхүү тайлангаар дамжуулан илтгэж байна. Уг баримт бичиг нь айлчлалын үеийн төслийн явцыг
харуулсан агшин зуурын дүр зураг юм. Төслийн АМТ-д тусгасан үүрэг хариуцлагыг хэрхэн
хэрэгжүүлж байгаад үнэлгээ хийхэд голлож байгаа хэдий ч тус аудитаар барилгын үе шатанд гарсан
хүндрэлтэй асуудал нь одоо явагдаж буй төслийн ашиглалтын үе шатанд хэрхэн нөлөөлж буйд
хэсэгчлэн хяналт шалгалт хийсэн болно.
Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь Д’Апполониагийнх бөгөөд Төсөл болон
санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудаас хараат бус болно. Сэдэв хамаарахгүй байгаа хэсэгт төсөлд
эрсдэлтэй зүйл илрээгүй болно.

6 БОНМ, “Оюу Толгойн Барилгын Үе Шатны Байгаль Орчин, Нийгэм,Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын Аудит-

Аудитын Тайлан, 2013 оны 4 сар”, 2013 оны 7 сарын 18
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ТӨСЛИЙН ТОЙМ
ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН БОЛОН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

Уг төсөл нь зэс, алт, мөнгө, моибдений хэд хэдэн ордоос бүрдэх ба далд болон ил уурхайн арга
техникийг хослуулан урьдчилан харснаар 60+ жилийн олборлоно гэж үзэж байна. Өмнөд Оюу орд
болон Хюго Даммит орд нь хамтдаа 25.4 тон зэс, 81,600 тон молибден, ойролцоогоор 5,150 тонн
мөнгө, 1,000 тонн алтны нөөцтэй гэж одоогийн байдлаар тогтоогоод байна. Өмнөд Оюу ордод
зэсийн ил уурхай байгуулж Хюго Даммит ордод далд уурхай байгуулж олборлолт хийхээр
төлөвлөж байна. Баяжмалын анхан шатны загвар нь жилд 35 сая тонн түүхий хүдэр олборлох
тооцоонд үндэслэн боловсруулагдсан (нэрлэсэн хүчин чадал нь жилд 100,000 тонн) ба жилд 500,000
тонноос давсан баяжмал боловсруулж гаргана гэж тооцоолж байна.
Ил уурхай 2012 онд өдөрт 24 цагийн турш энгийн ачааны машин болон экскаваторын ажиллагаагаар
эхэлсэн. Тус уурхай нь цуврал шороон ордоос бүрдэх бөгөөд ил уурхайн дотоор талын налуу,
хэвгийг тогтворжуулахын тулд чулуугаар хашиж тэсэлгээ хийсэн ба хүдэр болон хаягдал шороо,
чулууг ачааны машинаар зөөж салгахын тулд зөөврийн зам гаргасан байна.
Далд уурхайг блокчлон олборлох аргаар барихаар төлөвлөж байгаа ба хүдрийн дор байгалаасаа
тулгуурлах замаар малтлага хийснээр таталцлын хүчинд энэ нь малтлага хийсэн хоосон орчинд
өөрөө нурж орох замаар байгуулна. Далд уурхайгаар олборлох арга нь үр ашигтай, өртөг зардал
хэмнэхээс гадна хаягдал шороо чулуу бага их хэмжээний хүдрийн биед олборлолт хийх боломжтой
юм.
Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессийн загварыг энгийн буталгаа, флотацийн арга техниологи
болон батлагдсан тоног төхөөрөмжид үндэслэн гаргасан. Тус процесст боловсруулаагүй хүдрийн
нөөц хуримтлалыг үндсэн гол буталгааны аргаар бутлах үйл ажиллагаа орно. Үндсэн гол
буталгаагаар буталсан хүдрийг 2.7 км хуурай замын туузан дамжуурга буюу конвейрээр баяжмалын
ойролцоох овоолгод шилжүүлж тэндээсээ флотацанд оруулж цааш боловсруулах буюу аль эсвэл
бутлуурын эргэлтэнд орж дахин боловсруулагдахаас өмнө хүдрийг жижиг хэсэг болгон бутлах том
диаметртэй цувраа бутлуурт шилжүүлнэ. Флотацийн систем нь дараагийн шатны боловсруулалтанд
оруулахын тулд зэс агуулж буй материалыг шүүх том флотацийн хэсэгт хүдрийг хэрэггүй эрдсээс
нь салгана. Энэ хооронд шаарыг (хаягдал эрдсийг) хоёр өтгөрүүлэгчид 60-65% хатуулаг болтол нь
өтгөрүүлж Хаягдлыг Агуулах Байгууламжид (ХАБ) шахаж гаргана. Хаягдал эрдсийг өтгөрүүлэгч
болон ХАБ-аас гарсан усыг баяжмалд дахин боловсруулна. Зэс, алт агуулж буй хамгийн эцсийн
баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд хийж хадгалан ачааны тэргээр Хятадын хил
дайрсан Гашуун Сухайт/Гангкимаодоа уруу тээвэрлэнэ.
Уурхайн ашиглалтын нэмэлт туслах байгууламжид бүсийн онгоцны буудал, Хятадын хойд хэсэгт
орших Өвөр Монголын цахилгаан сүлжээнээс өндөр хүчдэлийн шугамаар дамжуулан 220 кВ-ын
цахилгаан станц, нүүрсээр галладаг дулааны төв станц, ус хангамж болон цэвэрлэх ситсем, засварын
цех байгууламж болон агуулах, захиргааны байр, хаягдлын байгууламж, түлш хадгалах депот,
захиргааны барилга, кеймпийн байр, зам, тээврийн байгууламж зэрэг орно.
2013 оны 10 сарын байдлаар ил уурхайн үйл ажиллагаатайгаар төсөл нь ашиглалтын үе шатаа
эхлүүлсэн бөгөөд баяжмал бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж баяжмалыг Хятадруу экспортолж байна.
Анхны боловсруулалтын ажлыг хийж эхэлснээр далд уурхайн Босоо Ам #1-ыг барьж дуусгасан
байна. Босоо Ам #2 болон 5-ыг барих ажил одоогоор 1,266 метрийн гүн болон 250 метрийн гүнд тус
тус хүрээд байна. Айлчлалын үеэр далд уурхайд ОТ нь анхаарлаа хандуулж барьж засварлах үйл
ажиллагаа хийгдэж байгаа хэдий ч үйл ажиллагаа нь тоног төхөөрөмж, бүтэц зохион байгуулалтанд
байнгын тогтмол шалгалт, техникийн үзлэг хийхээс хэтрэхгүй байна. Далд уурхай болон түүний
туслах байгууламжыг барьж гүйцэтгэхээс бусад төслийн барилгын үйл ажиллагаанд уурхайн газар
болон Хятадын хил хооронд 20 км зам барих, Оюу Толгойгоос Ханбогд хүртэл ойролцоогоор 5 км
сунасан зам барих ажил орж байгаа бөгөөд 2014 онд дуусгахаар төлөвлөж байна.
Далд уурхай барих ажлыг дахин эхлэх шийдвэр гарах хүртэл далд уурхайн барилгын үйл
ажиллагаанд засвар, техникийн үзлэг хэдэн сар хийхээс хэтрэхгүй болох нь тодорхой байна. Далд
уурхайн ашиглалт эхлэхэд ил уурхайг эн тэргүүнд тавихгүй ба өндөр зэргийн хүдрийн түүхий эд
олборлох хэмжээ, багтаамжыг нэмэгдүүлэх туслах уурхай болгон нөөцлөхөөр цаашид төлөвлөж
байна. Айлчлалын үеэр нүүрсээр галладаг төслийн дулааны станцыг байгуулах болон баяжмалын
үйлдвэрийн хүчин чадлыг өдөрт 100 килотон болгож өргөжүүлэх шийдвэр гараагүй байсан ба энэ
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хоёр ажилд хоёуланд нь БОНМХ-д тодорхойлсоны дагуу цаашид байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээг хийх шаардлагатай болно. Дулааны станцын хувьд энэ ажил нь Таван
Толгойн MCS Эрчим Хүчттэй хамтран Засгийн Газрын шаардлагын дагуу одоогийн байдлаар
хийгдэж байна.
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ТАЙЛАНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.2

Энэхүү тайланг дараах байдлаар бүлэг болгон зохион байгуулав:




Бүлэг 3.0 – Төслийн үл нийцэж буй асуудлыг хураангуйлсан хүснэгт
Бүлэг 4.0 – Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежмент
Бүлэг 5.0 – Байгаль Орчин




Бүлэг 6.0 – Нийгэм
Бүлэг 7.0 – Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа

 Бүлэг 8.0 – Соёлын Өв
БОНБДЗ-ийн хяналт шалгалтаар илэрсэн үндсэн үр дүнг ажиглалт, тайлбар, зөвлөмж хэлбэрээр
энэхүү тайланд тусгасан болно. Бүлэг тус бүрийн текстэнд зөвлөмжийг хоёр янзаар тусгасан:


АМТ болон ОУҮТТ-д тодорхойлсон Төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг
хариуцлагад нийцэхгүй байгаа зүйлс;



БОНБДЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн авах арга хэмжээг зөв
хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн ажиглалтууд.
БОНБДЗ-ийн ажиглалт бүхий зөвлөмж нь зайлшгүй арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэхгүй тул
зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч БОНБДЗ нь энхүү санал болгож буй
зөвлөмжийг ашигтай талаас нь харгалзаж үзэхийг Төслөөс хүсэх ба хэрэв тохиромжтой буюу техник
эдийн засгийн хувьд боломжтой бол өөрийн шинэ менежментдээ нэвтрүүлэхийг дэмжиж байна.
Авах хэрэгтэй арга хэмжээг энэхүү тайлангийн 3.0 Бүлгийн Төслийн Үл Нийцэж Буй Асуудлыг
Хураангуйлсан Хүснэгтэнд тодорхой дурдсан болно.

АЯЛАЛЫН ХУРААНГУЙ

2.3

2013 оны 10 сарын 20-26-ны хугацаанд төслийн сайт дээр очиж танилцсан болно. Айлчлалтын
зорилго ба сэдэв нь өргөн хүрээг хамарсан ба дараах байдлаар тодорхойлогдоно:


10 сарын 20, Ням гариг: БОНБДЗ-ийн аялал ба холбогдох баримт бичигтэй танилцах;



10 сарын 21-ний Даваа гариг: төслийн ажилтнууд болон санхүүжлүүлэгч дээд
байгууллагуудтай хийсэн эхлэлийн уулзалт; ОТ-ын төслийн үйл явцтай танилцах болон
тодорхой сэдвээр тавьсан илтгэлүүд;
10 сарын 22-ны Мягмар гариг: ОТ-ийн баг, БОНБДЗ болон санхүүжүүлэгч дээд
байгууллагын төлөөлөгчдийн хамт сайт дээр хийсэн аялал;
10 сарын 23-ны Лхагва гариг: сайт дээр хийсэн уулзалтууд болон төслийн өөр өөр газарт
очиж танилцах;
10 сарын 24-ны Пүрэв гариг: сайт дээр хийсэн уулзалтууд болон төслийн өөр өөр газарт
очиж танилцах;
10 сарын 25-ны Баасан гариг: сайт дээр хийсэн уулзалтууд болон төслийн өөр өөр газарт
очиж танилцах, ОТ-ийн баг, БОНБДЗ болон санхүүжүүлэгч дээд байгууллагын
төлөөлөгчдийн хамт Улаанбаатар хотруу буцах аялал, ОТ-ын Менежментийн
Удирдлагуудад БОНБДЗ-ийн хяналт шалгалтын үр дүнг хураангуйлан илтгэх;
10 сарын 26-ны Бямба гариг: Төслийн ажилчид болон санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудтай
хийсэн хаалтын дэлгэрэнгүй уулзалт.








ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
2013 ОНЫ 10 САРД УУРХАЙН ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ

13-391-H1

Д’Апполониа

3

25

ТӨСЛИЙН ҮЛ НИЙЦЭЖ БУЙ АСУУДЛЫН ХУРААНГУЙЛСАН ХҮСНЭГТ

Энэ бүлэгт сайт дээр очиж таницлсан айлчлалын үр дүнд үндэслэн бидний ажлын хүрээтэй уялдаа
холбоотойгоор тайланд дэвшүүлж тавьж байгаа төслийн үл нийцэж буй асуудлыг хураангуйлсан
болно. АМТ, БОНМХ, ОТ-ийн баримт бичигт тодорхойлсноор ОТ-ийн ашиглалтын үйл ажиллагаа
нь зээлдэгч 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 ангилалын нэр томъёог РТ-ийн ЭМАББОЧ-ын Менежментийн Системийн
ангилалыг тусгасан ОТ-ийн БОНМТ7-д тодорхойлсон үл нийцэж буй түвшинд үндэслэн өгсөн юм.
Дараах байдлаар тодорхойлов:


Ангилал IV – Үл нийцэж буй 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 – Үл нийцэж буй чухал 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 - Үл нийцэж буй чухал түвшин- Төслийн Стандарт болон Менежментийн
Төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг
хүртэх хэсэгт нөхөн төлшгүй нөлөөлөл ба ихээхэн гэмтэл учруулах түвшний 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 ажиллагаа д хор хохирол учруулах түвшний бус.
Үйл ажиллагааг томилолтын үүрэг даалгаварын дугаараар ангилсан ба (MX.Y) Х нь томилолтын
дугаар, Y холбогдох үйл ажиллагааны дугаарыг тэмдэглэж байна. Зөвлөмжийг тодорхойлсон текст
нэг айлчлалаас нөгөө айчлалын хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү тусгаж өгөхийн тулд
бага зэрэг өөрчлөгдсөн гэдгийг тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй юм. Гэвч анхны дугаарлалт нь нэг ижил
асуудалд хамаарч байгаа тул эхлэлээсээ дуусгавар хүртэл хэвээр байна.
Хүснэгтэнд тодорхойлсон төслийн үл нийцэж буй асуудал тус бүрт ОТ ямар нэгэн арга хэмжээ авах
шаардлагатай бөгөөд дараагийн аудитын шалгалтын томилолтоор БОНБДЗ хариуцлагатай арга
хэмжээ авсан эсэхийг нягталж шалгах болно. Хүснэгтэнд мөн илрүүлсэн үр дүнгийн тодорхойлолт,
үл нийцэж буй түвшингээр ангилсан ангилал, Төслийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагад хамаарч буй
хамаарал буюу 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 буйгаар үл нийцэж буй түвшинг хангалттай сайн чухалчилж авч үзээгүй гэдгийг тэмдэглэж
хэлэх хэрэгтэй ба нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавараас үл хамааран түвшингийн
хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй ба ямар нэгэн засах арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн тохиолдолд
үндэслэлтэй тайлбар хэрэгтэй юм.
Ерөнхийдөө аудитийн үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов:






Ангилал IV-д хамаарах ноцтой үл нийцэж буй асуудал илэрсэнгүй;
Ангилал III-д хамаарах үл нийцэж буй нэг асуудал илэрсэн;
Ангилал II-д хамаарах есөн асуудал илэрсэн;
Ангилал I-д хамаарах арван зургаан асуудал илэрсэн;
БОНМХ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагыг зөрчсөн нэг үл нийцэж буй асуудал илэрсэн.

7 Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Хөтөлбөр (БОНМХ) - Баримт. №. OT-10-PLN-0003 , 01.09.2013.
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Байгаль орчин– Ус болон хаягдал усны менежмент

M1.1

10
сарын
13

Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал
саатаж буйн улмаас Ундай голын
урсгалын чиглэлийг өөрчлөх ажил
БОННҮ-ний дагуу хийгдээгүй.
Гадаргын усны урсгалын чиглэлийг
өөрчлөх, Ундай голоос гарч буй гүний
усны чиглэлийг өөрчилж, татах түр
зуурын арга хэмжээ (Ундай Голыг
Хэсэгчлэн Тохируулах Ба Хамгаалах
Төсөл) авсан байна. Одоогоор хийгдэж
буй Ундай голыг Хэсэгчлэн Тохируулах,
Хамгаалах Төсөл нь БОННҮ-ний бүх
шаардлагад бүрэн нийцэхгүй байна.
Ялангуяа гүний усыг хөрсний дор
эргүүлэн татах, Бор Овоо булгийн усны
алдагдлыг нөхөх хиймэл булаг
байгуулах тал дээр шаардлага хангахгүй
байна.
БОННҮ болон УН12-д усны урсгалын
чиглэлийг өөрчилж, шинээр булаг
гаргаснаар Бор Овоо булгийн усны
хэмжээ, шинж чанар, усны нөөц,
чанарыг нөхнө гэж тодорхойлсон байна.
Урьдчилан тооцоогүй саад тотгорын
улмаас ингэж зохицуулахаар
төлөвлөөгүй хэдий ч энэ нь БОННҮ
болон УНМТ-д тодорхойлсон үүрэг
хариуцлагад нийцэх зарчмаар хийгдэх
ёстой.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

БОНБДЗ –
2013 оны 4
сарын аудит
III

Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(УН12)

Нээлттэ
й

5.1.2.1 Бүлэг, Үл нийцэж буй асуудал M1.20-ээс харна уу.
Уурхайн лицензэт газраас (УЛГ) гадна хийгдэх төслийн ажил
зохих захиргааны зөвшөөрөл авах (Газар Ашиглалтын
Зөвшөөрөл) хүлээгдэж байгаа тул хойшлогдож байна. Одоогийн
системийг түр зуурын гэж үзэж байгаа боловч шаардлагатай
газар ашиглалтын зөвшөөрөл хэзээ олгогдож тэдгээр төслийн
ажлыг БОННҮ-д заасны дагуу хэрэгжүүлэх боломжтой болох нь
тодорхой бус байна. Ундай голын урсгалын чиглэлийг өөрчлөх
ажил техникийн шийдлийн шалгуур үзүүүлэлтийн хувьд
БОННҮ-нд нийцэхгүй зарим зүйлүүд байна. БОНМТ-д
тодорхойлсны дагуу ӨЗМ-ийн журмыг хэрэгжүүлэлгүйгээр
Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг
хэрэгжүүлсэн байна. Одоогоор гүний усны урсгалыг гадаргуу
уруу шахаж байгаа явдал нь ус ууршиж алдагдах, усны чанарт
нөлөөлөх эрсдэлтэй. Түр зуурын гадаргуун булаг нь Бор Овоон
булгийн экологийн тэнцвэртэй байдал болон БОННҮ-д нийцэж
байгаа эсэхийг шалгаж үнэлгээ хийлгүйгээр хиймэл булаг
байгуулсан байна. Одоогийн гадаргуун булаг уугуул Бор Овоон
булгаас хэмжээний хувьд харьцангуй их устай тул Ундай голын
урсгалын чиглэлийг өөрчлөхтэй холбоотой нийгмийн нөлөөлөл
гарч болзошгүй юм.
Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг
БОННҮ-г бэлтгэж байх явцад харгалзаж үзээгүй тул эдгээр
эсрдлүүдийг БОННҮ-ээр үнэлгээ хийгээгүй. Ундай Голыг
Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө
ӨЗМ хийгдээгүй хэдий ч, (a) Ундай Голыг Хэсэгчлэн
Тохируулах, Хамгаалах Төсөл нь БОННҮ-д тусгасан үүрэг
хариуцлагад нийцэхгүй байгааг тодорхойлох; (б) Ундай Голыг
Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийн техникийн шийдэл,
барилгын ажлын хувьд БОННҮ-д нийцэхгүй байгааг
тодорхойлохын тулд (жишээ нь УЛГ-аас гадуур хийгдэх ажил
гэх мэт) ӨЗМ-ийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
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5.1.2.1. Бүлгээс харна уу. Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх
хоолойгоор дамжих урсгалд одоогоор хэмжилт хийхгүй байна.
Чиглэлийг нь өөрчилж байгаа гүний усны нийт хэмжээг
тогтоосон дата мэдээлэл байхгүйгээс одоогоор гадаргуун урсгал
гэж тэмдэглэж байгаа усны хэмжээтэй харьцуулахад хэчнээн
хэмжээний усны чиглэлийг өөрчилж хөрсний доор эргэж ирж
буйг тооцоолох боломжгүй болж байна (~ 1 l/s).

M1.2

10
сарын
13

Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх
хоолойгоор дамжих урсгалын түвшинг
тотгоогоогүй байна. Энэ нь УЛГ-ын
налуугаар салах гүний усны хэмжээг
тооцоолох боломжгүй болгож байна.

II

Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(УН13, 13a,
УНm02)

Нээлттэ
й

Урсгалын чиглэлийг өөрчлөх хоолойгоор ирж буй урсгалыг
хэмжих ажлыг аюулгүй байдлын үүднээс хийхгүй байна гэдгийг
Төсөл харуулж байна (жишээ нь хэмжилт хийхэд тухайн орон
зай, газарт нэвтрэхийг хязгаарлах гэх мэт). Гэвч энэ датаг
чухалчилж үзсэнээр Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах,
Хамгаалах Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд урсгал хэмжигч
захиалж суурилуулах хэрэгтэй байсан юм. Одоогийн хэрэглэж
буй V хэлбэр бүхий далан барьж урсгалын хэмжээг тэмдэглэж
байгаа нь Бүлэг 5.1.2.1-д дурдсанаар хязгаарлагдмал юм .
Чиглэлийг нь өөрчилсөн усны урсгалыг тогтмол хэмжих
төхөөрөмж захиалсан байна. Урсгал хэмжигчийг
суурилуулснаар ОТ шаардлагатай усны урсгалд мониторинг
хийх боломжтой болно. Явцын дунд чиглэлийг нь өөрчилсөн
гүний усны урсгалын хэмжээг механикаар хэмжихийн тулд
хязгаарласан газарт нэвтрэх шаардлагатай зөвшөөрлийг авах
хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.

M1.3

Oct.13

Усны бүх хэрэглээ горимын дагуу зөв
явагдаж байгаа эсэхийг хянаж
нэгтгэхийн тулд сайтын усны
хэрэглээний тайлан тооцоог шалгаж
хянах хэрэгтэй.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

I

Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(УН02)

Нээлттэ
й

5.1.2.3 Бүлгээс харна уу. Ашиглалтын үе шатны усны үр
ашигтай байдлын талаар мэдээлэл өгсөн Оюу Толгойн Усны Үр
Ашгийн Дэлхийн Уул Уурхайн Төслүүдтэй Харьцуулсан Үзүүлэлт
тайланг ОТ бэлтгэж гаргасан. Тэнцвэр алдагдсан алдааг засах,
усны менежментийг сайжруулах боломжийг тодорхойлох, уур
амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзаж үзэхийн тулд сайтын усны
хэрэглээний тайлан тооцоог улирал болон жилээр тогтмол
гаргаж хянах хэрэгтэй.

13-391-H1

28

Томил
олт/
Асууда
л№

M1.4

M1.5

M1.6

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

10
сарын
13

“Урсгалын Ялгаруулалтанд Мониторинг
Хийх” түр журмын дагуу үерийн
монинторинг хийгдэж байгаа хэдий ч
Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөөнд
тусгасан үерийн мониторинг хийх тусгай
журмыг хараахан хэрэгжүүлж эхлээгүй
байна.

10
сарын
13

Гидрогеологийн хэсгүүд хоорондоо
холбогдсон тохиолдолд бууруулах арга
хэмжээ авах шаардлагатай. Эдгээр
бууруулах арга хэмжээг бүх тохиолдолд
хараахан хэрэгжүүлж амжаагүй байна.
Хоорондоо нийлсэн худгуудыг
ашиглахгүй орхих буюу аль эсвэл үр
ашигтай ашиглах тал дээр ОТ
дэвшиллтэй арга хэмжээ авч байна.

10
сарын
13

Хог хаягдлыг агуулах байгууламжын
налууд гадаргын геофизикийн хэмжилт
судалгаа хараахан хийгдээгүй байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

Ангилал

Лавлах
баримт

Статус

Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа

I

Усны
Мониторинг
Хийх
Төлөвлөгөө
(Бүлэг 3.4.4)

Нээлттэ
й

5.1.2.4. Бүлгийг харна уу. УМХТ-д тусгасан үерийн мониторинг
хийх тусгай журмыг 2013 оны 3-р улиралд эцэслэсэн бөгөөд
хараахан бүрэн хэрэгжүүлж амжаагүй байна. Ойрын хугацаанд
тусгай журам боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

Нээлттэ
й

5.1.2.5. Бүлгээс харна уу. Малтлага хийсэн цооногууд Гүний
Хоолойн гүний худгийн талбай дотор болон Уурхайн Лицензэт
Газрын доторх гидрогеологийн хэсгүүд хоорондоо холбогдож
байгаа үндэслэл шинж тэмдэг байна. Бууруулах арга хэмжээг
уурхайн лицензэт газраас гадна авахад захиргааны зөвшөөрөл
авах шаардлагатай ба Ханбогд сумтай хамтарч байгуулсан
ажлын хэсэг одоогоор үнэлгээ хийж байна. Монгол улсын хууль
эрхийн байгууллагаас шаардагдах зөвшөөрөл авч батлагдмагц
дээрх шинж тэмдгийг нотлох үндэслэл хангалттай гаргаж ирэх
хэрэгтэй.

Нээлттэ
й

5.1.2.6. Бүлгээс харна уу. Хог хаягдлыг агуулах байгууламжын
налууд гадаргын геофизикийн хэмжилт судалгаа хийх нь ХХАБаас нэвтэрч, гоожиж байгаа эхсэг байгаа эсэхийг тогтооход тус
болно. Уг геофизикийн судалгааг Усны Мониторинг Хийх
Төлөвлөгөөнд саяхан оруулсан болохоор хараахан явуулж
амжаагүй байна. Төслийн төлөвлөж буйгаар уг судалгааг 2014
онд хийгдэх юм. Илэрсэн нотолгоо, шинж тэмдгийг БОНБДЗ-д
гаргаж өгөх хэрэгтэй.

БОНБДЗ – н
2013 оны 4
сард хийсэн
аудит
II
Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(УН04, 14)

I

Усны
Мониторинг
Хийх
Төлөвлөгөө,
Бүлэг 3.3.3

13-391-H1

29

Томил
олт/
Асууда
л№

M1.7

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Ундны ус болон цэвэрлэсэн хаягдал усыг
иж бүрэн тодорхойлох параметр
үзүүлэлтээр Төслийн дагаж баримталж
буй стандартын дагуу үнэлгээ одоогоор
хийхгүй байна. Бүх тодорхойлсон
параметр үзүүлэлтээс дээж авах
лаборатори одоогоор Монголд байхгүй
байгаа тул төслийн баримталж буй
стандарт шаардлагад нийцэхэд
хүндрэлтэй байна. Оюу Толгой энэ
асуудлыг шийдэхээр судалж байна.

Ангилал

Лавлах
баримт

Статус

I

Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(УН07)

Нээлттэ
й

Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа

5.1.2.7. Бүлгээс харна уу. ОТ өөр улсад байрлаж буй лаборатор
ашиглахаар судалж байна. Шалгуурт нийцсэн параметр
үзүүлэлтүүдийн дээж авахын тулд ӨЗМ-ийг хэрэгжүүлэх
шаардлагатай болж магадгүй юм.

Байгаль Орчин – Ашигт матлмалын Хаягдлыг Зохицуулах Менежмент

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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Томил
олт/
Асууда
л№

M1.8

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Ашиглалтын Ашигт Малмалын
Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөөнд (ААМХЗМТ) Босоо Ам Iыг барих чулуулгийг эхлэлийн үе
шатанд баяжуулалтаар боловсруулна гэж
заасан байна. Ашиглалтын үйл
ажиллагааг эхлэхэд материал нь
овоолгоостой хэвээр байх ба Төслийн
үзэж байгаагаар үүнийг
боловсруулалтанд оруулахгүй ба
яваандаа хүчил үүсгэх чадвартай
материалд ангилж ялгаад ХАБ буюу
ХЧО-руу шилжүүлнэ. Уурхайн
боловсруулалттай холбоотой энэ түр
зуурын нөхцөл байдлыг анхааралдаа
авахын тулд чулуу, шороон овоолгын
агаар нэвтрүүлэхгүй битүү байх чанарыг
хянаж мониторинг хийсэн байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

Ангилал

Лавлах
баримт

Статус

Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа

Нээлттэ
й

5.2.2. Бүлгээс харна уу. Хүдэр боловсруулах ажлын төлөвлөгөөг
дахин төлөвлөх нь уурхайн ашиглатын төлөвлөгөөний хэвийн
үзэгдэл бөгөөд энэ чулуулгийг ирээдүйд дахин боловсруулж
болзошгүй. Явцын дунд овоолгын зайлуулсан усыг тогтоон
барих байгууламжыг барьж зохицуулж ус зайлуулж шүүсэн
эсэхийг хянаж мониторинг хийж байна. Мониторинг хийх
хөтөлбөрийн баримт бичгийг боловсруулж (Усны Мониторинг
Хийх Төлөвлөгөөний хүрээнд) уурхайн боловсруулаллттай
холбоотойгоор материалыг хаях эцсийн цэгийг тогтоох стратеги
боловсруулахыг зөвлөж байна.

БОНБДЗ- 2013
оны 4 сарын
аудит
I

Ашигт
Малтмалын
Хаягдлыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(АМХЗМ05)
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Зорилг
о/
Асууда
л №.

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Ангилал

Лавлах
баримт

Статус

Тайлбар / Тайланд хамаарах лавлагаа

Байгаль Орчин –Эрдсийн Бус хаягдлыг зохицуулах менежмент

M1.9

10
сарын
13

Ашиглалтын Эрдсийн Бус Хаягдлыг
Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөөнд эрдсийн бус хаягдлыг
байнгын аюулгүй хог хаягдлын газарт
хаяхаар урьдчилан тооцож байна. Тус
байнгын аюулгүй хог хаягдлын газар нь
баригдаж дууссан хэдий ч Сумын Засаг
Даргын зөвшөөрөл хүлээгдэж байгаа
учир хараахан үйл ажиллагаагаа
эхлээгүй байна . Энэ хугацаанд Төслийн
шаардлагад нийцэхгүй байгаа түр
зуурын хог хягдлын газрыг ашиглаад
нэлээд хэдэн жил болж байна.

БОНБДЗ- 2013
оны 4 сарын
аудит
II

Эрдсийн Бус
Хаягдлыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(ХХЗМ07)

Нээлттэ
й

5.3.2. Бүлгээс харна уу. Түр зуурын хог хаягдлын
газрыг хэрэглэж буй үед захиргаа аж ахуйн болон
ашиглалтын ерөнхий байгууламжыг сайжруулах
арга хэмжээ авах шаардлагатай. Үүнд сайт дээр
гарч буй төрөл бүрийн хог хаягдлыг зохицуулах,
ялгах, хадгалах тоног төхөөрөмжөөр хангах,
хүнсний хог хаягдлын газрын хөрсийг бүтээж
хаасан эсэхийг хянах, байнгын хог хаягдлыг газар
батлагдаж ашиглалтанд орох хүртэл хог хаягдлыг
ангилж ялгах ажлыг сайжруулах зэрэг орно.

Байгаль Орчин – Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежмент болон Бохирдлоос Урьдчилан Сэргийлэх

M1.10

10
сарын
13

Аюултай Материалыг Зохицуулах
Менежментийн Төлөвлөгөө болон бусад
холбогдох журамд аюултай мтаериалыг
хадгалж буй газарт асгарч гоожсон үед
нь цэвэрлэх, асгарч гоожихоос
урьдчилан сэргийлэх багаж төхөөрөмж,
хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан
байх хэрэгтэй гэж заасан байна.

I

Аюултай
Материалыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(АМ05)

Нээлттэ
й

5.4.2. Бүлгээс харна уу. БОНБДЗ айлчлалынхаа
үеэр дизел түлшний гол агуулах доторх ачааны
машины ачих хэсэгт асгарч гоожих үед хэрэглэх
багаж төхөөрөмж байхгүй байсан ба тостой алчуур,
асгарсан материалыг хогийн саванд хаясан байхыг
ажигласан. Аюултай материалыг зохицуулж
хадгалах газрын өөр өөр байршилд асгарч
гоожихоос сэргийлсэн буюу асгарч гоожих үед нь
зохицуулах багаж төхөөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй
ба тогтмол шалгаж хянах хэрэгтэй.

Байгаль Орчин– Агаарын Чанар

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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Зорилг
о/
Асууда
л №.

M1.11

M1.12

M1.13

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

Oct.13

Oct.13

Oct.13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Боловсруулаагүй хүдрийн овоолго дээр
чийгшлийн түвшин байх ёстой
хэмжээнээс доогуур байгаагийн улмаас
үе үе ихээхэн хэмжээний тоосжилт
(тоосонцорууд) ялгарч байна.

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын
дээж Төслийн зохих стандартаас
хэтэрсэн буюу зорилтот хязгаар босгоос
дээгүүр гэж тодорхойлсон байна.

Яндангийн ялгаруулалтаас дээж авах
ажил одоогоор Дулааны Төв Станц
(ДТС) дээр болон аюултай хаягдлыг
шатаах газарт хийгдэхгүй байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

Ангилал

II

Лавлах
баримт

Агаарын
Ялгаруулалтыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(АЧ05)

Статус

Нээлттэ
й

5.5.2.1. Бүлгээс харна уу. Агаарын ялгаруулалтыг
бууруулах оновчтой аргаар тогтоогдсон тоосжилт
дарах хөөсөнцөр ашиглан ОТ үнэлгээ хийсэн
байна. Өөр бусад бууруулах баталгаатай ямар арга
хэмжээ байгааг тодорхойлох буюу аль эсвэл одоо
авч буй арга хэмжээний үр дүнд мониторинг хийх
хэрэгтэй.

Нээлттэ
й

5.5.2.1. Бүлгээс харна уу. Хүрээлэн буй орчны
аргаарын чанарын стандартаас хэтэрсэн өмнөх
болон одоогийн үзүүлэлтийг анхааралдаа авахын
тулд Мөрийн Хөтөлбөр боловсруулж гаргасан
байна. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт
Төслийн холбогдох стандартын дагуу илүү нарийн
анализ хийхийн тулд мониторинг хийх нэмэлт
тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх ажил
хийгдэж байна.

БОНБДЗ –ийн
2013 оны 4
сарын Аудит
I

II

Агаарын
Ялгаруулалтыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(AQ-KPI02)

Агаарын
Ялгаруулалтыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(AQ06, AM03)

Тайлбар / Тайланд хамаарах лавлагаа

5.5.2.2. Бүлгээс харна уу. ДТС-ын яндангийн
ялгаруулалтаас шууд дээж сорьц авах тоног
төхөөрөмж одоогоор дутагдалтай байна. АЯЗМТ-д
заасны дагуу сар бүр тогтмол яндангийн ялгарч буй
утаанаас дээж сорьц авах тоног төхөөрөмжийг
захиалсан байна.
Нээлттэ
й

Одоогоор шатаагч нь заасан температурын дагуу
ажиллаж байгаа боловч ОТ-ийн сайтруу тээвэрлэж
байх явцад хөргөөх схем холбоос нь эвдэрсэн
байна. Шаардлагатай засвар хийхийн тулд шатаагч
машины үйлдвэрийн газраас тоног төхөөрөмж
болон техникийн туслалцаа үзүүлэхээр захиалга
өгчихсөн байна. Шаардлагатай тоног төхөөрөмж
сайт дээр ирмэгц янданд мониторинг хийх ажлыг
шуурхай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
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Зорилг
о/
Асууда
л №.

M1.14

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим
хүчний хэмнэлтийг сайжруулах
анализыг 2013 онд хийхээр төлөвлөсөн
хэдий ч хараахан хийгдээгүй байна.

Ангилал

I

Лавлах
баримт

Статус

Тайлбар / Тайланд хамаарах лавлагаа

Агаарын
Ялгаруулалтыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(AЧ09)

Нээлттэ
й

5.5.2.3. Бүлгээс харна уу. Хүлэмжийн хий
ялгаруулалтыг бууруулах, эрчим хүчийг хэмнэх
боломжуудыг тодорхойлж үнэлгээ хийх ажил 2014
онд РТ-ийн журмын дагуу хийгдэх гэж байна.

Нээлттэ
й

5.7.2. Бүлгээс харна уу. Эрсдлийн үнэлгээнд
үндэслэж хариу арга хэмжээ авах журмыг
боловсруулсан ба илүү ноцтой нөхцөл байдалд
илүү анхаарал хандуулж чухлаар нь эрэмбэлсэн
байна. Осол эндэгдэлд арга хэмжээ авах
төлөвлөгөө журам нь бүрэн гүйцэт байх хэрэгтэй ба
нөлөөлөлд нв автаж болзошгүй орон нутгийн
иргэдийг тодорхойлж, тэдэнд тус журмын талаар
мэдээлэл хийж, авах арга хэмжээг өртөж болзошгүй
нутгийн ард иргэд, орон нутгийн засаг захиргаанд
туршиж үзэх хэрэгтэй.

Байгаль Орчин– Гэнэтийн Ослоос Урьдчилан Сэргийлэх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах

M1.15

10
сарын
13

Гэнэтийн Ослоос Урьдчилан Сэргийлэх
Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах
Төлөвлөгөө нь ямар нөхцөлд хариу арга
хэмжээ авах журмыг тогтоосон Сайтын
Гэнэтийн Осолд Аавах арга Хэмжээний
Төлөвлөгөөг тодорхойлсон байна.
Хариу арга хэмжээ авах журмыг бүрэн
гүйцэт боловсруулаагүй байна гэж
мэдээлсэн.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

I

Гэнэтийн
Ослоос
Урьдчилан
Сэргийлэх
Болон Хариу
Арга Хэмжээ
Авах
Төлөвлөгөө
(ERP02, 02b,
02c)
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Зорилг
о/
Асууда
л№

Сайт
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хийсэ
н
айлч
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Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Ангилал

Лавлах
баримт бичиг

Статус

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

Нээлттэ
й

5.9.2.2. Бүлгээс харна уу. Шувууны нислэгийн
чиглэл өөрчлөгчийг суурилуулах ажил дууссан
хэдий ч буруу суурилуулсны улмаас ажилуулахад
хүндрэл гарч байна. Ээлжлэн солигдох хавхлага
төрлийн нислэгийн чиглэл өөрчлөгчтэй холбоотой
гарч буй хүндрэлтэй асуудлын бодит нөхцөл
шалтгааныг олж тогтоохоор судалгаа хийж байна.
(мушгирсан, эрүүлэг төрлийн том чиглэл өөрчлөгч
нь зөв ажиллаж байна). Засах арга хэмжээ аль
болох хурдан авах нь чхуал бөгөөд ингэснээр
уурхайн ашиглалтын явцад шувууны хорогдолтыг
бууруулах үр дүнтэй юм. Буруу суурилуулсаныг
засахад тодорхой хэмжээний зардал, тасалдал гарах
тул үр ашигтай, зардал багатай засах төлөвлөгөө
боловсруулах хэрэгтэй. Энэхүү шувууны
хорогдолыг бууруулах арга хэмжээний үр нөлөөг
дараагийн аудитаар БОНБДЗ шалгаж хянах болно.

Байгаль Орчин – Биологийн олон янз байдал болон Экологийн Менежмент

M1.16

10
сарын
13

Өндөр хүчдэлийн шугам дээр шувууны
нийслэгийн чиглэл өөрчлөгч
суурилуулж шувууг өндөр хүчдэлийн
шугамын модтой мөргөлдөж буюу
тогонд цохиулж үхэх явдлыг буурулах
(B09) болон Санхүүжүүлэгч Дээд
Байгууллагын Биологийн Олон Янз
Байдлын Мөрийн Хөтөлбөр (СДББМХ.
Уурхайн ашиглалтын турш ан амьтны
хорогдолтыг буурулах шаардлагатай тул
шувууны нислэг өөрчлөгчийг байнга
засварлаж байрлуулах ёстой.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

Биологийн
Олон Янз
Байдлын
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(B09)

I

Зээлдэгчийн
Биологийн
Олон Янз
Байдлын
Мөрийн
Хөтөлбөр
(ID1)
Мониторинг
Хийх Үндсэн
Төлөвлөгөө
(BMEP)
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M1.17

Сайт
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хийсэ
н
айлч
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10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Биологийн Олон Янз Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөөнд (БМТ) ан
амьтныг үргээх, агналт хийсний улмаас
хорогдох нөхцлийг хянах арга хэмжээг
тусгаж өгөх хэрэгтэй. БМТ-нд мөн ОТГС, ОТ-ХБ, ОТ-онгоцны буудал зэрэг
маршрутаар явж буй машин тэрэгнээс
хамгаалахын тулд эмзэг газруудад
хамгаалалт буюу саад суурилуулах ажил
орж байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

Ангилал

I

Лавлах
баримт бичиг

Биологийн
Олон Янз
Байдлын
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(B04)
Зээлдэгчийн
Биологийн
Олон Янз
Байдлын
Мөрийн
Хөтөлбөр

Статус

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

Нээлттэ
й

5.9.2.3. Бүлгээс харна уу. 10 сард ОТ нь Зээлдэгч
нарт энэхүү бууруулах арга хэмжээг БМТ-өөс хасна
гэж санал болгосон байна (Зээлдэгчийн БМХ). ОТ
нь Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежментэд заасан
журмаа дагаж энэхүү бууруулах арга хэмжээг
яагаад хасаж буйгаа үндэслэлтэйгээр тайлбарласан,
машин замаас гарч машин тэрэг жолоодохтой
холбоотой нөлөөллийг буурулахад ОТ ямар
аргахэмжээ авахаар төлөвлөж буйгаа тодорхой
тайлбарласан баримт бичгийг Зээлдэгч нарт явуулж
батлуулах болно. Тийм баримт бичигт мөн төслийн
Биологийн Олон Янз Байдлын тал дээр хамтран
ажиллаж буй байгууллагаас ирүүлсэн санал,
зөвлөмжийг тусгаж оруулсан байх ёстой. Гашуун
Сухайт, ОТ-оос Ханбогд, юмуу ОТ онгоцоны
буудал хүрэх замын эмзэг хэсэгт замаас гарч
тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос урьдчилан
сэргийлж хамгаалахад өөр хувилбар бүхий арга
хэмжээг боловсруулах хэрэгтэй. Хяналт сайн
хийгддэг сайтаас гадуур замаас гарч тээврийн
хэрэгсэл жолоодсон хэд хэдэн мөр, шинж тэмдэг
айлчлалын үеэр ажиглагдсан.
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н
айлч
лал

10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Ангилал

Лавлах
баримт бичиг

БОНБДЗ - 2013
оны 4 сарын
Аудит
Бор Овоо булгийн экологийн загвар.

II

Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(WR12)

Статус

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

5.9.3 Бүлэг, 5.1.2.1 Бүлэг, болон Асуудал No. M1.1.
Орлуулсан хиймэл булаг нь Бор Овоо булгийн
үерлэх нөхцөл, ус тогтоох талбайн хэмжээ, ургамал,
чулуулаг илэрц бүхий амьдрах орчин зэрэг шинж
чанарыг аль болох бодитой, ойрхон дуурайсан байх
ёстой (БОННҮ B7a Бүлэг Хүснэгт 7.1). Одоогийн
хийц, загвар нь яг зорилтот ургамал бүхий орчныг
сайн
тодорхойлоогүй
буюу
аль
эсвэл
гидрогеологийн зохион байгуулалтын шаардлагын
хуввьд сайтар тодорхойлж өгөөгүй байна.
Нээлттэ
й

Бор Овоо булгийг усан хангамжаас нь хэсэгчлэн
салгаж чөлөөлсөн байгаа ба энэ нь одоо өөрийнх нь
өвөрмөц онцлог ургамалын орчны гол экосистем
параметр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход
хүндрэлтэй болгож болзошгүй юм. Биологийн Олон
Янз Байдлын Баг энэ тал дээр ажиллаж тогтмол
мониторинг хийж холбогдох зураг авсан байна.
Гол бүрэлдэхүүн ургамалын төрөл нь аль хэдийн
усны хангамжаа алдсан байна. Хэрэв энэ ажил
удахгүй хийгдвэл хоёр болон илүү хромсомын
солилцоо явагдах боломжтой юм. Гэхдээ гол
ургамалын төрлийн экологийн шаардлагыг
тодорхойлох хэрэгтэй.

Нийгэм- Хөдөлмөр Ба Ажиллах Орчин

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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Зорилг
о/
Асууда
л№

M1.19

M1.20

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

10
сарын
13

2013 оны дундуур далд уурхайг барих
ажил зогссоноор ихээхэн хэмжээний
цомхтгол хийгдсэн ба энэ нь голдуу
гэрээт гүйцэтгэгч компаний ажилтнууд
болон ОТ ХХК-ийн зарим ажилчид
цомхотголд орсон. Хөдөлмөрийн
Менежментийн Төлөвлөгөөний дагуу
нийтийг хамарсан цомхотгол хийхдээ
Зээлдүүлэгч нарт Хүний
Нөөц/Цомхотголын Төлөвлөгөөний хамт
урьдчилан мэдэгдэх хэрэгтэй боловч
ингэж мэдэгдэлгүй цомхотгол хийсэн
байна.

Oct.13

Хөдөлмөрийн Менежментийн
Төлөвлөгөөнд ОТ болон гэрээт
гүйцэтгэгч нарын хоёулангийнх нь хувьд
нийтийг хамарсан цомхотголыг
удирдахад тавигдах шаардлагыг
тодорхойлсон байна. Цомхотголоос
гарсан үр дүн болон гэрээт
гүйцэтгэгчдийн цомхотголын үр
дүнгийн талаар хангалттай мэдээлэл
байхгүй байсан ба үүнийг ОТ
шаардагдах стандартын дагуу зохион
байгуулж, мониторинг хийсэн гэдгийг
нотолж харуулах нарийн дэлгэрэнгүй
мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй.

Ангилал

Лавлах
баримт бичиг

II

Хөдөлмөрийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(Бүлэг 5.1.3)

I

Хөдөлмөрийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(Бүлэг 5.1.3,
5.18 болон
ХМТ m07)

Статус

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

Нээлттэ
й

6.2.2. Бүлгээс харна уу. Цомхотгол хийх
төлөвлөгөө бэлтгэж гаргасан гэдгийг БОНБДЗ
ойлгож байна харин одоо цомхотголоос гарсан үр
дүнг бүрэн нэгтэж хураангуйлан (Жишээ нь авсан
арга хэмжээ, гарсан үр дүнг тус бүрд нь ангилж,
шилжүүлсэн буюу хуваарилсан тоо гэх мэт)
Зээлдүүлэгч нарт өгч танилцуулах хэрэгтэй.

Нээлттэ
й

Бүлэг 6.2.2.-ээс харна уу. Зээлдүүлэгч нар болон
БОНБДЗ-ийг ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн
хамтарсан цомхотголыг хэрэгжүүлсэн процесс,
бууруулах арга хэмжээ, гарсан үр дүнг нь тооцох,
мониторинг хийсэн эсэх талаар дэлгэрэнгүй
мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй байна.

Нийгэм – Нүүлгэн Шилжүүлэх, Нөхөн Олговор болон Амьжиргааг Сайжруулах

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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M1.21

M1.22

M1.23

Сайт
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н
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10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

2004 оны нүүлгэн шилжүүлэх нөхөн
олговор олгох хөтөлбөрийн хүрээнд
хийгдэж дууссан нүүлгэн шилжүүлсэн
малчдын аудит нь Нүүлгэн Шилжүүлэх
Мөрийн Хөтөлбөрийн тодорхой үүрэг
хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн юм.
Энэхүү аудитыг 2012 онд дахин хийхээр
төлөвлөсөн байв.

10
сарын
13

Амжилттай хийж гүйцэтгэсэн бүх нөхөн
олговорын гэрээнүүд нь Нүүлгэн
Шилжүүлэх Мөрийн Хөтөлбөрийн
салшгүй хэсэг бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн
өрхөд нөхөн олговор олгох, тэдний
амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийн
салшгүй хэсэг юм.

10
сарын
13

Нөлөөлөлд өртсөн малчдын
нөлөөлөлийн үнэлгээ хийх нь Нүүлгэн
Шилжүүлэх Мөрийн Хөтөлбөрт заасан
тодорхой үүрэг даалгавар бөгөөд
үнэлгээг Ханбогд сумын эдийн засгийн
хувьд нөлөөлсөн болон бусад нөлөөлөлд
өртсөн малчдад хийхээр төлөвлөж байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

Ангилал

Лавлах
баримт бичиг

I

Нүүлгэн
Шилжүүлэх
Мөрийн
Хөтөлбөр
(Бүлэг 10.1,
10.2 болон
10.4)

Статус

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

Нээлттэ
й

Бүлэг 6.3.2.-ээс харна уу. Ажлын чиг удирдамжыг
ОТ гаргасан гэж ойлгож байгаа бөгөөд үүнийг
эцэслэж Зээлдэгч нар болон БОНБДЗ-д танилцуулж
өгөх хэрэгтэй. Биелэлтэнд Аудит хийхийг аль
болох хурдан төлөвлөж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй
байна.

Нээлттэ
й

Бүлэг 6.3.2.-ээс харна уу. Өвөлжөөний бэлчээр
алдагдалтанд өртөж 2011 оны нөхөн олговорын
хөтөлбөрт хамрагдсан нэг малчин өрх нөхөн
олговороо хүлээж авсан хэдий ч гэрээнд гарын үсэг
зураагүй байна. Эдгээр нөхөн олговрыг олгосон,
тус малчин өрх нь нөхөн олговорыг хүлээн
зөвшөөрсөн гэдгийг нотлох хангалттай баримтыг
БОНБДЗ-ийг дараагийн аудитаар ирэхэд нь гаргаж
өгөх хэрэгтэй (БОНБДЗ 2013 оны 4 сарын Аудит;
НШМХ, Бүлэг 5.4, Хавсралт H).

Нээлттэ
й

Бүлэг 6.3.2. –ээс харна уу. Үр дүнг үнэлэх албан
ёсны үнэлгээг 2014 онд хийхээр төлөвлөж байна.
Үнэлгээ хийх хүрээ болон түүвэрлэлт нь малчин
өрх нь амьжиргаагаа нөхөж сайжруулж чадсан
эсэхэд үнлэгээ хийхэд хангалттай байх хэрэгтэй.
Эмзэг, нүүлгэн шилжүүлэгдсэн өрхийг үр дүнг
үнэлэх үнэлгээг тусад нь авч үзэж үзэх хэрэгтэй.

БОНБДЗ –
2013 оны 4
сарын Аудит

I

I

Нүүлгэн
Шилжүүлэх
Мөрийн
Хөтөлбөр
(Бүлэг 5.4,
Хавсралт H)
Нүүлгэн
Шилжүүлэх
Мөрийн
Хөтөлбөр
(Бүлэг 10.1,
10.2 болон
10.4)
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Зорилг
о/
Асууда
л№

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Ангилал

Лавлах
баримт бичиг

Статус

Бүлэг 6.3.2.-ээс харна уу. ОТ нь Бэлчээр болон
Амьжиргааг Сайжруулах Стратегийг боловсруулж
одоогийн байдлаар хэрэгжүүлж байна. Тус
стратеги нь сайн боловсруулагдсан, ойлгомжтой
юм шиг санагдсан хэдий ч зохих шаардлагуудыг
авч үзвэл энэ нь зарим талаараа ойлголт төдий
байгаа тул ашиглагдахуйц байх хэрэгтэй.

БОНМХ 7-р
Зүйл

M1.24

Oct.13

Бэлчээр болон Амьжиргааг Сайжруулах
Менежментийн Төлөвлөгөө нь
Зээлдүүлэгчдийн БОНМХ-д тусгасан
үүрэг хариуцлага (одоо баримталж
байгаа Бэлчээр болон Амьжиргааг
Сайжруулах Стратегид үндэслэн) бөгөөд
нөлөөлөлд өртсөн бүх малчдад зориулж
амьжиргааг нь сайжруулах хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх чухал элемент юм.

I

Нүүлгэн
Шилжүүлэх
Мөрийн
Хөтөлбөр,
Нөхөн
Олговорын
Матриц
Бэлчээр болон
Амьжиргааг
Сайжруулах
Стратеги

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

Нээлттэ
й

Айлчлалын үеэр ОТ нь хэрхэн тус стратегийг
хэрэгжүүлэх талаар илүү нарийвчилсан төлөвлөгөө
боловруулж гаргахаар бэлтгэсэн байв. Тус
төлөвлөгөөг 2014 онд боловсруулж гаргахаар
төлөвлөж байгаа бөгөөд хийгдэх ажлын цаг
хугацаа, өртөг зардлыг тусгах хэрэгтэй. Мөн
Удирдах Комисс, Экосистемийн Үйлчилгээний
Ажлын хэсэг, Ажлын Хэсэг, Мэргэжилтнүүдийн
Баг, Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсэг гэх мэт оролцогч
талуудын хооронд дахь удирдлага, засаглалын
зохион байгуулалт нь тодорхой байх ёстой.

Нийгэм – Талуудын Оролцоо

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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Зорилг
о/
Асууда
л№

M1.25

Сайт
дээр
хийсэ
н
айлч
лал

10
сарын
13

Дууссан
өдөр

Тодорхойлолт

Орон нутгийн санал гомдлыг зохицуулах
менежментийн үйл ажиллагааны зарим
хэсэг нь чиг хандлагыг тодорхойлох
анализ хийх, шийдвэрлэх хурд болон
чанаын хувьд зохион байгуулалт
тааруухан байна. Орон Нутгийн Санал
Гомдлыг Зохицуулах Журам нь санал
гомдол нэмж ирэх, буюу ноцтой
томоохон үйл явдал болохоос урьдчилан
сэргийлэх процессийг боловсруулж
гаргахаар тооцсон байна.

Ангилал

II

Шийдвэрлэсэн үзүүлэлт, процесст
үнэлгээ, мониторинг хийхэд шаардагдах
Талуудыг Оролцуулах Төлөвлөгөөнд
тодорхой зорилтуудыг тусгаж өгсөн.
Санал гомдлыг зохицуулах процесст
жилд хоёр удаа аудит хийх шаардлагатай
боловч үүнийг хэрэгжүүлж эхлээгүй
байна.

M1.26

10
сарын
13

Талуудыг Оролцуулах Төлөвлөгөөнд
тусгаснаар орон нутгийн санал гомдлыг
хэрхэн шийдвэрлэж зохицуулсан талаар
холбогдох орон нутгийн иргэдэд тогтмол
тайлагнах үүрэгтэй боловч үүнийг
одоогоор ОТ хэрэгжүүлэхгүй байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ- БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

II

Лавлах
баримт бичиг

Талуудыг
Оролцуулах
Төлөвлөгөө
(Бүлэг 5.7-5.8,
SEP09)

Талуудыг
Оролцуулах
Төлөвлөгөө
(SEP09)

Статус

Тайлбар / Тайланд хамрах бүлэг

Нээлттэ
й

Бүлэг 6.4.2. харна уу. Орон нутгийн санал гомдлыг
зохицуулах менежментийн журмыг ОТ хянаж
шалгаж байгаа бөгөөд 2013 оны сүүлээр
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ОНБТОХС шинэ
системд системд нэгтгэж оруулах болно. Орон
нутгийн санал гомдлыг зохицуулах журмыг дахин
шалгаж улам боловсронгуй болгох ажлыг
баримтжуулах хэрэгтэй ба чиг хандлагыг
тодорхойлж анализ хийх, гомдлын мөрөөр шалгаж
судалж үзэх, шаардлагатай бол засах арга хэмжээ
авах, шийдвэрлэсэн чанарт мониторинг хийх,
тасралтгүй сайжруулахын тулд шийдвэрлэх
түвшин, үзүүлэлтийг сайжруулах зэргийг журамд
оруулах хэрэгтэй.

Нээлттэ
й

Бүлэг 6.4.2. Орон нутгийн санал гомдлын талаар
орон нутгийн ард иргэдэд тогмтол тайлагнаж байх
энгийн бөгөөд сайтар зохион байгуулалттай
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. ОТ
үүнийг хийж хэрэгжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой
ямар арга, ямар агуулга дээр гол анхаарлаа
хандуулах талаар орон нутгийн иргэдтэй зөвлөх
хэрэгтэй.
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4

ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ОРОН
НУТАГ БОЛОН НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
СИСТЕМ

ОТ-ын төслийн байгаль орчин, нийгмийн менежмент нь хэд хэдэн хоорондоо уялдаа холбоо бүхий
процесс, журмаар тодорхойлогдоно. Үндсэн Баримт- Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн
Төлөвлөгөө8 (БОНМТ), Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө (БМТ) болон
бусад холбогдох Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөөнүүд (АМТ) зэрэг нь хамгийн эхний шат
давхаргын үндсэн баримт бичигт орно. Бэлчээрийн болон Амьжиргаа Сайжруулах Стратеги баримт
бичигт Бүсийн Хөгжил болон Нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг мөн тусгасан байна.
Эдгээр баримт бичгийг Төсөл, Зээлдүүлэгч, бие даасан зөвлөх боловсруулж, хянаж шалгаж,
баталсан. Эдгээр менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд Төслийн БОННҮ, Зээлдүүлэгчдийн зүгээс
тавьж буй шаардлагуудыг тусгасан ба мөн Монгол улсын холбогдох хууль, стандартуудаас иш
татаж оруулсан.
Ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөөг баримтлах тодорхой арга хэмжээнүүдийг Төслийн
боловсруулж гаргасан БОНМХ-д хураангуйлсан байна.
Ашиглалтын БМТ-д тодорхойлсон менежментийн хяналтаас гадна ОТ нь Зээлдүүлэгчдийн
Стандартад нийцэхийн тулд өөр хэд хэдэн Биологийн Олон Янз Байдлын менежментийн үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Эдгээрийг Зээлдүүлэгчдийн Биологийн Олон Янз Байдлын
Мөрийн Хөтөлбөрт тодорхойлсон бөгөөд Ашиглалтын БМТ-д С Хавсралтаар хавсаргасан байна.
ОТ Төсөл нь одоогийн байдлаар Биологийн Олон Янз Байдлын стратеги, төлөвлөгөөгөө оновчтой
болгохын тулд хялбарчилж байгаа бөгөөд ОТ-ын ЭМАББО-ны Менежментийн Системд нэгтгэж
байна (2013 оны 4-р улиралд дуусгахаар төлөвлөж байна). ОТ-ын БМТ нь ийнхүү нэгтгэгдэж
шинэчлэгдэж байгаа бөгөөд Төслийн биологийн олон янз байдал ыг бууруулах, тэнцвэржүүлэх
зорилтууд, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлсон байна. Үүнтэй хамт Биологийн Олон Янз
Байдлын Мониторингийн Төлөвлөгөө дагалдан гарах болно. Үүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох ан
амьтны амьдрах орчин ноцтой нөхцөлд орж байгаа эсэхийг хянах Мониторингийн Үндсэн
Стратегийг одоогоор эцэслэж байна. Биологийн олон янз байдал ыг Тэнцвэржүүлэх Менежментийн
Төлөвлөгөөг мөн боловсруулж байна.
АМТ-г дэмжих өөр тодорхой хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнүүд, журам, зөвлөмж, бодлогын баримт
бичгийг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэн гаргасан байна.

4.1

ТӨСЛИЙН СТРАТЕГИ

ОТ Төслийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа , Байгаль Орчны Менежментийн Системийг РТ-ийн
ЭМАББОЧ-ын МС-ээр удирдах бөгөөд Рио Тинтогийн энэхүү менежментийн систем нь ISO 9001,
ISO 14001, болон OSHAS 18001-ын шаардлагад нийцсэн Рио Тинто груп тэр чигээрээ хэрэглэдэг
нэлээд боловсронгуй систем юм. Орон Нутаг, Нийгмийн Үзүүлэлтийн Менежментийн Систем
(ОННҮ МС) нь ЭМАББО-ын МС-ийн зарим элементүүдийг тусгасан хэдий ч тус системийг РТ-ын
Орон Нутгийн Стандарт удирдан явуулна. Төслийг РТ, Монгол улс, болон Зээлдүүлэгчдийн
шаардлагад нийцүүлэн удирдан зохион байгуулахын тулд эдгээр менежментийн системүүдийг
боловсруулан гаргасан байна. ОТ-ийн Менежментийн Систем нь менежментийн гол хяналтууд,
гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд, мониторинг хийх арга хэмжээ гэх мэт ОТ хэрхэн яаж ЭМАББО-оо
удирдан зохицуулдаг гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тусгаж баримтжуулсан байна.
ОТ-ын БОНМТ нь РТ-ын стандартад нийцсэн бөгөөд ОТ-ын Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн
Үнэлгээнд (БОННҮ) нарийн тодорхойлсон нөлөөлөлийн үнэлгээ, эрсдлийг тусгасан байна. БОНМТ
нь байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг ЭМАББО-ын МС
болон ОННҮ-ийн МС-д хэрхэн нэгтгэж оруулсаныг тодорхой тайлбарласан байна. Монгол улсын
холбогдох хууль эрх зүйн шаардлага болон олон улсын үйлдвэрлэлийн тэргүүн туршлагад
нийцэхээр менежментийн системийг боловсруулж гаргасан байна.
Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөөг доорх хүснэгтэнд жагсаасан ба энэ нь Зээлдүүлэгчийн
зүгээс тавьж буй шаардлага (үндсэндээ ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн Стандарт болон ЕСБХБ-ны
8 Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө – Баримт. №. OT-10-PLN-0003, 2013 оны 9 сарын 1.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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Гүйцэтгэлийн Стандарт), Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартыг тусгасан БОННҮ-д
үндэслэн боловсруулагдсан. АМТ-үүд нь нэмэлт зөвлөмж, менежментийг хянах журам, системийн
гүйцэтгэл буюу мониторинг хийх журмыг тодорхойлсон гол баримт бичгийг тусгасан байна.
Бэлчээр, Амьжиргааг Сайжруулах Стратеги нь Бүсийн Хөгжил болон Нийгмийн Гүйцэтгэлийн
хэлтсийн гол зөвлөх баримт бичиг бөгөөд бэлчээрийг зохицуулж шийдвэрлэснээр ижил төстэй
газрын ан амьтныг хамгаалах, ашиг сонирхолтой хэр нийцэж, харилцан нөлөөлж буйг тодорхой авч
үзсэн байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР
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Менежментийн
Төлөвлөгөө

Холбогдох баримт
бичиг

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд
Агаарын Чанарт Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө

Агаарын Ялгаруулалтын
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Хог Хаягдлыг Зохицуулах Төвийн Ашиглалтын
Журам
OT-10-E2-PLN-0001

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам
Агаарын Чанарын Хяналт
Хүлэмжийн Хий Ялгаруулалт
Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам
Хууль Бус Зэрлэг Ургамал болон Ан Амьтныг
Зохицуулах Бодлого

Биологийн Олон Янз
Байдлын Менежментийн
Төлөвлөгөө

Зам болон Өндөр Хүчдэлийн Шугамыг Шалгах
Журам
OT-10-E9-PLN-1001

Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги
Нөхөн Сэргээх Журам
Хөрсний Дээд Талыг Арчлах Журам
ОТ сайтын Өргөн Замын Хөдөлгөөний
Менежментийн Төлөвлөгөө

Орон Нутгийн Эрүүл
Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа
, Хамгаалалтын
Менежментийн
Төлөвлөгөө

OT-10-PLN-0001

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам

ОТ-ын Бараа, Үйлчилгээний Ерөнхий Нөхцөл
ОТ-ын Ханган Нийлүүлэх Зарчим
Ханган Нийлүүэгчийн Чанарын Талаар Баримтлах
Бодлого
Гэрээт Гүйцэтгэгчийн
Менежментийн Ерөнхий
Хүрээ

Ханган Нийлүүлэгчийн Хамтын
Олон Улсын Стратеги Бодлого
OT-07-PLN-0001

Ажиллагааны

Өмнөговийн Ханган Нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх
Бодлого
ОТ-ын Ханган Нийүүлэх Боловсон Хүчний Ёс Зүй
Томилогдсон Менежерүүдэд Зориулсан Гэрээт
Гүйцэтгэгчдийг Оролцуулах Гарын Авлага
Ханган Нийлүүлэгчдэд Зориулсан
Гэрээт
Гүйцэтгэгчдийн Оролцуулах Гарын Авлага

Соёлын Өвийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам
OT-10-PLN-0002

Соёлын
Зөвлөмж

Өвийн

Менежментийн

Системийн

Аюултай Материал Асгарч Гоожиход Арга Хэмжээ
Авах Журам
Гэнэтийн Ослоос
Урьдчилан Сэргийлэх
Болон Хариу Үйлдэл
Үзүүлэх Төлөвлөгөө

OT-12-PLN-0011

Осол Эндэгдлийг Зохицуулах Менежментийн Блок
Схем
ОТ-ын Гэнэтийн Осол Эндэгдэлд Хариу Арга
Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө
Аюулыг Тогтоох болон Эрсдлийн Менежментийн
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Менежментийн
Төлөвлөгөө

Холбогдох баримт
бичиг

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд
Журам
Редпафийн Гэнэтийн Осол Эндэгдэлд Хариу Арга
Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө
Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежментийн
Журам
Аюултай Бодисыг Батлах Зөвлөмж

Аюултай Материалыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө

OT-10-E5-PLN-0001

Осол Эндэгдлийн Менежментийн Төлөвлөгөөний
Журам
Газар Тариалан Ашиглах Журам
Тэсэлгээний Стандарт Ажлын Журам
Аюултай Мтаериал Асгархад Арга Хэмжээ Авах
Журам

Шилжих Хөдөлгөөнийг
Зохицуулах Журам

OT-10-PLN-0004
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Менежментийн
Төлөвлөгөө

Холбогдох Баримт
Бичиг

Хэрэгжүүлэх Гол Баримт Бичгүүд
Ажилд Авах Бодлого, Журам
Ажилд Авах Тэгш Боломжийг Баримтлах Журам

Хөдөлмөрийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл
Бодлого
OT-10-PLN-0005

болон

Сахилга

Батын

Баримтлах

Санал Гомдол болон Шударга Хандах Бодлого
Санал Гомдол болон Шударга Хандах Журам
Кеймпийн Стандарт болон Зан Харилцааны Ёс Зүй
Ажилд Авахыг Зэрэглэх Журам
Ажлын Цаг Баримтлах Журам
Өнгөн Хөрсийг Арчлах Журам

Газар Ашиглалтын
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Нөхөн Сэргээх Журам
OT-10-E9-PLN-0001

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам
Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги

Уурхайг Хаах Төлөвлөгөө

OT-10-E9-PLN-0002

Байхгүй
Өнгөн Хөрсийг Арчлах Журам

Ашигт Малтмалын
Хаягдлыг Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө

ХХАБ-ын Ашиглалт, Засвар Үйлчилгээ болон
Хянах Гарын Авлага
OT-10-E8-PLN-0001

Эрдсийн Холимог Хаягдал, Хүчил Үүсгэх
Чулуулгийг Хатаах, Хог Хаягдлыг Зохицуулах
Менежментийг Хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөө
Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө
Хүчил Үүсгэх Чулуулгийг Хатаах

Дуу чимээболон Доргио
чичргээг Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Эрдсийн Бус Хаягдлыг
Зохицуулах
Менежментийн
Төлөвлөгөө

OT-10-E6-PLN-0001

Чимээ Шуугианд Мониторинг Хийх болон Хянах
Журам
Тэсэлгээний Стандарт Ажлын Журам
Энгийн
Хог
Хаягдлыг
Шилжүүлэх Журам

OT-10-E7-PLN-0001

Цуглуулах

болон

Хог Хаягдлыг Зохицуулах Төвийн Ашиглалтын
Журам
Аюултай Хог Хаягдлын Менежментийн Журам
Газар Тариалангийн Ашиглалтын Журам
Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам

Нүүлгэн Шилжүүлэх
Мөрийн Хөтөлбөр

OT-10-E9-PLN-0006

Санал Гомдол Болон Шударга Хандах Журам
Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги

Талуудын Оролцоог
Хангах Төлөвлөгөө

OT-05-PLN-0001

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам
Зам Барилга Болон Засварлах Журам

Тээвэрлэлтийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Хүнд Оврын Тээврийг Жолоодох Журам
OT-10-C3-PLN-0001

Хөнгөн Тэрэг Жолоодох Журам
Дугуй болон Обуд Хийх Журам
ОТ
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Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө
Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө
OT-10-E10-PLN-0001
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4.2

АЖИГЛАЛТ

4.2.1

АМТ-ний явц

ЭМАББО-ын МС болон ОННҮ-ийн МС-ыг БОНМТ болон АМТ-нд баримтжуулснаар дараах хууль
эрх зүй, бодлого, төлөвлөгөө, стандартын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан: РТ болон ОТ-ын
Стандарт, Зөвлөмж, Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, төслийн барилга байгууламж,
Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөний БОНННҮ-ний тайланд тодорхойлсон Монгол улсын
хууль эрх зүйн зөвшөөрөл, Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ, ОУСК болон ЕСБХБ-ны Нийгэм, Байгаль
Орчны Тогтвортой Хөгжлийн Стандарт Үзүүлэлт зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагын зүгээс
тавьж буй шаардлагууд. Төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг
хамтран тодорхойлохын тулд ОТ, ОУСК, ЕСБХБ, БОНБДЗ ашиглалтын менежментийн
төлөвлөгөөнүүдийг бэлтгэж, хянасан. Аудитын ОУСК болон ЕСБХБ-ны төлөөлөгчид АМТ-ыг
хянаж баталсан.
Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөөг ОТ-ын дараах менежмент тус тус хариуцна:







ЭМАББО-ны Ерөнхий Менежер: Агаарын Ялгаруулалтын Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөө; Биологийн Олон Янз Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөө; Аюултай
Материалыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө; Газар Ашиглалтын Менежментийн
Төлөвлөгөө; Ашигт Малтмалын Эрдсийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө; Дуу
чимээБолон Доргио чичргээг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө; Эрдсийн Бус
Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө; Усны Нөөцийн Менежментийн
Төлөвлөгөө;
Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Үзүүлэлтийн Ерөнхий Менежер (БХНҮ): Орон Нутгийн Эрүүл
Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа , Хамгаалалтыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө, Соёлын
Өвийн Менежментийн Төлөвлөгөө, Шилжих Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөө, Нүүлгэн Шилжүүлэх Менежментийн Төлөвлөгөө, Талуудын Оролцоог Хангах
Төлөвлөгөө, Бэлчээр, Малчдын Амьжиргааг Сайжруулах Менежментийн Төлөвлөгөө;
Хүний Нөөцийн Орлогч Захирал: Хөдөлмөрийг зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө;
Хангамж, Дэд Бүтцийн Орлогч Захирал: Гэнэтийн Ослоос Урьдчилан Сэргийлэх болон
Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө, Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө, Гэрээт
Гүйцэтгэгчийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө.

Аудит хийж байх явцад ажигласнаар ЭМАББО, БХНҮ, Хүний Нөөцийн хэлтсийн ажилчид АМТ-д
тодорхойлсон үүрэг хариуцлагатай танилцсан байв. Төлөвлөгөө тус бүрийн доторх үйл ажиллагаанд
нөлөөлж болохуйц АМТ-д тусгагдсан үүрэг нөлөө буюу хэрэгжилтийн гол баримт бичигтэй сайтар
танилцаагүй байгаа нь ажиглагдсан. Жишээ нь Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө нь эмзэг буюу
өндөр эсрдэлтэй газрын замын аюулгүй байдлыг авч үзсэн байна; гэвч тээврийн менежментийн
талаар ярилцлага өгсөн ажилчид тэдгээр газрууд нь ОТ-оос Гашуун Сухайт орох зам дагуу хаана нь
байгааг байрлаж байгааг мэдэхгүй байв.
АМТ-нд дээрх хүснэгтэд иш татсан хэрэгжүүлэх гол баримт бичгийг дурдсан байна. Одоогоор
боловсруулж байгаа хэрэгжүүлэх нэг баримт бичиг бол БТМТ юм. БОНМХ-ын шаардлагын дагуу
боловсруулж байгаа өөр нэг төлөвлөгөө бол Бэлчээр, Малчдын Амьжиргааг Сайжруулах
Төлөвлөгөө бөгөөд энэхүү нэрнийхээ дагуу стратеги үйл ажиллагааг явуулах төлөвлөгөө юм.
БОНМТ-нд АМТ-ний гол бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол хугацааг заасан байна.
Аюултай хаягдлыг шатаагчыг ажилуулах, ОТ сайтын Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ Авах
Төлөвлөгөөг бэлтгэх, Усны Мониторингийн Төлөвлөгөөг эцэслэх гэх мэт олон төлөвлөсөн үйл
ажиллагаа хугацаандаа хийгдэж дууссан байна. ОТ-ын хяналтаас гадуурх саатлаас болж зарим үйл
ажиллагаанууд төлөвлөсөн хугацаандаа хийгдэхгүй байна. Жишээ нь ХХЗТ-ийг ашиглалтанд
оруулах ажил холбогдох зөвшөөрөл олгох асуудлаас болж саатах гэх мэт бусад үйл
ажиллагаануудыг төслийн нөхцөл байдлаас болж огт хэрэгжүүлээгүй байна. Эдгээр нөхцлүүдийг
энэхүү тайлангийн холбогдох хэсэгт ажиглалт дүгнэлт хэлбэрээр авч үзнэ.
РТ-ийн Орон Нутгийн Стандартын дагуу БХНҮ-ийн хэлтэс Орон Нутгийг Хөгжүүлэх Хэтийн
Төлөвлөгөө (2013-2016) бэлтгэж гаргасан бөгөөд үүнийг сайт дээр хийсэн айлчлалын үеэр БОНБДЗд танилцуулсан. Хэтийн төлөвлөгөө нь нийгмийн АМТ-үүд, Хамтын Ажиллагааны Гэрээнүүд
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болон орон нутагт хэрэгжүүлж буй өөр олон төрлийн хөтөлбөрүүдийг нэгтгэсэн бүгдийг хамарсан
үндсэн баримт бичиг юм. Энэ нь мөн бусад багуудийг орон нутгийн иргэдэд чиглсэн хөтөлбөрт
хамруулж нэгтгэхээр зохион байгуулагдсан (жишээ нь Ажилд Орох Боломжоор Хангах
Хөтөлбөрийн Хүний Нөөцийн хэлтэс, ОНЭМАБХ-ын Хөтөлбөрийн SOS клиникийн ЭМАББО-ны
хэлтэс). Хэтийн Төлөвлөгөөнд хэрэгжүүлэх цаг хугацаа, гарах өртөг зардлыг тусгаж эцэслэснээр
БХНҮ-ийн хэлтэс болон бусад дотоодын хэлтэс багт чиглэл, зөвлөмж болох нэмэлт менежментийн
системийг бий болгох хэрэгтэй. Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь чухал бөгөөд ингэснээр энэ нь
ОННҮ-ийн МС-ын элементүүдийг хангалттай, бүрэн дүүрэн тусгаж байгаа бөгөөд бусад баримт
бичигт нийцэж байна. ОННҮ-ийн МС-ын элементүүдийг энэхүү тайлангийн холбогдох хэсэгт
ажиглалт, дүгнэлт хэлбэрээр авч үзсэн ( жишээ нь Хамтын Ажиллагааны Гэрээ, Орон Нутгийн
Санал Гомдлыг Зохицуулах Журам гэх мэт).
4.2.2

Гэрээт гүйцэтгэгчийг зохицуулах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах

Төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд оролцож буй гэрээт гүйцэтгэгчид болон ханган
нийлүүлэгчид нь ОТ-ын стандартууд болон бусад шаардлагуудыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг
шалгах АМТ-үүдийн иж бүрдлийн нэг хэсэг Гэрээт Гүйцэтгэгчийг Зохицуулах Менежментийн
үндсэн баримт бичиг юм. ОТ менежерүүдийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагаас гадна тус баримт бичиг
нь ЭМАББО, орон нутгийн иргэдийн дагаж мөрдөхтэй холбоотой гарах эрсдэл, Гэрээт
Гүйцэтгэгчийн ЭМАББО-ны Менежментийн Төлөвлөгөө, ОТ-ын Мэдлэг, Чадварын Сургалт, эрүүл
мэндийн үнэлгээ, тээврийн хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийн дагаж мөрдөх журам, гэрээт
гүйцэтгэгчийн ханган нийлүүлсэн материалтай холбооотой химийн болон Материалын Аюулгүй
Байдлын Дата Хуудас гэх мэтийн аюул/эрсдлийн үнэлгээг тусгаж өгсөн байна. Орон нутгийн
иргэдтэй холбоотой асуудлуудыг дараах эрсдлийн менежментийн үйл ажиллагааг хэрэглэн ОТ-ын
гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулах үйл ажиллагаанд нэгтгэн хэрэгжүүлж байна: ажлын удирдамж
боловсруулах болон тендерийн үе шатанд орон нутгийн эсрдэл, нөлөөлөлд хүргэж болзошгүй гэрээт
гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх; орон нутгийн эрсдлийг тооцож үзсэн аюул эрсдлийн
үнэлгээ хийх; тендерийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байх үед тодорхойлсон эрсдлийг зохицуулж
чадах чадвартай эсэхээ гэрээт гүйцэтгэгч харуулахыг шаардах; Гэрээт Гүйцэтгэгчийн ЭМАББО-ны
Менежментийн Төлөвлөгөөний орон нутагт чиглсэн үйл ажиллагаагаар дамжуулан гэрээт
гүйцэтгэгчийн орон нутгийн эрсдлийг зохицуулах менежмент. Ханган нийлүүлэх процесс нь
шаардлагатай төлөвлөгөө, журмын дагуу гэрээт гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх
болон Төслийн нийгэм, байгаль орчны өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагад нийцэж байгаа эсэхийг үр
дүнтэй шалгаж хянах үйл ажиллагааг ханган нийлүүлэх процессоор хэрэгжүүлнэ.
Ашиглалтын үйл ажиллагаа эхлэхэд гэрээт гүйцэтгэгчид 2013 оны 7 сараас эхлэн Гэрээт
Гүйэтгэгчдийг Оролцуулах Үндсэн Баримт Бичигт тавигдсан шаардлагад нийцэхээр үйл
ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Ойролцоогоор 50 гэрээт гүйцэтгэгчид энэ баримт бичигт хамаарч
байгаа бөгөөд голдуу хамгаалалт, хоол бэлтгэж үйлчлэх, тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ
зэрэг чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж буй гэрээт гүйцэтгэгчид байна. Рио Тинтогийн Бизнесийн
Шийдлийн систем нь гэрээт гүйцэтгэгчид, ажилчид, сургалтын талаарх мэдээлэлийг хянадаг систем
юм. Энэхүү систем нь гэрээт гүйцэтгэгчдийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн арга хэмжээ болон
ажилчдын аюулгүй ажиллагаа , эрүүл мэндэд мониторинг хийх шаардлагуудийн арга хэмжээг
хянах үр ашигтай арга хэрэгсэл юм.
ОТ нь ЭМАББО-ны хэлтсийн байгаль орчин, нийгэм, сургалтанд тавигдах шаардлагуудын талаар
илтгэл бүхий Гэрээт Гүйцэтгэгчдийн Чуулга Уулзалтыг тогтмол зохион байгуулах үйл ажиллагааг
ивээн тэтгэдэг бөгөөд энэхүү чуулга уулзалт нь гэрээт гүйцэтгэгчид сонирхсон сэдвээрээ яриа
хэлцэл өрнүүлэх, олж авсан туршлагаа хуваалцах боломжыг олгодог.
4.2.3

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт ба боловсон хүчний хангалт

ЭМАББО-ны хэлтэс нь ерөнхий менежерийн удирдлагын дор ажиллах долоон гол менежерүүдтэй
ба ОТ төслийн барилгын үе шатанд дадлага туршлага бүхий боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан
байна: ЭМАББО-ны Эрсдлийн Менежментийн Систем; Аюулгүй Байдлын хоёр менежерийн албан
тушаал байна (одоогоор ил болон далд уурхайд хуваагдсан байна); Эрүүл мэнд; Байгаль Орчин
болон Биологийн олон янз байдал ыг Тэнцвэржүүлэх Менежерүүд. Гол менежерийн албан тушаал
тус бүр нь багийн үүрэг хариуцлагад тохирох хэмжээний мэргэжилтнүүдийн багаас бүрдсэн байна.
Эдгээр зарим туслах албан тушаалын орон тоо одоогоор сул байгаа бөгөөд шаардагдах чадавхид
хүрэхийн тулд удахгүй эдгээр сул орон тоонд ажилчид авах болно.
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БХНҮ-ийн хэлтэст ерөнхий менежерийн дор ажиллах гурван гол менежерийн албан тушаал байна.
ОТ Төслийн барилгын үе шатанд эдгээр албан тушаалын хоёр нь дадлага туршлагатай боловсон
хүчнээр хангагдсан байна: Даланзадгад оффисийн Менежер болон Бүсийн болон Орон Нутгийн
Хөгжлийн Менежерийн албан тушаал боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан байна харин Орон
Нутгийн Харилцаа болон Соёлын Өвийн Менежерийн албан тушаал одоогоор хоосон байна. Энэ
албан тушаалд хүн ажилд авах ажил идэвхтэй явагдаж байгаа бөгөөд 2013 оны сүүлээс өмнө шинэ
менежер ажиллаж эхлэхээр төлөвлөж байна. Менежер тус бүрийн албан тушаалд багаас хамааран
8-21 хүртэлх туслах ажилчидтай. Эдгээр туслах ажилтны зарим орон тоо одоогоор сул байгаа
бөгөөд шаардлагатай үед тус орон тоонд хүн ажилд авах болно. БХНҮ-ийн хэлтсийн нэвтрүүлж
буй туслах ажилтны нэг чухал албан тушаал бол Эдийн Засгийн хөгжил, Шилжих Хөдөлгөөний
Менежментийн Мэргэжилтэн бөгөөд энэ орон тоонд 2014 оны эхээр ажилтан авахаар төлөвлөж
байна. Нийтдээ БХНҮ-ийн хэлтэст 51 албан тушаал багтаж байна.
Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол үүрэгтэй албан
тушаалд Биологийн олон янз байдал ыг Тэнцвэржүүлэх чиглэлийн Ерөнхий Зөвлөх, ОТ-ын Байгаль
Орчны Хэлтсийн Биотаохалтын Багийн Ахлагч орж байна. ОТ нь мөн Биологийн Олон Янз
Байдлын Зөвлөх (БЗ) зэрэг гадны байгууллагуудтай олон төрлийн стратегийн үйл ажиллагааг
явуулахаар хамтран ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны гол чиглэлүүдийг ОТ-ын БМТ болон
ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажлын чиг үүрэг, хариуцлагад тодорхой тусгасан байна. Тус баг нь
мөн олон өндөр чадвартай зөвлөхүүд болон Амьд Байгалийг Хамгаалах Нийгэмлэг зэрэг гадны
байгууллагуудаар дэмжигдэж байна.
Биологийн Олон Янз Байдлын Багийн нэг орон тоо саяхан суларсан ба багийн өөр нэг гишүүн
удахгүй бас явах гэж байгаа боловч ажил хүлээлгэж өгөх үе шат нь удаан юм. Мониторинг болон
Газрын багийн нэг гишүүн мөн ажлаасаа гарах гэж байгаа ба оронд нь хүн ажилд авах ажил хийгдэж
байсан. Шаардлагатай нөхөн сэргээлтийн цар хүрээнээс харахад холбогдох орон нутгийн иргэд,
нөхөн сэргээх шаардлагын экологийн судалгаа, ургамалыг бодитоор нь нөхөн сэргээх хангалттай
нахиа, үндсийг нөөцлөх гэх ажлуудыг зохион байгуулах нь хүндрэлтэй юм. Эдгээр ажлыг хийж
гүйцэтгэх мэргэжил, туршлагын түвшин өндөр байх хэдий ч цөөхөн тооны хүмүүст төвлөрнө.
Одоогийн байгаа БХНҮ-ийн бүтцээс харахад соёлын өвийн менежментийг хоёр багаар зохицуулах
юм шиг байна (жишээ нь Газар болон Соёлын Нөөцийн Ахлагч Орон Нутгийн Харилцаа, Соёлын
Өвийн Менежерт биш Бүс, Орон Нутгийн Хөгжлийн Менежерт ажлаа тайлагнах бололтой).
Тиймээс соёлын өвийн менежментийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох хэрэгтэй байна.
4.2.4

Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежмент

Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежментийн (ӨЗМ) элемент нь БОНМТ-д тусгагдсан бөгөөд үйлдвэр,
процесс, систем болон хүмүүст гарах бүх өөрчлөлтийг зохицуулахад хэрэглэнэ. Өөрчлөлтийн
Матрицийн Зөвлөмжийг гарч болох өөрчлөлтөнд үнэлгээ хийх, мөн энэ нь ӨЗМ-д хамаарч байна уу
аль эсвэл хэвийн засвар үйлчилгээнд хамаарч байгаа эсэхийг нь үнэлэхэд хэрэглэх бөгөөд БОНМТий дагуу явагдана. Юуг өөрчлөлт гэхийг тодорхойлох болон ӨЗМ-ийн процессийг хэрхэн
санаачлах талаар бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид сургалт явуулсан. Өөрчлөлтийг
тодорхойлох ойлголтыг баталсны дараа байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн ач холбогдолд
үндэслэн тухайн гарсан өөрчлөлтийн ангилалыг тодорхойлох тоон эрсдлийн үнэлгээ хийнэ.
Төслийн Стандарт буюу аль эсвэл Менежментийн Төлөвлөгөөнд бодитой өөрчлөлт хийх
шаардлагатай бол БОНМТ-д заасны дагуу Төслийн Зээлдүүлэгч гэх мэт гадны хамтрагч
байгууллагуудад мэдэгдэх ёстой.
4.2.5

Мониторинг хийх ба тайлагнах

2013 онд ОТ нь мониторинг хийх болон тайлагнах иж бүрэн системийг боловсруулж гаргасан
бөгөөд тус системийг Бизнесийн Анализ хэлтсийн удирдаж байна. Уг системд БХНҮ-ийн хэлтсийн
хариуцаж буй бүх сэдвийн хүрээнд мониторинг хийж тайлагнах нарийвчилсан ажлын хүрээг
багтаасан байна. 2013 оны 3-р улиралын эхний улиралын тайланг сайт дээр хийсэн айлчлалын үеэр
БОНБДЗ-д танилцуулсан. Энэ тайлан нь Төслийн нийгмийн үзүүлэлтэнд мониторинг хийж
тайлагнах дэвшилттэй алхам болсон байна. “замын гэрэл” хандлага болон энгийн бүтэц нь үр
ашигтай болох нь харагдаж байв. Гол хэмжигдэхүүнүүдэд гүйцэтгэлийг хэмжиж үнэлэхэд
шаардлагатай бүх датагаар хангахын тулд мониторинг хийхтэй холбооотой бүх өгөгдөл, үр дүнг
тооцож байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатай зарим ажил байна. БОНБДЗ дараагийн аудитаас өмнө
гаргасан улиралын тайланг үзэхийг хүсэж байна.
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Төсөл нь Зээлдүүлэгч нарт жил бүр тайлагнаж байх шаардлагатай ба 2013 оны календарт жилийн
байгаль орчин, нийгмийн тайланг 2014 оны 1 сард гаргана гэж ойлгож байна.

2013 ОНЫ 4 САРЫН АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛҮҮД

4.3

2013 оны 4 сарын БОНМ-ийн Аудитаар өмнөх (2012 оны 8 сар) БОНМХ болон Барилгын Үе Шатны
Менежментийн Төлөвлөгөөтэй холбооотой зөрчлүүд илэрсэн байна. Шинэчлэгдсэн БОНМХ (2013
оны 9 сарын 19) болон АМТ-үүдийг эцэслэснээр аудитаар илэрсэн болон энд авч үзээгүй олон
зөрчлүүдийг шийдвэрлэсэн байна. Гэвч зарим зөрчлүүд ашиглалтын нөхцөлтэй холбоотой бөгөөд
энэ аудитаар шалгаж үзсэн болно. Эдгээр нь Төслийн ашиглалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой тул
дараагийн бүлэгт авч үзнэ.

ДҮГНЭЛТ БА БА АЖИГЛАЛТ

4.4

Шалгалтын үр дүн – ЭМАББО болон ОННҮ-ийн МС
Nil.
Ажиглагдсан зүйлс– ЭМАББО болон ОННҮ-ийн Менежментийн Системүүд
1.

Хэтийн Төлөвлөгөөнд цаг хугацаа болон үнэ өртөг, төсвийг тусгаж ЭМАББО болон
ОННҮ-ийн МС-ын бүх элементүүд болон ЭМАББО-ны МС, АМТ-үүд гэх мэт бусад баримт
бичгүүдэд заасны дагуу эцэслэх.

2.

Соёлын өвийн менежментийн үүрэг, хариуцлагыг БХНҮ-ийн хэлтсийн бүтэц зохион
байгуулалт болон холбогдох ОННҮ-ийн Менежментийн Системийн баримт бичигт
тодорхой болгох.

3.

Гол албан тушаал бүхий ажилтан төслийн ажлаас гарахад ижил түвшний чадвар, туршлага
мэргэжилтэй хүнийг оронд нь ажилд авах асуудлыг хянах.
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН

5
5.1

УС, ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

5.1.1

Төслийн стратеги

ОТ-ын БОННҮ-ний –р Бүлэгт төслийн ашиглалт болон барилгын үйл ажиллагааны улмаас гадаргын
болон гүний усны нөөцтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг тодорхойлсон байна.
Усны нөөцийн менежментийн ерөнхий стратеги болон урсгал усны менежментийг Ашиглалтын
Үеийн Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд9 (УНМТ) тодорхойлсон байна.
Уг
менежментийн төлөвлөгөө нь усны нөөцөд нөлөөлөх бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй шууд
хамааралтай болж байна. Эдгээр холбогдох менежментийн төлөвлөгөөний усны нөөцтэй холбоотой
хэсгийг доор товч хураангуйлав:







Малчид болон орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усанд гарч болох
нөлөөлөлтэй холбоотой Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа , Хамгаалалтын
Менежментийн Төлөвлөгөө;
Гадаргын болон гүний усны нөөцийг санаандгүй бохирдуулахтай холбоотой Гэнэтийн
Ослын Бэлэн Байдал, Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө;
Ашигт малтмалын хаягдлыг зохицуулах менежмент, гадаргын болон гүний усыг
хамгаалахтай холбоотой Ашигт Малтмалын Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөө;
Малчид, орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усны нөөцөд
нөлөөлөхтэй холбоотой Талуудын Оролцоог Хангах Төлөвлөгөө;



Гадаргын болон гүний усны бохирдолыг хянахтай холбооотой Аюултай Материалыг
Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө;



Ан амьтан, ургамалын хэрэглэдэг булгийн болон гүехэн усны нөөцөд нөлөөлөхтэй
холбоотой Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө



Ханбогдын нутгийн иргэдэд тохиромжтой гүний усны хангамжыг тогтооход ОТ-ын зүгээс
дэмжлэг үзүүлэх болон Ханбогдын усны нөөцөд тавигдах шаардлагатай холбоотой Шилжин
Ирэх Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө.
УНМТ нь От-ын хэлтсүүд болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн зүгээс хязгаарлагдмал усны нөөцийг
хамгаалах, аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой менежментээр хангах зорилготой юм. УНМТ-нд ус
татаж буй цэгээс авахуулаад ОТ-ын хэрэглэж бүх усны нөөц, мөн хог хаягдлыг зохицуулах
байгууламжын дотор болон хаа нэгтээ системээс алдагдаж байгаа ус бүгд багтаж байгаа бөгөөд
дахин боловсруулах усны хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, орон нутгийн уст давхаргаас татаж байгаа
усны хэмжээг багасгах тал дээр онцлон анхаарсан. ОТ-ын Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө10
(УМХТ) нь УНМТ-г хэрэгжүүлэх үндсэн журам юм. Энэхүү УМХТ-нд гадаргын болон гүний усанд
үзүүлэх нөлөөлөл болон газрын хөрсний элэгдлээс үүсэх геоморфологитой холбоотой дата
мэдээлэлийг цуглуулах болон дүгнэх протоколыг тоймлон авч үзсэн. УНМТ болон УХМТ хоёуланд
нь Ундай Голын усны системд нөлөөлж болзошгүй нөлөөлөлд мониторинг хийх мэдээлэл орсон
байна.
УМТ нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай бууруулах арга хэмжээг боловсруулах буюу
өөрчлөлтөнд дасан зохицох менежментэд хэрэглэх шалгуур бүхий дата үнэлгээний арга зүйг
тодорхойлж гаргасан байна.
5.1.2

Дүгнэлт ба ажиглалт

Энэ бүлэгт дурдсан судалгааны үр дүнг сайт дээр хийсэн айлчлалын үеэр хийсэн ажиглалт,
айлчлалын үеэр буюу дараа шалгаж үзсэн баримт бичиг зэрэгт үндэслэн гаргасан болно. Усны
нөөцтэй холбоотой мониторингийн датаг Байгаль Орчны Менежментийн улиралын дотоод тайланд
эмхтгэсэн бөгөөд энэхүү тайлан нь төслийн байгаль орчны үзүүлэлтэнд гарч буй чиг хандлагыг
менежментийн удирдлагад мэдээлэх, тэдгээрээс үүдэлтэй арга хэмжээ буюу санаачлагуудыг
хэрэгжүүлэхэд зөвлөмж, чиглэл өгөх зорилготой юм. Байгаль Орчны Менежментийн улиралын
тайлангаас гарсан дата мэдээлэлийг Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөг Хэрэгжүүлэх Жилийн
9 Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө – Баримт бичиг. №. OT-10-E10-PLN-0001 2013 оны 9 сарын 1.
10 Оюу Толгойн Усны Мониторингийн Төлөвлөгөө – Бариимт бичиг. №. U25Z\015e 2013 оны 9 сарын 9.
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Тайланд нэгтгэнэ. Энэхүү жилийн тайланг Монгол улсын Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн
Яаманд явуулна. Жилийн тайлангийн үр дүнг ирэх жилийн Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөө
болон Мониторинг Хийх Хөтөлбөрийг чиглүүлэхэд хэрэглэнэ.
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5.1.2.1 Ундай Голыг хэсэгчлэн засварлах ба хамгаалах 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
боловсруулалтын улмаас Ундай голын хэсэгт нөлөөлөл үзүүлж байгаа нь харагдаж байна. Энэхүү
нөлөөлөлийг төслийн БОННҮ-нд урьдаас харж тодорхойлсон бөгөөд Ундай Голын Урсгалын
Чиглэлийг Өөрчлөх төслийг ОТ төслийн нөлөөлөлийн бүсийн эргэн тойронд гадаргын болон
гадаргын доорх урсгалын чиглэлийг өөрчлөх зорилготой боловсруулж гаргасан байна. Ундай голын
чиглэлийг өөрчлөх төслийн эцсийн инженер техникийн нарийн үзүүлэлтүүдийг 2011 оны ОТ
Төслийн Ундай Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх Төслийн Нарийвчилсан Загварыг Эцсийн
Тайланд танилцуулсан бөгөөд уг тайлан БОННҮ-д ашиглах материал болон орсон байна.
Ундай голын чиглэлийг өөрчлөх төслийг газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал саатсаны улмаас
ОТ бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй. Энэ зөвшөөрөлгүйгээр уурхайн лицензэт газраас (УЛГ) гадуур
барилга байгууламж барихыг хориглосон. Энэ хүндрэл саадаас болж ОТ Ундай голын урсгалын
чиглэлийг өөрчлөх төсөлд өөрчлөлт оруулж байгууламж барих ажлыг УЛГ дотор хийхээр
болсоноор гадаргын болон гадаргын доор усны урсгалыг ил уурхайн нөлөөлөлийн бүсийн эргэн
тойронд чиглүүлсэн (1-р Үе Шатанд хийгдэх үйл ажиллагаанууд). ОТ нь шаардлагатай Газар
Ашиглалтын Зөвшөөрөл авсаны дараа Ундай голын чиглэлийг өөрчлөх төслийн зарим бүрэлдэхүүн
хэсгийг УЛГ-аас гадуур хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна (2-р Үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаа).
Энэ ажилд анхаарлаа хандуулахын тулд ОТ Ундай Голыг Хэсэгчлэн Засах ба Хамгаалах Төслийг
шинээр хэрэгжүүлсэн ба энэ нь Ундай Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх төслийн нэг
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд 2 үе шатанд хувааж байна. Ундай голыг хэсэгчлэн засах болон хамгаалах
төсөл нь ОТ-оос хамаарахгүй хүндрэл, саадаас болж хэрэгжүүлж буй түр зуурын амиа аргацаасан
арга хэмжээ болсон ба БОННҮ-ний Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд
тодорхойлсон ӨЗМ хийлгүйгээр хэрэгжүүлсэн байна.
Ундай Голыг Хэсэгчлэн Засах болон Хамгаалах Төслийн 1-р үе шатыг 2013 оны 9 сард хийж
гүйцэтгэсэн. 1-р үе шатны бүрэлдэхүүн хэсэгт Ундай голын суваг бүхий тасалсан шуудууны урсгал
сөрсөн болон уруу, дагуу урсгалыг хийж гүйцэтгэсэн. Эдгээ шуудууг гүний усны хөдөлгөөн болон
тохиолдлын үерийн ус ил уурхайд нэвтэрч орохоос хамгаалсан бөгөөд бохирдлыг сайтаас гадуур
гарахаас хамгаална. Үерийн усыг тасалсан хойд шуудуунаас зэргэлдээх залгаа “Баруун Суваг”
хунгарласан системд дамжуулж оруулахын тулд гадаргын үерийн чиглэлийн сувгийг барьсан байна.
Баруун сувгаас үерийн ус ОТ уурхайн сайтын Ундай голын сөрсөн урсгалд нийлж байна. Тасалсан
хойд шуудууны гүний усны урсгалыг татахын тулд гүний усны урсгалын чиглэлийг өөрчлөх систем
барьж тэдгээр усыг газар доор оруулсан хоолойгоор дамжуулан УЛГ-ын доторх бохир ус
гадагшлуулах цэгийн цооногт дамжуулж байна. Шаардлагатай Газар Ашиглах Зөвшөөрөл
олгогдсоны дараа Ундай Голыг Хэсэгчлэн Засаж, Хамгаалах Төслийн хийгдээгүй үлдсэн хэсгийг ОТ
хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд үүнд чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны урсгалыг
УЛГ-аас өмнө зүгт ойролцоогоор 500 метрийн байрлалд гаргах ажил багтаж байгаа юм.
Гүний ус татаж оруулсан хоёр цооног горимын дагуу ажиллаж байх шиг байна. Хойд тасалсан
цооногийн ард талын гүний усыг цөөрөмжөөгүй байгаа нь гүний усны чиглэл өөрчлөгдөж байна
гэсэн үг юм. Гүний усны чиглэлийг өөрчилж байгаа одоо байгаа түр зуурын байрлал нь хашаа
татсан УЛГ дотор болон Ундай голын хунгарласан систем доторх бохир ус гадагшлуулах цэг юм.
2011 оны ОТ Төслийн Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх Нарийвчилсан Төлөвлөгөөнд гадаргын
дорх урсгалын чиглэлийг “хуваагч хайрцаг”-т оруулснаар зуны улиралд гадаргуугаар урсаж хиймэл
нууранд орох болно. Энэ булаг нь Бор Овоо булгийг уугуул хэлбэрийг давтахаар боловсруулж
гаргасан байна. Өвлийн саруудад уг хиймэл булаг нь хөлдөхөөр зохион бүтээгдсэн ба урсгал нь
өөрчилсөн гадаргын ус Ундай голын элсэнд шингэж бага түвшинд тасалдана.
БОННҮ нь орж ирж байгаа болон гадагшаа гарч байгаа усны байрлалын бүтэц зохион байгуулалтын
шалгуурын хувьд зөрчилтэй байна хэмээн тодорхойлсоныг энд дурдах хэрэгтэй. Ялангуяа БОННҮний 5-р Бүлгийн 5.4.4 Хэсэгт тодорхойлсноор:
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“Шугам хоолойн сөрөг болон дагуух урсгалын хоёр төгсгөлд голын өргөнөөр татсан
хоолойн өрөмдсөн хэсэг. Тус шугам хоолой нь өөрөө усаа татдаг системтэй бөгөөд
өрөмдсөн хэсэг нь хангалттай гидравлик хүчин чадлыг бий болгох суваг гаргахын оронд 50
мм диаметр бүхий цуваа сорох хоолойнуудаас бүрдэж байна”;



“Хоолойны өрөмдсөн хэсгийн эргэн тойрны бөөрөнхий чулуун гол цөм бүхий хайрган бүс
(ердийн хэмжээ 150мм ); уг хайрган бүс нь 10-4 м/с-аас илүүгүй шавар нэвтлэх чанартай”.
Мөн БОННҮ-нд дээд дурдсан “таслагч хайрцаг”- ны хийц загварыг тодорхойлсон байна. Уг хайрцаг
нь хэвтээ хөндлөн хэлбэртэй байхын оронд босоо ус гадагшлуулах цооногоос бүрдсэн байна.
БОННҮ-ний A4.11.2-ийн Хэсэгт мөн адил ингэж тодорхойлсон байна: “Гүний усны чиглэл өөрчлөх
шугам хоолойн орж ирэх болон гарах урсгал 50 мм диаметр бүхий сорох хоолойнуудтай голын
өргөний дагуу татсан өрөмдсөн хоолойгоор дамжих болно. Энэ нь хунгарласан тунадасаас илүү
гидравлик дамжуулах чадвар өндөртэй хайрган ачаалагчтай байх бөгөөд сорох хоолойг тунамал
чулуулаг доторх бүх урсгалыг татахын тулд тунамал чулуулгийн сууринд суурилуулсан байна.
Хоолой доторх тунамал чулуулгийн ачаалалыг бууруулахын тулд хайрган ачигч нь шүүлтүүр дотор
байна.”
Гэсэн хэдий ч одоогоор суурилуулсан ус гадагшлуулах цооног нь горимын дагуу ажиллахгүй байна.
Ус гадагшлуулах цооногийг чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усыг гадаргын дор буцааж авч ирэх
зориулалтаар барьсан; гэсэн хэдий ч гадаргын доорх усны чиглэл өөрчлөх шугам хоолойноос гарах
урсгалын өчүүхэн хэсэг нь ус гадагшлуулах цооногийн 4-8 мм диаметр хүртэлх хайрган ачаалагчид
хүрч байна (Зураг 1). Урд талын тасалсан цооногийг суурилуулах үед тус газрын хунгарласан
тунамал чулуулаг нь нимгэн болох нь ажиглагдсан бөгөөд энэ нь тус системийн үйл ажиллагаанд
нөлөөлж байж магадгүй юм.
2013 оны 9 сарын 4-нээс хойш ОТ V хэлбэрийн далангаар гадаргуу дахь усны урсгалын түвшинд
мониторинг хийж байгаа бөгөөд түвшин нь 1 – 1.2 l/с-ийн хооронд хэлбэлзэж байна. Гэвч урсгалын
энэ хэмжигдэхүүн нь хэр нарийвчлалтай зөв эсэхийг шалгах албан ёсны журам байхгүй ба тус
барьсан V хэлбэрийн далангийн хийц загвар болон урсгалын түвшинг тэмдэглэж авч байгаа журам
хоёр нь хоёулаа дата өгөгдлийг гажуудуулах боломжтой. Жишээ нь V хэлбэрийн далангийн суваг
нь хэлбэр бүтцийн хувьд төгс биш бөгөөд V хэлбэрийн далан нь барзгар ирмэгтэй тул үрэлт үүсгэж
болзошгүй ба толгойны хэмжигдэхүүн нь стандартчлагдаагүй (толгой нь хөдөлгөөнгүй тогтуун
далангийн хаалтны налуу дагуу дээш байрлалд байх ёстой).
Гадаргын дор буцаж очиж байгаа чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны урсгалын бүрэлдэхүүн хэсэг
байж болох юм. Гэвч чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны урсгалын нийт хэмжээг тэмдэглээгүй
байна. Давчуу зайнд орж байгаа учраас чиглэлийг нь өөрчилж байгаа хоолойд байгаа усны
урсгалыг хэмжихийн тулд механик урсгал хэмжигч хэрэглэх шаардлагатай болж байна гэж төсөл
тодорхойлж байна.
Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх систем хэр амжиллтай байгааг хэмжихийн тулд энэ дата
мэдээлэлийг цуглуулах нь чухал юм. Ундай голын суваг доторх гүний усны урсгалын суурь дата
мэдээлэл дутагдалтай байна. Энэ төрлийн дата чухал учраас шугаман доторх усны урсгал хэмжигч
захиалж суурилуулах хэрэгтэй бөгөөд энэ ажлыг Ундай Голыг Хэсэгчлэн Засаж Хамгаалах Төслийг
хэрэгжүүлэх хүрээнд хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүний оронд бага зэргийн зайтай газрын зөвшөөрөл
аваад гүний усны чиглэлийн урсгалыг механик хэмжилтээр хэмжих боломжтой юм.
ОТ нь шугам доторх усны урсгалыг тогтмол хэмжих хэмжигч захиалсан бөгөөд үүнийг
суурилуулмагц чиглэлийг нь өөрчилсөн урсгалыг нарийн хэмжих боломжтой болох юм. Энэхүү
хэмжигч төхөөрөмж ирэхээр нийт чиглэлийг нь өөрчилсөн усны урсгал болон гадрагын урсгал гэж
одоогоор тэмдэглэж буй хэмжээ хоёрын хоорондын өөрчлөлт болон гадаргын доорх налуугийн элс,
хайрганд орж ирж нэвчиж буй усны урсгалыг хэмжиж тооцох боломжтой. Эдгээр датаг Ундай
голын чиглэлийг өөрчлөх ажлын үр нөлөөг үнэлэхээр одоо бэлтгэж байгаа хоёр долоо хоногт нэг
удаа гаргадаг дотоодын тайланд оруулах болно. Энэ төхөөрөмж сайт дээр ирэх хүртэлх хугацаанд
чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны урсгалын хэмжээг механикаар хэмжихэд шаардагдах багахан
хэмжээний зай бүхий газрын зөвшөөрөл авахыг зөвлөж байна.
Хэдийгээр ингэж төлөвлөөгүй ч гэсэн УЛГ-ын хашааны шугаман дахь гадаргын урсгал нь хиймэл
булаг үүсгэж ан амьтан, малчид, мал сүрэг хэрэглэж байна. Сайт дээр айлчилж очиход булаг УЛГын хашааны шугамнаас урагшаа ойролцоогоор 205 метр сунасан байв (Зураг 2). Замаг байгааг
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харахад булгийн гадаргуун хэлбэр бүтэц нь тогтворгүй өөрчлөгдөж байгаа ба Ундай голын сувгаар
нүүдэлшиж байна. Хажуугийн их шавар нь нэвчиж буйн шинж бөгөөд гадаргын доор урсгал
явагдаж байж болзошгүй.
2011 оны ОТ Төслийн Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх
Нарийвчилсан Загварын Эцсийн Тайланд өмнө нь байсан Бор Овоо булгийн гадаргын хэмжээ
ойролцоогоор 40 м2 гэж тооцсон хэдий ч одоогийн байгаа хиймэл булаг нь ойролцоогоор 2,500 м2
байна.
БОННҮ-ний 5-р Бүлгийн 5.4.2 Хэсэгд ийн дурдсан байна: “Усны урсгалын чиглэл өөрчлөх загварын
гол зорилго нь чиглэлийг нь өөрчилсөн урсгал нь голын гольдролын урсгал дагуу үр ашигтай эргэн
буцаж очиж байгаа эсэхийг хянаснаар усны урсгалын чиглэлийг өөрчилснөөр гарах нөлөөлөлийг
бууруулж зохицуулах, гадаргын болон гадрагын доорх усны урсгалыг орон нутгийн усны гольдролын
сүлжээнд тогтоон барихад оршино. Ялангуяа гадаргын доорх усны урсгалын бүтэц загвар нь ус
сорох хоолой болон орлуусан булаг хоёрын хоорондын урсгалыг өөрчилснөөр үүсэх ууршилтаар
гүний ус алдагдалд орохгүй байгаа эсэхийг хянана.”
Одоо явагдаж буй Ундай Голын Усны Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх Хэсэгчилсэн Засвар ба
Хамгаалалт төсөл нь гүний усны чиглэлийг өөрчилснөөр үүсэх ууршилтаар гүний ус алдагдаж
байгаа эсэхийг хянахгүй байна. Яагаад гэвэл чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны зарим хэсэг нь
одоо гадаргын ус болон системрүү эргэж орж байна. Одоо байгаа булаг нь сайтаас доош налуу
хэвгийд байхын оронд хашааны шугамны яг хажууд байршиж байна. Одоо байгаа хиймэл булгийг
малчид БОННҮ-д тодорхойлсон Ундай Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх төслийг бүрэн
хэрэгжүүлж дуусгахын оронд байнга хэрэглэж болох хувилбар гэж илүүд үзэж магадгүй юм.
Хиймэл булгийн биологийн олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх үр нөлөөг
авч үзсэнийг 5.9.3 Хэсгээс харна уу. Мөн Ундай голын урсгалын чиглэлийг өөрчлөх ажилтай
холбоотой талуудын оролцооны талаар 6.4.2.1 Хэсгээс харна уу.

Зураг 1: Ус гадагшлуулах цооног- чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний ус хайрган хашлага дээгүүр давж
гарсан байна

Зураг 2: Ус гадагшлуулах цооног ба үүсмэл булаг
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Мониторинг хийх цэг (OTMB11-45) нь урд таслагдсан далангийн урд талд ойролцоогоор 400 метрт
байрлаж байна. Одоо байгаа булаг нь тус байршлаас доогуур ойролцоогоор 150 метрт шаварт
шигдэж алга болж байна (Зураг 3).

Зураг 3: OTMB11-45 мониторинг хийх цэг –УЛГ-ын гадуурх гадаргын урсгал
OTMB11-45-аас гарсан сүүлийн үеийн мониторингийн датаг Зураг 4-т харуулсан байна. Ундай
голын чиглэлийг өөрчлөх байгууламжийг барих ажлыг эхлүүлэхэд 2013 оны 4 сарын эхэнд усны
түвшин огцом нэмэгдсэн байна. Тэр үед Ундай голын хунгарласан сувгаас гарч буй гадаргын доорх
усны урсгалыг таслагдсан хойд талын далангийн дээд налуу уруу газар доорх шугаман хоолойгоор
чиглүүлснээр эцсийн дүндээ хуурай замын хоолойгоор дамжин УЛГ-ын урд талын байршлын
Ундай голын хунгарласан гадаргууд очсон байна. Энэ үеэр мөн хур тунадас ихээхэн орсон байна.
Одоогийн дата байгууламж баригдахаас өмнөх үетэй адилхан түвшинд гүний усны өргөлтийг
тогтворжуулах боломжтойг тусган харуулж байна. Энэ чиг хандлага нь харьцангуй шинэ бөгөөд
цаашид нарийвчилсан мониторинг хийх шаардлагатай. Өмнө нь дурдсанаар Байгаль Орчны хэлтэс
Ундай Голыг Хэсэгчлэн Засаж Хамгаалах төсөлтэй холбоотой явуулсан мониторингийн үр дүнд
үнэлгээ хийхээр хоёр долоо хоногт нэг удаа тайлан гаргаж байна.
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Зураг 4: OMB11-45 – усны түвшингийн дата (2012 оны 5 сараас – 2013 оны 10 сар)
5.1.2.2 Өмнөговь аймгийн усны хэрэглээ
ОТ нь тус бүс нутгийн усны хэрэглээний тогтвортой загварыг боловсруулж гаргахад туслалцаа
үзүүлэхийн тулд Монгол улсын Засгийн Газар, төрийн бус байгууллагууд болон бусад хувийн болон
төрийн ус хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллах үүрэг хүлээсэн. Энэ үүргийнхээ хүрээнд ОТ дараах үйл
ажиллагааг явуулсан байна:




Өмнөговь аймгийн ус, уул уурхай, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн талаарх дугуй ширээний
ярилцлага. Усны менежмент болон талуудын оролцоотой холбоотой үйл ажиллагааг зохион
байгуулах, тус бүс нутагт уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд асуудлыг
хэлэлцэх индэр болж буй уг үйл ажиллагааг ОТ идэвхтэй дэмжиж байна.
Өмнөговь аймгийн ус, уул уурхай, орон унтгийн усны менежментийн сургалт. Энэ арга
хэмжээгээр дамжуулан ОТ нь Өмгөговь аймгийн усны менежментэд оролцож буй
техникийн болон техникийн бус оролцогч талуудыг зохих сургалтанд хамруулахад
туслалцаа үзүүлж байна.



Усны асуудал хариуцсан дэд хорооны орон нутгийн гэрээ. Энэхүү дэд хороо нь ОТ-ын Орон
Нутагтай Хийсэн Гэрээнд заасан Усны Тухай хийсэн гэрээг хэрэгжүүлэхэд оролцож байна.
Энэхүү дэд хорооны анхны хурлыг 2013 оны 5 сард зохион байгуулсан.
 Усны Нөөц Хөгжлийн Хурдасгуур. Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яам болон Дэлхийн
Эдийн Засгийн Форумын зохион байгуулсан энэхүү арга хэмжээнд OT оролцсон байна. Тус
үйл ажиллагааны ерөнхий зорилго нь Монгол улсын Ногоон Хөгжлийн зорилтын үзэл
баримтлалыг баримтлахын сацуу Монгол Улсын усны нөөцийг эдийн засгийн хөгжлийн
хурдасгуур болгох боломжийг тодорхойлоход оршиж байна.
ОТ-ын оролцсон өөр бусад арга хэмжээнд Монгол Улсын Бизнесийн Зөвлөл (Байгаль Орчны Ажлын
Хэсэг), Ногоон Хөгжлийн Үндэсний Форум, Монголын Ирээдүй зэрэг үйл ажиллагаанууд орж
байна.
5.1.2.3 ОТ-ын Усны Хэрэглээ ба Хамгаалалт
ОТ Төсөл нь бүс нутгийн Гүний Хоолойн давсархаг уст давхаргаас 870 l/с хэмжээний буюу өдөрт
ойролцоогоор 75,000 м3 ус татаж авах зөвшөөрөлтэй юм. 2013 оны 1 сараас 10 сар хүртэлх татаж
авсан гүний усны хэмжээ 7,343,000 м3 буюу өдөрт ойролцоогоор 25,000 м3 байна. Одоогоор
Төслийн хамгийн их ус хэрэглдэг хэсэг бол баяжуулахын орчин доторх бөгөөд хэрэглэсэн усны
ихээхэн хэсгийг дахин боловсруулж цэвэрлэх арга хэмжээ авч байна. Одоогоор баяжуулахад
хэрэглэсэн усны 90%-ийг дахин боовсруулж байна гэсэн мэдээлэл байна. Ерөнхийдөө төсөл нь
дахин боловсруулах үр бүтээмжийн хэмжээ 89.4% -тай явж байгаа ба энэ нь 90%-д хүрэх зорилгод
нь ойртож очиж байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн дагуу хамгийн бага босго шалгуур нь
80%-аас дээш юм. Эдгээр тоон үзүүлэлтүүд нь ОТ-ын ус хамгаалах хүчин чармайлтыг дэмжиж
байгаа хэдий ч Төслийн усны хэрэглээний улиралын болон жилийн тайланд ихээхэн анхаарал
хандуулах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Улиралын дотоод тайланд тусгаснаар одоогийн сайтын
тооцоонд зарцуулалт болон бүтээмж , үр дүнтэй холбоотой зарим алдаа байна. Сайтын усны тооцоо
уурхайг хатааж буй хэмжээг оруулах ёстой (2013 оны 1 сараас 9 сар хүртэлх хугацаанд уурхайн
малтлагаас 138,000 м3 ус гаргасан байна).
5.1.2.4 Малчны худагт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл
ОТ төсөлд БОНБДЗ-ийн хийсэн 2013 оны 4 сарын аудитаар төслийн үйл ажиллагаа Халив голын ай
сав нутагт байрлах Халив болон Шаваг-1 малчны худгуудад нөлөөлж болзошгүй гэж тогтоосон
байна. Энэ болзошгүй нөлөөлөлийг төслийн дотоод тайланд бас тусгасан байна. Түүнээс хойш
Төсөл нь эдгээр малчдын худгуудад үзүүлж болзошгүй нөлөөлөлд албан ёсны хяналт шалгалт
хийхээр бэлтгэсэн байна. Малчдын худгууд нь ОТ-ын ус татах OTCO2P болон OTCO4P худгуудаас
хол зайтай учир төслийн үйл ажиллагаа шууд нөлөө үзүүлнэ гэж төсөөлөөгүй нь илт байна. Гэвч
дотоод тайланд Шаваг-1 малчны худгийн нөхцөл доройтож тунамал чулуулгийн хуримтлал усаа
нөхөхөд нөлөөлж байгаа нь харагдаж байна гэж тодорхойлсон байна. Тиймээс Шаваг-1 худгийг
ОТ-ын Худаг нөхөн Сэргээх Хөтөлбөрт хамруулсан байна.
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БОНБДЗ-ийн хийсэн 2013 оны 4 сарын аудитаар төслийн үйл ажиллагаа нь Гүний Хоолойн Багц 5
усаар хангах гүний худгуудтай ойролцоо орших Сухай, Овоо Цав, болон Суурийн Шаваг зэрэг
малчны худгуудад нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж тодорхойлсон байна. Дахиад төслийн өмнөх
дотоодын тайланд эдгээр үзүүлж болзошгүй нөлөөлөлийг бас тодорхойлсон байна. Эдгээр малчдын
худгийг төслийн үйл ажиллагаа шууд нөлөөлөл үзүүлэхгүй байгааг нотлохын тулд албан ёсны
хяналт шалгалт хийхээр болсон байна. Усаар хангах гүний худгийн цооногууд нь гүн усархаг
давхаргад байрладаг бөгөөд гүехэн хунгарлалт болон Гүний Хоолойн гүн уст давхарга хоёрын
хооронд гидрогеологийн холбоос байхгүй болох нь тогтоогдсон. Энэ гурван малчны худгийн усны
түвшингийн өөрчлөлтүүд нь бүсийн хур тунадасын чиглэл хандлагын үр дүнд байгалийн
өөрчлөлтийн улмаас ойр орчмын бүсийн худгуудтай харилцан хамааралтай байна. 2011 онд Овоо
Цав болон Сухай малчны худгуудыг ОТ нөхөн сэргээсэн; 2007 оноос хойш Суурийн Шаваг малчны
худгийг усны нөөц болгож хэрэглээгүй байна.
Байгаль Орчны хэлтсийн явуулж байгаа анализ дүгнэлтэнд малчны худагт шууд болон шууд бусаар
нөлөөлж буй нөлөөлөл одоогийн байдлаар олж тогтоогоогүй хэдий ч тус хэлтэс нь ямар нэгэн
харилцан холбоо хамаарал байж болзошгүйг тогтоохын тулд усны түвшингийн датад тогтмол
мониторинг хийж байна. Усны чанарт усны түвшин нэмэгдсэн юмуу буурсан үзүүлэлт ажиглагдах
л юм бол малчны худгийг баиеэр очиж шалгаж, худгийн эзэнтэй уулзаж үнэлгээ хийх хэрэгтэй
болно гэсэн үг юм. Төслийн үйл ажиллагаа ямар нэгэн нөлөө үзүүлж байгаа нь тогтоогдох л юм бол
ОТ нь засах арга хэмжээ авах үүрэгтэй.
Одоогийн байдлаар 29 малчин өрх Талуудын Оролцуулсан Мониторингийн Хөтөлбөрт хамрагдаж
байгаагаас 11 нь Ундай голын систем дотор, 8 нь Халив голын ай савд, 6 нь ОТ-ГС зам дагуу, 4 нь
Гүний Хоолойн ай савд тус тус байна. Тус хөтөлбөрөөр цуглуулж буй датаг Төслийн цуглуулжбуй
дататай хамтатган үнэлгээ хийж байна. Худаг Нөхөн Сэргээх Хөтөлбөрийн хүрээнд одоогийн
байдлаар нийт 38 малчны худгийг нөхөн сэргээсэн байна.
Үерийн үзэгдэлд болж өгвөл мониторинг хийх нь Усны Мониторингийн Хөтөлбөрийн чухал хэсэг
юм. “Урсгалын Ялгаруулалтанд Мониторинг Хийх” түр зуурын журмыг ашиглан үерийн усанд
мониторинг хийх үйл ажиллагаа явагдсан хэдий ч Усны Мониторинг Хийх Хөтөлбөрт
тодорхойлсон үерийн мониторинг хийх тусгай журмыг хэрэгжүүлж хараахан амжаагүй байна.
Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан үерийн усанд мониторинг хийх тусгай
журмыг саяхан боловсруулж гаргасан ба уг төсөл шинэ шаардлагад нийцэх шилжилтийн үедээ явж
байна. ОТ шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг захиалсан ба Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөөний
тусгай зөвлөмжийг тусгахын тулд одоогийн үерийн усанд мониторинг хийх журамд нэмэлт
өөрчлөлт оруулж байна.
5.1.2.5 Гүехэн болон гүн уст давхаргын харилцан холбоо
Гидрогеологийн хэсгүүд нь хоорондоо харилцан хамааралтай болох нь тогтоогдсон (жишээ нь
гүехэн болон гүн уст давхаргын хоорондын гидрогеологийн харилцаа гэх мэт) гүний усны
худгуудыг битүүмжлэх төлөвлөгөөг ОТ Ханбогд сумын Засаг Даргад өргөн барьсан. Уст давхарга
холбогдсон тохиолдолд бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь Усны Нөөцийн Менежментийн
Төлөвлөгөөнд (WR-04) заасан шаардлага юм (WR-04). Гүний Хоолойн бүсийн уст давхаргын ойр
орчмын байрлалд гүний худгууд гаргаж ус татах хандлага байна (CGHW4x6, GHW5x1, GHW6x1,
GHW14x1, GHEB-08 болон GHEB-02 гүний худгууд). Ундай голын ойр орчмын УЛГ-ын доторх
гүний худгууд хоорондоо харилцан хамааралтай болж байгаа нь мөн тогтоогдсон байна. УЛГ-т
байрлаж буй хоорондоо холбогдсон гүний худгаас татгалзах буюу аль эсвэл өөр бүтээлтэй
хэлбэрээр ашиглах (жишээ нь эдгээр худгуудыг гүний усны түвшинг тогтоох хэмжилт хийх худаг
болгох гэх мэт ) ажлын удирдамжыг ОТ боловсруулж гаргасан байна.
Ханбогд сумын Засаг Дарга УЛГ-аас гадуур Гүний Хоолойн бүсэд байрлаж буй малтлагын худгууд
нь гидрогеологийн хувьд өөр хоорондоо нэмж харилцан холбогдож байгаа эсэхийг тогтоох шалгалт
хийх ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Ойролцоогоор 300 гаруй ийм малтаж гаргасан худаг байна.
Тус ажлын хэсэг нь гүехэн болон гүн уст давхаргын хоорондын холбоо хамаарлыг судалж үнэлгээ
хийж байгаа бөгөөд хоорондоо холбогдсон болох нь тогтоогдсон худгуудыг хэрхэн ашиглахгүй
байх талаар зөвлөгөө гаргана.
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5.1.2.6 Гидрогеологийн судалгаа
Гүний Хоолойн худагт зориулан гүний усны загварыг шинэчлэх ажил одоогоор хийгдэж байгаа ба
2013 оны эцсээр дуусах ёстой. Гүний усны загварыг уурхайн сайтад зориулж шинэчлэх ажлын
сонгон шалгаруулалтын тендерийн ажил удахгүй явагдах бөгөөд энэхүү судалгааг 2014 онд хийж
дуусгахаар төлөвлөж байна. Ханбогд сумын усны хангамжийг боловсруулах өрөмдлөгө болон
шахуургыг шалгах гүний усны судалгаа одоогийн байдлаар хийгдэж байна. Энэ судлагаанаас
гарсан үр дүн, мэдээлэлийг Ханбогд сумын усан хангамжийн гүний усны загвар боловсруулахад
ашиглах болно. УНМТ-д тодорхойлсон гүний усанд мониторинг хийх нэмэлт цэгүүдийг байгуулах
ажлын удирдамжыг боловсруулж гаргасан байна. Ус дамжуулах хоолойны нөхцөл (холбогдох
элэгдэл байгаа эсэхийг шалгах), Баруун Сувгийн дагуух элэгдэл, Ундай голын сувгийг оролцуулсан
усны сувгуудын огтлолцол зэргийн элэгдэлд мониторинг хийх жилийн хяналт шалгалт явуулах
ажлын удирдамжыг ОТ тусад нь боловсруулах болно. УНМТ-нд мөн хог хаягдлыг агуулах
байгууламжид нэвтэрч шүүрсэн хэсэг байгаа эсэхийг шалгахын тулд жил бүр геофизикийн судалгаа
доод налууд нь хийхээр төлөвлөсөн байна. УНМТ-д саяхан оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн улмаас
одоогийн байдлаар энэ судалгаа хараахан хийгдээгүй байна; Гэвч Төсөл уг судалгааг 2014 онд
хийхээр төлөвлөж байна.
5.1.2.7 Ундны ус болон цэвэршүүлсэн ус
Төсөл нь ундны ус болон цэвэршүүлсэн усны хувьд Төслийн Стандартад тусгасан үүрэг
хариуцлагаа биелүүлэх хэрэгтэй.
Эдгээр Төслийн Стандартуудыг Усны Менежментийн
Төлөвлөгөөний Хавсралт А-ийн Хүснэгт A1 болон A2-д тус бүрд нь тодорхойлсон байна. Гэвч
эдгээр хүснэгтүүдэд тодорхойлсон тодорхойлогоч хүчин зүйлүүдийг (хууль ёсны параметр
үзүүлэлтүүд ) бүрэн тодорхойлох хүчин чадалтай лаборатори одоогоор Монгол байхгүй тул бүрэн
дээж сорьц авч чадахгүй байна. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд ОТ өөр улс оронд байгаа лаборатори
хэрэглэх талаар судалж үзэж байна. Гэвч өөр улс оронд байгаа лаборатори хэрэглэхэд үр дүнг
хүлээж авах хугацаа саатаж удаашрах, тээвэрлэлтийн явцад гарсан өөрчлөлт судалгааны бодит үр
дүнд нөлөөлөх дутагдалтай талтай юм. Өөр нэг байж болох хувилбар бол дотоодын үндэсний
лабораторийг үргэлжлүүлэн хэрэглэхийн тулд шалгах параметр үзүүлэлтүүдийн тоог багасгах ӨЗМ
хийх талаар бодож үзэх хэрэгтэй. Оруулаагүй хассан параметр үзүүлэлтүүдэд гарах нөхцөлгүй
буюу аль эсвэл шаардлагагүй параметр (жишээ нь уран гэх мэт) үзүүлэлтүүд орж болно.
Цэвэршүүлсэн уснаас гарсан өмнөх дата нь химийн хүчилтөрөгчийн эрэлт (COD) Төслийн
Стандартаас давж гарсан гэж заасан байна. Энэ асуудлын учиг шалтгааныг тогтоохын тулд дотоод
судалгаа шинжилгээ OT саяхан хийсэн бөгөөд цэвэршүүлсэн ус нь давсархаг шинж чанартай учир
өмнөх лабораторийн үр дүнг гажуудуулсан байна гэж тогтоожээ. Цэвэршүүлсэн усанд хийсэн
хээрийн сорил нь химийн хүчилтөрөгчийн хувьд Төслийн Стандартад нийцэж байна гэж тогтоосон
байна.
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5.1.3

Дүгнэлт ба ажиглаглт
Дүгнэлт – Ус болон Хаягдал Усны Менежмент
M1.1

Уурхайн лицензэт газраас (УЛГ) гадна хийгдэх төслийн ажил зохих захиргааны
зөвшөөрөл
авах (Газар Ашиглалтын Зөвшөөрөл) хүлээгдэж байгаа тул
хойшлогдож байна. Одоогийн системийг түр зуурын гэж үзэж байгаа боловч
шаардлагатай газар ашиглалтын зөвшөөрөл хэзээ олгогдож тэдгээр төслийн ажлыг
БОННҮ-д заасны дагуу хэрэгжүүлэх боломжтой болох нь тодорхой бус байна.
Ундай голын урсгалын чиглэлийг өөрчлөх ажил техникийн шийдлийн шалгуур
үзүүүлэлтийн хувьд БОННҮ-нд нийцэхгүй зарим зүйлүүд байна. БОНМТ-д
тодорхойлсны дагуу ӨЗМ-ийн журмыг хэрэгжүүлэлгүйгээр Ундай Голыг
Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Одоогоор гүний
усны урсгалыг гадаргууруу шахаж байгаа явдал нь ус ууршиж алдагдах, усны
чанарт нөлөөлөх эрсдэлтэй. Түр зуурын гадаргуун булаг нь Бор Овоон булгийн
экологийн тэнцвэртэй байдал болон БОННҮ-д нийцэж байгаа эсэхийг шалгах
үнэлгээ хийлгүйгээр хиймэл булаг байгуулсан байна. Одоогийн гадаргуун булаг
уугуул Бор Овоон булгаас хэмжээний хувьд харьцангуй их устай тул Ундай голын
урсгалын чиглэлийг өөрчлөхтэй холбоотой нийгмийн нөлөөлөл гарч болзошгүй
юм. Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг БОННҮ-г бэлтгэж
байх явцад харгалзаж үзээгүй тул эдгээр эрсдлүүдийг БОННҮ-ээр үнэлгээ
хийгээгүй. Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг
хэрэгжүүлэхээс өмнө ӨЗМ хийгдээгүй хэдий ч, (a) Ундай Голыг Хэсэгчлэн
Тохируулах, Хамгаалах Төсөл нь БОННҮ-д тусгасан үүрэг хариуцлагад нийцэхгүй
байгааг тодорхойлох; (б) Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийн
техникийн шийдэл, барилгын ажлын хувьд БОННҮ-д нийцэхгүй байгааг
тодорхойлохын тулд (жишээ нь УЛГ-аас гадуур хийгдэх ажил гэх мэт) ӨЗМ-ийг
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. (шаардагдах Газар Ашиглах Зөвшөөрөл).

M1.2

Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх хоолойгоор дамжих урсгалд одоогоор хэмжилт
хийхгүй байна. Чиглэлийг нь өөрчилж байгаа гүний усны нийт хэмжээг тогтоосон
дата мэдээлэл байхгүйгээс одоогоор гадаргуун урсгал гэж тэмдэглэж байгаа усны
хэмжээтэй харьцуулахад хэчнээн хэмжээний усны чиглэлийг өөрчилж хөрсний
доор эргэж ирж буйг тооцоолох боломжгүй болж байна (~ 1 l/s). Урсгалын
чиглэлийг өөрчлөх хоолойгоор ирж буй урсгалыг хэмжих ажлыг аюулгүй байдлын
үүднээс хийхгүй байна гэдгийг Төсөл харуулж байна (жишээ нь хэмжилт хийхэд
тухайн орон зай, газарт нэвтрэхийг хязгаарлах гэх мэт). Гэвч энэ датаг чухалчилж
үзсэнээр Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд урсгал хэмжигч захиалж суурилуулах хэрэгтэй байсан юм.
Одоогийн хэрэглэж буй V хэлбэр бүхий далан барьж урсгалын хэмжээг тэмдэглэж
байгаа нь Бүлэг 5.1.2.1-д дурдсанаар хязгаарлагдмал юм . Чиглэлийг нь өөрчилсөн
усны урсгалыг тогтмол хэмжих төхөөрөмж захиалсан байна. Урсгал хэмжигчийг
суурилуулснаар ОТ шаардлагатай усны урсгалд мониторинг хийх боломжтой
болно. Явцын дунд чиглэлийг өөрчилсөн гүний усны урсгалын хэмжээг
механикаар хэмжихийн тулд хязгаарласан газарт нэвтрэх шаардлагатай
зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна..

M1.3

Оюу Толгой Төслийн Усны Үр Ашигтай Зарцуулалтыг Дэлхийн Бусад Уул Уурхайн
Төслүүдтэй Харьцуулсан Үзүүлэлт хэмээх тайланг Төсөл нь бэлтгэж гаргасан
хийгээд энэхүү тайлан нь уурхайн ашиглалтын үе шатны усны үр ашигтай
зарцуулалтын талаарх мэдээлэлээр хангана. Усны тооцооны алдааг засах, уур
амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзан усны менежментийг сайжруулах боломжийг
тодорхойлохын тулд сайтын усны хэрэглээний тайлан тооцоог улирал болон
жилээр тогтмол гаргаж хянах хэрэгтэй (WR02).

M1.4

УМХТ-д тусгасан үерийн мониторинг хийх тусгай журмыг 2013 оны 3-р улиралд
эцэслэсэн бөгөөд хараахан бүрэн хэрэгжүүлж амжаагүй байна. Ойрын хугацаанд
тусгай журам боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (УМТ, Бүлэг 3.4.4).

M1.5

Малтлага хийсэн цооногууд Гүний Хоолойн гүний худгийн талбай дотор болон
Уурхайн Лицензэт Газрын доторх гидрогеологийн хэсгүүд хоорондоо холбогдож
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байгаа үндэслэл шинж тэмдэг байна. Бууруулах арга хэмжээг уурхайн лицензэт
газраас гадна авахад захиргааны зөвшөөрөл авах шаардлагатай ба Ханбогд сумтай
хамтарч байгуулсан ажлын хэсэг одоогоор үнэлгээ хийж байна. Монгол улсын
хууль эрхийн байгууллагаас шаардагдах зөвшөөрөл авч батлагдмагц дээрх шинж
тэмдгийг нотлох үндэслэл хангалттай гаргаж ирэх хэрэгтэй (БОНБДЗ-ийн 2013

оны 4 сарын Аудит; WR04, WR14).
M1.6

Хог хаягдлыг агуулах байгууламжын налууд гадаргын геофизикийн хэмжилт
судалгаа хийх нь ХХАБ-аас нэвтэрч, гоожиж байгаа хэсэг байгаа эсэхийг тогтооход
тус болно. Уг геофизикийн судалгааг Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөөнд
саяхан оруулсан болохоор хараахан явуулж амжаагүй байна. Төслийн төлөвлөж
буйгаар уг судалгааг 2014 онд хийгдэх юм. Илэрсэн нотолгоо, шинж тэмдгийг
БОНБДЗ-д гаргаж өгөх хэрэгтэй (УМТ, 3.3.3 Хэсэг).

M1.7

ОТ өөр улсад байрлаж буй лаборатор ашиглахаар судалж байна. Шалгуурт
нийцсэн параметр үзүүлэлтүүдийн дээж авахын тулд ӨЗМ-ийг хэрэгжүүлэх
шаардлагатай болж магадгүй юм. (WR07).

Ажиглалт– Ус болон хаягдал усны менежмент
4.

Улиралын болон жилийн тайланд ялангуяа малчны худагт үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг
тусгаж, дордож буй чиг хандлага ажиглагдаж буй тул хэрхэн арга хэмжээ авахыг
тодорхойлох нь зүйтэй гэж зөвлөж байна.

5.

Устай холбоотой олон загвар, судалгаа одоогийн байдлаар явагдаж байгаа бөгөөд
хэрэгжүүлж дууссаны дараа БОНБДЗ-өөр шалгуулах хэрэгтэй. УМТ-д тодорхойлсон гүний
усанд мониторинг хийх нэмэлт цэгүүдийг суурилуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан
байна. Баруун сувгийн элэгдэл, ус дамжуулах хоолой, түр зуурын горхи, голын гармын
элэгдэлд мониторинг хийхээр төлөвлөж байгаа боловч Газрын Гадаргуун Өөрчлөлтийн
Судалгааг хүлээгдэж байгаа тул хойшлогдож байна. Эдгээр судалгаа болон бусад загвар
судалгаанаас гарсан мэдээлэлийг БОНБДЗ-өөр хянуулж шалгуулах ёстой.

6.

Ундай Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх Төслийн хоёр долоо хоногийн мониторингийн
тайланд нэмэлт анализ дүгнэлтүүдийг оруулах хэрэгтэж гэж зөвлөж байна. Нэмэлт анализ
дүгнэлтэнд (a) гүний усны чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөлийг хянаж шалгах; (б) хуучин
Бор Овоо булагтай холбоотой шинээр байгуулсан хиймэл булгийн хэмжээг хэмжсэн
хэмжилт; (в) ууршилтын хэмжээг ашиглан тооцсоноор ууршилтаар хэр их ус алдагдаж
байгаа талаарх яриа хэлэлцүүлэг; (г) булгийг ан амьтан, мал сүрэг хэрхэн хэрэглэж байгааг
ажигласан ажиглалтыг авч үзсэн яриа хэлэлцүүлэг; (д) чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны
нийт хэмжээтэй харьцуулсан гадаргын усны урсгал болон гадаргын дор эргэж очиж буй
хэмжээнд анализ хийсэн ажиглалтыг авч үзсэн хэлэлцүүлэг; (е) Ундай голын сувгийн доод
налуу дагуу байршиж буй мониторинг хийх цэгүүд болон малчны худгуудад ажиглагдсан
чиг хандлагыг авч хэлэлцсэн хэлэлцүүлэг.

7.

OTMB11-22 худгийн мониторингоос гарсан үр дүнг Ундай голын чиглэлийг өөрчлөх
төслийн хоёр долоо хоногийн тайланд оруулах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Энэхүү
мониторинг хийх цэг нь Баруун Сувгийн доод налууд байрладаг ба гадаргын усны урсгалын
чиглэл нөлөөлж байж болзошгүй юм; гэвч урт хугацааны чиглэлийг тодорхойлохын тулд
дата цуглуулах өөр цэг байх хэрэгтэй. Хөх Хад булгийн шинж чанарыг хоёр долоо
хоногийн тайланд оруулахыг зөвлөж байна.

8.

Ундай голын сувгийг хөндлөн огтолж буй уурын тогоонд хүрэх замд гадаргын усны
урсгалд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, хунгарласан тунамал чулуулагыг өөрчилж байгаа
эсэхийг тодорхойлохын тулд үнэлгээ хийхийг зөвлөж байна. Үүнийг хүлээгдэж байгаа түр
зуурын усны сувгийн элэгдэлд үнэлгээ хийх ажлын удирдамжид багтаан оруулж болно.
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5.2

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЯГДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ МЕНЕЖМЕНТ

5.2.1

Төслийн стратеги

Ашигт Малтмалын Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө11 нь хаягдал шороо, чулуу,
хөрс чулуулаг, төмрийн хаягдал, шатсан үнс зэрэгтэй холбоотой байгаль орчны нөхцлийг авч үзнэ.
Төслийн стратегийн гол элементэд хүчил үүсгэх магадлалтай ашигт малтмалын хаягдал, хур
тунадас бага, хуурай уур амьсгал нь тэсэрч дэлбэрэх эрсдлийг бууруулах хэдий ч эдгээр материалыг
зөв зохицуулж хаях асуудлууд орж байна. Хүчил үүсгэж болзошгүй материалыг хүчил үүсгэх
чадваргүй гэж тодорхойлогдох материалтай хамт хайрцаглана. Ашигт малтмалын хаягдлыг
зохицуулах менементийн стратегид Ил уурхайн ойр байрлах хүчил үүсгэж болзошгүй болон хүчил
үүсгэх чадваргүй материалын Хаягдал Чулуулагын Цэг болон ХАБ хамаарна. ДТС-аас гарсан
шатсан үнс нь хүчил үүсгэх чадваргүй материалд орох ба ХЧО-д хайрцаглана. Уурхайн
олборлолтын явцад ил уурхайд шилжилтийн материал болон хүдрийн овоолго тус тусдаа гарах ба
үүнд Тусгаарласан Ислийн Материал (ТИМ) болон Чанаргүй Хүдэр (ЧХ) орно. Эдгээр материалыг
ХҮБ материалд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн тусгаарлаж зохицуулалт хийнэ. Босоо Ам 1
овоолгын чулуулгийг ХҮБ материалд ангилан зохицуулж байгаа бөгөөд олборлолын эхний үе
шатанд АМХЗМТ-ний дагуу баяжуулахаар дамжуулан боловсруулагдах болно; Босоо Ам 1-ийг
барихад
тус газрыг дүүргэхэд хэрэглэсэн чулуулгийг баяжуулах үйлдвэрээр дамжуулан
боловсруулна.
ХЧО болон бусад овоолгын Хүчил Үүсгэх Чулуулгийг Хатаахыг хянах ерөнхий стратегид: 1) ХҮБ
болон ХҮЧ материалыг ялгаж тусад нь зохицуулах; 2) уурхайн ашиглатын бүс доторх агаар
нэвтрүүлэхгүй байх шаардлагатай хэсэгт ус нэвтэрч хүрч байгаа эсэх; 3) ХҮЧ хаягдал чулуулгын
агуулах барих барилгын ажил нь эцсийн ХҮБ хаягдал чулуулгын гадаргууд хүрч байгаа эсэхийг
хянах зэрэг асуудлууд орно. ХҮЧ болон хүчил саармагжуулах материалыг уурхайн олборлолтын
дараах хуурай газрын хүрээг бүтээх, тогтворжуулах материал болгон ашиглах болно. Дэвшилттэй
нөхөн сэргээлт болон ХЧО-уудыг бүтээх ажлыг аль болох ул суурьтай, хэрэгжүүлж болох
хэлбэрээр, хүрээлэн буй орчны газрын төрх байдал, дов толгодтой адилхан аюулгүй, тогтвортой,
газар бий болгох зорилгоор явуулах болно.
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ЭМАББО-ны Ерөнхий Менежерийн үүрэг хариуцлага
бөгөөд ХҮБ материалыг ялгаж, зохиуулахад Ил Уурхай болон Далд Уурхайн хэлтсүүд бас оролцох
шаардлагатай; ХЧО-ууд болон ХАБ бүтцийн тогтвортой байдлыг Уурхайн Инженерийн Хэлтэс
хариуцна; Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Баг нь хаягдлыг ХАБ-д хаях, гүний усны нөөцийг
хамгаалах асуудлыг хариуцна. Ашигт малтмалын хаягдлыг зохицуулах менежментийг дараах
төлөвлөгөө, журмын дагуу хэрэгжүүлнэ: ОТ-ын Холимог Ашигт Малтмалын Хаягдал, Хүчил
Үүсгэх Чулуулгийг Хатаах болон Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө; Хөрсний Дээд
Талыг Зохицуулах Журам; ХАБын Ашиглалт, Засвар, Хяналтын Гарын Авлага; ХЗМТ. ОТ нь мөн
Ашигт Малтмалын Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн үйл ажиллагаанд хамаарч буй БОНМТний дагуу аюулыг тодорхойлох эрсдлийн менежментийг явуулж байна.
5.2.1.1 ХЧО-ын загвар болон Зээлдүүлэгчийн Зөвлөмжтэй холбоотой АМХЗМТ
ХЧО, хүдрийн овоолгын загвар болон усны менежментийг нэгтгэсэн АМХЗМТ-нд баримтжуулсан
ба энэ нь ХҮЧ материалын Баруун Овоолго, ХҮБ материалын Урд Овоолго, Чанаргүй Хүдрийн
Овоолго, Тусгаарласан Исэлтэй Материалын Овоолго, ХАБ-ын шавар овоолго, ХАБ-ын Чулуун
Овоолго зэргээс бүрдэнэ. Хөрсний дээд тал, хунгарласан материалыг салгаж овоолсоны дараа
овоолгыг налуу өнцөгтэй эцсийн хаягдал болгон байршуулна. Чулуун овоолго болон хүдрийн
овоолгод хүрсэн усыг зайлуулахын тулд гадаргын ус татах системийг байршуулах бөгөөд тус
систем нь татсан усаа доторлосон цөөрөмд агуулж усыг төсөлд дахин хэрэглэхийн тулд
цэвэршүүлнэ. Эцэст нь хүдрийн овоолгуудыг налуу хэлбэрээр байгуулах бөгөөд ингэснээр
тогтвортой, элэгдлийг хянах, нөхөн сэргээх боломжтой болно.
ХЧО болон хүдрийн овоолгын загвар, усны менежмент нь энд хураангуйлсны дагуу ОУСК-ын
Уурхайн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын Зөвлөмжид (2007) нийцэж байна. Чулуун
11 Ашигт Малтмалын Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө - Баримт. №. OT-10-E8-PLN-0001 2013 оны
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овоолго, хүдрийн овоолго нь дэнж маягийн өргөгдсөн шинж чанартай байх бөгөөд ингэснээр
элэгдэл багатай, тогтвортой байна. Хаягдал чулуулгийн геотехникийн шинж чанарт өөрчлөлт орж
болзошгүй бөгөөд энэ нь овоолгын геометр болон баримжаалсан бүтээж хучих системд нөлөөлж
болзошгүй. ХҮЧ материалыг туршиж шалгах, тусгаарлах, ил гарахаас хамгаалах, зохистой тарааж
байрлуулах зэргээр зохицуулах иж бүрэн системийг хэрэгжүүлсэн байна.
5.2.1.2 ХАБ-ын загвар ба Зээлдүүлэгчийн зөвлөмжтэй холбоотой АМХЗМТ
ХАБ-ын загварыг Клохн Гриппен Бергер ХК-ийн (КГБ) 2010 онд гаргасан ХАБ-ын Загварын
тайланд баримтжуулсан бөгөөд энэ нь хоёр үүртэй байх ба тараан байрлуулах, хаягдалд
хуримтлагдсан шар усыг зайлуулж хатаах, зайлуулсан усыг баяжуулалтын үйлдвэрлүү явуулахаар
цөөрөмд шилжүүлэх зориулалтаар үүр тус бүрийг дотор нь хуваасан байна. Хамгийн эхний тэгш
өнцөгт дөрвөлжин үүрийн эхний үе шат ашиглалтанд орсон бөгөөд ХҮБ материал ашиглан
периметр чулуун далан хэлбэрээр барьсан бөгөөд шавраар доторлосон буюу байгалийн шавар
хаалттай. Периметр чулуун далан нь ойролцоогоор хоёр талаараа 2 км ба шингэн гоожиж урсахыг
хянаж, шүүлтүүрийн шалгуурт нийцэхийн тулд бүсчилсэн. ХАБ-ыг тэг ус зарцуулалттайгаар
ашиглаж байгаа бөгөөд бүх усыг дахин хэрэглэхээр хүдрийн баяжуулалтын үйлдвэрт буцааж
хүргэж байгаа бөгөөд байгаль орчинд ус ялгаруулж гаргаж хаяхгүй байна.
ХАБ-ын загвар болон АМХЗМТ нь доор хураангуйлсны дагуу ОУСК-ын Уул Уурхайн Байгаль
Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын Зөвлөмжид нийцэж байгаа. Монгол улсад ХАБ-ын
загварын тодорхой шалгуур үзүүлэлт гэж байхгүй бөгөөд ХАБ-ын загварыг сонгохын тулд Канад
улсын стандартыг (CDA 2007) хэрэглэсэн. Стандартыг эдийн засгийн капитал хөрөнгө, экосистем,
хүний эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа зэрэгт учруулж болзошгүй эрсдлийг тооцон тодорхойлох
бөгөөд үер, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн үзэгдлийн шалгуурт нийцсэн байх талаар удирдамж
зааварчилгаа болж өгнө. Гарч болзошгүй хор уршигт үнэлгээ хийснээр уг ХАБ нь үер, газар
хөдлөлтөнд тэсвэртэй “өндөр” зэргийн гэж ангилагдсан байна. ХАБ нь загвар хийцийнхээ хувьд
Газар Хөдлөлтөнд Хамгийн Дээд зэргийн тэсвэртэй эсэхийг нь тогтоохын тулд сайтад зориулан
газар хөдлөлтийн болзошгүй аюулд үнэлгээ хийсэн байна. Ууршсан хаягдлын зарим хэсгээр
хайлах, бат бэх чанараа алдах зэрэг нөхцлийг газар хөдлөлтийн тэсвэртэй байдлын анализ хийхэд
харгалзаж үзсэн бөгөөд тус загвар нь газар хөдлөлтийн дараагийн аюулгүй ажиллагаа тай холбоотой
хүчин зүйлсийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.
ХАБ нь мөн хүчил үүсгэж болзошгүй хаягдлыг тусгаарлах арга хэмжээг багтаасан бөгөөд ХҮЧ
материалыг ус гоожихоос хамгаалсан тусгай газарт байрлуулах нөхцлөөр хангагдсан. Чулуун далан
нь ус гоожиж асгарахаас хамгаалах, тогтворжуулах нөхцлөөр хангагдсан бөгөөд тус байгууламжын
ашиглалтын хугацааны турш хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн системээр хангагдсан.
ХАБ-ын загварт Үер Гарах Хамгийн Их Магадлалын үнэлгээ хийсэн бөгөөд усан дээрх тавцан
шаардлагатай болсон ба үүнийг үерийн үед ашиглаж болох юм. Үнлэгээгээр нийт 1,000 жилд Үер
Гарах Хамгийн Их Магадлал 33 хувь бөгөөд энэ тохиолдолд хамгийн багадаа 1 метрийн усан дээрх
тавцан хэрэгтэй. Ашиглалтнаас гарч хаасны дараа ХАБ-ыг 24 цагт 347 мм Хамгийн Их
Магадлалтай Хур Тунадасны Уналтанд хэрхэн арчилж зохицуулахаар загвар хийцийг нь гаргаж
зохион байгуулна. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд нь CDA буюу Канадын стандартад үндэслэгдсэн
бөгөөд аюулгүй ашиглаж хаах, ашиглалтын үед усны үргүй зарцуулалт тэг байх нөхцлүүдийг бий
болгох үндсэн зорилготой юм.
ХАБ-ын ашиглалтын хэсэг болох барилгын явцад хөндлөнгийн үнэлгээ, физик шинж чанар болон
усны чанарт мониторинг хийсэн. Одоогоор Голдер Ассошиатис ХАБ-ын барилгын чанарын хяналт,
үйлчилгээг хийж байгаа бөгөөд үүнд байгууламж дотор хаягдлыг байрлуулсан байдалд үнэлгээ хийх
ажил багтаж байна. КГБ загварын зориулалттай холбоотой ХАБ-ын барилгад хөндлөнгийн үнэлгээ
хийж баталгаажуулж байна.
Сайтын Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ Аавах Төлөвлөгөөнд хаягдал эвдэрч гэмтэж муудах
нөхцөлийг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ Авах Журам нэртэй
тусдаа баримт бичигт орсон байна.
ХАБ-ыг бүр мөсөн хаасны дараа, түр зуур хаах, хаасны дараа мониторинг хийх, нөхөн сэргээлт хийх
санхүүгийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг Уурхайг Хаах
Төлөвлөгөөнд тодорхойлсон байна.
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5.2.2

Ажиглалт

Газар Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөө болон Өнгөн Хөрсийг Зохицуулах Журмын Дагуу
барилга болон уурхайн ашиглалтын ажлын хүрээнд өнгөн хөрсийг нөхөн сэргээж нөөцөлсөн.
Нөөцөлсөн овоолго өндрөөрөө 3 метр хүртэл бөгөөд ус зайлуулж шүүрүүлэхэд элэгдэлд орохоос
хамгаалсан байрлалд байрлуулсан. Энэ ажилд мониторинг хийх, дээж авч сорил авах ажлыг
ЭМАББО-ны Хэлтэс хийж гүйцэтгэдэг ба материалыг холбогдох журмын дагуу баримтжуулж
тайлагнадаг. Гурван хөрсний шороон овоолгыг өндрийн хязгаарын хувьд шаардлагад нийцээгүй
гэж Байгаль Орчны Менежментийн 2013 оны 2-р улиралын тайланд баримтжуулсан байна;
Эдгээрийн хоёр нь түр зуурын бөгөөд ХЧО-той холбоотой ба нэг нь ХАБ-тай холбоотой. Түр
зуурын овоолгыг онгоцны буудал барих ажилд дахин хэрэглэхээр төлөвлөж байна.
Хаягдал чулуулаг (хүчил үүсгэх чадваргүй болон хүчил үүсгэх чадвартай), нягтраагүй хөрсний
чулуулаг, чанар муутай хүдэр зэргийг олборлолтын үед тусад нь салган ангилж Ашигт Малмалын
хог хаягдлыг Нэгтгэж Зохицуулах Менежментийг Хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөнд заасны дагуу зохих
овоолго болон хүдрийн овоолгод байрлуулна. Ил уурхайн менежментийн систем нь хүдэр,
нягтраагүй хөрсний чулуулаг, хаягдал чулуулгын материалыг тэсэлгээ болон өрөмдлөгийн
цооногоос авсан дээж сорьцонд үндэслэж зэрэглэн ялгаад хүдрийн овоолго болон хаягдал чулуун
овоолгод шилжүүлнэ. Одоо явагдаж буй баталгаажуулах геохимийн сорьц авах хөтөлбөр нь хүчил
үүсгэх болон хүчил саармагжуулах материалыг ангилж ялгах, урьдаас таамаглаж мэдэх дата
мэдээлэлийн санд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна.
ХЧО-ыг доош суух хязгаар болон ус зайлуулах хяналтын дагуу байрлуулах бөгөөд усыг нь
доторлосон цөөрөмд шууд чиглүүлж сайт дээр зохицуулна. Ил уурхайд хуримтлагдсан гүний усыг
ус шавхуурганаас нь салгаж усны машинаар сайтруу зөөнө. Одоогийн байдлаар ХЧО-ыг хаягдлыг
эцсийн байдлаар зохицуулах журмын дагуу 15 метр өндөртэй, налуу өнцөгтэй байрлуулж байна;
Яваандаа нөхөн сэргээлт хийж хучихаас өмнө налуу өнцгийг загвар хийцийн шаардлагад
нийлүүлэхийн тулд өөрчилнө. Шороон овоолго болон хүдрийн овоолгыг барьж байх үед суурь
буюу өнцөг нь тогтворгүй байх юмуу аль эсвэл ихээхэн хэмжээгээр элэгдсэн шинж тэмдэг илрээгүй
байна.
Босоо Ам 1 болон 2-ыг барихад гарсан чулуулгын овоолгыг тус газарт периметр хашлага хэлбэрээр
тухайн материалыг хашлага дотор агуулж усыг нь зайлуулахаар байрлуулсан байна (2013 оны 4
сарын аудитын дүгнэлтэнд нийцэж байгаа). Чулуулгийг хүчил үүсгэж болзошгүй буюу хүчил
үүсгэх чадваргүйгээр нь ангилж тодорхойлоогүй боловч ба хүчил үүсгэж болзошгүй материалын
дагуу зохицуулж байна. Хүдрийн овоолго нь баяжуулах үйлдвэрээр боловсруулахад тохиромжгүй
материал агуулж байгаа тул бусад хүчил үүсгэж бозошгүй ашигт малтмалын хаягдалтай нэгтгэж
магадгүй юм. Гэвч хүдрийн овоолгыг шилжүүлэхтэй холбоотой эцсийн байдлаар ангилж
тодорхойлсон талаар ОУСК-д мэдэгдээгүй байна.
ХАБ-ын барилгын эхний үе шат одоогоор явагдаж буй бөгөөд хүчил үүсгэх чадваргүй материал
ашиглан барьж байгаа ба энэ нь ОТ Төслийн Хаягдал Агуулах Байгууламжын 2010 оны Техник
Эдийн Засгийн Үндэслэлийн Шинэчилсэн Судалгаанд заасан загвар, хийцэд тавигдах шаардлагыг
хангасан байх ёстой. Шаардлагатай үед нь ХАБ-ын 2-р үүрийг шавраар доторлоно. ХАБ-ын далан,
доторлогоог төслийн техникийн үзүүлэлтийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах чанарын
хяналт шалгалтанд оруулна.
ХАБ-д шилжүүлсэн хаягдалд мониторинг, сорил хийхэд эхний нягтаршил нь хийц загварын
хэмжээнд нийцэж байгаа хэдий ч эргийн налуу нь байх ёстой хэмжээнээсээ илүү хавтгай, намхан
байна (хийц загварын хэмжээ нь 1 хувь байхтай харьцуулахад 0.4-хувь байна). Үүнд нөлөөлж
болохуйц шалтгааныг судалж үзэж байгаа хийгээд нэмэлт ус дамжуулах хоолой, усны хяналт зэрэг
түр зуурын арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байна. Барилгын Чанарын Хяналтын Инженер усны
менежмент болон усан дээрх тавцангийн шаардлагад нийцүүлэхийн тулд ХАБ-ын хийц загварт
өөрчлөлт оруулж болох талаар үнэлгээ хийж байна.
ХАБ-д хуримтлагдсан юүлж шүүлтүүрээр цэвэрлэсэн усны хуримтлал нь хийц загварын хязгаарт
нийцсэн хэмжээнд байгаа ба 2013 оны 2–р улиралын Байгаль Орчны Менежментийн Тайланд
үндэслэснээр усны чанар өндөр түвшний хатуулагтай үндсэн pH агуулж байна гэсэн үзүүлэлттэй
гарсан байна. Усны шувуу усанд татагдан ирж байна гэж удаа дараа мэдээлсэн байна. ХАБ-ын
зайлуулсан усыг тогтоон барих байгууламжыг барьсан бөгөөд гадаад периметр далангаар ус гоожиж
шүүрсэн үзэгдэл гараагүй байна усны түвшинг хэмжих мониторингийн системээр усны түвшин
загварын хязгаар шаардлагын дагуу байгаа үзүүлэлттэй байна.
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Дүгнэлт ба ажиглалт

5.2.3

Дүгнэлт – Ашигт малтмалын хаягдал
M1.8

Хүдэр боловсруулалтыг дахин төлөвлөх нь уурхайн ашиглатын төлөвлөгөөний хэвийн
үзэгдэл бөгөөд энэ чулуулгийг ирээдүйд дахин боловсруулж болзошгүй. Явцын дунд
овоолгын зайлуулсан усыг тогтоон барих байгууламжыг барьж зохицуулж ус
зайлуулж шүүсэн эсэхийг хянаж мониторинг хийж байна. Мониторинг хийх хөтөлбөрийн
баримт бичгийг боловсруулж (Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөөний хүрээнд) уурхайн
боловсруулалттай холбоотойгоор материалыг хаях эцсийн цэгийг тогтоох стратеги
боловсруулахыг зөвлөж байна (БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4 сарын Аудит, MW05).

Ажиглагдсан зүйлс – Ашигт малтмалын хаягдлыг зохицуулах менежмент
9.

Босоо амны чулууг тогтоон барих периметр далан нь үр ашигтай эсэхийг шалгах
мониторингийн хөтөлбөрийг баримтжуулж Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөөний дагуу
ус зайлуулах системийг шалгахыг зөвлөж байна.

10.

Чулуулгийн овоолгыг нөхөн сэргээх стратеги боловсруулж эцсийн налууг нь тогтоож, ус
гоожиж шүүрсэн нөхцөл ажиглагдвал бүтээж хучихыг зөвлөж байна. Уг стратегид ус
гоожиж урсахаас хамгаалах, салхины элэгдлийг хянах, ургамал ногоо ургах нөхцлийг бий
болгохын тулд уурхайн ашиглалтын үед ХЧО-ын нөхөн сэргээх газрыг тогтоох, тодорхой
цаг хугацааг төлөвлөх, баримталвал зохих журмыг тодорхой тусгах хэрэгтэй (MW12).

11.

ХАБ-ын эргийн налуу нь хийц загварын шалгуурт нийцээгүй байна (MW14). Хэрвээ эрэг
намхан хэвээрээ байгаад байвал усны тавцан, юүлсэн усыг хуримтлуулах цөөрмийг хэвээр
нь хадгалахын тулд байгаль орчныг хамгаалах, аюулгүй байдлын төлөвлөсөн системд
нийцүүлэн ХАБ-ын даланг өргөж өндөрсгөх хийц загварт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.
Хаягдлаас дээж авч шалгах, эргийн налуу намхан болоод байгаагийн учир шалгааныг
тодруулж шалгах, түр зуурын авч буй арга хэмжээнд үнэлгээ хийх, хийц загвар оруулах
өөрчлөлтөнд үнэлгээ хийх зэрэг эдгээр ажиглагдсан зүйлсийг ОТ анхааралдаа авч байна.
Хараахан үнэлгээ хийж эхлээгүй бол дараах зүйлсийг анхааралдаа авах хэрэгтэй:
a. Хаягдлын нягтаршлыг хэмжихээс гадна тоон үзүүлэлт, ангилалын тест сорилтыг
явуулах.
b. Баяжуулалтын өтгөрүүлэгчээс гарсан баяжмалын хатуулгыг нэмэгдүүлэх боломж.
c. Нэмэлт ус дамжуулах хоолой, ус хянах зэрэг түр зуурын үнэлэх арга хэмжээ авсанаар
хаягдлын ялгаруулалтанд системтэйгээр үнэлгээ хийж гарсан үр дүнг нь баримтжуулах.

12.

Хаягдлын эргийн налууг шалгах ОТ-ын явуулж буй судалгаанаас гарсан үр дүнд үндэслэж
ХАБ-ын Эрсдлийн Үнэлгээг шинэчлэх буюу аль эсвэл хэрэв эргийн налуу намхан хэвээрээ
байгаад байвал хаягдлын ялгаруулалт болон нөхцөлд ажиглалт үнэлгээ хийх, ХАБ-ын
загвар оруулах өөрчлөлтийг аюулгүй ажиллагаа , байгаль орчныг хамгаалах системийн
дагуу авч үзэх.

13.

Ашиглалтын гидролог болон усны тавацангийн шалгууртай (9-р Хэсэг) холбоотой ХАБын Ашиглалт, Засвар Үйлчилгээ, Хянах Гарын Авлага болон 9-р Хүснэгтэнд байгаа
Хаягдлын Менежментийг Зохицуулах Арга Хэмжээ ба Ажилуулах Схемийг дахин шалгаж
шинэчлэх (параметр үзүүлэлтүүдийг тодруулах буюу оруулах). Усны даралт хэмжих,
хаалттай ус зайлуулах хоолой болон шүүрэлт гоожилтын урсгалыг хэмжилтийн босго буюу
хязгаар түвшинг тухайн ХАБ-ын хийц загварт үндэслэн боловсруулж гаргах.

5.3

ЭРДСИЙН БУС ХАЯГДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ МЕНЕЖМЕНТ

5.3.1

Төслийн стратеги

Төслийн үйл ажиллагаанаас гарсан Эрдсийн Бус хог хаягдлыг зохицуулах ерөнхий стратегийг ОТын боловсруулсан Эрдсийн Бус Хог Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөнд12
12 Ашигт малтмалын бус хог хаягдлыг зохицуулах менежментийн төлөвлөгөө - Бариимт. №. OT-10-E7-PLN-0001

2013 оны 9 сарын 1.
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тодорхойлсон ба энэ ОТ-ын Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Үндсэн Баримт Бичигт
хамаарах ба ОТ төслийн уурхайн ашиглалтын хугацааны турш гарсан хог хаягдлыг зоицуулах
ерөнхий стратеги юм.
Уг төлөвлөгөөг Төслийн Стандарт, Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд, РТ-ийн
Стандартууд, Зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандарт, зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулсан байна.
Төлөвлөгөөнд орсон заалтууд нь гэрээт гүйцэтгэгчидийг оролцуулан ОТ-ын бүх ашиглалтанд
хамаарах ба хог хаягдлыг ангилж ялгах, зохих зохицуулалт хийх, эцсийн байдлаар хаях ерөнхий
шаардлагууд болон мониторинг хийх шаардлагууд, тайлагнах журам, болон хүлээх хариуцлагуудыг
тодорхойлно. Уг төлөвлөгөөнд ашиглалтын үед ямар төрлийн хог гарах, тэдгээрийг хэрхэн
зохицуулах менежментийн гол хяналтууд, менежментийг хариуцах хэлтэс, үр ашигтай байдалд
мониторинг хийх журам зэргийг тодорхойл заасан байна. Хог хаягдал үүсгэж буй эх үүсвэрийг
бууруулах, дахин боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх, олон улсын стандартад нийцүүлэн хадгалах,
цэвэрлэх, зохицуулах зэрэг шат дараалсан менежментийг хэрэгжүүлснээр Эрдсийн Бус хог хаягдлыг
зохицуулах менежмент хэр үр ашигтай байгааг уг Менежментийн Төлөвлөгөөний хүрээнд хянаж
шалгана.
Хог Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөнд Хог Хаягдлыг Цуглуулах ба Шилжүүлэх
Ерөнхий Журам болон ОТ-ын хог хаягдлыг зохицуулах өдөр тутмын үйл ажиллагааг тусгасан
ХХЗТ-ийн Ашиглалтын Журмыг нэмэлт болгож хавсаргасан байна. Эхний баримт бичигт аюултай
байж болзошгүй аюулгүй хог хаягдлыг хянах, бууруулах шаардлагууд, тэдгээрийг цуглуулах,
ангилах, ХХЗЦ-т эцсийн байдлаар тээвэрлэж хүргэх хүртэл түр зуур хадгалах зэрэг үйл ажиллагааг
хэрхэн зохицуулах тухай дэлгэрэнгүй тодорхойлсон байна. Хоёр дахь журам нь ХХЗЦ-ын
менежмент, аюулгүй хатуу хог хаягдлыг хаях шаардлага, аюултай хаягдлыг шатаах, байгууламжыг
зөв ажилуулахад зориулсан дахин боловсруулах үйл ажиллагаанд илүү гол анхаарлаа хандуулсан
байна.
5.3.2

Ажиглалт

Аялалын үеэр БОНБДЗ-д өгсөн баримт бичгүүд, хийсэн ажиглалтаас харахад Эрдсийн Бус Хог
Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөнд тодорхойлсон хог хаягдлыг зохицуулах
менежментийн стратегийг хэрэгжүүлэхийн төлөө ОТ Төсөл ажиллаж байгаа нь илт байна. Аудитын
үеэр ашиглалттай холбоотой гарсан хог хаягдлыг түр зуурын хог хаягдлыг зохицуулах цэг болон
хуванцар, метал, тос/хөргөдөг түрхлэгтэй шингэн, хаягдал мод зэрэг дотоодын зах зээл дээр
худалдагч болон орон нутгийн иргэдээр дамжуулан дахин хэрэглэх боломжтой хог хаягдлыг сонгон
дахин боловсруулах зэргээр ОТ нь өөрөө зохицуулалт хийж байв..
Ерөнхийд нь ажиглахад хог хаягдлын эх үүсвэрийг тодорхойлох, ялгарсан хог хаягдлын нийт
хэмжээ, хамгийн эцэст хаях/цэвэрлэх байрлал, сонголт зэргийг багтаасан хог хаягдлын өөр урсгалыг
тэмдэглэж хянах систем хангалттай сайн ажиллаж байна. Ажлын өөр өөр байршилд өөр өөр өнгийн
хогийн сав байрлуулах зэрэг гэр ахуйн хог хаягдлыг зөв цуглуулж эх үүсвэрийг нь зөв ангилж
байна.
Төслийн барилгын үе шат эхэлснээс хойш хэдэн жил хэрэглэж байгаа түр зуурын ХХЗТ-рүү
одоогоор энгийн болон аюултай хог хаягдлыг хоёуланг нь явуулж байна. Уг түр зуурын хог
хаягдлыг төвд БОНБДЗ очиж үзсэн ба ашиглатын хувьд хог хаягдлыг зохицуулах төлөвлөгөөнд
заасан үүрэг хариуцлагын дагуу зохицуулалт хийхэд хангалтгүй байна. Уг төвийг одоогоор 6
ажилтан удирдаж ажилуулж байгаа ба зохицуулах, боловсруулах, их хэмжээгээр хадгалах, ирсэн
олон төрлийн хог хаягдлыг ангилах зэрэг үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэхэд хангалттай тоног
төхөөрөмж, нөөц байхгүй байна. Ерөнхийдөө сайт дээрх гэр ахуйн хог хаягдлыг зохицуулах болон
хог хаягдлыг ангилах, түр зуур хадгалах тал дээр сайжруулах хэрэгтэй. Хаягдал тостой цилиндр,
хугацаа нь дууссан химийн бодис сайт дээр ихээр хуримтлагдсан байна. Зарим савнуудыг бетонон
далантай газар түр зуур хадгалж байсан хэдий ч аюултай байж болзошгүй материалын үлдэгдэлтэй
метал цилиндрүүд асфалтан хар зам байхгүй газар дээр хэвтэж байсан ба асгарч гоожихоос
хамгаалсан туслах хамгаалалт, сав байхгүй байсан. Хоосон цилиндрийн хэмжээг бууруулахын тулд
цилиндр бутлагчаар хангасан боловч зарим эд анги нь саатаж хүлээгдэж байгаа тул сүүлийн хоёр
сар ажиллахгүй байна. Хоол хүнс/ялзарсан гэр ахуйн хог хаягдал болон бусад цаас, картонан цаас
гэх мэт биологийн хаягдлыг өөр өөр нүхэнд хаяж байна. Хоол хүнс/ялзарсан гэр ахуйн хог
хаягдлыг хаяхад хэрэглэдэг нүхний ашиглалт нь шувуу болон шавьжнаас хамгаалсан хөрсөөр
системтэйгээр хучиж бүрхсэн шинж тэмдэг байхгүй тул асуудалтай байна. ХХЗЦ-ийн газар нь
гүний усанд шүлт нэвчихээс хамгаалсан шавар давхарга бүхий газарт байрладаг хэдий ч айлчлалын
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үеэр шүлтийг нь шүүж цуглуулах системийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл, тайлан хийгээгүй ба энэ
нь тус байгууламжыг хэрэглэхээ больсоны дараа өмч бохирдуулсан асуудалд хүргэж болзошгүй юм.
Хуванцар лонх, хоосон хуванцар савнууд сайт дээр ихээхэн хэмжээгээр хуримтлагдсан байна.
Айлчлалын үеэр төв усан хангамжийн үйлдвэрийг 9 сард ашиглалтанд орж хуванцар лонх, савыг
орлох 5 галлон ус түгээгчийг хэрэглэж эхэлснээс хойш уг нөхцөл байдал сайжирсан гэж ойлгож
байна. Гэвч барилгын үе шатнаас уурхайн ашиглалтын үе шатанд шилжих шилжилтийн үед
хуванцар савнуудыг дахин боловсруулах гэрээт гүйцэтгэгчид тээвэрлэх саатал/түр зогсолтын
улмаас сайт дээр хуванцар савнууд ихээхэн хэмжээгээр хуримтлагдсан байв. Өгөгдсөн мэдээлэлийн
дагуу Төсөл нь энэ нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа бөгөөд хуванцар савны хэмжээ, багтаамжыг
багасгах, үр ашигтай тээвэрлэхээр хаман боогч машин захиалсан байна.
Хөнгөн тэрэг болон хүнд тээврйн хэрэгслээс гарсан дугуйны хаймрыг ХХЗЦ-ийн зориулалтын газар
барилгын үе шатнаас хойш хадгалж байгаа ба хаях хамгийн эцсийн цэгийг шийдвэрлэх ажил
удаашралтай, хүлээгдэж байна. Мэргэшсэн гэрээт гүйцэтгэгчээр дамжуулан дахин боловсруулах
ажил хүндрэл, бэрхшээлтэй байна. Учир нь Монголд одоогоор тийм ажил хийж гүйцэтгэхээр
мэргэшсэн ханган нийлүүлэгч байхгүй тул ОТ өөр сонголтуудыг эрэлхийлж байна.
Эмнэлэгийн хог хаягдал, тостой алчуур, асгарч гоожсон зүйлсийг цэвэрлэхэд хэрэглэгдсэн иж
бүрдэл, тосонд бохирдсон материал зэргийг Европийн Холбоонд нийцэж буй одоо ажиллаж буй
шинэ шатаагчид шатааж байна. Гэвч уг шатаагч машиныг сайт дээр хүргэх тээвэрлэлтийн явцад
гарсан эвдрэлийн улмаас яндангаас ялгарч буй утаанд мониторинг хийж болохгүй байгаа бөгөөд эд
анги ирэх хүртэл энэ ажил хийгдэхгүй (энэ талаарх дэлэгэрэнгүй мэдээлэлийг 5.5 Хэсгээс харна уу).
Аудитийн үеэр шинээр ашиглалтанд орсон байнгын ХХЗЦ дээр бас очиж үзсэн. Уг байгууламж нь
инженер, техникийн шийдэл бүхий хог хаях газар бөгөөд хийц загвар нь АНУ-ын EPA CFR 258
стандартад нийцсэн. Айлчлалын үеэр хоёр хогийн цэг, хоёр ус хуримтлуулах нүх дүүрсэн байсан ба
сумын Засаг Даргаас Хог Хаягдлын Газрын Байршлын Зөвшөөрөл хүлээж авмагц ашиглалтанд
оруулахад бэлэн болсон байна. Авсан мэдээлэлийн дагуу зөвшөөрөл авах цаг хугацаа одоогоор
тодорхой ус байгаа бөгөөд түр зуурын хог хаягдлын газрыг тодорхой бус хугацаагаар үргэлжлүүлэн
хэрэглэсээр байх магадлал өндөр байна. БОНБДЗ нь шинэ хог хаягдлын газрыг ашиглалтанд
оруулах асуудал ОТ-ын хяналтаас гадуур хийгээд зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг түргэн
шийдвэрлэхээр ОТ ажиллаж байгаа гэдгийг ойлгож байна. Гэвч түр зуурын хог хаягдлын газарт
ажиглагдсанаар одоогийн хог хаягдлыг зохицуулж буй байдал нь Төслийн байгаль орчин, нийгмийн
өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага болон ҮОУТТ-д нийцэхгүй байна. БОНБДЗ нь Төсөл нь сайтын уг
нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа ба үүнийг сайжруулахаар ОТ тасралтгүй ажиллаж байгааг тэмдэглэж
хэлэх хэрэгтэй. Уг түр зуурын хог хаягдлын газар нь түр зуурын шийдэл ба алслагдсан газар
байрлаж байгаа тул байгаль орчин, орон нутагт үзүүлэх эрсдэл бага гэдгийг БОНБДЗ ойлгож байгаа
хэдий ч уг газрын ерөнхий нөхцөл байдлыг бага зэрэг сайжруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна.
Тиймээс БОНБДЗ нь хог хамагч машинаар хангах ажлыг яаралттай хэрэгжүүлэх, хуванцар сав, лонх
болон төмөр савны хэмжээг бууруулах төмөр бутлагчыг засаж ажилд оруулах, сайт дээрх гэр ахуйн
хог хаягдлын ерөнхий зохион байгуулалт, хог хаягдлыг ангилан ялгах ажлыг сайжруулахыг зөвлөж
байна. Хог хаягдал хуримтлагдаж буй өөр өөр хэсгүүдийн газрыг тодорхой тэмдэглэж, хаягдал тос,
химийн бодистой цилиндр хуримтлагдаж буй газрыг бетонон үүр болгож засах, газар дээр хэвтэж
буй цилиндрүүдийг хадгалах нэмэлт газар гаргах хэрэгтэй.
5.3.3

Дүгнэлт ба ажиглалт
Дүгнэлт – Эрдсийн Бус хог хаягдлыг зохицуулах менежмент
M1.9

Түр зуурын хог хаягдлын газрыг хэрэглэж буй үед захиргаа аж ахуйн болон
ашиглалтын ерөнхий байгууламжыг сайжруулах арга хэмжээ авах
шаардлагатай. Үүнд сайт дээр гарч буй төрөл бүрийн хог хаягдлыг
зохицуулах, ялгах, хадгалах тоног төхөөрөмжөөр хангах, хүнсний хог
хаягдлын газрын хөрсийг бүтээж хаасан эсэхийг хянах, байнгын хог
хаягдлыг газар батлагдаж ашиглалтанд орох хүртэл хог хаягдлыг ангилж
ялгах ажлыг сайжруулах зэрэг орно (БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4 сард хийсэн
аудит, WM07).

Ажиглалт – Эрдсийн Бус хог хаягдлыг зохицуулах менежмент
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14.

Хуванцар сав хамагч машинаар хангах, хуванцар, метал савны хэмжээг багасгах цилиндр
бутлагч машиныг засах ажлыг хурдасгах цаашид энэ төрлийн хаягдал их хэмжээгээр
хуримтлагдахаас зайлсхийх.

15.

Түр зуурын хог хаягдлын газарт тос, химийн бодис асгарч гоожсон үед цэвэрлэх тохирох
иж бүрэн төхөөрөмж, гал сөнөөгч байрлуулах (HM05).

16.

Дугуйны хаймар, цэнэглэгч зай, агаар шүүлтүүр зэрэг хог хаягдлыг тусгайд нь ангилж
ялгахад зориулсан бодит шийдлийг тодорхойлох арга хэмжээ авах.

17.

Хаягдал тос, химийн уусмалын үлдэгдэлтэй хоосон цилиндрийг асфалтан замтай газар түр
зуур хадгалах ба бороо орсон тохиолдолд асгарч гоожихоос сэргийлэхийн тулд агаар
нэвтрүүлэхгүй битүү байлгах (БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4 сарын аудит, WM09, Хог Хаягдлыг
Цуглуулах Болон Шилжүүлэх Ерөнхий Журам13).

18.

Гэр ахуйн хог хаягдлын ерөнхий зохицуулалтанд тухайн газрын ЭМАББО-ны
ахлах/хянагч тогтмол ахиц дэвшилгарсан эсэх болон шаардлагатай арга хэмжээ авах тал
дээр тогтмол шалгалт хийж баталгаажуулах (WMM2).

19.

Гуравдагч талын бүх байгууламж дээр болон төслийн хаягдлыг дахин боловсруулахад
оролцож буй гэрээт гүйцэтгэгч нар нь Төслийн болон ҮОУТТ-ын шаардлагад нийцүүлэн
үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эсэхийг хянах аудитыг тогтмол явуулах (WMM4). Хэрэв
шаардлагад нийцэхгүй байгаа бол ОТ-ын орон нутгийн бизнесийг сайжруулах хөтөлбөр
болон үр ашигтай чадавхийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулахад ОТ-ын нийгмийн
багтай хамтран ажиллах хэлбэрээр тэдгээр гүйцэтгэгч компаниудад стандартаа
сайжруулахад нь туслах арга хэмжээ авах.

5.3.4 АЮУЛТАЙ МАТЕРИАЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ МЕНЕЖМЕНТ БОЛОН БОХИРДЛООС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
5.3.5

Төслийн стратеги

Төслийн аюултай материалыг зохицуулах төслийн ерөнхий стратегийг ОТ-ын боловсруулсан ОТ-ын
БОНМТ-ий Үндсэн Бариимт Бичигт багтаж буй Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөөнд14 тодорхойлсон байна. Уг төлөвлөгөөг Төслийн Стандарт, Монгол улсын холбогдох
хууль тогтоомж, стандартууд, РТ-ийн стандартууд, болон Зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандарт,
зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулсан ба овор ихтэй аюултай материалыг зохицуулах, асгарч
гоожихоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчин бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх,
түр зуур хадгалах, тээвэрлэх ажлыг хамгаалалттай хийж гүйцэтгэх нөхцлөөр хангах тал дээр ОТ-ын
ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдэд ерөнхий заавар өгнө. Сайт дээр байгаа төрөл бүрийн аюултай
материал, бодисыг зөв зохицуулж, хадгалахад тустай менежментийн олон арга хэмжээ, мониторинг
хийх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мөн зохих үүрэг хариуцлага зэрэг нь энэ төлөвлөгөөнд орсон байна.
Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө нь ОТ сайт дээрх аюултай
материалыг зохицуулах менежментийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг нарийн тодорхойлсон хэд
хэдэн журамтай. Үүнд ОТ-ын ашиглалтын өөр өөр хэсэгт аюултай материалыг зохицуулах,
тээвэрлэх, хадгалах тал дээр техинкийн зөвлөмж өгөх Аюултай Материалыг Зохицуулах
Менежментийн Журам, аюултай материал асгарч гоожсон тохиолдолд шаардагдах иж бүрэн
төхөөрөмж, битүүмжлэх арга техник, асгарч гоожсоныг цэвэрлэх багаж хэрэгсэл, бохирдсон
материалыг зөв хаях зэрэг үр ашигтай хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг тодорхойлсон Асгарч
Гоожиход Хариу Арга Хэмжээ Авах Журам орно.
5.3.6

Ажиглалт

Айлчлалын үеэр өгсөн мэдээлэлээс харахад мөн газар дээр нь ажиглалт хийснээр төслийн өөр өөр
байрлалд одоогоор хэрэглэгдэж байгаа гол аюултай бодист түлш, хөнгөн хүнд тээврийн хэрэгслийн
тосолгооны материал болон бусад холбогдох химийн бодисууд орж байна. Ерөнхийдөө аюултай
13 Хог Хаягдал Цуглуулах болон Шилжүүлэх Ерөнхий Журам - Баримт. №. OT-10-E5-PRC-0001-E 2013 оны 6 сарын

5.
14 Аюултай Матераилыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө – Баримт бичиг. 1. OT-10-E5-PLN-0001 2013 оны 9

сарын 1.
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бодисыг аюултай материал хадгалах зориулалтын зөв хийц загвартай газарт зохицуулж байна.
Петровис компани нь төслийн өөр өөр байршилд хэрэглэгдэх бүх ашиглатын түлшийг тээвэрлэх,
буулгах, хуваарилах ажлыг хариуцаж буй гэрээт гүйцэтгэгч юм. Түлшийг өдөр тутам Чойр хотын
гол агуулах баазаас түлш тээвэрлэдэг цистерн машинаар зөөж хүргэдэг ба түлшний хоёр гол агуулах
байгаагаас уурхай дээр ажилладаг хүнд тээврийн хэрэгслийг түлшээр хангадаг гол агуулах болон
хөнгөн тэрэг болон автобусыг түлшээр хангадаг түлшний агуулах/станц байна. Хүнд тээврийн
хэрэгслийг түлшээр цэнэглэж дүүргэх процесийг агуулахаас шууд хүргэж буй түлш зөөдөг цистерн
машинаар зохицуулах буюу аль эсвэл ил уурхай дээр юмуу уурхайн өөр алслагдсан газар ажиллаж
байгаа хүнд тээврийн хэрэгслийг дизел түлшээр хангадаг жижиг тусгай тоноглогдсон танкераар
зөөж дүүргэнэ. Тус хоёр түлшний агуулахад хоёуланд нь очиж үзсэн бөгөөд менежмент, нөхцөл
байдал сайн, Төслийн Стандарт болон ҮОУТТ-д нийцсэн болох нь ажиглагдсан. Гол агуулахад
дизелийг дөрвөн танкинд хадгалдаг ба агуулах нийт хүчин чадал нь 2,400 м3 юм. Танкийг асфалтан
замтай бетонон агуулахад байрлуулсан ба тус агуулах нь бохир борооны ус татах бетонон
нөөцлүүртэй холбогдсон ус шавхуургатай. Дизелийн ачааны тэргийн дизелээ ачих газар нь битүү
хамгаалалттай ба ууршилт гаргах системтэй, түлш цэнэглэж байх явцад асгарч гоожвол агуулах
бетонон тавцантай. Депо доторх өөр өөр газар төвлөрсөн гал сөнөөх системтэй холбогдсон ба сайт
дээр зөөврийн гал сөнөөгч бас байрлаж байна. Аудитийн үеэр БОНБДЗ-ийн хийсэн ганц дүгнэлт
бол асгарч гоожсон үед цэвэрлэж зохицуулах иж бүрдэл багаж төхөөрөмж байхгүй байсан асгарч
гоожсон үед хэрэглэх савыг тостой алчуур хаях зориулалтаар ашиглаж байсан. Хөнгөн тэрэгний
түлшний зогсоол нийт 300 м3 дизел болон шингэн шатахуун хадгалах хүчин чадалтай 6 танкнаас
бүрдэх бөгөөд метал хашаатай бетонон далантай газар байрлаж байна. Асгарч гоожсон үед хэрэглэх
иж бүрэн багаж хэрэгсэл болон гал сөнөөгчийг тус зогсоолд зөв байрлуулсан байв.
Тосолгооны тос, тосолгоо, химийн бодис хадгалдаг хоёр газар очиж үзсэн. Нэг газар нь түлшний
гол депогийн ойролцоо байрладаг ба хүнд оврын машиныг засварлахад хэрэглэдэг тосолгооны
тосыг түр зуур хадгалахад хэрэглэж байна. Цилнидрүүд нь бетонон, асфалтан замтай агуулахад
байрладаг ба борооны ус цуглуулах ус шавхуургатай. Ачааны машинд ачдаг газар нь мөн асфалтан
замтай ба асгарч гоожиход агуулах налуу хашлагатай. Ажиглагдсан сайжруулах нэг зүйл бол Төсөл
нь уг газрын дор хаяж талд нь ч гэсэн хаалт хийх талаар анхаарах хэрэгтэй ба ингэснээр тус газарт
удаан хугацаагаар хадгалагдах цилиндрүүдэд нар тусаж, бороонд нэрвэгдэхээс хамгаална. Хоёр
дахь газар нь борлуулагчдаас хүлээж авсан бүх тос, химийн бодисыг төслийн өөр өөр газруудад
тараан хүргэхээс өмнө хадгалдаг агуулах байрладаг. Бүх цилиндрүүд туслах агуулах бүхий бетонон
суурьт байрлах ба ууршиж юмуу материалд шингэхээс нь өмнө борооны усыг зайлуулахаар
системтэй. Асгарч гоожиход цэвэрлэх иж бүрэн багаж төхөөрөмж, гоожиход нь тосох тосгуур, гал
сөнөөгч зэргийг тус газарт зөв байрлуулсан байв. Бусад агуулах газарт ажиглагдсан зүйлстэй адил
Төсөл нь уг газрын дор хаяж талд нь ч гэсэн хаалт хийх талаар анхаарах хэрэгтэй ба ингэснээр тус
газарт удаан хугацаагаар хадгалагдах цилиндрүүдэд нар тусаж, бороонд нэрвэгдэхээс хамгаална.
Аудитын үеэр засварын цехэд бас очиж үзсэн. Барилгын үе шатнаас хойш уг засварын цехийг сайт
дээрх хүн машин механизм болон ачааны тэргийг засах үүрэгтэй гэрээт гүйцэтгэгч Трансвест
компани менежментийг нь хариуцаж байна. Одоо явагдаж буй хөтөлбөр нь шилжилтийн үедээ
байгаа бөгөөд эцсийн зорилго нь 5 жилийн дараа тоног төхөөрөмжийн засварыг ОТ-ын ажилчдад
бүрэн хариуцуулан хүлээлгэж өгөх юм. Ерөнхийдөө уг байгууламжыг сайтар зохион байгуулсан
бөгөөд аюултай материалыг зохицуулах, ахуйн хэрэглээний хог хаягдлыг зохицуулах, төв гал
хамгаалах систем гэх мэт аюулгүй байдлын тал дээр өндөр стандартаар сайн зохион байгуулсан
байна. Агуулахын газрыг шалнаасаа халдаг системээр тоноглосон хийгээд засварын үед дизел
хөдөлгүүрээс гарсан ялгаруулалтыг татаж гадагшлуулах сэнстэй, зэргэлдээх байранд байрлаж буй
тосолгоо агуулах танкуудтай холбогдсон төвлөрсөн тосолгооны саваар дамжуулан тос болон
тосолгооны материалыг засвар хийж буй өөр өөр цэгүүдэд хүргэж хангах системтэй. Тос асгарч
гоожсон үед болон эмнэлэгийн анхан шатны тусламжийн тос асгарахаас хамгаалсан өөр өөр багаж
төхөрөмжүүд хангагдсан байсан. Хаягдал тосыг засварын газрын гадаа бетонон суурьт байрлах 465
м3 болон 60 м3 –ийн танкуудад хоолойгоор дамжуулан татаж хүргэнэ. Айлчлалын үеэр хүнд бороо
орсон үед засварын цехийн шал гаднаас орж ирсэн борооны усаар дүүрдэг гэж тайлбарласан.
Борооны усыг татаж байгууламжаас өөр тийшээ чиглүүлэх суваг малтаж энэ асуудлыг
шийдвэрлэхээр болсон хэдий ч энэ ажлыг хийх төсөл хүрэлцэхүйн улмаас саатаж байна.
5.3.7

Дүгнэлт ба ажиглалт
Дүгнэлт – Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежмент ба Бохирдлоос Хамгаалах
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M1.10 БОНБДЗ айлчлалынхаа үеэр дизел түлшний гол агуулах доторх ачааны
машины ачих хэсэгт асгарч гоожих үед хэрэглэх багаж төхөөрөмж байхгүй
байсан ба тостой алчуур, асгарсан материалыг хогийн саванд хаясан байхыг
ажигласан. Аюултай материалыг зохицуулж хадгалах газрын өөр өөр
байршилд асгарч гоожихоос сэргийлсэн буюу асгарч гоожих үед нь
зохицуулах багаж төхөөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй ба тогтмол шалгаж хянах
хэрэгтэй (HM05).
Ажиглалт – Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежмент Болон Бохирдлоос Урьдчилан Сэргийлэх
20.

Гол түлшний депогийн ойролцоо болон гол агуулахын тосолгооны тос, химийн бодисыг
агуулах газрын дор хаяж талд нь ч гэсэн хаалт хийх талаар анхаарах хэрэгтэй ба ингэснээр
тус газарт удаан хугацаагаар хадгалагдах цилиндрүүдэд нар тусаж, бороонд нэрвэгдэхээс
хамгаална.

21.

Бороо орсон үед засварын газарт борооны ус үерлэхээс хамгаалах сувгийг барих ажлыг
яаравчлуулах.

22.

2014 оны 1-р улиралд юмуу 2-р улиралд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж буй хүнд
машин механизмыг угаах газрын одоо явагдаж буй барилгын ажлыг яаравчлуулах.

23.

Засварын цехийн гаднах тосолгооны агуулахын газрын дор хаяж талд нь ч гэсэн хаалт
хийх талаар анхаарах хэрэгтэй ба нар тусаж, бохирдсон борооны усны хэмжээг бууруулна.

24.

Гэрээт гүйцэтгэгчид болон сайтын хянагч нар аюултай материал түр зуур хадгалж буй
газрын өөр өөр байршилд асгарч гоожих үед хэрэглэх иж бүрэн багаж төхөөрөмжөөр
хангалттай хангаж, зөв байрлуулсан эсэхийг тогтмол шалгаж хянах.

5.4

АГААРЫН ЧАНАР

5.4.1

Төслийн стратеги

ОТ-ын БОННҮ-ий 2-р Бүлэгт төслийн барилгын ажил болон ашиглалтын улмаас агаарын чанарт
нөлөөлж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг тодорхойлсон байна. Тоосонцор болон
хийн ялгаруулалтыг зохицуулах менежментийн ерөнхий стратегийг Ашиглалтын Агаарын
Ялгаруулалтыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөнд15 (ААЯЗМТ) тодорхойлсон байна. Энэ
менежментийн төлөвлөгөө нь Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа , Хамгаалалтын
Менежментийн Төлөвлөгөө, Тээвэрлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө, Газар Ашиглалтын
Менежментийн Төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарт нөлөөлөх бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй
шууд холбогдож байна.
ААЯЗМТ-ний гол зорилго нь төслийн холбогдох стандартуудыг тодорхойлох мөн төслийн үүрэг
хариуцлага, мониторинг хийх, тайлагнах журам, гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд зэргийг
тодорхойлно. ААЯЗМТ-г хэрэгжүүлэх гол журам бол ОТ-ын Агаарын Чанарт Мониторинг Хийх
Төлөвлөгөө16 (АЧМХТ) юм. АЧМХТ нь хүрээлэн буй орчны болон Уурхайн Лицензэт Газрын
дотор болон гаднах агаарын ялгаруулалтанд мониторинг хийх журмыг тодорхойлно. Тайлагнах
шаардлагуудыг мөн тодорхойлсон байна.
5.4.2

Ажиглагдсан зүйлс

Энэ хэсэгт дурдсан дүгнэлтийг сайт дээр хийсэн айлчлалын үеэр хийсэн ажиглалт, Байгаль Орчны
хэлтсийн ажилчидтай хийсэн ярилцлага, мөн айлчлалын үэер болон дараа нь өгсөн холбогдох
баримт бичигтэй танилцаж шалгасны үндсэн дээр гаргасан болно. Агаарын чанартай холбоотой
мониторингийн датаг Байгаль Орчны Менежментийн улиралын дотоод тайланд нэгтгэж байна.
Эдгээр тайлангууд нь удирдлагад ямар нэгэн явагдаж буй чиг хандлагын талаар мэдээлэх бөгөөд
шаардлагатай үед зохих бууруулах арга хэмжээ авахад чиглүүлж өгнө.
Байгаль Орчны
Менежментийн улиралын дотоод тайлангийн датаг Байгаль Орчин Хамгаалах Төлөвлөгөөний
Хэрэгжилтийн Жилийн Тайланд нэгтгэн оруулна. Энэхүү жилийн тайланг Монгол улсын Байгаль
15 Агаарын Ялгаруулалтыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө – Баримт бичиг. №. OT-10-E2-PLN-0001 2013

оны 9 сарын 1.
16 Агаарын Чанарт Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө – Бариимт бичиг. №. OT-10-E2-PLN-0002.
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Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд явуулна. Жилийн тайлангийн үр дүнг ирэх жилийн Байгаль
Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөө болон Мониторингийн Хөтөлбөрийг чиглүүлэн тодорхойлоход
хэрэглэнэ.
5.4.2.1 Хүрээлэн буй орчны агаарын чанар
Байгаль Орчны хэлтэс нь агаарын чанар Төслийн Стандартаас одоо буюу урьд өмнө нь давж
гарсаныг тодорхойлох дата хүснэгт боловсруулсан байна. Нийт 46 мониторинг хийх байршилд
агаарын чанар төслийн стандартаас давж гарсан гэж тэмдэглэгдсэн байна. Зарим тохиолдолд нэг
байршилд олон удаа давж гарсан байхад зарим байршилд нэг л удаа давж гарсан гэж тэмдэглэгдсэн
байна. Хэдийгээр агаарын чанартай холбоотой эндэгдэл тэмдэглэгдээгүй боловч давж гарсан
тоогоороо АЯЗМТ-ний гол үзүүлэлт болох AQ-KPI02-д тодорхойлсноор жилд таван удаа гэсэн
босго хязгаараас илүү гарсан байна.
Байгаль Орчны хэлтэс агаарын чанартай холбоотой асуудлыг анхааралдаа авахын тулд бууруулах
арга хэмжээ бүхий дотоодын Мөрийн Хөтөлбөр боловсруулж гаргасан байна. Энэ Мөрийн
Хөтөлбөрийг Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд явуулсан 2013 оны Байгаль Орчныг
Хамгаалах Төлөвлөгөөнд багтаан оруулжээ. Байгаль Орчны хэлтэс нь одоогоор УЛГ-ын доторх
байрлалуудад бууруулах оновчтой аргыг тодорхойлохоор ашиглалтын газар бүрт хамтран ажиллаж
байна. Хүрээлэн Буй Орчны Агаарын Чанарт Эрсдлийн Үнэлгээг 2013 онд хийж АЧМХТ-нд
хавсралт болгож оруулсан гэдгийг тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй. Хүхрийн давхар ислийн түвшин
өндөр гарсан хэсгийн ажилчдын эрүүл мэндэд үзүүлж болзшгүй нөлөөлөлд үнэлгээ хийснээр дунд
зэргийн эрсдэлтэй гэж гарсан бөгөөд бага хүхэртэй нүүрсний эх үүсвэрээр хангаж үүнийг аль болох
бага түвшинд бууруулж болно. Сайтад хийсэн айлчлалын үеэр ДТС-д хэрэглэж буй нүүрсний
хүхрийн агууламж нь жижиг станцуудад өмнө нь хэрэглэж байсан нүүрснээс бага байна гэж заасан.
Том ширхэгтэй хүдрийн овоолгоос их хэмжээний тоосонцор ялгарч байгаа бөгөөд энэ нь тус
материалын чийгшлийн хэмжээ байх ёстой түвшингээс хэт доогуур байгаагын улмаас ингэж их
хэмжээний тоос ялгаруулж байна. 2013 оны 6 сард Байгаль Орчны хэлтэс хүрээлэн буй орчны
нөхцлийг нарийвчлан тодорхойлсон хураангуй тайлан бэлтгэсэн бөгөөд нөлөөлж болзошгүй
шалтгаан, үндэс суурийг нь мөн санал болгож оруулсан байна. Энэ асуудлыг анхааралдаа авахын
тулд нарийвчилсан инженерийн судалгаа явуулсан бөгөөд тус судалгаагаар хөөсөөр тоосжилтыг
дарах нь хамгийн сайн бууруулах арга гэж тодорхойлсон байна. Сайт дээр айлчилж байх үеэр тус
сонгогдсон бууруулах аргыг хараахан хэрэгжүүлж эхлээгүй байсан бөгөөд тоостой үүл УЛГ газрын
дотор болон гадна үзэгдэхүйц харагдаж байв.
Сайт дээр хэрэглэж буй хүрээлэн буй орчны агаарт мониторинг хийх сүлжээнд хязгаарлагдмал зүйл
их байна. Хүрээлэн буй орчны агаарын нөхцөлд Төслийн Стандартын дагуу үнэлгээ хийхэд
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг АЧМХТ-д тодорхойлсон байна. Уг тоног төхөөрөмжийг ОТ
худалдаж авсан хэдий ч сайт дээр бэлэн байхгүй байна. Тоног төхөөрөмжийг хүргэсний дараа тус
сүлжээг сайт дээр суурилуулж ажилчдыг хэрхэн ашиглах тал дээр сургах зэрэг хэрэгжүүлэлтийн
хугацааг 3 сараар төлөвлөсөн байна.
5.4.2.2 Яндангийн ялгаруулалтын чанар
Төслийн ДТС-д одоогоор яндангаас ялгаруулж буй утаанаас шууд дээж сорьц авч мониторинг хийх
тоног төхөөрөмж дутагдалтай байна. ДТС-аас шууд дээж сорьц авсан зүйл одоогоор байхгүй
байна. Хүрээлэн буй агаарын чанарт мониторинг хийж байгаа бөгөөд хийн ялгаруулалт зохих
түвшингээс зарим тохиолдолд давж гарсан байна. АЧМХТ-нд тодорхойлсон сар бүрийн давтамж
мөчлөгт нийцүүлэн ДТС-аас шууд дээж сорьц авах тоног төхөөрөмжийг одоогоор захиалчихсан
байна. ВардКарлсон ХК Зөвлөх Компаний явуулсан яндангийн ялгаруулалтын судалгааны хэсэг
болох яндангийн ялгаруулалтанд 2012 11 сард мониторинг хийхэд ДТС ороогүй байна. Яндангийн
ялгаруулалтнаас авсан дээж сорьцын үр дүнг гарахаар Төслийн Стандарттай харьцуулж үзэх
хэрэгтэй.
Төслийн Стандартад заасан хийц загварын шалгуурт нийцсэн шатаагч машиныг худалдан авснаар
одоо сайт дээр ажиллаж байна. Энэ шатагч машинд эмнэлэгийн хаягдал, тостой алчуур, хэрэглэсэн
асгарч гоожсон тосыг цэвэрлэх багаж хэрэгсэл, тос, түлшний шүүлтүүр зэрэг материалыг шатааж
байна. Шатаагч нь зориулалтынхаа температурт ажиллаж байгаа боловч тус машиныг ОТ-ын
сайтруу тээвэрлэж байх үед хөргөөх систем нь эвдэрсэн байна. Хангалттай хөрөөх хүчин чадал
дутагдсанаас болж агаарт ялгаруулсан утааны чанарт моинторинг хийх тоног төхөөрөмж бүхий
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шатаагчийн ялгаруулалтыг хянах схемийг хэрэглэж чадахгүй байна. Тиймээс шатаагчын яндангаас
авсан дээж сорьцноос ямар нэгэн дата одоогоор цуглуулж чадахгүй байна. Шаардлагатай засвар
хийх тоног төхөөрөмж, техникийн туслалцаа авахаар шатаагчыг үйлдвэрлэсэн газарт захиалга
өгчихсөн байна.
5.4.2.3 Хүлэмжийн хийг тооцох ба эрчим хүчний үр ашигтай зарцуулалт
ОТ нь хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг тэмдэглэдэг бөгөөд 2012 онд нийт 347,773 CO2 (eq)
хүлэмжийн хий ялгаруулсан гэж тайлагнасан байна. Сарын хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 2013
оны 7 сараас эхлэн тооцож эхэлсэн (өмнө нь зөвхөн жилээр нь тайлагнадаг байсан). Хүлэмжийн
хийг бууруулах, эрчим хүчний үр ашигтай зарцуулалтыг сайжруулах боломжыг тодорхойлох болон
үнэлгээ хийх ажил одоогоор хараахан хийгдээгүй байгаа боловч энэ нь ОТ-ын 2013 онд хийхээр
төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд орсон байна. Байгаль Орчны Хэлтэс ялгаруулалтыг хянах систем
техникийн загвар шийдэлд нь багтсан тоног төхөөрөмжийг уурхайд шинээр худалдан авах ажилд
оролцдоггүй юм байна.
Дүгнэлт ба ажиглалт

5.4.3

Дүгнэлт – Агаарын чанар
M1.11 Агаарын ялгаруулалтыг бууруулах оновчтой аргаар тогтоогдсон тоосжилт дарах
хөөсөнцөр ашиглан ОТ үнэлгээ хийсэн байна. Өөр бусад бууруулах баталгаатай
ямар арга хэмжээ байгааг тодорхойлох буюу аль эсвэл одоо авч буй арга хэмжээний
үр дүнд мониторинг хийх хэрэгтэй (AQ05).
M1.12

Хүрээлэн буй орчны аргаарын чанарын стандартаас хэтэрсэн өмнөх болон одоогийн
үзүүлэлтийг анхааралдаа авахын тулд Мөрийн Хөтөлбөр боловсруулж гаргасан
байна. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт Төслийн холбогдох стандартын дагуу
илүү нарийн анализ хийхийн тулд мониторинг хийх нэмэлт тоног төхөөрөмжийг
ханган нийлүүлэх ажил хийгдэж байна (БОНБДЗ 2013 оны 4 сард хийсэн аудит, AQKPI02).

M1.13
ДТС-ын яндангийн ялгаруулалтаас шууд дээж сорьц авах тоног төхөөрөмж
одоогоор дутагдалтай байна. АЯЗМТ-д заасны дагуу сар бүр тогтмол яндангийн ялгарч буй
утаанаас дээж сорьц авах тоног төхөөрөмжийг захиалсан байна.
Одоогоор шатаагч нь заасан температурын дагуу ажиллаж байгаа боловч ОТ-ийн сайтруу
тээвэрлэж байх явцад хөргөөх схем холбоос нь эвдэрсэн байна. Шаардлагатай
засвар хийхийн тулд шатаагч машины үйлдвэрийн газраас тоног төхөөрөмж болон
техникийн туслалцаа үзүүлэхээр захиалга өгчихсөн байна. Шаардлагатай тоног
төхөөрөмж сайт дээр ирмэгц янданд мониторинг хийх ажлыг шуурхай хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй (AQ06, AM03).

M1.14 Хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг бууруулах, эрчим хүчийг хэмнэх боломжуудыг
тодорхойлж үнэлгээ хийх ажил 2014 онд РТ-ийн журмын дагуу хийгдэх гэж байна.

(AQ09).
Ажиглалт – Агаарын чанар
25.

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын хэтэрсэн үзүүлэлтүүдийг бууруулахтай холбоотой
Мөрийн Хөтөлбөрийг цаашид улиралын болон жилийн тайлан гаргаж тайлагнах хэрэгтэй.
Ингэснээр ямар асуудлыг анхааралдаа авахыг тодорхойлох бөгөөд бусад байршилд хийх
өөрчлөлтийн явцын талаар мэдээлэх болно.

26.

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт моинторинг хийхээр захиалсан тоног төхөөрөмжийг
сайт дээр суурилуулж анализ хийх хангалтатй дата цуглуулсны дараа Хүрээлэн Буй Орчны
Агаарын Чанарт Хийх Үнэлгээг шинэчлэх хэрэгтэй.

5.5

ДУУ ЧИМЭЭБА ДОРГИО ЧИЧРГЭЭ

5.5.1

Төслийн стратеги

ОТ-ын БОННҮ-ний 3-р Бүлэгт төслийн барилга болон ашиглатын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй
чимээ шуугиан, доргио чичргээтэй холбоотой байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж болзошгүй
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нөлөөлөлийг тодорхойлсон байна. Чимээ шуугиан, доргио чичргээг зохицуулах ерөнхий стратегийг
Ашиглалтын Үеийн Чимээ Шуугиан, Доргио чичргээг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөнд17
тодорхойлсон байна. Энэ менежментийн төлөвлөгөө нь Тээврийг Зохицуулах Менежментийн
Төлөвлөгөө, Соёлын Өвийн Менежментийн Төлөвлөгөө, Биологийн Олон Янз Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөө зэрэг чимээ шуугиан, доргио чичргээний нөлөөлөлтэй холбооотой
бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй шууд хамааралтай юм.
Чимээ Шуугиан, Доргио чичргээг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөөний гол зорилго нь эргэн
тойрны хүрээлэн буй орчин болон орон нутагт нөлөөлөх чимээ шуугиан, доргио чичргээг
бууруулахад оршино. Чимээ шуугиан, доргио чичргээг гаргаж буй эх үүсвэрийг тодорхойлж, зохих
хяналтыг боловсруулж хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга хэмжээг авснаар хянах арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
5.5.2

Ажиглалт

Чимээ шуугианд хийсэн мониторингоор чимээ шуугианы хэмжээ төслийн холбогдох стандартаас
давж гарсан нь зөвхөн алслагдсан тохиолдол байна гэж тодорхойлсон байна. Говь нь голдуу
салхитай, хуй салхи шуурга мониторингийн датад нөлөөлнө. Одоогоор төсөлд шууд хамааралтай
төслийн стандартаас давж гарсан үзүүлэлт байхгүй байгаа ба 2013 он хүртэлх хугацаанд чимээ
шуугиантай холбоотой орон нутгаас ирүүлсэн гомдол байхгүй байна.
5.5.3

Дүгнэлт ба ажиглагдсан зүйлс
Авах арга хэмжээ– Дуу чимээ ба доргио чичргээ
Nil.

5.6

ГЭНЭТИЙН ОСОЛД БЭЛЭН БАЙХ БА ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ

5.6.1

Төслийн стратеги

Төслийн үйл ажиллагааны явцад гарах гэнэтийн ослын тохиолдолтой тулж, удирдан зохион
байгуулах Төслийн ерөнхий стратеги нь төслийн уурхай ашиглалтын үе шатанд ОТ -д гэнэтийн
осол гарахад бэлэн байж, хариу арга хэмжээ авахад чиглэсэн үйл ажиллагааны заавар,
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тоймыг өндөр түвшинд зааж өгсөн Уурхайн ашиглалтын үе
шатны Гэнэтийн Ослооос Урьдчилан Сэргийлэх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө
(ГОУСБХАХАТ)18-нд тодорхойлогдоно. Энэхүү баримт бичгийг ОТ -оос боловсруулсан
гэнэтийн ослын тохиолдолд авах тусгайлсан хариу арга хэмжээг тодорхойлсон Хариу арга
хэмжээний дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө нэмж тодотгоно.
Тэрхүү төлөвлөгөө нь Рио Тинтогийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа , Байгаль Орчны
Чанарын Менежментийн Системийн Стандартын Бүрэлдэхүүн хэсэг -12-т заасан шаардлага
болох РТ-ын өргөн хүрээний Бизнесийн Хөрвөх Чанар Ба Сэргэх Хөтөлбөр (БХЧБСХ) –т
хамаарна. Бизнесийн Хөрвөх Чанарын Менежмент Төлөвлөгөө (БХЧМТ) нь Бизнесийн Хөрвөх
Чанар Ба Сэргэлтийн ерөнхий төлөвлөгөө бөгөөд ОТ-н үйл ажиллагаа явагдаж буй, ОТ-н үүрэг
хариуцлагад багтах бүх салбарыг хамарна.
ОТ -н ашиглалтын БХЧМТ нь ерөнхий төлөвлөгөө бөгөөд тус бүр тусгай төлөвлөгөөгөөр
удирдан зохицуулагдах Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах, Бизнесийн үргэлжилсэн
байдал, МТ-ийн гамшгийн сэргэлт зэргийг хамардаг. БХЧМТ –г гэнэтийн ослын хэд хэдэн
бодит нөхцөл байдалд тулгуурлан боловсруулсан бөгөөд энэ нь төслийн уурхайн талбайд буюу
Улаанбаатарт гарах осол гэмтлийн ажлын талбайн онцлог бүхий гэнэтийн ослын нөхцөл
байдал, нөөц бололцоо, яаралтай авах хариу арга хэмжээний стратегийг тус бүр тусгасан хоёр
Гэнэтийн Осолд Авах Арга Хэмжээний Төлөвлөгөө (ГОААХТ)-г боловсруулж, хэрэгжүүлэх

17 Чимээ Шуугиан болон Чичиргээг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө- Doc. No. OT-10-E6-PLN-0001 2013 оны 9

сарын 1.
18 Гэнэтийн Осол Бэлэн Байх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө- Doc. No. OT-12-PLN-0011 2013 оны 9

сарын 1.
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үндэс суурь болсон болно. ГОААХТ тус бүрт тодорхойлсон өөр өөр нөхцөл байдалд
хэрэгжүүлэх тусгайлсан ажиллагаануудыг нэмэлтээр заасан байна.
5.6.2

Ажиглалт

БОНБДЗ нь РТБШ-ийн менежментийн системийн үзлэг шалгалтын загварууд, дотоод аудит,
болон бусад хэрэгслүүд бүхий осол гэмтлийг мөрдөх системээр хангагдсан. РТБШ систем нь
болсон үйл явдлуудыг цаг, өдөр, сар тутмаар мөрдөж, дүн шинжилгээ хийх, мөн статистикийн
шинжилгээ хийх боломжийг олгодог.
Аюул эрсдлийг олж тогтоох, гэнэтийн осолд хариу арга
хэмжээ авах төлөвлөлтийг
ГОУСБХАХАТ ба ГОААХТ –ний баримт бичигт заасны дагуу гүйцэтгэсэн болно. Ил болон
гүний уурхай, нисэх буудал, мөн орон нутгийн ард иргэдэд нөлөөлж болзошгүй нөхцөл
байдлын хувилбаруудад авах гэнэтийн ослын ажиллагааны нэг хэсэг болгож тодорхойлсон
нөхцөл байдлын хувилбаруудад эрсдлийн үнэлгээний ажиллагааг хэрэгжүүлсэн болно.
Үүнд илүү тохиолдох магадлалтай, өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдлын хувилбаруудад чиглэсэн
нисэх буудал, баяжуулах үйлдвэр, авто замын ажиллагаа зэргийг хамруулсан илүү
нарийвчилсан журам зааварчилгаа боловсруулахад чиглэсэн болно. ГОААХТ, нөхцөл байдлын
хувилбарууд, журам зааварчилгааг эрсдлийн үнэлгээнээс хамааралтайгаар жил тутамд буюу 3
жил тутамд хянаж, шаардлагатай өөрчлөлт сайжруулалтыг оруулах юм.
Нутгийн ард иргэд, орон нутгийн болон төвийн эрх мэдэлтнүүд түгээмэл тохиолдох авто замын
осол, химийн бодис алдагдах зэрэг төрөл бүрийн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх талаар Гэнэтийн
Осолд Хариу Арга хэмжээ Авах Багийн үйл ажиллагаанд оролцсон болно.
Авто замын эргүүлийн цагдаа нартай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан болно.
УОБЕГ-аас ГОААХТ-ний жил тутмын аудитыг хийдэг бөгөөд саяхан сураггүй алга болсон
хүнийг эрэн сурвалжлах түгшүүр зарлахад хамтран ажилласан. Мөн ойрын хугацаанд
хэрэгжүүлсэн орон нутгийн ард иргэдэд хандсан ажиллагаанд галын хорыг шалгах, цэнэглэх
зэрэг мэдлэг олгох бүрэлдэхүүн хэсэг багтсан байна.
Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах бие бүрэлдэхүүнд зориулсан иж бүрэн сургалтын
горимыг бий болгосон ба 11-р сард ослоос урдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хоёр сургалтын
модулийг гурван долоо хоногийн туршид явуулна.
Сургалтын хуваарь нь дараах сэдвүүдийг хамарсан компьютерт суурилсан болон талбайн
үзүүлэх сургалтын хослуулна. Үүнд: аюул эрсдлийг олж тогтооох, эрсдлийн үнэлгээ ба
эрсдлийн шинжилгээ; гэнэтийн ослын менежмент, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, ослын газрыг
хадгалах; нисэх буудлын гэнэтийн осол, хариу арга хэмжээ авах хэрэгсэл; химийн бодис
асгаралт, хэрэгсэл, хариу арга хэмжээ; онцгой нөхцөл байдал ба арга техникүүд; гал унтраах
дадлага; анхны тусламж гэх мэт.
The ГОУСБХАХАТ-д нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар нутгийн ард иргэдэд мэдээлэх,
тэдэнтэй хамтран гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах ажиллагааг тусгах үүрэг хариуцлагын
талаар тусгасан.
Төлөвлөгөө хэрэгжиж эхэлснээр осол зөрчлийн хариу арга хэмжээний бүртгэлийг РТБШ
системээр дамжуулан эмхэтгэж, удирдан зохион байгуулсан. Нийт 251 осол зөрчлийн
тохиолдолд цөөн тооны гал, автын осол байсан байна (тэмдэглэгдсэн олон осол зөрчлийн олонх
нь системийн алдаа буюу тамхины утаанаас үүдэлтэй хуурамч дохиололтой холбоотой байсан).
Ил уурхайн гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах баг хоёр ээлжээр ажиллах 25 ажилтантай
(мөн 5 сул орон тоо нэмэгдэнэ) байсан ба ГОХАХАБ-ын тоног төхөөрөмжийг агуулах галын
түр байрнаас хоёр гэнэтийн ослын машин ажиллаж байв (ирэх жилүүдэд шинээр солигдох
хуваарьт орсон). Ил ба далд уурхайд хариу арга хэмжээ авах талаар хоёр тусдаа багийг сургаж
бэлтгэсэн. Гэрээт туслан гүйцэтгэгчид тээвэрлэлт болон гүний олборлолт зэрэг үйл
ажиллагаандаа гэнэтийн ослын хариу арга хэмжээ, тоног төхөөрөмжийг өөрсдөө хариуцан
ажиллана. Гэрээт гүйцэтгэгчдийн авто тээврийн хэрэгслийг ирмэгц нь үзлэгт оруулж аюулгүй
ажиллагаа , хариу арга хэмжээ авах тоног төхөөрөмж нь шаардлага хангах эсэхийг
баталгаажуулна.
ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

13-391-H1

75

Редпатаас гүний уурхайн олборлолтод зориулсан тусгай ГОААХТ-г бэлтгэсэн байна. ОТ гүний
уурхайн хамгаалалт, засвар үйлчилгээ хийх нөхцөлд эрсдлийн үнэлгээ хийж, аюул эрсдлүүд
болон хариу арга хэмжээг тодорхойлж, хариу арга хэмжээ авах бэлтгэл хангасан байна. ОТ нь
гүний уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хариуцах ба 10-11 ажилтан бүхий хоёр
ээлж тоног төхөөрөмжид үзлэг шалгалт хийх ажиллагааг явуулж байна. Уурхай ба тоног
төхөөрөмжийн эрсдлийн үнэлгээнд эрчим хүч алдагдах, хий үүсэх, гал гарах зэрэг зүйлс
багтсан байна. Ажлын цехүүд дэх шатах тослох материалыг цэвэрлэсэн, усны шугам, гал
унтраах хэрэгслүүдийг шаардлага хангахуйц байдалд тохинуулсан байв. Гүний уурхайн
ажиллагааны үеэр ус зайлуулах нүхийг ажиллуулж, хийн хянах багажийг ашигласан. Аюулгүй
хорогдох байрыг тоног төхөөрөмж хадгалах газрын ойролцоо байгуулсан байв.
5.6.3

Дүгнэлт ба ажиглалт
Дүгнэлт– Гэнэтийн Осолд Бэлэн Байх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах
M1.15 Эрсдлийн үнэлгээнд үндэслэж хариу арга хэмжээ авах журмыг боловсруулсан ба
илүү ноцтой нөхцөл байдалд илүү анхаарал хандуулж чухлаар нь эрэмбэлсэн байна.
Осол эндэгдэлд арга хэмжээ авах төлөвлөгөө журам нь бүрэн гүйцэт байх хэрэгтэй
ба нөлөөлөлд нь автаж болзошгүй орон нутгийн иргэдийг тодорхойлж, тэдэнд тус
журмын талаар мэдээлэл хийж, авах арга хэмжээг өртөж болзошгүй нутгийн ард
иргэд, орон нутгийн засаг захиргаанд туршиж үзэх хэрэгтэй (ERP02, ERP02b,

ERP02c).
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Ажиглалт – Гэнэтийн Осолд Бэлэн Байх болон Хариу Арга Хэмжээ Аавах
27.

ГОУСБХАХАТ -д тодорхойлсон нөхцөл байдалд зориулсан хариу арга хэмжээ авах арга
ажиллагааг боловсруулах, хянах, холбогдох менежментийн хяналт ба Төслийн стандартын
зорилтод бүрэн нийцүүлэх.

28.

ГОААХТ –ний орон нутаг дахь нутгийн удирдлагын оролцоог тусгасан нөхцөл байдлын
талаарх бүрэн хамжээний дасгалд зориулсан стратеги боловсруулах.

29.

Орон нутгийн ард иргэдэд нөлөөлөх болзошгүй нөлөөллийг тусгасан нөхцөл байдлуудын
жагсаалтад үнэлгээ өгч, нөхцөл байдлуудыг бүрэн хэмжээний дасгал зохиох шаардлагатай
эсэхээр нь эрэмбэлэх.

5.7

ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ МЕНЕЖМЕНТ

5.7.1

Төслийн стратеги

Тээвэрлэлтийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө19 (TЗMТ) нь ОТ ба хамаарах гэрээт
гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдлыг авч үзнэ.
Нислэгийн аюулгүй байдлыг энэхүү төлөвлөгөөний хамрах хүрээнээс гадуур тусгайлсан баримт
бичигт авч үзнэ. TЗMТ нь авто замын зураг төсөл, аюулгүй ажиллагаа зэргийн талаар
менежментийн хяналтыг тодорхойлох ба зэрлэг ан амьтанг хамгааллыг дэмжсэн арга хэмжээг
багтаана.
Дараах баримт бичгүүдийг ТЗМТ-д лавлах материал болгон дурдсан. Үүнд: Авто зам барих,
засварлах журам, Хүнд машин механизм ажиллуулах журам, Хөнгөн тээврийн хэрэгсэл ажиллуулах
журам, Автомашины дугуй, обудны талаар баримтлах журам, ОТ-н ажлын талбайн замын
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө. Ерөнхийдөө ОТ-н Уурхайн ашиглалт, Барилга, ЭМААБОны хэлтсүүд менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх ба нийтийн талбайн авто замын
аюулгүй байдлын хөтөлбөрт БХБНГ -ийн хэлтэс оролцоно. Гэрээт гүйцэтгэгчид мөн авто замын
аюулгүй байдлын талаар зарим хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.
Менежментийн хяналт нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанаас гадна замын тоосжилт, ан
амьтанд нөлөөлөх (мал сүрэг болон зэрлэг ан амьтан) аюул эрсдлийн асуудлыг авч үзнэ. ОТ-с
Гашуунсухайт, ОТ-с Ханбогд, ОТ-с нисэх буудал хүртэл авто замын дагуу малчдын гарц, ан
амьтныг нэвтрүүлэх гарцыг байгуулж байгаа. Одоогийн байдлаар зэрлэг ан амьтан замыг аюулгүй
хөндлөн гарахад хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг судалж байна. Эдгээрт газар доогуурх
гарц, замын эрсдэлтэй хэсгүүдэд жолоочдыг сэрэмжлүүлэх тэмдэг тавих, мөн замгүй газраар явахад
хяналт тавих зэрэг арга хэмжээ багтаж байна. Хяналтыг хэрэгжүүлэхэд бүртгэл, үзлэг шалгалт,
хяналтын систем, зарим тохиолдолд тусгайлсан төлөвлөгөөг ашиглаж байгаа буюу цаашид
ашиглана. Гэрээт гүйцэтгэгчид төслийн ажлын талбайн гаднах үйл ажиллагаанд зориулсан
Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай ба ОТ-оос зарим
эрсдэлтэй газруудад (тухайлбал малчдын хашаа хороо) асуудал үүссэн тохиолдолд газар бүрийн
онцлогт тохируулсан тоосжилтын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна.
5.7.2

Ажиглалт

Гашуунсухайт руу баяжмал тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах, мониторингийн
систем буй болгосон. Үүнд жолооч нар бөглөж, логистикийн бүртгэлтэй тулгах бүртгэлийн хуудас,
тээврийн хэрэгслийн байршил ба хурдыг дагалдах тээврийн хэрэгслээр хянах, хяналтын цэгүүд дэх
аюулгүйн хамгаалалт, GPS-ийн байршил тогтоох систем, бүтээгдэхүүний уут дээрх RFID шошгыг
илрүүлэлт зэрэг багтана. Хэрвээ тээврийн хэрэгсэл явах ёстой замаасаа гажих, эсхүл хэт хурдтай
явах зэрэг тохиолдолд Ложистикийн хэлтэст нэн даруй мэдээлэл хүрнэ (GPS байршил тогтоогч
системээс автоматаар үүсгэгдсэн электрон шуудангаас дамжиж). Уурхайн талбайн гадна ажиллах
бүх ОТ-н тээврийн хэрэгсэлд GPS төхөөрөмж суурилуулсан болно. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн
бүрийн шаардлагатай хурдны хязгаарыг дагаж буй эсэхийг болон жолоодлогын зан байдлыг
(тухайлбал зөвшөөрөлгүйгээр замгүй газраар давхих) шууд хянана.

19 Тээвэрлэлтийн менежментийн төлөвлгөө - 2013. 09.01.-ний өдрийн OT-10-C3-PLN-0001 тоот материал
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Тээврийн хэрэгсэл нь ажиллуулахын өмнөх үзлэгт орох ба ачааны машины жолооч нарыг замын
аюулгүй байдлын шаарлагын талаар сургалтад хамрагдаж, замын гадаргууд тулгуурласан хурдны
хязгаар (засмал зам дээр 80км/цаг, шороон зам дээр 60км/цаг) буюу зам тэмдэгт заасан хурдыг
баримтлах зааварчилгаа өгнө. ОТ-с экспортын үйл ажиллагааны жолооч нарт зориулсан
танилцуулах сургалтад экспортын тээвэрлэлтийн үзүүлэх нөлөөлөл, мөн экспортын тээвэрлэлтийн
замын зэргэлдээ оршин суудаг нутгийн ард иргэдэд тулгарч буй асуудлуудын талаар товч
танилцуулгыг ОТ-н Орон нутгийн иргэдийн хэлтсээс оруулна хэмээн мэдэгдсэн болно. Жолооч нарт
зориулсан сургалт, тусгай зөвшөөрөл, эрүүл мэндийн хяналт зэргийг осол зөрчлийн тохиолдлын
бүртгэлтийн хамт РТБШ системд бүртгэсэн байдаг. Осол зөрчилд удирдлагын багийн өдөр тутмын
хурлуудад хөндөгддөг тоосжилт болон төслийн талбайн гаднах авто замуудад ан амьтан тулгарах
зэрэг асуудлууд орж байна.
ОТ-с төмөр замын хангамжийн станц болох Чойр хүртэл, тэгээд Хятад хүртэл нэг удаагийн баяжмал
зөөх туршилтын тээврийн багийн асуудал яригдаж байна. Одоогоор төслийн талбай хүртэл түлш
шатахуун зөөхөд уг автозамыг ашиглаж байгаа бөгөөд төлөвлөгдсөн туршилтын тээврийн багтай
харьцуулан үнэлсэн бөгөөд зарим нэг засвар үйлчилгээний ажил шаардлагатай болох магадлалтай.
Туршилтын багийн тээвэрлэлтийн үеэр дагалдах тээврийн хэрэгсэл, GPS-ийн систем зэргийг
хэрэгжүүлнэ. Мал зам хөндлөн гарах гарц байгуулах ажил ахицтай байгаа бөгөөд ажлын ихэнх
хэсгийг гүйцэтгээд байна. Зэрлэг ан амьтны хөдөлгөөнд учруулах аюул, саадыг багасгахаар замын
хажуу талд машинаа тавихад тавих төлөвлөсөн хяналтууд тодорхойгүй байдалтай байна. Зэрлэг ан
амьтны төрөл зүйлд учруулах болзошгүй аюулыг жолооч нарт анхааруулах талаар зарим
тэмдгүүдийг байрлуулсан хэсэгчилсэн гүйцэтгэлтэй байна. Гэвч зэрлэг ан амьтныг хамгаалах
үүднээс замын хөдөлгөөний хурдны зохицуулалт чухал шаардлагатай гол буюу эрсдэлтэй газруудыг
тодорхойлох үндэслэл нь энэхүү айлчлалын үеэр тодорхой бус байв (Мөн 5.9.2.3 хэсгийг харна уу).
Дүгнэлт ба ажиглалт

5.7.3

Дүгнэлт – Тээврийг Зохицуулах Менежмент
Байхгүй.
Ажиглалт – Тээвэрлэлтийг Зохицуулах Менежмент
30. Төслийн талбайн гаднах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зөөлрүүлэх талаар ажлын
төлөвлөгөөнд санал болгосон арга хэмжээнүүдийг шинэ замууд дээрх замын хөдөлгөөн
ихсэхээс өмнө тээврийн хэрэгсэл зэрлэг ан амьтантай мөргөлдөх эрсдлийг бууруулахын
тулд гүйцэтгэсэн байх.
31.

Загвар хийцийг шаардлагатай бол тохируулан өөрчлөхийн тулд мал амьтны зам хөндлөн
гарах цэгүүдийн ашиглалтад хяналт тавих.

32. PОТ-ГС, ОТ-ХБ, ОТ-нисэх буудлын замуудад тээврийн хэрэгсэл эрсдэлтэй газруудад замын
хажууд машин тавих, замаас гарч давхихаас хамгаалсан хашилт хамгаалалт барих талаар
төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг мэдээлэх. Хэрвээ тэдгээр нь тохиромжтой
бус хэмээн үзсэн тохиолдолд замаас гарч давхихтай холбоотой нөлөөллийг зохицуулах өөр
арга механизмыг санал болгох.
33.

Тээврийн хэрэгсэл зэрлэг ан амьтантай мөргөлдөхөөс сэргийлэхэд хурдны хязгаарын
зохицуулалт чухал шаардлагатай гол буюу эрсдэлтэй газруудыг тогтоох тодорхой
үндэслэлийг боловсруулах.

5.8

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ БОЛОН ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

5.8.1

Төслийн стратеги

Төслийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны явцад үүсэж болох биологийн олон янз байдал ад
нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл болон түүнийг бууруулах шаардлагатай арга хэмжээг OT-н БОННБҮ –ний
Хавсралт 3, мөн БОННБҮ-ний 6-р Бүлэгт тодорхойлов. Төслөөр учирч болох нөлөөллөөс
зайлсхийх, түүнийг хамгийн бага түвшинд барих, улмаар нөлөөллийг багасгах, нөхөн сэргээлтийн
ажлыг явуулж үлдсэн нөлөөллийг арилгаж нөхөн тэнцвэржүүлэх замаар нөлөөллийг шат дараатай
бууруулах арга хэмжээг авах зорилготой.
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Төслийн ашиглалтын шатны Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө (БМТ)-гөөр
хэд хэдэн зорилт тавьж байгаа бөгөөд биологийн олон янз байдал тай хамааралтай үйл ажиллагааг
өөр бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг багтааж байна. Үүнд:


Газар ашиглалтын төлөвлөгөө, тухайлбал бэлчээрийн менежмент, хөрсний нөхөн сэргээлт,
хөрс хөндөлтийг багасгах;



Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, тухайлбал биологийн олон янз байдал ыг
хамгаалахад чиглэсэн усны нөөцийн менежмент, экосистемийн үйл ажиллагаа;



Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, тухайлбал, тээврийн хэрэгсэлд дайруулж үхэж
үрэгдэх, газрын унаган төрх байдал эвдэрч сүйдэх, тээврийн хэрэгслээр үүсэх тоос шороо
хуримтлагдах, зөвшөөрөлгүй дурын зам ашиглахтай холбоотой асуудлыг зохицуулах;



Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө, үүнд зэрлэн ан амьтдыг татах хог
хаягдлыг замын дагуу хаяхаас урьдчилан сэргийлэх;



Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө;



Орон нутгийн хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө, үүнд
малчид болон орон нутгийнханы ашигладаг гадаргуу болон хөрсний усны нөөцөд нөлөөлж
болох болзошгүй нөлөөлөл;



Талуудын оролцооны төлөвлөгөө, үүнд Биологийн Олон Янз Байдлын
хамааралтай талуудын оролцооны үүрэг амлалт.

асуудалтай

Дээр дурдсан БМТ-өөр тодорхойлсон удирдлагын хяналт болон бусад менежментийн
төлөвлөгөөнөөс гадна Зээлдүүлэгчдийн стандартад нийцсэн байх шаардлагатай Биологийн Олон
Янз Байдлын асуудалтай холбогдох олон үйл ажиллагааг явуулах үүргийг ОТ хүлээсэн. Тэдгээрийг
БМТ-ийн Хавсралт С-д тусгасан Зээлдүүлэгчийн Биологийн Олон Янз Байдлын Мөрийн Хөтөлбөр
(ЗБМХ)-т тодорхойлж өгсөн. Тэдгээрт Биологийн Олон Янз Байдлын Тэнцвэртэй Байдлыг
Хадгалах Менежментийн Төлөвлөгөө (БТТБХМТ)-гөөр тусад нь боловсруулж буй ОТ-н Биологийн
Олон Янз Байдлын тэнцвэртэй байдлыг хадгалах хөтөлбөр боловсруулах ажил багтаж байна.
ОТ төсөл одоогийн байдлаар Биологийн Олон Янз Байдлын төлөвлөгөөнүүдээ шинэчлэн
сайжруулж боловсронгуй болгон ОТ-н Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо (2013 оны 4-р
улиралд бэлэн болно) –той уялдуулан нэгтгэх шатандаа явж байна. Энэ нь Биологийн Олон Янз
Байдлын талаар хүлээсэн бүхий л үүрэг амлалт, шаардлагуудыг ОТ-н Менежментийн тогтолцоотой
бүрэн нэгтгэж тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүнг хянах чадавхийг сайжруулах юм.
ОТ-н шинэчлэн сайжруулсан БМТ нь БТТБХМТ-тэй хамт Биологийн Олон Янз Байдлын эрсдэл,
нөөц боломж бололцоо, Биологийн Олон Янз Байдлын нөлөөллийг бууруулах, тэнцвэржүүлэх
зорилт, үйл ажиллагаа болон зорилгыг тодорхойлох менежментийн суурийг бий болгоно.
Биологийн Олон Янз Байдлын мониторингийн төлөвлөгөө нь үр дүнг хянах суурь болох юм. Аюулд
өртсөн амьдрах орчинтой холбоотой шаардлагуудыг баталгаажуулах Мониторингийн үндсэн
стратегийг (энэхүү төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон) одоо боловсруулж байна. Төлөвлөгөөг үр
дүнтэйгээр менежментийн ажил хэрэг болгосон баримтыг БОНБДЗ-ийн дараа дараагийн
айлчлалтаар шалгаж үзнэ.
Биологийн олон янз байдал , экосистемийн талаар баримтлаж байгаа ОТ төслийн ерөнхий зорилго
нь өмнийн говийн бүс нутгийн биологийн олон янз байдал ыг дэмжихэд чиглэсэн бөгөөд уурхайг
хаах үед Цэвэр эерэг нөлөөлөл (ЦЭН)-тэй байх зорилготой хэдий ч төслийн нийт явцад аль болох
эрт эхэлж цэвэр эерэг нөлөөлөлтэй үйл ажиллагаагаа явуулах боломж бололцоог эрэлхийлэн
ажиллаж байна.
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ОУСК-ийн 6-р Гүйцэтгэлийн Стандарт болон ЕСБХБ-ны 6-р Гүйцэтгэлийн шаардлагын дагуу ОТ
төсөл дараах нутгийн ховор төрөл зүйлийн тархалтад нөлөөлөл үзүүлэхийг тогтоогоод байна. Үүнд:


Нэгт, нэн ховорт тооцогдож буй хулан (Equus hemionus hemionus);



Хоёрт, аргаль (Ovis ammon); бөхөн (Gazella subgutturosa); жороо тоодог (Chlamydotis
undulate); могойч загалай (Circaetus gallicus) болон Монгол буурцгана (Chesneya/Chesniella
mongolica) and боржин чулууны илэрцийн ургамлын төрөл зүйлүүд;



Экосистемийн эн тэргүүний дөрвөн үйлчилгээний ажилд нөлөөлж байна (усны
зохицуулалтын журам, мал сүргийн бэлчээр, биомасс түлш, цэвэр усан хангамж); болон



РТ-н БТМХ–ийн зөвлөмжийн дагуу гаргасан бусад онцгой биологийн олон янз байдал ,
үүнд монгол бөхөн гөрөөс, есөн зүйл шувуу, заган ой, голын хайлаас.

Эдгээр төрөл зүйлийн тоо толгойг хамгаалах арга хэмжээг ЗБМХ-нд тусгасан ба БМТ-нд
хавсаргасан. БОННБҮ-г явуулж байх үед Идлэг шонхор Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Холбооны
жагсаалтын Ховордсон төрөл зүйлд ороогүй тул төслийн БОННБҮ хэрэгжсэнээс хойш дахин
оруулсан. Тиймээс түүнийг ЗБМХ-ийн шаардлагатай арга хэмжээнд хамруулан тодорхойлоогүй
байсан боловч ОТ ЗБМХ-г боловсруулах явцад энэхүү төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан
үзсэн.
Найдвартай суурь мэдээллийг бий болгох үүднээс Биологийн Олон Янз Байдлын төрөл бүрийн
хяналт шинжилгээний ажлыг хийж байна. Жишээ нь, хулан гэхэд газарт суурилсан зайн тандалт,
агаарын тандалт, амьдрах орчны зураглал, хүзүүвч суулгах болон хөдөлгөөн хяналт г.м.
Төслийн дам нөлөөллийн асуудлыг шийдэхэд шаардлагатай Биологийн Олон Янз Байдлын
тэнцвэржүүлэлтийн ажлыг тусгай тэнцвэржүүлэлт хийх арга хэмжээг тодорхойлох нэмэлт
ажиллагаагаар боловсруулж БТТБХМТ-нд нэгтгэх юм.
ОТ Биологийн Олон Янз Байдлын мониторингийн хөтөлбөр болон Биологийн Олон Янз Байдлын
тэнцвэрийг хадгалах стратеги боловсруулах гэх мэт стратегийн үндсэн гол үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний болон олон улсын мэргэжилтнүүд, төрийн бус байгууллагуудтай
стратегийн түншлэл байгуулан ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн талуудын оролцоо нь биологийн
тархалтын тэнцвэржүүлэлтийг хадгалах үр дүнтэй санал санаачлагыг дэмжихэд чухал хэвээр байх
болно.
5.8.2

Ажиглалт

Энэ хэсэгт багтсан баримт мэдээлэл нь 10-р сард хийсэн уурхайн талбайн айлчлал, Байгаль орчны
хэлтсийн ажилтнууд (ялангуяа биологийн олон янз байдал , газар ашиглалтын менежментийн баг)тай хийсэн ярилцлага, уулзалтын үеэр болон түүний дараагаар өгсөн баримт бичиг дээр үндэслэсэн
болно.
5.8.2.1 Нөөц бололцоо ба ажиллах хүч
БМТ-д хэрэгжилтийг хариуцах үндсэн албан тушаалтнууд, хариуцагчдыг тодорхойлж өгсөн. Үүнд
гол хариуцагч албан тушаалтнууд нь Биологийн Олон Янз Байдлын тэнцвэржүүлэлтийн Ерөнхий
зөвлөх болон ОТ-н Байгаль орчны хэлтсийн Биологийн Олон Янз Байдлын багийн ахлагч байна. ОТ
мөн Биологийн Олон Янз Байдлын талаарх зөвлөгөө (БТЗ) болон бусад төрөл бүрийн стратегийн
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гадны байгууллагуудыг оролцуулж байна. ОТ-н БМТ-нд үндсэн гол
асуудлууд, мөн бүх ажиллагсад, гэрээт гүйцэтгэгчдийн үүрэг хариуцлагыг нарийн тогтоож өгсөн.
10-р сарын айлчлалын үеэр хийсэн ярилцлагууд Биологийн Олон Янз Байдлын баг нь Биологийн
Олон Янз Байдлын асуудалд тавигдаж байгаа шаардлага болон БМТ-ний шаардлагуудыг сайтар
ухамсарласан, шаардлагатай даалгавруудыг биелүүлэхэд сайтар бэлтгэгдсэн, ажил үүрэгтэй
холбоотой эрсдэл, боломж бололцоог ухамсарлан ойлгосон нь харагдсан.
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Тус багийн ажлыг мөн хэд хэдэн зөвлөх, Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг гэх мэт гадны
түншүүд сайтар дэмжиж байна. Гадны хөрөнгө оруулагчид болон түншүүдтэй харилцаж байгаа
харилцаа цаашид ч эрхэм байх бөгөөд энэ цаг үед онцгой анхаарал хандуулбал зохих асуудал
болоод байна.
Чадавхитай холбоотой асуудал гарч болзошгүй зарим шинж тэмдэг бүхий салбарууд нь ЦЭН ба
Биологийн Олон Янз Байдлын тэнцвэржүүлэлтийн стратегийг боловсруулах, биологийн нөхөн
сэргээлттэй холбоотой асуудлуудтай холбоотой гарч байна. Хэдий ОТ –ийн удирдлагын баг,
Биологийн Олон Янз Байдлын багийн ерөнхий ухамсар мэдлэг боломжийн түвшинд байгаа боловч
биологийн олон янз байдал ад тавигдаж байгаа шаардлагууд/ЦЭН-ийн талаарх ерөнхий мэдлэг нь
цөөн тооны гол түлхүүр албан хаагчдад төвлөрсөн байна. Хийх ёстой нөхөн сэргээлтийн цар хүрээ
нь жишиг газруудыг зохион байгуулах, экологийн нөхөн сэргээлтийн шаардлагыг судалж шинжлэх,
ургамлын бүрхүүлийг нөхөн сэргээх нахианы (үрийн сан, суулгац зэрэг бусад нахиа) хангалттай
нөөцийг бий болгох ажлыг шаардаж байна. Өөрөөр хэлбэл мэргэшлийн түвшин өндөр боловч ба
цөөн тооны хүнд төвлөрсөн байна.
5.8.2.2

Экологийн ул мөр болон дэд бүтэцтэй холбоотой нөлөөллийн менежмент

БМТ-ийн менежментийн хяналт тавих нэг үндсэн зүйл нь цахилгаан дамжуулах шугамын шонтой
мөргөлдөж буй тогонд цохиулж үхэж байгаа (B09 ба ЗБМХ) шувуудын тоог багасгах үүднээс өндөр
хүчдэлийн шугам дээр шувууны нийслэгийн чиглэл өөрчлөгч суурилуулах ажил юм. “Уурхайн
ашиглалтын турш ан амьтны хорогдолтыг бууруулах шаардлагатай тул шувууны нислэг
өөрчлөгчийг байнга засварлаж байрлуулах ёстой”. Үргээгчийг суурилуулсан хэдий ч ажиллагаа нь
магадгүй шаардлага хангахгүй суурилуулалтаас шалтгаалан доголдож байна. Зарим нэг үзлэг
шалгалтыг хийж байгаа хэдий ч залруулах ажлыг нэн даруй хийж эрсдлийг багасгах нь чухал байна.
Шувууны нислэгийн чиглэл өөрчлөгчийг суурилуулах ажил дууссан хэдий ч буруу суурилуулсны
улмаас ажилуулахад хүндрэл гарч байна. Ээлжлэн солигдох хавхлага төрлийн нислэгийн чиглэл
өөрчлөгчтэй холбоотой гарч буй хүндрэлтэй асуудлын бодит нөхцөл шалтгааныг олж тогтоохоор
судалгаа хийж байна. ОТ-н БМТ-ийг шинэчлэн сайжруулж байгаа бөгөөд энэхүү шувууны
хорогдолыг бууруулах арга хэмжээний үр нөлөөг БОНБДЗ дараагийн аудитаар шалгаж хянах болно.
Төслийн талбайн гаднах бүх дэд бүтцийн хувьд экологийн ул мөрийг багасгах, гэмтсэн ургамлан
бүрхэвчийг сэргээх оролдлого хийж буй нь харагдаж байна. Тухайлбал, Өрмийн машины журам нь
геологи, байгаль орчин болон өрмийн багийн экологийн ул мөрийг бууруулахад чиглэсэн
стандартыг хангахыг шаарддаг. Ул мөрийг багасгах өөр нэг арга хэмжээ бол ажлын талбайг нэг
орох, гарах цэгтэй болгосон явдал. Түр замын нөхөн сэргээлтийн ажлыг төлөвлөсөн байна. 10-р
сард очиход тэдгээр замыг ашиглаж байсан ба тухайн үед шинэ зам барих барилгын ажил дуусаагүй
байсан. БОНБДЗ –ийн дараагийн айлчлалаар нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнг харж болно.
5.8.2.3

Замын хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн нөлөөллийн менежмент

БОННБҮ-д олон төрлийн зэрлэг ан амьтад авто замаас дайжин уугуул нутгаа алдах, ан агналтын
хэмжээ ихсэх, мөн замгүй газраар явах тээврийн хэрэгслийн улмаас үргэх зэрэг холбогдох бусад
эрсдлүүд буйг тогтоосон. Эдгээр нөлөөллийг багасгахын тулд тээврийн хэрэгсэл, замгүй газраар
явах хөдөлгөөнийг саатуулах инженерийн хийцийг байгуулах газрыг тогтоох зэрэг янз бүрийн арга
хэмжээг санал болгосон. Шаардлагатай замын аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээг эрсдэлтэй газруудад
хийж жолооч нарыг анхааруулах ажил хийгдэж эхлээд байна. Энэ удаагийн талбайн үзлэгээр
хөдөлгөөний хурдны зохицуулалт хийх зайлшгүй шаардлагатай газруудыг тодорхойлох ажил
тодорхойгүй байгаа нь харагдлаа. Үүний нэг адил хөдөлгөөн багасгах ажлын явцыг хянан үзэх
боломжгүй байсан ба дараагийн БОННБҮ-ийн айлчлалаар төлөвлөж байна. Хянан үзэх боломжгүй
ажлын төлөвлөлтийн төслийг Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлсэн байсан ба энэ нь дараа гүйцэтгэлийг
хянах нэмэлт арга хэмжээ шаардлагатайг илтгэж байна.
БМТ-д зэрлэг амьтдыг үргээн дайжуулж байгаа нөхцөл байдал, агнах, түүж цуглуулах үйл
ажиллагааны улмаас үхэж үрэгдэж байгаа байдалд хяналт тавих арга хэмжээ явуулах шаардлага
тавьсан байна. БМТ-д мөн тээврийн хэрэгсэл ОТ-ГС, ОТ-ХБ болон ОТ-нисэх буудлын замд замаас
гарч явахаас урьдчилан сэргийлэх хаалт, хийцийг шаардлагатай газруудад байгуулахаар заасан.
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Гэсэн хэдий ч ОТ 10-р сард БМТ (ЗБМХ) -нөөс энэхүү эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг хасахыг
Зээлдүүлэгч нарт санал болгосон. ОТ нь өөрийн Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг дагаж
мөрдөх ба энэхүү эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг яагаад хасах болсон, мөн авто замаас гадуурх
хөдөлгөөнтэй холбоотой нөлөөллийг багасгах тал дээр ямар арга хэмжээ авсан, юу хийхээр
төлөвлөж байгаа талаар тайлбар хийсэн баримт бичгийг Зээлдүүлэгчдэд хүргүүлнэ.
Тус баримт бичигт төслийн Биологийн Олон Янз Байдлын түншүүдийн санал бодлыг тусгах юм.
Гашуунсухайт, ОТ – Ханбогд, ОТ – нисэх буудлын замуудад тээврийн хэрэгсэл авто замаас гарч
замгүй газраар явж байгаа байдлыг зогсоох өөр арга хэмжээний хувилбарыг боловсруулан авч
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Айлчлалын үеэр уурхайн талбайд хяналт сайн байгаа тул
хэрэгжилт нь сайн байгаа боловч талбайн гадна зөвшөөрсөн замаас гадна хэд хэдэн зам гарсан
байгаа нь ажиглагдсан.
Гашуун Сухайтын замын хөндлөн гарах гарцын ажил дуусах шатандаа сайн явагдаж байгаа нь
ажиглагдлаа. 10-р сарын талбайн айлчлалын үед замгүй газраар жолоо барих явдлыг өөгшүүлэхгүй,
замын хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаа д нөлөөлөхгүйгээр зэрлэг ан амьтад аюулгүй зам хөндлөн
гарах талаар авах арга хэмжээнд тохиромжтой загвар хийц бүхий байгууламж барих талаар
хэлэлцүүлэг болох гэж байсан. Холбогдох мэргэжлийн хүмүүс,ОТ-н Биологийн Олон Янз Байдлын
баг, Зээлдүүлэгчийн Биологийн Олон Янз Байдлын мэргэжилтнүүд, УБ дахь бусад оролцогч талууд
газар дорх гарц гэх мэт зэрлэг ан амьтдын зам хөндлөн гарах цэгийн хувилбаруудыг хэлэлцэх
уулзалт-семинар 2013 оны 11-р сард болсон байна. Уулзалт-семинарын үр дүнтэй дараагийн
БОНБДЗ айлчлалаас өмнө танилцана. ОТ-н хяналтаас гадуур байгаа нөлөөллийг адил стандартаар
зохицуулахгүй буйн улмаас ОТ-н болон тус бүсэд баригдаж, ашиглагдаж байгаа бусад замтай
холбоотой өсөн нэмэгдэж буй нөлөөллийг зохицуулах нь бэрхшээлтэй байна.
5.8.2.4

Хулгайн анг зохицуулах менежмент

Зэрлэг ургамал, ан амьтдын хууль бүс бүтээгдхүүнийг хориглох журам (OT-10-E9-PLC-1001) –ын
хүрээнд ан ав хийхгүй байх бодлогын талаар бүх ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгч нарт танилцуулах
сургалтаар ойлголт мэдээлэл өгдөг. Энэ нь одоо хүчинтэй хэрэгжижи буй шаардлага юм. Тээврийн
хэрэгсэл болон орон байрыг шалгах цэгийн шалгалтыг хараат бус мэргэжилтнүүдийн
байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр OT-н БМҮХ (хараахан бэлэн болоогүй байгаа)–ээр дамжуулан санал
болгохоор төлөвлөж байна. Гэрээт
гүйцэтгэгч нарыг танилцуулах сургалтад хамруулах ба
Талуудын оролцооны төлөвлөгөө нь мөн нэгэн чухал мэдээлэл дамжуулах механизм хэмээн үзэж
байна. Төслийн талбайн үзлэгийн явцад эдгээр шаардлагыг хэрэгжүүлж байгаа нь харагдсан боловч
ОТ –ын ажиллагсад болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн танилцуулах болон бусад сургалтын үр нөлөөний
нотолгоог дараагийн БОНБДЗ-ийн айлчлалын явцад эрэлхийлэх болно. Өөрөөр хэлбэл төслийн
нөлөөллийг хянах чадвар нь одоогийн байдлаар цуглуулж буй тухайн бүс нутаг дахь ан авын цар
хүрээний талаар илүү өргөн хүрээтэй мэдээлэл авах ажлаас шалтгаалж байна.
5.8.2.5 Газар хөндөлтийг хянах, газрыг нөхөн сэргээх
ОТ нь байгаль орчны онцгой ач холбогдолтой газар нутгийг сүйтгэхгүйн тулд газар хөндөх
зөвшөөрлийг хяналт, үнэлгээгээр бататгахыг баталгаажуулдаг Газар Хөндөх Журамтай. ОТ-н
Байгаль орчны хэлтэс Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн журмыг хянаж, шинэчлэх ажлыг хариуцдаг.
Энэхүү журам нь төслийн талбай дээр бол талбайн гадна газар хөндөх асуудлыг хамаарах бөгөөд
Газрын асуудал хариуцсан баг гэрээт гүйцэтгэгчдлийг Газар хөгжүүлэх зөвшөөрөл (ГХЗ)-ийн
нөхцлүүдийг хэрэгжүүлэхэд байнгын хяналт тавьдаг. Санал болгож буй ажлын төлөвлөгөөг өгөхдөө
ГХЗ-ийн хүсэлтийн маягтыг гаднаас шаардах бусад зөвшөөрөл, баталгааны (ж нь: Ханбогдын Засаг
даргын тушаал) хамт Байгаль орчны хэлтэст өгдөг. Холбогдох бүх маягтын загвар, бөглөсөн
маягтын жишээг 10-р сарын талбайн айлчлалын үеэр үзсэн болно.
Газар хөндөхийн өмнөх байгаль орчны үзлэг шалгалтыг Байгаль орчны хэлтсээс хийдэг. Үүнд мөн
Биологийн Олон Янз Байдлын багаас ховор ургамал, бусад эмзэг мэдрэмтгий Биологийн Олон Янз
Байдлын орчин буй эсэхийг шалгадаг. Заалтууд нь “эмзэг” бүсийг хамгаалах зорилгоор зохиогдсон
гэв.
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Газар хөндөхийн өмнөх байгаль орчны үзлэг шалгалтын үр дүнгээр жишээлбэл эмзэг буюу ховор
ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах арга хэмжээ авах гэх мэт авах шаардлагатай арга хэмжээг зааж
өгнө. Батлагдсан ГХЗ-ийн хуулбарыг ажил эхлэхээс өмнө Гэрээт гүйцэтгэгч нарт өгөх бөгөөд энд
тухайн авах шаардлагатай арга хэмжээг заасан байна. Энэ нь эмзэг Биологийн Олон Янз Байдлын
хэв шинжүүдийг газар хөндөх ажиллагааны үеэр хөндөхөөс аль болох зайлсхийх үр дүнтэй арга
механизм болж харагдаж байна.
ОТ-н Газрын асуудал хариуцсан баг нь тухайн ажлыг дуустал ажлын бүсэд ГХЗ-ийн хэрэгжилтийн
үзлэгийг тогтмол явуулах үүрэг хүлээнэ. ГХЗ-ийн хэрэгжилтийн үзлэгийн маягтыг бөглөж тухайн
ажлыг хариуцах менежер буюу ахлах мэргэжилтэнд мэдээлдэг байна. Эдгээр маягтын жишээг 10-р
сарын айлчлалын үеэр үзсэн болно.
ГХЗ нь газар хөндөлт, түүний дараах нөхөн сэргээлтийн бүх үе шатуудыг хамардаг. Төслийн
менежер нөхөн сэргээлтийг бүрэн гүйцэд болсон хэмээн үзсэн тохиолдолд Газрын асуудал
хариуцсан баг гүйцэтгэлийн ажиллагаа, түүн дотор ажлын бүсийн гүйцэтгэлийн үзлэг хийдэг.
ГХЗ-ийн гүйцэтгэлийн үзлэгийн маягтыг Байгаль орчны ахлах мэргэжилтэнд хянуулахаар өгөх ба
хэрвээ нөхөн сэргээлт шаардлага хангахуйц байвал Газар хөндөх зөвшөөрлийн Гүйцэтгэлийн хэсэгт
гарын үсэг зурж, зөвшөөрлийг хаасныг мэдээлдэг.
Газар хөндөлтийн ажил нь ихэнх тохиолдолд өнгөн хөрсийг хуулдаг. Өнгөн хөрсний хадгалалт,
дахин ашиглалтыг зохицуулах Өнгөн хөрстэй харьцах журам байдаг. Өнгөн хөрс нь нүүлгэн
шилжүүлгэж буй байршилд зохицох эсэхийг шалгах сорилыг хийдэг. Гэрээт гүйцэтгэгчид ГХЗ
авахын тулд Байгаль орчны хэлтэст Өнгөн хөрсний менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан өгч,
хянуулна. Гэрээт гүйцэтгэгч нарт шаардлагатай мэдээллийг оруулсан маягтыг бэлтгэсэн нь гэрээт
гүйцэтгэгчдэд шаардлагад нийцүүлэх, өнгөн хөрсний менежмент, хадгалалт, тээвэрлэлтийн
стандартыг сайжруулахад тус дөхөм болсон.
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй газар хөндөлтийн цар хэмжээг нэгтгэн үзүүлсэн тогтмол
тайлан гаргадаг. 2013 оны 9-р сарын байдлаар төслийн талбайд нийт 2539.61га, төслийн талбайн
гадна нийт 1336.727га газрыг хөндсөн байна.
Төслийн экологийн ул мөр үлэмж их байна гэдэг нь газрыг тодорхой зорилтот орон нутгийн ард
иргэдэд нөхөн сэргээж өгөх нь чухал гэсэн үг юм. 10-р сарын талбайн айлчлалын үеэр зорилтот
орон нутгийн ард иргэд өнөгийн байдлаар тогтоогдсон эсэх нь тодорхойгүй байв.
Биологийн олон янз байдал ба газрын менежментийн багийн нэгдсэн хувь нэмрээр ГХЗ нь үр
дүнтэй, үүргээ сайн гүйцэтгэдэг болох нь харагдаж байв. Гэвч тус багуудын ажилтнууд үйл
ажиллагаа эрчимжих үед ачаалал ихэсдэг бэрхшээлтэй талаар дурдаж байлаа.
БМТ (B10) нь биет экологийн ул мөрийн улмаас үүссэн нөлөөллийн нөхөн сэргээлтийг ОТ-н Нөхөн
сэргээлтийн журам, Явцын Нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө, Өнгөн хөрстэй харьцах
журам, Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө зэргээр дамжуулан, Газар ашиглалтын менежментийн
төлөвлөгөөнд заасан зарчмуудын дагуу хангуулдаг.
Үүний зорилго нь сүйдсэн талбайг шат дараатайгаар нөхөн сэргээх юм. Зорилтууд нь нөхөн
сэргээлт хийх шаардлагатай талбайг багасгах, нөхөн сэргээлтэд шаардлагатай хөрсний материалыг
хадгалах, тогтвортой газрын бүтэц бий болгох, сүйдсэн газарт байнгын бөгөөд өөрөө өөрийгөө
тэтгэх ургамлан бүрхэвчийг бий болгоход чиглэнэ. Түүнчлэн эцсийн газар ашиглалтыг уурхайн
ашиглалтаас өмнөх үетэй дүйцэхүйц болгох, мөн түгээмэл тархацтай ургамлан бүрхэвч буюу
бэлчээр, зэрлэг ан амьтны орчин нутгийг бий болгох зэрэг зорилтууд байдаг. Үүнд хоёр үндсэн
бүрэлдэхүүн хэсэг буюу үе шат байдаг: техникийн нөхөн сэргээлт ба биологийн нөхөн сэргээлт. ОТн Судалгаа ба Биологийн Олон Янз Байдлын баг нь биологийн нөхөн сэргээлтийг боловсруулж,
улмаар хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөг тайлагнах үүргийг хүлээдэг. Харин техникийн нөхөн сэргээлт нь
гэрээт гүйцэтгэгчдийн үүрэг хариуцлага юм. Экологийн сайн үр дүнд хүрч, цаашид үр дүнг
бататгахад хоёр багийн хамтын ажиллагаа туйлын чухал.
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ОТ нь нэн тэргүүнд шаардлагатай ургамлыг хамгаалах үржүүлгийн арга техникийг судлах, нөхөн
сэргээлтэд шаардлагатай ургамлын нөөц, үрийг гаргаж авах зорилгоор Ургамлын үржүүлгийн газар
байгуулсан. Судалгаа, туршилтын ажлын маш сайн холбоо бий болсон нь ажиглагдсан. Гэлээ ч
эдүгээ явагдаж буй нөхөн сэргээлтийн ажлын хэрэгцээ шаардлагыг хангах үрийн нөөцийг гаргаж
авах нь бэрхшээлтэй байх магадлалтай.
5.8.2.6 Экосистемийн үйлчилгээ
ОТ төсөл нь БОННҮ болон Үндсэн Чухал Амьдрах Орчны Үнэлгээнд (ҮЧАОҮ) “хамгийн эгзэгтэй”
гэж тодорхойлогдсон дөрвөн чухал экосистемийн эн тэргүүний үйлчилгээнд нөлөөлж байна (мал
сүргийн нөхөн үржвэр, биомасс түлш, цэвэр усны хангамж болон зохицуулах журам). ОТ нь малчид
ашиглаж, хулан, зээрийн хоёр төрөл зүйлийн орших нутаг болсон бэлчээр нутагт томоохон
экологийн ул мөрийг үлдээж байна. Бэлчээрийн эрүүл мэнд, үржил шимийг дэмжих үйл ажиллагаа
нь экологийн болон нийгэм-орон нутгийн ард иргэдэд ашиг тустай. Гэвч малчдын ахуй амьжиргааг
дэмжих зорилготой зарим ажиллагаа нь зэрлэг ан амьтдад урдчилан тааварлаагүй сөрөг нөлөөг
үзүүлж болзошгүй. Тиймээс нийгмийн болон экологийн оролцоог сайтар уялдуулах нь чухал юм.
ОТ-н ашиглалтын шатны БМТ-ний гол зорилт нь “ОТ-н Биологийн Олон Янз Байдлын стратегийг
ОТ-н бусад байгаль орчны болон нийгэм/ард иргэдэд чиглэсэн стратегиудтай сайтар уялдуулж,
нийцүүлэх” хэмээсэн байдаг. Энэхүү механизмын гол нийцүүлэлт нь нэгдсэн менежмент ба
мониторингийн төлөвлөгөө, шинээр байгуулсан Экосистемийн ажлын хэсэг юм. ОТ нь тиймээс үр
дүнтэй нэгтгэлийг ажил хэрэг болгох арга хэмжээг идэвхтэй хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд нийгмийн
болон Биологийн Олон Янз Байдлын оролцооны түвшин сайжирч буй эхний баримт нотолгоо
харагдаж буй юм.
Тогтмол уулзалтууд болон зарим хамтарсан үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Экосистемийн
үйлчилгээний мониторинг нь ялангуяа “хамгийн эгзэгтэй” экосистемийн үйлчилгээний ханган
нийлүүлэлт, ашиглалт, ашиг тусын арга хэмжээг нэгтгэсэн байх нь чухал юм. Төслийн
экосистемийн үйлчилгээний хамаарлыг нягтлах нь төслийн үйл ажиллагааны хугацаанд тэдгээрийн
тогтвортой хангамжийг баталгаажуулахад хөнгөвчлөх арга хэмжээ
шаардлагатай эсэхийг
тодруулахад тустай.
Ялангуяа төслийн гүйцэтгэл ба бусад ашиглагчдад нэн чухал асуудал болох усны нөөцийн
ашиглалтад дээрх зөвлөгөөг хамааруулж болох юм. Тодорхой илэрхийлсэн үнэлгээ нь төслийн
чухал шаардлагатай экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөлөл, тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлагыг
ханган нийлүүлэлттэй нь харьцуулан тодруулах нь тэрхүү ханган нийлүүлэлт, ашиг тусыг хэвээр
хадгалах арга хэмжээг тогтооход тус дөхөм болох юм.
5.8.2.7 Мониторинг
ОТ нь хэд хэдэн төрөл зүйлийн эмзэг амьдрах орчинд нөлөө үзүүлнэ. Барилгын ажлаас урдчилж
суурь судалгааг гүйцэтгэх ажил хойшилсноос үүдэлтэйгээр төслийн зэрлэг ан амьтан, ургамлын
төрөл зүйлийн тоо толгойд үзүүлэх нөлөөлөл тодорхой бус үлдэж байна.
Тиймээс Биологийн Олон Янз Байдлын мониторинг маш чухал. ОТ-н Биологийн Олон Янз
Байдлын баг нь төслийн нөлөөлөлд өртөх ургамал, амьтны аймгийг хянах ажлыг идэвхитэй
хэрэгжүүлж, зэрлэг ан амьтны осол гэмтэл, үхэл, салаа туурайтан ба бусад төрөл зүйлийн тархалт,
шувууны нислэгийн чиглэл өөрчлөгч ба бусад асуудлын талаар улирал тутмын тогтмол тайланг
дотоодын хэрэгцээнд зориулан гаргадаг. Мониторингийн төлөвлөгөөг бүрэн гүйцэд гаргаагүй
байсан ба дараагийн айлчлалаар дахин шалгаж үзнэ. Эдгээр төлөвлөгөөг боловсруулахдаа залруулах
арга хэмжээний талаар заалт оруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх босго, нөхцөл байдлын хамт зааж
өгөх нь зүйтэй.
5.8.2.8 Цэвэр Эерэг Нөлөөлөлд хүрэх
ОТ-ийн биологийн олон янз байдал , экосистемд Цэвэр Эерэгээр Нөлөөлөх зорилгын дагуу БОННҮд тусгасан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байгаа
бөгөөд илрүүлсэн нөлөөг бууруулж биологийн олон янз байдал ыг тэнцвэржүүлэх ажлыг
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боловсруулах шаардлагатай юм. ОТ-н өмнийн говийн бүсийн биологийн олон янз байдал ыг
сайжруулах зорилт нь дэлхийн хэмжээнд ховордсон бэлчээрийн хөхтөн амьтад, өргөн газар нутгийг
хамарсан газарт бэлчдэг шувууд, түүнчлэн төслийн нөлөөллийн бүсэд буй багахан хэмжээтэй
ховордсон ургамлын төрөл зүйл байгаа, мөн тэдгээрийн тархалт, экологийн шаардлага тодорхой бус
байгаагаас шалтгаалан онцгой бэрхшээлтэй божл байна.
Урдчилан тааварлаж буй төслөөс үүдэлтэй дам нөлөөлөлд хууль бус ан агнуур ба цуглуулга ихсэх,
амьдрах орчны алдагдал, шувууд цахилгааны шонгийн мод мөргөх зэрэг асуудал орж байна.
Тэнцвэржүүлэх талаар урдчилан санал болгож буй арга хэмжээнд Ханбогд сумын зүүнээс баруун
хүртэл дамнасан 50,000 km2 хэмжээтэй томоохон “Тэнцвэржүүлэх газар нутаг” дээр үйл ажиллагаа
явуулах санал багтаж байна. Биологийн Олон Янз Байдлын тэнцвэржүүлэлтийн стратегийн (БТЗ ба
ОУУААН 2012) эхний судалгаа шинжилгээгээр энэхүү газар нутагт ан агнуурын түвшинг
бууруулж, бэлчээрийн менежментийн сайжруулан, хамгаалалттай бүсийг бэхжүүлснээр тодорхой
хэмжээний үр дүнд хүрэх боломжтой гэсэн байна.
Цар хүрээний улмаас шалтгаалан Биологийн Олон Янз Байдлын тэнцвэржүүлэлтийг тусгайлсан
тэнцвэржүүлэх үйл ажиллагаануудыг тодорхойлж, эцэст нь менементийн төлөвлөгөөнд нэгтгэх
салангид боловч нэмэлт ажиллагаагаар дамжуулан боловсруулах юм. Энэхүү тэнцвэржүүлэлтийн
стратеги нь 2011-ээс 2036 он хүртэл 25 жилийн турш дахь алдагдал ба ололт амжилтын эхний
төсөөллийг танилцуулах ба энэхүү хугацаа нь талуудын шаардлагыг шийдвэрлэж, ЦЕН-д хүрэхэд
боломжийн хугацаа хэмээн санал болгосон байна.
Тэнцвэржүүлэлтийг төлөвлөх үйл ажиллагааг гадны байгууллагуудтай хамтран эхлүүлсэн боловч
суурь мониторингийн мэдээлэл бэлэн болж, гол түншлэлүүдийг байгуулах хүртэл бодитой арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй байна.
ОТ нь одоогоор амьдрах орчин нь төслийн нөлөөлөлд үлэмж өртөх магадлалтай салаа туурайтны
нүүдлийн загвар, зан байдлын талаар мэдлэг хуримтлуулахаар судалгаа явуулж байгаа. Тухайлбал
хуланг радио долгионоор тандах ажил багтана. ОТ-н Биологийн Олон Янз Байдлын түншүүд болон
зөвлөхүүд хэрвээ санал болгосон үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж чадсан тохиолдолд ЦЕН-д
хүрэх боломжтой гэж үзсэн. Гэвч мөн томоохон бэрхшээлүүд байгаа. Тиймээс өнөөгийн нөхцөл
байдал бол төслийг хэрэгжүүлсний улмаас тохиолдолд Биологийн Олон Янз Байдлын гарз
хохирлын нэг юм (лавтай гарз хохирол, зөвхөн онолын хувьд бөгөөд магадтай бус ололт амжилт).
Бие даасан хараат бус ЦЕН-гийн хяналтын баг РТ-н ОТ ХХК-ийн Монгол улс дахь төслийн
талбайд ОТ-н үйл ажиллагааг эхний удаагаа хянаж шалгах, мөн доорх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр
2013 оны 8-р сарын 5-9-ны хооронд эхний айлчлалаа хийсэн байна. Үүнд:
ЦЕН-гийн хяналтын протоколын төслийн цар хүрээ, техникийн агууламжийг шалгах
ОТ-д Биологийн Олон Янз Байдлын хөтөлбөрийнх нь талаар нэмэлт, хууль эрхзүйн үүрэг үл
хүлээх мэргэжилтний санал зөвлөмж өгөх.
Уг баг ЦЕН-гийн “түргэн хугацаанд эрчимтэй бүтээн байгуулалт явагдаж буй томоохон хэмжээтэй,
өргөн уудам хөдөлгөөнтэй газар нутагт бэлчиж буй нүүдлийн төрөл зүйл” –ийн талаар олсон ололт
амжилтыг ирээдүйтэй гэж үзсэн. Энэ нь орон нутгийн ард иргэдийн дэмжлэг, Засгийн газрын
дэмжсэн бүтэц, “ОТ-ын сайн үлгэр жишээг үл дагасан” үйл ажиллагааны цаашдын үр дүнгийн
үлэмж эрсдэл зэрэгтэй холбоотой “томоохон бэрхшээлүүд”-ийн үл харгалзан онолын хувьд
боломжтой гэж үзсэн.
Дээрх бэрхшээлүүдийн улмаас ОТ-н БМТ нь хөнгөвчлөх үйл ажиллагаа болон Биологийн Олон Янз
Байдлын үйл ажиллагааг бүсийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд нэгтгэх боломж бололцоонд
үндсэн гол талуудыг оролцуулах үүрэг амлалтыг хүлээж байгаа.
ОТ нь шаардлагатай оролцоог хэрэгжүүлж, орон нутаг, үндэсний болон олон улсын түвшний чухал
түншлэл, харилцааг бүрдүүлэх арга хэмжээг авч байна. Энэхүү арга барил ба ОТ-н оролцогч
талуудтай төслийн нөлөөлөл, эрсдэл, боломжуудын талаар нээлттэй, илэн далангүй харилцах бэлэн
байдлыг магтан сайшааж байна.
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Дүгнэлт ба ажиглалт

5.8.3

Дүгнэлт – Биологийн олон янз байдал Болон Экологийн Менежмент
M1.16 Шувууны нислэгийн чиглэл өөрчлөгчийг суурилуулах ажил дууссан хэдий ч буруу
суурилуулсны улмаас ажилуулахад хүндрэл гарч байна. Ээлжлэн солигдох хавхлага
төрлийн нислэгийн чиглэл өөрчлөгчтэй холбоотой гарч буй хүндрэлтэй асуудлын
бодит нөхцөл шалтгааныг олж тогтоохоор судалгаа хийж байна. (мушгирсан,
эрүүлэг төрлийн том чиглэл өөрчлөгч нь зөв ажиллаж байна). Засах арга хэмжээ аль
болох хурдан авах нь чхуал бөгөөд ингэснээр уурхайн ашиглалтын явцад шувууны
хорогдолтыг бууруулах үр дүнтэй юм. Буруу суурилуулсаныг засахад тодорхой
хэмжээний зардал, тасалдал гарах тул үр ашигтай, зардал багатай засах төлөвлөгөө
боловсруулах хэрэгтэй. Энэхүү шувууны хорогдолыг бууруулах арга хэмжээний үр
нөлөөг дараагийн аудитаар БОНБДЗ шалгаж хянах болно. (B09, LBAP ID1, BMEP).

M1.17 10 сард ОТ нь Зээлдэгч нарт энэхүү бууруулах арга хэмжээг БМТ-өөс хасна гэж
санал болгосон байна (Зээлдэгчийн БМХ). ОТ нь Өөрчлөлтийг Зохицуулах
Менежментэд заасан журмаа дагаж энэхүү бууруулах арга хэмжээг яагаад хасаж
буйгаа үндэслэлтэйгээр тайлбарласан, машин замаас гарч машин тэрэг жолоодохтой
холбоотой нөлөөллийг буурулахад ОТ ямар аргахэмжээ авахаар төлөвлөж буйгаа
тодорхой тайлбарласан баримт бичгийг Зээлдэгч нарт явуулж батлуулах болно.
Тийм баримт бичигт мөн төслийн Биологийн Олон Янз Байдлын тал дээр хамтран
ажиллаж буй байгууллагаас ирүүлсэн санал, зөвлөмжийг тусгаж оруулсан байх
ёстой. Гашуун Сухайт, ОТ-оос Ханбогд, юмуу ОТ онгоцоны буудал хүрэх замын
эмзэг хэсэгт замаас гарч тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос урьдчилан сэргийлж
хамгаалахад өөр хувилбар бүхий арга хэмжээг боловсруулах хэрэгтэй. Хяналт сайн
хийгддэг сайтаас гадуур замаас гарч тээврийн хэрэгсэл жолоодсон хэд хэдэн мөр,
шинж тэмдэг айлчлалын үеэр ажиглагдсан (B04, LBAP).

M1.18 Орлуулсан хиймэл булаг нь Бор Овоо булгийн үерлэх нөхцөл, ус тогтоох талбайн
хэмжээ, ургамал, чулуулаг илэрц бүхий амьдрах орчин зэрэг шинж чанарыг аль
болох бодитой, ойрхон дуурайсан байх ёстой (БОННҮ B7a Бүлэг Хүснэгт 7.1).
Одоогийн хийц, загвар нь яг зорилтот ургамал бүхий орчныг сайн тодорхойлоогүй
буюу аль эсвэл гидрогеологийн зохион байгуулалтын шаардлагын хуввьд сайтар
тодорхойлж өгөөгүй байна.Бор Овоо булгийг усан хангамжаас нь хэсэгчлэн салгаж
чөлөөлсөн байгаа ба энэ нь одоо өөрийнх нь өвөрмөц онцлог ургамалын орчны гол
экосистем параметр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход хүндрэлтэй болгож болзошгүй
юм. Биологийн Олон Янз Байдлын Баг энэ тал дээр ажиллаж тогтмол мониторинг
хийж холбогдох зураг авсан байна. Гол бүрэлдэхүүн ургамалын төрөл нь аль
хэдийн усны хангамжаа алдсан байна. Хэрэв энэ ажил удахгүй хийгдвэл хоёр болон
илүү хромсомын солилцоо явагдах боломжтой юм. Гэхдээ гол ургамалын төрлийн
экологийн шаардлагыг тодорхойлох хэрэгтэй. (БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4 сард

хийсэн аудить WR12; 5.1.2.1 Бүлэг Асуудал No. M1.1-ээс харна уу).
Ажиглалт –Биологийн олон янз байдал ба Экологийн Менежмент
Газар хөндөлтийн нөөц. Заримдаа олон газар нутагт газар нөхөн сэргээлт зэрэг зэрэг
болдог. Газар нөхөн сэргээлт нь хөдөлмөр шаардсан үйл ажиллагаа бөгөөд шаардлагатай
үед нөөц бололцоо бэлэн байж, хөндөлтийн өмнөх ба нөлөөллийн дараах экологийн
үнэлгээг хийсэн байх шаардлагатай.
35. Замгүй газраар жолоо барилтыг зохицуулах. Замаас гарч жолоо барихаас сэргийлэх
зорилготой хашилт барих нь зохисгүй болох тухай саяхны дүгнэлтийг харгалзан үзээд
байгууллагын дотоодод болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт замаас гарч жолоо барьсны улмаас
биологийн олон янз байдал , бэлчээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар таниулах
цаашдын/одоогийн үйл ажиллагааг авч үзэх. Замаас гарч жолоо барихаас хамгаалах онцгой
чухал шаардлагатай газруудыг тодорхойлж, газрын зурагт тэмдэглэх буюу эсхүл
шаардлагатай мэдээлэл буй болоход тэрхүү газруудыг олж тогтоох тодорхой төлөвлөгөөг
боловсруулах.
36. Шинэ зам баригдаж буй тохиолдолд (орон нутгийн ард иргэдийн оролцоотойгоор) замгүй
газраар жолоо барих, замын экологийн ул мөрийг багасгахын тулд хуучин замуудыг нөхөн
сэргээх хугацаа заасан тодорхой төлөвлөгөө боловсруулах.
34.
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Өнгөн хөрсний менежмент. Өнгөн хөрстэй харьцах журмыг Биологийн Олон Янз Байдлын
буюу Ургамлын аймгийн баг хянаж, өнгөн хөрсний биологийн шинж чанарыг хадгалж,
унаган ургамлын үрийн хадгалалтыг сайжруулахын тулд зохих гүнд хуулалт хийх талаар
нягтлан үзэх. Өнгөн хөрсний эх сурвалж ба шилжүүлэн байршуулах газрыг тааруулах
шаардлага байхгүй байгаа харагдаж байна. Энэ нь хөрсний үрийн банк эх сурвалж болох
байршлаас шинэ хүлээн авагч байршилд санамсаргүйгээр шинэ төрөл зүйлийг тархаах
магадлалтай гэсэн үг юм. Тиймээс өнгөн хөрсийг нэгээс нөгөө байршилд шилжүүлэхдээ
зөвхөн адил төстэй экосистем, байгалийн бүсээс шилжүүлэх.
38. Газар хөндөлт. Экологийн хувьд эмзэг бүх газар нутгийг тодорхой зааглаж, ГХЗ олгохдоо
тэдгээрийг орхигдуулах эрсдлээс хамгаалахын тулд газрын зураг дээр тэмдэглэ. Нөхөн
сэргээсэн ургамлан бүрхэвч, амьдрах орчин нь өмнөх хөрсний бүтэц, найрлагын хувьд
нөлөөллийн төрөлтэй аль болох тохирч байх. Үүнийг одоогийн байдлаар Газар нөхөн
сэргээх төлөвлөгөө, журамд тодорхой тусгаагүй байгаа. Ургамал судлаачид нөлөөлөлд
өртсөн ургамлын нөхөн сэргэлтийн амжилтад үнэлгээ өгч, хяналт шинжилгээ хийх, мөн
нөлөөлөлд өртөх чухал буюу ховор ургамлын төрөл зүйлийг олж болохуйцаар Газар хөндөх
зөвшөөрөл (ГХЗ) –ийн журмыг өөрчил. Хэрвээ боломжтой бол зорилтот төрлийн бие
гүйцсэн ургамлыг бий болгохоор бодитой цаг хугацааг тогтоо. Хөндөлтийн өмнөх болон
нөхөн сэргээлтийн дараах төлөв байдлын харьцааны хэмжүүрийг нэгтгэсэн Завсрын Нөхөн
сэргээлтийн Менежментийн Төлөвлөгөөний зорилтуудын үр дүнг үнэлэх гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах санал тавь. Дуусгасан нөхөр сэргээлтийн хяналт
шинжилгээ, дүгнэлтийг хийж, үр дүнг хөндөхөөс өмнөх буюу нөлөөллийн өмнөх нөхцөл
байдалтай харьцуул, үүндээ ургамлын төрөл зүйлийн бүтэц, нягтшил, бүрхэцийн зураг,
тооцоог хамруул. Тогтсон, бие гүйцсэн ургамлан бүрхэвчид үнэлгээ өгөхийн тулд мөн
нөхөн сэргээлтийн дараах тохиромжтой хугацаанд гүйцэтгэх хэрэгтэй.
39. БМУТ-г гүйцэд боловсруулаагүй байгаа. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа
мониторингийн үр дүнд шаардлагатай хэмээн тодорхойлогдсон залруулах арга хэмжээнд
зориулсан тодорхой заалтуудыг тусгах. Одоогийн байдлаар мониторингийн мэдээллийг
хөрвүүлэх механизм буюу журмууд, дүгнэлтэд тулгуурлан арга хэмжээ хэрэгжүүлэх
асуудал бүхэлдээ тодорхой бус байна.
37.

40.

Экосистемийн үйлчилгээ. Нэн чухал шаардлагатай үйлчилгээнд үзүүлэх төслийн
нөлөөллийг харгалзан төслийн экосистемийн үйлчилгээнээс, ялангуяа хангамжийн төслийн
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд цэвэр усны хангамжаас хамааралтай байдлыг системтэйгээр
нягтлах. Энэ нь a) төслийн байгалийн нөөц баялгаас хамааралтай байдал, хангамжийн
өөрчлөлт цаг хугацааны явцад төслийн гүйцэтгэлд үзүүлэх нөлөөллийг тодруулах,; b)
ерөнхий хангамжтай холбоотойгоор төслийн нөлөөллийн далайцыг тодруулах c) төсөл
хангамжийг буюу эсхүл нөлөөлөлд өртсөн үйлчилгээнээс хүмүүсийн хүртдэг ашиг тусыг
хамгаалах шаардлагатай алхмуудыг хэрэгжүүлж буйг харуулах ач холбогдолтой.
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6
6.1

НИЙГМИЙН АСУУДАЛ
НИЙГМИЙН АСУУДЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

2013 оны 10-р сарын аудит нь барилгын үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал болох үед хийгдсэн бөгөөд
(төслийн талбай дотор болон талбайн хашааны гадна) төслийн үйл ажиллагаа ил уурхай, баяжмал
тээвэрлэлтэд төвлөрсөн байв. Соёлын өв, орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа , шилжин ирэлт нь тухайн айлчлал хийсэн цаг үед онц ач холбогдолгүй байсан тул
нарийвчлан судлаагүй болно. Тиймээс ихэвчлэн эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн, нөхөн олговор,
бэлчээрийн менежмент, ахуй амьжиргааг сэргээх, талуудын оролцоо, орон нутгийн харилцаа
холбооны асуудалд анхаарсан бөгөөд мөн орон нутаг, бүсийн хөгжил, ажиллах хүч, ажлын нөхцөл
байдал зэрэг асуудлыг бага хэмжээгээр анхаарсан болно.

6.2

ХӨДӨЛМӨР БА АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ

6.2.1

Төслийн стратеги

ОТ-н ажиллах хүчний харьцааны тайланд дурдсанаар 2013 оны 8-р сарын 31-ний байдлаар төсөл
дээр ОТ ХХК болон гэрээт компаниудын нийт 9,23620 ажилчин ажиллаж байв. Үүнд уурхайн
талбай дээрх ажилчид, мөн Улаанбаатар, Даланзадгад, Ханбогд21 дахь оффисуудын ажилчид орно.
Ойролцоогоор 2,900 ажилчид ОТ ХХК-д хамаарах бөгөөд үлдсэн ажилчид нь гэрээт гүйцэтгэгчид ба
туслан гүйцэтгэгч нарын ажилтчид юм. Нийт ажиллах хүчний 90 гаруй хувийг Монголчууд эзэлж
байв.
Ажилд авах, хөдөлмөрийн харилцаа, уурхайн үйл ажиллагааны ажлын нөхцлийн (түүнчлэн одоо
явагдаж буй аливаа барилга, өргөжүүлэлтийн ажил) ерөнхий шаардлагыг Монгол улсын
Хөдөлмөрийн хууль, ОУСК-ийн ГС2 ба ЕСББ-ны ГШ2-ийн зэрэг олон улсын стандартуудын дагуу
тодорхойлсон үйл ажиллагааны Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөө22 –г боловсруулсан
байна.
Энэхүү хөтөлбөр ОТ ХХК ба түүний бүх гэрээт ажилтнуудад хамаарна. Энэхүү төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх ХН-ийн бодлого, журмуудыг боловсруулсан байна.

ОТ-н Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХоГ)-нд мөн дотоодын ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих,
сургалт, эрүүл мэнд, үйл ажиллагааны үеийн аюулгүй байдлын тухай хэд хэдэн үүрэг
амлалтууд орсон. ОТ нь ХоГ-ний шаардлагуудыг харьцуулан хянадаг
.
6.2.2

Ажиглалт

ОТ төсөл нь одоогийн байдлаар Гүний уурхайн (ГУ) барилгын ажлын зогсоосонтой холбоотойгоор
шилжилтийн шатандаа байна. Одоогийн ажиллах хүч нь ил уурхай, зарим нэг дуусаагүй
өргөжүүлэлтийн ажил, ОТ-ГС –ын авто замыг гүйцээх ажилд төвлөрнө.

6.2.2.1 Ажилд авах

ОТ нь орон нутгийн ажилчин ажилд авах бодлоготой бөгөөд мэргэжлийн ур чадвар шаардаагүй
ажил горилогчдын орон нутгийн мэдээллийн сантай. Энэхүү орон нутгийн ажилчин авах
бодлогыг ОТ компани ба гэрээт гүйцэтгэгчид хэрэгжүүлдэг. БХБНГ хэлтэс Өмнөговь аймгийн
зорилтот сумдаас ажилчин авах ажиллаанд ХН-ийн хэлтэстэй нягт хамтран ажилладаг. Ханбогд
сумын төсөл хэрэгжиж буй нутгаас ажилд орох боломж хангийн өндөр байна.

20 Энэ тоонд Монголын Засгийн Газартай Хийсэн Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичгиийн Дагуу 3300 Монгол

ажилчдыг бэлтгэх ОТ-ын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан сургагч нар ороогүй болно.
21 Орон Нутгийн Харилцааг Зохицуулах Ажилтантай жижиг оффисууд мөн Баян-Овоо, Манлай сумын төвүүдэд
байрлаж байна.
22 Хөдөлмөрийн Менежментийн Төлөвлөгөө– Баримт бичиг. №. OT-10-PLN-0005 2013 оны 9 сарын 1.
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ThАудитын үеэр орон нутгийн засаг захиргааны төлөөлөгч23 Ханбогдын иргэдээс “орон нутгийн
ажил эрхлэлт хангалттай бус байгаа” тухай мэдээлсэн тохиолдол гарсан боловч энэ нь ажилд авах
үйл явцаас илүү, мэдээлэл хомс байгаа байдалтай холбогдож байна. БОНБДЗ нь илүү тогтмол, илүү
мэдээлэл өгөх орон нутгийн ажилд авах үйл явц, ажил эрхлэлтийн статистикийг бүрдүүлэх,
түүнчлэн нутгийн ард иргэдэд зориулсан тусгайлсан ур чадварын шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох
боломжийг олж тодорхойлсон (эдгээрийг хүсэлт тавьсан тохиолдолд гаргаж өгдөг боловч одоогийн
байдлаар байнгын давтамжтайгаар гаргаж өгдөггүй).
Ингэснээр орон нутгийн ард иргэд орон нутгийн оролцоог өөрсдөө хянаж, төсөлд ажил эрхлэх
өөрсдийн боломжийг хэрхэн ихэсгэх тухай илүү мэдээлэлд тулгуурласан сонголт хийх боломжтой
болно. ОТ нь 2014 оноос эхлэн орон нутгийн оролцоог ихэсгэж, бэлэн ажлын байр, орон нутгийн
иргэдийн ур чадварын хоорондын тэнцвэргүй байдлыг холбох Хөдөлмөрийн чадварын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхээр зорьж байна.
Дотоодын сар тутмын ажилд авалтын тайланг ХН-ийн хэлтээс бэлтгэдэг ба орон нутгийн ажилд
элсүүлэлтийн ахиц дэвшлийн тайланд тусгадаг. Үндсэн болон гэрээт ажилтнуудын харьцааны сар
тутмын тайлан мөн гаргадаг бөгөөд үүнд ХоГ-нд заасан үндсэн хэмжүүрүүдтэй харьцуулж гаргадаг
байна. Энэ нь ажилд авах бодлого, шаардлагыг гүйцэтгэлтэй харьцуулах боломжийг ОТ-д олгодог.
Ажилчдын урт хугацааны орон байрны асуудлыг шийдвэрлэсний дараагаар орон нутгаас ажилтан
авах талаар ирээдүйд асуудал тулгарч болзошгүй юм. Орон нутгийн ажил горилогчийг тодорхойлох
өнөөгийн ажиллагаа нь Ханбогд сумын суурин болон шинээр шилжин ирсэн оршин суугчдыг
ялгадаггүй24. Өөрөөр хэлбэл хүн ам өсөх тусам хэрвээ уугуул иргэд хөдөлмөрийн зах зээлд
өөрсдийн бүх чадамжийг ашиглахад шаардлагатай ур чадвараар зэвсэглэгдэж чадахгүй аваас орон
нутгийн боломж бололцооноос шахагдаж үлдэх эрсдэл оршиж байна.

ОТ болон Ажиллах хүч солилцох газрын нягт хамтын ажиллагаа, мөн Хөдөлмөрийн чадварын
хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр энэхүү асуудлыг багасгах боломжтой. Түүнчлэн орон
нутгийн ажилд авалт нь шилжин ирэгсдийн менежментийн стратегийн нэгэн чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд үүнийг зүй зохистой хэрэгжүүлснээр ажил хайгчдын
төлөвлөгдөөгүй урсгалыг бууруулахад ОТ-с сумд бодитоор туслалцаа үзүүлэхэд чухал юм.
Орон нутгийн ажилд авах үйл явцын цаашдын үнэлгээг дараагийн БОНБДЗ-ийн аудитын үеэр
хийх болно ere was one case during the audit of a local government representative 25 reporting

‘not enough local employment’ of people from Khanbogd, however this appears to be more
about a lack of information rather than an issue with preferential local recruitment processes.
The IESC identified an opportunity for improvement to provide more regular and informative
local recruitment and employment statistics as well as specific skills criteria to communities
(these are understood to be available if requested but not necessarily provided on a regular
basis at present). This would allow communities to monitor local content themselves and
potentially make more informed choices about how to increase their chance for employment
with the Project. OT intends to implement an Employability Program from 2014 to help
maximise local content and bridge the imbalance between available jobs and the skills in the
local community.
6.2.2.2 Ажилтны харилцааг зохицуулах менежмент
A Оюу Толгойн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран хамтын гэрээ хэлэлцээрийг
боловсруулсан бөгөөд цалин хөлс, нэмэлт хангамжийн хэлэлцээрийг үе үе тохиролцдог. 10-р сард
2012 оны хамтын гэрээний талаар үйлдвэрчний эвлэлтэй хэлэлцээр хийж байсан тул БОНБДЗ-с
төслийн талбайн айлчлалын үеэр төлөөлөгчидтэй уулзах боломжгүй болсон. ХН-ийн менежментийн
систем үүргээ сайн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ОТ-н өдөр тутмын үйл ажиллагааны хүрээнд хэд хэдэн

23 Баян багийн Засаг Даргатай 2013 оны 10 сарын 23-нд хийсэн уулзалт.
24 Монгол улсад хуулийн дагуу стандарт газар олж гэр барих юмуу өөр орон байр барьснаар тус орон нутгийн

харъяалалд бүртгэлтэй оршин суугч болох боломжтой.
25 Баян багийн Засаг Даргатай 2013 оны 10 сарын 23-нд хийсэн уулзалт.
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бодлого, журмуудыг шигтгэж өгсөн байна. ОТ-н хөдөлмөрийн харилцааны хэд хэдэн туршлагын
мониторинг тодорхой байна. Нарийвчилсан хяналт хийгдээгүй бөгөөд цаашид судалгаа хийх
шаардлагатай нэг салбар нь гэрээт гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг ХН/ажиллах хүчний харилцааны
шаардлагын үүднээс харьцуулсан мониторинг, аудит юм.

Үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад зориулсан ажилтны гомдлыг барагдуулах мехнизмыг
боловсруулах хэрэгжүүлж байна. Ишлэл татсан тайлангуудад тулгуурлан үзэхэд өнөөг хүртэлх
2013 оны ажилтны гомдол саналын түвшин нь ажиллах хүчний хэмжээтэй харьцуулахад
харьцангуй бага байна (2013 оны 10-р сарын дундын байдлаар 50 хүрэхгүй гомдол). Ерөнхий
үйл ажиллагаа нь олон улсын үйлдвэрлэлийн сайн туршлагатай нэг адил байгаа бөгөөд гомдлыг
шийдвэрлэх, тайлагнах ажиллагаа багтаж байна. Дараагийн төслийн талбайн айлчлалаар
ажилтнуудтай ярилцлага хийх болно

6.2.2.3 Цомхотгол/Ажилчдыг бөөнөөр ажлаас халах

2013оны 6 дугаар сарын сүүлээр РТ –с ОТ-н ГУ-н бүх бүтээн байгуулалтын ажил түр
хугацаагаар саатуулагдах болсныг зарласан. ГУ-н бүтээн байгуулалтын ажлын энэхүү “түр
завсарлалт” нь ОТ-н өргөжүүлэлтийн төслүүдийг мөн хамарч, улмаар ОТ ХХК ба Гэрээт
гүйцэтгэгч компанийн ажилчдыг удаа дараагаар бөөнөөр халахад хүргэсэн билээ.
ОТ-с ажлаас халалтыг зохицуулах цомхотголын төлөвлөгөөг бэлтгэж, хэрэгжүүлсэн байна.
Энэхүү ажлаас халах хөтөлбөр нь үйлдвэрчний эвлэл, гэрээт компани, ажилтнуудтай хамтран
ажиллах, ажлаас халахаас өөр арга замыг судлах, өөр ажилд томилох, ажлаас халалтын сөрөг үр
дагаварыг зөөлрүүлэх асуудлуудыг тусгасан. Цомхотголын төлөвлөгөө ерөнхийдөө Ажиллах
хүчний менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудыг хангасан мэт харагдаж буй бөгөөд уг үйл
явцыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, ажилтны гомдлыг нэмэгдүүлээгүй бөгөөд хэвлэл мэдээллийн
анхаарлыг сөргөөр татсан тохиолдол гараагүй болно.
Нийт ОТ ХХК-ийн 63 ажилтан, мөн гэрээт гүйцэтгэгч 22 компанийн 1,400 ажилчин нөлөөлөлд
өртсөн болно. БОНБДЗ –д өгсөн ХН-ийн баримтаар бол нөлөөлөлд өртсөн ОТ-н ажилтнуудын
60% нь буцаж ажилдаа орсон байна. Цомхотголын төлөвлөгөөний талаар гэрээт
гүйцэтгэгчидтэй хэлэлцэж тохиролцсон байсан нь ажиглагдсан. Түүнчлэн өөр ажилд
шилжүүлэн томилох тусгайлсан хөтөлбөрийг хамгийн их нөлөөлөлд өртсөн гэрээт
гүйцэтгэгчтэй хамтран хэрэгжүүлсэн болно (Redpath). ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгчийн ажлаас
халалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч, хяналт шинжилгээ хийсэн. Энэхүү үйл ажиллагааг
саяхан 2013 оны 10-р сард гүйцэтгэсэн тул ХН-ийн хэлтсээс аудитын үеэр хязгаарлагдмал цаг
хугацааг зарцуулсан ба БОНБДЗ-ээс гэрээт гүйцэтгэгч ба туслан гүйцэтгэгч нарыг бөөнөөр
ажлаас халсны эцсийн үр дүнг нарийвчлан хянаж, баталгаажуулах боломжгүй байсан болно.
Компанийн үндсэн ажилтны бус ажлаас халалтыг цомхотголын төлөвлөлтөд заасантай адил
стандартаар сайтар зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн эсэхийг хянан баталгаажуулах нь чухал.
Түүнчлэн ОТ-ийн бөөнөөр ажлаас цомхотголын хэрэгжүүлэлтийн үйл явц, үр дүн,
мониторингийн талаар нэмэлт мэдээллийг дараагийн аудитын үеэр хянаж, шалгах
шаардлагатай.
ОТ томоохон хэмжээний бөөнөөр цомхотголын тухай (ө.х. 500 –с дээш буюу ажиллах хүчний
25% -иас их) Зээлдүүлэгч нарт урдчилан мэдэгдсэн ёстой бөгөөд цомхотголын төлөвлөгөөний
урдчилсан хуулбарыг өгөх ёстой. Энэхүү төлөвлөгөө болон бөөнөөр цомхотголын үр дүнг
Зээлдүүлэгч нарт илгээх ёстой. Хөрөнгө оруулагч нартай асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл ирэх 12
сарын дотор ажиллах хүчний талаар тодорхой бус байдал оршсоор байх боловч одоогийн
байдлаар Төслийн хүрээнд цаашдын бөөнөөр цомхотгол төлөвлөгдөөгүй байна.
6.2.2.4 Ажилчдын орон байр
DТөслийн талбайн айлчлалын үеэр БОНБДЗ-д төслийн талбай дээр буй төрөл бүрийн байр сууцыг
үзэх завшаан тохиосон билээ. Төсөл олборлолтын шатанд орж, төслийн талбай дээрх ажиллах
хүчний хэмжээ үлэмж буурсан тохиолдолд Төслөөс зарим хуучин байр сууцыг шинэ барилгаар
солих арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Эхний шатанд нүүрсээр галладаг гэрүүдийг цахилгаан
халаагуураар солих буюу бүх байгууламжийг дулаанаар хангаж буй төвлөрсөн дулаан хангамжийн
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системд холбож байна. Одоогийн байдлаар төвлөрсөн халаагуурыг нөхөх гурван түвшний нөөцлүүр
байна. Ирэх өвлийн улиралд хэрэгжүүлэх дараагийн шатанд зарим гэрүүдийг шинэ байраар
орлуулах юм.
Шинэ орон сууцны байр бүхий Манлайн кэмпт очсон. Энэ нь өөр өөр ажиллах хүчнийг байршуулах
өөр өөр түвшний байр сууцны бүтэцтэй. Хамгийн доод түвшний стандарт нь 5-с дээш давхрын
ажилтнуудад зориулсан өрөө тус бүрт 2 ор бүхий угаалгын өрөө, шүршүүрийг дундаа ашиглах
өрөөнүүд юм. Бүх өрөөнүүд утаа илрүүлэгч, хөргөгч, зурагт, интернет, агааржуулагчтай. Энэ нь тус
бүр 72 өрөө бүхий 2,300 хүнийг орон сууцны байшингууд юм. Хоёрдахь түвшин нь 6-с дээш
давхрын ажилтнуудад зориулсан тус бүрт хувийн угаалгын өрөө, шүршүүр бүхий 2 хүний өрөөнүүд
юм. 7-с дээш давхарт зориулсан байр сууц нь хувийн угаалгын өрөө, шүршүүр бүхий ганц хүнд
зориулсан сууцнууд юм.
Гэр кэмпийн зорилт нь ариун цэврийн өрөө, шүршүүрийг дундаа ашиглах одоогоор нэгээс хоёр
хүнийг байршуулж буй мастер гэрүүдийг хадгалж үлдэх юм. Эдгээр зочдод болон ийм төрлийн байр
сууцанд байрлахыг илүүд үзэх ажилчдад зориулагдсан болно. Гэвч гэр тус бүрт байрлах хүмүүсийн
тоог дөрвөөс хоёр буюу хоёроос нэг болгож бууруулж байна.
Кэмп нь байшин доторх 2 сагсан бөмбөгийн талбай, 2 гар бөмбөгийн талбай болон дасгалын танхим
бүхий орчин үеийн амралтын бүстэй. Мөн гадна талбайд хөлбөмбөгийн талбай болон нэмэлтээр
сагсан бөмбөг ба воллейболын талбайтай.
Ажиглалтад, авсан ярилцлагад тулгуурлан ажилчдын байр сууцтай холбоотой асуудал төслийн
талбай дээр гардаггүй гэж дүгнэж байна. 2013 онд ОТ-с ажилчдын байр сууцны талаар дотоодын
аудитыг хийсэн бөгөөд энэхүү аудитын үр дүнгээс онц анхаарал татах асуудлууд илрээгүй. 2013 онд
нүүрсээр галладаг гэрүүдийг халах, мөн бүх оршин суугчдыг шинэчилсэн байр руу нүүлгэх
төлөвлөгөөг хойшлуулалгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Ханбогд дахь CIS-ийн кэмп хаагдсан бөгөөд үлдсэн бүх хоол хүнсний хангамжийн ажилтнууд
төслийн талбай дээр байрлаж байна. Төслийн талбайн хашааны гадна ОТ-ГС-ын замын ажил болон
бусад жижиг сажиг барилгын ажилд оролцож буй Монроуд компанийн ажилтан, ажилчдыг
байршуулах гурван түр кэмпийг үлдээсэн байна. Энэхүү кэмпүүдэд энэхүү аудитын ажлын хүрээнд
айлчлаагүй боловч ОТ-с нүүрсээр галладаг гэрүүд, агааржуулалт дутагдалтай зэрэг зарим илэрхий
асуудлуудыг шийдвэрлэхээр ажиллаж буй хэмээн мэдэгдсэн. БОНБДЗ-ийн зүгээс хэрвээ эдгээр
байгууламжууд богино хугацаанаас хэтэрч үлдэх бол дээрх асуудлуудыг аль болох түргэн
шийдвэрлэхийг зөвлөж байна26.

Урт хугацаанд байрлах ажилчны байр сууц энэхүү аудитын онцлох асуудал бус байсан
бөгөөд энэ талаарх шийдвэр нь хөрөнгө оруулагчид ГУ-н асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл
түдгэлзүүлсэн байдалтай үлдэж байна. Энэхүү сэдвийг БОНБДЗ-ийн дараагийн
аудитын үеэр хянаж шалгана

6.2.3

Дүгнэлт ба ажиглалт
Дүгнэлт – Хөдөлмөр ба Ажиллах Орчин
M1.19 Цомхотгол хийх төлөвлөгөө бэлтгэж гаргасан гэдгийг БОНБДЗ ойлгож байна харин
одоо цомхотголоос гарсан үр дүнг бүрэн нэгтэж хураангуйлан (Жишээ нь авсан арга
хэмжээ, гарсан үр дүнг тус бүрд нь ангилж, шилжүүлсэн буюу хуваарилсан тоо гэх
мэт) Зээлдүүлэгч нарт өгч танилцуулах хэрэгтэй (Хөдөлмөрийн Менежментийн

Төлөвлөгөө, Хэсэг 5.1.3).
M1.20 Зээлдүүлэгч нар болон БОНБДЗ-ийг ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн хамтарсан
цомхотголыг хэрэгжүүлсэн процесс, бууруулах арга хэмжээ, гарсан үр дүнг нь
тооцох, мониторинг хийсэн эсэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй

26 “Өмнөд” ба “Хойд” кэмпүүдийг 2013 оны сүүл, 2014 оны эхээр хаахар төлөвлөсөн, харин “Зуны” гуравдугаар

кэмпийн төлөвлөгөөг батлаагүй хэмээн ойлгосон.
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байна. (Хөдөлмөрийн Менежментийн Төлөвлөгөө, 5.1.3, 5.18 Хэсэг болон ХМТ

m07).
Ажиглалт – Хөдөлмөр ба Ажиллах Орчин
41.

Илүү тогтмол, мэдээлэл өгөх орон нутгийн ажилд авах ажиллагаа, ажил эрхлэлт, орон
нутгийн иргэдэд зориулсан тусгайлсан урч чадварын шалгуурыг хэрэгжүүлэх асуудлыг авч
үзэх.

42.

Орон нутгийн ажил олголтыг хянах, төлөвлөгдөөгүй ажил хайгчдын урсгалыг
бууруулахын тулд сумд дэмжлэг үзүүлэх боломжийг тодорхойлохын тулд Сум ба Аймагтай
үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах.

43.

Гэрээт гүйцэтгэгч ба ХН/ажиллах хүчний харилцааны туршлагын мониторинг, аудитын
нотолгоог бэлтгэх. БОНБДЗ-ийн дараагийн аудитын айлчлалын хуваарь, хамрах хүрээг
гаргах.

44.

Нүүрсээр галладаг гэрүүдийг 2013 онд халж, оршин суугчдыг төслийн талбай дээрх шинэ
орон сууцанд шилжүүлэн байршуулах.

45.

ОТ-н хашааны гадна байгаа түр кэмпүүдийн асуудлыг үргэлжлүүлэнэ шийдвэрлэх, гэрээт
гүйцэтгэгчид удаан хугацааны байр сууц шаардсан тохиолдолд хэрэгжүүлэх боломжтой
хувилбаруудыг тогтоох.

6.3

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ БА АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ

6.3.1

Төслийн стратеги

ОТ-с төслийн биет болон эдийн засгийн шилжүүлэн суурьшуулалтын үр дүнг зохицуулахын
тулд Дахин суурьшуулалтын мөрийн хөтөлбөрийг27 (ДСМХ) 2012 оноос хойш хэрэгжүүлж
байгаа болно. Энэхүү төлөвлөгөөг 2013 онд эдүгээгийн ашиглалтын шатны үйл ажиллагааг
тусган, Ханбогдын нөлөөлөлд өртсөн малчдын нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн төлбөрийн
төлөв байдлын явцыг мэдээллээр хангахын тулд шинэчилсэн. ДСМХ-ийн зорилго нь нөлөөлөлд
өртсөн малчин өрхүүдэд нөхөн төлбөр ба бусад олговорыг үр дүнтэйгээр олгох, мэдээлэлд
тулгуурласан малчдын оролцоо, нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн хяналт, үнэлгээ, аливаа
годмлыг барагдуулах зорилготой байв. ДСМХ нь мөн ОТ-н өнөөгийн бүх үйл ажиллагааг
хамрах, мөн шинэ үйл ажиллагаа, холбогдох байгууламжуудаас үүдэлтэй тохиолдох цаашдын
нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажиллагаанд зориулсан загвар болгон ашиглагдах зорилготой.
Энэхүү төлөвлөгөөний нэг гол дэмжлэг үзүүлэх бүрэлдэхүүн хэсэг нь Бэлчээр, амьжиргааг
сайжруулах стратеги28 юм. Энэхүү стратеги нь бэлчээрээ алдсан буюу бэлчээрийн өөрчлөлтөд
өртөх магадлалтай Ханбогд сумын бүх малчдад нээлттэй бэлчээрийн тогтвортой менежментийн
хөтөлбөрийг тодорхойлох зорилгоор зохиогдсон. Энэ нь нэн ялангуяа эдийн засгийн үүднээс
шууд нүүлгэн шилжүүлэлтэд буюу ө.х. төслийн “нөлөөллийн бүс”, 2004 ба 2011 оны нөхөн
төлбөр олгох ажиллагаанд хамрагдаагүй боловч бэлчээрийн хүртээмж, даац, чанарын
өөрчлөлтийн үр дүнд амьжиргаагаа хадгалж, сэргээх, сайжруулахад дэмжлэг хэрэгтэй байгаа
малчдад зориулсан хөтөлбөр юм.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг бууруулах, зохицуулахад чиглэсэн тус стратегийн бусад
нэмэлт бүрэлдэхүүн хэсэгт Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө29 (ГАМТ) болон
Газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) багтана. Эдгээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний баримт бичгүүд
нь төсөлтэй холбоотой үйл ажиллагаанд шаардлагатай газар хөндөлтийг багасгах шаардлагууд,
шаардлагатай орон нутгийн зөвшөөрлийг авах ажлыг зохицуулах юм.
.

27 Дахин суурьшуулалтын мөрийн хөтөлбөр- Doc. No. OT-10-PLN-0006 01.09.2013.
28 Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах стратеги - Doc. No. OT-10-E2-PLN-0001 01.09.2013.
29 Газар ашиглалтын менежментийн хөтөлбөр - OT-10-E9-PLN-0001-E 01.09.2013.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

13-391-H1

92

6.3.2

Ажиглалт

Эдгээр дүгнэлт нь холбогдох материалуудтай танилцаж, нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн
мэдээллийн сан, мониторингийн тайлан, БХБНГ хэлтсийн ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага,
Баян багийн Засаг дарга, Ханбогд сумын Засаг даргын орлогч асан30 зэрэг орон нутгийн зарим
удирдлага, мөн Ханбогд сумын малчны 3 төлөөлөгчтэй хийсэн уулзалтад тулгуурласан.
Дараагийн БОНБДЗ-ны айлчлалын үеэр нэмж ярилцлага авах болно.
6.3.2.1 Ерөнхий

2013 оны онцгойлон анхаарах зүйл нь 2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөр ба бусад хэд хэдэн
амьжиргааг сайжруулах төслөөс малчдад цаашдын дэмжлэгийг хүргэх байв. Ханбогд сумын
малчидтай ажиллах талаар бусад гаргасан ахиц дэвшилтүүд нь саяхан болсон малчин өрхийн
талаар тусгайлсан мэдээлэл бүрдүүлэх нийгэм-эдийн засгийн тооллого, малчдын эрүүл
мэндийн байдал, амьжиргааны судалгааг уурхайн нөлөөлөлд өртсөн болон бусад сумдтай
харьцуулсан судалгаа байв (Error! Reference source not found. дугаар хэсгийг хар).31 Төслөөс
мөн ган зудад өртсөн зарим малчдад зориулан уурхайн талбайн хашаан дотор малаа бэлчээхийг
зөвшөөрсөн хөтөлбөрийг шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн. Энэхүү хөтөлбөрт нийт 7 өрх айл
хамрагдсан бөгөөд хөтөлбөрийг ямар сөрөг асуудалгүй тун сайнаар хүлээн авсан. Төслөөс
цаашид энэхүү хөтөлбөрийг хэрхэн албан ёсоор хэрэгжүүлэх тухай заасан Бэлчээрлүүлэх
зөвшөөрлийн протоколийг боловсруулсан.
Өнгөрсөн жилд амьжиргаа, нөхөн олговор, Ундайн голын усны голдиролын шилжүүлэлт дээрх
усны эх үүсвэрт нэвтрэх тухай малчдаас хүлээн авсан хэд хэдэн гомдол саналыг шийдвэрлэхэд
ОТ ба РТ-оос өнгөрсөн 6-12 сарын туршид үлэмж хэмжээний нөөцийг ашигласан.
Эдгээр гомдлын заримыг шууд ОУСК-ийн Санал гомдлыг хүлээн авах Омбудсмэнд32 ирүүлсэн
бол (6.4.2.5-ыг хар), зарим нь ОТ-н нутгийн ард иргэдийн гомдол мэдүүлэх журмын дагуу
тавигдсан байна. Эдгээр гомдлын зарим нь нээлттэй хэвээр байгаа бөгөөд шийдвэрлэх
ажиллагаа явагдаж байна. БОНБДЗ нь ОТ нь гомдлыг шийдвэрлэх талаар идэвхтэй судалгаа
хийж, эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхээр малчид, ТББ-ууд, сумын засаг захиргаа болон Санал
Гомдлыг Зохицуулах Зөвлөх (СГЗЗ)-тэй холбогдох асуудлаар хамтран ажиллаж байна.
Одоо тохиолдож буй бэрхшээлүүдийг үл харгалзан Төсөл нь Малчны Сонгогдсон Баг (МСБ) –
ийн оролцоог хангах үйл явц болон СГЗЗ-ийн ирүүлсэн санал дүгнэлтийг малчдад дэмжлэг
үзүүлэх өнөөгийн арга ажиллагааг хянаж сайжруулах, хүчирхэгжүүлэх боломж бололцоо
хэмээн үзэж байна.
Эцэст нь хэлэхэд, Төслөөс 2014 онд эдгээр зорилтуудад хүрэхэд тус дэм болох цуврал арга
ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд үүнд тухайлбал дотоод ба гаднын
удирдах хороо, ажлын хэсгүүдийн хурал уулзалт, малчид ба сумд дэмжлэг үзүүлэх бэлчээрийн
менежментийн Мэргэжилтний хараат бус зөвлөл, мөн төслийн нөлөөлөлд өртсөн малчид,
тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүдийн албан ёсны үнэлгээний үйл явц зэрэг багтана. Эдгээр
төрөл бүрийн үйл явц бүхий үйл ажиллагааг малчдын асуудлын талаар нэгдсэн цогц
ойлголттой, үр дүнгийн эзэмшилт, цаашдын хөтөлбөрийн загвар, санхүүжилтэд нөлөөлөх эрх
бүхий Ахлах удирдлагын зүгээс хатуу зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй
байх болно.
6.3.2.2 Нүүлгэн шилжүүлэх
2004 оны нүүлгэн суурьшуулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 11 малчин өрх биет байдлаар нүүлгэн
суурьшуулалтад хамрагдсан бөгөөд нөхөн олговор авч, амьжиргаах сэргээх багцаар хангагдсан
30 Эдгээр хүмүүсийн аль аль нь Ханбогдын Нөхөн төлбөр олгох ажлын хэсгийн гишүүд.
31 Ханбогд сумын нийгэм-эдийн засгийн бүртгэл, Малчдын эрүүл мэндийн байдал, мал сүргийн судалгааг ОТ

холбогдох ажилтан, оролцогч талуудтай хамтран явуулсан.
32 Энэ аудитаар СГЗЗ-ийн процессийг хянах нь БОНБДЗ-ийн үүрэгт ажилд ороогүй болно.
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байна. Үүнээс нөлөөлөлд өртсөн 5 айл өрх нь 2011 оны эдийн засгийн дахин суурьшуулалтын
хөтөлбөрт хоёр дахь удаагаа хамрагдсан байна.
Эдгээр нүүлгэн суурьшуулсан малчин айл өрхийн үр дүнгийн үнэлгээг Төслөөс хийсэн бөгөөд
хамгийн сүүлд 2010 онд дотооддоо үнэлгээ хийсэн бол 2012 онд бэлчээрийн хүртэц, нүүлгэн
шилжүүлэлтийн талаар гадны байгууллагаар үнэлгээ хийлгэсэн байна. Эдгээр үнэлгээнүүдийн нэг
асуудалтай тал нь тэдгээр нь стандарт үзүүлэлтийн иж бүрдэл, тухайлбал амьдралын түвшинг
үнэлэх боломжийг бүрдүүлэх холбогдох орлуулах үзүүлэлтүүдийг ашиглаагүй явдал юм. Тиймээс
үр дүнг харьцуулах нь бэрхшээлтэй байсан. ОТ ба өмнөх БОНБДЗ аудитын үр дүнгээс үзэхэд
нүүлгэх шилжүүлсэн айл өрхүүд нь өөрсдийн амьжиргааг сэргээж, хэрвээ бүх биш бол ихэнх
тохиолдолд өөрсдийн амьдралын түвшинг сайжруулж чадсан байна.
Түүнээс хойш энэхүү бүлгийн зарим айл өрхүүд амьжиргаагаа сэргээхэд гарч буй бэрхшээл,
ашиглах бэлчээр багассан тухай гомдол мэдүүлсэн ба эдгээр айл өрхүүдийн төлөв байдлыг
Гүйцэтгэлийн Аудитаар албан ёсоор үнэлгээ хийх шаардлагатай байна. Гүйцэтгэлийн Аудитын үйл
явц нь өмнөх үнэлгээний үр дүнг нэгтгэж, нэмэлт дэмжлэг хэрэгтэй тохиолдол буй эсэхийг
тодорхойлох юм. Энэ нь нэгэн оройтсон тул аль болох яаралтай төлөвлөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй33.

Хамрагдах айл өрхийн тоо бага тул Гүйцэтгэлийн Аудит нь төвөг чирэгдэл багатай
байх боловч үүнийг хараат бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтнээр сайтар
боловсруулуулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. ОТ-с Ажлын удирдамжийг аль хэдийнэ
боловсруулсан бөгөөд Зээлдүүлэгчид болон БОНБДЗ нарт хэрэгжүүлэхээс өмнө
танилцуулах нь зүйтэй хэмээн үзэж байна.

6.3.2.3 Эдийн засгийн улмаас нүүсэн малчид
2011 оны нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрт нийт 89 малчин өрхөөс нэг өрх нь Нөхөн олговрын гэрээнд
гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй байна. Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрх нь Нөхөн олговрын
гэрээний эрхийн дагуу ОТ-д ажиллах боломжоор хангагдсан боловч албан ёсны баримт бичигт
гарын үсэг зурахдаа таагүй байсан байна. БОНБДЗ нь дараагийн аудитын үеэр байгаа баримт
бичигтэй танилцаж, ажил олгох гэрээ болон бусад баримтууд энэхүү эрхийг хүлээн зөвшөөрч,
хангагдсан хэмээн үзэх хангалттай нотолгоо бболох эсэхийг тодорхойлох болно.
Энэхүү 89 малчин өрхөөс нэг өрх нь дахин суурьшуулахын хүссэн бөгөөд (тэд одоогийн малын
бэлчээр нь байнгын асуудал, бэлчээрийн маргаан гардаг хэмээсэн) ОТ-с судалж үзээд,
тохиролцсоны эцэст зөвшөөрсөн. Энэхүү өрх нь гэрээ байгуулсан байсан бөгөөд ажил эрхлэлтийн
боломж зэрэг хэд хэдэн эрхийг хүлээн авсан байсан. Шинэ худаг гаргаж өгөх хэмээх үлдсэн эрхийг
2014 оны эхээр гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. БОНБДЗ нь дараагийн аудитаараа энэхүү бүрэн
хэмжээний шилжүүлэн суурьшуулалтын багцыг хэрэгжүүлсэн эсэхийг шалгана.
2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдсан нөлөөлөлд өртсөн бусад 88 малчин өрх нь нөхөн
олговорын багцыг бүх өрхүүдэд тод томруунаар хэрэгжүүлсэн тухай баримт нотолгоог
баталгаажуулсан бөгөөд бүх эрхүүдийн 90% гаруйг аль хэдийнэ хэрэгжүүлсэн байна. Зарим гүйцэд
шийдвэрлэгдээгүй тохиолдлуудад хүүхдүүд тодорхой насанд хүртэл хэрэгжүүлэх боломжгүй
боловсролын дэмжлэг үзүүлэх болон дээд сургуулийн тэтгэлэг олгох зэрэг асуудлууд багтаж байна.
БОНБДЗ-ын ерөнхий дүгнэлт нь нөхөн олговор болон бусад дэмжлэг олгох энэхүү бүлгийн сайтар
олж тогтоосон бөгөөд үргэлжилсэн харилцаатай байж, ОТ айл өрх бүрийн талаар сайтар
мэдээлэлтэй байна. Энэхүү бүлгийн талаар хөтөлбөрийн тоо баримт, тайлангийн зарим нь системтэй
бус бөгөөд цаашид сайжруулах боломжууд харагдаж байна. Тухайлбал яг ямар өрх ногооны
байгууламж, тэмээний ноосонд өртөг шингээх гинжин хэлхээний төсөл, хөрзөн ховхолж цэвэрлэх
зэрэг төрөл бүрийн хөтөлбөрт оролцсон тухай, аль өрх гомдол гаргасан тухай гэх мэт мэдэх нь ач
холбогдолтой. Үүнийг мөн тухайн бүлэг ямар амьжиргааг сэргээх үйл ажиллагаанд оролцсоноос
хамааран амжилтад хүрснийг тодорхойлох, үр дүнгийн үнэлгээний ажиллагаанд зохих удирдамж,
судалгаа авах загвар боловсруулахад ашиглах боломжтой.
33 Нүүлгэн шилжүүлэлт Мөрийн хөтөлбөрт Гүйцэтгэлийн Аудитыг 2012 онд хийхээр төлөвлөсөн байсан.
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Орон нутагтай харилцах хэлтсийн ажилтны малчны гэрт хийсэн айлчлалын талаар илүү албан ёсны
дүгнэлт нь мөн ач холбогдолтой. Энэхүү бүлгийн зарим ажилтнууд одоо бүтээн байгуулалтын үе
шатаас ашиглалтын үе шатанд шилжин, ил уурхайн урт хугацааны ажлын байруудад ажиллаж
байна. Эдгээр ажлыг малчид малаа маллах болон бусад орлого бүрдүүлэх үйл ажиллагааны зэрэгцээ
хийх боломжтой цагийн ажил (ойролцоогоор долоо хоногт 14 цаг) хэмээн ойлгосон хэвээр байна.
Зарим тохиолдолд өрхүүд “зээл төлөх”-ийг амьжиргаа сэргээх дэмжлэгийн нэг хэлбэр гэж үзэн
сонгосон байсан. Энэ нь зарим өрхүүд зээлийн төлбөрийг зохих ёсоор хэрэглээгүйгээс үүдэлтэйгээр
амьжиргааны сэргэлтэд нөлөөлж, урдчилан төлөвлөөгүй үр дүнг үүсгэсэн (ж нь эхнэр хүүхдээ
хаясан). Үүнийг үр дүнгийн үнэлгээний ажиллагааны нэг хэсэг болгон судлах нь зүйтэй.
Түүнчлэн малчид ОТ-н 2011 онд анхлан тогтоосон “нөлөөллийн бүс”-ийн гадна үлдсэнээс
үүдэлтэйгээр 2011оны нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй тухай гомдлууд саяхан
гарсан байсан. ОТ нь одоогийн нөлөөллийн нөхөн олговорын хөтөлбөрийг дахин нээхийг зорихгүй
бөгөөд БОНБДЗ-ийн зүгээс мөн өөр нөлөөлөл тогтоогдоогүй, бусад малчдын амьжиргааг дэмжихэд
чиглэсэн бэлчээрийн менежмент ба амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийг зохих ёсоор хэрэгжүүлж
буй тохиолдолд үүнийг мөн дэмжиж байна. ОТ нь Ханбогд сумыг Нөхөн олговорын ажлын хэсэг ба
нөлөөлөлд өртсөн малчдын төлөөллийг дахин хуралдуулж, дээрх гомдлуудыг шалгахыг дэмжиж
буй хэмээн мэдэгдсэн болно.34

6.3.2.4 Бусад сумын малчид

2013 онд ОТ төслөөс улирлын бэлчээр болон багассан нийтийн эзэмшлийн бэлчээрийн хориг
хязгаарын нөлөөнд өртсөн Ханбогд сумын бусад малчдад дэмжлэг үзүүлэхэд илүү анхаарал
тавьсан. Энэ бүлэгт төслийн шууд нөлөөллийн бүсийн гадна байгаа, бэлчээрийн менежментийн
хөтөлбөр болон холбогдох бусад орлого нэмэгдүүлэх боломж бололцоонд хамрагдах эрх бүхий
малчид орно. 2013 хэрэгжүүлсэн малчдад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд худаг ус сэргээх (38
худаг), өвлийн бэлтгэл хангаж хөрзөн цэвэрлэж ариутгах сургалт (110 малчин), нөхөрлөл
байгуулах (7 нөхөрлөл байгуулагдсан), мөн тэмээний ноосонд өртөг шингээх судалгааны төсөл
зэрэг багтана. Эдгээр төслүүдийг Бэлчээр, Амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд
хэрэгжүүлсэн байна. (Error! Reference source not found. дугаар хэсгийг хар).
БОНБДЗ-ийн зүгээс Ханбогд сумын бүх малчдыг тодорхойлж, зорьж чиглүүлэн, хяналт
хийснээр тасралтгүй сайжралтыг бий болгох боломжтой гэж үзэж байна. Саяхны нийгэм-эдийн
засгийн судалгааны үр дүн ОТ –г бүх малчин өрхүүдийн талаар илүү сайн мэдээллийн санг
бүрдүүлж, малчдад үзүүлэх дэмжлэгийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтийг өргөжүүлэх бодит
боломжтой гэж үзэж байна. Нэгэнт шууд бусаар нөлөөлд өртсөн малчдаас хэд хэдэн санал
гомдлууд ирж байгаа тул энэхүү бүлгийн судалгааг үр дүнгийн үнэлгээнд оролцуулахыг зөвлөж
байна. Ингэснээр төсөл эдгээр гомдлуудыг шалгаж үзэн, амьжиргааны нөлөөллийн талаар
аливаа худал нэхэмжлэлээс хамгаалах боломжтой. БОНБДЗ зүгээс дараагийн аудитын үеэр
сумын бүх малчдад дэмжлэх үзүүлэх үйл ажиллагааг шалгах болно.

6.3.2.5 Бэлчээр болон амьжиргааг сайжруулах
The Малын бэлчээр болон амьжиргааг сайжруулах стратеги нь дөрвөн чиглэлээр бие даасан арга
хэмжээ хэрэгжүүлж, дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнд: бэлчээрийн менежмент, бэлчээрийн усан хангамж,
мал сүргийн менежмент болон эрүүл мэнд, хамтын ажиллагаа болон зах зээлд нэвтрэх. Энэхүү
стратеги нь ОТ-н бэлчээрийн менежмент ба мал сүрэгт тулгуурласан амьжиргааг сайжруулалтын
ерөнхий хандлагыг чиглүүлэх ба эдгээр чиглэлээр хэд хэдэн төсөл хэрэгжсэн байна. Энэхүү
стратегийг зохих шаардлагуудад тулгуурлан зөв зүйтэй боловсруулсан мэт харагдавч энэ нь зөвхөн
онолын түвшинд бөгөөд одоо илүү дэлгэрэнгүй хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний дагуу ажил хэрэг
болгох шаардлагатай байна.
34 Тэмдэглэл: Үүнд иж бүрэн БОНБҮ шаардлагатай цахилгаан станц, ажилчдын байр зэрэг нэмэлт үйл ажиллагаа,

байгууламжийн нөлөөллийг хамааруулахгүй.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН
САЙТ ДЭЭР ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ: 2013 ОНЫ 10 САР

13-391-H1

95

Төслийн талбайд айлчлалын үеэр Төслөөс Бэлчээр, Амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийг бэлтгэж
буй тухайгаа ерөнхий танилцуулсан. Хөтөлбөрийг 2014 онд бэлэн болгох бөгөөд энэ нь ирэх 1-2
жилд хэрэгжүүлэх цаг хугацаанд оноосон, өртөг зардал төлөвлөсөн ажлууд байх юм. БОНБДЗ нь
OT-г энэхүү Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг шуурхайлахыг шавдуулж буй бөгөөд Төлөвлөгөөг
боловсруулах, эцэслэх ажлын нэг хэсэг болгож төлөвлөгөөний хуулбарыг Зээлдүүлэгч нараар
хянуулах нь чухал.
Энэхүү хөтөлбөрийг БХБНГ хэлтэс Байгаль орчны хэлтсээс хэрэгжүүлж буй бусад хэд хэдэн
холбогдох үйл ажиллагаатай хамт удирдан зохицуулж байгаа. ОТ-н хувьд өнгөрсөн хугацаанд
тулгарч байсан бэрхшээлүүдийн нэг нь малчдын амьжиргаа, биологийн олон янз байдал , ус болон
бусад байгаль орчны сэдэвтэй олон талтай асуудлуудын хүрээнд эдгээр багууд хоорондоо
зохицуулалт хийж, хамтран ажиллах юм.
Хамгийн чухал нь БХБНГ ба Байгаль орчны багийн дундын компанийн дотоодын Экосистемийн
үйлчилгээний ажлын хэсэг 2013 оны 8-р сард байгуулагдсан явдал юм. БОНБДЗ нь энэхүү ажлын
хэсэгтэй уулзаж, үүрэг даалгавраа амжилттай гүйцэтгэж байна гэж ажигласан. Энэхүү ажлын хэсэгт
зориулсан ажлын удирдамжийн төслийг гаргасан бөгөөд, БОНБДЗ-с үүнийг ахлах удирдлагын
багаар батлуулж, албан ёсжуулахыг зөвлөж байна.
Зэрлэг ан амьтны төрөл зүйлийн ашиг тусын тулд бэлчээрийн гарцыг сайжруулах арга хэмжээ нь
дэвшүүлсэн Биологийн Олон Янз Байдлын тэнцвэржүүлэлтийн нэгэн тулгын чулуу юм. Тиймээс
амьжиргааг сайжруулахад чиглэсэн аливаа арга хэмжээ нь энэхүү Биологийн Олон Янз Байдлын
тэнцвэржүүлэлтийн шаардлагатай нийцэх эсэхийг нягтлах нь чухал. Түүнчлэн аливаа Биологийн
Олон Янз Байдлын тэнцвэржүүлэлтийн арга хэмжээ нь малчдын бэлчээрийн менежментийн хам
нөхцлийг харгалзан, тэдний амьжиргаанд аливаа сөрөг үр дагавар үүсгэлгүйгээр зохион
байгуулагдах шаардлагатай.
ОТ-н дэмжлэгтэйгээр сумын бэлчээрийн менежментийн талаар зөвлөх Мэргэжилтний хараат бус
зөвлөл (3 гишүүнтэй)35 байгуулагдсан. Энэ нь маш эерэг үйл явдал бөгөөд БОНБДЗ-с энэхүү
зөвлөлийг бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагааны цаашдын зохицуулалт, ил тод байдлыг
буй болгоно гэж хүлээж байна. Бэлчээр, Амьжиргааг сайжруулах төлөвлөгөө нь дэр Зөвлөл,
Удирдах зөвлөл, Экосистемийн үйлчилгээний Ажлын хэсэг, Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг зэрэг
гадны ба дотоодын оролцогч талуудын хоорондын тодорхой удирдлагын зохицуулалтыг тусгах
ёстой.

6.3.2.6 Нүүлгэн шилжүүлсэн эмзэг бүлгийн иргэд
Эмзэг бүлгийн иргэдийн шинэчилсэн судалгааг 2013 онд Нийгмийн халамжийн газартай хамтран
гүйцэтгэсэн. Энэ нь Ханбогд сумын захиргаанаас нэвтрүүлсэн эмзэг иргэд буюу өрхийн
шинэчилсэн тодорхойлолттой давхцаж байна. Эмзэг бүлгийн өрх, түүнчлэн шууд нүүлгэн
шилжүүлсэн малчдын бүлэг доторх эмзэг өрхүүдийг олж тогтоох энэхүү үйл ажиллагаанд сумын
захиргаатай нягт хамтран ажиллах шаардлагатай болсон.
БОНБДЗ нь хэд хэдэн эмзэг бүлгийн иргэд, өрхүүдэд тусгайлсан туслалцаа үзүүлсэн тохиолдлуудыг
ажигласан. Үүнд ОТ-д ажил олгох, гэр хандивлах, хүнсний ногоо тариалах төсөлд хамруулах, орон
нутгийн бизнесийн хөгжлийн дэмжлэг гэх мэт. БОНБДЗ-аас нүүлгэн шилжүүлсэн эмзэг бүлгийн
иргэдэд чиглэсэн туслалцаа нь бусад адил төстэй хөтөлбөрүүдийн сул тал болох зөвхөн хандив
тусламж бус харин амьжиргааг сэргээхэд чиглэсэн байсныг тэмдэглэхдээ таатай байна.
Өнөөг хүртэл үзүүлсэн туслалцаа нь сайн эхлэх болох бөгөөд БОНБДЗ илүү далайцтай, сайтар
баримтжуулсан эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөрийг энэхүү ашиглалтын үе шатанд хүлээж
байна. Бусад судалж үзүүштэй чиглэлүүдэд эрүүл мэнд, боловсролын туслалцаа, мөн орлогын эх
үүсвэр төрөлжүүлэх боломж бололцоог нэмэгдүүлэх зэрэг юм. Эмзэг бүлгийн иргэдийн мэдээллийн
менежментийг сайжруулснаар Төсөл үр дүнг хянаж, үнэлэх боломжтой болно. Нүүлгэн шилжүүлсэн
эмзэг бүлгийн өрхүүдийг үр дүнг үнэлэх үйл ажиллагаанд тусгайлан оролцуулах шаардлагатай.

35 Энэхүү зөвлөл нь ХАА, бэлчээрийн менежмент, биотархалтын тус бүр нэг мэргэжилтнийг оролцуулна.
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БОНБДЗ нь энэхүү хөтөлбөрийн талаар нэмэлт мэдээлэлтэй дараагийн уулзалтаараа танилцах
хүсэлтэй байна.
Дүгнэлт ба ажиглалт

6.3.3

Дүгнэлт –Нүүлгэн Шилжүүлэх, Нөхөн Олговор болон Амьжиргааг Сайжруулах
M1.21 Ажлын чиг удирдамжыг ОТ гаргасан гэж ойлгож байгаа бөгөөд үүнийг
эцэслэж Зээлдэгч нар болон БОНБДЗ-д танилцуулж өгөх хэрэгтэй.
Биелэлтэнд Аудит хийхийг аль болох хурдан төлөвлөж хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй байна. (НШМХ10.1, 10.2 болон 10.4 Хэсэг).
M1.22 Өвөлжөөний бэлчээр алдагдалтанд өртөж 2011 оны нөхөн олговорын
хөтөлбөрт хамрагдсан нэг малчин өрх нөхөн олговороо хүлээж авсан хэдий
ч гэрээнд гарын үсэг зураагүй байна. Эдгээр нөхөн олговрыг олгосон, тус
малчин өрх нь нөхөн олговорыг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг нотлох
хангалттай баримтыг БОНБДЗ-ийг дараагийн аудитаар ирэхэд нь гаргаж
өгөх хэрэгтэй (БОНБДЗ 2013 оны 4 сарын Аудит; НШМХ, Бүлэг 5.4,
Хавсралт H).
M1.23 Үр дүнг үнэлэх албан ёсны үнэлгээг 2014 онд хийхээр төлөвлөж байна.
Үнэлгээ хийх хүрээ болон түүвэрлэлт нь малчин өрх нь амьжиргаагаа нөхөж
сайжруулж чадсан эсэхэд үнлэгээ хийхэд хангалттай байх хэрэгтэй. Эмзэг,
нүүлгэн шилжүүлэгдсэн өрхийг үр дүнг үнэлэх үнэлгээг тусад нь авч үзэж
үзэх хэрэгтэй (НШМХ,10.1, 10.2 болон 10.4 Хэсэг).
M1.24 ОТ нь Бэлчээр болон Амьжиргааг Сайжруулах Стратегийг боловсруулж
одоогийн байдлаар хэрэгжүүлж байна.
Тус стратеги нь сайн
боловсруулагдсан, ойлгомжтой юм шиг санагдсан хэдий ч зохих
шаардлагуудыг авч үзвэл энэ нь зарим талаараа ойлголт төдий байгаа тул
ашиглагдахуйц байх хэрэгтэй. Айлчлалын үеэр ОТ нь хэрхэн тус стратегийг
хэрэгжүүлэх талаар илүү нарийвчилсан төлөвлөгөө боловруулж гаргахаар
бэлтгэсэн байв. Тус төлөвлөгөөг 2014 онд боловсруулж гаргахаар төлөвлөж
байгаа бөгөөд хийгдэх ажлын цаг хугацаа, өртөг зардлыг тусгах хэрэгтэй.
Мөн Удирдах Комисс, Экосистемийн Үйлчилгээний Ажлын хэсэг, Ажлын
Хэсэг, Мэргэжилтнүүдийн Баг, Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсэг гэх мэт
оролцогч талуудын хооронд дахь удирдлага, засаглалын зохион байгуулалт
нь тодорхой байх ёстой. (БОНМХ 7-р Зүйл; НШМХ, Нөхөн Олговрын Матриц;
Бэлчээр болон Амьжиргааг Сайжруулах Стратеги).
Ажиглалт – Нүүлгэн Шилжүүлэх, Нөхөн Олговор Олгох, Амьжиргааг Сайжруулах
46.

Туршлагатай нүүлгэн суурьшилт, амьжиргааг сэргээх мэргэжилтнүүдээр үр дүнгийн
үнэлгээ, гүйцэтгэлийн аудит хийлгэх, энэ нь ОУСК-ийн ГС5 ба ЕСБХБ-ны ГШ5 –ийн
шаардлагуудын туршлагыг тусгах.

47.

2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрөөс эдийн засгийн шилжүүлэн суурьшуулалтад
хамрагдсан малчдын бүлгийн талаар дотоодын тайланг системчилж, хөтөлбөрийн тоо
баримтыг батжуулах.

48.

Өвөлжөөнийхөө бэлчээрийг алдсаны төлөө шинэ худаг болон бусад эрхийг эдлэхээр
тохиролцсоноор нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдахаар зөвшөөрсөн нэг малчин өрхийн
үлдсэн эрхийг эдлүүлэх, шуурхай хэрэгжүүлэх.

49.

“Зээлийн төлбөр”-ийг амьжиргааг нөхөн сэргээх гол дэмжлэг болгон сонгосон өрх
айлуудад тэрхүү зээлийг үр ашигтай ашигласан эсэх, эсбөгөөс өөр асуудлууд урган гарсан
эсэхийг шалгаж тогтоох (үүнийг үр дүнгийн үнэлгээний нэг хэсэг болгон хийж болно).

50.

Ханбогд сумын бүх малчдад үзүүлэх дэмжлэгийн төлөвлөлт, оноолтыг тасралтгүй
сайжруулахын тулд сүүлийн үеийн нийгэм-эдийн засгийн судалгааны тоо баримтыг
ашиглан малчин өрхүүдийн талаар илүү сайн мэдээллийн санг бүрдүүлэх.
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51.

Эмзэг бүлгийн иргэдийн хөтөлбөрийг өргөжүүлж, дараагийн аудитын үзлэгийн үеэр
үзүүлэх өмнөх үйл ажиллагаа болон цаашдын төлөвлөгөөт дэмжлэгийн талаар нэмэлт
баримт мэдээлэл бүрдүүлэх.

52.

Эмзэг бүлгийн иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх эрүүл мэнд, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
боломж бололцоог бүрдүүлэх арга хэмжээг судлах

53.

Бэлчээрийн үйлдвэрлэл зэрэг нэн чухал экосистемийн үйлчилгээг хэрхэн системчлэх,
үйлчилгээний хангамж, ашиглалт, ашиг тусыг хэвээр хадгалахад чиглэсэн үйл ажиллагааг
тодорхойлох.

6.4

ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

6.4.1

Төслийн стратеги

Ашиглалтын үе шатны төслийн нөлөөлөх газрын орон нутгийн иргэдийг оролцоог хангах ерөнхий
стратегийг тодорхойлсон Талуудын Оролцоог Хангах Төлөвлөгөөг36 (ТОХТ) ОТ боловсруулсан
байна. Энэхүү ТОХТ нь ОТ-ын БОНМТ-ний Үндсэн Баримт Бичгийн нэг хэсэг юм. Уг төлөвлөгөө
нь гол оролцогч талууд, гадны зөвлөх баг, орон нутгийн санал гомдлыг зохицуулах журам, орон
нутгийн иргэдийг оролцуулах мөрийн хөтөлбөр, мониторинг хийх, аудит хийх, тайлагнахад
тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлно.
ОТ нь хуучин ‘OASIS’ системээс шинэ РТ-Орон Нутгийн Иргэд, Оролцогч Талуудыг Хянах
Системрүү шилжиж байгаа тул ОТ-ын Төслийн оролцогч талуудыг зохицуулах менежмент нь мөн
шилжилтийнхээ үе шатанд явж байна. Уг РТ-Орон Нутгийн Иргэд, Оролцогч Талуудыг Хянах
Системийг 2013 оны 4-р улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ багц систем нь оролцогч
талуудын дата, мэдээлэл, оролцоо, зөвлөгөө хийсэн үр дүнг тэмдэглэх болон орон нутгийн ард
иргэдийн санал гомдлыг процесийг зохицуулах иж бүрэн систем юм. Орон нутгийн иргэдийн санал
гомдлыг зохицуулах журам зорилто сумдын хүрээнд олон жил хэрэгжиж байгаа бөгөөд сайн
боловсруулагдсан, нутгийн ард иргэд сайн мэддэг болсон байна. Төсөл нь энэхүү журмыг РТ-Орон
Нутгийн Иргэд, Оролцогч Талуудыг Хянах Системд нэгтгэхээр дахин хянаж үзэх гэж байна.
ОТ нь Ханбогд суманд орон нутгийн харилцааг зохицуулах баг болон оффистой бөгөөд тус оффис
нь одоогоор Төслийн мэргэжлийн сургалтын төвд байрлаж байгаа ба яваандаа зориулалтын Орон
Нутгийн Харилцааны Төвд нүүж очих юм байна. Уурхайн сайт дээр Орон Нутгийн Иргэдийн
Харилцааг Зохицуулах Мэргэжилтэн байгаа ба Даланзадгадад орон унтгийн иргэдийн харилцааны
албатай бүсийн оффис ажиллаж байна. Мөн Манлай, Баян-Овоо сумдад Орон Нутгийн Харилцааны
Ажилтантай туслах оффис ажиллаж байна. Ороны нутгийн харилцааны ажилтнууд нь БХНГ-ийн
хэлтэст хамаарна.
6.4.2

Ажиглагдсан зүйлс

2013 оны 10 сард хийсэн аудитаар бүсийн болон үндэсний эрх үүрэг бүхий байгууллагууд, төрийн
бус байгууллагуудтай (ТББ) зөвлөгөөн хийхээс илүүтэй орон нутгийн иргэдийн оролцоондилүү гол
анхаарлаа хандуулсан. Холбогдох баримт бичгийг шалгах, БХНГ-ийн ажилтантай хийсэн уулзалт
ярилцлага, Ханбогд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, багийн засаг дарга, сумын засаг дарга
дарга, малчидтай хийсэн уулзалт, ярилцлага дээр үндэслэн дүгнэлт гаргав.
6.4.2.1 Орон нутгийн оролцоо
Орон нутгийн оролцоо нь Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад гэсэн зорилтот сумуудад
чиглэх бөгөөд уурхайн сайт болон холбогдох байгууламжуудын байрладаг гол сум Ханбогд учир
онцгой анхаарал хандуулна. Энэ жил орон нутагтай холбоотой хэд хэдэн байнгын асуудлууд удаа
дараа гарч ирсэн ч төсөлтэй холбоотой эдгээр асуудлаар орон нутгийн иргэдийн төлөөлөлтэй
уулзаж ярилцсанаар хоорондын харилцаа ерөнхийдөө үр дүнтэй байна гэдгийг БОНБДЗ таатайгаар
тэмдэглэж хэлэх байна. Төслийн үр дүнд нөлөөлсөн орон нутгийн иргэдийн оролцооны
олонтөрлийн жишээ байна. Жишээ нь Бэлчээр Ашиглах Боломжийн Протокол, Түр Зуурын Гэрээ,
гэх мэт. Цөөхөн тооны бүлэг иргэдтэй уулзалт хийх, семинар зохион байгуулах, малчин өрхийн
гэрт айлчилж очих, багийн улиралын хуралд суух, судалгааны аялал, сайтаар явган зугаалах, хотын
36 Талуудын Оролцоог Хангах Төлөвлөгөө - Баримт. №. OT-05-PLN-0001 2013 оны 9 сарын 1.
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захиргааны хурал гэх мэт орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангахад хэрэгжүүлж байгаа олон
аргууд байна. Малчдын амьжиргаа болон бэлчээрийн менежмент, соёлын өв, Ундай Голын усны
чиглэлийг өөрчлөх усны нөөц гэх мэт олон төрлийн асуудлаар орон нутгийн иргэдтэй идэвхтэй яриа
өрнүүлж байна.
Одоо явуулж буй ашиглалтын үлй ажиллагаа болон талуудын сүүлийн үеийн оролцоог тусган
оруулахын тулд орон нутгийн оролцоог хангах анализ, стратегиа ОТ эргэн нягталж, шинэчлэвэл
илүү давуу талтай гэж БОНБДЗ үзэж байна. БХНҮ-ийн хэлтэс орон нутгийн оролцоог хангах
талдээр явуулж буй арга барилаа өөрчлөхийн тулд сүүлийн үеийн хүн амын тооллогын дата болон
Сонгогдсон Малчдын Багаас авсан санал хүсэлтийг хэрэглэнэ гэж мэдээлсэн. Ингэхдээ өөр олон
төрлийн оролцогч талуудыг авч үзэх хэрэгтэй (жишээ нь Орон Нутгийн Зөвлөх Хэсэг, Сонгогдсон
Малчдын Баг, Бэлчээр Ашиглагчдын хэсэг, Нөхөн Олговорын Ажлын Хэсэг гэх мэт). Эдгээр хэсэг
болгон өөрийн гэсэн тодорхой үйл ажиллагааны цар хүрээ, зорилготой учир орон нутгийн иргэдийг
оролцоог хангах ажлын үр дүнг нэмэгдүүлж, зөрчилдөж болзошгүй хөтөлбөр буюу үл нийцэж буй
санаа мэдээлэлийг багасгах ёстой. ОТ-д тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлын нэг бол эдгээр оролцож
буй талууд төлөөлөл гэж үзэж буй хүмүүсээ зөв төлөөлж байгаа эсэх юм (жишээ нь Сонгогдсон
Малчдын Баг37 гэх мэт).
БХНҮ-ийн хэлтсийн тодорхойлсноор орон нутгийн оролцоог сайжруулах боломж байгаа ба шинэ
Ерөнхий Менежер38 илүү зохион байгуулалттай стратеги болон нарийвчилсан төлөвлөгөө
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна гэж БОНБДЗ-д мэдээлсэн. БХНҮ-ийн хэлтэс орон нутагт чиглэсэн
үйл ажиллагаа төлөвлөхөөр долоо хоног бүр уулзаж хуралдаж байгаа боловч энэ нь илүү урт
хугацааны стратегийн бодлогод нийцсэн, ЭМАББО болон бусад хэлтсийг оролцуулах хэрэгтэй юм.
Төсөлд ур ашигтай зарим загваруудыг дурдвал орон нутгийн оролцоог чиглүүлэх үйл ажиллагааны
календарыг долоо хоног бүр буюу сар бүрээр төлөвлөж гаргах, чухал сэдвээр тодорхой асуудлын
дагуу оролцуулахаар бэлтгэх гэх мэт. Ундай Голын Урсгалын Чиглэлийг Өөрчлөх Төсөл нь
тодорхой асуудалд чиглэн гаднаас болон дотоодын өөр өөр олон мэргэжлийн багийг оролцуулан
орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах төлөвлөгөө боловсруулж болох сайн жишээ юм. Орон
нутгийн оролцоот үйл ажиллагааны үр дүнг бүртгэж тэмдэглэх, үр дүнд анализ хийх, тайлагнах
ажлыг Орон Нутгийн Иргэд, Оролцогч Талуудыг Хянах Системийг хэрэгжүүлснээр сайжруулна гэж
үзэж байна.
Талуудын Оролцуулан Байгаль Орчны Мониторинг Хийх Хөтөлбөр (ТОБОМХХ) нь ОТ Төслийн
байгаль орчинтой холбоотой асуудалд мониторинг хийхэд орон нутгийн иргэдийг ялангуяа Ханбогд
сумын малчдыг идэвхтэй оролцуулах тэргүүн туршлага бүхий санаачлага юм. Ус, ан амьтан,
ургамал, тоосжилт зэрэг байгаль орчны төрөл бүрийн гол гол элементүүдэд малчид, хүүхдүүд зэрэг
олон талын оролцоог хангасан мониторинг хийгээд эхэлчихсэн байна. Тус хөтөлбөрийн хадгалахын
тулд оролцогч талуудын итгэлийг бий болгохын тулд тогтвортой харилцаж, хамтран ажиллах нь
ОТ-ийн хувьд ихээхэн чухал юм. ТОБОМХХ-д оролцсон малчдаас БОНБДЗ ярилцлага авахад бүгд
мониторингоос гарах үр дүн болон бусад дата болон үйл ажиллагаатай харьцуулсан үзүүлэлтийг
харах сонирхолтой байгаагаа дурдаж байв.
6.4.2.2 Мэдээлэл түгээх
Өнгөрсөн 6-12 сарын хугацаанд орон нутагт их хэмжээний мэдээллийг тарааж, түгээсэн бөгөөд олон
төрлийн мэдээллийн хуудсууд, орон нутгийн сонинууд, багийн зарлалын самбарууд гэх мэтийг
олноор гаргасныг Байгаль Орчин Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөх батлан хэлж байгаа юм. Сүүлийн
үед орон нутгийнханд зориулан гаргасан нэгэн сонинд олон нийтийн зүгээс өөрсдийн мэдээллийг
нийтлэх боломж олгосон явдал нь хамгийн шилдэг арга барил бөгөөд ийнхүү олон нийтийн
мэдээллийг багтааж нийтлэхийг сайшаан дэмжиж байгаа юм.
Байгаль Орчин Нийгмийн Бие даасан зөвлөхийн ажигласнаар Төслийн зүгээс “урамшилтай сайхан
мэдээ” олон гарч хангалттай хэмжээнд нийтэд мэдээлж байгаа боловч илүү хэцүү сэдвээр буюу
орон нутгийнхны зүгээс “асуудал хөндсөн” тухай мэдээллийг түгээхэд тодорхой хэмжээгээр
37 ОТ нь Сонгогдсон Малчдын Баг болон Ханбогд сумын засаг захиргаатай шинэ малчдын баг тухайн нутаг

дэвсгэрийн оршин суугчдаар сонгуулах талаар хэлэлцэж байгаа ба ингэснээр бүх сумын малчдын төлөөлөл бий
болно гэж БОНБДЗ үзэж байна.
38 БХНҮ-ийн хэлтсийн шинэ Ерөнхий Менежер 2013 оны 8 сард Оюу Толгойд ажилд орсон.
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хязгаарлалт хийж байна. Өөр адил төстэй газруудад Түгээмэл Тавигддаг Асуултуудыг39 цуглуулж,
хариу өгөх байдлаар эсвэл үүнтэй төстэй арга хэмжээ авах нь орон нутгийнханд өөрсдийнх нь
хариултуудыг хэрхэн хүлээн авч, ажил хэрэг болгож байгааг харуулах үр бүтээлтэй арга болно.41
Илүү их ил тод байлыг харуулж, олон нийтийн итгэлийг олохын тулд орон нутгийн мэдээллийн
материалуудад тоо хэмжээтэй мэдээг илүү олон удаа гаргаж, сайжруулах боломж байж болох юм.
Тухайлбал хөдөлмөр эрхлэлтийн статистик үзүүлэлт, хүлээн авсан санал гомдлын тоо, тэдгээрийн
хэдийг шийдвэрлэсэн гэх мэт мэдээ баримт, мөн тухайн баримт таатай эерэг үзүүлэлттэй биш
байсан ч мэдээлэх нь зүйтэй.
Ханбогдод байрлах Орон Нутгийн Харилцах Төв нь өөрсдийн давуу талаа ашиглан олон нийтэд
хүргэж байгаа мэдээ материалыг илүү боловсронгуй болгох ашигтай хэрэгслээр хангаж өгөх
төлөвтэй байгаа. Тухайлбал, газрын зураг, олон талт загвар, бусад үзүүлэнгүүд, мөн байгаль орчин
болон нийгмийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг харуулсан үндсэн хэмжигдэхүүн бүхий график
зургууд гэх мэт арга хэрэгслүүд байж болох юм. Энэ төвийн бүтээн байгуулалт хойшлогдоход
сумын Засаг Захиргааны зарим шийдвэрүүд нөлөө үзүүлсэн болохыг Байгаль Орчин, Нийгмийн бие
даасан зөвлөх ойлгож байгаа хэдий ч олон нийттэй үр бүтээлчээр харилцахад энэхүү төв голлох
нөлөө үзүүлэхүйц чухал ба аль болох хурдан хугацаанд байгуулж дуусах хэрэгтэй гэж бид үзэж
байна. Одоогийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд Оюу Толгой шиг томоохон хэмжээний, урт хугацаанд
хэрэгжих уул уурхайн төсөлд тусгай зориулалт бүхий мэдээллийн төвтэй байх нь олон улсын
хэмжээнд зөв зүйтэй сайн туршлага гэж тооцогдоно. (Мөн 6.5.2 Хэсгийг үзнэ үү).
6.4.2.3 Орон Нутгийн Харилцах Төвийн Ажилтнууд
Үйлдвэрлэлийн одоогийн үе шатанд тухайн орон нутгийн ард иргэдийн дунд үр бүтээлч зөвлөгөө
өгөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зохих түвшний нөөц боломж ОТ-д бий. Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн
Харилцааны хэлтсийн дотор олон нийттэй харилцах үүргүүд нь олон нийттэй харилцах баг болон
орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн баг, бэлчээрийн менежментийн болон соёлын өвийн
баг гэх мэт бусад багуудад хуваагдана. Эрүүл мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчны Хэлтэс ч
мөн ялгаагүй агаарын чанар, усны нөөц, бэлчээрийн менежмент, замын хөдөлгөөний аюулгүй
ажиллагаа гэх мэт тодорхой асуудлуудаар олон нийттэй харилцдаг.
Менежерээсээ эхлээд орон нутгийн харилцааны ажилтнуудын ихэнх нь ажилдаа онцгой үнэнч
тууштай ханддагийн зэрэгцээ дийлэнх хувь нь уг Төсөлд гурваас дээш жил ажилласан, харилцаж
буй олон нийтийнхээ дунд итгэлцлийг бий болгож сайжруулж чадсан байгаа нь онцгой анхаарал
татаж байлаа. Түүнээс гадна ОТ-н болон Рио Тинтогийн ахлах түвшний менежерүүд 2013 онд олон
нийтийн үйл ажиллагаанд илүү идэвхтэй оролцсон нь Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөхөд
ажиглагдсан юм. Энэ нь өнгөрсөн жил олон нийтийн хүрээнд гарсан нэлээд бэрхшээлтэй зарим
асуудлуудыг зохицуулахад Төслийн зүгээс гаргасан чухал бодлого бөгөөд сайшаан дэмжүүштэй
алхам юм. Шинээр томилогдсон Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Харилцааны Хэлтсийн ерөнхий
менежер нь уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай, нөлөө бүхий Монгол үндэстэн
бөгөөд дээрх чиглэлд олон нийттэй харилцах ажлыг бүтээлчээр удирдан чиглүүлэх эрх мэдэл,
чадамжтай, ойрын ирээдүйд энэ зорилгодоо ихээхэн хувь нэмэр оруулахаар ажиллаж байна..
6.4.2.4 Орон нутгийн иргэдийн гомдол
Төслийн цар хүрээтэй харьцуулахад олон нийтийн зүгээс ирүүлсэн гомдлын тоо нь харьцангуй цөөн
юм.
Дараах графикт (Зураг 5) үзүүлснээр өнөөг хүртэл (9-р сарын сүүл хүртэл) 2013 онд нийт 50 орчим
гомдол ирсэн хэмээн тэмдэглэгджээ. Энэ тоог Говийн бүсийн цөөн хүн амын тоотой харьцуулан
үнэлгээг гаргах шаардлагатай.

39 Олон нийтэд зориулсан мэдээллийн тараах материалууд бараг бүгд зөвхөн Монгол хэлээр байгаа учраас эдгээр

ажиглалт дүгнэлтүүд тэдгээр нийтлэлүүдийн агуулгыг ярилцах байдлаар, мөн ОТ-н зүгээс аудиторт өгсөн товч
орчуулгууд дээр үндэслэсэн болохыг Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх онцлон тэмдэглэж байна.
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Зураг 5: 2013 онд олон нийтийн зүгээс ирсэн нийт гомдолын товч тоо баримт (Эх сурвалж: Оюу
Толгойн Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Харилцааны Хэлтэс)
Орон нутгийн иргэдийн гомдлыг бүртгэх, хуваарилах, боловсруулах систем боломжийн сайн
явагдаж байгаа хэдий ч гомдлын чиг хандлагыг судлах, дотооддоо болон гадагш нь тайлагнах
байдал нь асуудалтай байгаа нь ажиглагдлаа. Гомдлын тоо, төрөл зэргийг баримтжуулан тэмдэглэж
байгаа хэдий ч ерөнхий чиг хандлагыг албан ёсоор шинжилж дүгнэхгүй байгаагаас дараа дараачийн
гомдол гарах нөхцлийг бууруулах зорилгоор тухайн асуудлуудыг засаж сайжруулах ажил тэр бүр
хийгдэхгүй байна. Олон нийтийн гомдлыг илүү системчилсэн байдлаар шинжлэн дүгнэх шаардлага
байгаа хэдий ч Төслийн зүгээс олон нийтийн санал хүсэлт, давтагдан ирж буй гомдлыг анхаарч
ажиллаж байгаа зарим жишээ аудитын явцад ажиглагдсан. Шийдвэрлэх явцад өөр бусад гарч
болзошгүй асуудлуудыг тодорхойлсон бөгөөд гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг бас анхаарч үзүүштэй
юм. Олон нийтээс ирсэн гомдлын бүртгэлийг хянаж байх явцад зарим гомдол нь бүрэн
шийдвэрлэгдэхээсээ өмнө “хаагдсан” байдалтай болсон нь тогтоогдсон (тухайлбал, нэг нь ОТМанлайн авто замтай холбоотой асуудал байсан бөгөөд үүнд цаашид нэмэлт шинжилгээ судалгаа
шаардлагатай байх магадлалтай). Гомдлыг шийдвэрлэж буй хурдыг илүү сайн бүртгэн тэмдэглэх
боломжтой бөгөөд ингэснээр ажил гүйцэтгэлийг хэмжих, цаашид тасралтгүй сайжруулах
боломжтой болох юм.
Компанийн ахлах удирдлагуудад орон нутгийн иргэдийн гомдлыг зарим тохиолдолд мэдээлж
тайлагнаж байгаа ч тэдгээрийн чиг хандлага, шийдвэрлэж буй түвшин болон бусад мэдээллийг
хангалттай дэлгэрэнгүй мэдээлэхгүй, эсвэл мэдээ тайланг тогтмол хүргэхгүй байгаа нь ажиглагдсан
бөгөөд дээрхээс үүдэн шаардлагатай засч сайжруулах арга хэмжээг авах нөөц боломжийг
шийдвэрлэх боломжгүй болж байна гэж үзэж байна.
Олон нийтийн гомдлыг хүлээн авах шинэ журмыг ОНТОХС (Орон Нутаг Болон Талуудын
Оролцоог Хянах Систем)-тэй нэгтгэхээр төлөвлөж байна. Төслийн хувьд энэ бол одоо байгаа
журмаа шалгаж, улам сайжруулах, мөн шаардлагатай бол олон нийтийн харилцааны ажилтнуудаа
сургаж мэргэшүүлэх боломж юм. ОНТОХС-ийг хэрэгжүүлэх хуваарь гараагүй байлаа ч олон
нийтийн гомдлыг шийдвэрлэх журмыг сайжруулах хуваарьт хугацааг хойшлуулахгүй байх нь
чухал. Олон нийтийн дунд үл ойлгох байдал, төөрөгдөл үүсэх нөхцлийг аль болох бага байлгахын
тулд ОТ хуучин, шинэ журмыг хооронд нь нийцүүлэхийг зорих хэрэгтэй.
6.4.2.5 ОУСК-ийн СГЗЗ болон ЕСБХБ-ны Төслийн Гомдлыг Зохицуулах Механизм
ОУСК-ийн СГЗЗ нь 2013 оны эхээс хойш Ундай голын гольдролыг өөрчлөх болон Ханбогд сумын
малчдын амьжиргааны асуудлаар малчдаас ирсэн хоёр гомдлыг судалж байна. Саяхан 2013 он 7-р
сард Ханбогдын хэсэг оршин суугчид ЕСБХБ-ны Төслийн Гомдлыг Зохицуулах Механизмаар
дамжуулан мөн нэг гомдол бас ирүүлсэн. Энэ гомдол нь ОТ болон Энержи Рисорсиз (мөн Өмнөговь
аймгийн нутаг дэвсгэрт Ухаа Худаг хэмээх нүүрсний уурхайг ажиллуулдаг компани) компаниудад
аль алинд нь хамаатай буюу Хятад руу нүүрс тээвэрлэдэг замтай холбоотой, түүнээс үүдэн Ханбогд
сумын байгаль орчин сүйдэж , бохирдол үүсч болзошгүй байгаа тухай асуудал байсан.
Энэ аудитаар ОУСК-ийн СГЗЗ болон ЕСБХБ-ны Төслийн Гомдлыг Зохицуулах Механизмын
процессийг шалгах нь БОНБДЗ-ийн үүрэгт ороогүй ба харин СГЗЗ-ын үйл ажиллагааны хүрээнд
малчдыг оролцоо хэр их байгааг тодруулах, тус процесс нь энэхүү аудитаас гарсан дүгнэлт,
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ажиглалтанд эерэгээр буюу аль эсвэл эсрэгээг нөлөөлж буй эсэхийг тогтоох нь БОНБДЗ-ийн ажлын
үүрэгт орсон юм. Энэ утгаараа ОТ ХХК нь СГЗЗ-ийн үйл ажиллагаанд их хэмжээний нөөц хөрөнгө
үргүй зарж байгаа ба энэ нь малчид болон бусад талуудыг оролцуулах үйл ажиллагааг тасралтгүй
сайжруулах олон арга хэмжээнд түгжээ болж байгааг БОНБДЗ нотолж байна. Энэ процесс нь
Төслийн талуудыг оролцоог хангах бусад үйл ажиллагааг хэт дарж хазайлгаж болзошгүй гэж
БОНБДЗ-д ажиглагдлаа. СГЗЗ-ийн үйл ажиллагаа болон орон нутгийн иргэдийг оролцуулах
‘хэвийн’ үйл ажиллагаа хоёрын хооронд тодорхой хил хязгаар тавьж тэнцвэртэй байдлыг
хадгалахын тулд болгоомжтой зохицуулалт хийх хэрэгтэй. Ингэснээр ирсэн санал гомдлыг судалж
байх явцад бусад үйл ажиллагаа бусад газарт тасралтгүй явагдаж байх хэрэгтэй. ОТ Төсөл нь мөн
Төслийн Гомдлыг Зохицуулах Механизмтай гомдлыг судалж шалгах эхний үе шатанд нь хамтарч
ажиллаж байна.
Дүгнэлт ба ажиглалт

6.4.3

Дүгнэлт – Талуудын Оролцоо
M1.25 Орон нутгийн санал гомдлыг зохицуулах менежментийн журмыг ОТ хянаж
шалгаж байгаа бөгөөд 2013 оны сүүлээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй
ОНБТОХС шинэ системд системд нэгтгэж оруулах болно. Орон нутгийн
санал гомдлыг зохицуулах журмыг дахин шалгаж улам боловсронгуй болгох
ажлыг баримтжуулах хэрэгтэй ба чиг хандлагыг тодорхойлж анализ хийх,
гомдлын мөрөөр шалгаж судалж үзэх, шаардлагатай бол засах арга хэмжээ
авах, шийдвэрлэсэн чанарт мониторинг хийх, тасралтгүй сайжруулахын
тулд шийдвэрлэх түвшин, үзүүлэлтийг сайжруулах зэргийг журамд оруулах
хэрэгтэй. (ТОХТ, 5.7-5.8 Хэсэг, ТОХТ09).
M1.26 Орон нутгийн санал гомдлын талаар орон нутгийн ард иргэдэд тогмтол
тайлагнаж байх энгийн бөгөөд сайтар зохион байгуулалттай төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. ОТ үүнийг хийж хэрэгжүүлэхэд
хамгийн тохиромжтой ямар арга, ямар агуулга дээр гол анхаарлаа хандуулах
талаар орон нутгийн иргэдтэй зөвлөх хэрэгтэй. (ТОХТ09).
Ажиглалт – Талуудын Оролцоо
54.

Орон нутгийн оролцоонд хийсэн анализ дүн шинжлгээ болон стратегиа дахин хянаж
одоогийн ашиглалтын үйл ажиллагаа болон сүүлийн үеийн хүн амын тооллого, ялангуяа
малчидтай холбоотой хүн амын тооллогыг тусгаж шинэчлэх.

55.

Олон талын оролцогч талуудыг хамруулах ба хамрагдаж буй талууд нь төлөөлөх ёстой хүн
амаа хангалттай төлөөлж байгаа эсэхийг нягталж тодруулах.

56.

Орон нутгийн иргэдтэй харилцах стратеги болон түүнийг хэрэгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө
боловсруулж шинэчлэх. Арга хэмжээний хуанли болон сэдэвчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг
бэлдэх гэх мэт аргыг харгалзан үзэх. Тухайлбал Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төсөл,
бэлчээрийн менежмент зэрэг сэдвээр байж болно.

57.

Шинэ ОНТОХС-ыг (Орон Нутаг Болон Талуудын Оролцоог Хянах Систем) хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд олон нийттэй харилцсан ажлын үр дүнг тэмдэглэх, судлан шинжлэх,
тайлагнах ажлуудыг сайжруулах.

58.

Талуудын Оролцуулан Байгаль Орчны Мониторинг Хийх Хөтөлбөр (ТОБОМХХ)
хөтөлбөрийн үр дүнг тогтмол утга учиртайгаар тайлбарлаж, орон нутгийн иргэдэд таниулах
ажлыг боловсруулах. Эдгээр тайлангийн формат загвар болон агуулга хэрхэн боловсруулах
талаар оролцогчидтой зөвлөлдөх.

59.

Түгээмэл Тавигддаг Асуултууд юмуу түүнтэй ижил төстэй системийг ашиглаж олон
нийтийн санал хүсэлтэд тогтмол хариу өгөх, тэдгээрийг шийдвэрлэхийн тулд Төслийн
зүгээс ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар таниулах аргыг харгалзан үзэх.

60.

Ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, олон нийтийн итгэлийг олох зорилгоор тараах
материалууддаа тоон үзүүлэлт бүхий мэдээ баримтыг илүү тогтмол оруулах боломжийг
эрэлхийлэх.
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61.

Орон Нутгийн Иргэдтэй Харилцах Төвийг барьж дуусгах ажлыг түргэсгэх, баригдаж
дуусмагч Төслийн тараах материалууд болон үзүүлэнгүүдийг илүү олныг бэлдэн нийлүүлэх.

62.

Орон нутгийн зүгээс тавьж буй илүү ээдрээтэй нарийн асуудлуудыг үр дүнтэй зохицуулан
шийдвэрлэхийн тулд 2014 оны эхээр ОТ-н болон Рио Тинтогийн ахлах буюу дээд
удирдлагуудыг олон нийттэй холбоотой арга хэмжээнд идэвхтэй оролцуулах.

63.

Зохих нөөц бололцоог гаргуулах, орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж буй шийдвэрүүдийг
мэдээлэх зорилгоор олон нийтийн зүгээс ирүүлсэн гомдлыг дотооддоо дээд удирдлагуудад
тайлагнах явцыг сайжруулах.

64.

ОТ- Манлайн авто замтай холбоотой гомдлуудыг шалгаж, шийдээгүй үлдсэн асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг судлах.

6.5

БҮСИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

6.5.1

Төслийн стратеги

Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн асуудал нь Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Харилцааны Хэлтсийн
үндсэн үйл ажиллагаануудын нэг юм. Бүс болон орон нутгийг хөгжүүлэх чиглэлээр баримталж буй
ОТ-н үндсэн арга барил нь Өмнөговьд зориулсан урт хугацааны Хамтын Ажиллагааны Гэрээ
байгуулах явдал ба уг гэрээг дагалдан гол харилцагч сумдууд, Өмнөговь аймаг болон Төслийн
хувьд чухал ач холбогдолтой асуудлуудаар сэдэвчлэн дэд гэрээнүүд байгуулах явдал юм. Хамтын
Ажиллагааны Гэрээг боловсруулах ажил ид дундаа өрнөж байгаа ба энэ асуудлыг ижил төстэй гэрээ
хэлэлцээр байгуулж байсан туршлагатай Рио Тинтогийн мэргэжилтэн идэвхтэй дэмжин ажиллаж
байна.
Үүний зэрэгцээ Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Харилцааны баг орон нутагт зориулсан хэд хэдэн
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлж байгаа нь бүсийн болон орон нутгийн хөгжилд тэр дундаа орон
нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил, соёлын өв, олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй ажиллагаа , бэлчээрийн менежмент, хөдөлмөрийн чадвар, сургалт зэрэг чиглэлүүдэд
тодорхой хувь нэмрээ оруулж байна.
Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь дотогш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнийг
зохицуулах асуудалтай шууд хамааралтай бөгөөд үүнийг Гаднаас Шилжих Хөдөлгөөнийг
Зохицуулах Төлөвлөгөөгөөр40 зохицуулж, илүү доогуур түвшинд бол Хөдөлмөрийн Менежментийн
Төлөвлөгөө болон Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөөгөөр41 зохицуулж байна. Эдгээр төлөвлөгөө нь дотогш чиглэсэн буюу
гаднаас ирэх төлөвлөөгүй урсгалыг багасгах, бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийг сайжруулж
тухайн орон нутгийн ард иргэдэд хүн амын өсөлтийг зохицуулахад нь тусалж эдийн засгийн
тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн юм.
6.5.2

Ажиглалт

ОТ-н зүгээс хяналт тавих боломжгүй улс төрийн болон бусад асуудлуудаас шалтгаалан 2013 онд
бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн асуудал бүхэлдээ удааширсан. ОТ-н хяналтаас гадуурх
тэдгээр асуудлууд нь Өмнөговь дахь уурхай, урт хугацаанд ажилчдыг орон сууцаар хангах асуудал
болон түүнтэй холбоотой өргөтгөлийн төлөвлөгөөнүүдийг шийдвэрлэхэд сөргөөр нөлөөлсөн. Гэсэн
хэдий ч ОТ-Ханбогдын 35кВ цахилгааны шугам, дэд станц, Ханбогдын хог хаягдлын бүсийг
сайжруулах төслийг ашиглалтад оруулж, Баян-Овоо сумын нийтийн спортын барилгыг бүрэн
дуусгахад ОТ дэвшилт гаргасан.

40 Гаднаас Ирэх Шилжих Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Төлөвлөгөө – Баримт бичиг. №. OT-10-PLN-0004 2013 оны 9

сарын 01.
41 Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын Төлөвлөгөө- Баримт бичиг. No. OT-10-PLN-

0001 2013 оны 9 сарын 1.
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Саяхан ОТ Ханбогд сумтай Түр Гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ нь урт хугацааны бүсийн хөгжлийн
гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулах шийдвэрүүд гараагүй байгаа нөхцөлд орон нутгийн хэд хэдэн гол
чухал дэд бүтэц болон орон нутгийг хөгжүүлэх санаачлагуудыг хэрэгжүүлэх зорилготой юм.
Энэхүү Түр гэрээг байгуулсан явдалд Байгаль Орчин, Нийгмийн бие даасан зөвлөхийн хувиар
Төслийг сайшаан үнэлж байна. Түүнээс гадна энэхүү гэрээ нь Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ болон янз
бүрийн Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөөнүүдэд тусгаснаар Ханбогд сум болон бүс нутгийг
бүхлээр нь хөгжүүлэхэд анхаарах үүрэг амлалтуудаа үргэлжлүүлэн биелүүлэхэд ОТ-н хувьд чухал
алхам болох юм. Гэрээнд зааснаар үл гүйцэтгэх болон хойшлуулах нөхцөл байхгүй учир тухайн
орон нутгийн иргэдийн дэмжлэгийг хадгалахын тулд эдгээр арга хэмжээ нь чухал нөлөөтэй. Түр
Гэрээнд юу юу тусгасныг ОТ-н бүх хэлтэс нэгжүүд тодорхой ойлгоогүй байгаа нь аудитын явцад
ажиглагдсан бөгөөд энэ байдлаас үүдэн орон нутгийнхны хүлээлтийг зохицуулахад хүндрэл
бэрхшээл гарч буруу мэдээлэл хүргэхэд хүргэж болзошгүй. Аудитын хүрээнд Байгаль орчин,
нийгмийн бие даасан зөвлөхөд энэхүү Түр Гэрээний хуулбарыг үзэх боломж олдоогүй. Дараачийн
аудитын шалгалтын үеэр бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн асуудал ямархуу явцтай байгааг
цаашид үнэлж дүгнэхэд энэ гэрээг Зээлдэгчид болон Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөхөд
үзүүлэх нь зүйтэй.
6.5.2.1 Хамтын Ажиллагааны гэрээ
Рио Тинто өөрийн хэд хэдэн уурхайн талбайд орон нутгийн иргэдтэй урт хугацаанд эдийн засгийн
болон орон нутгийн хөгжлийн хувьд харилцан ашигтай гэрээ байгуулж хамтран ажиллахдаа
салбартаа тэргүүлэгч билээ. ОТ-н хувьд 2013 онд Өмнөговьд зориулсан Хамтын Ажиллагааны
“ерөнхий” гэрээ болон есөн дэд гэрээг боловсруулан бэлдэхэд нэлээд том ахиц гаргасан. аймаг,
сумдын удирдлагуудтай хамтран хэд хэдэн ажлын хэсэг болон дэд гэрээний багуудыг байгуулж
одоогийн байдлаар 5 дэд гэрээний багийн нийт 11 хурлыг зохион байгуулаад байна. Гэрээний
нөхцлийг боловсруулах ажил ахицтай явж байгаа гэж ойлгосон бөгөөд ОТ Хамтын Ажиллагааны
гэрээг (болон 5 дэд гэрээг) төлөвлөсөн ёсоор 2013 оны сүүлээр гүйцээх боломжгүй болж магадгүй
байгаа ч үйлдвэрлэлийн үе шатны эхэн үед гүйцээхээр ерөнхийдөө хугацаандаа явж байна.
Эдгээр гэрээнүүдийг эцэслэн гаргахад эрх мэдэлтнүүдээс гадна олон нийтийн оролцоо түлхүү
байлгахыг дэмжиж буй ОТ-н арга барилыг Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх дэмжиж
байна. Орон нутгийн хүн амын эзэмшил нь урт хугацааны олон нийтийн дэмжлэг, сайн харилцаатай
байхад туйлын чухал үүрэгтэй. Дараачийн аудитаар үүнээс илүү ахиц дэвшил гарсан байгаасай
хэмээн Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх хүсч байна.
6.5.2.2 Гаднаас шилжин ирэх нүүдэл
Сүүлийн 3 жилд Ханбогд суманд шилжин ирэх хүмүүсийн тоо нэлээд нэмэгдсэн болох нь саяхан
хийгдсэн нийгэм, эдийн засгийн тооллогын дүнгээс харагдаж байна. 2010 онд 3,500 орчим хүн (ОТ
уурхайн талбайд амьдарч байгаа хүмүүсийг тооцолгүйгээр) тоологдсон бол одоо 5,265 (үүний 4,469
нь байнгын оршин суугчид) болж өсчээ. Азийн Хөгжлийн Банкнаас гаргасан тооцоогоор сумын хүн
ам 2025 оны хавьд 30,000-35,000-д хүрэх төлөвтэй байгаа ба үүний 13,000-14,000 нь ОТ-н ажилчид
байх ажээ.44 сумын нийт хүн амын 60% нь Ханбогдод төрсөн бөгөөд үлдсэн 40%-ийн дийлэнх нь
сүүлийн 3 жилийн дотор ирж суурьшсан болох нь урьдчилсан үр дүнгээс харагдаж байна. Хүн амын
тооллогын сүүлийн тайлан удахгүй гарна. Шилжиж ирсэн хүн амын талаарх мэдээ баримт болон
дараачийн аудитаар шийдвэрлэхээр санал болгосон хяналт, менежментийн арга хэмжээг Байгаль
орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх хянаж үзнэ. Хүн амын тооллогын эцсийн тайлан нь Ханбогд
сумын гаднаас шилжин ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлын талаар илүү нарийн тоон
мониторинг хийхэд гол үндэс суурь болох хэдий ч энэ ажлыг ОТ сайтар дэмжих хэрэгтэй юм, учир
нь энэ тал дээр Засгийн Газрын чадавхи сул байна. Аудитын үеэр зарим эрх мэдэл бүхий засгийн
газрынхантай хийсэн ярилцлагаар одоогоор тэд байнгын оршин суугчдыг ‘бүртгэх’ журамын дагуу
тайлагнана гэж тодорхойлсон (жишээ нь тухайн газар гэр буюу орон байр барьж суурьшсан хүмүүс
гэх мэт) харин түр зуурын оршин суугчдыг бүртгэх төлөвлөгөө буюу журам гэж байхгүй байна.
Хамтын Ажиллагааны Гэрээний хэд хэдэн сэдэв нь төлөвлөсөн болон төлөвлөөгүй төслүүдээс
үүдсэн шилжин ирэх хөдөлгөөнийг урт хугацаанд зохицуулах асуудалтай шууд холбоотой ба энэ нь
хөрш зэргэлдээ сумдуудын дэд бүтэц, Ханбогдын хот төлөвлөлт, орон нутгийн болон бүсийн
сургалт, хөдөлмөрийн эрхлэх чадавхийн үзүүлэлтүүд гэх мэт асуудлыг хамарч байгаа юм. Гадны
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хүчин зүйлээс шалтгаалж шилжин ирэх хөдөлгөөнийг зохицуулахад эдгээр төслүүдэд тулгарч буй
нийтлэг хүндрэл бэрхшээлүүдийн нэг нь засгийн газрын зүгээс уг явцыг эзэмшиж, хариуцах асуудал
юм. Хамтын ажиллагааны гэрээ болон дэд гэрээнүүдийг бүрэн гүйцэд байгуулж дуусах үед Төслийн
үйл ажиллагаанаас үүдсэн шилжин ирэх хөдөлгөөнийг зохицуулахад ОТ, сумдууд болон Өмнөговь
аймаг үүрэг хариуцлагаа хуваарилж авах суурь нөхцөл нь бүрдэх юм.
Өмнөх Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөхийн аудитаас хойш шилжин ирэх хөдөлгөөнийг
зохицуулах зорилго бүхий үйл ажиллагаануудыг Ханбогд суманд төвлөрүүлэн үргэлжлүүлж,
Төслийн ажилчдаас бүрдсэн хүн амыг тэр дундаа ажилчид авах цэгүүд болон ажлаас халах үйл
ажиллагаануудыг хянаж байна. Өмнөговь аймагт зориулан АХБ-ны санхүүжүүлсэн төслийн хүрээнд
AECOM –ын гүйцэтгэсэн Ханбогд сумын мастер төлөвлөгөөнд ОТ мөн өөрийн хувь нэмрээ
оруулсан. Тус сумын төвд зориулсан Мастер төлөвлөгөөг нэлээн хувийг эцсийн байдлаар болгон
бэлдэж дууссан бөгөөд Төслийн зүгээс шаардагдах урт хугацаанд ажилчдыг суурьшуулах
шаардлагуудыг багтаасан болохыг ОТ-ын тайлбараас Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх
ойлголоо.
Ажиллах хүч болон ханган нийлүүлэгчдийг энэ жил цөөрүүлсэн нь шилжин ирэгсдийн
хөдөлгөөнийг зохицуулах томоохон нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагыг бууруулжээ. Гэвч
ажилчдын байр сууц болон далд уурхайн талаар эцсийн шийдвэрийг гаргаагүй байгаа энэ мөчид сум
болон ОТ-д шилжин ирэгсдийн хөдөлгөөнийг хянах арга замыг судлах, мөн төлөвлөөгүй шилжин
ирэх хөдөлгөөн болон холбогдох асуудлуудыг шийдвэрлэх сумын чадавхийг бий болгох зорилгоор
хамтран ажиллах боломж нээгдэж байна. Түр гэрээнд заасан ажлууд шиг заримдаа бүр жижиг
хэмжээний дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэхэд тодорхой тооны нэмэлт хүн хүч шинээр авчрах болдог.
Үнэн хэрэгтээ, Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Харилцааны хэлтэст эдийн засгийн хөгжил болон
шилжин ирэгдсдийн хөдөлгөөнийг зохицуулах мэргэжилтэн авахаар ОТ шинэ ажлын байр зарласан
ба энэ ажлын байранд ажиллах хүнийг авсан тохиолдолд шилжин ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотой
асуудлууд дээр идэвх чармайлттай ажиллах боломж бүрдэх юм.
Урт хугацаанд ажилчдын байр сууцаар хангах шийдэл, нийгэм, эдийн засгийн шинэ мэдээ баримт,
аймаг болон сумдуудтай байгуулсан бүсийн болон эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны
талаар байгуулсан гэрээ зэргийг тусгахаар Гаднаас Шилжин Ирэх Хөдөлгөөнийг Зохицуулах
Төлөвлөгөөг 2014 онд шинэчилэх төлөвлөгөөтэй байна. Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан
зөвлөхийн хувьд уг төлөвлөгөөг шинэчлэхийг сайшаан дэмжиж байгаа бөгөөд цаашдын хөгжлийн
төлөвлөгөөний хуваарийг хамгийн бодитой зөвөөр тооцож үзсэний үндсэнээр ОТ болон
зээлдүүлэгчид шинэчлэх хугацааг харилцан зөвшилцөж тохирох хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.
.
6.5.2.3 Орон Нутгийн Бизнес Эдийн Засгийн Хөгжил
Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Харилцааны Хэлтэсийн хариуцдаг Орон Нутгийн Бизнес, Эдийн
Засгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр бэлэн болоод 2 жил гаруй болж байна. Энэ нь аж ахуйн нэгжийн
чадавхийг бий болгох, одоогийн бизнес нэгжүүдийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, уул уурхайн
салбартай холбоогүй шинэ SME-нүүдэд боломж бүрдүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан
юм. Энэ хөтөлбөр нь Ханбогд сумын зорилтот хүн амд ашиг тус хүртээх, малчдын амьжиргааг
дээшлүүлэхэд түлхэц үзүүлэх45, бүсийн болон орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн суурийг тавих
зэрэгт гол нөлөө үзүүлэх хөтөлбөр болно гэж Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх үзэж
байна. Уул уурхайн салбарын ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийг
боломжтой хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн Хангамжийн Хэлтсээс хэрэгжүүлдэг Орон
Нутгийн Ханган Нийлүүлэгчдийг Хөгжүүлэх Хөтөлбөрт энэ нь нэмэлт хөтөлбөр болж байгаа юм.
Эдгээр хөтөлбөрийг хамтатган хэрэгжүүлэхэд нэлээд хэдэн үр ашиг гарах ба Рио Тинтогийн 2013
онд явуулсан судалгаагаар энэ хоёр хөтөлбөрийн үр дүнд бий болох харилцан уялдаа холбоо,
хөшүүргийг нэмэгдүүлэх талаар хэд хэдэн саналууд гарсан.
Орон Нутгийн Бизнес, Эдийн Засгийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн дунд ихээхэн
анхаарал татсан хэд хэдэн төслүүдийг 2013 онд хэрэгжүүлсэний дотор 40 SME-ийг бэхжүүлэх, 20
шинэ SME-г байгуулах төслүүд, 8 бизнес, технологийн сургалт (200 оролцогчдыг хамруулсан),
сургалтын аялал (6 бизнес), 3 суманд орон нутгийн ногооны аж ахуй байгуулах (78 айл өрхийг
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хамруулсан), Ханбогд суманд 10 сая төгрөгөөс дээш орлого олсон Үзэсгэлэн Худалдаа зохиож, орон
нутгийн 70 гаруй аж ахуй нэгжийг оролцуулсан зэрэг ажлууд багтаж байна. Оролцогч талуудаас
асуухад эдгээр арга хэмжээг, тэр дундаа Үзэсгэлэн Худалдааг өндрөөр үнэлж байна.
ОТ Монголын хэд хэдэн банктай хамтран санхүүжүүлж байгаа бичил санхүүжилтээр SME-нүүдэд
тус тусад нь дэмжлэг үзүүлж байгаагийн зэрэгцээ сургалтын болон бизнес төлөвлөлтийн
санаачлагуудыг ОТ шууд өөрөөсөө санхүүжүүлж байна. Бусад ижил төстэй орон нутгийн эдийн
засгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд бас орон нутгийн амьжиргааг дээшлүүлэх үр дүнг нэмэгдүүлэхийн
тулд заримдаа бага хэмжээний хөрөнгийг шууд аж ахуй эрхлэгчдэд болон хоршоодын эргэлтийн
хөрөнгө болгон өгдөг байна. ОТ Төсөл ч мөн эдгээрийг загвар болгон харгалзан үзэж болох юм.
Төслийн энэхүү хөтөлбөр нь малчдын амьжиргааг сайжруулж, Ханбогд сум болон бусад орон
нутгийнханд тогтвортой үр ашиг хүртээх гол ажил гэж бид үзэж байгаа учраас тус хөтөлбөрийг
цаашид улам ахицтай үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэж Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан
зөвлөхийн хувьд хүсч байна.
.
Дүгнэлт ба ажиглалт

6.5.3

Дүгнэлт – Бүсийн болон орон нутгийн хөжил
Байхгүй.
Ажиглалт – Бүсийн Болон Орон Нутгийн Хөгжил
65. Нэгдсэн зөв мэдээлэл олгох, орон нутгийн ард иргэдийн дундах хүлээлтийг үр ашигтайгаар
зохицуулахын тулд Түр гэрээний хамрах хүрээний талаарх мэдлэгийг дотооддоо
сайжруулах.
66. Мэдээлэл хүртээх болон бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн явц, ахицыг дараачийн
аудитаар зөв үнэлэх боломж олгох зорилгоор Зээлдэгчид болон Байгаль орчин, нийгмийн
бие даасан зөвлөхөд Түр Гэрээний хуулбарыг өгөх.
67.

Шинэчилсэн хүн амын тооллогын дүн мэдээ, бусад үр дүнг ашиглан гаднаас ирэх
шилжилт хөдөлгөөн болон холбогдох асуудлуудыг хянах журам боловсруулах талаар
Ханбогд сумтай хамтран ажиллах Хамтын Ажиллагааны Гэрээ болон бусад дэд
гэрээнүүдийг эцэслэх боловсруулах ажлыг үргэжлүүлэх, үүнд зорилтот олон нийтийг
түлхүү хамруулах.

68.

Эдийн засгийн хөгжил, гаднаас ирэх шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах зөвлөх
мэргэжилтний ажлын байрыг хүнтэй болгож, шилжин ирэх хөдөлгөөнийг хянаж,
төлөвлөөгүй гэнэтийн шилжин ирэх хөдөлгөөн болон бусад холбогдох асуудлуудыг
шийдвэрлэх чадавхийг суманд хөгжүүлэх арга замуудыг судлах.

69.

Урт хугацаанд ажилчдыг байр сууцаар хангах шийдэл, нийгэм, эдийн засгийн шинэчилсэн
мэдээ баримт, мөн бүсийн болон эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны талаарх
аймаг, сумдуудтай байгуулсан гэрээ хэлцлийг тусгасан Гаднаас Шилжин Ирэх Хөдөлгөөний
Зохицуулах Төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах тохиромжтой хугацааг Зээлдэгчидтэй
тохиролцох.

70.

Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн дүнд амьжиргааны
түвшинг сайжруулах үр дүнгүүдийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг судлах. Тухайлбал,
хоршоод, аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст жижиг хэмжээний хөрөнгө оруулалт, болон
эргэлтийн хөрөнгө нийлүүлэх.
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7

ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Рио Тинто нь өөрийн ажилчид болон ойр орчмын орон нутгийн ард иргэдэд зориулсан аюулгүй
ажиллагаа , эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээний хөтөлбөрөөрөө салбартаа тэргүүлдэг. ОТ
төсөл нь өөрийн ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт зориулсан маш сайн боловсруулсан
мэргэжлийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хөтөлбөртэй бөгөөд Ханбогд сум болон бусад зорилтот
сумдын ард иргэдэд зориулан орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хөтөлбөр
боловсруулж байна.

7.1

АЖИЛЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНД

7.1.1

Төслийн стратеги

Мэргэжлийн эрүүл мэндийг ОТ-ын Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа , Байгаль Орчны
Менежментийн Системийн дор зохицуулдаг бөгөөд энэхүү систем нь OHSAS 18001 стандартад
нийцсэн ба, Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна. Ажилчдын
мэргэжлийн эрүүл мэндийн үнэлгээг эрсдэлд өртөх нөхцөлд үндэслэн явуулдаг ба үндсэн ажилчид
болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн эрүүл мэндэд мониторинг хийдэг. Уурхай дээр байгаа эрүүл мэндийн
байгууламж архаг өвчний болон гэнэтийн осолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх орон
тооны ажилчид, боловсон хүчнээр хангагдсан байна.
БОНМХ-д ажлын эрүүл мэндийг илүү анхаарч үзсэн бөгөөд согтууруулах ундаа хэрэглэсний улмаас
хөдөлмөрийн чадвараа алдахаас сэргийлэх гэх мэт эрүүл мэндийг сахих, хамгаалах олон төрлийн
арга хэмжээнүүдийг зохих бодлого журамд тусгаж өгсөн байна.
7.1.2

Ажиглалт

Эрүүл Мэндийн Баг нь Эрүүл мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчны Хэлтэст харьяалагддаг
төвлөрсөн нэгж бөгөөд хяналт тавих, нөхөн сэргээх, эмнэлгийн үзлэг, СОС эмнэлгийн үйл
ажиллагааг хамаардаг. Сонсгол, хараа, уушигны багтаамжийн тест зэрэг эмнэлгийн суурь
хяналтуудыг бүх ажилчид, гэрээт компанийн ажилчдад хийдэг бөгөөд ажилд анх орох болон ажлаас
гарахад эмнэлгийн үзлэгт хамруулдаг хөтөлбөр хэрэгждэг.
Ажлын байран дахь эрүүл мэндийн нөөцөнд сонсгол шалгах төхөөрөмж, тун хэмжээг тодорхойлогч,
дээж/шинжилгээ авах тоног төхөөрөмж бүхий мэргэшсэн таван ажилчин ажиллаж байна. Тоосжилт
болон дуу чимээг байнга судлан хэмжиж байдаг. Үндсэн эмнэлгийг Олон Улсын СОС эрхлэн
ажиллуулдаг ба 37 ажилчин, 6 эмчтэй, рентген аппарат, лабораторийн тоног төхөөрөмж, эмийн
сантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус эмнэлэгт түргэн тусламжийн хоёр машин байгаагаас
гадна онгоцны буудал дээр мөн нэгийг бэлэн байлгадаг. Гэрээт гүйцэтгэгчдийн өмнөд кемпэд
жижиг хэмжээний алслагдсан эмнэлэг ажиллаж сайт дээрх төв эмнэлэгтэй холбоотой байдаг. Өвчин
эмгэгийг тогтоон барьж, эмчилгээ, хагалгаанд орох шаардлагатай өвчтнүүдийг төслийн талбайгаас
Улаанбаатар руу нисдэг тэргээр зөөвөрлөдөг
.
7.1.3

Дүгнэлт ба ажиглалт
Дүгнэлт –Ажилтны эрүүл мэнд
Байхгүй.

Ажиглалт – Ажилтны эрүүл мэнд
Байхгүй.

7.2

ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

7.2.1

Төслийн стратеги

Орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийн асуудлыг ОНЭМАБХМТ-нд тусгасан. Ойрын хугацааны
тэргүүлэх зорилтуудад: шилжин ирэгч хүн амтай холбоотойгоор орон нутгийн эрүүл мэнд,
нийгмийн зөрчлийн эрсдлийг бууруулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй бат бэх харилцаа
холбоо тогтоож тэдний хариу арга хэмжээ авах чадавхийг сайжруулах, Төсөлтэй холбоотой авто зам
болон бусад тээврийн хөдөлгөөнийг нөлөөллийг бууруулах зэрэг зорилтууд багтана. ОНЭМАААБын менежментийн хөтөлбөрүүд нь тээвэрлэлт, шилжин ирэгсдийн менежмент, гэнэтийн осолд авах
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хариу арга хэмжээнээс гадна мөн орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд
ОТ-н үйл ажиллагаа, хариу арга хэмжээтэй холбоотойгоор мониторинг хийх асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг ЭМААБО ба БХНГ-ийн хэлтэс
хамтран хэрэгжүүлнэ.
Ажиглалт

7.2.2

БОНБДЗ-ын 2013 оны 4-р сарын аудитын шалгалтаар эхний суурь мэдээлэл, явцын болон ажлаас
гарах үеийн эрүүл мэндийн үнэлгээний мэдээлэлгүйн улмаас адил төстэй өртөлтийн бүлгүүдийн
мэргэжлийн эрүүл мэндийн мониторингийг хангалттай хэрэгжүүлж чадаагүй. (Зүйл 2.03). Одоогийн
байдлаар мэргэжлийн эрүүл мэндийн нөөцийг өртөлт нөлөөллийн мониторингд ашиглаж байгаа
бөгөөд үндсэн ба гэрээт ажилтнуудын ажилд орох болон ажлаас гарах үеийн үзлэгийг хамруулсан
эрүүл мэндийн үнэлгээг хэрэгжүүлж байна.
SOS эмнэлэг нь авто замын осолд өртөгсөд зэрэг төслийн талбайн ойролцоо гэмтэж бэртсэн нутгийн
ард иргэдэд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж буй боловч, орон нутгийн ард иргэдийг дэмжих тусгайлсан
хөтөлөрт хамрагдаагүй. Түүнчлэн яаралтай эмнэлгийн тусламж үзүүлэх тохиолдлуудад Төслөөс
дэмжлэг хүсэх талаар Ханбогдын ард иргэдтэй тохиролцсон албан ёсны дүрэм журам буй.
ОНЭМАБХ-ийн Менежментийн Төлөвлөгөө нь менежментийн хяналтаар дамжуулан халдварт
өвчин, халдварт бус өвчин болон гэмтэл бэртэл, нийгмийн зөрчилтэй холбоотой эрсдлийг
бууруулах, эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлага, эсрдэлд хариу арга хэмжээ авах орон нутгийн эрүүл
мэндийн системийн чадавхийг нэмэгдүүлэх үүрэг амлалтыг хамардаг.
Гол гол хэрэгжүүлэлтийн товт хугацаа, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, мониторингийн арга
хэмжээг бий болгож, дотоодын хэрэгжүүлэлтийг нь жил тутмын аудитын шалгалтаар дамжуулан
цаашдын аудитын үзлэгийн үеэр холбогдох осол зөрчлийн бүртгэлийн хамт хянаж байна.
2013 онд орон нутгийн эрүүл мэндийн төрөл бүрийн санаачлага хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн ба
үүний нэг нь 184 эмнэлгийн ажилтныг хамруулан, хурц иртэй зүйлсийн хайрцаг, хогийн саваар
хангаж, өвчин эмгэгээс урдчилан сэргийлэх талаар дүрс бичлэг, зурагт хуудас, нугалбар тараах
материал тараасан эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн сургалт байв. Мөн элэгний гепатитийн
талаар мэдлэг мэдээлэл олгох хөтөлбөрт 14 эмнэлгийн ажилтанг хамруулж, 764 хүнийг үнэ
төлбөргүй шинжилгээнд хамруулсан. Мөн залуучуудын дунд эрүүл амьдралын хэвшлийг
хэвшүүлэхийг дэмжих үүднээс нум сумын харвааны төслийг 4 сумын 7 сургуульд хэрэгжүүлсэн.
Сонгосон сумын малчдын эрүүл мэндийн мониторингийн системийг боловсруулах зорилго бүхий
малчдын эрүүл мэндийн судалгаа хэрэгжилтийн шатандаа явж байна. Хээрийн судалгааны ажлыг
2013 оны 8-р сард гүйцэтгэсэн бөгөөд урдчилсан үр дүнг бэлэн болгож БОНБДЗ-өөр
баталгаажуулсан. Эцсийн тайлан нь 2014 оны 3-р сард бэлэн болох юм.
Дээрх үр дүнг, ялангуяа малчдын амьжиргаатай холбоотой үр дүнгүүдийг Бэлчээр, амьжиргааг
сайжруулах хөтөлбөр, үр дүнгийн үнэлгээний үйл явц гэх мэт малчдад зориулсан бусад
хөтөлбөрүүдэд тусгах нь ихээхэн ашиг тустай байх болно.
.
Дүнэглт Ба Ажиглалт

7.2.3

Дүгнэлт – Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд
Байхгүй.
Ажиглалт – Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд
71. Зээлдүүлэгчид болон БОНБДЗ-д малчдын эрүүл мэндийн байдал, амьжиргааны судалгааны
эцсийн тайлангийн хуулбар болон санал болгож буй малчдын эрүүл мэндийн
мониторингийн системийн талаар мэдээллийг өгөх.
72. Малчдын эрүүл мэндийн байдал, амьжиргааны судалгааг Ханбогдын малчдад зориулсан
Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөр, мөн үр дүнгийн үнэлгээний үйл явцад нэгтгэх.
73.

Малчдын эрүүл мэнд болон амьжиргааг сайжруулах судалгааны үр дүнг Бэлчээр Болон
Амьжиргааг Сайжруулах Төлөвлөгөөг боловсруулахад нэгтгэж Ханбогд сумын малчдад
гасан үр дүнд үнэлгээ хийх.
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7.3

АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

7.3.1

Төслийн стратеги

Ажил мэргэжлийн аюулгүй байдлыг OHSAS 18001 стандартын дагуу боловсруулсан ОТ-н Эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаа , байгаль орны менежментийн системийн хүрээнд удирдан зохион
байгуулдаг. Үйл ажиллагааны менежментийн цуврал төлөвлөгөө, журмууд нь уурхайн олборлолт,
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны үеэр баримтлах болон олон нийтийг аюулгүй байдлын эрсдлийн
талаар тусгай журмуудын хамт менежментийн хяналт, мониторингийг бүрдүүлдэг. Ажлын байрны
ерөнхий эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг БОНМТ болон “Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Аюул осол ба эрсдлийн
менежмент” ба “Бүрэлдэхүүн хэсэг 6: Сургалт, Ур чадвар, Ухамсар мэдлэг” гэсэн дагалдах баримт
бичгүүдэд тусгасан байдаг. Уг баримт бичгүүд нь аюул эрсдэл, тэдгээрийн хяналтын тухай ойлголт
мэдлэг олгох ажил мэргэжлийн болон үйлдвэрлэлтэй үйл ажиллагаатай холбоотой төрөл бүрийн үйл
ажиллагааг шатлан үнэлэх түвшингүүд, аюул осол, эрсдлийн үнэлгээний загварыг тодорхойлдог.
Бүх үндсэн болон гэрээт ажилтнууд нь аюул эрсдэл, үнэлэх үйл явцын талаар ойлголт мэдлэг олгох
сургалтад хамрагддаг. Төслийн хэмжээнд TRACK систем (Даалгаврыг бодож, Аюулыг таньж,
Эрсдлийг үнэлж, Ослыг хянаж, Бүх даалгаварт аюулгүй байдлыг нэн түрүүнд хангах) –ийг сайтар
хүлээн авч, хэрэглүүр болгон ашиглаж байна. Ур чадварын сургалтыг тухайн ажлын байрны
шаардлагатай уялдуулан олгож байна. БОНМТ-ийн өөр нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь Удирдлагын
багаас шаардаж буй аюулгүй байдлын талаар ойлгомжтой мэдээлэл өгөх төрөл бүрийн мэдээллийн
хэрэгсэл, форумыг хамруулсан Харилцаа холбоо юм (ЭМААБО-ны сэдэв, аюулгүй байдлын тухай
мэдээлэл солилцох, ажил эхлэхийн өмнөх хөтөлбөрүүлд, хороод, пайз гэх мэт).
Аюултай химийн бодисын асуудлыг Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан,
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэдлэг олгох талаар бусад АМТ-үүдэд авч үзсэн. Тэсэлгээний төсөл,
үйл ажиллагааг Тэсэлгээний стандарт ажлын аргачилгааны дагуу хэрэгжүүлнэ. Энэхүү журамд
тэсрэх бодисын ашиглалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт; ажиллах хүч ба сургалт; хуваарь, анхааруулах
систем, мониторинг; аудитын журмыг тусгасан. Түүнчлэн Дуу чимээ, чичирхийллийн
менежментийн төлөвлөгөөнд тэсэлгээнээс үүдэлтэй холбогдох нөлөөллийг авч үзэн, тухайн бүсэд
эмзэг мэдрэмтгий хүлээн авагч байхгүй хэмээн тэмдэглэсэн.
Биет аюул ослууд нь уурхайн нөхцөл байдал, тээвэрлэлт, суурин буюу хөдөлгөөнт тоног
төхөөрөмж, машин мехнизмийн ашиглалт зэрэгтэй холбоотой. Геотехникийн аюулгүй байдлыг
уурхайн төлөвлөгөө, холбогдох ашиглалтын менежментийн төлөвлгөө, түүн дотор Ашигт
малтмалын хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан. Тээвэрлэлт, машин мехнизмийн
аюулгүйн хяналтыг замын хөдөлгөөний хяналт, пайз, гэрэлтүүлэг, аюулгүйн хашилт, замын
хашлага зэргээр дамжуулан шийдвэрлэсэн. Ажлын үйл ажиллагаа, түүн дотор цахилгааны аюулгүй
ажиллагаа , тусгаарлалт, өндөрт ажиллах, өргөх цамхагийн ажиллагаа, хязгаарлагдмал орон зай
зэрэг ажиллагаанд зориулсан тусгайлсан журмуудыг боловсруулсан. ГОУСБХАХАТ-нд дурдсан
журам, төлөвлөгөөнүүдийг тусгасан бөгөөд ЭМААБО-ны хэлтэс бие бүрэлдэхүүн, удирдлага сайтай
байв. Гүний уурхайн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг Редпатын Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах
төлөвлөгөөгөөр дамжуулан шийдвэрлэсэн.
Одоогийн байдлаар гүний уурхай нь хамгаалах, хадгалах нөхцөл байдалтай, зөвхөн тоног
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, үзлэг, дээврийн хамгаалалт хариуцсан ажилтнуудтай байгаа.
Ажлын өрөөнүүдийг болзошгүй аюул ослоос хамгаалан цэвэрлэсэн, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй
байдлаар байрлуулсан ба 1-р Босоо амны орох налуу довжоог арчилж хамгаалж байгаа. Тэсрэх хийн
бодис, хорогдох булангууд тоног төхөөрөмжтэй ойролцоо байралсан эсэх талаар мониторингийг
гүйцэтгэсэн.
.
7.3.2

Ажиглалт

ЭМААБО-ны хэлтсийн хоёр менежер, дэмжлэг үзүүлэг багаас удирдамж, чиглүүлэлт, хяналт
үзүүлэх тархаан байршуулсан Аюулгүй байдлын багуудыг Үйл ажиллагааны хэлтэс тус бүрт
байгуулсан. Гэрээт компаниуд мөн өөрсдийн аюулгүй байдлын багтай байх шаардлагатай. Аюул
эрсдлийг олж тогтоох, эрсдлийн менежментийн журмыг боловсруулсан бөгөөд Хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааны журмууд байнгын болон өндөр эрсдэлтэй байнгын бус үйл ажиллагаануудыг
хамруулсан. Зорилтуудыг хэрэгжүүлж буй эсэх, ажилчдын сургалт явуулж, тоног төхөөрөмжийн
баталгаажуулалтыг хийж буй эсэх талаар үнэлгээ өгөх үнэлэлт дүгнэлт, үзлэг шалгалтуудыг тогтмол
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явуулдаг. Сонгон авсан стандартын хэрэгжилтийг үнэлэх дотоодын аудитыг явуулдаг ба санал
дүгнэлт бүрийг РТБШ системд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хянах, хэрэгжилтийг хангах
зааллтайгаар оруулдаг.
Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын осол зөрчлийг мөн РТБШ системээр хянах ба
ЭМААБО-ны хэлтсээс тогтмол шалгадаг.
Төслөөс ажилтнуудын төвлөрсөн сургалтыг явуулахдаа БОНМТ-д заасны дагуу шаталсан арга
барил хэрэгжүүлдэг. РТБШ систем нь үндсэн ба гэрээт ажилтнуудын сургалтын мэдээллийн сан
болдог.
Осол зөрчил, гэмтэл бэртэл, өвчлөлийг РТБШ системийн хүрээнд хянах ба сар, ажлын өдөр, цаг
тутмаар чиг хандлагыг нь үнэлэх боломжтой. ОТ-н Осол зөрчилд шинжилгээ хийх шаардлага нь
РТБШ системийн хүрээнд шинжилгээ хийх арга, баримтжуулалтыг бүрдүүлэхэд осол зөрчил бүрийг
үр дагавартай (бодит үр дагавар ба боломжит хамгийн дээд талын үр дүн) нь харьцуулсан
ангилалтай. Осол зөрчил, гэмтэл бэртлийн статистик мэдээллийг РТБШ системийн хүрээнд дүн
шинжилгээ хийж, Гэмтэл Бэртлийн Алдагдсан Цаг Хугацаа (ГБАЦХ) ба ГБАЦХ-ны давтамжийн
хэмжээ (ГБАЦХДХ), Эмчилгээ Хийлгэх Шаардлагатай Гэмтэл (ЭХШГ), мөн Бүх Гэмтэл (БГ)-ийн
тоон үзүүлэлтийг холбогдох зорилтуудтай харьцуулдаг.
Түрүүчийн аудитын шалгалтын үеэр (БОНБДЗ, 2013 оны 4-р сарын аудит – Цуврал 2.02). Гүний
уурхайн ажлын талбайд буй аюултай нөхцөл байдлыг илрүүлсэн (галын хор, ослын шүршүүр, нүд
угаах байр, гоожиж буй түлш түгээгч) нь менежментийн систем дэх сул тал буюу хангалттай бус
ханялтыг илчилсэн. 10-р сарын айлчлалын үед БОНБДЗ-ийн танилцсан АМТ-үүдэд дотоодын үзлэг,
шалгалтуудыг тусгасан байсан ба тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг харуулахын тулд ОТ-с үзүүлэх
жишээ болгон дотоодын аудитыг явуулсан
.
7.3.3

Дүгнэлт Ба Ажиглалт
Дүгнэлт – Ажилтны Аюулгүй ажиллагаа
Байхгүй.

Ажиглалт – Ажилтны Аюулгүй ажиллагаа
Байхгүй.
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7.4

ОРОНУ НУТГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

7.4.1

Төслийн стратеги

Орон нутгийн ард иргэдийн аюулгүй байдлын эрсдэл болон менежментийн арга хэмжээг дээр
дурдсан хэд хэдэн байгаль орчны болон ХЭААБ-ын менежментийн төлөвлөгөө, журмуудад
нэгтгэсэн ба орон нутгийн ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үндсэн гол арга хэмжээг ард
иргэдийн аюулгүй байдлын мэдлэг, сургалт, мөн орон нутгийн хүн амын дунд хувийн аюулгүй
байдлын асуудлын мониторинг ын талаар цаашдын үүрэг амлалтыг хангах ОНЭМАБХ-ын МТ-нд
нэгтгэн дүгнэсэн болно. Орон нутгийн ард иргэдэд нөлөөлж болзошгүй аюулгүй байдлын эрсдлийн
асуудлууд нь ЭМААБО-ны болон БХНГ-ийн хэлтсийн хамтарсан үүрэг хариуцлага юм. БХНГ-ийн
хэлтэс нь орон нутгийн ард иргэдийн дунд аюулгүй байдлын сургалт явуулах, хяналт шинжилгээ
хийх үүргийг хүлээнэ.
Ажиглалт

7.4.2

ОТ-оос 2013 онд замын хөдөлгөөний гэмтэл бэртлээс урдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг явуулсан
бөгөөд үүнд анхны тусламжийн сургалт болон анхны тусламжийн хайрцгийг 86 малчинд олгож, амь
нас аврах анхан шатны сургалтын 3 сумын 12 эрүүл мэндийн ажилтанд явуулж, Даланзадгадад авто
замын аюулгүй байдлын тухай 100 хуанлийг тараасан байна. Хуанли дээр хэвлэгдсэн авто замын
аюулгүй байдлын тухай уриа, зургийг зурах үйл ажиллагаанд сургуулийн хүүхдүүд оролцон, авто
замын аюулгүй байдлын ухамсар, мэдлэг нэмэгдүүлэхэд оролцсон байна.
2013 оны дундуур Ханбогд суманд Төсөлтэй холбоотой тээврийн хэрэгсэл, орон нутгийн жолооч
нар оролцсон ноцтой хоёр авто замын осол гарсан байна. БОНБДЗ-д ОТ-с эдгээр осол зөрчлүүдийг
орон нутгийн цагдаагийн газартай хамтран нарийвчлан шалгасан бөгөөд Төсөлтэй холбоотой алдаа
зөрчил тогтоогдоогүй байна. Энэхүү хоёр осол нь хоёул амь нас алдахад хүргэсэн тул Ханбогдын
иргэдийн машин жолоодох, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулахад илүү анхаарах
шаардлагатай байна.
“Эрх, үүрэг, оролцоо” хэмээх хүний аюулгүй ажиллагаа , хүний наймааны асуудалтай тэмцэхэд
хамтын ажиллагааны ач холбогдлын тухай ухамсар мэдлэгийг сайжруулах үйл ажиллагааг сум,
аймгийн 28 төрийн үйлчилгээний ажилтныг оролцуулан зохион байгуулсан. Үйл ажиллагаанд
Гашуунсухайтын хилийн боомт, Аймгийн ЗДТГ, Зэвсэгт хүчний ажилтнууд оролцсон. Энэхүү үйл
ажиллагаа нь төслийн бүс дэхь хүний аюулгүй ажиллагаа , хүний наймааны асуудлын болзошгүй
эрсдлийг ойлгож ухамсарлахад засаг захиргааны ажилтнуудтай хамтран ажиллах талаар анхны
эерэг алхам болсон юм. БОНБДЗ нь энэхүү ухамсар, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт, орон нутгийн
иргэдийн дунд зохион байгуулах бусад арга хэмжээг төслөөс хэрхэн өргөжүүлэхээр төлөвлөж буй
талаар дараагийн аудитын айлчлалын үеэр тодруулна.
Дүгнэлт Ба Ажиглалт

7.4.3

Дүгнэлт– Орон Нутгийн Аюулгүй ажиллагаа
Байхгүй.
Ажиглалт – Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа
74.

Орон нутгийн иргэд болон төслийн тээврийн хэрэгслийн хооронд гарах замын
хөдөлгөөний осол зөрчлийн эрсдлийг бууруулахын тулд Ханбогдын иргэдэд тээврийн
хэрэгсэл жолоодох, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай нэмэлт мэдлэг мэдээллийг
олгох.

75.

Хүний аюулгүй ажиллагаа , хүний наймааны талаар ухамсар, мэдлэгийг өргөжүүлэх
сургалт, орон нутгийн ард иргэдийн дунд авч хэрэгжүүлэх боломжит бусад арга хэмжээний
төлөвлөгөө гаргах.
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СОЁЛЫН ӨВ

8

Тэмдэглэл: Цаг хугацаа давчуу байсны улмаас соёлын өвийн менежментийн талаар хээрийн
баталгаажуулалт хийх боломжгүй байсан тул энэхүү Төслийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь гүн гүнзгий
үнэлгээ болж чадаагүй. Төсөл уурхай ашиглалтын шатандаа орж байгаатай холбоотойгоор
өнгөрсөн БОНБДЗ –ийн аудитын үр дүнгийн улмаас одоогийн байдлаар онцгой анхаарал татах
асуудал үгүй байна.
8.1.1

Төслийн стратеги

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө42 (СӨМТ) болон дагалдах Соёлын өвийн менежментийн
систем (СӨМС) –ийн журам, мөн тохиолдлын олдворын журам, газар хөндөх зөвшөөрөл зэргийг
боловсруулан гаргасан. Соёлын дурсгалт газруудад биетээр хамгаалан арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн
бөгөөд орон нутгийн соёлын уламжлалт, арга хэмжээнүүдэд төрөл бүрийн нэмэр хандивыг
оруулсан.
Соёлын өвийн менежментийн шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх багийг Ханбогдод буюу тухайн талбарт
бэлэн байрлуулсан.
Төсөл одоогоор ашиглалтын шатандаа орсон болон одоогоор барилгын ажил хязгаарлагдмал байгаа
тул соёлын өвийн менежмент болон мониторингийн ажил нь эдүгээ мэдэгдэж буй соёлын өвийн
дурсгалт газруудыг хамгаалах, говийн бүсийн биет болон биет бус соёлын өвийг хадгалж үлдэхэд
тогтвортой хувь нэмрээ оруулах талаар ОТ-н хүлээсэн үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн
болно.
Эдгээр үүрэг амлалтуудыг эдүгээ хэрэгжүүлж буй Хоёрдугаар үе шатны Соёлын өвийн хөтөлбөрт
тусгасан болно.
.
8.1.2

Ажиглалт

СӨМС-ийн журмыг 2013 онд эцэслэн боловсруулсан бөгөөд ОТ-н ашиглалтын шатны үйл
ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж, тусгаж ирсэн. Соёлын дурсгалт газруудад сар тутамд хяналт
шинжилгээ хийх ажлыг хэрэгжүүлсэн. БОНБДЗ соёлын өвийн талаар танилцуулах сургалтыг
явуулж буйг баталгаажуулсан. 2013 оны өдийг хүртэл тохиолдлын олдворууд буюу соёлын өвтэй
холбоотой осол зөрчил бүртгэгдээгүй байна.
Хоёрдугаар үе шатны Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэлтийг 2013 онд үргэлжлүүлж байна.
Биет бус өвийн талаар хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлж дуусган, заримыг одоо хэрэгжүүлж зохих ахиц
дэвшлийг гаргасан байдал ажиглагдаж байна. Үүнд говийн уртын дууны ном ба Ханбогдын уул
тахих ёслолыг хэвлүүлсэн, мөн хэд хэдэн соёлын фестиваль, үйл ажиллагаанд хандив өргөсөн зэрэг
болно (ж нь. Даланзадгадад болдог Түмэн тэмээ фестиваль). Түүнчлэн биет соёлын өвийг
хамгаалах, арчлах ажлыг Ханбогд сум (орон нутагт) болон Шар цав палеонтологийн талбар
(бүсийн) –т соёлын өвийн дурсгалт найман газарт хэрэгжүүлсэн.
ОТ-с Хоёрдугаар үе шатны Соёлын өвийн хөтөлбөрийн зарим үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхэд
хугацаа хоцролт гарна хэмээн үзэж байна. Үүнд Өмнөговь аймгийн соёлын төв, Ханбогдын
музейн43 өргөтгөл, ОТ толгойн хуулбар зэрэг орж байна. Эдгээр хугацаа хоцролт нь дээр дурдсан
хөрөнгө оруулагчид болон Монголын ЗГ-ын асуудлаас үүдэлтэй зардал хэмнэх дотоод хязгааралалт,
мөн Ханбогд дахь музейн комплекстэй холбоотой сум орон нутгийн шийдвэрийн аль алинаас
улбаатай.
ОТ-оос Хоёрдугаар үе шатны Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, аль үүрэг амлалтыг
хэрэгжүүлэх бололцоотойг тодорхойлохын тулд саяхны хязгаарлалтуудтай холбоотойгоор хянах
бөгөөд хэрэгжүүлэлтийн шинэчилсэн графикчилсан төлөвлөгөөг гаргах шаардлагатай.

42 Соёлын Өвийн Менежментийн Хөтөлбөр- Баримт бичиг. No. OT-10-PLN-0002 2013 оны 9 сарын 1.
43 Ханбогд сум нь шинэ цогоцолбор музей байгуулах шийдвэр гаргасан ба энэ нь ОТ-ын Ханбогд сумын музейг

өргөтгөх урьдын төлөвлөгөөнд нөлөөлсөн гэж БОНБДЗ ойлгож байна
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Хэрэгжүүлэлтийн хуваарьт гарах аливаа өөрчлөлтийн орон нутгийн ард иргэд, бусад холбогдох
талуудтай зөвшилцөн оруулна. СӨМС-ийн журмын одоогийн хэрэгжүүлэлт, Хоёрдугаар үе шатны
Соёлын өвийн хөтөлбөрийн төлөв байдлыг дараагийн аудитын шалгалтын үеэр нягталж үзнэ.
.
Дүгнэлт Ба Ажиглалт

8.1.3

Дүгнэлт – Соёлын Өв
Байхгүй.
Ажиглалт – Соёлын Өв
76.

Хоёрдугаар үе шатны Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдлыг хянаж, хэрвээ
хэрэгжүүлэлтийн шинэчилсэн хуваарь гаргах шаардлагатай бол орон нутгийн ард иргэд,
бусад оролцогч талуудтай зөвшилцөн гаргана.
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