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1 ТАНИЛЦУУЛГА 
1.1 Зорилго 
Энэхүү Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө (БОЯБУТ)-ний зорилго нь 
холбогдох Төслийн стандартуудын дагуу биологийн олон янз байдлын зорилго, зорилтуудаа 
биелүүлэхийн тулд ОТ-с хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлоход оршино.  

БОЯБУТ-нд: 

• БОЯБУТ-ний хамрах хүрээ, холбогдох менежментийн уялдаа холбоо; 
• Ажлын байрны үүрэг хариуцлага; 
• Энэ менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн холбогдох стандартуудын тойм; 
• Энэ удирдлагын төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн үүрэг амлалт, ашиглалтын үе шатны 

журам, удирдамжууд; 
• Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт (ГҮҮ) зэрэг мониторинг хийх, тайлагнах журмууд; 
• Сургалтын хэрэгцээ шаардлага; мөн 
• Холбогдох мэдээлэл, материалын холбоо хамаарлыг багтаасан болно. 

1.2 Хэрэглээ 
Энэ  удирдлагын  төлөвлөгөөнд тусгагдсан шаардлагууд  нь  уурхайн талбарт болон уурхайн 
талбараас гадуурх Оюу  Толгой (ОТ)-той холбоотой бүхий л үйл ажиллагаанд хамаарна. 
Энэхүү БОЯБУТ-г ОТ-н үндсэн болон гэрээт ажилтнууд дагаж мөрдөнө. 

 

1.3 Биологийн олон янз байдлыг удирдах аргазүй 
1.3.1 Төлөвлөгөө боловсруулах 
Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг 2008 он гаргаж, 2017 онд шинэчилсэн Рио Тинтогийн 
Биологийн олон янз байдлын стратеги болон 2012 оны ОТ-н Биологийн олон янз байдлын 
стратегийн шаардлагуудад нийцүүлэн боловсруулсан болно. Оюу толгойн Биологийн олон 
янз байдлын стратегид тус компанийн биологийн олон янз байдлын зорилгыг дараах 
байдлаар тусгасан  байдаг: 

Өмнийн говийн  бүс  нутагт  хэрэгжиж  буй  Оюу  Толгой  төсөл  эцсийн  
дүндээ тухайн  бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг  нөлөө  
үзүүлэхийг  эрмэлзэж  байна. Рио Тинто корпорацийн Биологийн олон янз 
байдлын талаар баримтлах стратегийн хүрээнд Оюу Толгой компани нь 
Өмнийн говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд цэвэр ашиг үзүүлэхийг 
зорьж байна. Оюу толгой компани уурхайг хаах үед энэ  зорилгодоо хүрсэн 
байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль болох эрт 
хүрэх боломжийг эрэлхийлэх болно. 

Биологийн олон янз байдалд цэвэр ашиг үзүүлэх зорилгодоо хүрэхийн тулд Оюу толгой 
компанийн биологийн  олон янз байдлын стратегийн хүрээнд доорх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ. 

• Үйл ажиллагаанд ач холбогдол бүхий биологийн олон янз байдлын төрөл зүйл, 
(Биологийн чухал төрөл зүйл), төслийн зүгээс эдгээр биологийн олон янз байдлын төрөл 
зүйлд үзүүлж болзошгүй аюул заналыг тодорхойлох. 
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• Төсөлтэй холбоотойгоор биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх, 
аль болох бууруулах, нөхөн сэргээхийн тулд сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
шат дараатай хэрэгжүүлэх. 

• Өмнийн говийн биологийн олон янз байдалд үзүүлэх төслийн үлдэгдэл нөлөөллийг 
тодорхой хугацааны дараа нөхөн тэнцвэржүүлэх Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах  төлөвлөгөөг боловсруулах, нэмэлт хамгааллын арга хэмжээнүүдийг  
тодорхойлох. 

• Оюу толгой компанийн цэвэр ашиг үзүүлэх зорилгын биелэлтэд хяналт тавих, биологийн 
олон янз байдлын нөхцөл байдал, компанийн авч буй арга хэмжээний тохиромжтой 
байдлыг тодорхойлох боломжтой, хэмжигдэхүйц үзүүлэлт бүхий Мониторинг, үнэлгээний 
хөтөлбөр боловсруулах 

• Тус төслийн цэвэр ашиг үзүүлэх зорилгын биелэлтийн явцыг хянаж, баталгаажуулах арга 
хэрэгслийг боловсруулах, турших, хэрэгжүүлэхэд туслах. 

• Нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах зорилго, үйл ажиллагаа, зорилтуудыг 
тодорхойлж, Оюу толгой компанийн ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонд суулгаж 
өгөх. 

• Өмнийн говийн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд уул уурхайн бүтээн 
байгуулалтаас үүдэлтэй хуримтлагдсан нөлөөг бууруулах чиглэлд бүс нутгийн хэмжээнд 
салбартаа манлайлагчийн байр сууриа бататгахыг эрмэлзэх (тэргүүн туршлага судлах 
аялал, экосистемийн үйлчилгээний сургалт, Оюу толгой компанийн биологийн олон янз 
байдлын мониторингийн аргачлал, үр дүн гэх мэт). 

• Төслийн бүх үе шатанд биологийн олон янз байдлын чиглэлээр ажилладаг сонирхогч 
талуудтай хамтран ажиллаж, зөвлөлдөж, нутгийн иргэд, Монгол улсын янз бүрийн 
түвшний төрийн болоод төрийн бус байгууллага, судалгаа шинжилгээний 
байгууллагуудтай салбар хоорондын хамтын ажиллагаа өрнүүлэх. 

• Оюу толгой компанийн Биологийн олон янз байдлын стратегийг Оюу толгой компанийн 
байгаль орчин, нийгэм/орон нутгийн бусад бүх стратегитай уялдуулж нэгтгэх. 

Рио Тинтогийн биологийн олон янз байдлын стратеги эсвэл Оюу толгой компанийн 
биологийн олон янз байдлын стратегид ямар нэг өөрчлөлт орсноор Оюу толгой компанийн 
энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж болно. 

Энэхүү БОЯБУТ-г анх Рио Тинтогийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулах удирдамжид1 үндэслэн биологийн олон янз байдлын үйл 
ажиллагааг төлөвлөх Рио Тинтогийн аргазүй болон Оюу толгой компанийн Биологийн олон 
янз байдлын стратеги, Рио Тинтогийн Биологийн олон янз байдлын стратегийн (2008) дагуу 
боловсруулсан. 2013 оны 3-р сард Олон улсын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
байгууллагын дэмжлэгтэй (Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг оролцсон) OТ компанийн 
Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнуудын зохион байгуулсан семинарын үеэр нэгдмэл, оролцоог 
хангасан арга зүйг боловсруулсан. Тус семинарын үеэр биологийн олон янз байдлын эрсдэл, 
ОТ компанийн үзүүлэх нөлөөллийг таамаглаж, үнэлэхийн өмнө эхлээд нэн чухал биологийн 
төрөл зүйлийг тодорхойлсон. Үүний дараа биологийн нэн чухал төрөл зүйлд цэвэр ашиг 
үзүүлэх, бүх ноцтой болон өндөр эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг 
тодорхойлсон.  

Семинарт оролцогчид ОТ-н Нөлөөллийн бүс (НБ), нэн чухал биологийн төрөл зүйл, эрсдэл, 
нөлөөллийн талаарх мэдээллийг ажлын журналд нэгтгэж бичсэн ба тус журналд мөн төслийн 

                                                      
1 Рио Тинто (2012) Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах шаталсан 
аргачлал – Удирдамж 5-р Хувилбар. Рио Тинто ПиЭлСи Австрали улсын Мельбурн хот. 
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ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлэх биологийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах үйл ажиллагааг мөн тусгасан. Энэхүү Биологийн олон янз байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөөг боловсруулахад баримталсан процессыг тус журналыг хөтлөхөд мөн мөрдлөг 
болгоно (Рио Тинтогийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааг төлөвлөх удирдамжид2 
заасны дагуу). Энэ нь БОННҮ-нд тодорхойлсон ОТ компанийн биологийн олон янз байдалтай 
холбоотой сөрөг нөлөөллийг бууруулах бүх үйл ажиллагаа, мөн Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд (БОНБНҮ) дурдсан бөгөөд Биологийн олон янз байдлын 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 3 (БОЯБҮАТ) тусгасан эсвэл ОТ компанийн Байгаль орчны 
хэлтсийн ажилтан, хөндлөнгийн оролцогч талуудын онцолсон нэмэлт үүрэг амлалтыг 
харуулна. 1-р Хавсралтад ОТ компанийн Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны үүрэг 
амлалтууд аль хэсэгт нь хамаарч буйг харах боломжтой БОННҮ-ний бүх үүрэг амлалтуудын 
бүртгэл бий бөгөөд (удирдлагын тогтолцооны аль Төлөвлөгөө, Бодлого, Журамд хамаарах, 
мөн ID дугаар), мөн араас нь БОННҮ-нээс хассан үүрэг амлалт, хассан шалтгаан зэргийг 
дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Биологийн олон янз байдлын тодорхой зорилго, зорилт, үйл 
ажиллагаа, үүрэг хариуцлагыг Оюу Толгой компанийн ЭМААБООН-ийн Удирдлагын 
тогтолцоонд энэхүү Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөөгөөр дамжуулан 
нэгтгэсэн болно. 

Энэ төлөвлөгөөнд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг дэлгэрэнгүй тусгасан. 
Удирдлагын тодорхой үүрэг хариуцлагыг Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнуудад хуваарилж, 
бүх үүрэг амлалтыг нэгэн дор төвлөрүүлснээр БОЯБУТ-ний арга хэмжээг хянаж хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй хүмүүс олон янзын төлөвлөгөө үзэж харах шаардлагагүй болно.  

1.3.2 Биологийн олон янз байдлын удирдлагын аргазүйд орсон өөрчлөлт 
Рио Тинто E16 – Биологийн олон янз байдлын хамгаалалт ба байгалийн нөөцийн удирдлага 
нэртэй байгаль орчны шинэ стандарт боловсруулсантай холбоотойгоор 2017 онд Биологийн 
олон янз байдлын стратегиа шинэчлэн гаргасан. Шинэчилсэн хувилбарыг өмнөх стандартыг 
хэрэгжүүлсэн туршлагадаа үндэслэн боловсруулсан. Шинэ стандартад орсон томоохон 
өөрчлөлт нь биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, экосистемийн чухал үйлчилгээ болон 
холбогдох байгалийн нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах шаталсан системийг (өөрөөр 
хэлбэл зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх) аль болох эрт хэрэгжүүлж, боломжит хамгийн 
их хэмжээгээр нөлөөллийг бууруулах хэрэгтэйг онцолсон. Нөлөөллийг бууруулах шаталсан 
системийн эхний шатны арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсний дараа нөлөөлөл үлдэх, эсвэл 
ихээхэн хэмжээний нөлөөлөл үлдэхээр байвал зээлдүүлэгчдийн болон хууль журмын дагуу 
тавигдах шаардлагыг хангахын тулд шаардлагатай дүйцүүлэх хамгаалах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ.  

Уг шинэ стандарт гарахад Рио Тинто болон ОТ байгаль орчинд цэвэр ашиг үзүүлэх үүрэг 
амлалтаасаа ухрах вий гэсэн түгшүүр үүсч байсан. Шинэ стандарт нь нөлөөллийг бууруулах 

                                                      
2 Рио Тинто (2012) Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах шаталсан 
аргачлал – Удирдамж 5-р Хувилбар. Рио Тинто ПиЭлСи Австрали улсын Мельбурн хот. 
3 Оюу Толгой (2015) “Оюу Толгой” компанийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө - 2015 оны 12-р сарын 02-нд шинэчилсэн. Энд "Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ" гэж иш татсан 
энэхүү баримт бичигт нэн чухал амьдрах орчны шалгуур хангасан төрөл зүйлд цэвэр ашиг үзүүлэхийн 
тулд ОТ төслийн зүгээс хүлээсэн  хамгийн чухал, өндөр түвшний үүрэг амлалт, мөн өндөр түвшний 
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ, хяналт шинжилгээ, процесс, хүний нөөц, оролцогч талуудтай хэрхэн 
хамтран ажиллах талаар тусгасан. Тус баримт бичиг сэдвийн хүрээнд өргөн хүрээг хамрах боловч Рио 
Тинтогийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааг төлөвлөх процессын дагуу боловсруулсан энэ 
Удирдлагын төлөвлөгөөнөөс арай хураангуй мэдээллийг багтаасны дээр ОТ-н биологийн олон янз 
байдалтай холбоотой үүрэг амлалтын хүрээнд хийх ажлууд болон шилдэг арга туршлагыг тусгасан. 
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шаталсан тогтолцооны хүрээнд хийх ажлуудыг илүү үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 
төвлөрсөн бөгөөд ингэснээрээ үлдэгдэл нөлөөллийг аль болох бага байлгахад илүү 
анхаарахыг зорьсон. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлага гарсан 
тохиолдолд тэдгээр арга хэмжээг үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулах, мөн хуулийн болон 
зээлдүүлэгч нарын шаардлагыг биелүүлэхийн тулд зохих хэмжээнд далайцтайгаар 
хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм. ОТ-н төлөвлөгөө, журмууд нь нөлөөллийг бууруулах шаталсан 
тогтолцоог хэрэгжүүлэх механизмтай нарийн уялдсан байсан учраас Зээлдүүлэгчдийн зүгээс 
тавих стандарт, шаардлагуудын дагуу байгалийн амьдрах орчин, тэнд амьдарч буй нэн чухал 
төрөл зүйлүүдийг цэвэр алдагдалгүй болгох, чухал амьдрах орчинд цэвэр ашиг үзүүлэх 
Төслийн үүрэг амлалтууд, мөн Өмнийн говийн нөлөөллийн бүс дэх биологийн олон янз 
байдал, экосистемийн үйлчилгээнд цэвэр ашиг үзүүлэх төслийн зорилгод нөлөөлөхгүй. 

1.4 Эхлэх хугацаа 
Энэ удирдлагын төлөвлөгөөг 2013 оны 1-р сарын 1-с мөрдөж эхэлнэ. 

1.5 Эрх, удирдлага 
ОТ компанийн Гүйцэтгэх хороо тус удирдлагын төлөвлөгөөг [2013 оны 2 дугаар сарын 15-ны 
өдөр] баталсан бөгөөд Төслийн бүтэц эсвэл дүрэм журамд орсон өөрчлөлтийг тусгах 
шаардлага гарсантай холбоотойгоор ойр ойрхон нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй бол 
хоёр жил тутамд төлөвлөгөөг хянан хэлэлцэж, ямар нэг нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно.   

ОТ компанийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, орон нутаг 
(ЭМААБОАБОН) хариуцсан Ерөнхий менежер тус удирдлагын төлөвлөгөөг хариуцах бөгөөд 
Биологийн олон янз байдал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн, Байгаль орчин, биологийн олон 
янз байдлын баг тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Энэхүү удирдлагын   
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг Биологийн олон янз байдал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэнд тавьснаар хүсэлтийн дагуу зохих ёсоор хянан үзэж, батлуулах үйл 
ажиллагаанд шилжинэ. 

2 ХАМРАХ ХҮРЭЭ 
2.1 Удирдлагын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ 
Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөө нь ашиглалтын үе шатанд Оюу толгой компанийн биологийн 
олон янз байдлын удирдлагын чиглэлээр хэрэгжүүлэх бүх хөтөлбөр, үйл ажиллагаа болон 
үүрэг, хариуцлагыг хамаарах ба үүнд гэрээт компаниудын үйл ажиллагаа хамаарна. Уг 
төлөвлөгөөнд ашиглалтын бүх үйл ажиллагаа, мөн дэд бүтцийн өргөтгөл, түүнтэй холбоотой 
газар хөндөх ажил зэрэг одоо хийгдэж буй ажлуудыг хамруулна.  БОЯБУТ нь мөн төсөлтэй 
холбоотой уурхайн талбараас гадна явагдаж буй (жишээ нь уурхайн талбараас гадна 
баригдаж буй дэд бүтцийн ажлууд, тээвэрлэлт гэх мэт) үйл ажиллагааг хамруулна. 

Удирдлагын төлөвлөгөөг Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн (ОУСК) Гүйцэтгэлийн 
Стандарт 6, 2006 (ГС6) ба Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-ны 
Гүйцэтгэлийн Шаардлага 6 (ГШ6) зэрэг стандартуудад нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд ОТ-
н биологийн олон янз байдлын (хамгааллын ач холбогдол бүхий чухал амьдрах орчны 
үнэлгээгээр тогтоосон тусгай шаардлага зэрэг)  үүрэг амлалтуудыг хэрэгжүүлэх удирдамж 
болгох зорилгоор боловсруулсан. Мөн түүнчлэн энэ удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр 
доорх 4.4 хэсэгт 4 дэлгэрэнгүй тусгасан Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу биологийн 
олон төрөл зүйлтэй холбоотой хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллах боломжийг ОТ компанид 
бүрдүүлнэ. Энэ төлөвлөгөө ГС6, ГШ6, Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан ОТ компанийн 
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биологийн олон янз байдлын менежментийн хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, амлалт, үүргийг 
нэгтгэж байгаа болно. 

Тус удирдлагын төлөвлөгөөнд оруулсан хяналтын арга хэмжээнээс гадна Оюу толгой 
компани Зээлдүүлэгч байгууллагын холбогдох стандартуудыг хангахын тулд биологийн олон 
янз байдлын удирдлагын чиглэлээр хэд хэдэн үйл ажиллагааг тусгайлан хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй байдаг. Тэдгээрийг БОЯБҮАТ-нд (OT-10-E14-PLN-0004-E)-нд тусгаж, улмаар 
БОЯБМҮТ зэрэг ОТ-н төлөвлөгөө, журмуудад нийцүүлэн оруулсан болно. 

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөө ОТ-н нөлөөллийн бүс нутгийг (НБ) хамарсан ба энэ нь нэн 
чухал амьдрах орчныг тодорхойлоход ашигласан хамгийн том судалгааны нэгжийг багтаасан 
ба үүнд: Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумд болон Говийн бага дархан 
цаазат газрын (ГБДЦГ) A, Б хэсгийн нутаг дэвсгэр багтсан.  Төлөвлөгөөнд тусгасан төслийн 
биологийн олон янз байдлын менежментийн үйл ажиллагаанд ОТ төслийн үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор шууд нөлөөлөлд өртөх бүс болон илүү өргөн хүрээндээ НБ доторх биологийн 
олон төрөл зүйлд нөлөө үзүүлэх  дэд бүтэц, үйл ажиллагааг авч үзсэн. 

Тус удирдлагын төлөвлөгөөнд чухал ач холбогдолтой биологийн олон янз байдалд төслөөс 
үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тусгасан, үүнд: байгалийн 
амьдрах орчин, нэн тэргүүнд хамгаалалтад авах шаардлагатай зүйлүүд, экосистемийн чухал 
үйлчилгээ, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай газар нутаг, чухал амьдрах орчин багтана.  

Оюу толгойн дараах бүх үйл ажиллагаануудад биологийн олон янз байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө боловсруулсан: 

• Оюу толгой дахь олборлолт, ашигт малтмалын боловсруулалт болон холбогдох бүх үйл 
ажиллагаа; 

• Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, нийлүүлэлт; 
• Төслийн хэрэгцээнд ашиглах нисэх буудлуудын үйл ажиллагаа; 
• Усан хангамж; 
• Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, дамжуулалт; мөн 
• Ажилчдын амьдрах байр, холбогдох дэд бүтэц. 

Тус төлөвлөгөөнд тусгасан зарим үйл ажиллагаа одоогоор явагдаж байгаа, заримыг богино 
болон дунд хугацаанд төлөвлөсөн, заримыг нь уурхайг хаах үеэр хэрэгжүүлнэ. Шинээр дэд 
бүтцийн байгууламж барихаар төлөвлөсөнтэй холбоотойгоор биологийн төрөл зүйлд шинэ 
эрсдэл тодорхойлсон эсвэл сөрөг нөлөөллийг бууруулах нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлага 
гарах үед төлөвлөгөөг шинэчлэх шаардлага гарч болно. 

Цэвэр алдагдалгүй байлгах зорилгодоо хүрэхийн тулд өөрөөр хэлбэл анх БОЯБУТ-нд тусгаж, 
улмаар ОТ-н төлөвлөгөө, журмуудад нэгтгэн оруулсны дагуу цэвэр ашиг үзүүлэхийн тулд 
тусгай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  Тэдгээрийн хамрах хүрээнээс 
шалтгаалаад Дүйцүүлэн Хамгаалах Удирдлагын Төлөвлөгөө (ДХУТ)-нд дүйцүүлэн хамгаалах 
тодорхой үйл ажиллагааг тусгасан тусдаа нэмэлт процессын дагуу  биологийн олон янз 
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг боловсруулна. Биологийн олон янз байдлын 
Мониторинг, үнэлгээний төлөвлөгөө (БОЯБМҮТ) нь цэвэр алдагдалгүй байлгах буюу цэвэр 
ашиг үзүүлэх зорилгын биелэлтийг хяналт тавихад ашиглагдана.   

2.2 Бусад удирдлагын төлөвлөгөөтэй давхцах байдал 
Тус удирдлагын төлөвлөгөө нь Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөний (БОНУТ) 
үндэслэл баримт бичигт (OT-10-PLN-0003) дурдсанчлан Оюу толгой төсөлд зориулан 
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боловсруулсан  ашиглалтын үе шатны удирдлагын багц төлөвлөгөөний салшгүй нэг хэсэг 
юм. 

Энэ удирдлагын төлөвлөгөө бусад хэд хэдэн удирдлагын төлөвлөгөөтэй давхцахын зэрэгцээ 
уялдаа холбоотой байна: 

• Газар хөндөхийг хянах, нөхөн сэргээх төлөвлөгөө (OT-10-E14-PLN-0005), ялангуяа газар 
нөхөн сэргээх, газар хөндөхийг багасгах, нөхөн сэргээлт хийхтэй холбоотойгоор; 

• Бэлчээр ашиглалт, амьжиргаа сайжруулах стратеги (OT-10-E2-PLN-0001), бэлчээрийн 
менежменттэй холбоотой хэсгээр; 

• Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө (OT-10-E11-PLN-0001), ялангуяа биологийн 
олон төрөл зүйлийг хамгаалах, экосистемийн үйлчилгээний зорилгоор усны нөөцийн 
менежмент хийхтэй холбоотойгоор; 

• Амьтан дайрах, ландшафтын хуваагдлын нөлөөлөл, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс 
үүсэх тоосжилт ба замгүй газраар зорчихтой холбоотойгоор Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө (OT-10-C3-PLN- 0001); 

• Аюултай бодис, эрдсийн бус хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө (OT-10-E15-PLN-
0001); зам дагуу хог хаяснаас шалтгаалан зэрлэг ан амьтад цуглахаас урьдчилан 
сэргийлэхтэй холбоотой хэсгээр;  

• Дүйцүүлэн хамгаалах удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E16-PLN-003), биологийн төрөл 
зүйлд үлдэх нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалж, төслийн цэвэр ашиг үзүүлэх үүргийг 
биелүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа; 

• Биологийн олон янз байдлын Мониторинг, үнэлгээний төлөвлөгөө (OT-10-E16-PLN-
0004)-ний сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах чиглэлээр хийсэн ажлуудыг 
үнэлэх мониторингийн хөтөлбөрүүд; 

• Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө (OT-10-E12-PLN-0001), 
ялангуяа тоосжилт дарахтай холбоотойгоор; 

• Гэрээт байгууллагын удирдлагын төлөвлөгөө (OT-07-PLN-9001); 
• Чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө (OT-10-E6-PLN-0001); мөн 
• Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө  (OT-10-E14-PLN-0002). 

3 ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА 
3.1 Удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцах гол албан тушаал, 

хүлээх үүрэг хариуцлага 
Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг бүхий албан тушаал, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, 
хариуцлагыг дор харуулав. 
Хүснэгт 3-1 Гол хариуцах албан тушаалтан, тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага 

Албан тушаал  Үүрэг хариуцлага 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

• Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ерөнхий үүрэгтэй. 

Биологийн олон янз 
байдал хариуцсан Ахлах 
мэргэжилтэн 

ОТ компанийн Байгаль 
орчин, Биологийн олон 

• ОТ компанийн бүх үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад энэ төлөвлөгөөтэй 
танилцах боломжоор хангах. 

• Биологийн олон янз байдлын асуудлаар ОТ компанийн удирдлагад 
мэргэжил арга зүйн болон стратегийн зөвлөгөө өгөх. 

• ЭМААБОАБОН-ийн баг дотроо биологийн олон янз байдлын асуудлаар 
удирдан манлайлах. 
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янз байдал хариуцсан 
Менежер 

Байгаль орчин, биологийн 
олон янз байдлын багийн 
гишүүд (тус бүрдээ 
дагнасан үүрэгтэй) 

• Биологийн олон янз байдлын шаардлагыг хангахтай холбоотой тавих 
зорилтот үзүүлэлтийг боловсруулж, холбогдох хэлтсийн менежер, 
мэргэжилтнүүдэд танилцуулах.  

• Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөөний холбогдох 
шаардлагын дагуу хэлтсийн менежерүүдэд мэргэжил арга зүйн болон 
стратегийн дэмжлэг үзүүлэх 

• Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан улирал, жилийн байгаль орчны 
тайланг бэлтгэх. 

• Энэ төлөвлөгөөний шаардлагыг хангах зорилгоор хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлж удирдан зохицуулах  

• ОТ компанийн биологийн олон янз байдлын үүрэг амлалт, хуулиар 
хүлээсэн үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж, тайлагнах. 

• Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус холбогдох 
байгууллага, орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллах. 

• Мэргэжлийн зөвлөгөө авч, энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд биологийн олон янз байдлын 
түншүүдтэй хамтран ажиллах. 

• Оюу Толгойн биологийн олон янз байдлын зорилтод чиглэсэн 
хөтөлбөрүүдийн үр дүнг үнэлэх боломж олгохын тулд биологийн олон янз 
байдлын түншүүдийг шаардлагатай мэдээллээр хангах. 

• Энэ төлөвлөгөөний дагуу биологийн олон янз байдлын удирдлагын үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх.  

• Энэ удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу тавигдах шаардлагуудын талаар 
ОТ үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад сургалт явуулж, заавар удирдамж 
өгөх. 

Нийт үндсэн болон гэрээт 
ажилтнууд 

• Энэ төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор тухайн ажлын байранд тавигдах 
шаардлагыг дагаж мөрдөх. 

 

3.2 Гол уялдаа холбоо 
Дараах гол талууд энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг (өөрөөр хэлбэл энэ удирдлагын 
төлөвлөгөөний элементүүдийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй хэлтэс газар) хэрэгжүүлнэ: 

• Орон нутгийн харилцааны хэлтэс; 
• Тээвэр, ложистикийн баг; 
• ЭМААБОАБОН-ийн хэлтэс; 
• Үйл ажиллагааны хэсэг; 
• Уурхайн дэд бүтэц, үйлчилгээний баг; 
• Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс; мөн 
• Дэмжлэг үзүүлж ажиллах биологийн олон янз байдлын түншүүд, зөвлөхүүд   
• . 

4 ТӨСЛИЙН СТАНДАРТ 
Төслийн бүхий л үйл ажиллагаа холбогдох стандартуудын (“Төслийн стандартууд”) дагуу 
явагдах ёстой.  Төслийн стандартууд дараахаас бүрдэнэ: 

• Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж; 
• Монгол улсын холбогдох стандартууд; 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний (БОНБНҮ) шаардлагууд; 



Оюу толгой ХХК 

Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2015.12.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-E16-PLN-0002-E 

Хувилбар 
2.1 

 

Хуу 13 / 96 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО.  ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ЭМААБОАБОН-ИЙН 

ПОРТАЛ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ. 
ХАМГИЙН СҮҮЛД ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019-12-09 

 
Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 

 

• Монгол улсын төрийн эрх бүхий байгууллагуудын өмнө хүлээсэн бусад үүрэг, амлалт, 
шаардлага; 

• Зээлдүүлэгчийн холбогдох стандартууд; мөн 
• Рио Тинтогийн холбогдох стандартууд. 

4.1 Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж 
Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах тухай Монгол улсын хууль тогтоомжид дараах 
багтана: 

• 2000   онд   хүчин   төгөлдөр   болсон   Монгол   улсын   амьтны   аймгийн   тухай   
хуулийг хүчингүйд тооцож, 2012 оны 5 сарын 17-нд батлагдсан Амьтны тухай  хуулийг 
мөрдөх болсон.  Тус хуулийн зорилго нь амьтдыг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, 
зохистойгоор ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.  Энэхүү хуульд 
амьтны аймгийг ашиглахад хязгаарлалт тогтоох тухай болон Олон улсын байгаль 
хамгаалах холбоо (ОУБХХ)-ны Улаан номд орсон ховор болон нэн ховор зүйлийг бүртгэх, 
амьдрах орчин, нүүдэллэх замыг хамгаалах, агнуурын нөөц газар бий болгох, сүргийн 
нөөцийг өсгөх, дахин нутагшуулах тухай заалтуудыг багтаасан. 

• Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995 оны 6 сарын 5-нд хүчин төгөлдөр болж, 2014 
оны 5 сарын 5-нд шинэчлэн найруулсан). Энэ хуулийн зорилт нь ойгоос бусад байгалийн 
ургамлыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино.  2012 оны Байгалийн   нөөц   ашигласны   төлбөрийн   тухай  хууль 
байгаа бөгөөд энэ нь нэн ховор, ховор, элбэг ургамлыг ашигласан төлбөрийн  хэмжээг 
тогтоодог.  Ашиглах тусгай зөвшөөрлийг олгох үед тухайн сум ба дүүрэгт төлбөр төлөх 
боломжтой.  Тус төсөл хэрэгжих талбай Байгалийн ургамлын тухай хуулиар 
хамгаалагдах ургамлын төрөл зүйл бүхий газарт оршдог.   

• Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1995 оны 4 сарын 
1-нд хүчин төгөлдөр болж, 2008 оны 12 сарын 19-нд шинэчлэн найруулсан). Энэ хууль 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газрын зориулалт, худалдан авалт, ховор болон нэн 
ховордсон амьтдыг хамгаалахын тулд байгалийн унаган нөхцөлийг хадгалах, 
хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.  ус хуулийн дагуу тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг дараах дөрвөн ангилалд хуваагддаг: Дархан цаазат газар, 
Байгалийн цогцолборт газар, Байгалийн нөөц газар, Дурсгалт газар. Оюу  Толгой төслийн 
талбайгаас Гашуун Сухайтын хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг хүрэх зам нь Говийн бага 
дархан цаазат газрын дундуур дайрч өнгөрдөг тул, замын ашиглалт,  удирдлагыг Тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн дагуу зохицуулна. 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн тухай хууль (1997 оны 10 сарын 23-
нд хүчин төгөлдөр болсон).  Энэ хуулийн дагуу дархан цаазат болон байгалийн 
цогцолбор газарт үзүүлж байгаа буюу үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг багасгах, 
арилгах, урьдчилан сэргийлэх, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах шаардлагыг 
харгалзан тогтоохын тулд Тусгай хамгаалалттай газрын болон дархан цаазат газрын 
орчим Орчны бүс байгуулахыг шаарддаг.  Тус хууль Орчны бүсүүд, түүний хил хязгаарыг 
тогтооход ашигласан шалгуурыг тодорхойлж, Орчны бүсийн зөвлөл, түүний бүтэц 
бүрэлдэхүүн, үүрэг хариуцлагыг тусгасан.  Түүнчлэн Орчны бүсийн санг орчны бүсүүд 
байгуулах, орон нутгийн иргэдийн ахуй амьдралыг баталгаажуулахад дэмжлэг 
үзүүлэхийн тулд байгуулсан.  Мөн тус хуулиар Орчны бүсийн удирдлагын төлөвлөгөө 
боловсруулах тухай зааж, Орчны бүсийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд 
оногдуулах хариуцлагыг тогтоосон.  Говийн бага дархан цаазат газрын (ГБДЦГ) А, Б 
хэсгийн эргэн тойронд  Орчны бүс тогтоосон байдаг. Оюу  Толгой төслийн талбайгаас 
Гашуун Сухайтын хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг хүрэх зам нь Говийн бага дархан цаазат 
газрын дундуур дайрч өнгөрдөг тул, замын ашиглалт,  удирдлагыг Орчны бүсийн тухай 
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хуулийн дагуу зохицуулна.  Жишээ нь, тус хуулийн заалтууд нь дараах үйл ажиллагааг 
хориглодог: 

o Батлагдсан Ерөнхий төлөвлөгөө, төсөл, зураг төсөлд тусгагдаагүй тохиолдолд 
суурин газрыг өргөтгөх, барилга байгууламжийг барьж байгуулах; 

o Ашигт малтмал малтах, хайх, олборлох буюу зам гаргах гэх мэтээр орчны  бүсийн 
төлөв байдлыг өөрчлөх; 

o Хортон, шавж,  мэрэгчидтэй  тэмцэх,  гал  түймрээс  урьдчилан сэргийлэх   зорилгоор 
байгаль орчинд хор хөнөөл учруулахуйц аливаа арга, технологи, бодис ашиглах. 

4.2 Монгол улсын холбогдох стандартууд  
Монгол улсын Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв үндэсний стандартуудыг 
боловсруулдаг.  Эдгээр стандартуудад ургамалжуулах зэргээр газрын нөхөн сэргээлт хийх, 
уурхайн нөхөн сэргээлт хийх гэх мэт биологийн олон янз байдалтай холбоотой асуудлуудыг 
тусгасан байдаг: 

• MNS 0017-5-1-19:1992 Эвдэрсэн  газарт  нөхөн  сэргээлт  хийхэд  тавигдах ерөнхий 
шаардлага; 

• MNS 4915:2000 Ашигт  малтмал  эрж  хайх  ажлын  явцад  эвдэрсэн  газрын   нөхөн 
сэргээлтэд тавигдах ерөнхий шаардлага; 

• MNS 4915:2000 Техникийн шаардлага. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсний 
давхаргыг тодорхойлох. 

• MNS 4919:2000 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газар хучилт хийх хөрс. Техникийн шаардлага; 
• MNS 4920:2000 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын хажуу налуу. Техникийн шаардлага; 
• MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт; 
• MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уул  уурхайн  үйлдвэрлэлийн  үйл  ажиллагаагаар 

эвдэрсэн газрын ангилал; 
• MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, 

хадгалалтад тавих шаардлага; 
• MNS 5917:2008 Байгаль орчин. Уул  уурхайн  үйлдвэрлэлийн  үйл  ажиллагаагаар 

эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд тавих техникийн ерөнхий шаардлага; 
• MNS 5918:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн  ерөнхий 

шаардлага. Техникийн шаардлага; 

4.3 БОНБНҮ  
Биологийн олон янз байдалтай холбоотой Оюу толгойн хуулийн дагуу хүлээх үүрэг 
хариуцлагыг,  Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай болон 
Ашигт малтмалын тухай хуулиудын дагуу бэлтгэсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан.  Ашиглалтын үе  шатан дахь биологийн  олон  
янз  байдалтай  холбоотой БОНБНҮ-нүүдийг дор жагсаав: 

• ОТ- Гашуунсухайтын дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ;  
• Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам хоолойн БОНБНҮ;  
• ОТ-н байнгын нисэх буудлын БОНБНҮ;  
• Усны нөөцийн БОНБНҮ;  
• Уурхайн олборлолт, баяжуулалтын БОНБНҮ. 

Төлөвлөгөөний 7.3.3 хэсэгт төслийн БОНБНҮ-ний тайлангуудад тусгасан биологийн олон янз 
байдлын мониторингийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй гол ажлуудыг дэлгэрэнгүй оруулсан 
болно. БОНБНҮ-ний үүрэг амлалтыг төслийн зүгээс хэрэгжүүлэх шаардлагатай биологийн 
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олон янз байдалтай холбоотой бүх ерөнхий үйл ажиллагааг харуулсан БОЯБУТ-ний 
журналын 7b хүснэгтэд жагсаасан болно. 

4.4 Монгол улсын төрийн эрх бүхий байгууллагуудын өмнө хүлээсэн бусад 
үүрэг, амлалт, шаардлага 

Монгол улсын засгийн газар биологийн олон янз байдлыг хамгаалахтай холбоотой олон 
улсын хэд хэдэн конвенцод нэгдэн орсон байдаг.  Тэдгээр конвенцүүд Оюу Толгойн төсөлд 
шууд хамааралгүй боловч тэдгээр нь засгийн газраас баримтлах бодлогын талаар хэрэгтэй 
ойлголт мэдээлэл авахад чухал ач холбогдолтой.  Монгол улсын Засгийн Газар  биологийн 
олон янз байдалтай холбоотой нэгдсэн орсон конвенцүүд нь:  

• Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенц  (‘ЗАНЗХТК’)  (1983 оны 
11 сарын 1-нд  хүчин төгөлдөр болсон);  

• Африк болон Евроазийн махчин шувуудыг хамгаалах тухай Харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг (2008 оны 11 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болсон);  

• Бөхөн хамгаалах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2006 оны 9 сарын 24-нд 
хүчин төгөлдөр болсон);  

• Цөлжилттэй тэмцэх олон улсын конвенц (1996 оны 12 сарын 29-нд хүчин  төгөлдөр 
болсон);  

• Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц (БОЯБТК) (1993 оны 12 сарын 29-нд хүчин 
төгөлдөр болсон);  

• Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд 
худалдаалах тухай конвенц (CITES) (1973 оны 3 сар);  

• Европын   зэрлэг  амьтад   ба  амьдрах   орчныг   хамгаалах   тухай  (Берний   конвенц) 
конвенц (1979 он, 1982 оны 6 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болсон). 

4.5 Хөрөнгө оруулалтын гэрээ  
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6.4, 6.9, 6.10, 6.11 заалтууд хамааралтай: 

• Хөрөнгө оруулагч нь Оюу Толгой төслийн хэрэгжилттэй холбоотой Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө (“БОХТ”), орчны мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах жил бүрийн бүх зардлыг хариуцах бөгөөд байгаль  орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөнд дурдсан арга хэмжээг хэрхэн биелүүлж байгаа  тухай хараат бус, 
мэргэшсэн, эрх бүхий хөндлөнгийн шинжээчийн тайланг 3 (гурав) жил тутам байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

• Хөрөнгө оруулагч нь гол үйл ажиллагаатайгаа холбоотой байгаль орчны мониторингийн 
иж бүрэн үнэлгээний хөтөлбөрийн тайланг жил тутам байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

• Байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрөөр агаар, ус, хөрс, амьтан, ургамал болон 
газрын хэвлийд аливаа бодит сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн нь тогтоогдвол Хөрөнгө оруулагч 
уг нөлөөллийг арилгах шаардлагатай арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр авч хэрэгжүүлнэ.  
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас шууд шалтгаалан урьдчилан тооцоолоогүй  
болон  нөхөж  болшгүй  байгаль,  экологийн  сөрөг  нөлөөлөл,   хохирол учирвал уг 
хохирлыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль болон бусад  холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм журамд тодорхойлсон хэмжээ, экологи-эдийн засгийн  үнэлгээг үндэслэн Хөрөнгө 
оруулагч нөхөн төлнө. 

4.6 Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж 
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ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6 нь Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах тухай 
конвенцын зорилтууд болох биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ба байгалийн сэргээгдэх 
нөөцийг тогтвортой ашиглах явдлыг дэмжих зэрэг зорилтуудыг тусгасан.  

Тус гүйцэтгэлийн стандартын холбогдох зорилтууд нь:  

• Биологийн олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах;  
• Байгаль хамгаалах хэрэгцээ шаардлага ба хөгжлийн зорилтуудыг нэгтгэн  уялдуулсан 

туршлагыг нэвтрүүлэх замаар байгалийн нөөц баялгийг тогтвортой  удирдаж, ашиглах 
явдлыг дэмжин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа юм.  

ЕСБХБ-ны  Гүйцэтгэлийн  стандарт  6  биологийн  олон  янз  байдлыг  авч  үздэг  ба   дараах 
зорилтуудтай: биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх,   бууруулах, 
шаардлагатай үед биологийн олон янз байдлыг “цэвэр алдагдалгүй’’ байлгах  зорилгоор их 
хэмжээний үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах явдал юм. 

Оюу Толгой төсөл нь ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6-гийн 10-р заалт ба ЕСБХБ-ны 
Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-гийн 14-р заалтын шаардлагуудыг хангах ёстой. 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын зээлийн гэрээнд ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартын 
2006 оны хувилбар болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлагын 2008 оны хувилбарыг иш 
татсан байдаг. Дээрх баримт бичгүүдэд тулгуурлан БОЯБУТ болон холбогдох баримт 
бичгүүдийн анхны суурийг нь тавьж боловсруулсан. Дээрх зээлийн гэрээг боловсруулсны 
дараа буюу ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартуудыг 2012 онд, ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн 
шаардлагыг 2014 онд тус тус шинэчилсэн. Зээлийн гэрээний бүтэц зохион байгуулалттай 
холбоотойгоор дээрх стандартуудыг иш татсан хэсгийг зээлийн гэрээнд өөрчлөөгүй боловч, 
ОТ БОЯБУТ болон биологийн олон янз байдалтай холбоотой бусад баримт бичгүүдийг тус 
стандартуудын өөрчлөлттэй уялдуулан тухай бүрд нь өөрчлөлтийг тусгаж, БОЯБҮАТ-нд 
тусгасан үйл ажиллагаанд өөрчлөлтийг тусгаж ирсэн ба үүний үр дүнд ОТ биологийн олон 
янз байдлын ерөнхий хөтөлбөрийн суурийг бүрдүүлэгч төлөвлөгөө, журмуудад өөрчлөлт 
орсон.  

4.7 Рио Тинтогийн холбогдох стандартууд 
Рио Тинто Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа Е16 
Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, байгалийн нөөцийг удирдах тухай (2017) Байгаль 
орчны стандартад тусгаж өгсөн байдаг.  Рио Тинтогийн бүх үйл ажиллагаа, уурхайнууд нь 
Олон улсын байгаль хамгаалах конвенцыг дагаж мөрддөг. ОТ нь Төслийн хүрээнд баримтлах  
Биологийн олон янз байдлын стратегиа4 Рио Тинтогийн Стратегид нийцүүлэн 
боловсруулсан. Тус стратегид Өмнийн говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд “уурхайг 
хаах үед цэвэр ашиг үзүүлэх, гэхдээ төслийн ашиглалтын хугацаанд боломжтой бол аль 
болох эрт цэвэр ашиг үзүүлэх боломжийг эрэлхийлэх” ОТ компанийн зорилгыг тусгасан 
байдаг. 

5 УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 
Доорх Хүснэгт 5-1 хүснэгтэд авч үзсэн  ашиглалтын үе шатны  биологийн  олон янз  байдлын  
удирдлагын хяналтуудыг Оюу Толгойн БОННБҮ-р чухал  биологийн төрөл зүйл болон чухал 
экосистемийн үйлчилгээнд ноцтой болон өндөр эрсдэл учруулж болзошгүй гэж үнэлсэн 

                                                      
4Оюу толгой ХХК (2011) Оюу толгой ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлын стратеги Оюу 
толгой Төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ Оюу толгой ХХК, Монгол улс, 
Улаанбаатар хот Хавсралт 1, хуу 1-14 
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нөлөөллүүдийг бууруулахын тулд боловсруулсан (БОННҮ-ний С6 бүлгийн 6.9 хүснэгтэд 
заасны дагуу). Оюу толгой компани нь холбогдох Зээлдүүлэгчдийн стандартыг биелүүлэхийн 
тулд биологийн олон янз байдлын удирдлагын хэд хэдэн амлалт, үүргийг биелүүлэхээр 
ажилладаг. Тэдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд авч хэрэгжүүүлэх шаардлагатай арга 
хэмжээнүүдийг БОЯБЗАТ-нд дэлгэрэнгүй тусгадаг. Байгалийн болон чухал амьдрах орчинд 
цэвэр алдагдалгүй/ цэвэр ашиг үзүүлэхэд чиглэсэн одоо хэрэгжүүлж буй зарим арга 
хэмжээнүүд зэрэг, БОЯБҮАТ-с гарч ирсэн үүрэг амлалтуудыг БОЯБУТ-нд нэгтгэн оруулсан. 
Оюу толгой компани биологийн олон янз байдлын удирдлагын эдгээр үйл ажиллагааг үр 
дүнтэй, хурдан шуурхай хэрэгжүүлэхийн тулд мониторинг, үнэлгээ хийх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Уг мониторингийн үйл ажиллагааг БОЯБМҮТ-нд тусгаж өгсөн. 

Биологийн төрөл зүйлд дунд зэргийн болон бага эрсдэл үзүүлж  болзошгүй нөлөөлөлтэй 
холбоотой (БОННҮ-ний С6 6.5 Бүлэгт зааснаар) менежментийн нэмэлт хяналтуудыг 
удирдлагын бусад төлөвлөгөөнд тусгасан (дээрх 2.2 Хэсгийг харна уу). 

Хүснэгт 5-1 Хүснэгтэд үзүүлсэн удирдлагын үндсэн хяналтуудад уурхай ажиллах хугацаанд 
барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх болно гэж үзэн барилгын үйл 
ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг оруулна. Өөрчлөлтийн удирдлага, (ЭМААБО 
Элемент 11), Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг (OT-10-E14-PRC-0003) хэрэгжүүлэх замаар 
биологийн олон янз байдлын менежмент, сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааг 
тодорхойлохын тулд одоо явагдаж буй барилгын ажилд үнэлгээ хийнэ. Нөлөөллийг 
бууруулахын тулд сөрөг нөлөөллийг бууруулах шаталсан системийг (мөн бусад холбогдох 
журам) ашиглах замаар хэрэгжүүлнэ. Биологийн олон янз байдлын талаар хүлээсэн зарим 
үүрэг амлалтуудыг бусад үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, журамд (Хүснэгт 5-1-д ороогүй 
боловч биологийн олон янз байдлыг удирдлага хэрэгжүүлэх зорилгоор ОТ-н үндсэн болон 
гэрээт ажилтнууд өдөр тутмын тодорхой үйл ажиллагаандаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар илүү 
нарийвчлан хэлэлцэх шаардлагатай) тусгасан. Үүнд дараах дүрэм, журам багтах ба 
эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: 

• Хууль бусаар зэрлэг амьтад агнах, зэрлэг ан амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, ургамлыг 
шалгаж тодорхойлох журам (OT-10-E14-PLC-1001) (төсөл); 

• Авто зам, цахилгаан шугам сүлжээний үзлэг шалгалтын журам (OT-10-E14-PRC-0004); 
• ОТ уурхайн талбар дахь замын хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-C3-PRC-

0005); 
• Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө OT-10-PLN-0013; 
• Техникийн нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E14-PRC-0002); 
• Өнгөн хөрстэй харьцах журам (OT-10-E14-PRC-0001); 
• Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E14-PRC-0003); 
• Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө (OT-E14-PLN-005); мөн 
• Кемпийн стандарт ба ёс зүйн дүрэм (HR-ST-01). 
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Хүснэгт 5-1 Гол хяналтын арга хэмжээ 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

B01 Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах орчны 
шууд бус 
алдагдал 

Хууль бус ан 
агнуур ихсэж 
болзошгүй  

Хууль бусаар зэрлэг амьтан агнах, 
амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн 
зөөвөрлөх тээвэрлэх, хууль бусаар 
ургамал түүхийг хориглох журам 
(OT-10-E14-PRC-0005) 
хэрэгжүүлэх замаар ОТ төслийн 
үндсэн болон гэрээт ажилтнуудыг 
ажлын байрандаа хууль бусаар ан 
хийх, мод бэлтгэхийг хориглох ба 
дээрх журамд нийт ажилтнуудад 
(үндсэн болон гэрээт) зориулан 
сургалт явуулж, ажлын байрны 
баримжаа зааварчилгаа өгч, ан 
хийхийг хориглох тухай бодлогын 
талаар мэдээлэл өгөх тухай 
тусгасан. 

Хэрэгжилтийг бататгахын 
тулд сургалтын бүртгэлийг 
шалгах 

Сургалтын 
хэлтэс 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн, Ан амьтан 
хариуцсан ажилтан 

Жил бүр 

B02 Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах орчны 
шууд бус 
алдагдал; ан 
агнуур, мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
хорогдол. 

Хууль бус ан 
агнуур ихсэж 
болзошгүй  

Нисэх онгоц, тээврийн хэрэгсэлд 
тогтмол шалгалт хийж, хууль 
бусаар ан хийх, амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зөөвөрлөх, 
ургамал түүхийг хориглох журмыг 
(OT-10-E14-PRC-0005) мөрдүүлэх 

Тогтмол шалгаж, 
тайлагнахын тулд ОТ 
төслийн хууль бусаар зэрлэг 
ан амьтан агнах, амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүн 
зөөвөрлөх, тээвэрлэх, 
ургамал түүхийг хориглосон 
журмыг зөрчсөн ОТ төслийн 
үндсэн эсвэл гэрээт 
ажилтнуудын талаарх 
Аюулгүй байдлын хэлтсийн 
бүртгэлийг шалгах (жишээ 
нь зэрлэг ан амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүн 
байгаа эсэхийг тээврийн 

Аюулгүй 
байдлын 
хэлтэс 

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Улирал тутам 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

хэрэгсэл, нисэх онгоцонд 
шалгасан тухай бүртгэл; 
хууль бус ан хийсэн/ургамал 
түүсэн зөрчлийн тайлан г.м) 

B03 Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах орчны 
шууд бус 
алдагдал; ан 
агнуур, мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
хорогдол. 

Хууль бус ан 
агнуур ихсэж 
болзошгүй  

Хууль бусаар зэрлэг ан амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүн худалдсан 
нь тогтоогдсон Оюу Толгой 
компанийн ажилчдыг зарлаж, 
тохирох торгууль шийтгэл 
ногдуулах. 

Тогтмол хяналт шалгалтаар 
илэрсэн аливаа тохиолдлыг 
аюулгүй байдлын зөрчлийн 
бүртгэлд бүртгэж, зохих 
торгууль шийтгэл ногдуулж, 
зөрчлийн талаар мэдээлэх 

Аюулгүй 
байдал, 
байгаль орчны 
баг 

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Шаардлага 
гарсны дагуу 

B04 Ан агнуур, мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
хорогдол, 
Экосистемийн 
үйлчилгээ 

Хууль бус ан 
агнуур ихсэж 
болзошгүй  

Орон нутгаас мод (ө.х. заг) бэлтгэх 
хэрэгцээг багасгахын тулд 
ажилтнуудад гэртээ зуухандаа 
түлэх түлшний өөр эх үүсвэрээр 
хангах 

ОТ төслийн үндсэн болон 
гэрээт ажилтнуудад өгсөн 
түлшний бүртгэлийг шалгах 

Хаягдлын 
менежментийн 
төв 

 Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс; 

Улирал тутам 

B05 Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах орчны 

Хууль бус ан 
агнуур ихсэж 
болзошгүй  

Оюу Толгойн нөлөөллийн бүсэд 
(БОННҮ-нд тодорхойлсон), улмаар 
Ханбогд сумын хэмжээнд хууль 
бус ан агнуурыг бууруулах 
зорилгоор Оролцогч талуудтай 

Хууль бус ан агнуур/мод 
бэлтгэлийн хэмжээ хязгаар, 
хууль бус ан агнуур/мод 
бэлтгэлийн эсрэг арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр 

Экологийн 
ажилтан  

Амьтан хариуцсан 
ажилтан  

Дууссан 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

шууд бус 
алдагдал; ан 
агнуур, мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
хорогдол. 

хамтран ажиллах төлөвлөгөөний 
хүрээнд биологийн олон янз 
байдалтай холбоотой хууль бус ан 
агнуурын талаар мэдээлэл өгөх. 

гарч болох ашиг тусыг 
тогтоох туршилтын 
судалгааг хөндлөнгийн 
этгээдээр хийлгэх. 

Ан агнуурт хяналт тавих 
хөтөлбөр хэрэгжсэн 

Экологийн 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Дууссан 
(туршилтаар) 

Хууль бус ан агнуурын 
дүйцүүлэн хамгаалалтын 
чиглэлээр оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах 
хүрээнд харилцаа холбоо, 
мэдээллийг нэг хэсэг болгон 
оруулах 

Биологийн 
олон янз 
байдлын 
Ахлах 
мэргэжилтэн, 
хэрэгжүүлэгч 
зөвлөх 

Биологийн олон янз 
байдлын Ахлах 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 

B06 Амьдрах орчны 
шууд алдагдал; 
Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах орчны 
шууд бус 
алдагдал 

Замгүй 
газраар явах 
тээврийн 
хэрэгсэл 
нэмэгдэх 

Оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллаж буй одоогийн хүчин 
чармайлттай холбоотой мэдлэг, 
мэдээлэл олгох компанит ажлын 
хүрээнд замгүй газраар машинтай 
явахын хор нөлөө, түүний улмаас 
малчдын амьжиргаа, зэрлэг ан 
амьтдад үзүүлэх үр дагаврын 
талаар мэдээлэл сурталчилгааны 
материалыг боловсруулан тараах. 

Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн бүртгэлийг 
шалгах 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Одоо хэрэгжиж 
байгаа 

Замгүй газраар машинтай явахгүй 
байх шаардлагатай холбоотой 
агуулгыг гэрээт ажилтнуудын 
менежментийн хөтөлбөр болон бүх 
ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчдэд 

Зааварчилгаа сургалтын 
бүртгэлийг шалгах 

Сургалтын 
хэлтэс 

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

зориулсан сургалтын агуулгад 
оруулж өгөх 

B07 Шууд хорогдол ОТ-н машинд 
дайруулах 

ОТ-н үндсэн болон гэрээт жолооч 
нарын сургалт, ажлын байран дахь 
сургалтын хөтөлбөрийн биологийн 
олон янз байдлын сургалтын 
модулийн хүрээнд ОТ төслийн 
үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад 
(ОТ-н жолоочийн сургалтын 
бодлогын дагуу зохих давтан 
сургалт зохион байгуулж) 
жолоочийн мэдлэгийг дээшлүүлэх 
сургалт болон хамааралтай бол 
ажлын байран дахь  аюулгүй 
ажиллагааны сургалт явуулж, 
биологийн олон янз байдлын 
төрөл зүйлийн талаар тодорхой 
мэдээлэл өгөх (жишээ нь 
туурайтан, шувуу гэх мэт). 

Хэрэгжилтийг бататгахын 
тулд сургалтын бүртгэлийг 
шалгах 

Сургалтын 
хэлтэс 

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Жил бүр 

B08 Шууд хорогдол Цахилгаан 
дамжуулах 
шугам мөргөж, 
цахилгаанд 
цохиулах 

Бүх цахилгааны шугамд шувуу 
үргээгч суурилуулах (дэрвэлзүүр 
хэлбэрийн шувуу үргээгч, том 
ороомог хэлбэртэй үргээгчийг 
сөөлжүүлэн, доод тал нь 10-20 м 
тутамд өнгийг нь сөөлжүүлэн 
суурилуулна (ө/х 5-10 м тутамд нэг 
төхөөрөмж) 

Шувуу үргээгчийг 
суурилуулж дууссан эсэхийг 
шалгах 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Дууссан 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

B09 Шууд хорогдол Цахилгаан 
дамжуулах 
шугам мөргөж, 
цахилгаанд 
цохиулах 

ОТ-н цахилгааны шугамд 
хамаарах дунд хүчдэлийн 
шугамын шон, мухар төгсгөл, дэд 
станц, цахилгаан дамжуулах 
тулгуур байгууламжид 
шаардлагатай хэсэгт нь 
тусгаарлагч хийх (мониторингийн 
үр дүнд тулгуурлан)  

Тусгаарлагч суурилуулж 
дууссан эсэхийг шалгах 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Дууссан. 

B10 Шууд хорогдол Цахилгаан 
дамжуулах 
шугам мөргөж, 
цахилгаанд 
цохиулах 

Ашиглалтын туршид зэрлэг ан 
амьтдын хорогдлыг аль болох бага 
байлгахын тулд шувуу үргээгч, 
шаардлагатай бол тусгаарлагчийг 
тогтмол засаж, үйлчилгээ хийх 

Шувуу үргээгч, 
тусгаарлагчийн ажиллагааг 
шалгаж, засвар үйлчилгээнд 
хяналт тавих 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Улирал тутам 

B11 Шууд хорогдол Цахилгаан 
дамжуулах 
шугам мөргөж, 
цахилгаанд 
цохиулах 

(Оюу Толгойн Эрүүл мэнд, 
Аюулгүй ажиллагааны шаардлагад 
нийцүүлэн) Оюу Толгойн 
цахилгаан эрчим хүчний шугам 
дагуух болон зам дээрх ан амьтны 
сэг зэмийг бүртгэж тэмдэглэн, 
цэвэрлэж зайлуулах.  (Авто зам, 
цахилгаан шугам сүлжээний үзлэг 
шалгалтын журмыг үзнэ үү. (OT-
16-PRC-0006) 

Сар бүрийн цахилгаан 
эрчим хүчний шугам, замын 
үзлэг шалгалтын үеэр болон 
гэнэт илрүүлсэн зэрлэг ан 
амьтдын осол гэмтлийн 
тайлан  

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Сар бүр 

Хог хаягдлыг шалгах баг 
эсвэл замаар явж буй 
тээврийн хэрэгслийн 
илрүүлсэн мөргөлдөж үхсэн 
амьтдын талаар уурхайн 
талбар дахь байгаль орчны 
албанд мэдээлж, тусгайлан 
бэлтгэгдсэн биологийн олон 
янз байдлын мэргэжилтэн 
үзлэг хийсэн эсэхийг 
шалгах. 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтан хариуцсан 
ажилтан  

Сар бүр 



Оюу толгой ХХК 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

B12 Шууд бус 
хорогдол 

Махчин 
амьтад барьж 
идэх 
тохиолдол 
ихсэх 

Идлэг шонхрын үүр гэдэг нь 
тодорхой биш бол, бусад тоодог 
шувууг ангуучлагч махчин 
шувуудын үүрийг төслийн дэд 
бүтцээс холдуулах (Оюу Толгойн 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагад нийцүүлэх гүйцэтгэх). 
Авто зам, цахилгаан шугам 
сүлжээний үзлэг шалгалтын 
журмын (OT-16-PRC-0006) дагуу  
хэрэгжүүлнэ. 

Улирал тутмын байгаль 
орчны тайланд үзлэг 
шалгалт хийсэн, шувууны 
үүр холдуулсан тухай 
мэдээллийг дэлгэрэнгүй 
тусгасан байна. 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Жил бүр 

B13 Шууд бус 
хорогдол 

Махчин 
амьтад барьж 
идэх 
тохиолдол 
ихсэх 

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжсэн малчдын амьжиргааны 
хөтөлбөрийн хүрээнд мөн замын 
цэвэрлэгээ, арчилгааны ажлын 
хүрээнд ОТ-н бүх зам дагуух хог 
хаягдал, хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй бусад хог хаягдлыг 
шалган зайлуулж устгах 

ЭМААБО-ы хөтөлбөрийн 
хүрээнд ажлын бүртгэлийг 
бүрэн бөглөсөн эсэхийг 
шалгах 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Дууссан 

B14 Шууд бус 
хорогдол 

Махчин 
амьтад барьж 
идэх 
тохиолдол 
ихсэх 

Оюу Толгойн тээврийн хэрэгслээс 
болон ажлын байрны ойр орчимд 
зөвшөөрөлгүй хог хаяхыг хориглох 
дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх  

Ажлын байрны үзлэг 
шалгалт 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтан хариуцсан 
ажилтан  

Хэрэгжиж 
байгаа 

B15 Амьдрах орчны 
шууд алдагдал 

Зам дагуух 
тоосжилтын 
улмаас 
амьдрах 

Агаарт ялгарах хийн хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний 
дагуу тоосжилт дарах ажлуудыг 
уурхайн талбайд болон уурхайн 
талбайн гаднах стратегийн ач 

Байгаль орчны жилийн 
тайланд ургамлын 
мониторингийн талбай дахь 
тоосны нөлөөллийн талаар 
нарийвчлан тусгасан 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтан 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

орчин 
алдагдах 

холбогдолтой хэсгүүдэд 
хэрэгжүүлнэ 

Зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх 
тоосны нөлөөллийг Зэрлэг 
ан амьтадтай холбоотой 
зөрчлийн тайланд тусгах 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан 

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Жил бүр 

B16 Амьдрах орчны 
шууд бус 
алдагдал, 
популяцийн 
хуваагдал 

Тээврийн үйл 
ажиллагаа 
явуулж 
байгаатай 
холбоотой 
бэлчээр нутаг 
хуваагдаж, 
сүргийн 
харилцаа, 
холбоо 
багасгах 

а) Зам хаах, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн хязгаарлах; b) бүс 
нутгийн тогтвортой хөгжилтэй 
холбоотой сөрөг нөлөөг бууруулах 
тодорхой арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх талаар бүс нутгийн 
тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагуудтай 
албан ёсоор хамтран ажиллах c) 
ОТ-ГС чиглэлийн авто зам, ОТ 
төслийн бус замын хөдөлгөөний 
мониторинг, амьтдын ааш авирт 
үзүүлж буй нөлөөлөлд мониторинг 
хийх гэх мэт ОТ-ГС чиглэлийн 
замын сөрөг нөлөөг бууруулах 
стратеги боловсруулж 
хэрэгжүүлэх; 

 

Замын сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах стратегийн 
шаардлагын дагуу 

Биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Ахлах 
мэргэжилтэн 

Байгаль орчин, 
биологийн олон янз 
байдал хариуцсан 
Менежер 

ОТ-ГС 
автозамын 
нөлөөллийг 
бууруулах 
стратегийн 
дагуу 

B17 Амьдрах орчны 
шууд алдагдал; 
экосистемийн 
үйлчилгээ 

Дэд бүтэц 
байгуулах 
хүрээнд 

ОТ нь Уурхайн Хаалтын 
Төлөвлөгөө (OT-10-E14-PLN-0002)-
нд заасан аргазүй, процессын 
дагуу газрын нөхөн сэргээлт хийнэ.  

Нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн төлөвлөгөө 
(экселийн файл) 

Нөхөн 
сэргээлт 
хариуцсан 
ажилтан 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 

Нөхөн сэргээлтийн жилийн 
тайланд нөхөн сэргээлтэд 
ашигласан  зөвхөн нутгийн 
ургамлын үрийг тайлагнана. 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтан 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 



Оюу толгой ХХК 

Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2015.12.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-E16-PLN-0002-E 

Хувилбар 
2.1 

 

Хуу 25 / 96 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО.  ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ЭМААБОАБОН-ИЙН ПОРТАЛ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ. 

ХАМГИЙН СҮҮЛД ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019-12-09 
 

Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

Нөхөн сэргээлтийн жилийн 
тайланд сүйтгэгдсэн 
ургамлан нөмрөгийг 
тохиромжтой бол  монгол 
буурцгана, голын хайлаас, 
өндөр заг гэх мэт биологийн 
чухал төрөл зүйлээр нөхөн 
сэргээх арга хэмжээ авна 
гэж дурдсан. 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтан 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 

Нөхөн сэргээлтийн жилийн 
тайланд эвдэрсэн газрыг 
нөхөн сэргээхэд 
тохиромжтой бол соёлын ач 
холбогдолтой/чухал ач 
холбогдолтой ургамлын 
төрөл зүйлийг ашиглах 
тухай заасан. 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтан 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн  

Жил бүр 

Тээврийн хэрэгсэл явахаас 
сэргийлж зохих тэмдэг, 
тэмдэглэгээ хийсэн, нөхөн 
сэргээлт хийсэн зам, харгуй 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтан 

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 

Жилийн нөхөн сэргээлтийн 
тайланд мониторингийн 
явцад олж илрүүлсэн 
боловч ОУСК-ийн 
Гүйцэтгэлийн стандартын 
2006 оны хувилбарын 12-15 
дугаар зүйл: Бохирдлыг 
хянах, бууруулах хэсэгт 
заасан зохицуулалт болон 
пестицидийн хэрэглээнд 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
ажилтан  

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

тавих шаардлагын дагуу 
устгагдсан бүх хог ургамлыг 
бүртгэж тэмдэглэсэн. 

Нөхөн сэргээлтэд 
ашиглахад тохиромжтой 
ургамлын үр, үрийн төрөл 
зүйлийн хольц, үрийн норм 
гэх мэтийг Байгаль орчны 
баг нөхөн сэргээлтийн 
туршилт хийн тодорхойлж, 
тус загвар талбайн 
ургамлан нөмрөгийг нөхөн 
сэргээлтийн үрийн хольцод 
орох нэг наст болон олон 
наст ургамлын харьцааг 
тогтооход ашиглах. 

Мод 
үржүүлгийн 
газрын 
ажилтан  

Нөхөн сэргээлтийн 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 

B18 Мониторинг Цэвэр ашиг 
үзүүлэхтэй 
холбоотой 

ОТ Гүйцэтгэлийн 6-р шаардлагын 
8-р зүйл, Гүйцэтгэлийн 6-р 
стандартын 10-р зүйлд заасан 
нөхцөл, шаардлагын урт 
хугацааны биелэлтийг хангахын 
тулд Гүйцэтгэлийн стандарт 6-н 
10-р зүйл, болон Гүйцэтгэлийн 
шаардлага 6-н 8-р зүйлд 
нийцүүлэн тодорхойлсон бусад 
чухал биологийн төрөл зүйлийг 
оруулна.  БОЯБМҮТ-нд ОТ-н 
оролцогч талууд хэрхэн хамтран 
ажиллахыг тусган харуулж, 
БОЯБМҮТ-нд Гүйцэтгэлийн 
стандарт 6-н 9-р зүйл, болон 
Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-н 8-р 

Байгаль орчин, нийгмийн 
жилийн тайлан 

Нөхөн 
сэргээлтийн 
мэргэжилтэн, 
Ан амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Байгаль орчин, 
биологийн олон янз 
байдал хариуцсан 
Менежер 

БОЯБМҮТ 
боловсруулж 
дууссан. 
БОЯБМҮТ-ний 
хүрээнд 
мониторинг 
хийгдэж 
байгаа. 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

зүйлд нийцүүлэн тодорхойлсон 
бусад чухал биологийн төрөл 
зүйлийг оруулна.  Чухал амьдрах 
орчин бүхий төрөл зүйл болон нэн 
чухал бус төрөл зүйлийн хувьд урт 
хугацаанд нөхцөл шаардлагыг 
хангах эсэхийг тодорхойлоход 
тохиромжтой холбогдох хэмжүүр, 
босго үзүүлэлтийг мониторингийн 
хөтөлбөрт тусгах ба арга зүй нь 
статистикийн ач холбогдолтой 
байна. 

B19 Амьдрах орчны 
шууд алдагдал 

Газар хөндөх 
явдал 
нэмэгдэж 
болзошгүй 

Онцгой болон цаг хугацаанаас 
ихээхэн хамааралтай засвар 
үйлчилгээний ажлыг эс тооцвол, 
онцлон заасан эмзэг газрыг 
харгалзан үзэж, Оюу Толгой 
компани Галбын Говийн ШЧГ дахь 
жороо тоодгийн (4-р сарын 15-с 6-р 
сарын 30-ны хооронд) үржлийн 
үеэр барилгын ажил, төлөвлөгөөт 
засвар үйлчилгээний ажил 
хэрэгжүүлэхээс зайлсхийх болно. 

Биологийн төрөл зүйлийн 
баг Жороо тоодгийн 
үржлийн үеэр Галбын 
Говийн ШЧГ-ын дотор ямар 
нэг газар хөндөхөөс 
(тухайлбал хуваарьт 
засварыг оруулах боловч 
онцгой болон бусад цаг 
хугацаанаас ихээхэн 
хамааралтай засвар 
үйлчилгээг эс тооцон) өмнө 
газар хөндөх ажлын шалгах 
хуудас бөглөхдөө тоодогт 
нөлөөлөх магадлалтай 
тохиолдолд ажлын 
зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзахыг зөвлөх 

Амьтан 
хариуцсан 
ажилтан  

Амьтны судалгааны 
мэргэжилтэн  

Шаардлага 
гарсны дагуу 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

B20 Сургалт Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилготой 
холбоотой 

Оюу Толгой (i) биологийн олон янз 
байдалтай холбогдолтой бүлэг 
сэдвээр (жолоочийн ерөнхий 
мэдлэгийн болон дүрмийн сургалт, 
хог хаягдал зайлуулах, хаяхыг 
хориглох, ан хийхийг хориглох 
бодлого г.м) ажилтнуудын 
сургалтын модуль боловсруулж; (ii) 
Аюулгүй ажиллагааны уулзалтын 
хүрээнд биологийн төрөл зүйлтэй 
холбоотой ерөнхий сэдвүүдийн гол 
санааг сануулах; (iii) 
шаардлагатай/тохиромжтой бол 
холбогдох шинэ үүрэг амлалтыг 
оруулахын тулд одоогийн 
зааварчилгааны хөтөлбөрийг 
хянаж үзэх. 

Зээлдүүлэгчид сургалтын 
модулийг илгээсэн ба (ii) 
болон (iii) хэсэгт дурдсан 
үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлсэн. 

Сургалтын 
хэлтэс 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Одоо хэрэгжиж 
байгаа 

B21 Нэмэлт дэмжлэг 
тусламж 

Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилгодоо 
хүрэхийн тулд 

Оюу Толгойн биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
хөтөлбөрүүд, мөн дараах үйл 
ажиллагааг төлөвлөж 
хэрэгжүүлэхийн тулд нэр хүндтэй, 
чадварлаг, олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн бие даасан 
байгууллагатай албан ёсны гэрээ 
байгуулж ажиллана: 

• Биологийн төрөл зүйлийн олон 
янз байдлын урт хугацааны 
мониторинг, үнэлгээ,  

• Биологийн төрөл зүйлийн 
дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааны стратеги, 

ОТ нь дараах чиглэлээр 
дэмжлэг туслалцаа авах 
зорилгоор олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн, бие 
даасан байгууллагатай 
гэрээ байгуулсан:  

• Биологийн төрөл зүйлийн 
олон янз байдлын урт 
хугацааны мониторинг, 
үнэлгээ,  

• Биологийн төрөл зүйлийн 
дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааны стратеги, 
менежментийн 
хөтөлбөрийг зохих 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Одоо хэрэгжиж 
байгаа 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

менежментийн хөтөлбөрийг 
зохих байдлаар боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх, шаардлагатай 
тохиолдолд удирдаж 
зохицуулах,   

• Ашиглалтын үе шатны 
Биологийн төрөл зүйлийн 
менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх. 

байдлаар боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх, 
шаардлагатай 
тохиолдолд удирдаж 
зохицуулах,   

• Ашиглалтын үе шатны 
Биологийн төрөл зүйлийн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх. 

B22 Мониторинг Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилгодоо 
хүрэхийн тулд 

Оюу толгой нь цэвэр ашиг 
үзүүлсэн тооцоогоо тогтмол 
шинэчилж, тус шинэчилсэн 
хувилбарын үр дүнг 
Зээлдүүлэгчдэд тайлагнана. 

Цэвэр ашгийн тооцооллыг 
шинэчилж, үр дүнг нь 
Зээлдүүлэгчдэд тайлагнана. 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

2016 оны 2-р 
улирал, 
түүнээс хойш 
таван жил 
тутамд эсвэл 
ОТ, 
Зээлдүүлэгч 
нарын 
харилцан 
тохиролцсон 
хугацаанд  

B23 Дүйцүүлэн 
хамгаалах үйл 
ажиллагаа 

Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 

ОТ одоогоор баримталж буй 
стратегийн баримт бичиг, ОТ 
төслийн Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, ОТ төслийн БОЯБҮАТ-
ний ажлын журнал, 
Зээлдүүлэгчийн шаардлагуудад 

(I) Дүйцүүлэн хамгаалах 
туршилтын үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
одоо хэрэгжиж буй 
хөтөлбөрийг тодорхойлон 
үнэлэх, Зээлдүүлэгчдэд 
шинэ мэдээллийг өгөх.  

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

зорилготой 
холбоотой 

тулгуурласан дүйцүүлэн хамгаалах 
үйл ажиллагааны менежментийн 
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. Тус хөтөлбөрт 
дараах зүйлсийг агуулсан 
Дүйцүүлэн хамгаалах 
менежментийн төлөвлөгөө багтсан 
байна:  

(a) дүйцүүлэн хамгаалах 
хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэхүйц, ОТ 
төслийн тогтвортой дүйцүүлэн 
хамгаалах үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэх механизмыг 
бүрдүүлсэн байх,  

(b) 2012 онд танилцуулсан 
ОТ-н Дүйцүүлэн хамгаалах 
стратегийг үндэслэсэн, Оюу 
Толгойн төлөвлөлтийн мөчлөгтэй 
(жилийн, 2, 5 жилийн урьдчилсан 
таамаглал) нийцсэн олон жилийн 
төсвийн төлөвлөгөөг багтаасан, 
хөтөлбөрийн тооцоолсон нийт 
зардлын тухай шинэ мэдээллийг 
мөн оруулж, тухай бүр шинэчилнэ.  

(c) харгалзах Цэвэр ашгийн 
тооцоололд суурилсан байх ба 

(d) ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн 
стандарт 6 , ЕСБХБ-ны 
Гүйцэтгэлийн Шаардлага 6-г 
хангаж, Уурхайг ашиглах 
хугацаанд цэвэр эерэг үр дүн 

(ii) Биологийн төрөл зүйлийг 
дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааг санхүүжүүлэх 
стратегийг боловсруулж, 
зээлдүүлэгчдэд 
танилцуулах 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 

 iii) Дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааг санхүүжүүлэх 
оновчтой хувилбарыг 
тодорхойлсон ДХМТ-ний 
төслийг зээлдүүлэгч, БОН-
ийн хөндлөнгийн зөвлөхөд 
илгээж, хянуулах 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 

(iv) БОН-ийн хөндлөнгийн 
зөвлөх, Зээлдүүлэгчид 
ДХМТ-ний эцсийн төслийг 
танилцуулж батлуулах, 
ДХМТ-ний эцсийн төсөл 
БОЯБМТ-ний үүрэг амлалт, 
ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн 
стандарт 6, ЕСБХБ-ны 
Гүйцэтгэлийн Шаардлага 6-г 
хангаж, ДХМТ-ний гарчигт 
заасан тохиролцсон сэдвийг 
хөндсөн хэлбэртэй байна. 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 

(v) ОТ, зээлдүүлэгчдийн 
тохиролцсон арга хэлбэрээр 
эцсийн ДХМТ-г олон нийтэд 
танилцуулах 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 
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Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

үзүүлэх зорилтыг биелүүлэхийн 
тулд хамгааллын үйл ажиллагаа 
явуулж, биологийн чухал төрөл 
зүйлд цэвэр эерэг үр нөлөө 
үзүүлэхүйц хэмжээгээр чухал 
амьдрах орчинд үзүүлэх төслийн 
үйл ажиллагааны үлдэгдэл 
нөлөөллийг бууруулахын тулд 
хүрэх жил бүрийн болон урт 
хугацааны чухал үе шатуудыг 
тодорхойлсон байна. 

хариуцсан 
Менежер 

B24 Мониторинг Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилготой 
холбоотой 

Оюу Толгой компани 
Экосистемийн үйлчилгээний 
Ажлын хэсгээр дамжуулан 
экосистемийн чухал үйлчилгээ, 
ургамлын болон бэлчээрийн 
чанарт үзүүлэх устай холбоотой 
нөлөөлөлд чиглэсэн  олон талт 
мониторинг, үнэлгээний 
хөтөлбөрийг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх болно. Энэхүү 
Хөтөлбөр нь одоо хэрэгжиж байгаа 
усны мониторингийн хөтөлбөрийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
тулгуурласан экосистемийн чухал 
үйлчилгээ, шинэ Бор Овоогийн 
булгийн хяналтыг багтаасан 
болно. Үүнийг байгаль орчин, 
нийгмийн мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран боловсруулж, нийгмийн 
мониторингтой уялдуулах ёстой.  
Мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөрт 

Ургамалан нөмрөг, 
бэлчээрийн чанар, 
экосистемийн үйлчилгээнд 
үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр одоо 
баримталж буй стратегийн 
дутагдалтай талд дүн 
шинжилгээ (Gap analysis) 
хийх 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 

 

Мониторинг, үнэлгээний 
хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулж, (мөн тодорхой 
төлөвлөгөө эсвэл 
төлөвлөгөөнүүд) 
Зээлдүүлэгчдэд илгээх 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 

Мониторинг, үнэлгээний 
хөтөлбөр (мөн холбогдох 
тусгай төлөвлөгөө эсвэл 
бүлэг төлөвлөгөөг) эцэслэн 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 
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Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

дасан зохицох менежментийн 
стратегийг нэгтгэж, урт хугацааны 
туршид биелэлтийг хангахын тулд 
холбогдох хэмжүүр, босго утгыг 
тусгана. Энэ загварын сонгосон 
статистик үзүүлэлтүүд нь зохистой 
байна. 

боловсруулж, хэрэгжүүлж 
эхэлсэн байх 

байдал 
хариуцсан 
Менежер 

B25 Нэмэлт дэмжлэг 
тусламж 

Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилготой 
холбоотой 

ОТ Экосистемийн үйлчилгээний 
Ажлын хэсэг томилон/байгуулан 
Экосистемийн үйлчилгээг 
Зээлдүүлэгчийн холбогдох 
шаардлагад нийцүүлэн удирдан 
зохион байгуулж, БОЯБҮАТ-нд 
заасан үүрэг амлалтыг 
хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээлгэнэ. 
Экосистемийн үйлчилгээтэй 
холбоотойгоор Зээлдүүлэгчидтэй 
гол холбогдож ажиллах тал нь энэ 
Ажлын хэсэг байна. Энэ Ажлын 
хэсэгт биологийн олон янз 
байдлын олон улсын 
байгууллагууд (21-р зүйлд 
зааснаар), экосистемийн 
үйлчилгээнд хамгийн шилдэг, 
шинээр гарч буй туршлага 
эзэмшсэн бусад мэргэжилтнүүд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Ажлын хэсгийг томилж, 
Зээлдүүлэгчдэд мэдэгдсэн 
байна. 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 

B26 Оролцогч 
талуудтай 
хамтран ажиллах 

Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 

ОТ (i) уурхайн талбай дахь 
биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх; (ii) дүйцүүлэн 
хамгаалах менежментийн 

Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөг шинэчлэх. 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 
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Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилготой 
холбоотой 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх; 
(iii) бүсийн/ландшафтын түвшний 
төлөвлөлттэй холбоотой ажлыг 
хамарсан зорилтот Оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах 
Төлөвлөгөө боловсруулна. 

хариуцсан 
Менежер 

B27 Оролцогч 
талуудтай 
хамтран ажиллах 

Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 
цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилготой 
холбоотой 

Оюу Толгой биологийн төрөл 
зүйлийн дүйцүүлэн хамгаалах 
хөтөлбөрт бүс нутгийн түвшний 
төлөвлөлтийн асуудлыг тусгахад 
тусалж, хамгааллын тэргүүлэх 
чиглэл, оролцогч талуудын ашиг 
сонирхолд нийцүүлж, урт 
хугацаанд арга зүйн болон улс 
төрийн хувьд хэрэгжих боломжтой 
байлгахын тулд оролцогч талтай 
хамтран ажиллаж зөвлөлдөнө. 
Үүнд Монгол Улсын Засгийн газар, 
бүс нутгийн байгууллагууд, бусад 
уул уурхайн компани, төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд, 
сонирхогч талуудтай (Гурван талт 
зөвлөл: орон нутгийн малчид, бүс 
нутгийн засаг захиргаа, ОТ) 
хамтран ажиллах болно.  

Зээлдүүлэгчдэд ОТ төслийн 
хийж буй ажлыг тайлангаар 
мэдээлж (жишээ нь, жилийн 
мониторингийн тайлан, 
байгаль орчин, нийгмийн 
хөндлөнгийн зөвлөхийн 
тайлан гэх мэт), 
Зээлдүүлэгчдэд уулзалтын 
огноо, тэмдэглэлийг ирүүлэх 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Жилийн 
мониторингийн 
тайлан, 
БОНХЗ-ийн 
тайланд 
баримтжуулсан 
дагуу 

B28 Бүс нутгийн 
төлөвлөлт 

Биологийн 
олон янз 
байдал, 
экосистемийн 
үйлчилгээнд 

Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн 
хүрээнд ОТ бүс нутгийн тогтвортой 
хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг бүс 
нутгийн байгууллагуудтай бүс 
нутгийн тогтвортой хөгжилтэй 

Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөг шинэчлэх. 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Дууссан 
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Дугаар Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа 

Хяналтын арга хэмжээний 
тайлбар  Магадлах арга механизм 

 

Хариуцах талууд Давтамж 

Хэрэгжүүлэгч Хяналт тавих 

цэвэр ашиг 
үзүүлэх 
зорилготой 
холбоотой 

холбоотой байж болох, уурхайд 
хэрэгжүүлэх болон дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд албан ёсоор 
хамтран ажиллах болно. Оюу 
Толгой компанийн бүс нутгийн 
хэмжээний хамтын ажиллагааны 
нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болохын 
хувьд тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн хязгаарлах янз бүрийн 
хуваарийг үнэлсэн хувилбарын 
баримт бичгийг боловсруулахын 
тулд компани, бүс нутгийн дэд 
бүтэц, нүүрсний замын бусад 
хэрэглэгчидтэй зөвлөлдөнө. 

хариуцсан 
Менежер 

Хувилбар бүхий төлөвлөгөө 
боловсруулах 

Биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Ахлах 
мэргэжилтэн  

Байгаль орчин, 
биологийн олон янз 
байдал хариуцсан 
Менежер 

Одоо хэрэгжиж 
байгаа 

ОТ төслийн зүгээс оролцож, 
хамтран ажиллаж буй 
ажлуудыг Зээлдүүлэгч нарт 
илгээх тайлангуудад 
(жишээлбэл, жилийн 
мониторингийн тайлан, 
байгаль орчин, нийгмийн 
хөндлөнгийн зөвлөхийн 
тайлан гэх мэт) 
баримтжуулж, мэдээлэх 

Байгаль 
орчин, 
биологийн 
олон янз 
байдал 
хариуцсан 
Менежер 

ЭМААБОАБОН 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Одоо хэрэгжиж 
байгаа 

Тэмдэглэл: Гэрээт гүйцэтгэгчид тавигдах биологийн олон янз байдлын хамгаалалтай холбоотой шаардлага нь гэрээт байгууллагатай хамтран ажиллах 
процессын явцад тухайн гэрээгээр ажиллах хувь хүн эсвэл гэрээгээр гүйцэтгэх багц ажлын хамрах хүрээг боловсруулах ажлын хүрээнд эрсдэлийн үнэлгээ 
хийснээр тодорхойлогдоно. Биологийн олон янз байдалтай холбоотой асуудалтай (бусад тодорхойлсон асуудлуудын хамт) хамааралтай аливаа 
шаардлагыг гэрээ тус бүрийн ажлын хамрах хүрээ хэсэгт тусгана. Гэрээт гүйцэтгэгчдийг шаардлагатай сургалтад хамруулж, тэдний хамрагдалтад Оюу 
толгой хяналт, аудит хийж, үзлэг шалгалт хийнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах зарчимд тусгасан болно. 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 

 

6 ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУВААРЬ 
6.1.1 Удирдлагын төлөвлөгөөг хянах, өөрчлөлт оруулах 
Энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөөг Оюутолгойн үйл ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага болон, 
өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалтай уялдуулан хоёр жил тутамд хянан үзэж, шаардлагатай 
бол нэмэлт өөрчлөлт оруулна.  Энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөө, ажлын журналыг хянаж, 
өөрчлөх ажлыг ОТ-с энэ төлөвлөгөөг хариуцах ЭМААБОАБОН-ийн Ерөнхий менежер 
хариуцах үүрэгтэй. 

Үйл ажиллагааны журамд томоохон өөрчлөлт оруулах шаардлага гарсан тохиолдолд (ОТ-н 
Өөрчлөлтийн Удирдлагын журамд тодорхойлсны дагуу) энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөөг 
"шаардлагатай тохиолдолд " гэсэн үндэслэлээр шинэчилж болно. 

Энэ Удирдлагын төлөвлөгөөнд аливаа нэмэлт өөрчлөлт орсон тохиолдолд ОТ төслийн 
портал болон ОТ веб хуудаст оруулж, ОТ төслийн ажилтнууд, бусад талууд үзэх боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

7 МОНИТОРИНГ 
7.1 Мониторингийн шаардлагуудын тойм 
Төслийн стандартуудын (4-р хэсэг) биелэлтийг үнэлэх зорилгоор ашиглалтын үе шатанд 
хэрэгжүүлэх мониторингийн арга хэмжээг  энэ хэсэгт тайлбарласан болно. 

Мониторинг хийн төслийн стандарттай нийцэхгүй зөрчил илрүүлсэн тохиолдолд тэдгээрт 
судалгаа хийж, засаж залруулах зохих арга хэмжээг тодорхойлно (ОТ ЭМААБООН 
Удирдлагын тогтолцооны 14-р элемент Зөрчил, авах арга хэмжээний менежмент хэсгийг үзнэ 
үү). Оюу толгой, Төслийн зээлдүүлэгчид, биологийн олон янз байдлын зөвлөхүүд/гэрээт 
байгууллагууд хэлэлцэн, аргазүйгээ урьдчилан тодорхойлж, биологийн чухал төрөл зүйлд 
хамаарах Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт болон тус үзүүлэлтийг хэтэрсэн тохиолдолд дасан 
зохицох менежментийн хяналт, шаардлагатай бол авах хариу арга хэмжээг тодорхойлно 
(БОЯБМҮТ-ний босго үзүүлэлтүүдийг харах). 

7.2 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт 
Уурхайн талбар дахь биологийн олон янз байдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний хэрэгжилтийг хянах гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГГҮ) 3-р Хүснэгтэд 
Хүснэгт 7-1 үзүүлэв. Чухал ач холбогдол бүхий тодорхой биологийн төрөл зүйлийн төлөв 
байдал, үзүүлэх дарамт, төслийн зүгээс авч буй арга хэмжээний нэмэлт үзүүлэлтүүдийг 
боловсруулсан ба заримыг нь боловсруулж байна. Тэдгээрийг БОЯБМҮТ-нд баримтжуулсан 
болно. 
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Хүснэгт 7-1 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт 

 ГҮҮ Зорилт Мониторинг хийх хэмжүүр Харгалзах 
хяналтын арга 
хэмжээний 
тайлбар 

B-KPI-1 Батлагдсан, хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн  сургалтын 
модуль/ аюулгүй ажиллагааны уулзалт хэлэлцүүлгээр 
дамжуулан Байгаль орчны талаар мэдлэг дээшлүүлэх 
сургалтад хамрагдсан ажилчдын хувь  

Сургалтад хамрагдах шаардлагатай 
гэж тодорхойлсон хүмүүс ажилд 
орсноос хойш 6 сарын дотор 100% 
сургалтад хамрагдсан байна 

Сургалтын бүртгэл шалгах 

 

B01, B07, B20 

B-KPI-2 Байнга хяналт шалгалт хийж, сайн тайлагнахын тулд Оюу 
Толгой компанийн биологийн олон янз байдалтай 
холбоотой дүрэм журмыг зөрчсөн ОТ төслийн үндсэн 
болон гэрээт ажилтнуудын Аюулгүй байдлын хэлтсийн 
осол зөрчлийн бүртгэл тэмдэглэл (жишээ нь хог асгах/хог 
хаях, хууль бусаар зэрлэг ан амьтан агнах, зэрлэг 
амьтдын бүтээгдэхүүн, мод бэлтгэхтэй холбоотой журам 
[нисэх онгоц, тээврийн хэрэгсэлд зэрлэг амьтдын 
гаралтай бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг шалгасан бүртгэл, 
хууль бус агнуур эсвэл мод бэлтгэл гэх мэт зөрчлийн 
тайлан])  

Оюу Толгой уурхайн талбайгаас гарч, 
орж байгаа тээврийн хэрэгсэлд 
шалгалт хийх тоо сард хамгийн 
багадаа 50-с дээш байх, үзлэг 
шалгалтыг зохих ёсоор мэдээлж 
тайлагнах, ОТ төслийн дүрэм журмыг 
зөрчсөн тохиолдол гаргахгүй байх 

Аюулгүй байдлын хэлтсийн 
бүртгэл, тайланг шалгах 

B02, B14 

B-KPI-3 Аюулгүй байдлын ослын бүртгэлд баримтжуулсан ослын 
тоо, Оюу Толгойн бүх ажилчдад зөрчил, оноосон торгууль 
шийтгэлийн талаар мэдээлэх, торгууль, шийтгэл 
ногдуулсан тухай бүртгэл 

Осол зөрчлийг тэглэх Аюулгүй байдлын хэлтсийн 
бүртгэл, тайланг шалгах 

B03 

B-KPI-4 ОТ төслийн үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад өгсөн бусад 
төрлийн түлшний бүртгэлийг шалгах 

Бүх үндсэн болон гэрээт ажилтнуудыг 
өөр түлшээр хангах 

Түлш олгосон бүртгэлийг 
шалгах 

B04 

B-KPI-5 Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх 

Оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 
байна 

Оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөний тайланг 
шалгах 

B05, B06, B26, 
B27, B28 

B-KPI-6 Шувуу үргээгч суурилуулсан эсэхийг шалгах Суурилуулж дууссан байх Шувуу үргээгч суурилуулсан 
цахилгааны шугамын урт ба 

B08 
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 ГҮҮ Зорилт Мониторинг хийх хэмжүүр Харгалзах 
хяналтын арга 
хэмжээний 
тайлбар 

цахилгааны шугамын уртын 
хэмжээ 

B-KPI-7 Тусгаарлагч суурилуулсан эсэхийг шалгах Суурилуулж дууссан байх Тусгаарлагч суурилуулсан 
цахилгаанд цохиулах аюултай 
газар 

B09 

B-KPI-8 Шувуу үргээгч, тусгаарлагчийн хэвийн ажиллагааг хангаж, 
үр дүнтэй ажиллуулах 

Үргээгч, тусгаарлагч хорогдлыг үр 
дүнтэй багасгах 

Үр дүнтэй ажиллаж буй үргээгч, 
тусгаарлагчийн хувь, хорогдлын 
хувь 

B10 

B-KPI-9 Цахилгааны шугам, зам дагуух үзлэг шалгалтыг сар бүр 
тогтмол хийх,үзлэг шалгалтын дүгнэлт болон 
санамсаргүй илрүүлсэн тохиолдлыг Зэрлэг амьтдын осол 
гэмтлийн тайланд баримтжуулах 

Зэрлэг амьтдын осол зөрчлийн 
тайланд мөргөлдсөн амьтны сэг 
зэмийг бүрэн баримтжуулах 

Жилийн байгаль орчны тайланд 
цахилгаан эрчим хүчний 
шугамын үзлэг, үр дүнг 
баримтжуулна 

B11 

B-KPI-10 Улирал тутмын байгаль орчны тайланд цахилгааны 
шугам дээрх үүрийн үзлэг шалгалт, зайлуулсан үүрийн 
тухай мэдээллийг тусгах 

Бүх махчин шувуудын үүрийг 
холдуулах 

Жилийн байгаль орчны тайланд 
цахилгаан эрчим хүчний 
шугамын үзлэг, үр дүнг 
баримтжуулна 

B12 

B-KPI-11 Хог хаягдлыг шалгаж, зайлуулах ажлыг хийхийн тулд 
ЭМААБО-ы хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ажлын 
бүртгэлийг шалгах 

Хяналт шалгалт, зайлуулах ажил 
үргэлжилж байна 

Жилийн байгаль орчны тайланд 
хог хаягдлыг шалгаж, цэвэрлэх 
ажлын үр дүнг баримтжуулна 

B13 

B-KPI-12 Байгаль орчны жилийн тайланд тоосжилтыг дарах 
чиглэлээр хийсэн ажлуудыг нарийвчлан тусгах 

Агаарт ялгарах хийн хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний 
дагуу тоос дарах ажлуудыг бүрэн 
хэрэгжүүлэх 

Байгаль орчны жилийн тайланд 
тоосжилт дарах чиглэлээр 
хийсэн ажлуудыг нарийвчлан 
тусгах 

B15 

B-KPI-13 Замын сөрөг нөлөөг бууруулах стратеги боловсруулж 
хэрэгжүүлэх  

Замын сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
стратегийн дагуу 

Замын сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах стратегийн дагуу 

B16 
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 ГҮҮ Зорилт Мониторинг хийх хэмжүүр Харгалзах 
хяналтын арга 
хэмжээний 
тайлбар 

B-KPI-14 Батлагдсан нөхөн сэргээлтийн зорилтод хүрэхэд гаргасан 
ахиц 

Батлагдсан зорилт биелэгдсэн Жилийн нөхөн сэргээлтийн 
тайлан 

B17 

B-KPI-15 Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний 
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд биологийн чухал төрөл 
зүйлд үзүүлэх нөлөөлөл, төлөв байдал, хариу үйлдлийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдтэй харьцуулж явцыг тайлагнах 

Бүх үзүүлэх нөлөөлөл, төлөв байдал, 
хариу үйлдлийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдэд хяналт тавин ажиллаж 
байна 

Жилийн биологийн олон янз 
байдлын хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээгээр тайлагнах 

B18 

B-KPI-16 Биологийн төрөл зүйлийн баг газар хөндөх зөвшөөрөл 
авах журмын дагуу Жороо тоодгийн үржлийн үеэр Галбын 
Говийн ШЧГ-ын дотор ямар нэг газар хөндөхөөс 
(тухайлбал хуваарьт засварыг оруулах боловч онцгой 
болон бусад цаг хугацаанаас ихээхэн хамааралтай 
засвар үйлчилгээг эс тооцвол) өмнө тоодогт нөлөөлөх 
магадлалтай тохиолдолд ажлын зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзахыг зөвлөх 

Газар хөндөхөд хүргэж болзошгүй 
санал болгож буй бүх үйл 
ажиллагаанд ГХЗ авах бөгөөд 
зөвшөөрөлгүйгээр газар хөндсөн 
зөрчил гаргахгүй байх 

ГХЗ-ийг Байгаль орчны жилийн 
тайланд тусгах 

B19 
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7.3 Мониторингийн гол ажлууд  
7.3.1 Биологийн гол төрөл зүйлүүдийн гол мониторингийн хөтөлбөр 
Ашиглалтын үе шатанд биологийн олон янз байдлын мониторингийн үйл ажиллагааг 
БОЯБМҮХ-р удирдана.  Мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөрийн зорилго нь: 

• Уян хатан ажиллах боломж олгож, биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах үүднээс үзүүлсэн  (эерэг ба сөрөг) нөлөөллийг (өөрөөр хэлбэл таамаглаж 
байсан, таамаглаагүй нөлөөлөл) аль болох үнэлэх; сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл явц, 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх; 

• Төслийн үр дүн нь Төслийн стратеги болон Зээлдүүлэгчдийн шаардлагатай нийцэж, 
цэвэр ашиг үзүүлнэ гэдгийг батлан харуулах 

Биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа, мэдээллээр дутмаг байдлыг богино хугацаанд 
залруулахын тулд 2013-2014 онд Оюу Толгой биологийн гол төрөл зүйлийн мониторингийн 
судалгаа хийсэн. Түүнээс хойш Биологийн гол төрөл зүйлүүдийн мониторингийн хөтөлбөрийг 
(БГТЗМХ) нь биологийн олон төрөл зүйлүүдийн байгалийн өөрчлөлт болон төслийн 
нөлөөллийн (эерэг болон сөрөг) цар хүрээний талаарх суурь мэдлэг ойлголтыг бий болгох  
чиглэсэн туршилтын төсөл байсан ба энэ туршилтын төслийн үр дүн нь урт хугацаандаа 
БОЯБМҮХ-т оруулах томоохон өөрчлөлтийн босго хэмжээг боловсруулах суурь мэдээллээр 
хангасан. БГТЗМХ-ийг БОЯБМҮХ-т нэгтгэн оруулсан бөгөөд үр дүнг БГТЗМХ-ийн жилийн 
тайланд тогтмол тусгадаг.  

7.3.2 Гидрологийн тодорхойгүй байдлыг тооцоолох мониторинг 
ОТ-н БОННҮ-гээр тухайн үед байсан мэдээлэлд үндэслэн төслийн нөлөөллийн бүсийн 
(Ундай гол болон устай холбоотой экосистемийн үйлчилгээ) гадаргын ус болон хөрсний уст 
давхаргуудад тус төсөл маш бага нөлөөлөл үзүүлнэ гэж үзсэн. Тус таамаглалд уурхайн газар 
хөндөлтийн улмаас нэлээд хэмжээний шууд нөлөөлөлд өртөх Бор Овоогийн булагт үзүүлэх 
нөлөөллийг оруулаагүй.  

Гидрологийн тодорхойгүй байдлыг тодорхойлох мониторинг хийх нь биологийн олон янз 
байдалд учрах эрсдэлийг магадлан нягтлахад чухал ач холбогдолтой бөгөөд тэдгээр 
нөлөөллийн тохиолдох магадлал ихсэхэд тухайн эрсдэлүүдэд чиглэсэн арга хэмжээ авах 
боломж олгодог. Хэрвээ төсөл гадаргын ус болон хөрсний уст давхаргуудад сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэх нь тогтоогдвол, тус мониторинг нь ирээдүйн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой. Энэ зорилгоор ОТ нь Усны нөөцийн 
удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E11-PLN-0001)-нд дурдсанчлан гүний усны мониторингийн    
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн ба тус мониторинг нь дараах нөлөөллүүдийг 
тодорхойлох болно: 

• Гадаргын болон аллювийн уст давхаргад уурхайн шавхалтаас болж үүсэх төслөөс 
хамааралтай нөлөөллүүд; 

• Ундай голын урсгалын гадаргын гидрологид болон гүний усны түвшинд нөлөөлөх төслийн 
нөлөөллүүд; 

• Гүний хоолойн ай савын Цэрдийн уст давхаргын усыг ашигласнаар гадаргын болон 
аллювийн гүний усны түвшинд үзүүлэх нөлөөлөл; 

• Гүний хоолойн ай савын Цэрдийн уст давхаргын усыг ашигласнаар Галбын говийн уст 
давхаргын гүний усны түвшинд үзүүлэх нөлөөлөл; мөн 

• Дөрөлж уулын өмнөд хэсэгт орших гүний ай савын Цэрдийн уст давхаргын усыг 
ашигласнаар гадаргын болон аллювийн гүний усны түвшинд үзүүлэх нөлөөлөл;  
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7.3.3 Ашиглалтын үеийн биологийн олон янз байдлын сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах гол арга хэмжээтэй холбоотой мониторинг, БОНБНҮ-гээр 
батлагдсан барилга угсралтын үе шатны ургамал, амьтны 
мониторингийн хөтөлбөрүүд 

Мониторингийн үндсэн үйл ажиллагааг БОЯБМҮТ-нд бүрэн тусгасан учраас энд дахин 
давтсангүй. БОНБНҮ-ний дагуу хүлээсэн үүрэг амлалт гэдэг утгаараа шинээр нэмж эхлүүлсэн 
мониторингийн ажлуудыг Хүснэгт 7-2-т хураангуйлан харуулав. 
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Хүснэгт 7-2 БОНБНҮ мониторингийн арга хэмжээ 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Аргазүй Давтамж Байршил 

Дэд бүтцийн БОНБНҮ Амьтдын тоо толгой, 
нүүдэл 

Дэд бүтцийн зурвасаас 20 км-т судалгаа хийх. Газар 
хөндөхөөс өмнө амьтад тухайн газрыг хэрхэн ашиглаж 
байгаа, амьтдын хувьд хэр үнэ цэнэ, ач холбогдолтой 
газар болохыг нь харьцуулахын тулд тоо толгойг 
бүртгэх 

10-с 11-р сар, 4-с 5-р 
сарын нүүдлийн 
үеэр 

 

Дэд бүтцийн БОНБНҮ Ургамлан нөмрөг Улаан номд орсон төрөл зүйлүүд,  нутгийн  унаган  
болон  реликт  ургамлуудын бүрхэвчид мониторингийн 
судалгаа хийх, тэмдэглэх. БОНБНҮ-ний 8-р 
Хавсралтад дурдсан аргачлалыг ашиглах 

Жил бүр - 7-р сард Ил уурхайн нөхөн сэргээлт 
хийсэн хэсэг болон барилгын 
ажил хийж дууссан газруудад 

Усан хангамж БОНБНҮ Ургамлан бүрхэвчийг 
нөхөн сэргээж, 
ургамалжуулах 

Гүний хоолой дагуу 25 м2 талбай дотор ургамлын 
зүйлийн бүрдэл, нягтшилд мониторинг хийх Гүний 
хоолой дагуух 2 км дэх ургамлан бүрхэвчийг хүний  
үйл  ажиллагаанд бага өртсөн газартай харьцуулах. 

Жил бүр - 7-р сард 5 цэгт 

Усан хангамж БОНБНҮ Амьтдын тоо толгой, 
нүүдэл 

Дэд бүтцийн зурвасаас 20 км-т судалгаа хийх. Газар 
хөндөхөөс өмнө амьтад тухайн газрыг хэрхэн ашиглаж 
байгаа, амьтдын хувьд хэр үнэ цэнэ, ач холбогдолтой 
газар болохыг нь харьцуулахын тулд тоо толгойг 
бүртгэх 

Жил бүр - 7-р сард  

Гүний усны нөөцийн 
БОНБНҮ 

Ургамалд үзүүлэх 
нөлөөлөл 

Усны ашиглалттай холбоотойгоор гидрогеологи болон 
ургамлан бүрхэвч ямар хариу үйлчлэл үзүүлж байгаад 
мониторинг хийж үнэлэх. 

Ус  ашиглаж  эхэлснээс  хойш  12  сарын  дотор хийх 
ба цаашид судалгааг хийх шаардлагатай 

a) Урт үндэстэй олон наст ургамал болон усны нөөц 
газрын   хөрсний   чийг   хоорондын   харилцан   
уялдаа, ялангуяа гол болон шал тойрмын хурдас,  
бусад бага гүний усны давхаргын системүүд, 
тэдгээр  системээр тэжээгддэг  ургамлуудыг  
харилцааг уялдааг тодорхойлох; 

Жил бүр - 5 жил 
тутамд хянах 

Гүний хоолой 



Оюу толгой ХХК 

Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2015.12.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-E16-PLN-0002-E 

Хувилбар 
2.1 

 

Хуу 42 / 96 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО.  ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ЭМААБОАБОН-ИЙН ПОРТАЛ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ. 

ХАМГИЙН СҮҮЛД ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019-12-09 
 

Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Дугаар Сэдэв/чиглэл Аргазүй Давтамж Байршил 

b) Чийглэг хөрсний янз бүрийн нөхцөлд ургамлын 
усны тэнцвэрийн мониторинг, хөрсний   чийглэг 
байх эсэхэд үзүүлэх нөлөөлөл; 

c) бүс нутгийн уст давхаргын түвшин буурсантай 
холбоотойгоор хөрсний чийгшлээс хамааралтай 
ургамалд гарч болзошгүй өөрчлөлт, мөн уг 
өөрчлөлтөд ургамлан бүрхэвчийн үзүүлж 
болзошгүй хариу; 

d) Монгол улсын Биологийн хүрээлэнгээс тогтоосон 
ургамлын нөхцөл байдал, зүйлийн бүрдэл, 
биомасс зэрэгт усны нөөцийн эх үүсвэрийн 
хэмжээнд тогтмол мониторинг хийх.  

Гүний усны нөөцийн 
БОНБНҮ 

Амьтдад үзүүлэх нөлөө Гадаргуугийн усны гүн/ талбайн хэмжээнд мониторинг 
хийх.  Ундайн гол, Саглагарын 

сайр, Бүтийн нуур, Булан 
Сухайт, Сэвхүүл ус, Булаг 
баянгийн Задгай, Амтгайн 
тойром, Баянгийн тойром, 
Ухаа 
Загийн гол 

Гүний усны нөөцийн 
БОНБНҮ 

Амьтдад үзүүлэх нөлөө Төрөл зүйлийн популяци, зүйлийн бүрдэл, экологийн 
талаар илүү сайн мэдээлэлтэй болохын тулд эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн, төрийн байгууллагуудтай 
хамтран Бүс нутгийн ан амьтны урт хугацааны 
мониторингийн хөтөлбөр боловсруулах 

Төсөл хэрэгжих 
хугацааны туршид 
хэрэгжүүлэх 

 

Гадаргуугийн усны 
БОНБНҮ 

Ургамал 25 м2 хэмжээ бүхий талбайнуудад ургамлын нягтрал, 
тархац, нөхцөл байдалд мониторинг хийх 

Жил бүр - 7-р сард Ундай голын адагт зүүн ба 
баруун дэнж, Булан Сухай, 
Галбын говьд Дайчингийн 
заг, Хонгорын овоо, Алаг 
Баянгийн төв хөндий, 
Амтгайн баруун хөндий, 
Гүний хоолой дахь Бор 
овооны тал 
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Дугаар Сэдэв/чиглэл Аргазүй Давтамж Байршил 

Гүний усны нөөцийн 
БОНБНҮ 

Ургамал Дараах зүйлүүдийн тоо толгойд мониторинг хийх: 

• Ундай голын дагуух хайлаас мод, (Алаг баян, 
Арцавчирын худгийн ойролцоо); 

• Дайчингийн голын загийн төгөл (Гүний Хоолойн төв 
хөндийн 4 цэг, Гүний Хоолойн зүүн хэсэгт 4 
цэг/Амтгайн тойрмын баруун тал); 

• Булан Сухайт дахь сухай (Хэмгийн худагтай 
ойрхон). 

Жил бүр Ундай гол 

Дайчингийн 

Булан Сухай 

Уурхайн олборлолт, 
баяжуулалтын 
БОНБНҮ. 

Ургамал 25 м x25 м харьцаатай мониторингийн нэгж талбай 
дахь малын тэжээл (кг/га)-д ашиглах боломжтой 
ургамлын биомасс, ургамлын төрөл зүйл, ургамлын 
бүрхэц (%), бодьгалийн болон зүйлийн тоо хэмжээ, 
ургамлын дундаж өндөрт (см) мониторинг хийх. 

Суурь судалгаатай харьцуулах. 1992 оны Ботаникийн 
хүрээлэнгийн судалгаа. 

Жил бүр - 7/8-р сард 1. Барилгын кэмпийн урд 
648165/4467018 

2. Хойд Хюгогоос зүүн зүгт 
654014/4768002 

3. Хойд Хюгогоос зүүн урд 
зүгт 653602/4767396 

4. Хаягдал ус зайлуулах 
цэгээс зүүн урд зүгт 
655983/4758952 

5. Ундай голоос баруун урд 
зүгт 647500/4759625 

6. Хэрс худгийн ойролцоо 
647415/4767468 

Уурхайн олборлолт, 
баяжуулалтын 
БОНБНҮ. 

Ургамалжуулах Хаягдал чулуулгийн овоолго, хаягдлын далан, зам 
байсан газрыг сэргээсэн талбай гэх мэт эвдэрсэн 
газрыг ургамалжуулсан талбайд мониторинг хийх 

Жил бүр  

Уурхайн олборлолт, 
баяжуулалтын 
БОНБНҮ. 

Амьтан Орон нутгийн нүүдлийн төрөл зүйлд мониторинг хийх Эхний 5 жил жил 
бүр, түүнээс хойш 
...хянаж үзэх 

 Улаан толгой, Улаан 
толгойн булаг, Хөх хадны 
булаг, Мааньтын (Бурхант) 
худаг, их гэр 
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Уурхайн олборлолт, 
баяжуулалтын 
БОНБНҮ. 

Амьтан Биологийн хүрээлэнгийн боловсруулсан (1992) 
Хээрийн бүртгэл хөтлөх асуумжийн дагуу мөлхөгч, 
мэрэгч амьтдад мониторинг хийх. 

Эхний 5 жил жил 
бүр, түүнээс хойш 
...хянаж үзэх 

 Төслийн талбай, Дугатын 
худаг, түүний ойр орчим  

Уурхайн олборлолт, 
баяжуулалтын 
БОНБНҮ. 

Сээр нуруутан Биологийн хүрээлэнгийн боловсруулсан (1992) 
хээрийн бүртгэл хөтлөх асуумжийн дагуу мониторинг 
хийж, ажиглалтыг тэмдэглэх. 

Эхний 5 жил жил 
бүр, түүнээс хойш 
...хянаж үзэх 

 Нийт төслийн талбайн 
хэмжээнд 

Уурхайн олборлолт, 
баяжуулалтын 
БОНБНҮ. 

Жигүүртэн Биологийн хүрээлэнгийн боловсруулсан (1992) 
хээрийн бүртгэл хөтлөх асуумжийн дагуу мониторинг 
хийж, ажиглалтыг тэмдэглэх. 

Эхний 5 жил жил 
бүр, түүнээс хойш 
...хянаж үзэх 

 Нийт төслийн талбайн 
хэмжээнд болон бүс нутгийн 
хэмжээнд 
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8 СУРГАЛТ 
8.1 Тойм 
БОЯБУТ-г хэрэгжүүлэхтэй холбоотой сургалтад ерөнхий болон зочдод зориулсан уурхайн 
талбайн чиглүүлэх сургалт; жолооч нарт зориулсан сургалт; цахилгаан дамжуулах шугамын 
үзлэг шалгалт, замын үзлэг шалгалт, замын арчилгаа үйлчилгээ хийх ажилтнууд, тээврийн 
хэрэгсэл, агаарын хөлөгт үзлэг шалгалт хийх хамгаалалтын ажилтанд зориулсан  гэх мэт 
тухайн ажил үүргийн онцлогоос хамаарсан сургалтууд багтана. 

8.2 Танилцуулах сургалт, давтан сургалт 
Биологийн олон янз байдлын тухай мэдлэг олгох сургалт дараах сургалтын агуулгад багтсан: 

• Зочдод зориулсан танилцуулах сургалт; 
• Оюу толгойн үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад зориулсан уурхайн талбайн ерөнхий 

танилцуулах сургалт; 
• Оюу толгойд шинээр орж буй үндсэн болон гэрээт ажилчдад зориулсан багц сургалт. 

Оюу Толгойн хууль бус зэрлэг ан амьтан агнах, зэрлэг ан амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн 
тээвэрлэх, зөөвөрлөх, мод бэлтгэхийг хориглох журам (OT-10-E14-PLC-1001) нь ОТ-н 
ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгч нарт зориулсан сургалтын багцад орсон. Эдгээр сэдвийг давтан 
сургалт, аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл хуваалцах уулзалтаар тогтмол сэргээн ярилцдаг. 

8.3 Ажлын онцлогоос хамаарсан сургалт 
ОТ-н үндсэн болон гэрээт компанийн жолооч нарт тавигдах  биологийн олон янз байдлын 
удирдлагын шаардлагуудыг ОТ уурхайн талбайд мөрдөх замын хөдөлгөөний удирдлагын 
төлөвлөгөө (OT-10-C3-PRC-0005), Хөнгөн тэрэг жолоодох журам (OT-10-C3 – PRC-0003), 
Хүнд  даацын  тээврийн  хэрэгсэл  жолоодох  журмын  (OT-10-C3-PRC-0002) заавал 
биелүүлэх шаардлагуудад тусгаж өгсөн. 

Цахилгаан дамжуулах шугам мөргөсөн шувууны сэг зэм шалгах, шувууны үүр зайлуулах 
үзлэг шалгалт хийх, тэдгээр үзлэгийн мэдээллийг нэгтгэж, тайлагнахад тухайн ажлын онцлогт 
тохирсон нэмэлт сургалтууд зохион байгуулах шаардлагатай.   

Газрын нөхөн сэргээлтийг ОТ-н үндсэн болон гэрээт ажилтнууд газар хөндөхийг хянаж, нөхөн 
сэргээх журам, уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний (OT-10-E14-PLN-0002) заавал биелүүлэх 
шаардлагуудын дагуу хэрэгжүүлэх болно. Тус компанийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу 
хийгдэж буй нөхөн сэргээлт, мод бут суулгах, шилжүүлэн суулгах ажлыг шийдвэрлэх 
зорилгоор ОТ компани энэ чиглэлийн ажилтнуудынхаа чадавхыг бэхжүүлэхийн тулд тухайн 
талбарт нь ажиллаж буй Ахлах ажилтнуудаа сурч боловсрох боломж олгохыг эрмэлзэх 
болно. 

ОТ-н ЭМААБОАБОН-ийн хэлтсийн холбогдох  ажилтнууд газар хөндөх зөвшөөрөл олгох 
процессыг  Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын  (OT-10-E14-PRC-0003) дагуу олгохын тулд 
тус ажлын онцлогт тохирсон сургалтад хамрагдах болно. 

9 АУДИТ, ТАЙЛАН 
9.1 Дотоод аудит 
Үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын талбайн ахлах мэргэжилтэн/ахлах ажилтнууд эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны өргөн хүрээний асуудлуудыг хамруулан тогтмол хяналт 
шалгалт хийх болно.  ЭМААБОАБОН-ийн хэлтэс мөн үзлэг шалгалт хийх Хяналтын хуудас 
ашиглан тогтмол үзлэг шалгалт хийх болно. 
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Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн аливаа зөрчлийг Осол зөрчлийн удирдлагын журмын (OT-
14-PRC-0001) дагуу мэдээлнэ. 

Тус журмын мөрдөлтийг Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, аудитын журмын (OT-16-PRC-0001) 
дагуу жил бүрийн дотоод аудитын хөтөлбөрөөр дамжуулан хянах болно. Шалгалтыг 
ЭМААБО-ы удирдлагын тогтолцооны (БОННҮ, бусад удирдлагын төлөвлөгөөг оролцуулан) 
шаардлагуудтай хэрхэн нийцэж байгааг үнэлэх зорилгоор хийнэ. 

Дээрх шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, үл тохирлыг ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагад заасны дагуу бүртгэн мэдээлнэ.  

9.2 Хөндлөнгийн аудит 
Рио Тинто группийн ЭМААБО-ы дүрэм журмын биелэлтэд дотоод аудит хийх хөтөлбөр болон 
төслийн зээлдүүлэгч нарын аудитын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд БОНХЗ-р тус төлөвлөгөөний 
биелэлтэд тогтмол үнэлгээ хийлгэнэ. 

9.3 Бүртгэл хөтлөх  
Аудит, үзлэг шалгалт болон осол зөрчлийн тайлан мэдээллийг Баримтжуулалт, баримт 
бичгийн хяналтын журам (OT-08-PRC-0001-E), Өгөгдөл, бүртгэлийн удирдлагын журмын (OT-
15-PRC-0001-E) дагуу бүртгэн хөтөлнө. 

Дотоод болон хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт, холбогдох арга хэмжээ, осол зөрчил, түүнтэй 
холбогдох арга хэмжээг Рио Тинтогийн бизнес шийдлийн системд бүртгэнэ. 

10 БИОЛОГИЙН ЧУХАЛ ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ БА ЭРСДЭЛИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, БАРИМТ 
БИЧИГ ШИНЭЧЛЭХ 

БОННҮ хийж хэд хэдэн биологийн олон янз байдлыг тодорхойлсон ба эдгээр нь холбогдох 
нөлөөллийн үнэлгээ хийхэд ашиглагдсан. Тэдгээр нөлөөллийг тогтмол хянан үзэж, тухайн 
биологийн төрөл зүйл, янз байдалд үзүүлэх эрсдэл болон мэдрэг байдал/ач холбогдлын 
эрэмбийг тогтмол хянан үзэх шаардлагатай. Энэхүү хянан үзэх процессыг хэрэгжүүлснээр 
Төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах стратегид зохицсон аргазүй хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
болдог. Тогтмол хянан хэлэлцэх механизмыг хэрэгжүүлэхийн тулд ОТ-с хэрэгжүүлж буй арга 
аргачлалыг дор тайлбарласан болно. 

10.1 Биологийн чухал төрөл зүйлүүд 
ОТ нь БОННҮ хийж, төслийн нөлөөллийн бүсэд хамаардаг Өмнийн говийн хоёр өөр 
менежментийн нэгж доторх “биологийн чухал төрөл зүйлсийн" жагсаалтыг тодорхойлсон. 
Дараа нь ОТ БОЯБУТ-г боловсруулж дуусах үед Рио Тинтогийн биологийн олон янз байдлын 
удирдамжийн дагуу энэхүү биологийн чухал төрөл зүйлийн жагсаалтыг шинэчилсэн. 
Биологийн чухал төрөл зүйлд бүх байгалийн амьдрах орчин, ОТ төслийн нөлөөллийн бүс дэх 
чухал амьдрах орчин (ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 6, [2012] болон ЕСБХБ-ны 
Гүйцэтгэлийн шаардлага 6 [2014]-д заасан шалгуурыг хангах бүх биологийн чухал төрөл 
зүйл, Рио Тинтогийн биологийн олон янз байдлын удирдамжийн дагуу чухал гэж үзсэн бүх 
биологийн чухал төрөл зүйл багтана. Энэхүү биологийн чухал төрөл зүйлийн шинэчилсэн 
жагсаалт нь ОТ-н биологийн олон янз байдлын эрсдэлийг удирдах үндэс суурийг бүрдүүлэх 
ба тэдгээр биологийн чухал төрөл зүйлд учрах эрсдэлийг дахин үнэлж (Хавсралт 2), ноцтой 
болон өндөр эрсдэлтэй нөлөөллийг ‘томоохон’ нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй гэж үзсэн. Энэ 
төлөвлөгөөнд бүх төрлийн томоохон нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн ажлуудыг 
тодорхойлсон ба төслийн Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд томоохон 
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үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулах ажлуудыг тусгана (энэ төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг 
хэрэгжүүлсний дараа). Орсон өөрчлөлтүүдийг хавсралтад тусгасан. 

Биологийн олон янз байдлын удирдлага хэрэгжүүлэхийн тулд биологийн олон янз байдлын 
хамгааллын статусыг мэдэх шаардлагатай ба энэ нь цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж болно. 
Жишээлбэл, Монгол улсын улаан номд орсон ургамлын жагсаалт өөрчлөгдсөнөөр ОТ чухал 
ургамлын төрөл зүйлийн хамгааллын статус нь өөрчлөгдсөн. Тиймд, БОЯБУТ болон 
холбогдох зорилтуудыг тухайн үетэй нь уялдуулахын тулд биологийн олон янз байдлын гол 
индикаторуудын хамгааллын статусыг тогтмол хянаж үзэх ёстой ба БОЯБУТ-нд холбогдох 
өөрчлөлтийг тусгана.  

Дараах шалтгаанаар хамгааллын статуст өөрчлөлт оруулах боломжтой: 

• Шинэ мэдээлэлтэй (ОТ-н судалгаа болон шинжлэх ухааны судалгааны өгүүлэлд 
дурдсанаар) болсноор зарим зүйлийн тархцын талаар мэдлэг, ойлголттой болох; 

• Тухайн талбарт шинэ төрөл зүйл бүртгэгдсэн эсвэл Нөлөөллийн бүсэд 
тохиолдоно гэж анх үзэж байсан төрөл зүйлүүдийн зарим нь илрээгүй; 

• БХОУХ-ны Улаан жагсаалтад хэвлэгдсэн олон улсын хамгааллын статуст 
өөрчлөлт орсон; мөн 

• Монгол улсын ургамлын улаан дансны жагсаалт хэвлэгдсэн ба тус жагсаалтад 
тухайн талбай дахь ургамлуудын хамгааллын статусын талаарх лавлагаа 
мэдээллийг шинээр оруулж өгсөн. 

Шинэ мэдээлэлд үнэлгээ хийхдээ ямар шүүлтүүр тавьсан талаарх товч мэдээллийг дор 
оруулав.  

10.1.1 Хамгааллын эрэмбийг хянан үзэх  
ОТ-н БОННҮ болон Рио Тинтогийн биологийн олон янз байдлын удирдамжид үндэслэн 
дараах биологийн олон янз байдал, төрөл зүйлийг тодорхойлох зорилгоор шүүж, ангилсан: 

Байгалийн амьдрах орчин - байгалийн амьдрах орчин ихэнхдээ  дэмждэг төрөл зүйл болон 
үзүүлдэг экосистемийн үйлчилгээнийхээ үүргийг орлон гүйцэтгэдэг.  

Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай зүйлүүд - Эдгээр нь:  

a. тухайн улсын хэмжээнд болон дэлхий даяар ховордсон (Устаж байгаа эсвэл Устаж 
болзошгүй);  

b. хязгаарлагдмал тархац нутагтай;  
c. нүүдэллэдэг/чуулдаг онцлогтой ба уурхайн талбайг ашигладаг; эсвэл 
d. оролцогч талуудын нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай зүйлүүдэд багтсан (нэн 

тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай зүйл биш боловч, орон нутагт хэрэглээний өндөр 
ач холбогдолтой тул хамгаалах шаардлагатай экосистемийн үйлчилгээнд 
хамаардаг).  

Чухал экосистемийн үйлчилгээ - Экосистемийн үйлчилгээг тодорхойлох аргачлалыг ОТ 
БОННҮ-нд албан ёсоор тодорхойлсон.  

Хамгаалах шаардлагатай газрууд - хамгаалалтад авах шаардлагатайг нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн дараах газрууд багтана: 

a. хамгаалалтад авахаар хуульчлагдсан (жишээ нь үндэсний болон орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газар, Рамсарын газар, Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн онгон газар); эсвэл 
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b. хамгаалалтад авахаар хуульчлаагүй боловч нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатайг 
үндэсний эсвэл олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн (жишээ нь Биологийн төрөл 
зүйлийн гол талбай, Шувуудад чухал газар гэх мэт) газрууд.  

10.1.2 Чухал ургамлын жагсаалтыг хянан өөрчлөх 
Чухал ургамлын олон янз байдал нь биологийн олон янз байдлын стратеги, нөхөн 
сэргээлтийн хөтөлбөрийн чухал хэсэг юм. Хууль журамд өөрчлөлт орох эсвэл шинэ 
мэдээлэлтэй болсонтой холбоотойгоор чухал ургамлын жагсаалтыг тогтмол шинэчлэх 
хэрэгтэй. Чухал ургамлын зүйлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт нь дараах байна: 

• Үндэсний Улаан дансанд устаж байгаа, устаж болзошгүй жагсаалтад багтсан; 
• Үндэсний Улаан дансны үнэлгээ хийгдээгүй боловч БХОУХ-ны улаан жагсаалтад Нэн 

ховор эсвэл Ховор гэсэн ангилалд багтсан, ОТ төслийн тоо мэдээ болон бусад тархалтын 
судалгаанд (тухайлбал eFloras 2008; Грэйфсвалдын их сургууль 2010) үндэслэн тухайн 
орон нутгийн онцлогийг жинхэнэ агуулсан эсвэл ховор гэж үзсэн; 

• Үндэсний Улаан дансны үнэлгээ хийгдээгүй боловч Монгол улсын хууль тогтоомжид Нэн 
ховор эсвэл Ховор гэж заасан, ОТ төслийн тоо мэдээ болон бусад тархалтын судалгаанд 
(тухайлбал eFloras 2008; Грэйфсвалдын их сургууль 2010) үндэслэн тухайн орон нутгийн 
онцлогийг жинхэнэ агуулсан эсвэл ховор гэж үзсэн. 

Чухал ургамлын зүйл тус бүрээр хийсэн бүрэн дүн шинжилгээг Хүснэгт 12-2 болон Хүснэгт 
12-3-д харуулав. 

10.1.3 Чухал амьдрах орчны шалгуур хангасан биологийн олон янз байдлыг 
хянан өөрчлөх 

Чухал амьдрах орчин гэдэг нь биологийн олон янз байдалд өндөр ач холбогдолтой газар юм. 
Оюу толгой нь нөлөөллийн бүс нутагтаа чухал амьдрах орчинд тооцогдох биологийн олон 
төрөл зүйлд цэвэр ашигтай байх үүрэг хүлээж байгаа. Чухал амьдрах орчинд тооцогдох 
биологийн олон янз байдлыг тодорхойлох аргачлал нь БОННҮ-нд ашигласан аргачлалтай 
ижил хэвээр байна. Шинээр тодорхойлсон чухал биологийн төрөл зүйлийг харахаар  
ургамлуудыг эс тооцвол бусад тодорхойлсон чухал амьдрах орчинд хамаарах биологийн 
олон янз байдалд өөрчлөлт оруулах шаардлага гараагүй.  

10.2 Биологийн олон янз байдлын эрсдэлийн үнэлгээг хянан үзэх 
БОННҮ-ний бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд ОТ нь нисэх буудал, цооногийн талбайн хоолойн 
зурвас, нүүрсний зам, Гүний хоолойн цооногийн талбай, өндөр хүчдэл дамжуулах шугам, 
Ханбогд сум, уурхайн лицензийн талбай, ОТ-Гашуун-Сухайтын зам, ОТ-Ханбогд цахилгаан 
дамжуулах шугам, Ундай голын голдирол өөрчлөх зэрэг төслийн дэд бүтцүүдийн Биологийн 
олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөний баримт бичгүүдийг хэд хэдэн хувилбараар 
боловсруулах ажлыг эхэлсэн. Эдгээр нь сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээс өмнө биологийн чухал төрөл зүйлд ОТ-н үзүүлж болзошгүй зургаан томоохон 
нөлөөллийг тодорхойлсон (Хүснэгт 12-4 хүснэгтийн баганын гарчиг). 

Болзошгүй томоохон нөлөөллийг тодорхойлохдоо эрсдэлд суурилсан чанарын арга 
ашигласан. Эдгээр баримт бичгийн хувилбаруудад Рио Тинтогийн магадлал-үр дагаварт 
суурилсан чанарын эрсдэлийн матрицыг ашиглан нөлөөлөл тус бүрийн биологийн чухал 
төрөл зүйлд үзүүлэх эрсдэлийг үнэлсэн. Нөлөөллийг биологийн төрөл зүйлд ноцтой эсвэл 
өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлсэн үед энэ нөлөөллийг "томоохон" гэж үзсэн. Өмнийн говийн 
биологийн олон янз байдалд цэвэр ашиг үзүүлэх  зорилгод хүрэхийн тулд ОТ компани бүх 
томоохон нөлөөллийг бууруулах зорилгоор сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, 
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дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлсон. БОННҮ хийснээс хойш БОЯБУТ-нд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах үедээ биологийн олон янз байдалд учрах эрсдэлийн үнэлгээг 
шинэчилсэн. Шинэчилсэн үнэлгээ нь дараа нь ОТ-н ДХМТ хэрэгжүүлэн удирдах, дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай томоохон нөлөөллийг тодорхойлох 
үндэслэл болж байна. Доорх хэсэгт тэдгээр эрсдэлийн үнэлгээг хянан үзэх, шинэчлэх журмыг 
харуулсан. Одоо ашиглаж буй эрсдэлийн үнэлгээг Хүснэгт 12-4-с үзэж болно. 

10.2.1 Томоохон нөлөөллийг хянан үзэх  
Төслийн БОННҮ хийснээс хойш долоон жилийн дараа БОЯБУТ-г боловсруулж дууссан. 
Эрсдэл, томоохон нөлөөллийн үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах хэд хэдэн шалтгаан байсан: 

• ОТ-н чухал биологийн олон янз байдлын жагсаалт өөрчлөгдсөн (Хавсралт 2); эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх шаардлагатай зүйлүүдийг шинээр нэмж, томоохон нөлөөллийг 
тодорхойлсон; 

• БОННҮ-ний бэлтгэл ажлыг хангах үед Өмнийн Говийн биологийн олон янз байдлын 
талаарх мэдээлэл дутмаг байсан тул эрсдэл үнэлэхдээ болгоомжтой хандсан. Биологийн 
олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар ОТ компани 
жишээ нь сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын үр дүн, төрөл зүйлийн тархцад үзүүлэх 
нөлөөллийн талаар гэх мэтээр биологийн олон янз байдлын мэдээллийн түвшнийг 
сайжруулсан. Одоо төслийн эрсдэл, томоохон нөлөөллийн талаар илүү нарийвчилсан 
үнэлгээ хийх боломжтой болсон. 

10.2.2 A3.3.2 Томоохон нөлөөллийг хэрхэн тодорхойлсон бэ? 
БОННҮ-нд тодорхойлсон магадлал, үр дагаварт тулгуурласан аргачлалын дагуу эрсдэлийг 
дахин үнэлсэн (TBC & FFI 2012). Нөлөөллийг биологийн төрөл зүйлд ноцтой эсвэл өндөр 
эрсдэлтэй гэж үнэлсэн үед энэ нөлөөллийг "томоохон" гэж үзсэн. ОТ шинэ мэдээлэлтэй 
болох бүрдээ эдгээр эрсдэлийн үнэлгээг тухай бүр нь шинэчилж байх болно. Хүснэгт 1-д 
чухал биологийн олон янз байдалд хамаарах одоогийн эрсдэлийн үнэлгээг харуулав. 

 

10.3 Хянан үзэх давтамж 
Чухал биологийн олон янз байдал болон чухал амьдрах орчны шаардлага хангасан газрын 
статусыг дараах тохиолдолд хянан, шинэчилнэ: 

• Хоёр жил тутамд баримт бичгийг хянан үзэх ажлын хүрээнд (Хэсэг 11), БХОУХ-
ны эсвэл үндэсний улаан дансны жагсаалт шинэчлэгдсэн тохиолдолд; мөн  

• Таван жил тутамд хийгддэг эерэг ашгийг үнэлэх ажлын хүрээнд.  
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11 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 
Файлын нэр OT-10-E16-PLN-0002-E-Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

Тайлбар Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

Эх зохиогч Биологийн олон янз байдлын баг 

Үүсгэсэн огноо 2013.09.01 

Баталсан Марк Слэйтр, ЭМААБО Ерөнхий Менежер 

Баталсан огноо 2013.09.01 

Өөрчлөлтийн 
бүртгэлийн дугаар  ## 

 

Эрсдэлийн 
түвшин 

Үнэлгээний 
огноо Эрсдэл үнэлсэн Хянах хуваарь Дараагийн 

хянах огноо 

Дунд зэрэг 2013.09.01 Биологийн олон янз 
байдлын баг 

2 жил тутамд 2020.04.01 

 

Хувилб
ар 

Хянасан 
огноо Хянасан Баталсан Хянасан тэмдэглэл 

1.0 2013.09.01 Биологийн 
олон янз 
байдлын баг  

Марк Слэйтр, 
ЭМААБО 
Ерөнхий 
Менежер 

Баталсан хувилбар 

2.0 2016.04.31 Махони 
ДеАлтерио  

Деннис Хосак 

Кэрри Эдвардс, 
ЭМААБО 
Ерөнхий 
Менежер 

NOC  2016-02 

БОЯБУТ, БОЯБҮАТ-г тусдаа бие 
даасан баримт бичиг болгон хуваасан 

2015 оны БОЯБҮАТ-ний өөрчлөлтийг 
тусгасан 

2.1 2018.04.30 Олон талууд Н. Эрдэнэбаяр, 
Байгаль орчин, 
Биологийн олон 
янз байдал 
хариуцсан 
Менежер 

NOC 2018-004 

Хоёр жил тутамд хянан хэлэлцэх 
хүрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 

 

12 ХОЛБОГДОХ ХАВСРАЛТУУД 
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12.1 Хавсралт 1: Биологийн олон янз байдлын үүргийн бүртгэл 
Хүснэгт 12-1 -нд ОТ барилгын үе шатны биологийн олон янз байдлын удирдлагын үйл ажиллагаанд орсон бүх өөрчлөлтүүдийн түүхийг 
харуулсан болно. 
Хүснэгт 12-1 Биологийн олон янз байдлын үүргийн бүртгэл 

Барилгын үе 
шат Дугаар 

Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тайлбар 

Ашиглалтын 
үе шат 
Дугаар 

Баримт бичиг 

FF01-a Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Ерөнхий Амьдрах орчны доройтол, зэрлэг ан амьтдад 
нөлөөлөхийг бууруулахын тулд төслийн бүх 
ажилчдыг хөндөгдөөгүй газар нэвтрэхийг 
хязгаарлах. Амьтдыг үргээж цочоохыг 
багасгахын тулд ажилтны хөдөлгөөнийг 
зориулалтын зам, жимээр хязгаарлах. 

B06, SEP, 
TMP, 05, TMP 
12, TMP 29, 
TMP 30,  

Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Оролцогч 
талуудтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө, 
Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF01-b Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Ерөнхий Зэрлэг амьтдад хавх тавих, агнах эсвэл 
үргээхийг хатуу хориглоно 

B01, B02 Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Хууль бусаар 
зэрлэг ан амьтан агнах, 
зэрлэг амьтдын 
бүтээгдэхүүн, мод түүхийг 
хориглох журам  

FF01-c Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Ерөнхий Орон нутгаас мод түүх (жишээ нь заг) 
хэрэгцээг бууруулахын  тулд төслийн бүх 
үндсэн болон гэрээт ажилтнуудын гэрт 
(хамааралтай бол) өөр төрлийн түлш түлэх 

B04 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF01-d Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Ерөнхий Төслийн талбай, кемпийн дотор ан амьтан 
агнах эсвэл тэжээвэр амьтан тэжээхийг хатуу 
хориглоно. 

Кемпийн 
стандарт, ёс 
зүйн дүрэм 

HR-ST-01 Кемпийн 
стандарт ба ёс зүйн 
дүрэм. 
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Барилгын үе 
шат Дугаар 

Сэдэв/чиглэл Хамаарал/үйл 
ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тайлбар 

Ашиглалтын 
үе шат 
Дугаар 

Баримт бичиг 

FF01-e Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Ерөнхий Оюу толгойн тээврийн хэрэгслээс болон 
ажлын байрны эргэн тойронд зөвшөөрөлгүй 
хог хаягдал хаяхыг хориглох (Бүлэг D8: 
Барилгын хог хаягдал хэсгийг үзнэ үү). 

B13 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF02-a Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Хууль бус ан агнуур/ 
амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн 

Ажил дээр байхдаа Оюу толгойн ажилчид 
хууль бусаар агнахыг хянан шалгах 
(мэдээлэл сурталчилгаа, ан хийхийг 
бүрмөсөн хориглох, зохих хяналт шалгалт, 
зохих торгууль шийтгэл оноох) 

B01 Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Хууль бусаар 
зэрлэг ан амьтан агнах, 
зэрлэг амьтдын 
бүтээгдэхүүн, мод түүхийг 
хориглох журам  

FF02-b Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Хууль бус ан агнуур/ 
амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн 

Оюу толгойн нөлөөллийн бүс, цаашилбал 
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт ан агнуурт 
хяналт тавихын тулд орон нутгийн болон бүс 
нутгийн сонирхогч талуудтай хамтран 
ажиллах.  Үүний хүрээнд хууль бусаар агнах, 
ургамал/ан амьтдыг барих түүх явдлыг 
зогсооход чиглэсэн хамгийн үр дүнтэй арга 
хэмжээг судалж, хууль бусаар агнах түвшин, 
ургамал/амьтан барьж түүх түвшин, 
нөлөөллийг суурь түвшин хүртэл (өөрөөр 
хэлбэл Оюу толгой төсөл хэрэгжихээс өмнөх) 
багасгахад тус болох зохистой, хэрэгжихүйц 
арга хэмжээ авах. 

B05 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF02-c Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Хууль бус ан агнуур/ 
амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн 

Оюу толгойн зэрлэг амьтдын гаралтай 
бүтээгдэхүүн зөөх тээвэрлэхийг хянах 
хүрээнд нисэх онгоцны ачааны зохих хувьд 
үзлэг шалгалт хийх. 

B02 Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Хууль бусаар 
зэрлэг ан амьтан агнах, 
зэрлэг амьтдын 
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бүтээгдэхүүн, мод түүхийг 
хориглох журам  

FF02-d Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Хууль бус ан агнуур/ 
амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн 

Оюу толгойн талбайд нэвтрэх тээврийн 
хэрэгсэлд хууль бусаар агнасан амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүн байгаа эсэхэд тогтмол 
шалгалт хийх. 

B02 Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Хууль бусаар 
зэрлэг ан амьтан агнах, 
зэрлэг амьтдын 
бүтээгдэхүүн, мод түүхийг 
хориглох журам  

FF02-e Ажилчдын зан 
үйлдэл/хүний үүрэг 
оролцоо 

Хууль бус ан агнуур/ 
амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүн 

Оюу толгойн хяналт шалгалтын хүрээнд 
хууль бусаар агнасан зэрлэг амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг худалдсан нь тогтоогдсон 
хүмүүсийг зарлаж, зохих шийтгэл ногдуулах. 

B03, IWPAPP Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Хууль бусаар 
зэрлэг ан амьтан агнах, 
зэрлэг амьтдын 
бүтээгдэхүүн, мод түүхийг 
хориглох журам  

FF03-a Усны нөөц Уурхайн лицензийн 
талбай дахь үйл 
ажиллагаа 

Төслийн холбогдох стандартуудыг дагах 
мөрдөх   

 

Усны нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF03-b Усны нөөц Уурхайн лицензийн 
талбай дахь үйл 
ажиллагаа 

Оюу толгой Бор Овоогийн орлуулах булгийг 
Ундай голын голдрилыг нь өөрчилсөн 
урсацаар тэжээгдэхээр тооцож уурхайн 
талбайн доод хэсэгт байгуулах ба, уг булаг нь 
хуучин Бор Овоогийн булгийн гадаргуугийн 
болон хөрсний урсацын хэв шинж, жилийн 
турш улирлын чанартай өөрчлөлтийг нь 
хадгалсан, хуучин булгийн экологийн үүргийг 
адил гүйцэтгэхээр байгуулна. 

WR12, WR13 Усны нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
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FF03-c Усны нөөц Уурхайн лицензийн 
талбай дахь үйл 
ажиллагаа 

Ургамал, амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
багасгахын тулд усны нөөцийг хамгаалах 
талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан. 

WR10, 
WRm01, 
WRm02 

Усны нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF04 Газар хөндөх Газар хөндөх журам Оюу Толгой компани түрээсэлж буй талбайн 
дотор болон гадна гүйцэтгэх, нутгийн 
ургамлын төрөл зүйлийг хамарсан газар 
хөндөх бүх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл авах 
дотоод механизм болох Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журмыг баримталдаг. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF04-a Газар хөндөх Газар хөндөх журам Газар хөндөхөөс өмнө Оюу толгойн Байгаль 
орчны ажилтнууд  төлөвлөж буй талбайг 
тэмдэглэж, хамгаалах шаардлагатай зүйл 
(ховордсон ургамал, амьтан, амьтдын чухал 
амьдрах орчин, экологийн чухал бүлгэмдэл 
г.м.) байгаа эсэхийг шалгана 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF04-b Газар хөндөх Газар хөндөх журам Шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны 
сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх зорилгоор 
ажлын талбайд тодорхойлсон ховор эсвэл 
устаж болзошгүй ургамлын төрөл зүйлийг 
шилжүүлэн суулгаж болно. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF04-c Газар хөндөх Газар хөндөх журам Хүрээлэн буй орчин эсвэл соёлын ач 
холбогдол бүхий зүйлд үзүүлэх нөлөөллөөс 
зайлсхийх боломжгүй бол нөлөөллийн 
зэргийг багасгахын тулд боломжтой бүхий л 
алхмуудыг хийнэ. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 
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FF04-d Газар хөндөх Газар хөндөх журам Хөндөж болохгүй гэж үзсэн байгаль орчин 
эсвэл соёлын ач холбогдол бүхий зүйлс 
(биологийн төрөл зүйл) агуулсан газрыг 
хашиж хамгаалан, тэмдэг тавина. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF04-e Газар хөндөх Газар хөндөх журам Боломжтой бол ан амьтан үржихэд таатай 
өвс ургамал агуулсан газрын ургамлыг 
тайрах ажлыг үржлийн бус хугацаанд хийх 
шаардлагатай. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF04-f Газар хөндөх Газар хөндөх журам Жишээлбэл, жороо тоодгийн эмэгчнээ дуудах 
улирал зэрэг үржлийн цагаас гадуур 
барилгын ажлыг төлөвлөх боломжгүй үед 
тусгай үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулна: 

• Амьдрах орчин эсвэл зайлсхийх үйл 
ажиллагааг тодорхойлохын тулд газар 
хөндөхийн яг өмнө эсвэл хөндөх үеэр 
хөндөхөөр төлөвлөсөн газарт хээрийн 
үнэлгээ хийх; 

• Тодорхойлсон эмзэг газар барилгын ажил 
явуулахыг багасгах тодорхой арга хэмжээ 
авах (Галбын говийн шувуудад чухал 
газрууд гэх мэт); 

• Эмзэг газар үзүүлэх нөлөөллөөс аль болох 
зайлсхийх боломжтойгоор ажлыг төлөвлөх 
арга хэмжээ авах; 

• Зарим үйл ажиллагааг хязгаарлах эсвэл 
тодорхойлсон газар машин механизмыг 
ашиглахаас зайлсхийх замаар үржлийн 
үедээ байгаа төрөл зүйлийг айлгаж цочоох 
явдлыг багасгах арга хэмжээ авах талаар 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 
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үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад тусгай 
заавар сургалт өгөх 

FF05-a Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил  

Хашаа барих Оюу толгой уурхайн лицензийн талбайн эргэн 
тойронд хашаа барих болно.  Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулж буй талбай, 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж буй 
газар, туршилтын цооног, түр зуурын 
кемпүүдэд нэвтрэхээс сэргийлэхийн тулд 
хашаа барина.  Энэ нь мөн Уурхайн 
лицензийн талбай доторх өвс ургамлыг 
хамгаалж, том хөхтөн амьтдыг нэвтрэхээс 
сэргийлнэ. 

байхгүй   

FF05-b Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил  

Хашаа барих Хашаа барихдаа тухайн зэрлэг ан амьтанд 
тохиромжтойгоор барих болно. 

байхгүй   

FF05-c Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил  

Хашаа барих Барилгын ажлыг дуустал хашааг буулгахгүй. байхгүй   

FF06-a Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил  

Нөхөн сэргээлт 

[1] Рио Тинтогийн 
Биологийн олон янз 
байдлын стратегийн 
дагуу  (2012),  

Оюу толгой нутгийн төрөл зүйлийн үрийг 
цуглуулах боломж, нөхцөл байдлыг үнэлж, 
үхжүүлэг хийх боломжтой бол Ханбогдын мод 
үржүүлгийн газар үржүүлнэ 

LU03, RP Газар хөндөх, нөхөн 
сэргээх менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам, 
Нөхөн сэргээлтийн журам 

FF06-b Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Нөхөн сэргээлт Оюу толгой хөндөгдсөн газрын аль болох их 
талбайг нүүдлийн малчид, бэлчээрийн мал 

УХТ Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө 
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аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой, олборлохоос 
өмнөх нөхцөлд буцаан аваачна. 

FF06-c Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Нөхөн сэргээлт Мал амьтан, олон нийтэд урт хугацааны 
аюулгүй байдлыг хангахын тулд Оюу толгой 
ил уурхайн талбайн (жишээ нь карьер), хог 
хаягдлын овоолго, ХХБ-ийг зохих байдлаар 
хашиж хамгаална. 

УХТ Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө 

FF06-d Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Нөхөн сэргээлт Оюу толгой боломжтой тохиолдолд нөхөн 
сэргээлтийн үйл явцад орон нутгийн 
ургамлын төрөл зүйлийг ашиглана. 

УХТ Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө, Нөхөн 
сэргээлтийн журамд мөн 
энэ шаардлагыг тусгасан. 

FF07 Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Ургамлын бүрхэвч, усны нөөц, зэрлэг 
амьтдын амьдрах орчин, малын бэлчээр 
зэрэг ашигт малтмал олборлохоос өмнөх 
байдалд аваачих зорилгоор Оюу толгой 
уурхайн нөхөн сэргээлтийн менежментийн 
төлөвлөгөөг жил бүр хэрэгжүүлнэ.   

LU03 Газар хөндөхөд тавих 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө Нөхөн 
сэргээлтийн журам 

FF07-a Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Оюу толгой нь нөлөөлөлд өртсөн газар 
талбайг Рио Тинтогийн нөхөн сэргээлт хийх 
стандартад нийцүүлэн нөхөн сэргээх болно. 

LU Газар хөндөхөд тавих 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө Нөхөн 
сэргээлтийн журам 
Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө 

FF07-b Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Оюу толгой нь нөхөн сэргээлт болон 
Ханбогдын мод үржүүлгийн газарт үржүүлэг 
хийхэд шууд ашиглагдах нутгийн ургамлын 

байхгүй байхгүй 
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төрөл зүйлийн үр цуглуулна (FF09-г мөн үзнэ 
үү). 

FF07-c Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Оюу толгойн Байгаль орчны багийн хийх 
нөхөн сэргээлтийн туршилтаар нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах зохистой ургамлын 
төрөл зүйл, үрийн төрөл зүйлийн хольц, 
үрийн нормын хэмжээг тодорхойлно. Нөхөн 
сэргээлт хийх үрийн хольцод орох нэг болон 
олон наст ургамлын харьцааг тодорхойлоход 
байгалийн аналог талбайн ургамалжилтын 
мэдээллийг ашиглана. 

УХТ Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө 

FF07-d Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Ялангуяа, тохиромжтой бол Монгол 
буурцгана, голын хайлаас, өндөр заг гэх мэт 
биологийн чухал төрөл зүйлийг хөндөгдсөн 
ургамлыг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
ашиглана. 

RP Нөхөн сэргээлтийн журам 

FF07-e Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлын 
хүрээнд тохиромжтой бол, соёлын ач 
холбогдолтой/чухал ач холбогдолтой 
ургамлын төрөл зүйлийг ашиглах. 

RP Нөхөн сэргээлтийн журам 

FF07-f Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд 
Оюу толгой уурхай төслийн дэд бүтцийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдээ барьж байгуулж 
дууссаны дараа ойр ормынхоо хүрээлэн буй 
орчинд нийцсэн тогтвортой газрын 
рельефийг үе шаттайгаар бий болгох болно. 

RP Нөхөн сэргээлтийн журам 



Оюу толгой ХХК 

Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2015.12.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-E16-PLN-0002-E 

Хувилбар 
2.1 

 

Хуу 59 / 96 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО.  ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ЭМААБОАБОН-ИЙН ПОРТАЛ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ. 

ХАМГИЙН СҮҮЛД ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019-12-09 
 

Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

Барилгын үе 
шат Дугаар 
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үе шат 
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Баримт бичиг 

FF07-g Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Их хэмжээний нөхөн сэргээх ажиллагааг 
уурхайг хаах үе шатанд хийхээр 
хойшлуулахын оронд хайгуул, барилга 
угсралт, бүтээн байгуулалт, олборлолтын үйл 
ажиллагааны үеэр эвдэрсэн талбайг 
ашиглалтын явцад үе шаттайгаар нөхөн 
сэргээх болно. 

LU03, MCP Газар хөндөхөд тавих 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө Уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөө 

FF07-h Нөхөн сэргээлт Ерөнхий Үйл ажиллагааны менежментийн багц 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон 
боловсруулах Уурхайн хаалтын удирдлагын 
төлөвлөгөөгөөр мөн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг удирдаж зохицуулна.  Бүлэг D21: 
Уурхайг хаах, нөхөн сэргээх баримт бичиг, 
мөн Бүлэг D4: Өнгөн хөрс байгуулах 
менежментийн төлөвлөгөөг үзнэ үү. 

УХТ Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө 

FF07-i Нөхөн сэргээлт Нөхөн сэргээлт Их хэмжээний нөхөн сэргээх ажлыг уурхайн 
хаалтын үе шатанд хийхээр хойшлуулахын 
оронд хайгуул, барилга угсралт, бүтээн 
байгуулалт, олборлолтын үйл ажиллагааны 
үеэр эвдэрсэн талбай, түр зуурын нисэх 
зурвасыг нөхөн сэргээх явцын нөхөн сэргээлт 
хийх болно. 

LU03, MCP Газар хөндөхөд тавих 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө Уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөө 

FF08 Дахин сэргээх Зам харгуй, жим Оюу толгойн бий болгосон хуучин, ашиглахаа 
больсон зам, жимийг уурхайн ашиглалтын 
явцад нөхөн сэргээх болно. 

Нөхөн сэргээсэн зам, жимээр тээврийн 
хэрэгсэл цаашид явахаас сэргийлж тэмдэг 
тавьж, нөхөн сэргээлтийг амжилттай 
хийснийг үнэлэх зорилгоор мониторинг хийнэ 

RP Нөхөн сэргээлтийн журам 
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FF09 Ханбогдын мод 
үржүүлгийн газар 

Нөхөн сэргээлт Оюу толгойн нөхөн сэргээлт, уурхайн 
талбайд ногоон байгууламж барих төсөл, 
зүлэгжүүлэлт, Ханбогд сумын ногоон 
байгууламж, тохижилт хийхэд зориулж  
нутгийн ургамлын төрөл зүйлийг үржүүлэхийн 
тулд Ханбогд суманд нутгийн ургамлыг 
үржүүлэх төв байгуулсан.  

байхгүй байхгүй 

FF09a Ханбогдын мод 
үржүүлгийн газар 

Нөхөн сэргээлт Тус үржүүлгийн газар 2011 онд анх үйл 
ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд 2014 он гэхэд 
бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахаар 
төлөвлөж байна.  Мод үржүүлгийн газар 
дараах зорилготой: 

• Газарзүй, биологийн олон янз байдал, 
түүх, соёлын ач холбогдолтой, бохирдол/ 
хог хаягдлын байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөлөл, Өмнийн Говийн бүс нутгийн 
байгаль хамгаалах уламжлалын талаар 
хүмүүст мэдээлэл өгөхийн тулд мод 
үржүүлгийн газрын хашаанд мэдээллийн 
төв байгуулах. 

• Орон нутгийн хэмжээнд ховор, нэн ховорт 
тооцогдох ургамлын төрөл зүйл, чухал гэж 
тодорхойлогдсон биологийн төрөл 
зүйлийг тарималжуулахыг дэмжих 

байхгүй байхгүй 

FF10 Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор төрөл зүйл Газар хөндөхөөс өмнө Оюу толгойн Байгаль 
орчны зохих ёсоор мэргэшиж бэлтгэгдсэн 
ажилтнууд хөндөхөөр төлөвлөж буй талбайг 
тэмдэглэж, хамгааллын арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байж болох (ховордсон 
ургамал, амьтан, амьтны чухал амьдрах 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 
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орчин, хамгааллын ач холбогдолтой 
экологийн томоохон бүлгэмдэл г.м.) асуудал 
байгаа эсэхийг шалгана. 

Байгаль орчны судалгааны үр дүнд үндэслэн 
Байгаль орчны хэлтэс хөндөхөөр төлөвлөж 
буй талбайд ургамал, амьтныг хамгаалах 
тодорхой арга хэмжээ боловсруулж болно. 
Эдгээр арга хэмжээг газар шорооны ажлыг 
хийх хугацаанд оператор/гэрээт гүйцэтгэгчид 
байнга хэрэгжүүлэх ёстой. 

Сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх/багасгахын 
тулд газар хөндөх талбайд хамрагддаг 
биологийн төрөл зүйлийн талаар зураглал 
гаргаж, хянаж байх болно.  

Мод шилжүүлэн суулгах боломжгүй тайрах 
шаардлагатай нөхцөлд төрөл зүйл, модны 
нас/ диаметрийг бүртгэнэ. 

Ан амьтантай холбоотой бусад бүх зөрчлийг 
бүртгэж тэмдэглэх 

FF11 Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Цэвэрлэгээ хийхийн өмнөх судалгаагаар 
чухал ач холбогдол бүхий ургамлын төрөл 
зүйл байгааг илрүүлбэл Оюу толгойн Байгаль 
орчны хэлтэс чухал ач холбогдол бүхий 
ургамлын төрөл зүйлийг шилжүүлэн суулгах 
боломжийг судлах болно.  

Зэрлэг ургамал устгах бодис хэрэглэхдээ 
пестицидийн хэрэглээний шаардлагыг 
биелүүлж, Бохирдлыг хянаж бууруулахтай 
холбоотой ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн 3-р 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 
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Стандартын 12-15 дугаар зүйлийг хангаж 
ажиллана. 

FF11-a Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Газар хөндөхөөс өмнө Оюу толгой компанийн 
Байгаль орчны зохих ёсоор мэргэшиж 
бэлтгэгдсэн ажилтнууд хөндөхөөр төлөвлөж 
буй талбайг тэмдэглэж, ховор, нэн ховор 
ургамал, бусад чухал төрөл зүйл зэрэг 
хамгаалалд авах шаардлагатай зүйлс байгаа 
эсэхийг шалгана. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF11-b Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Шилжүүлэн суулгахаас өмнө шилжүүлэн 
суулгах төлөвлөгөөг боловсруулж, ургамлын 
шилжүүлэн суулгах байршлыг тогтооно. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF11-c Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Санамсаргүй хөндөхөөс сэргийлэхийн тулд 
барилгын ажлын улмаас нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй Уурхайн лицензит талбайн дотор 
ургаж буй ховор, нэн ховор ургамлыг хашиж 
хамгаална (гэхдээ газар хөндөх талбайд 
ороогүй) 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF11-d Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Дунд хугацааны нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан дагуу 
Хог ургамлыг хянах менежментийг 
хэрэгжүүлнэ. 

LU-M 01, RP Газар хөндөхөд тавих 
хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө Нөхөн 
сэргээлтийн журам 
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FF11-e Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Монгол улсын холбогдох эрх бүхий 
байгууллагуудаас зохих зөвшөөрлийг 
аваагүй бол хог ургамал устгах бодис 
ашиглахгүй. Хог ургамал устгах бодис 
ашиглахыг аль болох багасгана. 

RP Нөхөн сэргээлтийн журам 

FF11-f Газар авах, газар 
шорооны ажил, 
барилгын ажил 

Ховор ургамал - 
шилжүүлэн суулгах 

Говийн бага дархан цаазат газрын (ГБДЦГ) 
"онгон" эсвэл "хязгаарлалттай" бүсэд Оюу 
толгой шинээр карьер байгуулахгүй. 

ГХЗЖ Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам; 

FF12 Дуу чимээ, чичиргээ Ерөнхий 1.  Зэрлэг амьтад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
багасгахын тулд замын хөдөлгөөн, чимээ 
шуугиантай тоног төхөөрөмж зэрэг дуу 
чимээтэй үйл ажиллагааг зохицуулна. 

2.  Барилгын дуу чимээтэй ажлыг ердийн 
ажлын цагаар хязгаарлана 

3.  Уурхайн дуу чимээ ихтэй тоног 
төхөөрөмжийг тухайн тоног төхөөрөмжийн 
зориулалтынх нь хаалт, хамгаалалттай газар 
байрлуулна  Аливаа булаг эсвэл амьтны 
идээшилдэг цэгээс 500 м-ийн дотор дуу 
чимээтэй суурин тоног төхөөрөмж байлгахгүй 

5.  Төслийн стандартуудын дээд хязгаарт 
хүрэх магадлалтай дуу чимээ ихтэй тоног 
төхөөрөмжийг хаалт, намсгагч, дуу чимээ 
тусгаарлагч эсвэл хамгаалалт зэрэг дуу 
чимээ багасгах тоног төхөөрөмжөөр 
тоноглоно (Бүлэг D3: Дуу шуугиан, 
чичирхийлэл Барилгын менежментийн 
төлөвлөгөөг үзнэ үү). 

NV04, NMCP Дуу чимээ, 
чичирхийллийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Дуу чимээний 
мониторинг, хяналтын 
журам 
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Бүлэг B4: Тодорхой дуу чимээний 
параметр/зааврыг агуулсан дуу чимээний 
стандартын Дуу чимээ, чичирхийллийн суурь 
үзүүлэлт-г үзэх 

FF13 Гэрлийн бохирдол Ерөнхий Шаардлагатай хамгийн бага талбайг 
гэрэлтүүлж, гэрлийн бохирдол үүсгэхгүй 
байхаар бүх гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг тавьж 
суурилуулах.  Энэ нь талбайд болон талбайн 
гаднах гэрэлтүүлэх төхөөрөмжид хамаарна. 

байхгүй байхгүй 

FF13-a Гэрлийн бохирдол Ерөнхий Хараанд үзүүлэх  нөлөөллийг бууруулахын 
тулд байгалийн эсвэл тоног төхөөрөмжийн 
хамгаалалтыг ашиглахын тулд гэрэлтүүлгийн 
төхөөрөмжийг байрлуулна. 

байхгүй байхгүй 

FF13-b Гэрлийн бохирдол Ерөнхий Булаг (Уурхайн бүтээн байгуулалтын шууд 
нөлөөлөлд өртөхөөр байгаа Бор Овоогийн 
булгийг эс тооцвол) эсвэл ан амьтдын гол 
цэгүүдээс 500 м-ийн дотор ямар ч байнгын 
гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг байршуулахгүй.  

байхгүй байхгүй 

FF14 Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөн  

Ерөнхий Ургамал, амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
хамгийн бага байлгах зорилготой замын 
хөдөлгөөний менежмент, тээврийн 
хэрэгсэл/машин механизмын эрүүл ахуйн 
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр арга 
хэмжээг Бүлэг D11: Барилгын ажлын 
тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд 
дэлгэрэнгүй тусгасан болно. Дэд бүтэцтэй 
холбоотой биологийн олон янз байдлын 
нөлөөлөл, нөлөөллийг бууруулах үнэлгээний 

ТМТ Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 
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хүрээнд тодорхойлсон тодорхой арга хэмжээг 
доорх FF15-FF21-д үзүүлэв. 

FF15 Зам Хурдны хязгаарлалт Оюу толгойн тээврийн хэрэгслийн хурдны 
хязгаарыг уурхайн талбайн дотор болон 
гаднах засмал болон шороон зам дээр 
мөрдүүлэх (Оюу толгойн тээврийн 
хэрэгслийн хурдны хязгаарыг зэрлэг амьтдын 
мэргэжилтэнтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр 
тогтооно). 

TMP07 Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF15-a Зам Хурдны хязгаарлалт Оюу толгойгоос Гашуунсухайтын замаар 
зорчдог бүх хэрэглэгчдийн  тохирох хурдны 
хязгаарыг (Оюу толгойн тээврийн хэрэгслийн 
хурдны хязгаартай нийцүүлэн) тогтоон, албан 
ёсоор мөрдүүлэх чиглэлээр гол оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах 

TMP29 Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF16 Зам Замгүй газрын 
хөдөлгөөн 

Тусгайлан зөвшөөрөл олгоогүй бол Оюу 
толгой төслийн тээврийн хэрэгсэл (өөрөөр 
хэлбэл гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулан) 
замгүй газар (өөрөөр хэлбэл одоо байгаа 
тодорхой жим, замаас гадуур) явахыг 
хориглох. 

TMP05 Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF17 Зам Жолоочийн зан 
үйлдэл 

Оюу толгой компани аваар осол гарсан эсвэл 
алжаал ядаргаагаа удирдах зорилгоор түр 
зогсохоос бусад тохиолдолд замын хажууд 
зогсохыг багасгахыг зам ашигладаг бүх 
этгээдэд уриалахын тулд гол оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллана. Энэ нь Оюу 
толгойн ашигладаг эсвэл засаж арчилдаг бүх 
замд хамаарна. Оюу толгой, гэрээт 

TMP05, 
TMP12, 
TMP30 

Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 
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гүйцэтгэгчдийн бүх тээврийн хэрэгсэл GPS 
хяналтын системийг суурилуулж, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянаж бүртгэх 
болно. 

FF18 Зам Анхааруулах тэмдэг Жолооч нарт зэрлэг амьтадтай мөргөлдөх 
эрсдэлийг анхааруулахын тулд зам дээр 
тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах. Энэ нь Оюу 
толгойн ашигладаг эсвэл засаж арчилдаг бүх 
замд хамаарна. 

байхгүй байхгүй 

FF19a Зам Хог хаягдал, сэг зэм Барилгын ажлын оргил үед Оюу толгой - 
Гашуун сухайтын зам, Оюу толгойгоос 
Ханбогд хүрэх зам, Оюу толгой цооногийн 
талбайн нэвтрэх замын дагуу 7 хоногт 3 удаа 
(үзлэг шалгалтын давтамжийг байнга хянаж, 
төсөл ашиглалтын үе шатанд шилжиж, замын 
хөдөлгөөн буурахаар багасгах болно) 
шалгалт хийж, хог хаягдал, хүний үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй бусад хог хаягдлыг 
зайлуулна. 

B12 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF19b Зам Хог хаягдал, сэг зэм Хог хаягдлыг шалгах баг эсвэл замаар явж 
буй тээврийн хэрэгслийн илрүүлсэн мөргүүлж 
үрэгдсэн амьтдын талаар уурхайн талбар 
дахь байгаль орчны албанд мэдээлж, 
тусгайлан бэлтгэгдсэн биологийн олон янз 
байдлын мэргэжилтэн үзлэг хийсэн эсэхийг 
шалгах. 

B10, TMP08 Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
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FF20 Оюу толгой - ГС зам Нүхэн гарц Биологийн олон янз байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд дурдсанаар:  

• Эрдэм шинжилгээний хөндлөнгийн зөвлөх 
хороотой хамтран ажиллах. Тус 
зөвлөлийн анхдагч зорилго нь OT-ГС-ын 
авто замын сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
стратегитай холбоотой хэд хэдэн арга 
зүйн асуудлуудын талаар санал бодлоо 
илэрхийлэхэд оршино.  

B15 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF21 Зам Зам харгуй, жим Биологийн олон янз байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд дурдсанаар: 

• Оюу толгой-Гашуун Сухайт, Оюу толгой-
Ханбогд, Оюу толгойн нисэх онгоцны 
буудлын замаар явж буй машин замаас 
гарахаас сэргийлэх үүднээс эрсдэлтэй 
хэсгүүдэд хаалт хашилтын байгууламж 
суурилуулах ажлын төлөвлөгөө гаргах; 

• Байгууламж суурилуулах. 
Байгууламж нь машин замаас гарахаас 
сэргийлсэн хориг болохын  зэрэгцээ 
зэрлэг ан амьтад зам хөндлөн гарахад 
туслах үүрэгтэй байх хэрэгтэй (өөрөөр 
хэлбэл зэрлэг ан амьтад зам хөндлөн 
гарахад саад учруулахгүй, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалд эрсдэл 
үүсгэхгүй). 

байхгүй байхгүй 

FF22a Тоосжилт Уурхайн талбайд 
болон уурхайн 

Тоосжилт дарах ажлуудыг уурхайн талбайд 
болон уурхайн талбайгаас гаднах чухал 
хэсэгт D2 Бүлэг: Агаарт ялгарах хийн 

AQ05, TMP16 Агаарт ялгарах хийн 
хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө, Тээврийн 
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Барилгын үе 
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үе шат 
Дугаар 

Баримт бичиг 

талбайгаас гаднах 
чухал хэсэг 

хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжүүлнэ. 

менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF22b Тоосжилт Уурхайн талбайд 
болон уурхайн 
талбайгаас гаднах 
чухал хэсэг 

Оюу толгойгоос Гашуунсухайт хүрэх замын 
тоосжилтыг бууруулж, шат дараатайгаар 
хучилт хийх нь салхиар дамжих тоосжилтыг 
багасгах болно. 

TMP02, 
TMP16 

Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөө 

FF24 Цахилгаан 
дамжуулах 
шугам/бусад 
төслийн байгууламж 

Махчин шувуу Тогтмол үзлэг шалгалтын үеэр илрүүлсэн 
мөргөлдсөн амьтдын сэг зэм, үүрийг бүртгэж, 
ЭМААБО-ы бодлоготой зөрчилдөхгүй бөгөөд 
аюулгүй гэж үзвэл дунд хүчдэл, өндөр 
хүчдэлийн цахилгаан шугамаас холдуулж 
зайлуулах. 6 сарын дараа, түүнээс хойш жил 
болгон хяналт шалгалтын давтамжийг хянаж 
өөрчлөх. 

B10, B11 Биологийн олон янз 
байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, 
автозам, цахилгаан 
шугамын үзлэг шалгалт 
хийх журам 

FF24-a Цахилгаан 
дамжуулах шугам 

Махчин шувууд ЭМААБО-ы бодлоготой зөрчилдөхгүй бөгөөд 
аюулгүй бол Оюу толгой компани жороо 
тоодгийг агнадаг шувуудын үүрийг зайлуулна 
(төсөлтэй холбоотой дэд бүтцийн 
байгууламжид үүрээ зассан идлэг шонхрын 
үүрээс бусад). 

B11 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF25 Ургамал, амьтан 
хамгаалах арга 
хэмжээ - Нисэх 
буудлын үйл 
ажиллагаа 

Нисэх буудлын үйл 
ажиллагаа 

Зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулахын тулд нисэх буудлын үйл 
ажиллагаанаас үүсэх нөлөөллийг удирдана.  
Ургамал, амьтан хамгаалах тодорхой арга 
хэмжээг Бүлэг D11: Барилгын ажлын 
тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд 
дэлгэрэнгүй тусгасан болно. 

байхгүй байхгүй 
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FF26 Тогтвортой хөгжил Ханбогд сумын бүс 
нутгийн хөгжил 

Гол оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 
боломжийг эрэлхийлж, биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах 
үйл ажиллагаатай нэгтгэх, үүнд бүс нутгийн 
төлөвлөлт хийхдээ Ханбогд сумын дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалтыг оролцуулан 
шугаман дэд бүтцээс үүдэлтэй хуваагдал 
үүсгэх хуримтлагдсан нөлөөллийг багасгахад 
чиглэсэн ажлууд хамаарна. (Оюу толгой 
төслийн нийгмийн хариуцлагын багтай 
хамтран илүү дэлгэрэнгүй ажлууд төлөвлөж 
болно). 

ОТХАТ Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө 

FF27 Цахилгаан 
дамжуулах шугамын 
дэд бүтэц 

Шувуу мөргөх 
эрсдэлийг бууруулах 

Оюу толгой төсөлд зориулан босгосон бүх 
өндөр хүчдэлийн шугам дээр шувуу үргээгч 
суурилуулах (дэрвэлзүүр, том ороомог 
хэлбэрийн шувуу үргээгчийн сөөлжүүлэн, 
өнгө нь ялгарч харагдахаар сөөлжүүлэн, доод 
тал нь 10-20 м тутамд буюу 5-10 метр тутамд 
нэг үргээгч байрлуулах).    

B08 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF28 Цахилгаан 
дамжуулах шугамын 
дэд бүтэц 

Шувуу цахилгаанд 
цохиулах эрсдэлийг 
бууруулах 

Дунд хүчдэлийн цахилгааны шугамын шон, 
мухар төгсгөл, дэд станц, цахилгаан 
дамжуулах тулгуур байгууламжид ЭМААБО-
ы бодлогын дагуу аюулгүй бөгөөд 
шаардлагатай гэж үзвэл тусгаарлагч 
суурилуулах. 

B09 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

FF29 Зам Дайруулах, 
хуваагдал үүсэх 
эрсдэлийг бууруулах 

Оюу толгойн бүх үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудад биологийн чухал төрөл зүйлийн 
(тухайлбал туурайтан, шувуу гэх мэт) талаар 

B07 Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 
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Баримт бичиг 

онцлон  мэдээлэл өгөх жолоочийн сургалт 
явуулах. 

FF30 Биологийн олон янз 
байдлын 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 

Мониторинг Оюу толгой нь Төслийн ашиглалтын үе 
шатанд хэрэгжүүлэх Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн төлөвлөгөө 
(БОЯБМТ)-г боловсруулах үүрэгтэй. 

Төслийн зураг төсөл эсвэл барилгын ажлын 
хүрээнд хэрэгжих боломжгүй нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг төслийн ашиглалтын 
үе шатанд хэрэгжүүлэх бөгөөд Оюу толгойн 
БОЯБУТ-нд тусгах болно. Биологийн олон 
янз байдлыг үр дүнтэй удирдахын тулд Оюу 
толгой компанийн хэрэгжүүлэх ашиглалтын 
үе шатны биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах зорилго, холбогдох зорилт, үйл 
ажиллагааг БОЯБУТ-нд тодорхойлно. Үйл 
ажиллагааг тодорхой хувь хүн эсвэл хэлтэс 
газарт хуваарилж, хүн хүч, санхүүгийн 
нөөцийг зохих журмын дагуу хуваарилах 
болно. Оюу толгой төслийн БОЯБУТ үйл 
ажиллагааны БОУТ-той нягт уялдаа 
холбоотой байх бөгөөд БОЯБУТ-ний үйл 
ажиллагааны  хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн 
тогтмол хянаж, талбайн удирдлагад 
тайлагнах болно. 

байхгүй байхгүй 

FF31 Мониторинг - 
Биологийн олон янз 
байдал 

Мониторинг Оюу толгой дараах зүйлийг үнэлэх, шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй аргуудыг санал болгосон 
мониторинг, үнэлгээний нарийвчилсан 
хөтөлбөрийг боловсруулна: 

7.3-р хэсэг, 
B17 

Биологийн олон янз 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 
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• Төсөлтэй холбоотойгоор биологийн олон 
янз байдалд үзүүлэх үлдэх нөлөөлөл 

• Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр 
дүнтэй, тохиромжтой байдал 

• Ургамал, бэлчээрийн чанар зэрэг чухал 
экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн арга 
хэмжээний тохиромжтой байдал. 

• Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний үр 
дүнтэй, тохиромжтой байдал 

• Оюу толгой компани мониторинг, 
үнэлгээний хөтөлбөрийн орон зай, цаг 
хугацааны хамрах хүрээ, үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх үүднээс Өмнийн Говийн 
биологийн олон янз байдлын чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах боломжийг эрэлхийлнэ. 

FF32 Мониторинг - 
амьтад зам хөндлөн 
гарах 

Мониторинг Оюу толгой тээврийн төлөвлөлт хийхдээ 
биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулахад анхаарч, туурайтан 
амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд мониторинг 
хийн, ирээдүйд замын хөдөлгөөнд 
хязгаарлалт үүсгэж болзошгүй эрсдэлийг 
илрүүлнэ.  

БОЯБҮАТ  БОЯБҮАТ 

FF33 Мониторинг - 
Гидрологи 

Мониторинг Оюу толгой нь гүний устай холбоотойгоор 
дараах тодорхой чиглэлээр мониторинг хийх 
үүрэг хүлээсэн болно: 

• Мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр уурхайг усгүйжүүлснээр гадаргын 
болон аллювийн уст давхаргад үзүүлэх 

WRm01, 
WRm02, 
WRm11 

Усны нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
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Барилгын үе 
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үе шат 
Дугаар 

Баримт бичиг 

төслийн нөлөөллийг тодорхойлоход 
шаардлага хангахуйц гүний усны 
мониторингийн хөтөлбөрийг 
боловсруулах (түвшин, хамрах хүрээг 
үнэлэхэд шаардагдах цаг хугацааны 
болон орон зайн дүн шинжилгээ). 

• Мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр уурхайгаас Ундай голын урсгалын 
дагуух чиглэлд гүний усны түвшний болон 
гадаргын гидрологид үзүүлэх төслийн 
нөлөөллийг илрүүлэхэд шаардлага 
хангахуйц гүний усны мониторингийн 
хөтөлбөрийг боловсруулах. 

• Мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр Гүний Хоолойн гүний цэрдийн уст 
давхаргаас ус татахтай холбоотой 
гадаргын болон аллювийн гүний усны 
түвшинд үзүүлэх нөлөөллийг илрүүлэхэд 
шаардлага хангах гүний усны 
мониторингийн хөтөлбөр боловсруулах. 
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12.2 Хавсралт 2: Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай чухал биологийн олон 
янз байдлын жагсаалт 

Доорх хүснэгтэд одоогоор мэдэгдэж буй чухал ургамлын төрөл зүйлийн жагсаалт (Хүснэгт 
12-2) болон биологийн олон янз байдлын (Хүснэгт 12-3) хураангуйг харуулсан болно. 
Тэдгээрийг 10-р хэсгийн дагуу хянан үзэж, шинэчилсэн. 
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Хүснэгт 12-2 Хамгааллын ач холбогдолтой чухал ургамлын зүйлийн гол мэдээлэл ба чухалд тооцох, одоогийн менежментийн ангилалд оруулсан үндэслэл 

 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Agriophyllum 
pungens Тийм  Хово

р 
хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй      

Монгол улсын ургамал-газарзүйн 9 тойрогт 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд Ханбогд суманд элбэг тохиолддог (ОТ 
төслийн мэдээлэл).  Нэг наст энэхүү ургамал нь 
үрээрээ үрждэг тул нэн тэргүүнд нөхөн сэргээх 
шаардлагатай зүйлд хамаарахгүй.  

Allium 
anisopodium Тийм  Хово

р 
хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй   Тийм   

Монгол улсын ургамал-газарзүйн 12 тойрогт 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж 
үзэхгүй байна.  Ханбогд сумын нутагт сийрэг 
тархсан байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгана. 

Allium 
mongolicum 
(ЗАХН) 

Тийм  Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй      

Монголд өргөн тархсан (Грэйфсвалдын их 
сургууль 2010), ба Ханбогд суманд түгээмэл 
байдаг - зарим газар хэсэгчлэн ургадаг (ОТ 
төслийн мэдээлэл).  Тус олон наст ургамал нь 
үрээрээ үрждэг тул нэн тэргүүнд нөхөн сэргээх 
шаардлагатай зүйлд тооцогдохгүй.  

                                                      
5 Байгалийн  ургамлын тухай хууль (1995, 2004); Засгийн газрын тогтоол #153 (1995) 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Amygdalus 
mongolica Тийм  Хово

р Ховор 
Устаж 

болзошг
үй 

Боломжто
й Тийм    

Үндэсний ангиллаар Устаж болзошгүй зүйл 
(Нямбаяр нар, 2011)-д тооцогддог тул 
хөндөхөөс байнга сэрэмжлэх ёстой нэн чухал 
төрөл зүйлд тооцно.  Энэ зүйл нь Монголын 
ургамал-газарзүйн гурван бүсэд бүртгэгджээ 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  Судалгааны 
нэгж талбай нь үндэсний тархац нутгийн 10%-с 
их хувьтай давхцаж байгаа тул тус зүйлийн 2-р 
шатлалын Чухал амьдрах орчныг төлөөлж 
болно гэж тодорхойлсон. Нөлөөлөл үзүүлэх 
магадлал бараг байхгүй гэж үзнэ. 

Arnebia guttata Тийм Тийм 
Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй   Тийм   

Монгол улсын ургамал-газарзүйн есөн бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл үүнийг үнэхээрийн ховор гэж 
үзэхгүй байна.  Ханбогд суманд цөөхөн тоотой 
тохиолдох бөгөөд олдохдоо үр нь харагдаагүй 
тул шилжүүлэн суулгах нь зүйтэй. 

Artemisia rutifolia Тийм  Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй   Тийм   

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ургамлын 
тархалтын 7 бүсээс (Грэйфсвалдын их сургууль 
2010) бүртгэгдсэн бөгөөд ОТ төсөл Ханбогд 
сумын уулархаг хэсэгт үүнийг үнэхээр ховор гэж 
үзэхгүй байна.  Ханбогд уулнаас одоогоор 
бүртгэгдсэн учраас төслийн нөлөөлөлд өртөх 
магадлал багатай юм.  Үрийг цуглуулж чадах 
эсэх нь тодорхойгүй тул ГХЗ-ийн явцад олж 
илрүүлбэл шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй. 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Artemisia 
santolinifolia 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ургамлын 
тархалтын 12 бүсэд (Грэйфсвалдын их 
сургууль 2010) бүртгэгдсэн бөгөөд хэдийн 
нутгийн иргэд энэ зүйлийг ихээр түүж 
хэрэглэдэг ч гэсэн ОТ төсөл  үүнийг үнэхээр 
ховор гэж үзэхгүй байна.  Ханбогд сумын нутагт 
сийрэг тархсан байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед 
илэрсэн тохиолдолд шилжүүлэн суулгана. 

Artemisia 
xanthochroa 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Ховордо
ж 

болзошг
үй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн тархалтын 
дөрвөн бүсэд (Грэйфсвалдын их сургууль 2010) 
бүртгэгдсэн бөгөөд ОТ төсөл Ханбогд сумын 
нутагт энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж үзэхгүй 
байна.  Ханбогд уулнаас одоогоор бүртгэгдсэн 
учраас төслийн нөлөөлөлд өртөх магадлал 
багатай юм.  Үрийг цуглуулж чадах эсэх нь 
тодорхойгүй тул ГХЗ-ийн явцад олж илрүүлбэл 
шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй. 

Asterothamnus 
central-asiaticus 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Анхаара
лд 

өртөхөө
ргүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ургамал-
газарзүйн 7 бүсэд  (Грэйфсвалдын их сургууль 
2010) бүртгэгдсэн бөгөөд ОТ төсөл Ханбогд 
суманд энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж үзэхгүй 
байна.  Ханбогд сумын нутагт сийрэг тархсан 
байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгана. 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Brachanthemum 
gobicum 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Ховордо
ж 

болзошг
үй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ургамал-
газарзүйн гурван бүсэд  (Грэйфсвалдын их 
сургууль 2010) бүртгэгдсэн бөгөөд ОТ төсөл 
Ханбогд сумын нутагт энэ зүйлийг үнэхээр 
ховор гэж үзэхгүй байна.  Ханбогд суманд 
элсэрхэг газар хэсэг хэсгээрээ ургасан нь ховор 
тохиолдох тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгана. 

Caragana 
brachypoda 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ургамал-
газарзүйн хоёр бүсэд  (Грэйфсвалдын их 
сургууль 2010) бүртгэгдсэн бөгөөд ОТ төсөл 
Ханбогд сумын нутагт энэ зүйлийг үнэхээр 
ховор гэж үзэхгүй байна.  Ханбогд суманд хэсэг 
хэсгээрээ ургасан нь ховор тохиолдох тул ГХЗ-
тэй ажлын үед илэрсэн тохиолдолд шилжүүлэн 
суулгана. 

Caragana gobica 

Үгүй, гэхдээ 
магадлалта

й 

Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Энэ зүйл ургамал нь Ханбогд сумын нутгаас 
олдоно гэж таамаглаж байсан ч одоогоор 
олдоогүй байна.  Хэрвээ ГХЗ-тэй ажлын үед 
олдох тохиолдолд энэ зүйлийг шилжүүлэн 
суулгах шаардлагатай. 

Chesneya 
mongolica 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

Нэн 
ховор 

Ховордо
ж 

болзошг
үй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн зургаан бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл үүнийг үнэхээрийн ховор гэж 
үзэхгүй байна.  Ханбогд сумын нутагт сийрэг 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

тархсан байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Cistanche 
deserticola 

Үгүй, гэхдээ 
магадлалта

й 

Тийм Нэн 
хово

р 

Ховор Устаж 
болзошг

үй 

 
Тийм 

   
Энэ зүйл ургамал нь Ханбогд сумын нутгаас 
олдоно гэж таамаглаж байсан ч одоогоор 
олдоогүй байна.  Үндэсний улаан дансны 
бүртгэлд Устаж болзошгүй (Нямбаяр нар, 2011) 
гэж ангилсан тул урьдчилсан байдлаар чухал 
зүйл гэж жагсаасан байгаа ба олдож магадгүй. 
Энэ зүйл нь Монголын ургамал-газарзүйн таван 
бүсэд бүртгэгджээ (Грэйфсвалдын их сургууль 
2010).  Ханбогд суманд хийгдсэн хэд хэдэн 
судалгаанаас үзэхэд энэ зүйл бүртгэгдээгүй 
учраас судалгааны нэгж талбай нь тус төрөл 
зүйлийн Амьдрах орчин болох магадлал 
багатай юм.  Нөлөөлөл үзүүлэх магадлал бараг 
байхгүй гэж үзнэ.  
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Cistanche 
lanzhouensis 
(formerly C. 
feddenana) 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

Боломжто
й 

Тийм 
   

Ханбогд сумын (ОТ төслийн мэдээлэл) нутаг 
дэвсгэрт маш ховор тохиолддог паразит төрөл 
зүйл бөгөөд, Монгол орны ургамал-газарзүйн 
зөвхөн нэг бүсэд тохиолддог (Грэйфсвалдын их 
сургууль 2010).  Энэ нь Хятадад байдаг бөгөөд 
их өргөн тархаагүй (eFloras 2008).  Хуульд 
заасны дагуу үндэсний хэмжээнд ховор төрөл 
зүйлд тооцогдох тул үндэсний улаан ном эсвэл 
улаан дансанд оруулах үнэлгээ хийх хүртэл 
урьдчилсан байдлаар чухал төрөл зүйл гэж 
үзнэ. Иймээс ямар ч тохиолдолд нөлөөлөхөөс 
зайлсхийх хэрэгтэй.  Хэрэв энэ зүйл үнэхээр 
үндэсний бүртгэлийн дагуу Устаж байгаа эсвэл 
Устаж болзошгүйд тооцогдохын тулд 
судалгааны нэгж талбай нь үндэсний тархац 
нутгийн >10% эзлэх ёстой тул энэ төрөл зүйл 2-
р шатлалын Чухал амьдрах орчныг төлөөлж 
магадгүй юм.  Нөлөөлөл үзүүлэх магадлал 
бараг байхгүй гэж үзнэ.  

Cynomorium 
songaricum 

Тийм 
 

Хово
р 

Ховор хамаара
хгүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн долоон бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт элбэг 
тохиолддог гэж үзэж байна (ОТ төслийн 
мэдээлэл - ЗАХН 2016).  Тиймээс хэдийгээр 
үндэсний бүртгэлээр ховор төрөл зүйлийн 
жагсаалтад орсон (Анон 2014) боловч чухал 
төрөл зүйл гэж тооцогдохгүй.  Нөлөөлөл 
үзүүлэх магадлал бараг байхгүй гэж үзнэ.  
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Ephedra 
equisetina 

Тийм 
 

Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн ургамал-
газарзүйн есөн бүсэд  (Грэйфсвалдын их 
сургууль 2010) бүртгэгдсэн бөгөөд ОТ төсөл 
Ханбогд сумын уулархаг хэсэгт энэ зүйлийг 
үнэхээр ховор гэж үзэхгүй байна.  Амьдрах 
орчны нөхцөл байдлаас нь харахад төсөл 
нөлөө үзүүлэх магадлал бараг байхгүй.  Үрийг 
цуглуулж чадах эсэх нь тодорхойгүй тул ГХЗ-
ийн явцад олж илрүүлбэл шилжүүлэн суулгах 
хэрэгтэй. 

Ephedra sinica Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

    
Тийм Монголд болон бусад газарт ихээхэн 

бүртгэгдсэн (Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  
Энэ нь Ханбогд суманд түгээмэл тархацтай 
байдаг ба үрээр үрждэг (ОТ төслийн мэдээлэл) 
тул нэн тэргүүнд шилжүүлэн суулгах 
шаардлагатай зүйлд орохгүй.  Энэ зүйл нь 
элсэрхэг хөрсийг тогтворжуулдаг тул нөхөн 
сэргээхэд чухал ач холбогдолтой ургамал юм.  
Оюутолгойн мод үржүүлгийн газарт энэ 
зүйлийн үржүүлэг хийх ажлыг хийх 
шаардлагатай байна. 

Glycyrrhiza 
uralensis 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

   
Тийм 

 
Монголд болон бусад газарт ихээхэн 
бүртгэгдсэн (Грэйфсвалдын их сургууль 2010). 
Үрээр (ОТ төслийн мэдээлэл) ургуулахад 
хялбар тул нэн тэргүүнд шилжүүлэн суулгах 
шаардлагатай зүйлд орохгүй. 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Gueldenstaedtia 
monophylla 

Тийм 
 

Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монгол улсын ургамал-газарзүйн зургаан бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл үүнийг үнэхээрийн ховор гэж 
үзэхгүй байна.  Ханбогд сумын нутагт сийрэг 
тархсан байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Gymnocarpus 
przewalskii 

Үгүй, гэхдээ 
магадлалта

й 

Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монголын орны хоорондоо алслагдмал зайтай 
ургамал-газарзүйн  хоёр өөр бүсэд  
бүртгэгдсэн.  Ханбогд суманд байж магадгүй 
гэж таамаглаж байсан боловч одоогоор 
олдоогүй байна.  Хэрвээ ГХЗ-тэй ажлын үед 
олдох тохиолдолд энэ зүйлийг шилжүүлэн 
суулгах шаардлагатай. 

Iljinia regelii Үгүй, гэхдээ 
магадлалта

й 

Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Энэ нь Монгол улсын ургамал-газарзүйн гурван 
тойрогт (Грэйфсвалдын их сургууль 2010) 
бүртгэгдсэн байдаг.  Ханбогд суманд байж 
магадгүй гэж таамаглаж байсан боловч 
одоогоор олдоогүй байна.  Хэрвээ ГХЗ-тэй 
ажлын үед олдох тохиолдолд энэ зүйлийг 
шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 
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Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Incarvillea 
potaninii 

Үгүй, гэхдээ 
магадлалта

й 

Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Устаж 
болзошг

үй 

 
Тийм 

   
Энэ зүйл ургамал нь Ханбогд сумын нутгаас 
олдоно гэж таамаглаж байсан ч одоогоор 
олдоогүй байна. Үндэсний хэмжээнд Устаж 
болзошгүй (Нямбаяр нар, 2011) зүйлд 
хамаарахаас гадна олдож магадгүй тул нөлөө 
үзүүлэхээс ямагт сэрэмжлэх шаардлагатай 
чухал төрөл зүйлийн жагсаалтад урьдчилсан 
байдлаар оруулсан. Энэ зүйл нь Монголын 
ургамал-газарзүйн гурван бүсэд бүртгэгджээ 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010). Ханбогд 
суманд хийгдсэн хэд хэдэн судалгаанаас 
үзэхэд энэ зүйл бүртгэгдээгүй учраас 
судалгааны нэгж талбай нь тус төрөл зүйлийн 
Амьдрах орчин болох магадлал багатай юм.  
Нөлөөлөл үзүүлэх магадлал бараг байхгүй гэж 
үзнэ.  

Jurinea mongolica Үгүй, гэхдээ 
магадлалта

й 

Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монгол улсын ургамал-газарзүйн дөрвөн бүсэд 
бүртгэгдсэн (Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  
Ханбогд суманд байж магадгүй гэж таамаглаж 
байсан боловч одоогоор олдоогүй байна.  
Хэрвээ ГХЗ-тэй ажлын үед олдох тохиолдолд 
энэ зүйлийг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Limonium aureum Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Анхаара
лд 

өртөхөө
ргүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн есөн бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл үүнийг үнэхээрийн ховор гэж 
үзэхгүй байна. Ханбогд сумын нутагт сийрэг 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

тархсан байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Lycium truncatum Тийм 
  

Ховор хамаара
хгүй 

 
Тийм 

   
Үндэсний ангиллын дагуу Ховор төрөл зүйлд 
хамаарах тул (Анон 2014) нөлөөлөхөөс ямагт 
зайлсхийх хэрэгтэй чухал ач холбогдолтой 
төрөл зүйл гэж тооцдог.  Энэ зүйл Ханбогд 
суманд жижиг хэмжээгээр хэсэг хэсгээрээ 
ургасан байдалтай хэд хэд (ОТ төслийн 
мэдээлэл) таарсан.  Ийнхүү Ханбогд суманд 
хэдийгээр ховор үзэгдэх боловч Монгол улсын 
ургамал-газарзүйн 4 бүсэд тархсан 
(Грэйфсвалдын Их Сургууль 2010) байдаг ба 
судалгааны нэгж талбай нь үндэсний тархац 
нутгийн >10% -ийг эзлэх магадлал багатай.  
Иймээс судалгааны нэгж талбай нь энэ төрөл 
зүйлийн хувьд Амьдрах орчныг төлөөлөх 
магадлал багатай юм.  Энэ төрөл зүйлийн 
хувьд өнгөрсөн хугацааны нөлөөлөл илэрч 
болзошгүй гэж үздэг. 

Olgaea 
leucophylla 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Ховордо
ж 

болзошг
үй 

   
Тийм 

 
Монгол улсын ургамал-газарзүйн таван бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
боловч Ханбогд сумын нутагт ховор тохиолддог 
(ОТ төслийн мэдээлэл).  Үрийг ОТ төслийн мод 
үржүүлгийн газар үржүүлсэн бөгөөд шилжүүлэн 
суулгахаас (амьдрах магадлал багатай тул) 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

илүү үрээр тариалж нөхөн сэргээлт хийх нь 
оновчтой. 

Oxytropis 
aciphylla 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

    
Тийм Монгол улсын ургамал-газарзүйн 10 бүсэд 

бүртгэгдсэн (Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  
Энэ нь Ханбогд суманд элбэг тохиолддог олон 
наст ургамал юм (ОТ төслийн мэдээлэл).  
Үрлэсэн харагдсан учраас мод үржүүлгийн 
газар үржүүлэг хийж турших хэрэгтэй. 

Pennisetum 
centrasiaticum 
(WCS) 

Тийм  Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн гурван бүсэд  
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл Ханбогд сумын уулархаг 
хэсэгт энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж үзэхгүй 
байна.  Амьдрах орчны нөхцөл байдлаас нь 
харахад төсөл нөлөө үзүүлэх магадлал бараг 
байхгүй.  ГХЗ-тэй ажлын үеэр хэрвээ энэ зүйл 
олдвол үрийг нь түүж, үржүүлэг хийх буюу 
ургамлаар нь шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй. 

Phragmites 
communis 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

     
Өргөн тархсан бөгөөд үрээрээ үрждэг тул нэн 
тэргүүнд нөхөн сэргээх шаардлагатай зүйлд 
тооцогдохгүй. 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Populus 
euphratica 

Тийм 
 

Нэн 
хово

р 

Ховор Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монгол улсын ургамал-газарзүйн зургаан бүсэд 
бүртгэгдсэн (Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  
Голын хайлаас, улиангар нь чухал амьдрах 
орчин мөн тул нас бие гүйцсэн модыг тайрахаас 
аль болох зайлсхийх хэрэгтэй.  Хэрэв ГХЗ-тэй 
ажлын үеэр нялх, залуу мод таарвал тэдгээрийг 
шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Potaninia 
mongolica 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Ховордо
ж 

болзошг
үй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн дөрвөн 
тойрогт (Грэйфсвалдын их сургууль 2010) 
бүртгэгдсэн бөгөөд Ханбогд суманд элбэг 
тохиолддог (ОТ төслийн мэдээлэл).  Хэдийгээр 
энэ зүйлийг реликт зүйл гэж үздэг байсан ч 
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт үр үйлдвэрлэдэг 
эсэх нь тогтоогдоогүй байна.  Тиймээс ГХЗ-тэй 
ажлын үеэр таарсан тохиолдолд ургамлаар нь 
шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Sedum aizoon Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн 12 бүсэд  
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл Ханбогд сумын уулархаг 
хэсэгт энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж үзэхгүй 
байна.  Амьдрах орчны нөхцөл байдлаас нь 
харахад төсөл нөлөө үзүүлэх магадлал бараг 
байхгүй.  ГХЗ-тэй ажлын үеэр олдсон 
тохиолдолд үрийг нь түүж, үржүүлэг хийх буюу 
ургамлаар нь шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй 
(шилжүүлэн суулгах хувилбар нь гэхдээ нэлээд 
хэцүү). 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Setaria glauca Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

     
Монгол улсын ургамал-газарзүйн дөрвөн бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл үүнийг үнэхээрийн ховор гэж 
үзэхгүй байна. Энэ нь үрээрээ үрждэг нэг наст 
ургамал юм.  Нөхөн сэргээлт хийхэд анхаарал 
хандуулах шаардлагагүй. 

Sophora 
alopecuroides 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

  
Тийм 

  
Монгол улсын ургамал-газарзүйн таван бүсэд 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл үүнийг үнэхээрийн ховор гэж 
үзэхгүй байна. Ханбогд сумын нутагт сийрэг 
тархсан байдаг тул ГХЗ-тэй ажлын үед илэрсэн 
тохиолдолд шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. 

Spongiocarpella 
(Oxytropis) 
grubovii 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

Нэн 
ховор 

Устаж 
болзошг

үй 

Боломжто
й 

Тийм 
   

Үндэсний ангиллаар Устаж болзошгүй зүйл 
(Нямбаяр нар, 2011)-д тооцогддог тул 
хөндөхөөс байнга сэрэмжлэх ёстой нэн чухал 
төрөл зүйлд тооцно.  Энэ зүйл нь Монголын 
ургамал-газарзүйн хоёр бүсэд бүртгэгджээ 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  Энэ зүйл 
Хятадаас мөн олдсон боловч тийм ч их өргөн 
тархаагүй (eFloras 2008).  Судалгааны нэгж 
талбай нь үндэсний тархац нутгийн 10%-с их 
хувьтай давхцаж байгаа тул тус зүйлийн 2-р 
шатлалын Чухал амьдрах орчныг төлөөлж 
болно гэж тодорхойлсон. Энэ төрөл зүйлийн 
хувьд өнгөрсөн хугацааны нөлөөлөл илэрч 
болзошгүй гэж үздэг. 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Stellaria 
dichotoma 

Тийм 
 

Хово
р 

хамаар
ахгүй 

хамаара
хгүй 

    
Тийм Монгол улсын ургамал-газарзүйн 12 тойрогт 

(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж 
үзэхгүй байна. Жил бүр үрээ өгдөг боловч нэг 
их түгээмэл тархаагүй, үрээр ургуулах боломж 
байж магадгүй.  Оюутолгойн мод үржүүлгийн 
газарт энэ зүйлийн үржүүлэх оролдлого хийж 
үзэх шаардлагатай байна. 

Tugarinovia 
mongolica 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Эмзэг 
  

Тийм 
  

Монгол улсын ургамал-газарзүйн дөрвөн бүсэд  
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл Ханбогд сумын уулархаг 
хэсэгт энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж үзэхгүй 
байна.  Амьдрах орчны нөхцөл байдлаас нь 
харахад төсөл нөлөө үзүүлэх магадлал бараг 
байхгүй.  Тус нутгаас үр нь олдоогүй тул хэрвээ 
ГХЗ-тэй ажлын үед тус ургамал олдвол 
шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй (хэдийгээр хэцүү 
боловч). 

Vincetoxicum 
sibiricum 

Тийм 
 

Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Анхаара
лд 

өртөхөө
ргүй 

    
Тийм Монгол улсын ургамал-газарзүйн 13 тойрогт 

(Грэйфсвалдын их сургууль 2010) бүртгэгдсэн 
бөгөөд ОТ төсөл энэ зүйлийг үнэхээр ховор гэж 
үзэхгүй байна. Жил бүр үрээ өгдөг энэхүү олон 
наст ургамал нь нэг их түгээмэл тархаагүй ба 
үрээр ургуулах боломж байж магадгүй. 
Оюутолгойн мод үржүүлгийн газарт энэ 
зүйлийн үржүүлэх оролдлого хийж үзэх 
шаардлагатай байна. 
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 Менежментийн ангилал  

Зүйл 

Судалгаан
ы нэгж 
талбарт 
тохиолдох 
эсэх 

БОННҮ-р 
ЧАО-д 
тооцогдо
х зүйл 

Хуул
ь5  

Улаан 
ном, 3-
р 
хэвлэл 

Үндэсни
й улаан 
данс 

2-р шатны 
ЧАО-д 
хамаарах 
(шинэчил
сэн) 

Чухал 
ургама
л - 
зайлсх
ийх 

Нөхөн 
сэргээхээ
р 
шилжүүлэ
н суулгах 

Нөхөн 
сэргээл
тийн 
зорилго
ор 
үрээр 
тарих 

Нөхөн 
сэргээх 
зорилгоор 
үрээр 
тарих 
судалгаа 

Чухалд тооцох, менежмент хэрэгжүүлэх 
ангилалд оруулсан үндэслэл 

Zygophyllum 
potaninii 

Тийм Тийм Нэн 
хово

р 

хамаар
ахгүй 

Устаж 
болзошг

үй 

Боломжто
й 

Тийм 
   

Үндэсний ангиллаар Устаж болзошгүй зүйл 
(Нямбаяр нар, 2011)-д тооцогддог тул 
хөндөхөөс байнга сэрэмжлэх ёстой нэн чухал 
төрөл зүйлд тооцно.  Энэ зүйл нь Монголын 
ургамал-газарзүйн дөрвөн бүсэд бүртгэгджээ 
(Грэйфсвалдын их сургууль 2010).  Хятадаас 
мөн олдсон байна (eFloras 2008). Судалгааны 
нэгж талбай нь үндэсний тархац нутгийн 10%-с 
их хувьтай давхцаж байгаа тул тус зүйлийн 2-р 
шатлалын Чухал амьдрах орчныг төлөөлж 
болно гэж тодорхойлсон.  Энэ төрөл зүйлийн 
хувьд өнгөрсөн хугацааны нөлөөлөл илэрч 
болзошгүй гэж үздэг. 
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12.2.1 Одоо мөрдөгдөж буй чухал биологийн олон янз байдлын жагсаалт 
Хүснэгт 12-3 -нд чухал биологийн олон янз байдлын бүрэн жагсаалтыг харуулсан ба БОННҮ-
ний жагсаалтад орсон өөрчлөлтийг тэмдэглэсэн болно.  
Хүснэгт 12-3 Чухал биологийн олон янз байдал 

Чухал биологийн 
олон янз байдал 

ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Үндэсний 
Улаан 
дансны 
статус 

Олон 
улсын 
Улаан 
дансны 
статус Өөрчлөх үндэслэл 

БАЙГАЛИЙН АМЬДРАХ ОРЧИН  

Голын хайлаас, 
улиангар 

      ОТ-д хүргүүлсэн оролцогч талуудын тэргүүлэх 
чиглэлийг тусгахын тулд ‘Голын хайлаас’ гэж 
орсон байсныг ‘голын хайлаас, улиангар’ болгож 
өөрчилсөн. 

Түр зуурын нуур, 
тойром 

      Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд чухал амьдрах 
орчин гэж тодорхойлсон. 

Өндөр заган ой       Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд чухал амьдрах 
орчин гэж тодорхойлсон. 

Боржингийн илэрц 
бүхий ургамлан 
бүлгэмдэл 

Тийм     Өөрчлөлт байхгүй - Төрөл зүйлийн өвөрмөц 
бүрдлээс шалтгаалан БОННҮ-нд чухал амьдрах 
орчин, ЧАО-д хамаарах төрөл зүйл гэж 
тодорхойлсон. 

Бэлчээр       Амьдрах орчны төрлийг ялгаж зааглах боломжгүй 
бөгөөд үнэгээ хийхэд хэцүү. 'Бэлчээр' нутаг нь 
цөл, хагас цөл, цөл хээрийн амьдрах орчныг 
дамнан орших оролцогч талуудын үнэт зүйлс, цар 
хүрээг илэрхийлдэг. 

Зүүн говийн 
цөлөрхөг хээр 

      Үүнийг буруу тодорхойлсон тул 'бэлчээр'-ээр 
сольсон. 

Алашаны тэгш 
өндөрлөгийн 
цөлөрхөг нутаг 

      Үүнийг буруу тодорхойлсон тул 'бэлчээр'-ээр 
сольсон. 

ХӨХТӨН  

Цасны ирвэс     Устаж 
болзошгүй 

БОННҮ-нд тодорхойлсон боловч энэ төрөл зүйл 
судалгааны талбайд одоогийн байдлаар тогтмол 
тохиолдоогүй гэсэн үндэслэлээр хассан. 

Хулан Тийм Устаж 
болзошгүй 

Ховордож 
болзошгүй 

Тус нутагт ЧАО-ны шалгуур хангах тоо толгойтой 
байдаг ба дэлхийд  болон улсын хэмжээнд 
ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-нд 
тодорхойлсон. Дараа нь олон улсын Ховордож 
болзошгүй гэсэн ангилалд оруулж, ангиллыг 
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Чухал биологийн 
олон янз байдал 

ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Үндэсний 
Улаан 
дансны 
статус 

Олон 
улсын 
Улаан 
дансны 
статус Өөрчлөх үндэслэл 

бууруулсан боловч ЧАО-г бүрдүүлдэг гэдэг утгаар 
нь үндэсний хэмжээнд Устаж болзошгүй гэсэн 
ангилалд үлдээсэн 

Аргаль Тийм Устаж 
болзошгүй 

Ховордож 
болзошгүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд ЧАО-д 
хамаарах тоо толгойтой байдаг орон даяар 
ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-нд 
тодорхойлсон. 

Цагаан зээр Тийм Эмзэг Эмзэг Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд ЧАО-д 
хамаарах тоо толгойтой байдаг ба олон улсад 
болон улсын хэмжээнд ховордож буй төрөл зүйл 
гэж БОННҮ-нд тодорхойлсон. 

Монгол цагаан зээр   Устаж 
болзошгүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг 
орон даяар ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-
нд тодорхойлсон. 

Урт чихт алаг 
даахай 

  Эмзэг Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг 
орон даяар ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-
нд тодорхойлсон. 

Өмхий хүрэн   Мэдээлэл 
дутмаг 

Эмзэг Судалгааны талбайд таарах ба олон улсад 
ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-нд 
тодорхойлсон. 

ШУВУУД  

Хошуу галуу   Ховордож 
болзошгүй 

Эмзэг Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг, 
олон улсад ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-
нд тодорхойлсон. 

Ундар шумбуур   Эмзэг Ховордож 
болзошгүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг 
орон даяар ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-
нд тодорхойлсон. 

Могойя загалай Тийм Устаж 
болзошгүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд ЧАО-д 
хамаарах тоо толгойтой байдаг орон даяар 
ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-нд 
тодорхойлсон. 

Идлэг шонхор   Эмзэг Устаж 
болзошгүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг, 
олон улсад болон орон даяар ховордож буй төрөл 
зүйл гэж БОННҮ-нд тодорхойлсон. 

Дэлт ёлон     Устаж 
болзошгүй 

БОННҮ-нд алдаатай тодорхойлсон, доорх төрөл 
зүйлтэй андуурсан байж магадгүй. 
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Чухал биологийн 
олон янз байдал 

ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Үндэсний 
Улаан 
дансны 
статус 

Олон 
улсын 
Улаан 
дансны 
статус Өөрчлөх үндэслэл 

Ооч ёл   Эмзэг Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Судалгааны талбайд таарах ба орон даяар 
ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-нд 
тодорхойлсон. 

Хонин тоодог   Эмзэг Эмзэг Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг, 
олон улсад болон орон даяар ховордож буй төрөл 
зүйл гэж БОННҮ-нд тодорхойлсон. 

Жороо тоодог   Эмзэг Эмзэг Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг, 
олон улсад болон орон даяар ховордож буй төрөл 
зүйл гэж БОННҮ-нд тодорхойлсон. 

Реликт цахлай   Устаж 
болзошгүй 

Эмзэг Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг, 
олон улсад болон орон даяар ховордож буй төрөл 
зүйл гэж БОННҮ-нд тодорхойлсон. 

Ногтруу   Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд оролцогч талуудын 
хувьд чухал чухал гэж тодорхойлсон. 

Монгол хайруулдай   Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Өөрчлөлт байхгүй - БОННҮ-нд хязгаарлагдмал 
тархац нутагтай төрөл зүйл гэж тодорхойлсон 

Монгол хулан жороо   Эмзэг Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг 
орон даяар ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-
нд тодорхойлсон. 

Шар элэгт хөмрөг   Ховордож 
болзошгүй 

Эмзэг Өөрчлөлт байхгүй - судалгааны талбайд байдаг, 
олон улсад ховордож буй төрөл зүйл гэж БОННҮ-
нд тодорхойлсон. 

Борцгор хотон   Устаж 
байгаа 

Эмзэг Судалгааны талбайд хаа нэг таарах ба олон 
улсад болон орон даяар ховордож буй төрөл зүйл 
гэж БОННҮ-нд тодорхойлсон. 

УРГАМАЛ  

Монгол буурцгана 
зэрэг ‘нэн ховор’ 18 
зүйл ургамал 

Тийм     БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Amygdalus 
mongolica 

Тийм Устаж 
болзошгүй 

  БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Cistanche deserticola   Устаж 
болзошгүй 

  БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Cistanche 
lanzhouensis (урьд 
нь C. feddenana) 

Тийм     БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 
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Чухал биологийн 
олон янз байдал 

ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Үндэсний 
Улаан 
дансны 
статус 

Олон 
улсын 
Улаан 
дансны 
статус Өөрчлөх үндэслэл 

Cynomorium 
songaricum 

   БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Incarvillea potaninii   Устаж 
болзошгүй 

  БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Lycium truncatum       БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Spongiocarpella 
(Oxytropis) grubovii 

Тийм Устаж 
болзошгүй 

  БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

Zygophyllum potaninii Тийм Устаж 
болзошгүй 

  БОННҮ-ээс хойш шинэчилсэн - Хүснэгт 12-2-г 
харна уу. 

ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

Усны зохицуулалт       Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд чухал 
экосистемийн үйлчилгээ гэж тодорхойлсон. 

Биомассын түлш       Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд чухал 
экосистемийн үйлчилгээ гэж тодорхойлсон. 

Цэвэр ус       Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд чухал 
экосистемийн үйлчилгээ гэж тодорхойлсон. 

Мал       Өөрчлөлт ороогүй - БОННҮ-нд чухал 
экосистемийн үйлчилгээ гэж тодорхойлсон. 

ХАМГААЛЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ГАЗРУУД  

Галбын говийн 
шувуудад чухал 
нутаг 

      Өөрчлөлт байхгүй - БОННҮ-нд хамгааллын ач 
холбогдолтой газар  гэж тодорхойлсон 

Говийн бага дархан 
цаазат газар В бүс 

    I ангилал Өөрчлөлт байхгүй - БОННҮ-нд хамгааллын ач 
холбогдолтой газар  гэж тодорхойлсон 

Загийн ус     VI ангилал Өөрчлөлт байхгүй - БОННҮ-нд хамгааллын ач 
холбогдолтой газар  гэж тодорхойлсон 

БОННҮ-нээс өөрчлөлт орсныг нь цэнхэрээр, нэмэлт орсныг ногооноор, хассаныг улбар шар өнгөөр 
тэмдэглэв. 
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12.3 Хавсралт 3: ОТ-н Биологийн чухал төрөл зүйлийн эрсдэлийг дахин 
үнэлэх нь 

Төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ)-ний бэлтгэл ажлыг хангах 
хүрээнд Оюу толгой ХХК (ОТ) нь нисэх буудал, цооногийн талбайн хоолойн зурвас, нүүрсний 
зам, Гүний хоолойн цооногийн талбай, өндөр хүчдэл дамжуулах шугам, Ханбогд сум, уурхайн 
лицензийн талбай, ОТ-Гашуун-Сухайтын зам, ОТ-Ханбогд цахилгаан дамжуулах шугам, 
Ундай голын голдирол өөрчлөх зэрэг төслийн дэд бүтцүүдийн Биологийн олон янз байдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний баримт бичгүүдийг хэд хэдэн хувилбараар боловсруулах 
ажлыг эхэлсэн. Эдгээр нь сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс өмнө 
биологийн чухал төрөл зүйлд ОТ-н үзүүлж болзошгүй зургаан томоохон нөлөөллийг 
тодорхойлсон (Хүснэгт 1-ийн баганын гарчиг). 

Болзошгүй томоохон нөлөөллийг тодорхойлохдоо эрсдэлд суурилсан чанарын арга 
ашигласан. Эдгээр баримт бичгийн хувилбаруудад Рио Тинтогийн магадлал-үр дагаварт 
суурилсан чанарын эрсдэлийн матрицыг ашиглан нөлөөлөл тус бүрийн биологийн чухал 
төрөл зүйлд үзүүлэх эрсдэлийг үнэлсэн. Нөлөөллийг биологийн төрөл зүйлд ноцтой эсвэл 
өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлсэн үед энэ нөлөөллийг "томоохон" гэж үзсэн. Өмнийн говийн 
биологийн олон янз байдалд цэвэр ашиг үзүүлэх  зорилгод хүрэхийн тулд ОТ компани бүх 
томоохон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээнүүдийг 
тодорхойлсон. БОННҮ хийснээс хойш Оюу Толгойн Биологийн олон янз байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөөг боловсруулж дуусах үеэр биологийн олон янз байдалд учрах эрсдэлийг 
шинэчилсэн. Энэхүү шинэчлэгдсэн үнэлгээнд тулгуурлан дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ 
авахыг шаардлагатай томоохон нөлөөллийг тодорхойлох юм. Орсон өөрчлөлтүүдийг 
хавсралтад тусгасан. 
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Хүснэгт 12-4 Одоо мөрдөгдөж буй чухал биологийн олон янз байдлын жагсаалт, эрсдэлийн үнэлгээ 

  

ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Дэд бүтцээс 
шалтгаалан 
амьдрах 
орчин шууд 
алдагдах 

Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах 
орчны шууд 
бус алдагдал 

Шууд хорогдол: дэд 
бүтцийн 
байгууламж/тээврийн 
хэрэгсэлтэй 
мөргөлдөх/цахилгаанд 
цохиулах 

Ан 
агнуур/мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
шууд бус 
хорогдол 

Шууд бус 
хорогдол: 
махчин 
амьтад ихсэх 

Хуваагдал  Аюулын 
дээд хязгаар 

АМЬДРАХ ОРЧИН  

Голын хайлаас, улиангар   Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 
Түр зуурын нуур, тойром                 

Өндөр заган ой   Бага/дунд 
зэрэг     Бага/дунд 

зэрэг     Бага/дунд 
зэрэг 

Боржингийн илэрц бүхий ургамлан 
бүлгэмдэл Тийм       Бага/дунд 

зэрэг       

Бэлчээр   Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 
ХӨХТӨН  

Хулан Тийм Бага/дунд 
зэрэг Их Бага/дунд зэрэг Ноцтой Бага/дунд 

зэрэг Ноцтой Ноцтой 

Аргаль   Бага/дунд 
зэрэг 

Бага/дунд 
зэрэг Бага/дунд зэрэг Бага/дунд 

зэрэг 
Бага/дунд 
зэрэг 

Бага/дунд 
зэрэг 

Бага/дунд 
зэрэг 

Цагаан зээр Тийм Бага/дунд 
зэрэг Их Бага/дунд зэрэг Их Бага/дунд 

зэрэг Ноцтой Ноцтой 

Монгол цагаан зээр   Бага/дунд 
зэрэг 

Бага/дунд 
зэрэг Бага/дунд зэрэг Бага/дунд 

зэрэг 
Бага/дунд 
зэрэг 

Бага/дунд 
зэрэг 

Бага/дунд 
зэрэг 

Урт чихт алаг даахай           Бага/дунд 
зэрэг   Бага/дунд 

зэрэг 

Өмхий хүрэн   Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 
ШУВУУД  

Хошуу галуу       Бага/дунд зэрэг       Бага/дунд 
зэрэг 



Оюу толгой ХХК 

Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2015.12.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-E16-PLN-0002-E 

Хувилбар 
2.1 

 

Хуу 95 / 96 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО.  ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ЭМААБОАБОН-ИЙН ПОРТАЛ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ. 

ХАМГИЙН СҮҮЛД ШИНЭЧИЛСЭН ОГНОО: 2019-12-09 
 

Нууц, арилжааны ач холбогдолтой бизнесийн мэдээлэл 
 

  

ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Дэд бүтцээс 
шалтгаалан 
амьдрах 
орчин шууд 
алдагдах 

Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах 
орчны шууд 
бус алдагдал 

Шууд хорогдол: дэд 
бүтцийн 
байгууламж/тээврийн 
хэрэгсэлтэй 
мөргөлдөх/цахилгаанд 
цохиулах 

Ан 
агнуур/мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
шууд бус 
хорогдол 

Шууд бус 
хорогдол: 
махчин 
амьтад ихсэх 

Хуваагдал  Аюулын 
дээд хязгаар 

Ундар шумбуур       Бага/дунд зэрэг       Бага/дунд 
зэрэг 

Могойя загалай   Бага/дунд 
зэрэг   Бага/дунд зэрэг   Бага/дунд 

зэрэг   Бага/дунд 
зэрэг 

Идлэг шонхор   Бага/дунд 
зэрэг   Бага/дунд зэрэг Их Бага/дунд 

зэрэг   Их 

Ооч ёл   Бага/дунд 
зэрэг   Бага/дунд зэрэг       Бага/дунд 

зэрэг 

Хонин тоодог       Бага/дунд зэрэг Бага/дунд 
зэрэг     Бага/дунд 

зэрэг 

Жороо тоодог   Бага/дунд 
зэрэг Их Их Бага/дунд 

зэрэг Их Бага/дунд 
зэрэг Их 

Реликт цахлай       Бага/дунд зэрэг       Бага/дунд 
зэрэг 

Ногтруу   Бага/дунд 
зэрэг   Бага/дунд зэрэг       Бага/дунд 

зэрэг 

Монгол хайруулдай   Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 

Монгол хулан жороо   Бага/дунд 
зэрэг   Бага/дунд зэрэг   Бага/дунд 

зэрэг   Бага/дунд 
зэрэг 

Шар элэгт хөмрөг                 

Борцгор хотон       Бага/дунд зэрэг       Бага/дунд 
зэрэг 

УРГАМАЛ  

Amygdalus mongolica Тийм Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 

Cistanche deserticola   Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 
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ЧАО-д 
хамаарах 
уу? 

Дэд бүтцээс 
шалтгаалан 
амьдрах 
орчин шууд 
алдагдах 

Дэд бүтэц, 
замаас 
дайжсантай 
холбоотой 
амьдрах 
орчны шууд 
бус алдагдал 

Шууд хорогдол: дэд 
бүтцийн 
байгууламж/тээврийн 
хэрэгсэлтэй 
мөргөлдөх/цахилгаанд 
цохиулах 

Ан 
агнуур/мод 
бэлтгэлтэй 
холбоотой 
шууд бус 
хорогдол 

Шууд бус 
хорогдол: 
махчин 
амьтад ихсэх 

Хуваагдал  Аюулын 
дээд хязгаар 

Cistanche lanzhouensis (урьд нь C. 
feddenana) Тийм Бага/дунд 

зэрэг     Бага/дунд 
зэрэг     Бага/дунд 

зэрэг 

Cynomorium songaricum  Бага/дунд 
зэрэг   Их   Их 

Incarvillea potaninii   Бага/дунд 
зэрэг           Бага/дунд 

зэрэг 
Lycium truncatum   Их           Их 
Spongiocarpella (Oxytropis) grubovii Тийм Их           Их 
Zygophyllum potaninii Тийм Их           Их 
Цэнхэрээр будсан нь анхны БОННҮ-р дэд бүтцийн байгууламжийн эрсдэлийн үнэлгээ хийснээс хойш чухал биологийн төрөл зүйл хэмээн тодорхойлогдож, анх 
удаагаа эрсдэлийн үнэлгээ хийснийг илтгэнэ. Хар саарлаар будсан нь БОННҮ хийснээс хойш илүү мэдээлэлтэй болсонтой холбогдуулан засвар өөрчлөлт 
оруулсныг илэрхийлнэ. Бүх төрөл зүйлийн бүх эрсдэлийг үнэлсэн: хар нүднүүд нь тухайн эрсдэл нь тухайн төрөл зүйлд хамаарахгүй эсвэл өчүүхэн бага болохыг 
илтгэнэ. Ноцтой эсвэл өндөр эрсдэлтэй гэж тодорхойлсон бүх эрсдэлүүд нь тухайн эрсдэлд өртөж буй чухал биологийн олон янз байдалд томоохон нөлөө 
үзүүлнэ. Бүх томоохон нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ эсвэл дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлсон.  
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