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1. УДИРТГАЛ 

Дэлхийн зах зээлд өндөр эрэлт хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнийг ханган нийлүүлснээр Оюу 

Толгой (ОТ)-н уурхайн үйл ажиллагаа улс орны эдийн засгийн өсөлт болоод хөгжилд 

нэн ашигтай. Гэсэн хэдий ч биологийн олон янз байдлын бүрэлдхүүн хэсэгт хэд хэдэн 

сөрөг нөлөө үзүүлж байдаг. Эдгээр сөрөг нөлөөллийг Байгаль Орчин, Нийгмийн 

Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ)-ээр тодорхойлсон ба ОТ нь сөрөг нөлөөллөөс зайлсхых 

эсхүл түүнийг бууруулахын тулд үйл ажиллагаагаандаа хөрвөх менежментийг 

хэрэгжүүлж, нэмэлт үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр зорьсон юм. Энэхүү 

боломжит сөрөг нөлөөлөлд уурхайн дэд бүтцийн хөгжил, тэлэлт эсхүл тухайн бүс 

нутагт эдийн засгийн өргөн боломжид тулгуурлан ирэх иргэдийн шилжилт, суурьшилт 

нэмэгдсэнээс үүдэлтэй ан болон ургамал түүх явдал нэмэгдэх зэргээс болж амьдрах 

орчны доройтол, хуваагдал зэрэг орно.  

ОТ нь үйл ажиллагаагаа байгаль орчны болон нийгмийн олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн стандарт үзүүлэлтэд нийцүүлж ажиллахаар зорьж буйгаа 

илэрхийлэхийн тулд Эерэг Ахиу Нөлөө (ЭАН) үзүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. ОТ-

н төслийн үйл ажиллагаанаас Өмнийн говийн биологийн олон янз байдал ашиг тус 

хүртэх арга замыг эрэлхийлсээр байна. 

Энэхүү ЭАН үзүүлэх зорилтын нэгэн чухал хэсэг бол ЭАН-д хүрэх статус хэр ахицтай 

байгааг хянах, тооцоолох явдал юм. ОТ-н Биологийн Олон Янз Байдлын Мониторинг, 

Үнэлгээний Хөтөлбөр (БОЯБМҮХ) нь ач холбогдол өндөртэй биологийн олон янз 

байдалд үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох, тодруулах, сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээний биелэлтийг хянах, мөн сөрөг нөлөөллийг нь бууруулах боломжгүй үйл 

ажиллагааг дүйцүүлэн хамгаалж буй арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хянах үүрэгтэй 

юм. 

Энэхүү бичиг баримтад 2016 онд БОЯБМҮХ-ийн хүрээнд хийсэн үйл ажиллагаануудын 

үр дүнг тайлагнасан болно. Хэрэв 2016 онд тодорхой нэг шалгуур болон босго 

үзүүлэлтийн мониторинг хийгдээгүй бол энэхүү тайланд ороогүй болно.   
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1.1 Мониторингийн бүрэлдэхүүн хэсэг  

Энэхүү мониторингийн хөтөлбөрт чухал гэж үзсэн болон төслийн үйл ажиллагааны 

нөлөөнд өртөх магадлалтай биологийн олон янз байдал багтсан болно. Эдгээр 

биологийн олон янз байдлыг хэд хэдэн удаагийн нөлөөллийн үнэлгээний үр дүнд болон 

хууль журмаар шаарддаг бусад баримт бичгүүдээр тодорхойлсон болно. 

Амьдрах орчин 

Уурхайн нөлөөллийн бүс дэх амьдрах орчин болон бэлчээр нь орон нутгийн малчдын 

амьжиргаанд чухал ач холбогдолтой ба мониторингд хамрагдаагүй чухалд тооцогдох 

олон зүйлийн амьтан, ургамлыг тэтгэж байдаг. Тиймээс бэлчээрийн мониторинг нь 

уурхайн үйл ажиллагаанаас бэлчээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөг үнэлж тогтоох, бэлчээрийн 

төлөв байдлыг сайжруулахад чиглэсэн аливаа арга хэмжээний үр дүнг үнэлж, дүгнэх 

зорилгоор биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болж 

орсон.  

Чухал амьдрах орчны шалгуур хангасан биологийн олон янз байдал  

ОТ-н байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний судалгаагаар (2012) амьтан, 

ургамлын зүйл болон ургамлын бүлгэмдлүүдийг тэдгээрийн хамгааллын ач холбогдол 

болон ховордлын зэрэгт нь үндэслэн эрэмбэлсэн байдаг. Ингээд тус судалгааны үр 

дүнд доор дурьдсан чухал амьдрах орчны шалгуур хангасан зүйлүүдийг сонгож авсан. 

Эдгээр биологийн олон янз байдлын тархац нутгийн цөм хэсэг нь уурхайн нөлөөллийн 

бүстэй давхцаж байгаа ба уурхайн үйл ажиллагаанаас эдгээр зүйлүүдэд аюул занал 

учруулж болзошгүй юм. Үүнд: 

 Хулан (Equus hemionus) болон Хар-сүүлт зээр (Gazella subgutturosa); 

 4 зүйлийн ховор ургамал (Монгол бүйлс (Amygdalus mongolica), Феддийн 

аргамжинцэцэг (Cistanche lanzhouensis), Грубовын хөөндий (Spongiocarpella 

grubovii), Хулангийн ундаа (Zogyphyllom potaninii))  

 Боржингийн илэрц орчмын ургамлын бүлгэмдэл; 

 Могойч бүргэд (Circaetus gallicus); 

Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай бусад биологийн олон янз байдал 

 Жороо тоодог (Chlamydotis macquenii); 

 8 зүйлийн ховор ургамал (дээр дурьдсан дөрвөн зүйл ургамал ороод); 

 Хайлаас (Ulmus spp.) болон Тоорой (Populus spp.); 

 Өндөр заган ой (Haloxylon ammodendron); 

 Цагаан зээр (Procapra gutturosa); 

 Бусад ховор зүйлүүд (Соотон алагдаага (Euchoreutes naso), Эрээн хүрнэ 

(Vormela peregusna), Козловын хайруулдай (Prunella koslowi), Хошуу галуу 

(Anser cygnoides), Ундар шумбуур (Aythya nyroca), Идлэг шонхор (Falco 

cherrug), Ооч ёл (Gypaetus barbatus), Хонин тоодог (Otis tarda), Реликт цахлай 

(Ichthyetus relictus), Борцгор хотон (Pelecanus crispus), Ногтруу (Syrrhaptes 

paradoxus), Хулан жороо (Podoces hendersoni)); 

 Түр зуурын нуур, цөөрөм;  

 Шар-элэгт хөмрөг (Emberiza aureola). 
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Менежментийн арга хэмжээний мониторинг  

ОТ компани биологийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, 

багасгах менежментийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж, тогтмол хянаж байдаг. 

Энэ дотоод мониторингийн тайлан нь Байгаль орчны хэлтсийн бүртгэлд нэгтгэгдэж, 

хянагддаг. Менежментийн арга хэмжээний гурван төрлийн мониторинг бий: 1) Сөрөг 

нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээний мониторинг; 2) Сөрөг нөлөөллийг багасгах арга 

хэмжээний мониторинг; 3) Амьдрах орчны нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээний 

мониторинг.  

1.2 Мониторингийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

ОТ-н биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд биологийн 

олон янз байдлын багц шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан. Эдгээр шалгуур 

үзүүлэлтүүд нь учирч болох сөрөг нөлөөллийг шийдвэрлэхийн тулд биологийн олон янз 

байдлын өнөөгийн төлөв байдал (төлөв байдлын шалгуур үзүүлэлт), сөрөг нөлөөллийн 

хэмжээ (дарамт шалгуур үзүүлэлт) болон менежментийн арга хэмжээ (хариу арга 

хэмжэнэний шалгуур үзүүлэлт) зэргийг тодорхойлох тоон хэмжигдэхүүнүүд юм.  

Биологийн олон янз байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд нь аливаа сөрөг нөлөө, түүнийг 

бууруулах арга хэмжээний үр дүн, ОТ нь ЭАН үзүүлж байгаа эсэх эсхүл ЭАН үзүүлэх 

урьдчилсан таамаглал нь мониторингийн мэдээ баримтаар эргэлзээтэй байгаа эсэх 

зэргийг судлан олж тогтооход чухал ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн шалгуур 

үзүүлэлтүүд нь мониторингд хамрагдаж байгаа биологийн олон янз байдалд учирч буй 

хор хохирлын босго түвшинг тогтооход ашиглагддаг. Шалгуур үзүүлэлт нь тогтоосон 

босго түвшинг давсан тохиолдолд тухайн асуудлыг засаж залруулах нэмэлт арга 

хэмжээ авна.  

2016 онд судалгаа хийгдсэн биологийн олон янз байдлын шалгуур үзүүлэлтийн бүрэн 

жагсаалтыг энэ тайлангийн хавсралт хэсгээс үзнэ үү.  

1.3 Мониторингийн хамрах хүрээ 

ОТ-н биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөр нь уурхайн үйл ажиллагаа 

дуусч, хаагдах хүртэл үргэлжилнэ. Амьдрах орчны нөхөн сэргээлтийн зарим 

мониторинг нь төслийн ЭАН үзүүлэх зорилгодоо хүрсэн эсэхийг эцэслэн үнэлж дүгнэх 

мөн Монгол Улсын Засгийн Газрын шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэхийг шалгах 

зорилгоор уурхай хаагдсаны дараа ч үргэлжлэн хийгдэнэ. Биологийн олон янз байдлын 

мониторингийн хамрах хүрээ нь энэ хугацаанд ихэнх амьдрах орчин, зүйлүүдийн хувьд 

нилээд тогтвортой байх боловч цаг хугацааны явцад мониторингийн үр дүнд суурилсан 

менежментийн арга хэмжээний ач холбогдлыг зохицуулахын тулд зарим арга зүй 

шинээр нэмэгдэж, өөрчлөгдөж, ашиглагдахаа болих магадлалтай.  

Мониторинг явуулж буй газар нутгийн хэмжээ нь тухайн биологийн олон янз байдлын 

онцлог, түүнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн цар хүрээнээс шалтгаалаад ОТ-н уурхайн 

талбай орчмын бага хэмжээний орон зайгаас өргөн уудам нутгийг хамарч буй юм. 

Жишээ нь: ОТ-н бэлчээрийн чанарыг сайжруулах арга хэмжээ амжилттай хэрэгжиж 

буйг мэдэхийн тулд ландшафтын буюу тухайн биологийн олон янз байдлын тархац 

нутгийн хэмжээнд мониторинг хийх шаардлагатай юм. Ингэснээр олон тооны хавсарсан 

хүчин зүйлүүдийн нөлөөг илүү сайн ойлгож мэдэх боломжтой болно.  
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2. 2016 ОНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН 
МОНИТОРИНГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ХУРААНГУЙ  

Мониторингийн ажлууд 

2016 онд хийгдсэн биологийн олон янз байдлын мониторингийн ажлуудыг Хүснэгт 1-т 

үзүүлэв. Судалгааны хугацаа нь “Сар бүр” гэж заасан судалгаанууд хээрийн судалгаа 

гэхээсээ илүү бусад хэлтсүүдээс мэдээ, мэдээлэл цуглуулдаг болно. Жишээ нь: нийт 

ажилчдаас сургалтанд суусан ажилчдын хувь гэх мэт. 

Хүснэгт 1. ОТ төслийн 2016 онд хийгдсэн биологийн олон янз байдлын мониторинг  

# Мониторинг Судалгааны хугацаа 

1 Хулангийн сэг зэмийн судалгаа 07/07– 07/08, 2016 

2 Хулангийн шилжилт хөдөлгөөн ба амьдрах орчны 
хэрэгцээ 

8-р сард. 2013; 10-р сард, 2015 

3 Хууль бус антай тэмцэх багуудын эргүүл хяналтын 
дүн 

2-5-р сар; 9-12-р сар, 2016 

4 Уурхайн төв хаалга болон нисэх буудал дээр 

хийгддэг хийгддэг үзлэг шалгалтаар илрүүлсэн 
зөрчлийн тоо 

Сар бүр 

5 Худалдаа үйлчилгээний төвүүдээр хийсэн зэрдэг 

амьтны эд эрхтэн, ховор ургамлын тандан судалгаа 

11/15 – 12/17, 2016 

6 Зэрлэг амьтад тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлсэн ослын 

тоо 

Сар бүр 

7 Хурд хэтрүүлсэн, замаас гарсан тээврийн хэрэгслийн 
тоо 

Сар бүр 

8 ОТ-Гашуун Сухайт чиглэлийн авто замын 

мониторинг 

Сар бүр 

9 Байгаль орчны сургалтад суусан үндсэн/гэрээт 

ажилчдын хувь 

Сар бүр 

10 Ховор ургамалд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл Сар бүр 

11 Өргөн тархалттай ховор ургамлууд 06/12 – 06/22, 2016 

12 Боржингийн илэрц орчмын ургамлын бүлгэмдэл 06/23 – 07/04, 2016 

13 Агаарын цахилгаан дамжуулах шугам мөргөсөн, 

хүчдэлд цохиулсан тохиолдолд 

Сар бүр 

14 Шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгчийн 

ажиллагааны судалгаа 

Жил бүр 

15 Жороо тоодог шувууны үржлийн үед Галбийн говийн 
шувуудын хувьд чухал бүсэд явагдсан бүтээн 

байгуулалт засварын ажлын тоо 

Сар бүр 

16 Могойч бүргэд 05/22 – 06/12; 
07/29 – 08/07, 2016 

17 Хэрээний овгийн шувуудын тооллого Сар бүр 

18 Хайлаас болон тоорой Сар бүр 

19 Тарьмал хайлаасны мэнд үлдэлт Сар бүр 

20 Хайлаасны эрүүл мэнд 06/22 – 07/04, 2016 

21 Өндөр заган ойн нягтшил болон алдагдсан талбай Сар бүр 

22 Нөхөн сэргээсэн загийн талбай болон мэнд үлдэлт Сар бүр 

23 Бэлчээр Сар бүр 

24 ОТ-н дэд бүтцээс үүдэлтэй алдагдсан талбай Сар бүр 

25 Нөхөн сэргээсэн бэлчээрийн талбай болон чанар Сар бүр 

26 Бэлчээрийн чанар 08/02 – 08/14, 2016 

27 ОТ-н зам дагуу орон нутгийн иргэдийн түүдэг хог 
хаягдлын хэмжээ 

Сар бүр 
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Мониторингийн үр дүн  

2016 оны мониторингийн хөтөлбөрт Өмнийн говь дахь нэн тэргүүнд хамгаалах 

шаардлагатай дараах биологийн олон янз байдлууд хамрагдсан: хулан (Equus 

hemionus), могойч бүргэд (Circaetus gallicus), хайлаас (Ulmus pumila), боржингийн 

илэрц орчмын ургамлын бүлгэмдэл, ховор ургамал ба бэлчээр. Биологийн олон янз 

байдлын бүрэлдхүүн хэсгүүд болон шалгуур үзүүлэлтүүдийн талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг доор дурьдсан болно. 

2.1 Хулангийн сэг зэмийн судалгаа 

Хулан Ногоон 

Хууль бус антай тэмцэх төслийн нутаг 

дахь сэг зэмийн нягтшил 

2015 оноос (0.049/км2) 2016 онд (0.005/км2) 

хулангийн сэг зэмийн нягтшил 163% -иар буурсан.  

 10 жилийн хугацаанд Хамааралгүй  
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ уурхайд болон ойр орчмын газар нутагт ажиллаж, амьдарч байгаа олон тооны 

хүмүүсээс шалтгаалан тухайн нутагт хуланг хууль бусаар агнах явдал ихсэж болзошгүй 

юм. Энэ мониторингийн зорилго нь хулангийн сэг зэмийг олж бүртгэх, хууль бус ангаас 

болж үхэж хорогдсон хувь хэмжээг тооцох замаар хулангийн хууль бус агнуурын суурь 

тоо хэмжээг тогтоох юм. Мониторинг нь ОТ-н нөлөөллийн бүс болон боломжит 

дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх газар нутгийг хамарсан 51,090 км2 

талбайд хийгдэж байна. Ингэхдээ шулуун замналын дагуу явж хулангийн сэг зэм 

бүртгэж, үхлийн шалтгааныг тодорхойлдог (Зураг 1).  

2016 онд хийгдсэн судалгааны үр дүнд нийт 260 хулангийн сэг зэм бүртгэгдсэний ихэнх 

буюу 72% нь хууль бус агнуурт өртсөн болох нь тогтоогдсон. Сүүлийн хоёр жилд хууль 

бус анд өртсөн хулангийн сэг зэмийн тоо нэлээд бага (19 ба 68 сэг зэм), ялангуяа 

сүүлийн нэг жилийн дотор хууль бус анд өртсөн тоо (2015 онд 50 байсан бол 2016 онд 

7) мэдэгдэхүйц бага байв.  
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Зураг 1. Хулангийн сэг зэмийн судалгааны талбай ба 2016 онд бүртгэгдсэн сэг 

зэмийн байршил. 

 
Зураг 2. 2015-2016 онд бүртгэгдсэн хулангийн сэг зэмийг өгөршсөн хугацаагаар 

ялган харуулсан байдал. 

Судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийж үзэхэд нийт судалгааны талбайн хэмжээнд 

нэг жилд 280 хулан агнагддаг байна гэсэн дүгнэлт гарч байгаа ба энэ нь хулангийн 

нийт тоо толгойн (хулангийн тооллогоор 36,000 хулан гэж тооцоо гарсан) 

ойролцоогоор 1-2%-ийг эзэлж байна.  
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2.2 Хулангийн шилжилт хөдөлгөөн ба амьдрах орчны хэрэгцээ  

Хулан Ногоон 

Хүзүүвчтэй хулангууд ОТ – Гашуун сухайтын замыг хөндлөн 
гарсан тоо 

9 хулан 177 удаа 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

Монгол орны Өмнийн говийн 95,000 км2 орчим нутаг дэвсгэрт хулангийн амьдрах 

орчны ашиглалт, шилжилт хөдөлгөөний хэв маягийг судлан тогтоох мониторингийн 

ажлыг хийж байна. 2013 оноос хойш нийт 41 тооны хулан (20 гүү, 21 азарга)-д хиймэл 

дагуул ашиглан мэдээ дамжуулагч хүзүүвч зүүн тэдний шилжилт хөдөлгөөнийг тогтмол 

хянан судалж байна. Энэ мониторингийн зорилго нь хулангийн шилжилт хөдөлгөөнийг 

зохицуулж байдаг гол хүчин зүйлүүдийн талаар илүү сайн ойлгож мэдэх, мөн өргөн 

уудам орон зайд судалгаа явуулан дүн шинжилгээ хийхдээ бага хэмжээтэй, богино 

хугацаанд ашиглагддаг эсхүл зөвхөн тодорхой нэг цаг хугацааны туршид мөн 

байгалийн нөхцөлд байдаг чухал хүчин зүйлсийг анхааралгүйгээр орхигдуулахгүй байх 

явдлыг хангах юм. Эдгээр хүчин зүйлсэд саад тотгор учрах нь хулангийн популяци 

буюу нийт тоо толгойн хэмжээнд томоохон сөрөг үр дагавар үүсгэж болзошгүй юм. 

Хулангийн тархац нутгийн хэмжээ нь Зураг 1-т харуулсан хүзүүвчтэй хулангуудын 

шилжилт хөдөлгөөнөөр тодорхойлогдож байгаа юм.  

 
Зураг 3. Өмнийн говьд барьж хүзүүвчилсэн 41 хулангийн 2013 оны 8-р сараас 2015 

оны 12-р сарын хоорондох тархац нутаг (эдгээр хулангийн тархац нутгийн хэмжээ 

судалгааны талбайг илэрхийлнэ). 

2016 онд хулангийн шилжилт хөдөлгөөний дүн шинжилгээ нь хулангийн уст цэгийн 

ашиглалт, малын тархац ба нягтшил хулангийн бэлчээр ашиглалтанд хэрхэн нөлөөлж 

буй, тухайн бүс нутгийн замууд болон тээврийн хэрэгслийн эрчмээс хулангийн 

шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө буй эсэхийг судлан тогтооход төвлөрч 

явагдсан.   

Энэхүү судалгааны гол үр дүнг доор хураангуйлан үзүүлэв.  

 

 



 

Оюу Толгой Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөр 2016  Хуудас 14 
Мониторингийн тайлан 2016 

 Хулангийн тархац нутгийн хэмжээ харьцангуй уудам байгаа боловч хүн амын 

нягтшил, үржил шим муутай газар, төмөр зам болон хилийн өргөст торон хашаа, 

өнгөрсөн хугацаанд болон одоо явагдаж байгаа хууль бус ангийн улмаас 

хязгаарлагдаж байгаа нь илт байна.  

 Хулан тогтсон хэв маяггүйгээр сүрэглэн шилжилт хөдөлгөөн хийдэг ба тархац 

нутгийн хэмжээ нь нилээд өөрчлөгдөж байдаг. Залуу хулан илүү уудам нутагт 

тархан байршдаг байна. 

 Хуурай гандуу үед хулан жижиг уст цэгүүдээс ихээхэн хамааралтай байдаг ба 

эдгээр уст цэгүүдийн ихэнх нь хамгаалалтанд авагдаагүй байна.  

 Хулангийн орооны болон төллөх амьдрах орчин, нутаг мөн хамгааллын бүсэд 

ороогүй байна.   

 Хулан нь малаас зайлсхийдэг ба тэдний тархац нутгийн хэмжээнд малын 

нягтшил өссөөр байгаа ба 2015 онд хамгийн их хэмжээнд хүрсэн байна.  

 Хулан нь тогтсон бус байршлуудаар зам хөндлөн гардаг байж болох нь 

ажиглагдаж байна. Гэхдээ замын ойролцоох амьдрах орчныг ашиглахдаа усны 

хүртээмжээс хамааран хаагуур зам хөндлөн гарах нь тодорхойлогддог байна.  

 Баруун хэсэгт Таван Толгойгоос ГС-ын боомт хүртэлх, ОТ-ГС чиглэлийн замууд, 

зүүн хэсэгт Сайншандаас Замын-Үүд хүртэлх авто зам нь хулангийн тархац нутаг 

дахь хөдөлгөөний ачаалал хамгийн ихтэй замууд байна. Харин хулангийн 

тархац нутгийн төв хэсгийн ихэнх нь ачаалал ихтэй замуудаас болж одоогоор 

хуваагдаж тасархайтаагүй байна.  

 Ханбогд сумын хүн ам болон малын тоо Говийн бусад сумдаас илүү хурдацтай 

өсөж байгаа ба ОТ-н авто зам нь хулангийн тархац нутгийг тодорхой хэмжээнд 

хувааж байж болох юм.  

Хиймэл дагуулаас байршлын мэдээ дамжуулагч бүхий хулангийн хүзүүвчний судалгаа 

нь зөвхөн ОТ-н тухайн амьтанд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг хянаж судалхад ашиглагдаад 

зогсохгүй тухайн амьтдын өмнийн говийн нутаг дахь амьдрах орчны хил хязгаар, 

шилжилт хөдөлгөөн, амьдрах орчны сонголтонд нөлөөлдөг чухал хүчин зүйлс, мал 

болон хүнтэй харилцах нөлөөллийг ойлгож мэдэх шинжлэх ухааны ихээхэн ач 

холбогдолтой юм.  
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2.3 Хууль бус антай тэмцэх багуудын эргүүл хяналтын дүн 

Хулан, хар-сүүлт зээр, аргаль болон цагаан зээр Ногоон 

Хууль бус антай тэмцэх багын илрүүлж тогтоосон хууль 

бусаар ан хийсэн хэргийн тоо 

Хулан 12 

Хар-сүүлт зээр 3 

Аргаль 2 

Цагаан зээр 0 

Заг 0 

Цоохор ирвэс 1 

Хулгайн антай тэмцэх багын эргүүл хяналт хийсэн хүн 

тус бүрийн өдрийн тоо 

1284 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

Хяналт шинжилгээний хамтарсан баг (ХШХБ) болон Хууль бус антай тэмцэх хөдөлгөөнт 

нэгжүүд (ХБАТХН) 2016 онд нийт 76 эргүүл хийсэн бөгөөд Өмнөговь болон Дорноговь 

аймгийн долоон сумын нутаг дэвсгэрийг хамарсан байна. Нийт 76 эргүүлээс 30 нь 

хавар буюу 2-5-р сард, үлдсэн 46 нь намар буюу 9-12-р сард хийгдсэн байна. 

2016 онд дээрх хоёр баг зэрлэг амьтдын нийт 67 ширхэг сэг зэм олсноос 50 хулан, есөн 

хар-сүүлт зээр, нэг цоохор ирвэс, таван аргаль мөн хоёр цагаан зээр байсан. Үүнээс 18 

(12 хулан, гурван хар-сүүлт зээр, хоёр аргаль болон нэг цоохор ирвэс) нь хууль бус ан, 

үлдсэн 49 нь байгалийн жамаар үхсэн байжээ (Хүснэгт 2). Эдгээрээс дөрөв нь дуудлага, 

үлдсэн 14 нь эргүүлийн үеэр илэрсэн байна. 14-өөс тав нь эзэн нь тогтоогдож хуулийн 

дагуу хариуцлага хүлээлгэсэн байна. Цоохор ирвэсний хэрэг одоо хаагдсан бөгөөд 

мэдээлэл өгсөн иргэнд хуулийн дагуу 3,9 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон байна. 

Өмнөговь аймгийн энэхүү төсөл хэрэгждэггүй Баяндалай болон Гурван Тэс сумдаас 

иргэд хууль бусаар цагаан гоёо түүж буй талаар аман мэдээлэл ирсэн байна. 

Хүснэгт 2. 2016 онд хийсэн эргүүлүүдийн үеэр олдсон зэрлэг амьтдын сэг зэмийн тоо 

Зүйлүүд Хууль бусаар агнасан Байгалийн жамаар үхсэн Нийт 

Хулан 12 38 50 

Хар-сүүлт зээр1 3 6 9 

Цоохор ирвэс 1 - 1 

Аргаль 2 3 5 

Цагаан зээр - 2 2 

Нийт 18 49 67 

Худалдааны судалгааны дүнд Даланзадгад болон судалгааны бусад цэгүүдээс хууль бус 

антай холбоотой хэрэг илрээгүй (мах, үс ноос гэх мэт). Даланзадгадад улаан гоёоны 

нэг хууль бус худалдаа илэрсэн. Орон нутгийн телевизийн сувгуудаар зэрлэг ан 

амьтдын бүтээгдэхүүний зар явахаа больсон. 

                                                
1
 Хар-сүүлт зээрийн талаарх мэдээлэл төсөл хэрэгждэггүй Гурван Тэс сумаас тусгай дугаар руу ирснэн 

бөгөөд байршилын мэдээллийг аваагүй болно. 
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Зураг 5 дээрх байршлууд зэрлэг амьтдын сэг зэм, зэрлэг амьтдын цэг, жижиг 

хэмжээний уурхай, мал болон гэрийн байршлуудыг харуулж байна. Цэгүүд болгон дээр 

эргүүлийн хүснэгтийг бүрэн бөглөсөн болно. 2016 онд нийт 500 хүн, 200 тээврийн 

хэрэгсэлд шалгалт хийсэн ба замнал болон 2016 оны намрын эргүүлийн мэдээллийг 

Зураг 4 болон Зураг 5-д харууллаа. Мөн 2016 оны намар СМАРТ арга зүйг ашиглан 

Говийн Бага Дархан Цаазат Газраас нийт 103 эргүүл хийсэн байна. 

Төслийн туршилтын шатанд эргүүлийг дэмжих зорилготой нээж байсан онцгой дугаар 

хэвийн ажиллаж байгаа. ХШХБ болон ХБАТХН-ын гишүүд гарын авлага тараах, орон 

нутгийн телевизээр төслийн талаар ярилцлага өгөх мөн орон нутгийн сонинд хууль бус 

антай тэмцэх хөтөлбөрийн талаар нийтлэл хэвлүүлэх гэх мэтээр олон нийтэд хууль бус 

ангийн талаар мэдээлэл өгсөн билээ. 

 

Зураг 4. Хяналт шинжилгээний хамтарсан баг болон Хууль бус антай тэмцэх 
хөдөлгөөнт нэгж багуудын 9-12-р сард хийсэн эргүүлийн замнал. 
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Зураг 5. Хяналт шинжилгээний хамтарсан баг болон Хууль бус антай тэмцэх 

хөдөлгөөнт нэгж багуудын 9-12-р сард хийсэн эргүүлийн үеэр тэмдэглэсэн цэгүүд. 

 
Зураг 6. Хууль бус анд өртсөн амьтад мөн Оюу Толгойн зам дээр дайруулсан 

хулангийн байршил. 
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2.4 Уурхайн төв хаалга болон нисэх буудал дээр хийгддэг үзлэг 
шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийн тоо 

Хулан, хар-сүүлт зээр, аргаль, цагаан зээр, заг Ногоон 

Илрүүлсэн зөрчлийн тоо 0 
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ нь 2014 оны 6-р сарын 1-нд “Зэрлэг Ан Амьтан, Ургамал болон тэдгээрийн гаралтай 

бүтээгдэхүүнтэй холбоотой хууль бус үйлдлийн талаар мөрдөх журам” боловсруулсан 

билээ. Энэхүү журмын зорилго нь гэрээт болоод үндсэн ажилчдыг хууль бус ангийн 

бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс сэргийлэх мөн өмнийн говийн биологийн олон янз байдлын 

хамгаалалд хувь нэмэр оруулах явдал юм. 2016 онд нийт 32,143 машин уурхайн 

талбарт орж 33,641 машин гарсан байна. Уурхайн хашаанд орж мөн гарч буй тээврийн 

хэрэгсэл болгонд үзлэг хийсэн бөгөөд ямар нэг зөрчил илрээгүй. Мөн нисэх буудал 

дээр бүх үндсэн болон гэрээт ажилчид, зочдын ачааг шалгасан бөгөөд ямар нэг зөрчил 

илрээгүй. 

2.5 Худалдаа үйлчилгээний төвүүдээр хийсэн зэрлэг амьтны эд эрхтэн, 
ховор ургамлын тандан судалгааны үр дүн 

Хулан, хар-сүүлт зээр, аргаль, цагаан зээр, заг Ногоон 

Малчин өрх болон худалдааны төвүүдээр хийсэн  

судалгаа 

Хулан 0 

Хар сүүлт зээр 0 

Аргаль 0 

Цагаан зээр 0 

Заг 600 кг 
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

Худалдааны судалгаа нь Өмнөговь аймагт хууль бус ангийн гаралтай бүтээгдэхүүн 

худалдаалагдаж, хэрэглэгдэж байгаа эсэхийг тодорхой болгох зорилготой. Судалгаанд 

доорх зүйлүүдийг тусгасан: 

 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод хууль бус ангийн гаралтай бүтээгдэхүүн 

худалдаалагдаж буй эсэхийг шалгах; 

 Хууль бус ангийн гаралтай бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээнд олон нийтийн 

сүлжээ нөлөөлж буй эсэх; 

 Хоолны газрууд, хүнсний захууд болон байр орон сууцнуудын орчим худалдаа 

наймаа байгаа эсэх мөн төв замуудын дагуу заг гэх мэт мод бутнуудыг түлшинд 

ашиглаж буй эсэх. 

Дээр дурьдсан мэдээлэлүүдийг цуглуулахын тулд хамарсан хүрээ: 

 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум болон Хангийн хилийн шалгах цэг; 

 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төв, Жавхлант баг, Цагаан хад болон Ханбогд 

сумын Хайрхан багын Гашуун сухайт хилийн шалгах цэг; болон 

 Энержи Ресоурс ХХК-ны барьсан засмал замын дагуух хоолны газрууд. 
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Судалгаа Даланзадгад хотод эхэлсэн бөгөөд 11-р сарын 15-наас 12-р сарын 17-ны 

хооронд Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Нийгэмлэг (БЗАХН)-ын судлаачид хийсэн. 

Замын дагуух судалгаа 2016 оны 12-р сарын 1-нээс 12-ны хооронд хийгдсэн. 

Дээжлэх судалгааг шууд ажиглалт болон асуулгаар хийсэн бөгөөд урьдчилан бэлдсэн 

хуудас бөглөн тэмдэглэл хийсэн. Бид ихэвчлэн зэрлэг амьтдын гаралтай бүтээгдхүүн 

худалдагч болон худалдан авагчид хэн байв, хоолны газруудад хууль бус ангийн 

гаралтай мах хэрэглэж байна уу, загийг түлж байна уу, хууль бус зэрлэг амьтан болон 

ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн нэвтрүүлж байгаа эсэхийг шалгахыг зорьсон. 

1. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын орон нутгийн хоёр телевиз, хүнсний 

болон махны том захууд, ресторан болон хоолны газрууд, эмнэлэг, түүхий эдийн 

зах болон том супер маркетуудад худалдаалагчид, ажилчид, жолооч болон эмч 

нарыг хамарсан нийт 74 асуулга авсан. Судалгааны хугацааг тусдаа гурван 

долоо хоногт хуваасан (11-р сарын 14-19, 11-р сарын 27-ноос 12-р сарын 3, 12-р 

сарын 11-17) ба тухайн долоо хоног болгон өөр эх үүсвэрээс асуулга авахыг 

зорьсон. Судалгааг явуулахад “Завгийн Бат Холбоо” ТББ-ын гишүүд туслалцаа 

үзүүлсэн. 

2. Даланзадгадаас гараад, Цогтцэций сумаас Ханбогд сумын Хайрхан багын Цагаан 

хад хүртлэх нүүрс тээвэрлэдэг замын дагуу судалгаагаа үргэлжлүүлсэн. Энэхүү 

замын дагуух хоолны газруудыг хамарч хууль бус ангийн гаралтай мах хэрэглэж 

мөн заг түлж буй эсэхийг шалгахыг зорьсон. Доорх замналын дагуух хоолны 

газруудаас нийт 65 асуулга авсан: 

 Хатанбулаг сумын төвөөс Хангийн хилийн шалгах цэг; 

 Ханбогд сумын төв, Ханбогд сумын Жавхлант баг болон Хайрхан багын 

Цагаан хад; мөн 

 Ханбогд сум болон Цогтцэций сумыг холбосон зам. 
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Зураг 7. Худалдааны судалгаа хийгдсэн цэгүүд. 

Хүснэгт 3. 2016 онд илрүүлсэн зэрлэг амьтад болон ургамлын гаралтай хууль бус 

бүтээгдэхүүний жагсаалт. 

Зүйлүүд Бүтээгдэхүүн Илэрсэн цэг Судалгааны 

давтамж 

Хэмжээ 

Даланзадгад 
Цагаан гоёо Савласан Хоолны газар (Ивээл цэнтр) 6 1.8 

Төв замын дагуух гэр гуанз 
Заг Түлш Ханбогд сумын Жавхлант 

баг 

1 600 кг 

2.6 Зэрлэг амьтад тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлсэн ослын тоо 

Хулан, хар-сүүлт зээр, цагаан зээр, Жороо тоодог 2016 оны үр дүн 

Ослын тоо Хулан 1 

Хар-сүүлт зээр 0 

Цагаан зээр 0 

Жороо тоодог 0 
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав. Улбар шар өнгөөр улбар шар босго 
давсаныг илтгэнэ. 

Зэрлэг амьтад тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх нь маш том эрсдэлтэй. Үүнээс үүдэж хүн 

болоод амьтан бэртэж гэмтэх, үхэлд ч хүрэх боломжтой мөн эд материалын том 

хохиролд орно. ОТ-н зүгээс тодорхойлсон нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагтай дөрвөн 

зүйлийн амьтад (хулан, хар-сүүлт зээр, цагаан зээр болон жороо тоодог) тээврийн 

хэрэгсэлд мөргүүлэх эрсдэлтэй гэж үнэлсэн. ОТ нь зэрлэг амьтадтай холбоотой бүх 

осол эндэгдэлд судалгаа хийдэг, сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухайн арга 
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хэмжээнүүдээ нягталдаг мөн шаардлагатай гэж үзвэл нөлөөллийг бууруулах нэмэлт 

арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлдэг. 

2011-2016 онд ОТ-н зам дээр зургаан хар-сүүлт зээр, нэг хулан орон нутгийн, ОТ-н 
болон ОТ-н гэрээтийн тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлж үхсэн байна. Эдгээр ослоос ихэнх 
нь шөнө тохиолдсон байна. 

Хүснэгт 4. 2016 онд тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлсэн нэн тэргүүнд хамгаалах 

шаардлагатай зүйлүүдийн тоо. 

Зүйлүүд IUCN Улаан жагсаалтын статус 2016 

Хар-сүүлт зээр Эмзэг 0 

Хулан Ховордож болзошгүй 1 

Цагаан зээр Элбэг 0 

Жороо тоодог Эмзэг 0 

Хонин тоодог Ховордсон 0 

2016 оны 12-р сард нэг хулан тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлж үхсэн нь улбар шар босго 

үзүүлэлтэд хүрсэн бөгөөд Амьтан судлалын багын зүгээс нарийвчилсан судалгаа 

хийсэн. 

ОТ-с гарсан баяжмалын цувааны тээврийн хэрэгсэлд нэг хулан мөргүүлж үхсэн. Тухайн 

үед үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал байсан учир жолооч богино хугацаанд хариу үйлдэл 

хийж чадалгүй тухайн амьтныг мөргөсөн. ОТ-н амьтан судлалын баг Тээврийн хэлтэс, 

Ханбогд сумын цагдаа, малын эмч болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

мэргэжилтнүүдтэй хамтран ослын судалгаа хийж хойшид үүнтэй төстэй осол гарахаас 

урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулах заавар зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлсэн. 

Амьтан судлалын багын зүгээс мөн осол болсон газарт судалгаа хийж, хулан зам гарах 

цэг, давтамжид судалгаа хийсэн. Хулан зам гарах өндөр давтамжтай цэгүүдэд хурдны 

хязгаарыг 80 км/цаг байсныг 60 км/цаг болгон бууруулж зэрлэг амьтны анхааруулах 

тэмдэг тэмдэглэгээ суулгасан. Мөн тус баг зэрлэг амьтадтай мөргөлдөх ослын талаар 

анхааруулах мэдээ мэдээлэл түгээх зорилгоор том оврын тээврийн хэрэгслийн жолооч 

нарт цуврал сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Аюулгүй ажиллагааны багын 

зүгээс ажилчдын суудаг сургалтанд авто зам орчмын зэрлэг амьтдын талаар нэмэлт 

мэдээлэл оруулахаар тохиролцсон. 

2.7 Хурд хэтрүүлсэн, замаас гарсан тээврийн хэрэгслийн тоо 

Хулан, Хар-сүүлт зээр, Цагаан зээр Ногоон 

ОТ-н тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн тоо (хурд 

хэтрүүлсэн, замгүй газраар явсан мөн зориулалтын 
бус газарт зогссон) 

30 хурд хэтрүүлсэн тохиолдол илэрсэн, 

замгүй газраар явсан, зориулалтын бус 
газар зогссон тохиолдол байхгүй 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ-н тээврийн хэрэгслүүдийн хурд, замгүй газраар явж буй эсэх, зориулалтын бус 

газар зогсож буй эсэхийг хянах нь төслийн дэд бүтцээс амьтад үргэх дайжих шууд бус 
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нөлөөлөл болон тээврийн хэрэгсэлд амьтан мөргүүлж үхэх шууд нөлөөлөл гэх мэт 

биологийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хянах зорилготой юм. 

ОТ-д нийт 668 тээврийн хэрэгсэл байгаа бөгөөд бүгд газарзүйн мэдээллийн систем 

(GPS)-тэй. ОТ-н Аяллын баг эдгээр тээврийн хэрэгслүүдийг уурхайн хяналтын өрөөнөөс 

хянаж байдаг. Уурхайн талбай доторх хурдны дээд хязгаар 60 км/цаг бол уурхайн 

гадна 80 км/цаг. Аливаа нэг тээврийн хэрэгсэл хурдны хязгаар хэтрүүлсэн тохиолдолд 

аяллын багт тухайн тээврийн хэрэгслээс дохио ирдэг бөгөөд түүнийг нь холбогдох 

ажилтан болон удирдах албан тушаалтанд мэдэгдэж тэд цаашид зохих арга хэмжээг 

авдаг. 

2016 онд нийт 30 тээврийн хэрэгсэл (13 уурхайн хашаанд, 17 уурхайн гадна) хурдны 

хязгаар хэтрүүлсэн. 2016 онд замгүй газраар зорчсон болон зориулалтын бус газар 

зогссон зөрчил гараагүй. 

Хүснэгт 5. 2016 онд хурдны хязгаар хэтрүүлсэн тээврийн хэрэгслүүдийн тоо болон 
байршил. 

Зам/Сар 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Нийт 

Нисэх буудлын 
зам 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Дундговийн зам 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Гашуун сухайтийн 
зам 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 6 

Ханбогдийн зам 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 6 

ОТ-УБ зам 
  

1 
        

1 

Таван Толгойн зам 
    

1 
      

1 

Уурхайн талбарт 1 2 0 2 3 0 1 1 1 2  13 

Нийт 2 3 2 4 6 2 3 2 1 3 2 30 

2.8 Оюу Толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын мониторинг 

Хулан, Хар-сүүлт зээр, Цагаан зээр Ногоон 

ОТ-ГС замын хөдөлгөөний эрчим, хурдны хязгаар хэтрүүлсэн тохиолдлууд n/a 
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ нь ОТ-ГС чиглэлийн авто зам дээр явж буй тээврийн хэрэгслийн тоо, хурд, чиглэл 

болон төрлийг хянах үүднээс 2014 оны 11-р сард замын хөдөлгөөн хянах багаж 

суурьлуулсан. Энэхүү мэдээлэл нь замын хөдөлгөөний эрчим хамгийн өндөр үе, том 

оврын тээврийн хэрэгслийн эрчим мөн замын хөдөлгөөний эрчмийг тодорхойлоход 

тусална. 2014 оны 12-р сараас эхлэн замын хөдөлгөөний эрчим болон бусад 

мэдээллийг цуглуулж эхэлсэн бөгөөд 2016 онд нийт 343 өдрийн мэдээлэл цуглуулсан 

байна. Энэхүү хугацаанд нийт 71,159 тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн бүртгэгдсэн 

байна. 2016 онд замын хөдөлгөөний өдрийн дундаж эрчим 221.4 машин/цаг байсан нь 

2015 онтой (207.6 машин/цаг) харьцуулахад 13.8-аар илүү байгаа юм. 2016 онд замын 

хөдөлгөөний эрчим харьцангуй тогтвортой байв (Зураг 8). 
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Зураг 8. 2016 оны 1-12 сар хүртлэх замын хөдөлгөөний өдрийн дундаж. 

Замын хөдөлгөөний эрчим 06:00 цагт нэмэгдэж, 20:00 цагт буурч байсан нь ОТ-оос ГС 
руу гарч буй тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой байв. Замын хөдөлгөөний эрчим гурван – 
09:00, 13:00 болон 18:00 цагуудад хамгийн өндөр байсан нь ОТ-н зэсийн баяжмал 
тээвэрлэдэг цуваатай шууд холбоотой байв. 22:00-06:00 цагийн хооронд замын 
хөдөлгөөний эрчим бага байв (Зураг 9). 

 

Зураг 9. 2016 оны Оюу Толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн замын хөдөлгөөний 

цагийн дундаж болон чиглэл. 

2016 онд ОТ-ГС чиглэлийн авто замд найман метрээс урт том оврын тээврийн 
хэрэгслүүд хамгийн их хувийг (76.3% буюу 54,036) эзлэж байв. 

71,159 тээврийн хэрэгслээс 13.7% (9,770) нь хурдны хязгаар (80 км/ц) хэтрүүлсэн 
бөгөөд үүнээс 0.0005% (3) нь ОТ-н тээврийн хэрэгсэл байсан. Үлдсэн 86.3% (67,399) 
нь хурдны хязгаар хэтрүүлээгүй байна. 



 

Оюу Толгой Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөр 2016  Хуудас 24 
Мониторингийн тайлан 2016 

 

Зураг 10. 2016 онд Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замаар зорчсон тээврийн 

хэрэгслүүдийн хурдны мэдээлэл. 

2.9 Байгаль орчны сургалтад суусан үндсэн болон гэрээт ажилчдын хувь 

Хулан, хар-сүүлт зээр, цагаан зээр Ногоон 

Сургалтад суусан үндсэн болон гэрээт ажилчдын хувь 100% 
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ-н үндсэн болон гэрээт ажилчид байгаль орчны мэдээлэл өгөх сургалтад зайлшгүй 
суух шаардлагатай. Энэхүү сургалт нь биологийн олон янз байдалд жолоодлогоос 
үүдэлтэй учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл болон эрсдлүүдийн талаар мэдээлэл өгдөг. 
ОТ-н Байгаль орчны хэлтэс сургалтын материалыг бэлдэх үүрэгтэй бөгөөд Сургалтын 
хэлтэс сургалтыг зохион байгуулж, ирцийг бүртгэх үүрэгтэй. 

2016 оны байдлаар бүх ажилчид энэхүү сургалтанд хамрагдсан байна. 

2.10 Ховор ургамлуудад үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Найман ховор зүйл 2016 оны үр дүн 

ОТ-н дэд бүтцээс үүдэлтэй үхсэн ургамлын 
зүйлийн тоо 

Суурь судалгааны үр дүн бэлэн болсон 
тохиолдолд 

2016 онд газар хөндөх үйл ажиллагаанд нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай дөрвөн 
зүйлийн ургамлуудаас (Монгол бүйлс, Цагаан гоёо, Грубовийн хөөндий болон 
Хулангийн ундаа) нэг ч өртөөгүй болно. 

2016 онд Ургамал судлалын баг гүний уурхайн ОТ-Ханбогдийн засмал зам гэх мэт том 
төслүүдтэй холбоотой газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ)-ийн 89 хүсэлт хүлээн авсан байна. 
65 хүсэлтэнд зөвшөөрөл өгч гурван хүсэлтэнд татгалзсан хариу өгсөн байна. 

 

Хүснэгт 6. 2016 оны газар хөндөх зөвшөөрлийн хураангуй. 

# ГХЗ-ийн төлөв Тоо 

1 Хүлээн авсан 89 

2 Зөвшөөрсөн 65 

3 Хэлэлцэж буй 2 

4 Зөшөөрөл шаардлаггүй 16 

5 Төслийг зогсоосон 3 
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6 Татгалзсан 3 

Дээр дурьдсан татгалзсан гурван зөвшөөрлийн нэг нь Оюут кампийн өргөтгөлд 
зориулсан барилгын материал буулгах талбай байсан. Тухайн газар Грубовийн хөөндий 
байсан тул хүсэлтийг татгалзаж өөр газар ашиглахаар болсон. 

 

Зураг 11. Оюут кампийн өргөтгөлийн барилгын материал буулгах талбайн хүсэлт. 

Ургамал судлалын баг болон төсөл хэрэгжүүлэгч багууд хамтран газар хөндөх 

зөвшөөрөл олгогдсон хоёр талбайгаас есөн ширхэг цагаан гоёо болон 3% Хулан 

хойргыг уурхайн үйл ажиллагаанд өртөхөөс сэргийлэн санал болгосон төслийн талбайг 

шилжүүлэх  мөн 10Х10 м хашаа тойруулан татах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авсан. 

Хүснэгт 7. Сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээ авсан талбайнууд. 

ГХЗ 
дугаар 

Төслийн нэр Хамгааллын арга 
хэмжээ болон 

талбай 

Цагаан 
гоёо 

Хулан 
хойрго 

LDP-
151201 

Шафт 1-ээс шафт 2 хүртлэх шинэ зам ГХЗ-өөр 
хүсэлт 

ирүүлсэн 
талбайг 

шилжүүлсэн 

0.20   3% 

LDP-

160702 

Ил уурхайн ойролцоох оффисийн 

хаягдал чулуулгийн агуулгийн том 
оврын тээврийн хэрэгслийн зогсоол 

0.40 3 бодгаль   

LDP-
160703 

Гүний уурхайн буулгах талбай Хашаа 
барьсан 

0.05 6 бодгаль   
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Зураг 12. ГХЗ хүссэн талбайд хийгдсэн ховор ургамал хамгаалах арга хэмжээнүүд 

А – 3% Шафт 1-ээс Шафт 2-ын хооронд 0.2 га талбайд байсан хулан хойргийн гурван хувийг 
зам барих төсөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж тухайн зүйл байхгүй өөр газрыг сонгосон (нэн 

тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай ургамлыг шараар тэмдэглэв.) 

Б – Ил уурхайн ойролцоох оффисийн хаягдал чулуулгийн агуулгийн том оврын тээврийн 
хэрэгслийн зогсоолын талбайд хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж илүү тохиромжтой өөр талбайг 

сонгож өгсөн (ногооноор хүсэлтээр ирсэн талбайг уулаанаар шинээр сонгосон талбайг 
тэмдэглэв). 

В – Гүний уурхайн агуулах сав таслах талбайд хэрэгжүүлсэн Цагаан гоёо хамгаалах хашаа. 

2.11 Өргөн тархалттай ховор ургамлууд 

Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 

найман зүйл ургамал 

2016 

ОТ-н  дэд бүтцийн нөлөөгөөр  устсан 
бодгалийн тоо 

Суурь судалгааны үр дүн бэлэн болсон 
тохиолдолд 

ОТ төслийн зүгээс хамгааллын ач холбогдолтой гэж үзсэн найман зүйлийн ховор 

ургамал Ханбогдийн сумын нутагт ургадаг гэж тодорхойлсон байдаг. Монгол орны 

өмнийн говийн бүс нутагт хүн ам сийрэг суурьшсан байдаг ба эдгээр ургамлуудын 

төлөв байдалд тусгайлан чиглэсэн судалгааны ажил маш хомс хийгддэг эсхүл тухайн 

нутагт тохиолддог, үл тохиолддог гэх мэдээллээр хязгаарлагдаж байдаг. Ховор 

ургамлын судалгааны зорилго нь тэдгээрийн ургах боломжтой газруудад хайгуул 

судалгаа хийн Ханбогд сумын нутаг дахь судалгааны мэдээ баримтыг нэмэгдүүлэх юм.  



 

Оюу Толгой Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөр 2016  Хуудас 27 
Мониторингийн тайлан 2016 

2016 оны ховор ургамлын судалгаа Ханбогд сумын нутгийг бүхэлд нь буюу 15,000 км2 

талбайг хамран хийгдсэн. Нийтдээ эдгээр ховор ургамал ургах боломжтой 123 газар 

хайлт хийж шалгасан. Хайлт хийсэн газрын талбайн хэмжээ дунджаар 5.24 га байсан 

ба 0.04 өөс 94 га хооронд хэлбэлзэж байв. Тухайн ховор ургамлууд хайлт хийсэн ихэнх 

газар буюу 93 талбайд бүртгэгдсэн бол 30 талбайд эдгээр ховор ургамал бүртгэгдээгүй.  

Найман зүйлийн ховор ургамлаас долоон зүйл нь судалгааны  талбайд бүртгэгдсэн  

боловч Потанины  Улаантулам аль ч талбайгаас олдоогүй. Грубовын Хөөндий буюу 

Үхэр Ортууз зөвхөн ОТ-н уурхайн талбайн ойр зөвхөн нэг цэгт бүртгэгдсэн (Хүснэгт 8).  

Хүснэгт 8. Ханбогд сумын нутагт 2016 онд хийсэн ховор ургамлын судалгааны үр 

дүн. 

 

2.12 Боржингийн илэрц орчмын ургамлын бүлгэмдэл  

Боржингийн илэрц орчмын ургамлын бүлгэмдэл Ногоон  

Ханбогд сумын төвөөс өөр өөр зайд байрших бутлаг ургамал хоорондын 
ялгаа 

Ялгаагүй  

Ханбогд сумын төвөөс өөр өөр зайд байрших бутлаг ургамал өндөр 

хоорондын ялгаа 
Ялгаагүй 

Ханбогд сумын төвөөс өөр өөр зайд байрших Монгол бүйлсийн ногоон хэсэгт 
хувь хэмжээ хоорондын ялгаа  

Ялгаагүй 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав. 

Ханбогдын боржин чулуун уулын ургамалжилт нь хэт хуурай уур амьсгал дахь борооны 

усны хуримтлалын үр дүнд бий болж ургадаг. Энд говийн өөр хаана ч ургадаггүй олон 

зүйлийн ургамал, ялангуяа томоохон бут сөөгүүд их бий.  

2016 онд Ханбогд уулын боржингийн илэрц орчмын ургамалжилтын төлөв байдлыг 

тогтоохоор анх удаа судалгаа хийсэн. Энэ судалгаа нь дараах зорилготой байв: 

 Ургамлын зүйлийн бүрдлийг тогтоох;  
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 Шугаман хэмжилтийн аргыг ашиглан ургамлын бүлгэмдлийн эрүүл мэндийг 

илэрхийлэх сөөг ургамлын зүйлийн бүрдэл, бүрхэц болон өндрийг үнэлэх; 

 ОТ уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэгэн сөрөг нөлөө  байгаа 

эсэхийг тодорхойлох. 

2016 оны судалгаагаар Ханбогдын боржингийн илэрц орчим нийт 118 зүйлийн ургамал 

бүртгэгдсэн. Ханбогд сумын төвөөс 0-4, 4-9, 9-20, 20-оос дээш км-ийн зайтай орших 

талбай дахь (Зураг 13)  сөөгний бүрхэц болон өндрийг хэмжиж үзэхэд ямар нэгэн ялгаа 

гараагүй. Бусад олон наст өвслөг ургамлуудад мөн дээрхтэй ижил байдал ажиглагдсан. 

Ханбогд сумын төв, Ханбогд уулын боржингийн илэрцийн зах болон малчдын 

өвөлжөөнөөс хэр зайтай байгаагаас шалтгаалсан нөлөө Монгол Бүйлсийн өндөр болон 

нэг наст ургамлын бүрхэцээс өөр тохиолдолд ажиглагдаагүй. Ханбогдын боржингийн 

илэрцийн захаас хэр зайд байхаас хамаарсан Монгол Бүйлсэд илэрч буй нөлөөг 

магадгүй уулын зах хэсгүүд рүү уулын төв хэсгээс борооны ус урсан ирж хуримтлагддаг 

шалтгаанаар тайлбарлаж болох юм.  

   

Зураг 13. Ханбогд уулын боржингийн илэрц орчмын ургамлын мониторингийн 

цэгүүдийн байршил (цэгүүдийн өнгө нь Ханбогд сумаас байрших ялгаатай зайг илэрхийлнэ). 

2.13 Агаарын цахилгаан дамжуулах шугам мөргөсөн, хүчдэлд цохиулсан 
тохиолдол 

Могойч бүргэд, Жороо тоодог, 
Хонин тоодог, Идлэг шонхор 

Ногоон 

Агаарын цахилгаан дамжуулах шугам 

доорх мөргөж үхсэн шувуудын сэг 
зэмийн тоо 

Могойч бүргэд 0 

Жороо тоодог 3 

Хонин тоодог 4 

Агаарын цахилгаан дамжуулах шугам 

доорх хүчдэлд цохиулж үхсэн шувуудын 
сэг зэмийн тоо 

Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 

зүйлсийн хувьд 

0 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ 

Ханбогд 

Ханбогд 

уулын массив 
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ОТ-н зүгээс шувууд цахилгаан дамжуулах агаарын шугам мөргөж үхэх, тогинд цохиулж 

үхэх нь ялагуяа жороо тоодог гэх мэт шувуудын хувьд анхаарал хандуулах ёстой 

асуудлуудын нэг гэж үзснэн. Нэнэхүү сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд ОТ-н зүгээс 

шугамнуудад шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгч далбагнуур суурьлуулсан. 

Хүснэгт 9-т дурьдсан цөөн тооны нэн тэргүүнд хамгаалах шаарлагатай шувуудын зүйлс 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам мөргөх, тогонд цохиулах эрсдэлтэй. Хүснэгт 9-т 

цахилгаан шугамтай холбоотой шувуудын үхэл хорогдолын мониторингийн үр дүнг 

харууллаа. 

Хүснэгт 9. 2016 онд эндсэн нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай шувуудын 

зүйлсийн тоо 

№ Зүйл 
IUCN1 Улаан 

дансны статус 

Шугам мөргөсөн Тогинд цохиулсан 

I2 II III IV Нийт I II III IV Нийт 

1. Могойч бүргэд Элбэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Жороо тоодог Эмзэг 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 

3. Хошуу галуу Эмзэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Ундар шумбуур Ховордож болзошгүй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Идлэг шонхор Ховордсон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Ёл Ховордож болзошгүй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Хонин тоодог Эмзэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Реликт цахлай Эмзэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Борцгор хотон Эмзэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Монгол хулан жороо Элбэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Ногтруу Элбэг 66 0 0 18 84 0 0 0 0 0 

2.14 Шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгчийн ажиллагааны судалгаа 

Могойч бүргэд, жороо тоодог, хонин тоодог, идлэг шонхор 2016 оны үр дүн 

ОТ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд суурьлуулсан нислэгийн 

чиглэл өөрчлөгч далбангуудын эвдэрсэн, алга болсон хувь 

39.3% 

Шувууд мөргөх, тогинд цохиулж үххээс сэргийлж 2012 онд ОТ-н цахилгаан дамжуулах 
агаарын бүх шугамнуудад шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгч (НЧӨ) хоёр төрлийн 
(далбагнуур болон ороомог) багаж суурьлуулсан. Гэсэн хэдий ч шувууд цахилгааны 
шугам мөргөж үхэх хэд хэдэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ нь далбагнууруудыг 
суурьлуулснаас хойш удалгүй ажиллагаагүй болж эхэлсэнтэй холбоотой юм. НЧӨ-ийн 
эвдрэлтэй холбоотой ямар нэг хэвлэгдсэн мэдээлэл байгаагүй тул ОТ-оос Монгол-
Хятадын хил хүртлэх цахилгаан дамжуулах агаарын 220 кв-ийн шугамнууд дээрх 
шувуудын НЧӨ далбангуудын наслалт болон үр дүнгийн талаар судалгаа хийгдсэн. 

                                                
1
 Байгаль Хамгааллын Олон Улсын Холбоо (БХОУХ)-ны Улаан данс нь манай гарагийн ургамал болон 

амьтдын хамгааллын статусын хамгийн цогц мэдээллийн агуулах юм. Энэхүү жагсаалт нь мянга 

мянган зүйлүүд болон салбар зүйлсийн ховордолыг үнэлэхдээ маш олон шалгуур үзүүлэлт ашигладаг 

болно. Энэхүү шалгуур үзүүлэлт нь дэлхий дээрх бүх зүйлүүд болон бүх бүсэд хамааралтай. 

Шинжлэх ухааны үндэслэл нэн сайтай учир энэхүү жагсаалт нь биологийн бүхий л төрөл зүйлийн 

хувьд ишлэл татаж болохуйц найдвартай эх үүсвэр юм. 
2
 Улирал 
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Зураг 14. Оюу Толгойн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамнууд дээр суурьлуулсан 

шувуудын нислэгийн чиглэл өөрчлөгч (далбагнуур болон спирал) багажуудын схем. 

Бид нийт 5,624 ширхэг далбагнуур суулгасан 42.4 км урт 220кВ цахилгаан шугам дээр 
судалгаа явуулсан бөгөөд суулгаснаас хойш таван жилийн дотор 1,587 (39.3%) нь 
ажиллагаагүй болсон байхыг олж тогтоов. 

2.15 Жороо тоодог шувууны үржлийн үед Галбийн говийн шувуудын хувьд 
чухал бүсэд явагдсан бүтээн байгуулалт засварын ажлын тоо 

Жороо тоодог 2016 оны үр дүн 

Жороо тоодог шувууны үржлийн үед Галбийн 
говийн шувуудын хувьд чухал бүсэд явагдсан 

бүтээн байгуулалт засварын ажлын тоо 

ОТ-ГС авто замын III хэсгийн бүтээн 
байгуулалтын ажил 

2016 онд ОТ-ГС чиглэлийн авто замын III хэсгийн үргэлжлэл болон V хэсгийн бүтээн 
байгуулалт эхэлсэн. Эдгээр хэсгүүд нь Цагаан хаднаас Монгол-Хятадын хил хүртэл 
18.64 км үргэлжилдэг. Энэ зам нь шувуудын хувьд чухал бүстэй давхцдаг байна. 
Иймийн тул ОТ-н Амьтан судлалын багын зүгээс барилгийн ажлийг гүйцэтгэж буй 
компанид ямагт хурдны хязгаарыг баримтлах, замгүй газраар хэрхэв ч явж болохгүй 
гэх мэт зааварчилгаа өгсөн. Барилгийн явцад жороо тоодог ажиглагдаагүй мөн жороо 
тоодогтой холбоотой ямар нэг осол зөрчил илрээгүй болно. 

2.16 Могойч бүргэд 

Могойч бүргэд Ногоон 

Ханбогд сумын нутаг дахь идэвхтэй үүрний тоо 7 идэвхтэй үүр  

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

Могойч бүргэд нь Монгол орны шувууны улаан дансанд ‘устаж болзошгүй’ гэсэн 

ангилалд багтах ба Европ, Ази тивийн баруун хэсэгт орших үндсэн тархац нутгаасаа 

алслагдсан цөөн тооны шувууд Монгол орны өмнөд говийн бүсэд зундаа нүүдэллэн ирж 

өндөглөн зусдаг.  

Мониторингийн явцад судалгааны баг Ханбогд сумын нутаг дахь хуурай ам, сайруудад 

ургах бүх хайлаас модыг шалгаж могойч бүргэдийн үүрийг олж бүртгэн, тодорхой 

хугацааны давтамжтайгаар ангаахайнууд амжилттай бойжиж, үүрээ орхин нисэж 

байгаа эсэхийг хянан судалж байна. Мөн энэ судалгааны талбайд тохиолдох бусад 

махчин шувуудыг хамруулсан.  

2016 онд хийсэн судалгааны үр дүнд могойч бүргэдийн өндөгтэй үүр нийт долоог олж 

тэмдэглэсэн ба бүх долоон ангаахай амжилттай бойжсон (Зураг 4). Могойч бүргэд нь 

нэг барьсан үүрээ жил бүр дахин ашигладаг ба ихэнх үүр өмнөх жилүүдэд ашиглагдаж 

байсан. Бүх тэмдэглэгдсэн үүр хайлаас модонд тэмдэглэгдсэн.  

20 м 

10 м 

20 м 

газардуулагч 
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Зураг 15. Ханбогд суман дахь Могойч бүргэдийн үүрний байршил (Дөрвөлжин 
тэмдэгээр өмнөх жилүүдэд бүртгэгдсэн үүрийг, улаан цэгээр 2016 онд бүртгэгдсэн үүрнүүдийг 

харуулав).  

Судалгааны явцад өдрийн идэвхтэй 9 зүйлийн махчин шувуудын 183 үүр, 2 зүйлийн 

шөнийн махчин шувууны 7 үүр бүртгэгдсэн нь өмнөх жилүүдтэй ойролцоо байв. Харин 

2016 онд өмнөх жилүүдэд бүртгэгдэж байсан тус бүр нэг цармын бүргэд болон ёл 

үүрлээгүй байсан ба үржлийн бус шувууд ажиглагдаж байлаа. Эдгээрээс гадна 24 

шаазгай, 18 хон хэрээний үүр судалгааны явцад бүртгэгдсэн.  

2.17 Хэрээний овгийн шувуудын тооллого 

Жороо тоодог, могойч бүргэд 2016 оны үр дүн 

Хог хаягдалын менежментийн төв ~106 (дундаж) 

Ханбогд орчимын хэрээний идэвхтэй үүрийн тоо 18 үүр 

Хон хэрээ (Corvus corax) нь өмнийн говийн суурин шувуудын нэг бөгөөд ОТ, ялангуяа 
хог хаягдалын цэгүүдийн орчим сүүлийн хэдэн жилүүдэд элбэгшил нь ихээр нэмэгдсэн. 
БОННҮ-ий үеэр ОТ нь төслийн улмаас хэрээнээс үүдэлтэй сөрөг нөлөөлөл жороо тоодог 
болон нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай бусад шувуудын зүйлүүдэд учирч 
магадгүй гэж тодорхойлсон. Хэрээний овгийн шувуудыг тоолсноор тэдгээрийн 
элбэгшилийг удаан хугацааны туршид хянах мөн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хянах зорилготой. 

2016 онд Хог Хаягдалын Менежментийн Төв (ХХМТ ) дээр хийсэн шувуудын тооллогоор 
хэрээ, сохор элээ, хадны тагтаа, алагтуу, шаазгай болон тас гэх мэт нийт 163 бодгаль 
шувуу бүртгэгдсэн байна. Эдгээрээс, сохор элээ нь үрждэг нүүдэлчид, алагтуу нь 
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дайран өнгөрдөг нүүдэлчид үлдсэн дөрвөн зүйл нь суурин шувууд юм. 2015-2016 оны 
хооронд ойролцоогоор 106 хэрээ тоологдсон байна. Хэрээний элбэгшил үржлийн бус 
буюу намар, өвлийн улиралд хамгийн өндөр байсан. 

 

Зураг 16. 2015-2016 оны хооронд бүртгэгдсэн шувуудын тоо. 

2.18 Хайлаас болон тоорой 

Хайлаас мод болон тоорой Ногоон 

Дэд бүтцээс үүдэлтэй үхсэн модны тоо Бие гүйцсэн нэг ч мод үхээгүй 
Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

Хайлаас модны болон тооройн амьдрах орчныг нэн тэргүүнд хамгаалах биологийн олон 
янз байдлын амьдрах орчин гэж үздэг ба компаний зүгээс тухайн бүсэд газар хөндөх 
үйл ажиллагаа явуулахаас татгалздаг бөгөөд үүний талаар Нэн Тэргүүнд Хамгаалах 
Шаардлагатай Ургамал Хамгааллын Журамд заасан байгаа. 2016 онд ОТ-Ханбогд 
чиглэлийн 35.1 км урт засмал замын дагуу дөрвөн өөр талбайд 4.16 га хайлаасны 
амьдрах орчин хөндөгдсөн байна. 2016 оны 6-р сарын 16-нд хийсэн газар хөндөлтийн 
нарийвчилсан судалгаагаар тухайн дөрвөн талбайд бие гүйцсэн нэг ч мод өртөөгүй 
хэдий ч I талбайд 0.4 м хүртэл өндөртэй 7,351 залуу мод, II талбайд ойролцоогоор 2 м 
өндөртэй 2 м өргөнтэй 7 мод өртсөн байна. 

Замын зураг төслийг гаргаж байх үед ОТ-н Бүтээн байгуулалт, Инженеринг хариуцсан 
баг нэг ч бие гүйцсэн мод өртөхөөргүй зохиосон бөгөөд гэрээлэн гүйцэтгэгч 
төлөвлөгөөний дагуу ажилласан. Энэхүү төлөвлөгөөнд газрыг аль болох баг хөндөх, 
бие гүйцсэн мод хөндөхгүй байх мөн зөвхөн зөвшөөрсөн замаар зорчих гэх мэт 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд багтсан. 
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Зураг 17. ОТ-Ханбогд чиглэлийн авто зам голын сайртай (хайлаас модны амьдрах 

орчин) давхцсан дөрвөн цэг. 

 

Зураг 18. Газар хөндөхөөс 
өмнөх ургамлын 

бүлгэмдэлийн судалгаа 

мөн хөндөгдсөн талбай – 
ягаанаар засмал зам, зам 

тавих үед хөндөгдсөн 
талбайг бүдэг шараар, 

хөндөгдсөн талбайг бүдэг 
саарлаар тус тус 

тэмдэглэв. 
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2.19 Тарьмал хайлаасны мнэнд үлдэлт 

Хайлаас 2016 оны үр дүн 

Тарьмал хайлаасны тоо болон мэнд үлдэлт 644 хайлаас тарьсан 

Нөхөн сэргээлтийн хүрээнд 2016 оны намар нийт 644 (Шинэ Бор Овоо булгийн орчим 
2.3 га талбайд 520 суулгац, Халивийн элсний кариерийн орчин 124 суулгац) хайлаасны 
суулгац тарьсан байна. Эдгээр тарьсан суулгацнуудын мэнд үлдэлтийн судалгаа 2017 
оны 5-р сард хийгдэх болно. 

ОТ нь мод үржүүлгийн төвөөсөө 81 нутгийн ард иргэд болон 23 байгууллагуудад нийт 
8769 суулгац өгсөн байна. 2016 оны 10-р сарын байдлаар эдгээр суулгацнуудын мэнд 
үлдэлт 71.6%-тай байна. 

2.20 Хайлаасны эрүүл мэнд  

Хайлаасны титмийн эрүүл мэнд Ногоон  

Хайлаасны титмийн хатсан хэсгийн хувь 
хэмжээ 

Хайлаасны титмийн хатсан хэсгийн хувь 2016 онд 2015 
оныхоос дунджаар 13%-иар буурсан. ОТ-н нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй талбайд 15%-иар, хяналтын талбайд 12%-иар 
буурсан.  

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

Хайлаас модны эрүүл мэндийн мониторинг ОТ-н үйл ажиллагаанаас Ундай голын 

сайрын дагуух газрын доорх уснаас хамааралтай экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлж 

байгаа эсэхийг хянах зорилгоор явуулж байна. Хайлаасны эрүүл мэндийн мониторинг 

2015 оноос хойш жил бүр титмийн ногоон хэсгийн хувийг тодорхойлох замаар хийж 

байна. Үүнд бие гүйцсэн модны титмийн ногоон хэсгийн эзлэх хувийн өөрчлөлтийг 

хэмжиж тогтоох, судалгааны талбай дахь зулзаган моддын амьдрах чадварыг хянаж 

байгаа юм. Судалгааны талбай болон байршлыг Зураг 5 болон 6 -аас харна уу.  

2016 онд судалгаанд хамрагдсан бие гүйцсэн хайлаас модны титмийн ногоон хэсгийн 

хувь хэмжээ 2015 оныхтой харьцуулахад 6-26%-иар өссөн байна. Ханбогд суманд 2016 

онд 2015 оныхоос илүү хур тунадас унасан нь хайлаасны титмийн ногоон хэсгийн хувь 

хэмжээ ихсэхэд нөлөөлсөн байж болох юм. Газрын доорх усны өөрчлөлт болон жил 

хоорондын хур тунадасны өөрчлөлт хайлаасны эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдгийг 

тодорхойлох нь энэ мониторингийн нэг чухал хэсэг юм.  
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Зураг 19. Ханбогд суман дахь Хайлаасны мониторингийн цэгүүд (дотор гэдэг нь ОТ-н 
болзошгүй нөлөөллийн бүсэд, гадна гэдэг нь нөлөөллийн бүсийн гадна байгааг илэрхийлнэ). 

 

Зураг 20. ОТ уурхайн талбайгаас дооших Ундай голын урсгалын дагуух хайлаасны 

мониторингийн 24 цэгийн байршил. 

 

Гадна 

Дотор 
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2.21 Өндөр заган ойн нягшил болон алдагдсан талбай 

Өндөр заган ой Ногоон 

Заган ойн нягтшил болон дэд бүтцээс үүдэж устсан талбай Байхгүй 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

2016 онд устсан заган ой байхгүй. 

2.22 Нөхөн сэргээсэн загийн талбай болон мэнд үлдэлт 

Өндөр заган ой 2016 оны үр дүн 

Тарьмал заган ойн талбай болон мэнд үлдэлт 15.6 га 

ОТ-н уурхайн дэд бүтэцтэй холбоотойгоор 22.74 га заган ой (Haloxylon addmodendron) 
устсан. Энэхүү сөрөг нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалахын тулд ОТ Дүйцүүлэн 
хамгааллын төлөвлөгөөний хүрээнд 15 га загийг шилжүүлэн сулгахаар төлөвлөсөн. 
Ухаа Заг Хоолойдох заган ойг тэлж, Дайчингийн загын нягтшилийг нэмэгдүүлсэн байна 
(Зураг 21). Энэхүү дүйцүүлэн хамгааллын төслийн гэрээлэн гүйцэтгэгчид болох Галба 
дайчин болон Баянговь Хүрээлэн ХХК-ийг малчдын хоршоог Ханбогд суманд зарласан 
нээлттэй тендерээр сонгосон бөгөөд тэд нийт 9162 бодгаль загын суулгацыг 15.6 га 
талбайд тарьсан байна. 

 

Зураг 21. Өмнөговь аймгийн Ханбогд суман дахь заган ой (Эх үүсвэр: 2012 оны 6-р 

сарын 5-ны өдрийн Засгийн газрын тогтоол #194) болон нөхөн сэргээсэн талбай. 

Ухаа загын хоолой нь Ханбогд сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 25 км-т хөнгөн, тархсан 

ширхэг элсэн хөрстэй тэгш тал дээр байрлах заган ой юм. Тухайн газарт заг нь 

давамгайлагч ургамал бөгөөд ихэвчлэн намхан, нягт багтай байдаг. Өмхий өвс болон 

сибир хармаг хоёрдогч давамгайлагч зүйл юм. 2016 оны байдлаар баг хуш хамхаг хэсэг 

хэсэг газарт бөөгнөрч ургасан байсан. Хур тунадас ихтэй үед нэг наст ургамлууд ихээр 

бөөгнөрч ургадаг ба харин хур бороо багатай үед ховор тохиолддог. 
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Зураг 22. Ухаа загын хоолой. 

Хоорондоо 3 м зайтай шугамд 3 м зайтай нүх ухаж загаа суулгасан. Усалгааны машин 
ашиглан 6м-ийн цаанаас дөрвөн эгнээ болгоныг усласан. 

Тухайн талбайн хөрснөөс шалтгаалан нүхийг 25-50 см гүнтэй, 46-60 см өргөнтэй ухсан. 

Бортгонд үрээр ургуулсан хоёр настай тарьцыг био-ялзмаг ашиглан нүүлгэн суулгасан 

бөгөөд 40-60 л усаар усласан. Суулгасаны дараа услахаас гадна өвөлжөөнд бэлтгэн 

мөн усласан (Зураг 23). 

Ухаа загын хоолойг тэлэх зорилгоор нэг га-д 745 суулгац тарьсан. 7.6 га талбайд нийт 

5662 суулгац тарьсан байна. 
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Зураг 23. Ухаа загын хоолойд нүүлгнэн шилжүүлсэн заг. А – Ухаа загын хоолойн 

хөрсний байдал, B, C – талбайг бэлдэж буй байдал, D – бордоог хийж буй байдал, E – мод 
үржүүлгийн төвд бортгонд үрээр ургуулсан загыг шилжүүлж буй байдал, F, G, H – тарьж 

дууссаны дараа. 

Дайчингийн заган ой нь Ханбогдийн сумын төвөөс 65 км зайд орших бөгөөд энэ нь 

Дорноговийн Алашан дүүргийн нам дор газруудын нэг юм. Энэхүү тэгш тал нь 17740 га 

үргэлжлэх бөгөөд зүүн урд хэсэгтээ баг зэрэг хотгортой. Заг нь элсийг цуглуулдаг учир 

энэ заган ой нь элсэн овоолго үүсгэсэн байдаг. Энэхүү ойг ихэвчлэн зөвхөн заг 

бүрдүүлдэг. Сибир хармаг болон монгол хамхуул хоёрдогч давамгайлагч зүйлүүд. Нэг 

наст ямаан шарилж хэсэг хэсэг газарт бөөгнөрч ургасан байдалтай байна. 

 
Зураг 24. Дайчингийн загын ерөнхий байдал. 

Хоорондоо 5м-ийн зайтай 12 эгнээнд 4м-ийн зайтай нүх ухсан. Суулгах процесс 

дээрхтэй ижил. 

Дайчингийн заган ойг нягтшуулах зорилгоор нягт багтай хэсгүүдэд тарьсан. Нэг га 

талбайд 438 суулгац тарьсан. 8 га талбайд нийт 3,800 суулгац тарьсан. 
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Зураг 25. Дайчингийн заган ойд шилжүүлэн тарьсан загууд. 

2.23 Бэлчээр 

2.23.1 ОТ-н дэд бүтцээс үүдэлтэй алдагдсан талбай 

Бэлчээр Ногоон 

ОТ-н харъяа дэд бүтцээс үүдэлтэй алдагдсан 
талбай 

2016 онд 317.1 га алдагдсан. Нийт 5441.25 га 
алдагдсан. 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

2016 онд 321.26 га байгалийн ургамал устсан ба 317.1 га нь бэлчээр байсан. Энэхүү 

талбайн ихэнх нь гүний уурхайн өргөтгөлтэй холбоотой. 

2.23.2 Нөхөн сэргээсэн талбай болон чанар 

Бэлчээр Ногоон 

Нөхөн сэргээсэн талбай болон чанар 2016 онд 93.32 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. 

Нийтдээ 367.35 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. 

Тайлбар: Ногоон өнгөөр босго үзүүлэлт хэтрээгүйг харуулав.  

ОТ 2012-2016 оны хооронд 367.35 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн. 

2016 онд 93.32 га талбайд үрээр болон шилжүүлэн суулгалт хийсэн. Мөн, өмнө нь 

үрээр тариалалт хийсэн хуучин нисэх буудлын хашаан дотор 2.89 га талбайд 

шилжүүлэн суулгалт хийсэн. 

 Мөн хуучин нисэх буудлын хашаан гадна Гүний Хоолойдох #3, 4 болон 5-д 

Кубота трактор болон Жонн Диер 450 үрлүүлэгч ашиглан 88.15 га талбайд 

үрээр тарьсан; 

 Шинэ Бор Овоо (2.3 га), Халивийн кариер (0.99 га) болон Хойд камп (1.88 га)-д 

нийт 5.17 га талбайд суулгац шилжүүлэн суулгасан. 

2016 онд мод үржүүлгийн төвд мөн нөхөн сэргээлтэд нийт 2,241.50 кг байгалийн үр 

ашиглан тарилт хийсэн. 2016 онд нөхөн сэргээлтэд 13,669 хоёроос гурван настай 

суулгац нүүлгэн шилжүүлсэн. 

2.24 Бэлчээр 

Бэлчээр 2016 оны үр дүн 

Бэлчээрийн чанар Үр дүн гараагүй байгаа 
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Чанар сайтай бэлчээр бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд ихээхэн ач 

холбогдолтой байдаг. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд ОТ уурхайн 

үйл ажиллагаанаас бага нөлөөлөлд өртөх магадлалтай гэж үзсэн чухал ач 

холбогдолтой олон зүйлийн зэрлэг амьтан, ургамлыг бүрэн хамруулах боломжгүй юм. 

Харин тэдний бэлчээр нутгийн чанарыг сайжруулснаар тухайн зүйлүүдэд үр ашигаа 

өгөх юм. Тиймээс өмнөд говийн бэлчээрийн төлөв байдлын мониторинг нь ОТн 

дүйцүүлнэн хамгааллын хөтөлбөр амжилттай хэрэгжихэд зайлшгүй чухал үзүүлэлт 

болох юм.  

Бэлчээрийн мониторинг нь өмнөд говийн бүх томоохон амьдрах орчны төрлүүдийн 

хамарч байгаа болно (Зураг 26). 

 

Зураг 26. Бэлчээрийн төлөв байдлын мониторингийн талбайн  байршил. 

2016 оны бэлчээрийн мониторингийн үр дүнд 17 өөр төрлийн ургамлын бүлгэмдэлд 

нийт 103 зүйлийн ургамал бүртгэгдэв. Судалгааны талбайн хэмжээнд Ахарнавчит 

Баглуур, Улаан Бударгана, Шар Хотир гэх мэт сөөг зонхилсон ургамлын бүлгэмдэл 

элбэг байсан. Мөн 24 зүйлийн ургамал мониторингийн бүх талбайд зонхилон ургаж 

байв. Ахарнавчит Баглуур, Улаан Бударгана, Сибирь Хармаг, Шар Хотир болон Таана, 

Харлаг Өмхий өвс, Сайрын Хялгана, Гялгар Дэрс зэрэг олон наст өвслөг ургамлууд 

хамгийн ихээр зонхилон ургаж байлаа. Эдгээр ургамлууд нь нийт судалгааны талбайн 

70 орчим хувьд зонхилон ургаж байгаа нь тэмдэглэгдэсэн. Олон наст ургамал нийт 

бүртгэгдсэн ургамлын 78.6%-ийг эзлэж байсан.  

2016 онд бүртгэгдсэн нийт ургамлын зүйлийн тоо нь 2015 оныхоос илүү олон байсан. 

Жишээ нь цөлжүү хээрт 65%-иар, хээржүү цөлд 29%-иар олон зүйл ургамал 
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бүртгэгдэв. Ургамлын дундаж бүрхэц, өндөр болон биомасс зэрэг үзүүлэлтүүд 2015 

оныхтой харьцуулахад өөрчлөгдсөн болох нь ажиглагдсан. Эдгээр өөрчлөлт нь дээрх 3 

төрлийн амьдрах орчин хооронд харилцан адилгүй байлаа.  

Нийт ургамлын зүйлийн тоо, ургамлын бүрхэц, өндөр зэргийг бэлчээрийн 

мониторингоор хэмжин судалж байна. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь тодорхой нэг ургамлын 

зүйлийн өсөлт, төлөв байдлыг бага хэмжээний орон зайд үнэлэхэд ач тустай боловч 

бүс нутгийн хэмжээнд бэлчээрийн чанарыг илэрхийлэхэд хангалтгүй юм. Тиймээс урт 

хугацааны мониторингоор бэлчээрийн чанарыг тоон үзүүлэлтээр илэрхийлж чадах, ОТн 

дүйцүүлнэн хамгааллын хөтөлбөрийн үр ашиг, алдагдлыг тооцоолох ганц шалгуур 

үзүүлэлтыг боловсруулахаар төлөвлөөд байна.  

2.25 ОТ-н зам дагуу орон нутгийн иргэдийн түүдэг хог хаягдлын хэмжээ  

Бэлчээр 2016 оны үр дүн 

ОТ-н зам дагуу орон нутгийн иргэдийн түүдэг 

хог хаягдлын хэмжээ 

1,745 уут хог 

ОТ-н орон нутагтай харилцах хэлтсийн харъяанд байдаг зам арчилгааны баг нь ОТ-той 

холбоотой замуудын дагуу явж долоо хоногт хоёр удаа хог хаягдал түүж цэвэрлэдэг. 

Тус баг нь нийт 91 хүнээс бүрддэг ба замын тодорхой хэсэг газар 3 хүн хариуцан 

ажилладаг. Хүн тус бүр долоо хоногт хоёр удаа цэвэрлэгээ хийдэг ба энэ нь долоо 

хоногийн зургаан өдөр нь цэвэрлэгээ хийдэг гэсэн үг юм.  

2016 онд ОТ-ГС чиглэлийн авто зам, ОТ-гоос Гүний хоолойн ус татах байгууламжууд 

хүрэх зам, ОТ-гоос Ханбогд сумын төв хүрэх замуудын дагуу нийт 1,745 уут хог хаягдал 

түүж цэвэрлэсэн байна.  
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ХАВСРАЛТ А: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН 
МОНИТОРИНГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  

Биологийн 
олон янз 
байдал 

Хариуцах 
эзэн 

Шалгуур 
үзүүлэлтийн 

төрөл 

Шалгуур үзүүлэлт 2016 оны 
төлөв байдал 

1. Чухал амьдрах орчны шалгуур хангасан биологийн олон янз байдал 

1a. ОТ-н нөлөөллөөс ноцтой эрсдэл учрах магадалтай  

Хулан Зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 
(ЗАХН) 

Дарамт Хууль бус антай тэмцэх төслийн талбай 
дахь хулангийн сэг зэмний нягтшил  

Хийгдсэн  

ЗАХН Дарамт Дэд бүтцээс дайжих  Хийгдээгүй  

ЗАХН Дарамт Хүзүүвчтэй хулангуудын ОТ-гоос 
Гашуун сухайт хүртэлх замыг хөндлөн 
гарсан тоо  

Хийгдсэн  

ЗАХН Дарамт Хууль бус антай тэмцэх багийн илрүүлж 
тогтоосон хууль бусаар ан хийсэн 
хэргийн тоо  

Хийгдсэн  

ОТ Дарамт ОТ-н хууль бус зэрлэг амьтны түүхий эд 
илрүүлсэн үзлэг шалгалтын тоо  

Хийгдсэн  

ЗАХН Дарамт Өрх, орон нутгийн иргэд, худалдааны 
судалгаа (шалгуур үзүүлэлтыг хянаж 
байгаа) 

Худалдааны 
судалгаа 
хийгдсэн  

ОТ Дарамт ОТ болон гэрээт компанийн тээврийн 

хэрэгсэлд дайруулсан зэрлэг амьтны 
тоо  

Хийгдсэн 

ОТ Дарамт ОТ-н тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн тоо 
(хурд хэтрүүлэх, замгүй газар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох, байрлуулах) 

Хийгдсэн  

ОТ Дарамт ОТ-гоос Гашуун сухайтын боомт хүртэлх 
авто замын хөдөлгөөний эрчим ба хурд 
хэтрүүлсэн тээврийн хэрэгслийн тоо  

Хийгдсэн  

ЗАХН Төлөв 
байдал 

100,000 км2 талбай дахь тоо толгойн 
хэмжээ (шугаман замналын аргаар 
хийсэн судалгаа) 

Хийгдээгүй  

ОТ Төлөв 
байдал 

5 жилд тутмын 100,000 км2 талбай дахь 
тоо толгой (онгоцны тооллого)  

Хийгдээгүй   

ЗАХН Төлөв 
байдал 

Хулангийн тархац нутгийн хэмжээ  Хийгдсэн 

ЗАХН Хариу арга 
хэмжээ  

УБ –аас Замын-Үүд чиглэлийн төмөр 
замыг хөндлөн гарсан нийт тоо  

Хийгдээгүй   

ОТ Хариу арга 
хэмжээ  

Үндснэн болон гэрээт ажилчдын 
сургалтанд хамрагдсан хувь хэмжээ  

Хийгдсэн   

ЗАХН Хариу арга 
хэмжээ  

Хулгайн антай тэмцэх багийн эргүүл 
хяналт хийсэн хүн тус бүрийн өдрийн 
тоо  

Хийгдсэн  

ОТ Хариу арга 
хэмжээ  

Бүс нутгийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн явц  

Хийгдээгүй   

Хар-сүүлт зээр  2016 онд Хар-сүүлт зээрийн судалгаа 
хийгдээгүй боловч зарим дарамтын 
босго үзүүлэлтүүдийн мэдээллийг 
цуглуулсан 

Хийгдээгүй   

1б. ОТ-н нөлөөллөөс өндөр эрсдэл учрах магадалтай 

Монгол бүйлс, 
феддийн 
аргамжин цэцэг, 
Грубовын 
хөөндий буюу 

ОТ Дарамт  ОТ-н дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын 
нөлөөгөөр сүйдсэн тоо  

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй 

ЗАХН Төлөв 
байдал 

Мониторингийн талбай дахь тоо 
толгойн хэмжээ 

Хийгдсэн 

ОТ Хариу арга Нөхөн сэргээлт хийсэн газар тарьж Хийгдсэн ба 
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Биологийн 
олон янз 
байдал 

Хариуцах 
эзэн 

Шалгуур 
үзүүлэлтийн 

төрөл 

Шалгуур үзүүлэлт 2016 оны 
төлөв байдал 

үхэр ортууз, 
хулангийн ундаа 

хэмжээ ургуулсан тоо (шалгуур үзүүлэлтыг 
хянаж байгаа) 

тайланд ороогүй 

1в. ОТ-н нөлөөллөөс бага/дунд зэргийн эрсдэл учрах магадалтай 

Шүлтлэг боржин 
уулын ургамлын 
бүлгэмдэл 

ЗАХН  (дарамт болон төлөв байдлын шалгуур 
үзүүлэлтыг хянаж байгаа) 

Хийгдсэн   

Могойч бүргэд ОТ Дарамт  Цахилгаан хүчдэлд цохиулж эндсэн сэг 
зэмний тоо  

Хийгдсэн  

ОТ Дарамт Цахилгааны утас мөргөж эндсэн сэг 
зэмний тоо  

Хийгдсэн  

ЗАХН Төлөв 
байдал 

Ханбогд сумын судалгааны талбай дахь 
идэвхтэй үүрний тоо  

Хийгдсэн  

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

ОТ-н цахилгааны шугамуудад 
суурьлуулсан шувууны нислэгийн чиг 
өөрчлөгчийн доголдол болон унасан 
хувь хэмжээ 

Хийгдсэн  

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

Шувууд цахилгаан хүчдэлд цохиулж 
нэндэхээс сэргийлсэн тусгаарлагч 
суурьлуулсан цахилгааны шон, цамхаг 
дэд станцын хувь хэмжээ  

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй  

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

ОТ-н бус цахилгааны шугамд 
тусгаарлагч суурьлуулсан нийт урт  

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй  

2. Бусад оролцогч талуудын санал болгосон биологийн олон янз байдал 

2a. ОТ-н нөлөөллөөс  өндөр эрсдэл учрах магадалтай 

Жороо тоодог 
 

ОТ Дарамт  Цахилгааны утас мөргөж эндсэн сэг 
зэмний тоо 

Хийгдсэн  

ОТ Дарамт  Галбын говийн шувуудад чухал газар 
жороо тоодгийн үржлийн үедээ 
цуглардаг хугацаанд явагдсан барилга, 
засварын ажлын тоо  

Хийгдээгүй   

ОТ Дарамт  ОТ болон гэрээт компанийн тээврийн 
хэрэгсэлд дайруулсан тоо 

Хийгдсэн  

ОТ Дарамт  Хог хаягдлын цэг дээрх хон хэрээний 
тоо 

Хийгдсэн  

WCS Дарамт  Ханбогд сумын нутаг дахь хон хэрээний 
идэвхтэй үүрний тоо 

Хийгдсэн  

ОТ / ЗАХН Төлөв 
байдал 

Дарамт шалгуур үзүүлэлтийн 
мониторингийн үр дүнд үндэслэн тоо 

толгойн нягтшилын мониторингийн 
давтамж болон арга зүйг жил бүр 
хянаж үзнэ.  

Хийгдээгүй   

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

ОТ-н цахилгааны шугамуудад 
суурьлуулсан шувууны нислэгийн чиг 
өөрчлөгчийн доголдол болон унасан 
хувь хэмжээ 

Хийгдсэн 

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

Шинээр боловсруулах стандартын дагуу 
Монгол оронд баригдсан ОТ-н бус 
цахилгааны шугамын урт  

Шинэ стандарт 
боловсруулагдаа
гүй байгаа  

Бусад ховор 
ургамал  

Бэлчээрийн хомсдол, доройтлоос сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй: 
чухал амьдрах орчны шалгуур хангасан ховор ургамлуудтай ижил арга 
зүй үйлчлнэнэ. Мөн хэт ихээр түүж ашигласнаас сөрөг нөлөө үзүүлж 
болзошгүй: өндөр заган ойтой ижил арга зүй үйлчлэнэ.  

Хийгдсэн  

2б. ОТ-н нөлөөллөөс бага/дунд зэргийн эрсдэл учрах магадалтай 

Хайлаас ба 
тоорой мод 
 

ОТ Дарамт  Булаг шанд, мод орчмын усны урсгал  Хийгдээгүй   

ОТ Дарамт  ОТ-н дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын 
нөлөөгөөр сүйдсэн тоо 

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй 

WCS Төлөв 
байдал 

Хайлаасны титмийн хатсан хэсгийн хувь 
хэмжээ 

Хийгдсэн  
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Биологийн 
олон янз 
байдал 

Хариуцах 
эзэн 

Шалгуур 
үзүүлэлтийн 

төрөл 

Шалгуур үзүүлэлт 2016 оны 
төлөв байдал 

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

Тарьж суулгасан хайлаасны тоо, 
амьдралтын хувь  

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй 

Өндөр заган ой ОТ Дарамт  ОТн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын 
нөлөөгөөр сүйдсэн нягтшил болон 
талбайн хэмжээ  

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй 

ЗАХН Дарамт  Хууль бус антай тэмцэх багийн илрүүлж 
тогтоосон хууль бусаар түүж ашигласан 
хэргийн тоо 

Хийгдсэн 

ЗАХН Дарамт  Өрх, орон нутгийн иргэд, худалдааны 
судалгаа (шалгуур үзүүлэлтыг хянаж 
байгаа) 

Худалдааны 
судалгаа 
хийгдсэн 

ЗАХН Төлөв 
байдал 

Талбай ба чанар (шалгуур үзүүлэлтыг 
хянаж байгаа) 

Хийгдээгүй  

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

Тарьж суулгасан загийн эзлэх талбай ба 
чанар 

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй  

Амьдрах 
орчин/бэлчээр 
 

ОТ Дарамт  ОТ-н дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын 
нөлөөгөөр сүйдсэн талбайн хэмжээ 

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй 

ОТ Дарамт  ОТ-н тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн тоо 
(хурд хэтрүүлэх, замгүй газар тээврийн 
хэрэгсэл жолоодох, байрлуулах) 

Хийгдсэн  

ЗАХН Дарамт  Хашаалсан судалгааны талбайн дотор 
ба гаднах хэмжилтийн зөрүүгээр гарсан 
нийт дундаж бэлчээрлэлтийн нөлөө  

Хийгдсэн  

ЗАХН Дарамт  Тээврийн хэрэгслийн дугуйны мөрний 
нягтшил ба хэв маяг (шалгуур 

үзүүлэлтыг хянаж байгаа) 

Хийгдээгүй   

ЗАХН Төлөв 
байдал 

Бэлчээрийн мониторингийн нийт талбай 
дахь бэлчээрийн чанар  

Хийгдсэн 

ЗАХН Хариу арга 
хэмжээ 

Нөхөн сэргээлт хийсэн бэлчээрийн 
талбайн хэмжээ ба чанар (шалгуур 
үзүүлэлтыг хянаж байгаа) 

Хийгдсэн ба 
тайланд ороогүй 

ЗАХН Хариу арга 
хэмжээ 

Тогтвортой ноолуур төслийн талбай 
дахь мал, ялангуяа ямааны тоо толгойн 
нягтшил  

Хийгдсэн  

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

Замын дагуу орон нутгийн иргэдийн 
түүж цэвэрлэснэн хог хаягдлын хэмжээ 

Хийгдсэн  

Аргаль  
 

ЗАХН Дарамт  Хууль бус антай тэмцэх багийн илрүүлж 
тогтоосон хууль бусаар ан хийсэн 
хэргийн тоо 

Хийгдсэн  

ЗАХН Дарамт  Өрх, орон нутгийн иргэд, худалдааны 
судалгаа (шалгуур үзүүлэлтыг хянаж 
байгаа) 

Худалдааны 
судалгаа 
хийгдсэн  

ОТ Дарамт  ОТн хууль бус ангийн түүхий эд 
илрүүлсэн үзлэг шалгалтын тоо 

Хийгдсэн  

ЗАХН Төлөв 
байдал  

5 жилд тутмын 100,000 км2 талбай дахь 
тоо толгойн хэмжээ (онгоцны тооллого) 

Хийгдээгүй   

ОТ Хариу арга 
хэмжээ 

ОТ-н уурхайн талбай дахь үзлэг 
шалгалтаар илэрч хураагдсан хууль бус 
түүхий эдийн тоо хэмжээ 

Хийгдсэн  

Цагаан зээр Хар-сүүлт зээртэй ижил сөрөг нөлөө учирч болзошгүй ба уурхайн 
нөлөөллийн бүсэд маш цөөн тоотой тохиолддог: хар-сүүлт зээртэй 
ижил арга зүй, зорилт, босго түвшин үйлчлнэнэ.  

Хийгдсэн 

Соотон алагдаага 
Эрэнэн хүрнэ 

Козловын 
хайруулдай 

Уурхайн нөлөөллийн талбайд бүртгэгдээгүй учир мониторинг 
төлөвлөгдөөгүй 

Төлөвлөгдөөгүй 
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Биологийн 
олон янз 
байдал 

Хариуцах 
эзэн 

Шалгуур 
үзүүлэлтийн 

төрөл 

Шалгуур үзүүлэлт 2016 оны 
төлөв байдал 

Хошуу галуу 
Ундар шумбуур 
Идлэг шонхор 
Ёл  
Хонин тоодог 
Реликт цахлай 
Борцгор хотон 

Цахилгааны шугамаас нөлөө үзүүлж болзошгүй: могойч бүргэд болон 
жороо тоодогтой ижил арга зүй, зорилт, босго түвшин үйлчлэнэ. 

Хийгдсэн   

Ногтруу  
Хулан жороо 

Цахилгааны шугамаас нөлөө үзүүлж болзошгүй: могойч бүргэд болон 
жороо тоодогтой ижил арга зүй, зорилт, босго түвшин үйлчлэнэ. Мөн 
бэлчээрийн хомсдол, доройтлоос сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй: 
бэлчээртэй ижил арга зүй үйлчлэнэ.  

Хийгдсэн  

2в. ОТн нөлөөллөөс маш бага эрсдэл учрах магадалтай  

Түр зуурын нуур, 
цөөрөм 

Уурхайн нөлөөллийн бүсэд бүртэгдэх хүртэл мониторинг 
төлөвлөгдөөгүй 

Төлөвлөгдөөгүй   

Шар-элэгт хөмрөг Уурхайн нөлөөллийн талбайд бүртгэгдээгүй учир мониторинг 
төлөвлөгдөөгүй 

Төлөвлөгдөөгүй 

 


