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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА
1.1.

Төслийн танилцуулга

Эрдэнэ Монгол ХХК (цаашид Компани гэх) нь Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорацын
Монгол дахь охин компани юм. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорац нь үнэт металлын
хайгуул, худалдан авалт, олборлолтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг, Торонто хотын болон
Монгол улсын хѳрѳнгийн биржүүд дээр бүртгэлтэй компани юм. Эрдэнэ Монгол ХХК нь
Састайнабилити Ийст Эйжия ХХК, Рамбол Австрали ХХК, Эко Трейд ХХК-ийн
консорциумоор Монгол улсын болон олон улсын хууль тогтоомж, стандартууд, түүний
дотор Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) шаардлагуудын дагуу Хөндий
Алтны төслийн (цаашид ХАТ эсвэл төсөл гэх) Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээг (БОННҮ) хийлгэсэн байна.
Компанийн хайгуулын ажил амжилттай болсноор Баян Хөндий болон Алтан Нар зэрэг
алтны орд газруудыг агуулсан Хөндий Алтны дүүргийг нээн илрүүлсэн байна. Хөндий Алтны
төсөлд (ХАТ) компанийн эзэмшдэг алтны агууламж ихтэй хоёр орд болох Баян Хөндий,
Алтан Нар ордууд багтах бөгөөд тэдгээр нь Хөндий болон Цэнхэр Номин ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрлийн (АМТТ) талбайд тус тус байрладаг. Баян Хөндий, Алтан Нар ордуудад
бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхээр ажиллаж байна.
Баян Хөндий орд газар нь Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутаг дэвсгэрт байрлах
бага сульфидтэй эпитермаль алтны орд юм. Алтан Нар орд газар нь Баян Хөндий орд
газраас ойролцоогоор 16 км зайд оршдог бөгөөд Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын
нутаг дэвсгэрт байрлах дунд хэмжээний сульфидтэй, алт полиметаллын орд юм.
Төслийн уурхайн төлөвлөгөөгөөр ил уурхайн үйл ажиллагаанд түшиглэн жилд 600,000 тонн
хүдрийг боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх юм. ХАТ-ийн уурхайн ашиглалтын үргэлжлэх
хугацаа 11 жил байх бөгөөд үүнд үйлдвэрлэлийн өмнөх 1 жил, Баян Хөндий орд газрын
ашиглалтын 6 жил, Алтан Нар орд газрын ашиглалтын 3 жил, уурхайн хаалтын үе шатны 1
жил байна. Төслийн хүрээнд Алтан Нар орд газрын хүдрийг Баян Хөндий орд газрын
боловсруулах үйлдвэрээр дамжуулан боловсруулахаар төлөвлөсөн байна.
ХАТ-ийн талбай уруу Улаанбаатар хотоос Баянхонгор аймгийн төв хүртэл (630 км) хатуу
хучилттай зам, Баянхонгор хотоос Шинэжинст сум хүртэл (310 км) хайрган хучилттай зам,
үүний дараа 90 км шороон замаар явж хүрнэ. Төсөл нь Монгол улс болон БНХАУ-ын хилийн
зурвасаас 160 км зайтай байрлана. Зураг 1-д ХАТ-ийн байршлыг харуулав.
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Зураг 1 Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт байрлах Хөндий Алтны төслийн байршил
1.2.

Уурхайн дэд бүтэц

Баян Хөндий орд газарт эхлээд уурхайн боловсруулалт болон уурхайн үйл ажиллагааг
дэмжих дэд бүтцийг барьж байгуулна.
ХАТ-д дараах уурхайн үндсэн дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд багтана.
•

Ил уурхай;

•

Хүдэр боловсруулах үйлдвэр, уурхайн оффис;

•

Хаягдал хүдэр, чулуулгийн нэгдсэн хог хаягдлын байгууламж (НХХБ);

•

Хүдрийн талбай (ROM);

•

Хөндий АМТЗ-ийн талбайд байрлах ажилчдын байр сууц;

•

Дизель, нарны эрчим хүчээр ажиллах цахилгаан станц;

•

Талбай дээрх хог булах цэг.

Хөндий АМТЗ-ийн талбайд засварын газар, агуулах, бохир усны цэвэрлэх байгууламж зэрэг
бусад нэмэлт байгууламжуудыг барьж байгуулна. ХАТ-ийн дэд бүтцийн талаар дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Бүлэг A5: Төслийн танилцуулга хэсэгт танилцуулсан болно.
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1.3.

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зорилго

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ), Монгол улсын болон олон улсын
санхүүгийн байгууллагууд ХАТ-ийн бүтээн байгуулалтын ажилд санхүүжилт олгохоор
төлөвлөж байна. ЕСБХБ-ны Байгаль орчин, нийгмийн бодлогын хүрээнд тус төслийн цар
хүрээ, шинж чанарыг харгалзан тус төслийг “А” ангилалд оруулсан бөгөөд байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг (БОННҮ) хийж гүйцэтгэх шаардлага тавьсан байна.
БОННҮ-г ЕСБХБ-ны Байгаль орчин, нийгмийн бодлогын төсөлд санхүүжилт олгох
гүйцэтгэлийн шаардлагууд болон төслийн одоогийн санхүүжилтийн шаардлагуудыг хангах
зорилгоор боловсруулсан болно. Тус үнэлгээ нь ХАТ-ийн биофизик, хүний орчинд үзүүлж
болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллүүдийг тодорхойлж, үнэлэх бөгөөд сөрөг
нөлөөллийг бууруулах, зайлсхийх, багасгах болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг зөвшөөрөх
хэмжээнд удирдах арга хэмжээг тодорхойлно.
БОННҮ-д дараах зүйлсийг баримтжуулан бүртгэнэ. Үүнд:
•

ХАТ-ийн хууль эрх зүйн орчны хязгаарыг тогтоох, Монгол улсын болон олон
улсын хууль эрх зүйн зохицуулалт, гэрээ хэлэлцээрүүд;

•

ХАТ-ийн ашиглах техник технологи болон уурхайн байршлыг харгалзан авч
үзсэн боломжит нөхцөлүүдийн дүн шинжилгээ;

•

ХАТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох төслийн талбайн гадна болон дотор
байрлах дэд бүтэц, процессууд;

•

ХАТ-ийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газрууд болон байгаль орчны
нарийвчилсан болон нийгмийн суурь мэдээ, мэдээлэл;

•

ХАТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн эерэг болон
сөрөг нөлөөллийн тодорхойлолт, тэдгээрийн үнэлгээ;

•

Сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд нөлөөлөлд
өртсөн субъект буюу ажилчид, нутгийн ард иргэд, бусад оролцогч талуудад
нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах, удирдах арга хэмжээ;

•

ХАТ-д хэрэгжүүлэх байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийг сайжруулах
боломжууд;

•

Байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийг хянаж, сайжруулах боломжийг
харуулах гүйцэтгэлийн мониторинг болон дүгнэлт хийх процессууд.

ХАТ-ийн БОННҮ-д тавигдах хууль эрх зүйн болон ЕСБХБ-ны шаардлагуудыг Бүлэг A2:
Бодлого ба эрх зүйн зохицуулалт хэсэгт танилцуулсан.
1.4.

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг гүйцэтгэх

Энэхүү БОННҮ нь 2016, 2017, 2019 онд Эко Трейд ХХК-ийн Монгол Улсын хууль эрх зүйн
шаардлагыг хангах зорилгоор гүйцэтгэсэн байгаль орчны судалгааны ажлуудаас
боловсруулсан байгаль орчны төлөв байдлын суурь мэдээлэлд үндэслэсэн болно. 2016,
2017 онуудад Цэнхэр Номин болон Хөндий тусгай зөвшөөрлийн газруудад тус бүр
судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байна. 2019 онд Састайнабилити Ийст Эйжия ХХК-тай хамтран
тус тусгай зөвшөөрлийн хоёр талбайгаас гадна, усны нөөц бүхий газрууд, Алтан Нар болон
Баян Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбай хоорондын ачаа тээвэрлэх зам, Шинэжинст
сумаас уурхайн талбай хүрэх олон нийтийн хэрэглээний замын ойр орчмын талбайд газар
дээрх судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байна. Нийгмийн суурь мэдээ мэдээллийг
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Састайнабилити Ийст Эйжия ХХК-ийн 2019 оны 8 дугаар сард гүйцэтгэсэн нийгмийн
судалгааны ажилд үндэслэсэн. Мөн нэмэлт мэдээллийг 2018, 2019 онуудад Бритиш
Колумбын Их Сургуулийн гүйцэтгэсэн нийгмийн судалгааны үр дүнгээс авч ашигласан.
Энэхүү БОННҮ-г боловсруулахад ашигласан судалгааны ажлууд, тайлангуудыг тайлангийн
суурь үнэлгээний болон нөлөөллийн үнэлгээний холбогдох бүлгүүдэд дурдсан болно.
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн суурь үнэлгээг уг БОННҮ-ний Хэсэг B-д, БОННҮ-ийн
хөгжүүлэлтийн процессуудыг Бүлэг A3: Арга зүй -д танилцуулсан болно.
1.5.

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний хамрах хүрээ

БОННҮ-г гүйцэтгэх баг нь БОННҮ-г эхлүүлэхээс өмнө Төслийн удирдлагын багийн
тусламжтайгаар цар хүрээг тодорхойлох дасгал ажлыг гүйцэтгэж, байгаль орчин, нийгмийн
суурь нөхцөл байдалтай холбоотой ХАТ-өөс үүсэх нөлөөллийг тодорхойлсон байна. ХАТийн үйл ажиллагаа болон дэд бүтэцтэй шууд болон шууд бус холбоотой үүсэж болзошгүй
нөлөөллүүдийн цар хүрээг тодорхойлох судалгааны ажлын хүрээнд хийсэн. Цар хүрээг
тодорхойлох судалгааны тайланг боловсруулсан бөгөөд компани болон ЕСБХБ-ны саналыг
авсан байна.
ХАТ-ийн талбайн шууд нөлөөллийн бүсэд Баян Хөндий, Алтан Нар орд газруудын ашигт
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн (АМТЗ) талбай, Баян Хөндийгөөс өмнө зүгт 2-5 км зайд
байрлах усны хангамжийн цооног, Баян Хөндийн АМТЗ болон Шинэжинст сумын төв
хоорондын зорчих замыг хамарна. Нөлөөллийн бүсийг тухайн нөлөөллийн мөн чанар,
нөлөөлөлд өртөх субъектын төрлөөс хамаарч холбогдох бүлэг тус бүрд илүү боловсронгуй
болгож оруулсан.
Уг БОННҮ нь ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд байрлаж буй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлд
өртөх субъектуудэд үүсэж болзошгүй нөлөөллүүдийг тодорхойлж үнэлсэн болно.
Нөлөөллийн үнэлгээний процессод тухайн нөхцөл байдалд тохирсон аргыг ашиглаж
үнэлгээг гүйцэтгэсэн. Нөлөөллийн үнэлгээний аргууд болон илрүүлсэн зөрчлүүдийг БОННҮний Хэсэг C-д танилцуулсан болно.
1.6.

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежмент

Хөндий Алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг (БОНМТ)
БОННҮ-ний нэг хэсэг болгон боловсруулсан. БОНМТ нь байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн багц төлөвлөгөөнүүдээс бүрдэнэ. Тус менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, хяналт шинжилгээ, тайлан, аудит хийх шаардлагуудыг
тодорхойлно. БОНМТ-ний холбогдох төлөвлөгөөнүүдийг БОННҮ-ний Хэсэг D-д
танилцуулсан болно.
1.7.

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний бүтэц

БОННҮ-г ХАТ-ийн бүх үе шат дахь байгаль орчин, нийгэмтэй холбоотой асуудлуудад
нэгдсэн үнэлгээ хийх зорилгоор боловсруулсан болно. Хүснэгт 1-д Хөндий Алтны төслийн
БОННҮ-ний бүтцийг харуулав.
Хүснэгт 1 Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний бүтэц
БОННҮ-ний хэсэг

Бүлгүүд

Хэсэг А: Танилцуулга
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A4:
А5:
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
A2: БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
A2: БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Товчилсон үгсийн тайлбар
БОНБНҮ
БОНҮ
ЕСБХБ
БОННҮ
ЕХ
БОЕҮД
ОУАЖСТ
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
A2: БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

БОДЛОГО, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН
Бүлгийн тойм
Энэ бүлэгт Төслийг боловсруулж буй үндэсний болон олон улсын бодлого, эрх зүйн орчинг
тоймлон бэлтгэсэн болно. Үүнд Монгол Улсад баримтлах бодлого, эрхзүйн ерөнхий төлөв
байдал, байгаль орчин, газар ашиглалт, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн талаарх
тодорхой бүлэг хуулиудыг хэлэлцэх болно. Энэ бүлэгт дараах зүйлийг тоймлон харуулав.:
•

Байгаль орчныг хамгаалах, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал,
хөдөлмөрийн менежмент, өмчийн эрхийг хамарсан Монгол Улсын холбогдох
хууль тогтоомж;

•

Байгаль орчны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны холбогдох стандартууд;

•

Холбогдох олон улсын гэрээ; ба

•

Байгаль орчны болон нийгмийн асуудлаар ЕСБХБ болон бусад олон улсын
санхүүгийн байгууллагуудын (ОУСБ) тавьсан шаардлага, удирдамж

Монгол Улс дахь хууль эрх зүйн орчин
Энэхүү хэсэгт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах,
холбогдох үндэсний стандартын талаарх Монгол Улсын үндсэн хууль тогтоомжуудыг
тусгасан болно.
Байгаль орчны тухай хууль
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (1996)
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний (БОНБҮ) тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулснаар Монгол Улсад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний шаардлагыг
тусгасан болно. Энэ нь төсөл эхлэхээс өмнө төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээ хийх үндсэн хууль тогтоомж юм. Төслийг боловсруулахад дараах үнэлгээ болон
тэдгээрийн шаардлагыг тусгасан болно:
•

Байгаль орчны суурь үнэлгээ;

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;

•

Байгаль орчны стратеги үнэлгээ; ба

•

Үр нөлөөг нэгтгэх үнэлгээ.

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг шаардлагатай бүх төслүүдэд байгаль орчны төлөв
байдлыг тогтоож, санал болгож буй төсөлтэй холбоотой аливаа асуудлыг тодорхойлох
шаардлагатай.
Хуульд тодорхойлсон БОНБҮ-ийн хоёр хэлбэрүүд байдаг, ерөнхий БОНБҮ болон
нарийвчилсан БОНБҮ. Уул уурхайн төслийн ерөнхий БОНБҮ-ийг Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам удирдаж явдаг. БОНБҮ-ний ерөнхий үнэлгээ нь цаашдын нөлөөллийг
үнэлэх үйл явц бөгөөд үр дүн нь БОНБ-ийн нарийвчилсан ажлын цар хүрээг тодорхойлдог.
Байгаль орчны нөлөөлөл илүү өргөн хүрээтэй байж болох үндэсний бодлого, хөтөлбөрт
байгаль орчны стратегийн үнэлгээ шаардлагатай байдаг бол олон төслийн үр нөлөөг
тодорхойлохын тулд тодорхой бүс нутаг / голын сав газарт хуримтлагдсан нөлөөллийн
үнэлгээ шаардлагатай байдаг.
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Эрдэнэ Монгол шиг төсөл хэрэгжүүлэгчид байгаль орчны үнэлгээ, БОНБҮ үнэлгээ хийх
үүрэгтэй байдаг бол Байгаль орчны стратеги үнэлгээ, хуримтлагдсан нөлөөллийн үнэлгээг
хийх хэрэгцээг зохицуулагч нар тогтоодог.
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995 он)
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн зорилго нь тогтвортой хөгжлийн зарчмуудыг
ашиглан хүрээлэн буй орчныг удирдахад оршино. Энэ хуулийн тогтлолцоо нь байгалийн
нөөцийг ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгалийн нөөц ашигласны
төлбөр төлөх зэрэг шаардлагыг тодорхойлж, бий болгож байна. Энэхүү хуулиар амьтан,
ургамал, ус, агаар, газар, газрын хөрсийг Монгол Улсын байгаль орчныг хамгаалах гол
бүрэлдэхүүн хэсэг болгон тодорхойлсон.
Амьтны тухай хууль (2012 он)
Энэ хуулийн зорилго нь Монгол Улсын хөрсөнд, усанд, газар дээр байнгын буюу түр
хугацаагаар амьдардаг амьтныг хамгаалах болон үржлийг зохицуулахад оршино. Энэхүү
хуулийн 6, 7-р зүйлд амьтны аймгийг хамгаалах арга, "ховор" эсвэл "маш ховор" амьтдыг
тодорхойлох аргыг тайлбарласан болно. "Ховор" ба "маш ховор" гэсэн тэмдэглэгээ нь
Байгаль Хамгаалах Олон Улсын Холбоо (IUCN) үнэлгээний шалгуурт үндэслэдэггүй. Гэсэн
хэдий ч эдгээр тэмдэглэгээ нь Монгол орны байгаль хамгаалах өндөр үнэ цэнэтэй зүйлийг
тодорхойлох зохицуулалтын жагсаалт болж өгдөг. Амьтны төрөл зүйлийг ХАТ-ийн чухал
орчны үнэлгээнд (CHA) оруулах, үнэлэх нь амьтны төрөл зүйлийг хууль ёсны дагуу
тодорхойлсон болно.
Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995 он)
Энэхүү хууль нь ой, таримал ургамлаас бусад байгалийн ургамлыг хамгаалах, тогтвортой
ашиглах тухай болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Ургамлыг нөөц, нөхөн
сэргээлтийн хүчин чадлаар нь гурав ангилдаг, жишээ нь 'маш ховор', 'ховор', 'нийтлэг'.
Ургамалын тухай хуульд "ховор" ба "нэн ховор" тэмдэглэгээ нь ховордсон амьтдын Байгаль
Хамгаалах Олон Улсын Холбоо (IUCN) үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэгддэггүй
боловч Монгол орны байгаль хамгаалах өндөр үнэ цэнтэй зүйлийг тодорхойлох
зохицуулалтын жагсаалт болно. Ургамлын төрөл зүйлийг ХАТ Чухал орчны үнэлгээ (CHA)д оруулах болон үнэлэх нь ховор ургамлын гаралтай зүйлийг хууль ёсны дагуу тогтоосон
болно.
Усны тухай хууль (2012)
Энэхүү хуулийн зорилго нь усны нөөц, сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн
сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Энэ xуулинд эрүүл ахуйн ариун
цэврийн бүсэд хориглогдох үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тусгасан болно, Жишээ
нь шууд олборлолт, хог хаягдал болон химийн бодисыг зайлуулахаас бусад барилга
байгууламж, тоног төхөөрөмж суурилуулалтад хамаарагдана.
Энэ нь усны нөөцийг тооцоолох журмыг тогтоож, усны асуудалтай холбогдуулан Монгол
Улсын засгийн газрын бүх түвшинд олгогдсон эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын талаар
нарийвчлан тогтоожээ. Ус ашиглах / бохирдуулсны төлбөрийг ус ашиглагч, эсвэл бохир ус
гаргаж буй аж ахуйн нэгжүүд төлөх ёстой.
Агаарын тухай хууль (1995)
Энэхүү шинэчилсэн хууль нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, өнөөгийн
болон ирээдүйн хойч үедээ байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах үүднээс агаарыг
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хамгаалах, агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохицуулжээ. Уг хуулиар
суурин бохирдлын тодорхой эх үүсвэрийн лицензийн системийг тогтоож, тодорхой
хэмжээний бохирдлын төлбөр ногдуулдаг. Лицензийг орон нутгийн Засаг даргаас авах
шаардлагатай.
Монгол Улсын Газрын тухай хууль (2003)
Энэ хуулийн зорилго нь төрийн эзэмшлийн газар эзэмших, ашиглах, түүнтэй холбоотой
бусад асуудлыг зохицуулахад чиглэгддэг. Газар нь газрын гадаргуу, агаарын орон зайг
агуулдаг боловч ашигт малтмалын тухай агуулдаггүй. Хуульд газар эзэмших өөр өөр
тодорхойлолт, холбогдох эрхийг тусгасан болно. Уг хуульд бэлчээрийн газрыг улсын
өмчлөлийн нийтлэг систем гэж тодорхойлсон. Газрын тухай хуульд газар ашиглалтыг
төлөвлөх, хураалгах асуудлыг мөн тусгасан.
Энэхүү хуульд газрын хяналт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, зөвшөөрөгдсөн ашиглалтыг үр
ашигтай ашиглах шаардлагатай гэж дурдсан байдаг. Хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулж
болзошгүй аливаа газар ашиглалтын үйл ажиллагаа; байгаль, экологийн тэнцвэр; эсвэл
үндэсний аюулгүй байдалд учирч болзошгүй үйл ажиллагааг хориглоно.
Газрын хэвлийн тухай хууль (1988 он)
Энэхүү хууль нь уул уурхай, барилга угсралт, геологийн судалгаа хийх зэрэг үйл ажиллагаа
явуулж байгаа үед одоогийн болон хойч үеийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн газрын хэвлийг
ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон асуудлыг зохицуулдаг.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994)
Энэ хуулиар байгалийн үзэмжний хамгаалалт, хадгалалт, тусгай хамгаалалттай газар
нутгийг зохицуулдаг: Тус хуульд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дөрвөн ангиллыг
тусгасан байдаг: Үүнд; Дархан цаазат газар, Байгалийн хамгаалалтын газар, Байгалийн
нөөц газар, Дурсгалт газар орно. Байгалийн нөөцийг дөрвөн дэд ангилалд ангилдаг, i.e.
Үүнд: Экологийн нөөц, Биологийн нөөц, Палеонтологийн нөөц, Геологийн нөөц орно.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль (1995 он)
Тус хуулийн зорилго нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийг тогтоох,
тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. Энэхүү хуульд бүсийг хоёр ангилалд
тусгайлан тусгасан болно – Дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар.
Монгол Улсын Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
(2012)
Энэхүү хуулиар хөрсний доройтол, нөхөн сэргээлт, цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэхтэй
холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.
Энэхүү хуулиар хөрсний доройтол болон цөлжилтийн зэрэглэлийг тодорхой, нийтлэг
ойлголттой болгох зорилгоор тодотгож өгсөн болно. Энэ хуульд хөрсний доройтол болон
цөлжилтийн зэрэглэлээс үл хамаарч хөрсийг хамгаалах, цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг тодорхой заасан байдаг.
Мөн хөрс хамгаалах болон цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэн, хуулийн
этгээдийн үүрэг, хариуцлагыг тодотгосон байгаа. Хөрсийг хамгаалах, цөлжилтөөс
урьдчилан сэргийлэх талаар авах үлгэр жишээ арга хэмжээг сурталчлах хууль тогтоомжийн
шаардлагыг зөрчсөн торгууль, эрх зүйн хөшүүргийг мөн хуульд тусгасан болно.
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Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн журам
Монгол Улсын Байгалийн нөөцийн хураамжийн тухай хууль (2012)
Энэ хуульд зааснаар ус, рашаан ус, мод, түлшний мод, газар, амьтан, байгалийн ургамал
зэрэг байгалийн баялгийг ашиглахад тодорхой төлбөр төлөхийг шаарддаг. Энэ хуулийн
зорилго нь байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээхэд зарцуулагдах
эдгээр төлбөрийн хувийг тодорхойлоход оршино.
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль (2012 он)
Ус бохирдуулсны төлбөрийг энэ хуульд заасан журмаар тогтооно. Энэ хууль нь усны
хэрэглээний төлбөрөөс тусдаа байдаг бөгөөд усны хэрэглээний төлбөр нь ашигласан усны
хэмжээ, усны зориулалтаас хамаарна. Энэхүү хуулийн шаардлагын дагуу усны бохирдлын
төлбөрийг байгаль орчинд тархсан болон ашигласан усанд агуулагдах усны чанарыг
бохирдуулагч бодисын төрөл, хэмжээ зэргээр тодорхойлно.
Газар ашигласны төлбөрийн тухай хууль (1997)
Энэ хуульд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн эзэмшлийн газар эзэмшсэн,
ашигласны төлбөр ногдуулах, мөн уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг
зохицуулна.
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль (2010 он)
Энэхүү хуулиар агаарын бохирдлын төлбөр болон төлбөр төлөх арга, шаардлагыг
тогтоожээ. Шинэ эсвэл өргөтгөсөн барилга байгууламжид агаарын бохирдол болон хорт
хийг бууруулах ба хянах технологи суурилагдсан байх бөгөөд энэ нь олон улсын стандартад
нийцсэн байх ёстойг заасан байдаг.
Хог хаягдал, аюултай бодис
Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай хууль (2004)
Энэхүү хууль нь хог хаягдал(ууд) цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, устгах үйл
ажиллагааг зохицуулдаг. Хог хаягдлыг дараах байдлаар ангилдаг: энгийн хатуу хог, б)
аюултай хог хаягдал (хүн, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор нөлөөтэй). Аюултай хог
хаягдлыг баталгаат хог хаягдлын компани хураах буюу тус компани нь зориулалтын техник,
технологиор тогтоосон хаягдлын байгууламжид хаягдлыг хаях ёстой.
Энэ хуулийн дагуу хог хаягдлыг дахин боловсруулахыг дэмжинэ. Хог хаягдлыг дахин
боловсруулах, дахин ашиглах зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжүүд эцсийн
бүтээгдэхүүнийг эзэмших эрхтэй. Аймаг / нийслэлийн Засаг дарга тусгай зөвшөөрөлтэй
байгууллагуудын хог хаягдлын менежментэд хяналт тавьдаг.
Аюултай болон хортой химийн бодисын тухай Монгол Улсын хууль (2006)
Энэ хуульд химийн хорт бодисыг импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хадгалах, ашиглах,
хянах асуудлыг тусгасан болно. Энэ нь хорт болон аюултай бодисын хүний эрүүл мэнд,
хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ногдуулдаг.
Соёлын өв
Соёлын өвийг хамгаалах тухай Монгол Улсын хууль (2014)
Энэ хууль нь биет болон биет бус өвийг багтаасан соёлын өвийг цуглуулах, бүртгэх,
судалгаа хийх, ангилах, үнэлэх, хадгалах, хамгаалах, сурталчлах, сэргээн засварлах,
эзэмших, ашиглах асуудлыг зохицуулна.
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Тус хуульд эрх бүхий байгууллагаас ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, холбогдох
бүтээн байгуулалт эхлэхээс өмнө археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн хайгуул,
судалгаа хийх ажлыг гүйцэтгэхийг шаарддаг. Эдгээр үйл ажиллагааг зохих зөвшөөрөлтэй,
эрх бүхий байгууллага гүйцэтгэх бөгөөд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй
эзэмшигчийн зардлаар гүйцэтгэх ёстой.
Гүйцэтгэлийн явцад соёлын үнэт дурсгал, эд зүйл олдсон бол уг хуульд зааснаар эд зүйлийг
сумын Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн газарт нэн даруй мэдэгдэж өвийн болон бусад
зүйлийг хамгаалах шаардлагатай байдаг. Судалгааны ажил дууссаны дараа тогтоогдсон өв,
дурсгалт газрууд, эд зүйлсийн талаарх шийдвэрүүдийг сумын засаг дарга хариуцаж гаргана.
Түүх, шинжлэх ухаан, соёлын үнэт дурсгал бүхий газар, газрын хэвлий нь улсын
хамгаалалтад байх бөгөөд аливаа олдворууд төрийн өмч болно.
Хөдөлмөр эрхлэлт
Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)
Энэхүү хууль нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөр эрхлэгч болон ажил олгогч
нарын нийтлэг эрх, үүргийг тодорхойлдог. Энэ хууль нь ажил гүйцэтгэх болон хөдөлмөрийн
гэрээний бүхий л зүйлийг тодорхойлж, зохицуулдаг. Үүнд:
• хамтын гэрээ, хэлэлцээр;
• хөдөлмөрийн маргаан;
• ажлын байрны нөхцөл;
• хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага; ба
• жендэрийн тэгш байдлын баталгаа.
Энэ хуулийн дагуу хөдөлмөр эрхлэгч дараах зүйлийг авах эрхтэй:
• аюулгүй ажиллах нөхцөл;
• гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;
• амралт эдлэх эрх;
• ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад элсэх эрх;
ба
• тэтгэвэр, нийгмийн даатгалд хамрагдах гэх мэт бусад эрх.
Хамтын гэрээ нь мэргэжил, эдийн засгийн салбарт, бүс, сум, аймаг, дүүрэг, нийслэлийн
хэмжээнд байгуулагдаж болно. Эдгээр хамтын гэрээнд бүгдэд нь холбогдох зохицуулагчид
бүртгүүлэх ёстой. Хөдөлмөрийн Арбитрын шүүх хамтын хөдөлмөрийн маргааныг, шүүх
эсвэл комисс нь хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэдэг.
Эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал
Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах, харьцах тухай хуулиудыг дээрх 2.4.9-р хэсэгт тусгасан
болно.
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008 он)
Энэхүү хуулиар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх төрийн бодлого, үндсэн
зарчмыг тодорхойлсон болно. Энэ нь хөдөлмөр, ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны стандарт болон нөхцөлийг бүрдүүлж, ажилчид, ажиллаж байгаа иргэд эрүүл,
аюулгүй орчинд ажиллах боломжийг олгодог.
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Эрүүл мэндийн тухай хууль (2011 он)
Энэхүү хууль нь хүний эрүүл мэнд, аюулгүй амьдрах болон ажиллах нөхцөлийг хангах зэрэг
чиглэлээр хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн эрх, үүргийг тодорхойлдог.
Энэхүү хууль нь доорх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх журмын дагуу дараах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхийг шаарддаг:
•

Ундны болон ахуйн усны хангамж;

•

Тоос, утаа, бохирдол зэргийг багтаасан агаарын чанарын менежмент;

•

Хөрсний ариутгал, хог хаягдал, бохир усны байгууламж, усны нүх, болон
угаалгын өрөө;

•

Эмнэлгийн хог хаягдал, цацраг идэвхт болон химийн хорт бодисыг
зайлуулах арга;

•

Hийтийн хэрэгцээнд зориулан орон сууц, барилга байгууламж барих;

•

химийн хорт бодис, ионжуулагч туяаг ашиглах;

•

Дуу чимээ ихтэй, чичиргээ, цахилгаан соронзон орон эсвэл радио долгионы
нөлөөнд автдаг орчин дахь үйл ажиллагаа;

•

Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ашиглах; ба

•

Бүтээгдэхүүн, технологийн импорт.

Энэ хуулийн дагуу аж ахуйн нэгжийн үүрэгүүд:
•

Бизнесийнхээ хүрээнд холбогдох журмыг дагаж мөрдөх, үүнд эрүүл мэнд
болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн ажиллуулах; ба

•

Ажилчид болон харилцагчдаас эрүүл мэндийн тухай хууль, шаардлагыг
биелүүлэхийг шаардах.

Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хууль (2006)
Ашигт малтмалын тухай хуулийн зорилго нь ашигт малтмал хайх, олборлох, уул уурхайн
бүс нутаг, тэдгээрийн ойр орчныг хамгаалахад оршино. Энэхүү хуульд ашигт малтмалын
лицензийг Монгол улсад татвар төлдөг компаниуд буюу хамтран ажиллагсад (хуулийн
этгээд) -д олгохоор заасан байгаа.
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах эрхтэй:
•

уул уурхайн талбайг олборлолт болон холбогдох үйл ажиллагаанд ашиглах;

•

Зэргэлдээ газар өмчлөгч, эздийн зөвшөөрөлтэйгөөр уул уурхайн талбайд
нэвтрэх;

•

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газар, ус ашиглах;

•

бүх төрлийн ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн, ашигт малтмалын олборлолтыг
улсын болон / эсвэл олон улсын зах зээлд борлуулах;

•

бүх төрлийн ашигт малтмалын ашиглалтын лицензийг энэ хуульд заасан
болзол, журмаар шилжүүлэх;

•

уул уурхайн талбайг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн шилжүүлэх; ба
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•

цацраг идэвхт ашигт малтмалаас бусад ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
хугацааг ашигт малтмалын нөөцөөс хамааран хорин (20) жилийн
хугацаагаар хоёр удаа сунгах.

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах үүрэг хүлээнэ:
•

уул уурхайн талбайн хил хязгаарыг тодорхойлох;

•

байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийг дагаж мөрдөх; ба;

•

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) -ны тогтоосон тусгай
дансанд нэг жилийн хугацаанд байгаль орчныг хамгаалах төсвийн 50% -тай
тэнцэх хэмжээний хөрөнгө байршуулах. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль
орчны чиглэлээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд эдгээр хөрөнгийг
БОАЖЯ-аас тус асуудлыг шийдвэрлэхэд ашиглаж болно.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг
төсөл эхлэхээс өмнө хийж, батлуулна. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь
уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн бүх
тохиолдлыг бүртгэх шаардлагатай. Мөн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн талаарх жилийн тайлангийнхаа хуулбарыг бэлтгэж, байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, холбогдох аймаг, сум, дүүргийн Засаг дарга,
мэргэжлийн хяналтын газарт ирүүлнэ. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчны
чиглэлээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа, ашиглалт нь
хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул учруулж байгаа тохиолдолд улсын
байцаагч прокурорын зөвшөөрлөөр зөрчлийг арилгах хүртэл түр зогсоож болно. Ашигт
малтмалын тухай хуульд заасан журмын дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцалж
болох бөгөөд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.
Монгол улсын засгийн газрын журам
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх журам (2013 он)
Монгол Улсын Засгийн газар 2012 онд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай
хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
зохицуулалтыг (Хавсралт 2, 2013 оны 11-р сарын 16-ны № 374 тогтоол) батлав. Энэхүү
журамд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ) хийх үйл явц, шаардлагууд,
БОНБҮ-д хамрагдсан талуудын үүрэг, хариуцлага, холбогдох шийдвэр гаргах зэрэг
асуудлыг тусгасан болно.
Энэхүү журамд БОНБҮ-ийн боловсруулалт (жишээ нь, суурь судалгаа, хүрээлэн буй орчны
нөлөөллийн ерөнхий эсвэл нарийвчилсан үнэлгээ, хүрээлэн буй орчны менежментийн
төлөвлөгөө), БОНБҮ-ийн үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнах,
үнэлэх, БОНБҮ-ний өгөгдлийн баазны тавигдах шаардлагыг хангаж өгдөг.
Уул уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг нөхөн сэргээх, хаах журам (2019 он)
Энэхүү журмыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
сайдын хамтран байгуулж 2019 оны 8-р сарын 28-ны өдрийн А / 181, А / 458 дугаар
тушаалаар батлав.
Энэхүү журам нь уурхай, хүдэр боловсруулах үйлдвэрүүдийн нөхөн сэргээлтийн талууд,
уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад тавигдах шаардлага, уурхайн
хаалтын үйл ажиллагааг батлах алхамууд, байгаль орчны хяналт-шинжилгээ, засвар
үйлчилгээний хөтөлбөрүүдийг зохицуулдаг.
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Газрын тос ба цацраг идэвхт ашигт малтмалын хаалтыг энэ журамд хамруулахгүй.
Монгол улсын байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
стандартууд
ХАТ-тэй холбоотой байгаль орчны чанар, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын сонгосон
стандартыг Хүснэгт 1-д нэгтгэв.
Эдгээр стандартууд нь Монгол Улсын үндэсний
шаардлагыг дагаж мөрддөг.
Хүснэгт 1 Төслийн барилга ба ашиглалттай холбоотой байгаль орчны ба нийгмийн
стандарт
No.

Байгаль орчин / эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын стандартууд

1

MNS 4585:2016

2

MNS 5885:2008

3

MNS 4943:2015

4

MNS 4288:1995

5

MNS 4288:1995

6

MNS 6734:2018

7
8

MNS 6148:2010.
MNS4586:1998
MNS ISO 566711:2000.
MNS (ISO) 56671:2002

9
10
11
12
13

MNS 900:2005
MNS (ISO) 566710:2001
MNS (ISO) 566713:2001

14

MNS 3342:1982

15

MNS 5914:2008

16

MNS 5915 : 2008

17

MNS 5916:2008

18

MNS 5917 : 2008

19

MNS 5918:2008

20

MNS5850:2008

21

MNS3298-90

22

MNS6458:2014

23

MNS5029:2011

Агаарын чанар
Агаарын чанар - Агаарын чанарын үзүүлэлтүүд. Техникийн ерөнхий
шаардлага
Агаар бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдсөн агууламж. Техникийн
ерөнхий шаардлага
Усны чанар
Усны чанар. Бохир ус
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих газрыг сонгоход тавигдах ерөнхий
шаардлага болон ус цэвэршүүлэх технологи ба үр нөлөө
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих газрыг сонгоход тавигдах ерөнхий
шаардлага болон ус цэвэршүүлэх технологи ба үр нөлөө
Дахин ашиглах зориулалтаар цэвэрлэсэн ус. Техникийн ерөнхий
шаардлага
Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулж буй бодисын дээд хязгаар
Усны чанар. Ерөнхий шаардлага
Усны чанар. Дээж авах. 4-р хэсэг: Газрын доорхи усны дээж авах заавар
Усны чанар. Дээж авах. 1-р хэсэг. Дээж авах хөтөлбөрийн дизайн
боловсруулах заавар
Байгаль орчин. Хүний эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ус
уух. Эрүүл ахуйн шаардлага ба чанарын хяналт
Усны чанар. Дээж авах. 10-р хэсэг. Бохир усны дээж авах журам
Усны чанар. Дээж авах. 13-р хэсэг. Бохир ус, цэвэрлэх байгууламжийн
лагийг дээж авах журам
Газрын доорхи усыг бохирдол / бохирдлоос хамгаалах ерөнхий
шаардлага
Газар ба Хөрс
Байгаль орчин. Газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо, тодорхойлолт
Уул уурхай, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад гарах доройтлын
талбайн ангилал
Байгаль орчин. Газрын малтлага хийх явцад үржил шимтэй хөрсийг
зайлуулах, түр хугацаагаар хадгалахад тавигдах шаардлага.
Уул уурхайн улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх
Байгаль орчин. Устгасан газрын нөхөн ургамалжилт. Техникийн ерөнхий
шаардлага
Хөрсний чанар. Хөрсний бохирдуулагч элементүүд ба бодисууд
Байгаль орчныг хамгаалах. Хөрс. Шинжилгээний зориулалттай сорьц
дээрх ерөнхий шаардлага
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай
бодис болон бүтээгдэхүүнийг хадгалахад тавигдах ерөнхий шаардлага
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай
бодисын шошго, тэмдэглэгээ
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MNS 5002:2000

25

MNS 25003: 200

26

MNS 4585:2016

27

MNS 0017-5-121:1992

28

MNS 5003:2000

29

MNS12.1.009:1985

30

MNS 2.1.16:1988

31
32

MNS
12.4.005:1985
MNS
12.1.017:1988

33

MNS 6437:2014

34

MNS4223:1994
MNS0012104:1994

35

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал. Дуу чимээний норм ба
аюулгүй ажиллах горимд тавигдах ерөнхий шаардлага
Дуу чимээг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага
Агаарын чанарын үндэсний стандарт (дуу чимээний зөвшөөрөгдөх
хэмжээ)
Авто тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний түвшин ба хэмжих
арга
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал. Дуу чимээг хэмжихэд
тавигдах ерөнхий шаардлага
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Дуу чимээ. Орон сууц, иргэний
байгууламжны зөвшөөрөгдөх дуу чимээний түвшин
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандарт систем. Хэт их дуу
чимээтэй. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдал. Дуу чимээнээс
хамгаалах хэрэгсэл болон арга. Ангилал
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандарт систем. Хэт их дуу
чимээтэй. Ажлын байрны дуу чимээг хэмжих арга
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүсийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал.
Ерөнхий шаардлага
Тэсрэх бодис. Ерөнхий шаардлага
Тэсрэх бодисын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага

Олон улсын гэрээ
Олон улсын гэрээ нь улс орнуудын хүлээсэн үүрэг бөгөөд гэрээнд заасан журмын дагуу
ажиллана. Хэрэв олон улсын гэрээнд тусгагдсан үүргийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх
шаардлагатай бол засгийн газар олон улсын гэрээний нөхцөлийг хэрэгжүүлэх үндэсний
хууль тогтоомжийг тунхаглах ёстой. Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын тодорхой
гэрээг хэрэгжүүлэх тодорхой хуулиудыг тунхагласан ч үндэсний хууль тогтоомж нь Монгол
Улс гарын үсэг зурсан олон улсын гэрээтэй зөрчилтэй тохиолдолд олон улсын гэрээний
шаардлагыг дагаж мөрдөж байх заалтуудыг үндэсний хууль тогтоомжид тусгасан болно.
Төслийн санхүүжилтийн хувьд ЕСБХБ (болон ихэнх ОУБС) нь гүйцэтгэлийн шаардлагад
заасны дагуу, санхүүжилтийн нөхцөлтэй холбогдох олон улсын гэрээнд нийцэж байхыг
шаарддаг. Иймээс Монгол Улс гарын үсэг зурсан эсэхээс үл хамааран олон улсын гэрээний
нөхцөлийг ойлгож мөрдөх шаардлагатай байна. Төсөлд хамаарах олон улсын гэрээний товч
тоймыг доор харуулав.
Ургамал, Амьтны хамгаалалт
Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенц ('CMS')
Монгол Улс энэхүү конвенцыг 1999 онд баталжээ. Энэхүү конвенц нь нутаг дэвсгэр, нуур,
гол, мөрөн, шувууны нүүдлийн зүйлийг төрөл бүрийн хүрээнд хадгалахад чиглэгддэг.
Энэхүү нүүдлийн амьтдыг хамгаалах (CMS) конвенцын хүрээнд нэн ховордсон амьтдад
анхаарлаа хандуулж хэд хэдэн гэрээ, харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг
зурав. Монгол Улс нүүдлийн амьтдыг хамгаалах зүйл (CMS) -ийг баталж, дараах Гэрээ,
Санамж бичигт гарын үсэг зурсан болно. Нэмж дурдахад, Монгол Улс нь CMS Төв Азийн
хөхтөн амьтны санаачилга (CAMI) болон Төв Азийн нислэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг улс юм.
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Африк, Евразийн нутаг дэвсгэрт нүүдлийн махчин шувууг хамгаалах талаарх
санамж бичиг
Монгол Улс энэ санамж бичигт 2008 онд гарын үсэг зурсан. Энэхүү санамж бичгийн зорилго
нь нүүдлийн махчин шувуудын байгаль орчныг хамгаалах таатай байдлыг хангах,
тэдгээрийн нутаг дэвсгэр, популяцын динамик байдал, амьдрах орчныг харгалзан үзэх
явдал юм. Эдгээр зорилтыг биелүүлэхийн тулд харилцан ойлголцлын санамж бичигт хэд
хэдэн арга хэмжээ авсан, тухайлбал үндэсний хууль тогтоомжийг сурталчлах, амьдрах
орчныг тодорхойлох болон анхаарал тавих, тоо толгойг сэргээх арга хэмжээнүүдийг авсан
байдаг.
Бөхөн ан амьтныг хамгаалах талаарх санамж бичиг
Монгол Улс 2010 онд Санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Харилцан ойлголцлын санамж
бичгийн зорилго нь бөхөнгийн байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг удирдан
чиглүүлэх зам болон төлөвлөгөөг гаргах явдал бөгөөд энэ нь Бөхөнгийн эвэр гэх мэт
зүйлүүдийг импортолж буй орнуудаас сэргийлэх хэрэгтэй юм. Эдгээр зорилтыг биелүүлэхэд
чиглэсэн олон арга хэмжээ нь популяцын хяналтыг сайжруулах, хулгайн гэмт хэргийг хянах,
мэдлэг болон сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх, болон хяналттай зохиомол орчинд үржүүлэх
зэрэг болно.
Олон улсын Чухал Намгархаг газар, тухайлбал усны шувуудын амьдрах орчин
болох Рамсарын конвенц
Монгол Улс энэхүү конвенцыг 1992 онд баталжээ. Рамсарын конвенц гэж нэрлэдэг Ус
намгархаг газар нутгийн тухай конвенц нь засгийн газар хоорондын гэрээ бөгөөд олон
улсын чухал гэж үзсэн намгархаг газрыг хамгаалах болон бүх намгархаг газрыг тогтвортой
ашиглах чиглэлээр үндэсний үйл ажиллагаа, олон улсын хамтын ажиллагааны тогтолцоог
бүрдүүлж өгдөг.
Нэн ховордсон амьтдын төрөл зүйлийн олон улсын худалдааны конвенц
Монгол улс энэхүү конвенцыг 1995 онд баталжээ. Зэрлэг амьтан болон ургамлын
ховордсон зүйлүүдтэй олон улсын худалдаанд оролцох тухай конвенц нь зэрлэг амьтан ба
ургамлын сорьцыг олон улсын худалдаанд оруулах нь тэдний оршин тогтноход аюул занал
учруулахгүй байх зорилттой юм.
Биологийн төрөл зүйл ба Тогтвортой хөгжил
Биологийн төрөл зүйл байдлын тухай конвенц
Монгол улс уг конвенцыг 1993 онд баталсан. Биологийн төрөл зүйл байдлын тухай конвенц
нь тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд голдуу анхаарч гурван үндсэн зорилтыг дэвшүүлжээ:
биологийн төрөл зүйл байдлыг хадгалах, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг тогтвортой ашиглах
ба генетик санг ашигласны үр шимийг шударга, тэгш байдлаар хуваалцах явдал юм.
Цөлжилттэй тэмцэх НҮБ-ын конвенц
Монгол улс уг конвенцыг 1996 онд баталсан. 1994 онд байгуулагдсан Цөлжилттэй тэмцэх
НҮБ (UNCCD) нь байгаль орчин ба дэвшилтэт газрыг тогтвортой менежменттэй холбодог
цорын ганц хууль ёсны хүчин төгөлдөр олон улсын гэрээ юм. Уг конвенц нь хуурай, хагас
хуурай, хуурай чийглэг газар нутгийг онцгой эмзэг экосистемтэй хүн ам оршин суух
боломжтой хуурай газар гэж нэрлэж үздэг.
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Эрчим хүч, Цаг уурын өөрчлөлт, Агаарын чанар
Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Талаарх НҮБ-ын Суурь Конвенц
Монгол улс уг конвенцыг 1994 онд баталсан. Энэхүү конвенцын зорилго нь агаар мандалд
хүлэмжийн хийн (greenhouse gas) агууламжийг цаг уурын тогтолцоонд аюултай
антропогентэй урвалт орохоос урьдчилан сэргийлэх түвшинд тогтвортой байлгах явдал юм.
Парисын Цаг уурын Хэлцэл
Монгол Улс уг хэлцэлд 2016 онд элссэн. НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь
конвенцын хүрээнд (UNFCCC) хүлэмжийн хийн (greenhouse gas) ялгарлыг бууруулах, дасан
зохицох, санхүүжүүлэх чиглэлээр 2020 оноос эхлэх гэрээ юм.
Аюултай Бодис
Олон улсын Худалдаанд Зарим Аюултай Химийн бодис, Пестицидийг Урьдчилан
Мэдэгдэх Зөвшөөрлийн журмын тухай Роттердамын Конвенц
Монгол Улс уг конвенцыг 2001 онд баталжээ. Энэхүү конвенц нь конвенцод оролцогч талууд
урьдчилан мэдээлсэн зөвшилцлийн журамд оруулах тухай талуудад мэдэгдсэн эрүүл мэнд,
байгаль орчинд хохирол учруулдаг шалтгаанаар хориглосон эсвэл эрс хязгаарлагдсан
пестицид болон үйлдвэрийн химийн бодисд хамарна. Урьдчилан мэдээлсэн зөвшилцлийн
журмын дагуу бүх талууд тодорхой жагсаалтад орсон химийн бодисыг импортлохыг
зөвшөөрөх эсэх талаар мэдээлэл өгөх боломжтой.
Органик Бохирдуулагч Бодисын Талаар Стокгольмын Конвенц
Монгол Улс уг конвенцыг 2004 онд баталжээ. Энэхүү гэрээний зорилго нь удаан хугацаанд
байгаль орчинд үлдэх химийн бодисоос хамгаалах; газарзүйн хувьд өргөн тархалтыг
зогсоох; биологийн хуримтлагдагч болох эдгээр нь хүн болон ан амьтдад үүсэхээс
хамгаалах явдалууд юм.
Хог хаягдал
Аюултай Хог Хаягдлын Хил Дамнасан Нүүдэл ба Тэдгээрийг Устгах тухай Конвенц
Монгол Улс уг конвенцыг 1997 онд баталжээ. Энэхүү конвенц нь байгаль орчинд ээлтэй
менежмент, түүний эх үүсвэртэй ойрхон хог хаягдлыг зайлуулах зэрэг хэд хэдэн зарчмыг
агуулдаг. Мөн уг Конвенц нь аюултай хог хаягдлын хил дамнасан хөдөлгөөнд тавих хяналт,
хөдөлгөөний баримт бичигт тавигдах шаардлагыг багтаасан бөгөөд зарим тохиолдолд
экспортын улсыг импорт, дамжин өнгөрөх улсуудын эрх бүхий байгууллагад урьдчилан
бичгээр мэдэгддэг.
Биет болон Биет бус Соёлын өв
Дэлхийн Соёл, Байгалийн Өвийг Хамгаалах тухай Конвенц
Монгол Улс 1990 онд уг конвенцыг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү конвенц нь соёлын болон
байгалийн өвийг таних, хамгаалах, ирээдүй хойч үедээ танилцуулах болон дамжуулахад
чиглэгддэг.
Соёлын Биет бус Өвийг Хамгаалах Тухай Конвенц
Монгол Улс 2005 онд энэхүү конвенцыг батлав. Энэхүү конвенц нь биет бус соёлын өвийг
хамгаалахад дараах зүйлийг багтаасан болно: хэл; хөгжим; дуу; жүжиглэх урлаг; нийгмийн
практик; зан үйл, баярын арга хэмжээ; уламжлалт гар урлал, мэдлэг; байгаль болон орчлон
ертөнцтэй холбогдох зан үйл болон мэдлэг.
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Хөдөлмөрийн Харилцаа ба Ажилчдын Эрх
Монгол Улс 1968 оноос хойш Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын ('ОУХБ') гишүүн
байсан ба, ОУХБ-ын олон конвенцыг баталжээ. Үүнд:
•

Хөдөлмөр Xүчирхийллийн Kонвенц, 1930 (№29), 15.03.2005-нд батлагдсан;

•

Холбооны Эрх чөлөө болон 3охион Байгуулах Эрхийг Xамгаалах Tухай 1948
оны Kонвенц, 03/06/1969-нд батлагдсан, (№ 87);

•

Хамтын Xэлэлцээрийг 3охион Байгуулах, Xамтын Xэлэлцээр Xийх Эрх, 1949
(№98), 03/06/06-нд батлагдсан;

•

Тэнцүү Цалин Xөлсний Kонвенц, 1951 (№100), 03/06/1969-нд батлагдсан;

•

Эхчүүдийг Xамгаалах Tухай Kонвец (Шинэчлэгдсэн хувилбар)1952 (№. 103),
03/06/1969-нд батлагдсан;

•

Хөдөлмөрийн Хүчирхийллийг Цуцлах Конвец, 1957 (№ 105), 15/03/2005-нд
батлагдсан;

•

Ялгаварлан Гадуурхах Тухай (Ажил эрхлэлт ба ажил мэргэжил) Конвенц,
1958 (№ 111), 03/06/1969-нд батлагдсан;

•

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Бодлогын Конвенц, 1964 (№. 122), 24/11/1976-нд
батлагдсан;

•

Ажилчдын Төлөөлөгчдийн Конвенц, 1971 (№. 135), 08/10/1996-нд
батлагдсан;

•

Ажил эрхлэлтийн Насны Хамгийн Бага Конвенц, 1973 (№. 138), Насны доод
хэмжээг зааж өгсөн болно: 15 нас, 16/12/2002-нд батлагдсан;

•

Гурвалсан Зөвлөлдөх (Олон Улсын Хөдөлмөрийн Стандарт) Конвенц, 1976
(№. 144), 10/08/1998-нд батлагдсан;

•

Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн Тухай Конвенц, 1981 (№. 155),
03/02/1998-нд батлагдсан; ба

•

Мэргэжлийн сэргээн засалт болон Хөдөлмөр эрхлэлт (Хөгжлийн
Бэрхшээлтэй Иргэд) Конвенц, 1983 (№. 159), 03/02/1998-нд батлагдсан.

Төслийг Санхүүжүүлэхэд Тавигдах Шаардлага
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн энэхүү үнэлгээг тухайн төслийн ирээдүйн
зээлдүүлэгч болох олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын (ОУСБ) холбогдох шаардлагыг
хангахад ашигладаг. Эрдэнэ Монгол нь Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)
-ийн гүйцэтгэлийн шаардлага, стандартыг төслийн үйл ажиллагааны явцад дагаж мөрдөх
олон улсын үндсэн стандарт болгон баталжээ.
ЕСБХБ-ын Гүйцэтгэлд Тавигдах Шаардлага
ЕСБХБ-ын 2019 оны Байгаль орчин, Hийгмийн бодлогын дагуу ЕСБХБ нь өөрийн
санхүүжүүлж буй төслүүдийг байгаль орчны болон нийгмийн үнэлгээ, хяналт шинжилгээний
үйл ажиллагааныхаа хүрээнд дараах зүйлсийг хангаж байхыг эрэлхийлдэг:
•

Нийгэм болон байгаль орчны хувьд тогтвортой байх;

•

Нөлөөлөлд өртсөн ажилчид болон олон нийтийн эрхийг хүндэтгэх байх; ба
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•

Холбогдох зохицуулалтын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж, ажиллуулан
олон улсын сайн жишгийг мөрдөж байх.

Энэхүү зорилтыг амжилттай практик үр дүнд хүргэхийн тулд ЕСБХБ байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөлөл, тулгамдсан асуудлуудыг хамарсан иж бүрэн багц хуулиудыг батлав.
ЕСБХБ нь Европын Холбооны байгаль орчны стандартыг, түүнчлэн, олон нийттэй харилцах
(PR) харилцаанд тусгагдсан Европын байгаль орчны зарчмуудыг сурталчлах үүрэгтэй. Тус
банк нь төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг үнэлэх,
зохицуулахыг харилцагчдаас хүлээдэг бөгөөд ингэснээр төслүүд нь олон нийтийн
харилцаанд (PR) нийцдэг. ЕСБХБ нь тус банкны oлон нийтийн харилцаанд нийцэхгүй
төслийг санхүүжүүлэх эсвэл дэмжих боломжгүй байдаг.
PR1: Байгаль орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ ба Менежмент
PR1 нь төсөл хэрэгжсэнтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, асуудлуудыг
тодорхойлох, төслийн үйл ажиллагааны туршид үйлчлүүлэгчийн удирдлага, байгаль орчны
гүйцэтгэлийг тодорхойлох нэгдсэн үнэлгээний ач холбогдлыг тогтоодог. XAT нь "А
ангиллын төсөл" -д ангилагдсан бөгөөд энэ нь Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн бүрэн
үнэлгээ (БОННБҮ) -д хамрагдана гэсэн үг юм.
PR2: Хөдөлмөр ба Ажиллах Нөхцөл
PR2 нь харилцагчид болон тэдний бизнесийн үйл ажиллагааны хувьд ажиллах хүч нь үнэ
цэнэтэй хөрөнгө мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, хүний нөөцийн менежмент, ажилчдын
менежментийн харилцаа нь ажилчдын эрхийг хүндэтгэх, түүний дотор эвлэлдэн нэгдэх эрх
чөлөө, хамтын хэлэлцээр хийх эрхийг чухалд тооцож бизнесийн үйл ажиллагааны
тогтвортой байдлыг хангах гол хүчин зүйл гэж үздэг. Энэхүү олон нийтийн харилцаа (PR)
нь хүний нөөцийн бодлого, журам, стандартыг хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотой төслийн
ашиглалтын хугацаанд дараах шаардлагыг хангаж байгааг баталгаажуулдаг:
•

Ажилчдын үндсэн зарчим ба эрхийг хүндэтгэж хамгаалах;

•

Шударга хандах, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, ажилчдын тэгш боломж
зэрэг хөдөлмөрийн зохистой хөтөлбөрийг сурталчлах;

•

Ажиллагсдын менежментийн харилцааг бий болгох, хадгалах, сайжруулах;

•

Харилцагч тал болон хамтын хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн тухай хууль
тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг дэмжих;

•

Ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах, сурталчлах, ялангуяа
хөдөлмөрийн аюулгүй, эрүүл орчныг бий болгох; ба

•

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хөдөлмөрийн хүчирхийлэл болон
бага насны хүүхдээр хөдөлмөр эрхлүүлэх, (ОУХБ-аас тодорхойлсон)
ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх.

ЕСБХБ Европын Холбооны Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны холбогдох
шаардлагыг дагаж мөрдөхийг шаарддаг бөгөөд ийм шаардлага байхгүй тохиолдолд ОУСКийн (IFC) Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны Удирдамжийг дагаж мөрдөх
шаардлагатай.
PR3: Нөөцийн Үр Ашиг ба Бохирдлоос Урьдчилан Сэргийлэх, Хянах
PR3 нь эдийн засгийн дэвшил хөдөлгөөн болон хотжилт нь агаар, ус ба газрын бохирдлыг
ихэсгэж, орон нутгийн, бүс нутгийн болон дэлхийн түвшинд хүн ба байгаль орчинд аюул
ERD001_A2_Бодлого, хууль эрхзүйн хамрах хүрээ
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учруулж болохуйц хязгаарлагдмал нөөцийг ашигладаг болохыг хүлээн зөвшөөрдөг.
Тиймээс нөөцийн үр ашиг, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хянах нь байгаль орчин болон
нийгмийн тогтвортой байдлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд төсөл нь энэ чиглэлээр олон
улсын сайн жишигт (GIP) нийцэх ёстой гэж үздэг. Энэхүү PR-ийн зорилтууд нь:
•

Эрчим хүч, ус, нөөцийн үр ашгийг дээшлүүлэх, хог хаягдлыг багасгах
чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох;

•

Төслөөс гарсан нөөц, ашиглалтаас үүссэн хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн шат дараатай арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх; ба

•

Төсөлтэй холбоотой хүлэмжийн хийг (GHG) бууруулах ажлыг дэмжих.

PR4: Эрүүл мэнд ба Aюулгүй байдал
PR4 нь ажилчид, төслийн нөлөөлөлд өртсөн олон нийт, хэрэглэгчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй
байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг
арилгах, багасгах ач холбогдлыг тодорхойлдог. Энэхүү PR-ийн зорилтууд нь:
•

Аюулгүй, эрүүл ажлын нөхцөлийг бүрдүүлж, төсөлтэй холбоотой асуудал,
эрсдэлд нийцсэн эрүүл, аюулгүй ажиллагааны менежментийн системийг
нэвтрүүлэх замаар ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалан
сурталчлах.

•

Төсөл хэрэгжиж байх үед олон нийт, хэрэглэгчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй
байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг урьдчилан харах, үнэлэх, урьдчилан
сэргийлэх, багасгах.

PR5: Газар чөлөөлөх, Албадан Нүүлгэн шилжүүлэх, Эдийн засгийн Нүүлгэн
Шилжүүлэлт
Зөв менежмент хийгээгүй тохиолдолд албадан нүүлгэн шилжүүлэлт нь хүмүүс болон олон
нийтийн удаан хугацааны бэрхшээл, ядуурал үүсгэх магадлалтай бөгөөд байгаль орчны
хохирол, нүүлгэн шилжүүлсэн нутаг дэвсгэрт нийгэм, эдийн засгийн сөрөг үр дагаварт
хүргэж болзошгүй юм. Зарим тохиолдолд албадан нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг муу
гүйцэтгэсэн нь харилцагчийг хууль эрх зүйн болон бусад хүнд байдалд шилжүүлж
болзошгүй юм. Энэхүү PR-ийн зорилтууд нь:
•

Альтернатив төслийн зураг төслийг судлах замаар албадан нүүлгэн
шилжүүлэлтээс зайлсхийх, хэрэв зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд багасгах
арга хэмжээ авах.

•

Газар чөлөөлөх эсвэл хязгаарлалтаас үүдэлтэй иргэдийн нийгэм болон
эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг багасгах замаар:
(i) алдагдсан хөрөнгийн нөхөн төлбөр,
(ii) нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг холбогдох мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх,
нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн мэдээллээр хангах;

•

Нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх болон
сайжруулах; ба

•

Нүүлгэн шилжүүлэх газарт удаан хугацаагаар амьдрах баталгаатай орон
сууцаар хангах замаар шилжин ирэгсдийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулах.
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PR6: Биологийн Төрөл Зүйлийн Байдлыг Хадгалах болон Амьд Байгалийн Нөөцийн
Тогтвортой Менежмент
PR6 нь биологийн төрөл байдлыг хадгалах болон амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой
менежмент нь байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангахад чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг гэж үздэг. Энэхүү PR нь экосистемийн үндсэн экологийн чиг үүрэг, тэдгээрийн
дэмжиж буй биологийн төрөл зүйл байдлыг хадгалахын ач холбогдлыг тодорхойлдог. Бүх
экосистем нь амьд организмын нарийн төлөв байдлыг дэмждэг бөгөөд бүгд өөр өөрийн
гэсэн үүрэг, баялаг, ач холбогдлын хувьд харилцан адилгүй байдаг. Энэхүү PR-ийн
зорилтууд нь:
•

Урьдчилан сэргийлэх арга ашиглан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах,
хадгалах;

•

Биологийн төрөл зүйл байдлыг бага ч гэсэн алдахгүй, шаардлагатай
тохиолдолд биологийн төрөл зүйл байдлын нөхцөл зүйлийг нэмэх зорилгоор
биологийн төрөл зүйлийн алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг шат
дараатайгаар хэрэгжүүлэх; ба

•

Байгалийн нөөцийг тогтвортой менежмент, ашиглах олон улсын сайн жишгийг
сурталчлах.

PR7: Уугуул Ард Иргэд
"Уугуул ард иргэд" гэсэн ойлголт нийтлэг байдаггүй бөгөөд улс орнуудад уугуул иргэдийг
"уугуул үндэстний цөөнх", "нутгийн уугуул иргэд", "толгод овгууд", "цөөнх үндэстэн",
"хуваарьт омгууд", "анхны үндэстнүүд" эсвэл "омгийн бүлгүүд" гэх мэт нэрээр нэрлэдэг.
ЕСБХБ-ын PR 7-т "Уугуул иргэд" гэсэн нэр томьёог үндэсний нийгэм дэх давамгайлсан
бүлгүүдээс ялгаатай нийгэм, соёлын бүлгийг илэрхийлдэг бөгөөд дараах бүх шинж
чанаруудыг ямар нэг түвшинд эзэмшдэг:
•

Өөр өөр үндэстэн ястан, соёлын бүлгийн гишүүнээр өөрийгөө таних, энэ
өвөрмөц байдлыг бусад хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх;

•

Төслийн нутаг дэвсгэр дэх газарзүйн өөр өөр амьдрах орчин, уламжлалт
газар нутаг буюу өвөг дээдсийн нутаг дэвсгэр болон нутаг дэвсгэр дэх
байгалийн нөөцөд хамтын ач холбогдол өгөх;

•

Цалингүй (болон ихэвчлэн нүүдэлчин) амьжиргааны стратегиа баримталдаг,
статусыг өөрийн зан заншил, уламжлалаар эсвэл тусгай хууль тогтоомжоор
зохицуулж ирсэн хүн амын удам угсаа;

•

Уламжлалт соёл, эдийн засаг буюу нийгэм эсвэл улс төрийн заншил нь
давамгайлж буй соёлоос тусдаа байдаг соёл боловсролтой;

•

Тухайн улс эсвэл бүс нутгийн албан ёсны хэл, аялгуунаас ялгаатай хэлтэй.

Энэхүү тодорхойлолтуудыг авч үзвэл дээр дурдсан бүх шинж чанаруудыг "Уугуул иргэд" гэж
үзэхийн тулд ямарваа түвшинд байлгах шаардлагыг үндэслэн энэхүү (PR)-ийг Монгол
Улсад малчидтай холбоогүй болох бөгөөд Монголд уугуул ард иргэдийн засгийн газрын
тодорхойлолт байдаггүй. Энэхүү БОННҮ-ийн малчдыг уламжлалт амьдралын хэв маягт нь
эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн өөрчлөлтөөр дарамт үзүүлдэг тул "эмзэг бүлэгт" тооцдог.
PR8: Соёлын Өв
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PR8 нь өнөөгийн болон ирээдүй хойч үеийнхэнд соёлын өвийн ач холбогдлыг чухалчилж
тодотгодог. Энэхүү PR зорилго нь соёлын өвийг хамгаалах, харилцагчдад үйл ажиллагааны
явцад соёлын өвд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үгүй хийх, багасгах чиглэлээр нийцүүлхэд
оршино. ЕСБХБ нь соёлын өвийг төслийн үйл ажиллагаанаас хамгаалахыг шаарддаг.
Энэхүү PR-ийн зорилтууд нь:
•

Соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх;

•

Соёлын өвийг төслийн үр дагавраас үүдэлтэй сөрөг нөлөөнөөс шат
дараатай хамгаалах арга хэрэгслийг хэрэгжүүлэх;

•

Соёлын өвийг бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглахаас хүртэх ашиг тусыг
тэгш хуваалцахыг дэмжих; ба

•

Соёлын өвийн талаар мэдлэг, үнэлэмжийг сурталчлах.

PR9: Санхүүгийн 3уучлагчид
Энэхүү төсөлтэй холбоотой санхүүгийн зуучлагч байхгүй.
PR10: Мэдээллийн Ил Тод Байдал ба Хувьцаа Эзэмшигч Талуудын Оролцоо
PR10 нь төслийн хүрээнд шууд нөлөөлж буй үйлчлүүлэгч, түүний ажилчид, орон нутгийн
иргэд хоорондын нээлттэй, ил тод харилцааны ач холбогдлыг тодотгодог бөгөөд бусад
оролцогч, хувцаа эзэмшигч талууд нь Олон Улсын Үйлдвэрлэлийн Сайн Туршлага (GIIP) ба
корпорацын иргэншил харьяаллын чухал хэсэг юм. Нэмж дурдахад үр дүнтэй олон нийтийн
оролцоо нь нийгэмд үзүүлэх эрсдэл, нөлөөллийг амжилттай удирдаж, олон нийтийн үр
өгөөжийг дээшлүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэхүү PR-ийн зорилтууд нь:
•

Харилцагч нарт болон хамтран оролцогч талуудын хооронд, ялангуяа шууд
өртөгч нартай констрактив харилцаа тогтоон хадгалах оролцогч талуудын
оролцоотой системчилсэн хандлагыг тоймлох;

•

Төслийн оролцогч талуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах замаар
үйлчлүүлэгчдийн байгаль орчин, нийгмийн байдлыг сайжруулахад дэмжлэг
үзүүлэх;

•

Төслийн явцад нөлөөлж буй нийгмийн бүлэгтэй холбогдох нөлөөллийг бий
болгох, байгаль орчин, нийгмийн чухал мэдээллийг төслийн оролцогч
талуудад нээлттэй болгох арга хэрэгслийг сурталчлан хангах; ба

•

Нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлэг болон бусад оролцогч талуудын гомдлыг
зохих ёсоор зохицуулах.

Эрдэнэ Монголын Cтандарт
Дээр дурдсан журам, стандартуудаас гадна Эрдэнэ Монголын бүрэн бүтэн байдал, ил тод
байдал, хариуцлага, нийгмийн хариуцлага болон байгаль орчны талаар баримтлах үндсэн
бодлогуудыг ХАТ-ийн бүх үе шатуудад мөрдөнө. Эрдэнэ Монголын бодлого нь дор
жагсаасан үндсэн чиг үүрэгт хамаарна:
•

Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал ба Хамгаалалт

•

Санхүүгийн менежмент

•

Хайгуул ба Tалбайн ашиглалт

•

Хүний нөөц
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•

Захиргаа

•

Мэдээллийн технологи

•

Байгаль орчны Mенежмент

•

Оролцогч талуудын Xарилцааны Mенежмент

Ашигласан материал
• Байгаль орчны дүрэм, журмын мэдээллийн сан. https://www.eic.mn/legalinfo/. 2020 оны
2-р сарын 12-нд хандалт хийсэн.
• Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп. болон Эрдэнэ Монгол ХХК. 2019. Эрүүл мэнд,
аюулгүй байдал, байгаль орчин ба олон нийтийн бодлого.
• Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк. 2019. Байгаль орчин, Hийгмийн бодлого.
• Монгол орны ховор ургамлын жагсаалт. 2015. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны
410 тоот тогтоолын дагуу өөрчлөлт оруулсан.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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БОННҮ-НЫ АРГА ЗҮЙ
Танилцуулга
Энэ бүлэгт Хөндий Алтны Төслийн (ХАТ-төсөл) Байгаль орчин, Нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээг (БОННҮ) боловсруулахад тавигдах нийтлэг шаардлага, түүнийг хэрэгжүүлэх арга
зам болон үе шатуудыг нэгтгэн харуулав. Уг арга зүй нь ХАТ-д Байгаль орчин, Нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулах үе шат түүний шаардлагуудыг хэрхэн хэрэгжүүлсэн
болохыг тусгасан болно.
БОННҮ-ны шаардлагууд
БОННҮ нь хэрэгжиж буй төслийн нийгмийн орчин болон биофизик хоорондын харилцан
нөлөөллийг тодорхойлж үнэлдэг албан ёсны үйл явц юм. БОННҮ-г эрх бүхий байгууллагаар
гүйцэтгүүлж, тайлангийн үр дүнг харгалзан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эсэхээ
шийдвэрлэдэг. БОННҮ-г боловсруулахад Байгаль орчны менежментийн зорилт болон
байгаль орчин, нийгмийн
боломжит сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний
төлөвлөлт нь салшгүй нэг хэсэг болдог.
БОННҮ-г Европын Холбооны Байгаль Орчны Нөлөөлөх Байдлын Удирдамжийн (Европын
Холбооны засгийн газрын 2014 оны Дөрөвдүгээр сарын 16 ны 2014/52/EU тоот Төрийн
болон хувийн хэвшлийн төслүүдийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ)
шаардлагын дагуу явуулна.
Ашигласан мэдээлэл
ХАТ нь 2016 болон 2017 онуудад Эко Трейд ХХК-аар ХАТ-ийн бүс нутгийн байгаль орчин,
нийгэмтэй холбогдолтой суурь мэдээллийн бааз үүсгүүлж, сүүлийн байдлаар 2019 оны 06
болон 08 дугаар сард Састэйнэбли Ийст Эсиа ХХК-тай хамтран мэдээлэл цуглуулсан.
БОННҮ-нд шаардагдах нэмэлт мэдээллийг бусад эх сурвалжуудаас бүрдүүлсэн. Үүнд ХАТийн төслийн талбайд хийсэн ТЭЗҮ, гидрогеологийн судалгаа, Олон улсын санхүүгийн
байгууллагаас гаргасан Байгаль орчин эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын гарын авлага,
нөлөөллийн үнэлгээний холбогдолтой эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд, Монгол улсын
байгаль орчны хууль эрх зүйн мэдээллийн сан зэрэг орно. БОННҮ-нд иш татсан мэдээллийг
тухайн үнэлгээний бүлэг тус бүрд үзүүлэв.
БОННҮ үе шат
БОННҮ үзлэг шинжилгээ
БОННҮ хийх эхний алхам нь Байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээнд (ЕСБХБ-ны үзлэг
шинжилгээний шаардлагын дагуу) нийцүүлэн төслийг “үзлэг шинжилгээ” хийх эсвэл ангилан
төрөлжүүлэх хэрэгтэй. ЕСБХБ нь ХАТ-ыг А ангилалд хамруулсан тул бүрэн судалгаа хийх
шаардлагатай болно.
БОННҮ хамрах хүрээ тогтоох нь
Хамрах хүрээг тодорхойлох нь нөлөөллийн үнэлгээний гол үйл явц бөгөөд ЕСБХБ-ны
Гүйцэтгэлийн Шаардлагын 1-р (ГШ) заалт юм. 2019 оны Есдүгээр сард Улаанбаатар хотод
БОННҮ-ний баг, Төслийн техник болон менежментийн ажилтнуудын оролцоотойгоор суурь
мэдээллийн сан, судалгаа дээр үндэслэн ХАТ-ын БОННҮ-ний хамрах хүрээг тодорхойлсон.
Түүнчлэн Монгол улсын Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний (БОНБҮ)
шаардлагуудыг багтаасан болно.
Хамрах хүрээг тодорхойлоход дараах гол шаардлагууд тавигдана. Үүнд:
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•

Төслийн нөлөөллийг бүсийг тодорхойлох (НБ),

•

Байгаль орчин, нийгмийн суурь нөхцөлийг тодорхойлох,

•

Шаардлагатай нарийн мэргэжлийн судалгааг тодорхойлох,

•

Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлж буй боломжит асуудлыг тодруулах,

•

Нөлөөллийг үнэлэн, түүнийг багасгах болон арга хэмжээ авах аргачлалын
талаар зураглах.

2019 оны Аравдугаар сард ЕСБХБ-нд Эрдэнэ Монгол (Эрдэнэ Монголын зааврын дагуу)
Хамрах хүрээний тайланг хянуулах, санал авах зорилгоор боловсруулсан. Хөндий Алтны
төслийн хамрах хүрээний тайланд тусгасан саналыг харгалзан үзэж БОННҮ боловсруулсан.
БОННҮ-ний техникийн хамрах хүрээ
Дараах асуудлууд нь Хөндий Алтны Төслийн БОННҮ-ний хамрах хүрээг тодорхойлоход
хамаарна:
•

Цаг уур, агаарын чанар,

•

Дуу чимээ ба чичиргээ,

•

Байр зүй, ландшафт, геологи, хөрс болон газар хөдлөлт,

•

Усны нөөц,

•

Биологийн олон янз байдал,

•

Хаягдал (эрдэст ба эрдэст бус бодис),

•

Зам тээвэр,

•

Хүн ам, хүн ам зүй,

•

Эдийн засаг ба хөдөлмөр эрхлэлт,

•

Газар ашиглалт,

•

Соёлын өв,

•

Хөдөлмөр, эрүүл мэнд, нийгэм хамгаалал болон аюулгүй байдал,

•

Хуримтлагдах нөлөөлөл.

Хамрах хүрээг тодорхойлох явцад байгаль орчин, нийгмийн зарим нөлөөллийг цаашдын
судалгаа шинжилгээний хамрах хүрээнээс хасалт хийсэн болно. Хасалтад багтсан
нөлөөллүүд нь (Хүснэгт 1) ач холбогдол багатай, төслийн байршлаас хамаарсан цар хүрээ
зэргийг харгалзан хасалт хийсэн бөгөөд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх замаар удирдах боломжтой.
Хүснэгт 1. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнээс хасалт хийсэн Байгаль
орчин, нийгмийн нөлөөллүүд
Төрөл
Нүүлгэн
шилжүүлэлт
Агаарын
чанар

Хасагдсан асуудлууд
Биет нүүлгэн
шилжүүлэлт
Озон (O3), хар тугалга
(Pb) болон бензо (a)
пирен (BaP)-ээс үүсэх
агаарын бохирдол
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Арга хэмжээний төлөвлөгөө ба түүний хяналт
ХАТ-ийн хувьд биет нүүлгэн шилжүүлэлт байхгүй.
O3 нь эх үүсвэрүүдээс шууд ялгардаг бохирдуулагч биш
юм. Харин энэ нь анхдагч эх үүсвэрүүд агаар мандалд
фото-химийн урвалын үр дүнд бий болдог эдгээр эх
үүсвэрүүдэд голчлон NOx болон дэгдэмхий органик
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Төрөл

Хасагдсан асуудлууд

Биологийн
олон янз
байдал

Амьдрах орчны
хуваагдал

Биологийн
олон янз
байдал

Түрэмгий зүйлүүд

Арга хэмжээний төлөвлөгөө ба түүний хяналт
нэгдлүүд багтана. Эдгээр нь томоохон бүс нутаг дахь эх
үүсвэрүүдээс ялгардаг. О3 нь ерөнхийдөө хот суурин
газрын бохирдуулагчид тооцогддог тул бие даасан эх
үүсвэрээс үзүүлэх нөлөөллийг тусад нь үнэлэх
үнэлгээний арга байхгүй. Төслөөс эдгээр бохирдуулагч
бодисын ялгаралтыг их хэмжээгээр үүсэхгүй тул Pb болон
BaP үнэлгээг тооцохгүй.
Төслийн хүрээнд зам, дэд бүтэц байгуулахаар зэрлэг ан
амьтдын амьдрах орчин, бэлчээрийн нүүдлийг хувааж
болно. Үүнд шугам дэд бүтэц болох орон нутгийн усан
хангамж, цахилгаан дамжуулах шугам хамаарна. Амьдрах
орчны хуваагдлын үнэлгээгээр Хөндий АМТЗГ-т орших
ХАТ-ийн ойр орчмын хэдэн км талбайг хамарсан амьдрах
орчныг хувааж буй хязгаарлагдмал дэд бүтцийн
шугамуудыг харгалзан амьдрах орчны хуваагдлын
үнэлгээг хийх шаардлагагүй гэж үзсэн.
Энэхүү БОННҮ-гээр хуурай газрын эрс тэрс уур
амьсгалтай орон нутгийн биологийн олон янз байдлаас
шалтгаалан түрэмгий зүйлээс үзүүлэх нөлөөлөл байхгүй
болохыг тогтоосон.

БОННҮ тухайн үеийн бүтэц
Хөндий Алтны Төслийн БОННҮ-ний дараах асуудлуудыг хамруулна:
•

Барилгын ажлууд

•

Үндсэн үйл ажиллагаа

•

Хаалтын болон татан буулгах үйл ажиллагаа

Төслийн нөлөөллийн бүс
Шууд “Төслийн нөлөөллийн бүс”-д (НБ) Баян Хөндий болон Алтан Нар Ашигт Малтмалын
Бүс нутаг (АНАМБ), Шинэжинст сумын төвөөс АНАМБ, Баян Хөндий рүү татсан нийтийн
тээврийн зам болон Баян Хөндий-с урагш 2-5 км-т байрлах усан хангамжийн цооног
хамаарна. Төслийн шууд бус нөлөөллийн бүсийг ХАТ-ийн Хамрах Хүрээг Тодорхойлох
Тайланд (2019 оны Аравдугаар сар) нөлөөллийг үнэлэх явцад тодорхойлсон. Үүнээс
дүгнэхэд тодорхойлсон нөлөөллийн бүс нь биофизик болон нийгмийн орчинд үзүүлэх
нөлөөлөл мөн нөлөөлөлд өртөгчийн мэдрэмжээс хамаарч байна. Тодорхойлсон
нөлөөллөөс үүсэх НБ-ийг БОННҮ-ний техникийн бүлэгт тайлбарласан болно.
ХАТ-ийн хамрах хүрээг тодорхойлохдоо БОННҮ-ний нэг хэсэг болгон боловсруулсан
биологийн олон янз байдал, нөлөөллийн үнэлгээг суурь болгон Амьдрах Чадварын Үнэлгээ
(АЧҮ)-ний дагуу тодорхойлохыг зөвлөж байна.
Техникийн мэдээллийн оролт
БОННҮ-ний Бүлэг 5 Төслийн Тодорхойлолт хэсэгт тайлбарлагдсан ХАТ-ийн мэдээлэл нь
шинэчлэгдсэн мэдээлэлд үндэслэсэн болно.
Суурь нөхцөл байдал
ХАТ-ийн БОННҮ-гээр тохиолдох магадлалын зэрэг, байгаль орчны нөхцөл байдлын
өөрчлөлтийн цар хүрээг таамагласан. Урьдчилан таамагласан өөрчлөлтийн цар хүрээ/
хэмжээ, нөлөөллийн эрчмийг суурь нөхцөлтэй харьцуулж үздэг ба үүнийг суурь нөхцөл гэж
ERD001_A3_Арга зүй.docx
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нэрлэдэг. Ихэнх тохиолдолд өнөөгийн ХАТ-ийн талбай болон ойр орчмын газар нутаг
байгаль орчинтой холбогдох суурь нөхцөл болдог.
Суурь мэдээллийн санд дараах мэдээллүүдийг хавсарган цуглуулсан:
•

ХАТ-ийг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчин болон нийгэмд нөлөөлж болзошгүй
гол хэсгүүдийн мэдээл цуглуулах

•

Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын иргэд, орон нутгийн засан захиргаа,
төрийн байгууллагууд, нийгмийн бусад бүлгүүдтэй зөвлөлдөх

•

Байгаль орчинтой холбогдох судалгаа, мэргэжлийн техникийн болон
гидрогеологийн судалгааны үр дүн тайланг харгалзах

•

Олон нийтийн мэдээллийн эх үүсвэрээс хоёрдогч мэдээллийг харгалзах

Нөлөөллийн үнэлгээ
Уг БОННҮ-нд болон нөлөөллийн үнэлгээнд нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгуур,
стандарт, хууль тогтоомжийн ач холбогдлыг үнэлэн түүнийг харгалзан авч үзсэн.
Тооцоолох боломжгүй асуудал болон нөлөөллийг мэргэжилтний мэдлэг, зөвлөмж
дүгнэлтэд үндэслэн үнэлгээг хийсэн. Эргэлзээтэй хэсгүүдийг холбогдох бүлгүүдэд
тэмдэглэсэн болно.
Асуудал ба нөлөөллийн түвшинг нөлөөлөлд өртөгчийн мэдрэмж болон нөлөөллийн
хэмжээн дээр хослуулан тодорхойлсон болно. Нөлөөллийн хэмжээ нь өгөгдсөн нөлөөлөлд
өртөгчийн суурь нөхцөлөөс өөрчлөгдсөн хэмжигдэхүүн юм. Өөрчлөгдсөн хэмжигдэхүүнийг
дараах хүчин зүйлсийг хослуулан авч үзэн тодорхойлж болно.
•

Хэмжээ цар хүрээ: төслийн талбарын цар хүрээнээс хамаарсан орон зайн
(жишээ нь амьдрах орчинд нөлөөлсөн) эсвэл хүм амын (хүн амын нийгэмд
нөлөөлж буй газар нутгийн харьцаа), орон нутгийн, бүс нутгийн, үндэсний
эсвэл хил дамнасан зэрэг

•

Хугацаа: байнгын эсвэл урт, дунд, богино зэрэг дээр үндэслэн нөлөөлөлд
өртөгчтэй харилцан үйлчлэх хугацаа

•

Давтамж: Ховор, үе үе, эсвэл тогтмол зэрэг нөлөөллийн хэмжигдэхүүн дээр
үндэслэж давтамжийг тодорхойлох

•

Буцаж сэргэх боломж: эргэх эсвэл эргэлт буцалтгүй байх түүний нөлөөлөлд
өртөгчийн өмнөх байдлыг сэргээлт

Байгаль орчин, нийгмийн асуудал бүрд тодорхойлсон эерэг ба сөрөг нөлөөллүүдийг маш
бага, бага, дунд зэрэг эсвэл өндөр зэрэг түвшингөөр нь хүчин зүйлүүдийг хослуулан,
шалгуураар тодорхойлсон.
Нөлөөлөл тус бүрийн хэмжээг тодорхойлсны дараа нөлөөлөлд өртөгчийн мэдрэмжийг
дараах хоёр асуудалд үндэслэн тодорхойлов:
•

нөлөөлөлд өртөгчийн өөрчлөлтийн тэсвэрлэх түвшин

•

сонирхогч тал эсвэл холбогдох дүрэм журмын дагуу нөлөөлөлд өртөгчийн
үнэлгээ
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Нөлөөлөлд өртөгчийн тэсвэрлэх байдал нь зөвхөн үйл ажиллагаа-нөлөөллийн замуудаар
нөлөөлөлд өртөхгүй байж болох ба өөрчлөгдөхөд тэсвэр багатай эсвэл илүү байх шинж
чанаруудаас хамаарна. Иймээс тэсвэрлэх шинж чанарыг авч үзэж болно.
Нөлөөлөлд өртөгчийн үнэ цэнд түүний тухайлбал хадгалалтын байдал, нийгэм-соёлын
болон эдийн засгийн ач холбогдол, үнэ цэнэ. Зарим нөлөөлөлд өртөгчийг бусдаасаа илүү
чухал гэж үздэг. Нөлөөлөлд өртөгчийн мэдрэмжийг холбогдох байгаль орчны шалгуурын
дагуу болон нийгмийн асуудлаас хамааран бага, дунд, эсвэл өндөр гэж ангилна.
Нөлөөллийг тодорхойлохдоо нөлөөлөлд өртөгчийн мэдрэмж болон нөлөөллийн
хэмжигдэхүүнийг харгалзан үр дүнг нэгтгэв. Үүнийг (Error! Reference source not found.).
буюу нөлөөллийн түвшинг үнэлэх матрицыг ашиглан боловсруулсан. Энэхүү матрицыг
ашиглаж нөлөөлөлд өртөгч нь бага нөлөөллийн хэмжигдэхүүнтэй, дунд түвшний мэдрэмтэй
байвал Бага нөлөөллийн түвшинд хамааруулж, Нөлөөллийн хэмжигдэхүүн нь өндөр,
мэдрэмж нь дунд байвал Их Зэрэгт хамааруулж тооцож болно. Өгөгдсөн нөлөөллийн
түвшинг тодорхойлохыг Error! Reference source not found. т үзүүлэв.
Хүснэгт 2. Нөлөөллийн түвшинг үнэлэх матриц
Нөлөөллийн түвшин үнэлэх матриц
Нөлөөллийн
хэмжигдэхүүний
зэрэг

Нөлөөлөлд өртөгчийн мэдрэмж
Бага

Дунд

Өндөр

Эерэг

Эерэг

Эерэг

Эерэг

Маш бага

Маш бага

Маш бага

Бага

Бага

Маш бага

Бага

Дунд зэрэг

Дунд

Бага

Дунд зэрэг

Их

Өндөр

Дунд зэрэг

Их

Их

Хүснэгт 3. Нөлөөллийн түвшингийн тодорхойлолт
Нөлөөллийн түвшингийн тодорхойлолт
Их нөлөөлөл нь үйл ажиллагаа, нөлөөлөлд өртөгчийн чанар түүнчлэн өргөн цар
хүрээг хамарсан системтэйгээр нөлөөлж болзошгүй. (экосистем эсвэл нийгмийн
Их
хэвийн байдал гэх мэт). Энэхүү нөлөөллүүдийг арилгах эсвэл багасгахад
чиглэсэн арга хэмжээ авах шаардлагатай.
Дунд зэрэг нөлөөлөл нь нөлөөлөлд өртөгчийн ерөнхий үйл ажиллагаа, үнэ
цэнийг алдуулахгүй, доройтуулж болзошгүй түүнчлэн суурь нөхцөл байдалд
Дунд зэрэг
мэдэгдэхүйц өөрчлөлт оруулдаг. Эдгээр нөлөөллүүдэд нөлөөллийн түвшинг
бууруулах, арилгах чиглэсэн арга хэмжээ авагдана.
Бага зэргийн нөлөөлөл нь байгалийн өөрчлөлтөөс гадна суурь түвшинд
мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарах төлөвтэй боловч нөлөөлөлд өртөгчид хүндрэл
Бага
доройтлыг авчрахгүй. Гэсэн хэдий ч эдгээр нөлөөлөл нь шийдвэр гаргагчдын
анхаарлыг татдаг тул боломжтой бол арилгах, бууруулах арга хэмжээ авах
хэрэгтэй.
Аливаа нөлөөлөл нь байгалийн хэлбэлзлийн эсвэл суурь түвшингээс ялгарал
Маш бага
ажиглагдахгүй ба эдгээр нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах, шийдвэр
гаргах шаардлагагүй болно.
Байгаль орчин, эсвэл нийгмийн нөлөөлөлд өртөгчид ашиг тустай буюу дэмжих
Эерэг
нөлөөл үзүүлэх боломжтой нөлөөлөл. Хүлээгдэж буй үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэхийн тулд сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлох хэрэгтэй.

ХАТ-ийн БОННҮ-нд нөлөөллийн түвшинг цаашдаа дараах байдлаар ашиглана:
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•

Гаж нөлөө: нөлөөлөлд өртөгч эсвэл байгалийн нөөцөд хортой сөрөг
нөлөөтэй

•

Саармаг: нөлөөлөлд өртөгч эсвэл байгалийн нөөцөд нөлөөлөлгүй

•

Эерэг: нөлөөлөлд өртөгч эсвэл байгалийн нөөцөд эерэг нөлөөтэй

Нөлөөллийн менежмент
Бууруулах болон хяналт мониторингийн загварчлал
Нөлөөллийн хэсэг бүрт авах арга хэмжээний үйл ажиллагааны талаар тайлбарласан.
БОННҮ-ний нэг хэсэг болсон ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгэм нөлөөллийн менежментийн
төлөвлөгөөнд ХАТ-ийн уурхайн ашиглалтын туршид нөлөөлөх нөлөөллийг зохицуулах арга
хэмжээг нэмэлтээр хавсаргасан. Дараах байдлаар бууруулах арга хэмжээний шатлалыг
харуулав:
•

Нөлөөллөөс зайлсхийх анхны дизайныг боловсруулж, нөлөөллөөс
зайлсхийх

•

Олон хувилбаруудаас бага, илүү бага нөлөөлөлтэйг сонгон хэрэгжүүлэх

•

Гол нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эсвэл

•

Дээрх алхмуудыг хэрэгжүүлсний дараа үлдсэн нөлөөллийг арилгах
зорилгоор дүйцүүлэх нөхөн олговорыг олгох

Олон Улсын Үйлдвэрлэлийн Сайн Туршлага1 (ОУҮСТ)-тай уялдуулан бууруулах арга
хэмжээг ХАТ-ийн барилгын ажил эхлүүлэхээс хаалтын үйл ажиллагааг дуустал бүхэлд нь
хэрэгжүүлэх болно. Эдгээрийг нарийвчлан БОННҮ-ний Бүлэг А5-т тайлбарласан.
БОНМТ-ийн агуулга нь биофизик, нийгэм болон нөлөөлөлд өртөгчийн хоорондын харилцан
хамаарлын 15 бие даасан менежментийн төлөвлөгөө болон хоёр менежментийн
төлөвлөгөөтэй (тухайлбал төслийг бүхэлд нь хамарсан төлөвлөгөө, уурхайн хаалтын
төлөвлөгөө). Менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний
шаардлага, стандартад нийцэх, тасралтгүй сайжруулалт буюу нөлөөллийг бууруулах,
түүнийг хянах болон хяналтын аудит хийх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон.
Төсөөлөл ба хязгаарлалтууд
Нөлөөллийн үнэлгээ нь ХАТ-ийн боломжит техник тодорхойлолт, төслийн талбайн судалгаа
шинжилгээнээс цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэнэ. Иймд үнэлгээ нь мэдээллийн эх сурвалж
ба мэдээллийн санд нарийвчлан тулгуурладаг.
Хуримтлагдсан нөлөөлөл
ЕСБХБ- ны ГҮ1 Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, асуудлын менежментийн үнэлгээ ба
шаардлагуудаас гадна бусад үүсгэгчээс гарах хуримтлагдсан нөлөөллийг хамтад авч үзэх
шаардлагатай.
Хуримтлагдсан нөлөөллийг тооцоолоход амаргүй тул холбогдох мэргэжилтний дүгнэлтийг
ашиглан үнэлсэн. Болзошгүй хуримтлагдсан нөлөөлөл нь тодорхой бус болно, БОННҮ нь
чанарын хувьд нарийвчлан толорхойлохыг зоридог.
Хуримтлагдсан нөлөөллийг үнэлэхдээ Хөндий Алтны Төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль
орчны хуримтлагдах үр нөлөөг бүс нутгийн бусад бүтээн байгуулалттай хослуулан авч үздэг.
Хуримтлагдсан нөлөөллийн хамрах хүрээг БОННҮ-ний Бүлэг 14-т Хуримтлагдсан
нөлөөлөлд тусгасан.
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Ашигласан материал
• Европыг Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) 2019 он, Байгаль орчин, нийгмийн
бодлого
• Европын Холбооны Байгаль Орчны Нөлөөлөх Байдлын Удирдамжийн (Европын
Холбооны засгийн газрын 2014 оны Дөрөвдүгээр сарын 16 ны 2014/52/EU тоот Төрийн
болон хувийн хэвшлийн төслүүдийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
• Европын Холбооны Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (2014/52/EU )
• Hardner, J., R.E. Gullison, S. Anstee, M. Meyer. 2015 он. Биологийн олон янз байдлын
нөлөөлөл, үнэлгээ ба менежментийн төлөвлөгөөнд зориулсан сайн туршлагууд. Олон
талт санхүүжилтийн байгууллагуудад биологийн олон янз байдлыг судал ажлын хэсэгт
зориулав.
• Байгаль хамгаалах олон улсын холбоо (БХОУХ) 2016 он, Удирдамж-БОНХС заавар.
Байгаль орчин нийгэм нөлөөллийн үнэлгээ
• Тетра тек. Хөндий Алтны Төсөл NI 43-101 Техникийн Тайлан-Арван хоёрдугаар сар 2019
он.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Акроним болон Товчлолууд
ХСБА
АОАЯ
CIP
БОННҮ
ЕСБХБ
БОННБҮ
НОНЯ
г/т
ХДА
ХХНБ
ХАТ
Ктж
ХТХ
УЭЗҮ
УТЭЗҮ
PR
ААТ
УГМ
RPM

Хамгийн Сайн Боломжит Арга
Автобусаар Очих, Автобусаар Явах
Carbon-in-pulp
Байгал Орчны Нөлөллийн Нарийвчилсан Үнэлгээ
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк
Байгал Орчин, Нийгмийн Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ
Нисэж Очих, Нисэж Явах
Тонн Тутамд Грамм
Хүнд Даацын Автомашин
Хог Хаядлын Нэгдсэн Байгууламж
Хөндий Алтны Төсөл
Килотонн Жилд
Хөнгөн Тээврийн Хэрэгсэл
Урьдчилсан Эдийн Засгийн Үнэлгээ
Урьдчилсан Техник, Эдийн Засгийн Үнэлгээ
Гүйцэтгэлийн Шаардлага
Амрах, Алжаал Тайлах
Уурхайгаас Гаргасан Материал
RPM Global Asia Limited
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ХУВИЛБАРЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Удиртгал
Энэ бүлэгт Хөндий Алтны Төслийн (Төсөл эсвэл ХАТ) хувилбарт зураг төслийн
сонголтуудын дүн шинжилгээг тусгасан болно. Хувилбарын дүн шинжилгээ (эсвэл
хувилбаруудын үнэлгээ) нь болзошгүй онцгой нөлөөллүүдийг бууруулах, техникийн болон
санхүүгийн хувьд боломжтой хувилбаруудыг нягт нямбай дүн шинжилгээ хийх замаар
төслийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн менежментийн гол алхам юм.
Хөндий Алтны Төсөл нь 'ногоон байгууламжийн газар' дээр байрлах тул аливаа болзошгүй
эрүүл мэндийн болон аюулгүй байдал, байгаль орчин, нийгмийн хор хөнөөлтэй байдлаас
зайлсхийх, бууруулах зорилгоор Төслийн үндсэн дэд бүтэц, боловсруулалтын
элементүүдийн байршлыг нарийвчлан нягталж үзэх нь зүйтэй юм.
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) нь А зэрэглэлийн төслүүдэд нэмэлт дүн
шинжилгээ хийх шаардлагыг Гүйцэтгэлийн шаардлага (ГШ) 1: Байгаль орчин, нийгмийн
үнэлгээ ба Менежмент-д тусгасан болно. Хувилбаруудад нэмэлт дүн шинжилгээ хийх
шаардлагатай байхын зэрэгцээ ЕСБХБ нь санал болгож буй үйл ажиллагааны тодорхой
чиглэлийг сонгох үндэслэл бүхий баримт бичгийн хамт эдгээр хувилбаруудыг судлахыг
шаарддаг.
Төслийн Хувилбарууд
Эрдэнэ Монголын захиалсан олон төрлийн судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг нягтлан
шалгаж, Хөндий Алтны Төслийн одоогийн зураг төсөл болон төлөвлөлтийг боловсруулах
ажлыг гүйцэтгэв. Тетра Тек Канада Inc (2019 оны 12-р сар) NI 43-101 эрдсийн нөөцийн
тайлагналын стандартын дагуу боловсруулсан (NI 43-101) Техникийн Тайлан нь Баян
Хөндийн ордын Урьдчилсан Техник, Эдийн Засгийн Үнэлгээ (УТЭЗҮ) болон Алтан Нар
ордын Урьдчилсан Эдийн Засгийн Үнэлгээ (УЭЗҮ) гэсэн хоёр судалгааг багтаасан болно.
Баян Хөндийн УТЭЗҮ нь Баян Хөндийн орд нь долоон жилийн хугацаанд ашиглагдахаар
төлөвлөгдсөн ил уурхайн үндэслэлтэй хүрээлэн буй дэд бүтцэд төвлөрөх бол Алтан Нар
ордын УТЭЗҮ нь Алтан нар орд болон Баян Хөндийн уурхай, дэд бүтцийг байгуулахтай
холбоотой хүрээлэн буй дэд бүтцэд төвлөрнө.
Байгаль Орчны Нөлөөллийн Ерөнхий Үнэлгээ; Байгал Орчны Нөлөөллийн Нарийвчилсан
Үнэлгээ; Менежментийн Төлөвлөгөө; Байгал Орчин, Нийгмийн Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ
зэрэг суурь судалгааг Төслийн зураг төслийг мэдээллээр ханган, туслах зорилгоор
ашигласан. Эдгээр судалгаа нь хүрээлэн буй орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг
хамарсан бөгөөд үүнд тавигдах хууль эрх зүйн шаардлага, сөрөг нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ нь уурхайн дэд бүтцийн зураг төсөл, төлөвлөгөөг боловсруулахад тусалсан
болно. Уурхайн байршил нь геологитой холбоотой хэд хэдэн хувилбартай байдаг боловч
БОННБҮ-гээг боловсруулах ажлын явц нь уурхайн зураг төслийн зэрэгцээ Төслийн бусад
талыг мэдээлэх, боловсронгуй болгоход тусалсан.
.
Хувилбарууд нь Төслийн үйл ажиллагааны зорилго, шаардлагыг хангах олон талын арга
хэрэгслийг авч үзэх явдал юм. Хөндий Алтны Төслийн хувьд дараах хувилбаруудыг үнэлсэн
үндсэн үйл ажиллагаанууд байна:
•

Олборлолтын аргууд;

•

Баяжуулалтын арга зүй болон технологи, үүнд:
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•

o

Баяжуулах арга;

o

Цианидыг бууруулах, дахин боловсруулах;

o

Хаягдал чулуулаг ба хаягдлыг боловсруулах, устгах;

Төслийн дэд бүтэц, үүнд:
o

Усан хангамж;

o

Цахилгаан хангамж, дамжуулах шугам;

o

Ашигт малтмалын бус хог хаягдлын менежмент;

o

Тээвэрлэлт; ба

o

Ажилчдын байр.

Энэ хэсэгт Төсөл эхлэхгүй буюу “төсөл хэрэгжихгүй” хувилбарыг мөн тусгасан болно.
“Төсөл Хэрэгжихгүй Тохиолдол”
"Төсөл хэрэгжихгүй" хувилбар дор Төслийг хүлээлгэж өгөхгүй - уурхайг барихгүй ба
ашиглалтад оруулахгүй байна. Доорх 1-р Хүснэгтэд Төслийг нийгэм, эдийн засаг, байгаль
орчны үндсэн үзүүлэлтүүдийн "төсөл хэрэгжихгүй" хувилбартай харьцуулах хялбаршуулсан
хураангуйг оруулав.
Хүснэгт 1 “Төсөл хэрэгжихгүй” тохиолдол
Нөлөөллийн
ангилал
Төсвийн болон
Улсын Эдийн
Засгийн Нөлөөлөл

Төсөл хэрэгжихгүй тохиолдол

Төсөл хэрэгжих тохиолдол



Төслөөс улсын болон орон
нутгийн засаг захиргаанд
орлого оруулахгүй.
Эдийн засагт оруулах уурхайг
хөгжүүлэх боломжгүй.
Орон нутгийн иргэдэд Төслөөс
үзүүлэх сөрөг болон эерэг байж
болохуйц шууд нөлөөгүй.
Ажил хөдөлмөр эрхлэх, ур
чадвараа дээшлүүлэх боломж
алдагдана.



Төслөөс байгаль орчинд
нөлөөлөх зүйл байхгүй.
Төслөөр хэрэглэх байгалийн
баялгийн хэрэглээ байхгүй
(жишээ нь ус).




Нийгэм- Эдийн
Засгийн Нөлөөлөл




Байгал Орчны
Нөлөөлөл










Улсын болон орон нутгийн засаг
захиргаанд өгөх орлого.
Монгол Улсын эдийн засагт гол
нөлөө үзүүлдэг уул уурхайг
цаашид сайжруулах.
Бэлчээрийн талбайн
хүртээмжийн талаар нутгийн
иргэдэд бага зэргийн нөлөөтэй.
Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт,
ур чадварыг сайжруулах, орон
нутгийн эдийн засгийг
төрөлжүүлэх боломжууд
нээгдэнэ.
Усны ашиглалт, амьдрах орчин
алдагдахтай холбоотой байгаль
орчинд үзүүлэх бага зэргийн
нөлөөлөл.
Байгалийн нөөцийг тогтвортой,
зохистой хэрэглэх (жишээ нь ус).

Төслийг хэрэгжүүлэх хувилбарын дагуу голчлон орон нутгийн түвшинд байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөлөл үзүүлнэ. Эдгээрийг Төслийн орон нутгийн болон улсын түвшинд
хийгдэх эдийн засгийн эерэг үр нөлөө давамгайлна гэж үзнэ.
.
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Олборлолтын Аргууд
Сонгомол ил уурхайн аргыг нөөцийн зэрэг, ордын хэмжээ, хүдрийн гадаргуугийн ойролцоо
байдал, хүдрийн бүтцийн хяналттай шинж чанар зэргийг үндэслэн Төсөлд зориулагдсан
эрдэсжсэн материалыг олборлох хамгийн үр дүнтэй арга гэж тодорхойлсон. Далд уурхайн
олборлолтын арга нь бага хэмжээний газрын эвдрэл үүсгэх зэрэг байгаль орчинд үзүүлэх
ашиг тустай уурхайн аргуудын нэг хувилбар байсан. Гэсэн хэдий ч Монгол Улсын гүний
уурхайн бүтээн байгуулалтад туршлага, экспертиз дутагдалтай ба Баян Хөндийн ашигт
малтмалын нөөцийг боловсруулахад шаардагдах их хэмжээний хөрөнгө оруулалт
шаардлагатай байгааг харгалзан ил уурхайн аргыг ХАТ-ийн олборлох аргаар сонгосон. Мөн
ил уурхайн олборлолтын аргыг ашиглалтын аюулгүй байдлын үүднээс илүүд үзсэн. Далд
уурхайн аюулгүй ажиллагааг хангах боломжтой ч Төслийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
ажиллагааны стандартад шаардагдах хөрөнгө оруулалт, сургалт нь ил уурхайн ажилд
шаардагдах хэмжээнээс их байсан.
Баян Хөндий дахь чулуулгийн тооцоолж буй чанарыг үнэлэх геотехникийн судалгааг хийж,
налуугийн тогтвортой байдал, уурхайн дизайны талаарх бүтцийн домайнуудын шинж
чанарыг тодорхойлсон. Геотехникийн шинжилгээнд найдвартай, үр ашигтай дизайн хийх
суурь параметрүүд ба налуугийн өнцгийн талаар зөвлөмж өгсөн уурхайн эцсийн загварыг
ВиттлТМ shell үндэслэн боловсруулсан уурхайн хамгийн бага эрсдэл, эдийн засгийн өндөр
чадварыг харуулсан болно. (Тетра Тек 2019). Далд уурхайн аргыг ашиглах концепцын
судалгаагаар ил уурхайн аргууд нь эдийн засгийн хувьд илүү боломжтой болохыг
харуулсан.
Уг уурхайд хүдэр олборлох уламжлалт ил ачааны машин, хүрзний аргыг ашиглана.
Ажиллагаанд зориулагдсан уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийн зардлыг
бууруулахын зэрэгцээ бүтээмж, сонгон шалгаруулалтыг хадгалах үндсэн дээр сонгосон.
Хүдрийн болон хаягдлын тусдаа төхөөрөмжийг санал болгосон. Нэмэлт үндсэн тоног
төхөөрөмжид өрөмдлөг, хог хаягдлын бульдозерууд, сонгосон туслах хэрэгсэлд
автомашины зам, нүх, хогийн цэгийг засварлах тоног төхөөрөмж, хөдөлгөөнт тоног
төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх машин багтана.
Баяжуулалтын Арга зүй болон Технологи
Одоогийн урьдчилсан зураг төсөл нь Баян Хөндийн ил уурхайгаас хүдэр боловсруулж, Баян
Хөндийн хүдрийн нөөц дууссаны дараа Алтан Нарны хүдэр бодовсруулж, жилд 600 ктв
(жилд нэг килотонн) баяжуулах байгууламж барихад зориулагдсан. Процессын аргачлал,
технологийг сонгохдоо дараах зүйлийг анхаарч үзсэн болно:
•

Харьцангуй алслагдсан байршилд хялбар, найдвартай, хямд өртөгтэй
боловсруулалтын маршрут гаргаж өгөх.

•

Алтыг дээд хэмжээгээр гаргаж авах, хүдрийн төрлөөс бага зэргийн өөрчлөлт
хийх уян хатан байдлыг хангаж өгдөг илүү сайн металл боловсруулалтын
загвараар хангах.

•

Үйлдвэрийн хаягдлыг байгаль орчинд ээлтэй байлгах.

Баяжуулалтын Аргууд
ХАТ-д их хэмжээний туршилтын ажил гүйцэтгэн цуглуулжээ. Ерөнхийдөө, туршилтын
ажлын дүнгээс үзэхэд ХАТ хүдрийг ердийн цианидын уусмалд ялгах боломжтой бөгөөд
баяжуулалт нь тогтмол 90% -аас 95% хүртэл байна. Нуруулдан уусгалтын технологи өртөг
багатай боловч баяжуулалтын түвшин бага (жишээ нь, тодорхой нөхцөлд алтны 40% -ийг
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ялган авах) мөн CIP (Carpon in Pulp) аргаас илүү байгаль орчинд нөлөөлөх эрсдэл их байсан
тул энэ арга нь ХАТ-ийн хувьд олборлолтын зохимжгүй хувилбар гэж үзэв.
Хүндийн жингээр ялгах гравитацын аргыг ашиглах нь зарим нэг боломжуудыг харуулж
байсан боловч таталцлын хэлхээг оруулсан хөрөнгө ба ашиглалтын зардал нь
баяжуулалтын ашиг, зардлыг хэмнэх үндэслэлгүй юм. Туршилтаар мөн ердийн цианидын
уусмалаар ялгах нь нэгдсэн гравитаци-цианидын уусмалын хэлхээтэй ижил хэмжээний алт
ялган гаргасныг харуулсан. Мерилл Кровын ялгах аргыг бас авч үзсэн боловч эцэст нь
жижиг нунтаглах (<75 микрон P80) хэмжээний төвөгтэй байдал болон флотацийн хэлхээнд
шаардагдах нэмэлт зардал зэргээс шалтгаалан сонгоогүй байна. Цианидын хэрэглээ болон
хүрээлэн буй орчинд гадагшлуулах хэмжээг багасгах, дахин ашиглах боломжийг ихэсгэхийн
тулд цианидыг нөхөн сэргээх, дахин ашиглах олон талын аргыг авч үзсэн (Тетра Тек 2019).
Үйлдвэрийн хаягдал нь цианидын хоргүйжүүлэлтийн дараа өтгөрүүлэх төлөвлөгөөтэй
бөгөөд нэгдсэн хаягдлын байгууламж дахь хог хаягдлын хамт хаяхын өмнө шүүж хуурай
кэйк болгоно. Хог хаягдлыг зохицуулах асуудлыг цаашид 4.6.4-р Хэсэгт тайлбарлана.
Циандын хэрэглээ
Цианидын уусмалаар ялгах арга нь Баян Хөндийн Төсөл гэх мэт аллювийн бус ордуудад
алтыг баяжуулах стандарт арга болжээ. Өөр ямар ч химийн бодис, ихэвчлэн натрийн
цианид хэлбэрээр байдаг цианидын алт баяжуулах чадал, боловсруулалтын бат бөх чанар,
ашиглалтын зардал бага зэрэгтэй дүйцэхгүй.
Аливаа алтны төсөл нь цианидтай уусмалыг эхлээд туршиж үзэх ба түүний хэрэглээг
хориглох тодорхой хүчин зүйл байгаа эсэхийг шалгана. Туршилтаар цианидын уусмал нь
энэ Төсөлд үр дүнтэй байх болно гэдгийг харуулсан. Натрийн цианидаас бусад хэд хэдэн
процесс, урвалжууд алтыг баяжуулах зорилгоор түүхэнд ашиглагдаж ирсэн. Гравитацын
өтгөрүүлэлт ба мөнгөн усаар амальгамжуулах аргууд нь нь эрт дээр үеэс ашиглагдаж ирсэн
боловч биоаккумуляци болон бусад чухал ач холбогдолтой байгаль орчин, эрүүл мэнд,
аюулгүй байдлын асуудлууд нь мөнгөн усны хэрэглээг орчин үеийн уул уурхайн ажилд
ашиглах боломжгүй болгодог. Натрийн гипохлорит, натрийн тиосульфат, бром, хлор
зэргийг 1880 оноос өмнө зарим алтны хүдэрт зориулан арилжааны зорилгоор ашиглаж
байсан. Гэсэн хэдий ч 1880-аад оны сүүл ба 1890-ээд оны эхээр цианидаар баяжуулах
аргын хөгжил нь олон төрлийн хүдэрт ашиглахад үр дүнтэй, хямд өртөгтэй хувилбарыг бий
болгожээ. Цианид нь тэр цагаас хойш олон улсад үйлдвэрлэсэн алтны 80 орчим хувийг,
сүүлийн 20 жилийн хугацаанд олборлосон алтны 90 гаруй хувийг баяжуулахад ашиглагдаж
байна (ICMC 2020).
Ажлын байран дахь эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны журам, цианидтай харьцах байгаль
орчны менежментийн ерөнхий аргачлал сайн тогтоогдсон боловч ийм арга хэмжээ нь
олборлолтын үйл ажиллагаанаас гарах эдийн засгийн болон эрсдэлийн менежментийн
зардалтай холбоотой байдаг юм. Олборлох үйл явцын эдийн засгийг сайжруулах зорилгоор
уул уурхайн томоохон компаниуд болон эрдэм шинжилгээний байгууллагууд олон арван
жилийн турш алт олборлоход цианид ашиглах аргаас өөр ашиглах боломжтой
хувилбаруудыг боловсруулж ирсэн.
Цианидаар баяжуулах арга үүсэхээс өмнө ашиглагдаж байсан болон бусад нэмэлт олон
урвалжууд нь цианид ашиглалтын өөр хувилбар байж болохыг тогтоосон. Зарим нь болох
аммиак тиосульфат, гипохлорит / хлорид, тиоуреа зэргийг судалгаанд хамруулсан. Өндөр
өртөг, үйл ажиллагааны хатуу шаардлага, эсвэл тэдний үндсэн химийн талаархи ойлголт
ядмаг зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалан бусад боломжит урвалжууд дээр зөвхөн
хязгаарлагдмал судалгаа хийгдсэн болно.
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Одоогийн байдлаар боломжтой гэж үзсэн бүх хувилбарууд нь үр дүн багатай, өртөг ихтэй,
үйл ажиллагааны илүү хүнд нөхцөлийг шаарддаг (жишээ нь өндөр температур, маш
хүчиллэг/бага рН боловсруулах орчин), өндөр концентраци, их хэмжээний янз бүрийн
урвалж шаардлагатай байдаг бөгөөд/эсвэл цианидын хэрэглээтэй тэнцүү буюу түүнээс их
байх эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх эрсдэлийг бий болгодог, ялангуяа хүч
багатай урвалжуудыг их хэмжээгээр зөөх шаардлагатай бол. Цианиджилтийн өөр
урвалжуудын системчилсэн үнэлгээг Гос ба Рубо нар боловсруулсан ("Техникийн Талууд,
Ажлын Аюулгүй Байдал, Байгал Орчны Аюулгүй Байдалтай Холбоотой Бусад Хувилбарт
Уусмалуудын Хамаарал"). Тэдний үнэлгээгээр цианид нь алт олборлоход хамгийн
тохиромжтой урвалж биш боловч ХАБТ (Хамгийн Сайн Боломжит Арга) шалгуурын дагуу
үзэхэд бусад хувилбаруудаас хавьгүй дээр юм. Алт олборлоход бүх талаар илүү үр дүнтэй
шинэ урвалж батлагдах хүртэл цианид нь алт олборлоход ХАБТ гэж дүгнэнэ.
Цианид нь зохих менежментийн хяналтгүйгээр эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль
орчинд ноцтой эрсдэл учруулж болзошгүй юм. Төслийн зураг төсөл нь Олон улсын
Цианидын Менежментийн Дүрмийг (ОУЦМД) дагаж мөрдөх явцад баяжуулалтын үйлдвэр
ашиглалтад орохоос өмнө хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй үйл ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө болон хэрэгжүүлэх зорилгоор журам боловсруулна. Цианидын тээвэрлэлт,
хадгалалт, ашиглалт зэрэг холбогдох хэрэглээний аюулгүй ажиллагааны стандартууд,
тэдгээрийн ОУЦМД-ээс шаардагдах аюулгүй байдлын стандарт, зарчмуудыг ХАТ дахь
менежментийн төлөвлөгөөний холбогдох баримт бичигт тусгагдана.
Болзошгүй эрсдэлийг бууруулахын тулд цианидын тээвэрлэлт, удирдлагын сонголтуудыг
4.7-р Тээвэрлэлт Хэсэгт дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Эрдэнэ Монгол нь цианидын
менежменттэй холбоотой гол арга барил, үүрэг хариуцлагын талаар тусгасан Хорт
Материалын Менежментийн Төлөвлөгөө боловсруулах ба төлөвлөгөөнд ажилчдын
аюулгүй байдал, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах, ажилтан, гүйцэтгэгчийн
сургалт, тээвэр зэрэг орно.
Төслийн Дэд Бүтэц
ХАТ-ийн гол дэд бүтцийн байршил
Уг төсөл нь "ногоон байгууламж"-ын талбай бөгөөд энэ бүс нутагт бусад алслагдсан
газартай төстэй хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой дэд бүтэц бага байдаг. Баян
Хөндийн газрыг эхлээд тэнд байрлах бүх дэд бүтцийн хамт хөгжүүлэх, Алтан Нар ордын
газрыг дараа нь бага хэмжээний байгууламж барих буюу түшиглэн хөгжүүлэхээр төлөвлөж
байна.
Уурхайн Төслийн Дэд Бүтэц нь Баян Хүндийн ил уурхай болон Хог Хаядлын Нэгдсэн
Байгууламж (ХХНБ) -тай ойр байрлах бөгөөд үүнийг 1-р Зурагт үзүүлэв. Үүнд үл хамаарах
нь Баян Хөндийн ил уурхайгаас хойд зүгт 4км-т байх Амьдрах Суурин болон түүний
холбогдох дэд бүтэц юм.
Төслийн Дэд Бүтцэд цахилгаан үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж, холбогдох дэд станц, усан
хангамж, менежментийн байгууламж, баяжуулах үйлдвэрийн хамгаалалтын хашлага
зэргийг багтаасан болно. Байрлах кемп, захиргааны байр, лаборатори, агуулах, ажлын
байр зэрэг бусад байгууламжууд мөн шаардлагатай.
Хүнд даацын автомашин (ХДА) ба хөнгөн тээврийн хэрэгслийн (ХТХ) хөдөлгөөнийг
харгалзан аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийг төрлөөр нь тусгаарлахад; газар авах,
хашаатай газрыг багасгах; талбай дээрх тоос шороо, элэгдлийг багасгадаг давамгайлах
салхи; боломжит явган зорчигч; болзошгүй үерийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, шуурганы
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усыг цуглуулахын тулд ус зайлуулах, хураах талбай зэргийг харгалзан үзэж дэд бүтцийг
байрлуулах, зураг төслийг боловсруулах.
БХ-н баруун талд байрлах топографийн зураглал нь жижиг толгодоос бүрдэх бөгөөд энэ нь
үйлдвэрийн болон уурхайн дэд бүтцийг байрлуулахад бага зэргийн зохимжгүй байдаг.
ХХНБ нь хойд талаараа байгаа толгодуудыг ашиглан барилгын газрын эвдрэлийг багасгаж
мөн ландшафттай илүү сайн уялдана.

Зураг 1 ХАТ-ийн гол дэд бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн байршил
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Сайтын Цахилгаан Хангамж
Эрчим хүч
Эрдэнэ Монгол нь 2017, 2018 онуудад цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн сонголтын
судалгааг хийж, эхэндээ цахилгаан хангамжийн сүлжээнд тогтмол холболт хийх нь эдийн
засгийн хувьд хамгийн таатай хувилбар гэж үзжээ. Шинэжинст сумын төвд холболт хийхэд
ойролцоогоор 110 км-ийн 15 кВ-ын шугам шаардлагатай болно гэж тооцоолсон. Энэ сонголт
хожим нь хүчдэлийн хэлбэлзэл, тасалдалд (төлөвлөсөн ба төлөвлөөгүй) өртөмтгий тул
цахилгаан хангамжийн найдвартай байдал, зөв ажиллагааны хувьд ихээхэн эрсдэлтэй
хэмээн тооцогджээ.
Эрдэнэ Монгол нь Баян Хөндийг сүлжээгээр болон сүлжээнээс гадна эрчим хүчээр хангах
хувилбаруудыг судлах зорилгоор сэргээгдэх эрчим хүчний интеграцын судалгааг хийсэн.
Сайтын нарны цацраг туяа нь дэлхийд хамгийн сайнд тооцогддог бөгөөд жилд дунджаар
260 гаруй хоног нарны гэрэлтэй байдаг ба цаашид судалгаа хийх шаардлагатай бол
салхины ачаалал ч мөн потенциал өндөртэй юм. Уурхайн үйлдвэрийн ачаалал байнга
нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор тасалдахгүй цахилгаан хангамжийг Монголд ихэвчлэн
дизель-үүсгүүр болон найдвартай нөөцлөлттэй хослуулах шаардлагатай болдог
(RPMGlobal 2019).
Үндсэндээ, газар дээр нь цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх шийдлийг сонгосон. Эрдэнэ
Монголын оновчтой гэж үзсэн орон нутгийн хэд хэдэн нар-дизель хосолсон эрчим хүч бүхий
цахилгаан станцуудаас үнийн санал авах хүсэлт тавьсан. Цахилгаан станц нь дунджаар 4
МВт, хамгийн ихдээ 5 МВт-ын хэрэгцээ болон өндөр хүчдэлийн тээрэм ажиллаж эхлэх үед
тогтвортой хүчдэл, давтамжийн гарцыг хангах боломжтой байхаар хийгдсэн.
Цахилгаан шугам байрлуулах болон түүний шувуунд үзүүлэх боломжит нөлөөллийг
харгалзан, төслийг үндэсний сүлжээнд холбоход шаардагдах цахилгаан шугамыг багасгаж
ХАТ-ийн талбай дээр цахилгаан үүсгүүр байрлуулах хувилбарыг дэмжив. Газар дээр нь
цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх хувилбарын дагуу цахилгаан дамжуулах шугам нь
мэдрэмтгий шувууны төрөлтэй харьцах боломжийг багасган уурхайн бүтээн байгуулалт,
ажилчдын хотхон зэргээр хязгаарлагддаг.
Нөөц цахилгаан эх үүсвэр ашиглах боломжийг мөн авч үзсэн. Сүлжээнээс гадуурх
цахилгаан станц нь хамгийн том эргэлтийн үүсгүүрийн хүчин чадал алдагдах, хяналтгүй
уналт эсвэл нарны эрчим хүчний хангамж алдагдахад, ямар ч үед хангалттай давах нөөцтэй
ажиллах боломжтой байх ёстой. Энэ нь дор хаяж n+1 формацит үүсгүүрээс бүрдэх төлөвтэй
байна.
Халаалт
Төсөл нь баяжуулалтын үйлдвэр, уурхайн туслах байгууламжийг дулаанаар хангах болон
байнгын кэмпийг дулаанаар хангах зориулалттай нүүрсээр ажилладаг хоёр халаалтын зуух
(ХЗ)-тай байна. Халаалтын станцын хүлээгдэж буй хүчин чадал 1.8 МВт хүртэл байна.
Тэжээлийн чанартай нүүрсийг Төслийн газраас 75 км-ийн зайд байрлах Шинэжинст сумын
төвийн ойролцоох Хотгор ордоос авах боломжтой. ХАТ-д өөр халаалтын эх үүсвэр болох
цахилгаан халаалт байсан боловч үр ашиггүй байдал, газар дээрх цахилгаан эрчим хүчний
өндөр өртөг зэргээс шалтгаалан халаалт авах боломжгүй хэмээн тооцогдсон.
Эрдэнэ Монгол нь оффис, барилга байгууламжийг халаахад цахилгаан болон ХЗ-уудыг
хослуулан ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол уурхайн байгууламж, мөн байнгын кэмпүүдийг
ХЗ халаалтаар хангана.
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Ус хангамж
Говьд ус хомс байдгаас Эрдэнэ Монгол усыг төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчин,
нийгмийн менежменттэй холбоотой хамгийн чухал зүйлсийн нэг гэж үздэг. Энэ бүс нутаг нь
харьцангуй цөөн хүн амтай боловч үйлдвэрлэл, хот байгуулалтын хөгжил нь цөлийн бүс
нутгийн усны нөөцөд зайлшгүй ачаалал өгж байна. Эрдэнэ Монгол нь төслийн ашиглалтын
хугацаанд иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх, усны менежментийн шилдэг туршлагыг бүх
хэрэглэгчид хэрэгжүүлэхэд чиглэн олон нийттэй хамтран ажиллах үүрэгтэй.
Говийн бүсэд оршдог ХАТ-д жилд маш бага хэмжээний хур тунадас унадаг учраас гадаргын
усны нөөц хязгаарлагдмал байдаг. Газар доорх усны нөөц нь мөн хязгаарлагдмал, ялангуяа
газрын доорх уст давхаргын усны гүнд байдаг. Гадаргаас 2 метрийн гүнээс ирэх гүехэн ус
нь малчид, тэдний амьтдын усны гол эх үүсвэр байсаар ирсэн бөгөөд нутгийн ургамал, ан
амьтад ч ашигладаг байна. Дээр дурдсанчлан, Өмнөговийн усны хангамж хязгаарлагдмал
(мөн эрэлт нэмэгдэж байгаа) холбоотой асуудлыг Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк,
ЕСБХБ (АХБ 2014) зэрэг засгийн газар болон олон улсын байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч
байна. Эдгээр асуудлыг хүлээн зөвшөөрч Эрдэнэ Монгол усны боломжит эх үүсвэрийг
нарийвчлан авч үзэх, боломжит хувилбаруудыг судлан, илүү нарийвчлан үнэлэх зэрэг
ажлыг хийж, Усны өөр эх үүсвэрийг дүгнэхээс гадна Төсөл нь үнэ цэнэтэй хөрөнгө болох
усыг уурхайн бүхий л үйл ажиллагааны хэрэглээнд багасгахыг хичээдэг.
Талбайд гадаргын усны байнгын эх үүсвэр байхгүй тул газар доорх усыг ХАТ-ийн үйл
ажиллагааны үндсэн усан хангамж болгон санал болгож байна. Түүнчлэн, тухайн газарт
одоо байгаа нийтийн усны дэд бүтэц байхгүй, байгаа нь талбайгаас хол зайд байгаа тул
нийтийн усан хангамжийг ашиглахыг хориглосон.
Талбайн усны хангамж Баян Хөндийн ил уурхайгаас баруун урд зүгт 2 км-ийн зайд орших
цооногоос уст давхаргын эх үүсвэртэй байх төлөвтэй байна. Энэхүү хувилбарыг сонгох
шийдэлд хүрэхийн тулд хэд хэдэн боломжит уст давхаргыг туршиж үзсэн. Tetra Tech нь
Төслийн усан хангамжийн урьдчилсан үнэлгээг гүйцэтгэсэн (Tetra tech 2019). Энэхүү
үнэлгээнээс харахад өрөмдсөн 12 цооногоос таван цооног нь 2л/с-ээс 4л/с-ийн хооронд ус
гаргаж авдаг болохыг тогтоов.
Энэхүү мэдээллээс үзэхэд Хүрэн цав (ХЦ), Босгын сайр (БС), Кэмп худагны уст давхаргын
доорх гүний усны нөөц нь буурсан уст давхаргын хэмжээ болон уурхайн ашиглалтын
хугацааг үндэслэн 10.5 л / сек-ийн дарааллаар тогтоогдсон байна. ХЦ ба БС уст давхаргын
усны хэрэгцээг 6-7л/с-ийн хязгаарт тооцдог. Эдгээр усны хэрэглээний тооцоо үнэн зөв гэж
үзвэл ХЦ ба БС-ын уст давхаргын гүний усны нөөц нь Төслийг усаар хангаж чадна (ТТ, 2019
оны 9-р сарын 19). Монголын Төслийн гидрогеологийн мэргэшсэн гэрээт гүйцэтгэгч "Охи Ус"
ХХК нь гидрогеологийн эрэл, хайгуулын ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүний дагуу төслийн санал
болгож буй газрын доорх усны эх үүсвэрийг тодорхойлж, зөвшөөрөл авав.
Төсөл нь уурхай руу урсах гүний усны болзошгүй нүхийг судалж үзсэн. Гэсэн хэдий ч
ашиглах боломжтой усны хэмжээг бага гэдэг нь тогтоосон. Уурхайн усыг үйл ажиллагааны
сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн зориулалтаар ашиглах боломжтой.
Нэмж дурдахад Төсөл нь Алтан нар ордын баруун зүгт орших сав газрын Долооны
Цэнхэрийн гүний усны нөөцийг судалжээ. Долооны Цэнхэрийн гидрогеологийн эрэл хайгуул
нь Монгол Улсын засгийн газарт бүртгэгдсэн. Гэсэн хэдий ч Долооны Цэнхэрээс Баян Хийд
хүртэл усаар хангахтай холбоотой өртөг, газрын эвдрэл нь ХЦ-БС уст давхаргын ус
шаардагдах хэмжээнээс хамаагүй их байсан.
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Хог Хаягдлын Нэгдсэн Байгууламж
Баян Хөндийн хаягдал чулуулаг болон хаягдлын менежментийн стратеги нь Эрдэнэ
Монголын хаалтын зорилго, хаягдлын онцлог шинж чанаруудаас үндэслэн
боловсруулагдсан бөгөөд Хог Хаягдлын Нэгдсэн Байгууламж (ХХНБ) барихад суурилсан
болно. ХХНБ-т БХ-н хаягдал чулуулаг, БХ-н бүх хаягдал, мөн Алтан Нар дахь эхэн үеийн
үйлдвэрлэлээс гарах хаягдлыг багтаахаар төлөвлөгдсөн.
Баян Хөндийн сайтын зураг төслийг боловсронгуй болгосноор ХХНБ-ын зураг төсөл гурван
давталтын үр дүнгээс гарсан. Баяжуулах үйлдвэрийг БХ-ийн урд хэсэгт байрлуулах
шийдвэр гаргаснаар ХХНБ-ын хамгийн сүүлийн үеийн загварыг 2019 оны 9-р сард хийсэн.
ХХНБ нь 57 га талбайтай, хамгийн дээд тал нь 1290RL, 20,000,000 м3 багтаамжтай бөгөөд
уурхайг хаахад ялимгүй бага цэвэр бүрхэвч бүхий материал шаардагдана (Тетра Тек 2019).
Холимог хаягдал, хаягдал чулуулгийг байгаль орчинд ээлтэй, удаан эдэлгээтэй, элэгдэлд
тэсвэртэй бүрхүүлээр битүүмжилнэ.
Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг цианидын хоргүйжүүлэлтийн дараа өтгөрүүлж, нэгдсэн
хаягдлын байгууламж дахь хог хаягдлын хамт хаяхын өмнө шүүрээр шүүж хуурай болгоно.
Тусгай сэлүүрийн хаягдлын далангийн зураг төсөл мөн хаягдал чулуулгийн овоолгыг өөр
хувилбар гэж үзсэн бөгөөд ашигт малтмалын хаягдлын менежментийн нэгдсэн арга
барилаас доогуур гэж үзнэ. Нэгдсэн ба салангид аргын хялбаршуулсан харьцуулалтыг
доорхи хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 2 Хаягдал чулуулаг ба хаягдлын менежментийн нэгдсэн, салангид аргачлалыг
харьцуулах
Шалгуур
үзүүлэлт
Гол шинж
чанарууд

Давуу эрхтэй: Нэгдсэн

Хувилбарт: Салангид



Хаягдал чулуулаг, хаягдлыг нэг
байгууламжид нэгтгэх.
Ойролцоогоор 20 сая м3 талбайг
дараахь зүйлээс бүрдэнэ:
o 18.9 сая м3 хаягдал
чулуулаг.
o 0.4 сая м3 дэд ангийн
o 1.8 сая м3 хаягдал.
Хаягдал, хаягдал чулуулгийг
ойролцоогоор 1: 5 харьцаатай
холино.
Холимог хаягдал, хаягдал чулуулгийг
2.0 т/м3 нягттай газар дээр нь
нягтруулна.
Холимог хаягдал, хаягдал чулуулгийн
нийт хэмжээ нь ойролцоогоор 10 сая
м3 буюу нийт ХХНБ-ын эзэлхүүний 50
хувийг эзэлж байна.



57 га (нэг байгууламж).
Энэхүү ул мөр нь хүчин зүйлийг
тэнцвэржүүлэхэд хамгийн оновчтой
гэж үзэх; өндөр, ул мөр, барилга
байгуулах боломж.









Ул мөр
(байгуул.)
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Хаягдал чулуулгийн овоолго,
хаягдал хадгалах байгууламж нь
хоёр тусдаа газрын хэв маяг юм.
Бие даасан хаягдал чулуулгийн
овоолго нь шүүлт, нэвчилтийн
үйлдвэрлэлийг удирдах бүрхэвч
системийг шаардана.
Хаягдлыг агуулахын тулд тусдаа
хашилт хийх.
Даланг хоргүй материалаар
барьж, уусмалыг ялгах хаалттай
ус сувгийн хоолойны систем, ус
зайлуулах төв системийг нэгтгэх
шаардлагатай.
Ус урсдаг газрын хэлбэр
бүрдүүлэхийн тулд хаягдалуудыг
хаалтын үед хэлбэржүүлэх
шаарлагатай бөгөөд гадаргуу
дээгүүр бүрхсэн системийг барих
шаардлагатай болно.
82 га, дараахь хэсгээс бүрдэнэ::
o 57 га хаягдал хаях
зориулалттай.
o 25 га хаягдал
хадгалах
байгууламж .
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Анхны өртөг
(Хөр. зардал)



Хаягдлыг боловсруулах, нэг сайтын
анхны бүтээн байгуулалтыг багтаасан
5,114 тэрбум төгрөг (1.89 сая
ам.доллар).




Үйл
ажиллагааны
зардал (Үйл
аж. зардал)
Хаалтын
хугацаа






Үйл
ажиллагааны
эрсдэл




Эрсдэл




Боломжууд





Ашиглалтын явцад илүү ярвигтай,
үнэтэй байдаг
Хаалтын өртөг маш бага
Нэг жилээс бага хугацаанд. Энэ нь
ХХНБ-ын аргачлал нь үйл
ажиллагааны явцад дэвшилтэт нөхөн
сэргээлтийг хийх бөгөөд зөвхөн
хучихад бага хэсгийг л үлдээнэ гэсэн
урьдчилсан нөхцөл дээр үндэслэсэн
болно.
Хучих ажлыг 4 сарын хугацаанд хийж
гүйцэтгэнэ гэсэн тооцоо бий.
Маш бага – хаягдлыг баяжуулалтын
үйлдвэрт шавхаж, ХХНБ-руу ачааны
машинаар тээвэрлэнэ.
Байршуулах аргаас болж тоосжилт
үүсэх эрсдэл бага.








Боломжит гидравлик толгой ба гүний
усанд уусах.
Хаягдал чулуулаг дотор
хоргүйжүүлсэн хаягдлыг хадгалах.



Усыг хамгийн их хэмжээгээр нөхөн
сэргээх, дахин ашиглах.
Дэвшилтэт нөхөн сэргээлт, энгийн
хаалт.
Монгол Улсад холимог аргаар
хаягдлыг устгасан анхны жишээ
болох.





Эхний даланг барихын тулд эх
үүсвэрээс олж авсан нэмэлт ул
мөрийг гаргаж болзошгүй.
Оруулсан нягтрал 1.6т/ м3,
далангийн өндөр нь 10 метр
байна гэж үзнэ.
Хог хаягдлыг боловсруулах, хоёр
сайтын анхны бүтээн
байгуулалтыг багтаасан 4.492
тэрбум төгрөг (1.66 сая
ам.доллар).
Барилгын материалын хувьд
гуравдагч (зээл авах) сайтыг
хөгжүүлэх шаардлагатай байх
магадлалтай.
Бага ярвигтай, гэвч ижил
өртөгтэй.
Маш өндөр хаалтын өртөгтэй.
2-5 жил

Дамжуулах хоолойн эвдрэлээс
(зутан, ус буцаах) ашиглалтын
үеийн өндөр эрсдэлтэй.
Хаях цэгийн циклийн хооронд
хаягдлын эрэг хатаж, тоосжилт
үүсэх эрсдэл өндөртэй – эргүүд
хатах асуудлыг нягтралыг
оновчтой болгож бэхжүүлэх
Боломжит гидравлик толгой ба
гүний усанд нэвчих.
Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал
нэг байршилд төвлөрөх, эвдрэл
гэмтэл, нуур үүсэх гэх мэт.
Байхгүй

Тээвэрлэлт
Төсөлд Улаанбаатараас Баянхонгор хотын төв хүртэлх хатуу хучилттай замаар (630 км),
Баянхонгороос Шинэжинст хүртэл (310 км) хайрга, дараа нь 85 км шороон замаар дамжиж
очно. Төсөл нь Хятад Монголын хилээс 160 км зайд байрлана. ХАТ-тэй хамгийн ойр
арилжааны нисэх онгоцны буудал бол Баянхонгор нисэх онгоцны буудал юм. ХАТ-ийн
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алслагдсан байршил нь тухайн газарт хүргэх тээврийн хэлбэрүүд болон тэдгээрийн
маршрутын аль алинд нь хамааралтай хэд хэдэн хувилбаруудыг судлах шаардлагатай
болгосон.
Тээвэрлэлтийн хэлбэрүүд
Ажиллах хүчийг сайт руу тээвэрлэх хэлбэртэй холбоотой 3 хувилбарыг үнэлэв:
1. Улаанбаатараас ХАТ сайт руу онгоцоор нисэж очих, нисэж явах (НОНЯ);
2. Улаанбаатараас ХАТ сайт руу автобусаар очих, автобуусаар явах (АОАЯ); ба
3. ХАТ сайт руу НОНЯ болон АОАЯ хослол.
НОНЯ хувилбар нь бүтэн баг тээвэрлэх ердийн 50 хүний суудал бүхий турбо тулгуур
онгоцонд зориулагдсан нислэгийн зурвасыг тооцсон болно. Дэлхийн алслагдсан уул
уурхайд ашигладаг ердийн нисэх онгоц Бомбардир Дайш 8 300 загварыг жишээ болгон
ашиглав. Эдгээр онгоцууд нь Улаанбаатараас явах ба ирэх 2 чиглэлд түлш цэнэглэхгүй
зорчих боломжийг олгодог бөгөөд ойролцоогоор 1500 км зайтай аялна. Эдгээр онгоц нь
орон нутгийн цаг уурын нөхцөлөөс хамааран ойролцоогоор 1,000 м урттай талбайтай байх
шаардлагатай (RPMGlobal 2019). Эцсийн байдлаар хасагдаагүй байгаа бөгөөд судалгааны
ажиллагаа үргэлжилж байгаа хэдий ч зөвхөн НОНЯ сонголтыг эдийн засгийн хувьд
боломжтой гэж хараахан тогтоогоогүй байна.
АОАЯ сонголт ажилчдыг сайт руу хүргэхийн тулд илүү урт буюу хоёр өдөр, нэг шөнө замд
явхыг шаардана. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй сонголт биш боловч ростерын сонголтоос
хамааран сонгон ашиглаж болно. Энэ хувилбар нь жолоодлоготой (ядаргаа, мөргөлдөөн)
холбоотой аюулгүй ажиллагааны өндөр эрсдэлтэй бөгөөд үүний сөрөг нөлөөг бууруулах
зохистой арга хэмжээг авснаар зохицуулах боломжтой.
Гурав дахь ба сонгогдсон хувилбар бол НОНЯ ба АОАЯ хослол юм. Энэ сонголт нь тухайн
бүс нутагт (Баянхонгор хотын төв, Улаанбаатар хотод) одоо байгаа нисэх онгоцны буудлын
дэд бүтцийг ашиглах бөгөөд ингэснээр их хэмжээний (630 км) авто замын аялалыг хасна.
Баянхонгор хотын төв рүү нисэх замаар дараа нь автобусаар сайт руу хүргэх бөгөөд
нийтдээ Улаанбаатараас уурхайн руу ажлын нэг өдрийн аялал хийнэ гэсэн үг юм. Энэ
сонголтыг ажилчдын хувьд хамгийн зардал багатай, үр ашигтай тээврийн сонголт гэж үздэг.
Барилга угсралтын үеэр Улаанбаатараас бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэх ба БНХАУ-ын
хилээс хязгаарлагдмал хэмжээний ачаа шууд тээвэрлэнэ (доорхи хэлэлцүүлэг).
Чиглэлүүд
ХАТ сайтаас Шивээ Хүрэнгийн хил хүртэл
Монголын баруун өмнөд хэсгийн байгалийн баялагтай бүсээс Хятад руу нэвтрэх тээврийн
дэд бүтэц эрчимтэй хөгжиж байна. Төсөл нь Нарийн Сухайтын уурхайгаас (Овоот толгой)
баруун хойд зүгт 200 км-т байрладаг бөгөөд үүнээс Өмнийн Говийн Ресурс болон МАК
компаниуд бүхэлдээ нүүрсний болон тээвэрлэлтийн бүтээгдэхүүнээ Ceke (Хятад) / Шивээ
Хүрэн (Монгол) хилийн боомтоор дамжуулан гаргаж авдаг. Энэхүү хилийн боомт нь хатуу
хучилттай найман эгнээтэй хурдны зам, нүүрсний гурван том терминал бүхий нүүрс ачих
томоохон байгууламжийг ачааны машинаар, галт тэргээр ачуулж Жиаягуань-Чеке төмөр
зам, Эжин-Хами төмөр зам буюу Линхэ-Чеке төмөр замуудаар ачуулж тээвэрлэдэг. Монгол
улсын нүүрс олборлох дүүргийн стандарт төмөр замыг өргөтгөх төлөвлөгөө
боловсруулагдаж байна. ХАТ нь зөвхөн өндөр үнэ цэнэтэй гулдмай үйлдвэрлэх бөгөөд
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хилрүү төмөр замаар бус ачааны машинаар тээвэрлэх тул бусад сонголтуудыг нарийвчлан
судлаагүй болно.
Хилийн боомт руу зорчиход ашигладаг замын сонголтуудын талаар Гурван тэс сумын төв
болон Баянлиг сумын төв хоёрын хооронд одоо байгаа хучилттай замыг сонгохоос өмнө
хэд хэдэн хувилбаруудыг авч үзсэн. Энэ маршрут нь цогцолборт газрыг огтлон өнгөрдөг
бусад замтай харьцуулахад Говь Гурвансайхан байгалийн цогцолборт газартай хамгийн
бага давхцаж байгаа бөгөөд зөвхөн цогцолборт газрын зүүн хэсгээр л өнгөрөн явдаг.
Баянхонгор-Шинэжинст-Баян Хөндийн кэмп тээвэр
Улаанбаатар, Баянхонгор аймгийн төв, Шинэжинст сумдын хооронд нийтийн зам сайтар
хийгдсэн. Үүнтэй адил Шинэжинст суманд хүрэх хэд хэдэн шороон зам байдаг ба эдгээр нь
багуудынхаа төвд хүрдэг. Эдгээр замуудын ихэнх нь тэгш бус гадаргуутай ба гадаргуйг нь
хааяа засч сайжруулдаг.
Уурхайн бүтээн байгуулалтад бэлтгэхийн тулд Эрдэнэ Монгол энэ чиглэлд хяналт шалгалт
хийж, барилга угсралтын болон ашиглалтын замын хөдөлгөөний боломжит хувилбаруудыг
тодорхойлон, сайжруулна. Одоо байгаа замуудаас гадна өөр хувилбаруудыг олж
тогтоогоогүй. Орон нутгийн засаг захиргаа нь газар ашиглалтын зөвшөөрлийн шаардлагын
хүрээнд Төслийн замыг сонгоход санал оруулсан.
Төслийн ажиллах хүч ба ажилчдын байр
Ажилтан ажилд авах
Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт нь Төслөөс ХАТ-тэй ойрхон амьдардаг сумдад амьдарч
буй хүмүүс шууд хүртэх боломжтой нийгэм, эдийн засгийн гол үр ашиг юм. Баянхонгор дахь
боловсон хүч төдийгүй үндэсний хэмжээнд ч хүмүүс ажлын байртай болох боломжтой юм.
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үндэсний тайлант хугацаанд алба хаагчдын 90-ээс
доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэн байх ёстой хэмээн заасан байдаг.
Тооцоолсноор 12 сар хүртэлх хугацаанд ойролцоогоор 500 хүн (гүйцэтгэгчийг оролцуулаад)
барилга байгууламжийг барина. Ашиглалтын үе шатанд ажиллах хүчин хамгийн ихдээ 420
хүн байна. Бүх ажилчид нэг дор сайт дээр байрлахгүй.
Эрдэнэ Монгол нь Монгол Улсын холбогдох засгийн газар болон төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран ХАТ-ийн шаардлагыг хангахуйц чадварлаг, туршлагатай
ажиллах хүч байгаа эсэхийг баталгаажуулахыг зорин ажиллана. Үүнд хүрэх боломжтой
дараах хувилбарууд байна:
•

Дэлхийн хэмжээнд боловсон хүчин ажилд авах (олон улсын);

•

Монголоос боловсон хүчин ажилд авах (үндэсний);

•

Баянхонгор аймгаас ажилд авах (бүс нутгийн); ба

•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдаас ажилд авах (орон нутгийн).

Монгол улсын хууль шаардлагын дагуу орон нутаг, бүс нутаг болон үндэсний ажиллах
хүчний бүтэц, ур чадварын түвшингээс хамааруулан Эрдэнэ Монгол нь ажилд авах болон
ажиллах хүчний сонголтын үнэлгээг боловсруулна.
Эрдэнэ Монгол компанийн гол зорилго бол эхний ээлжид төслийн нөлөөлөлд өртсөн сум,
багуудын иргэдийг ажилд авч давуу эрх олгох явдал юм. Цаашлаад Эрдэнэ Монгол нь
Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд буюу түүнээс өмнө урьдчилан таамаглаж байгаа
ажиллах хүчний 90 хувь нь монгол хүн байх ёстой гэсэн хууль тогтоомжийн шаардлагыг
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биелүүлэх үүрэгтэй. Шинэжинст, Баян-Өндөр гэх мэт нутгийн иргэдэд тулгарч буй
бэрхшээлүүдийн нэг нь сумдын алслагдмал байдлаас шалтгаалан чадварлаг иргэд мал аж
ахуй эрхлэхээс гадна аймгийн төв эсвэл Улаанбаатар хотод нүүж очдог явдал юм.
Хоёр сумын төв Монгол Улсын хот суурингаас алслагдсан, мал аж ахуй эрхлэхээс бусад
бизнес эрхлэх боломж хомс, нийгмийн дэд бүтэц, үйлчилгээ тааруу байгаагаас шалтгаалан
амьдрах газарт татах сонирхол бага байгаагаас байдал улам хүндэрч байна. Эрдэнэ
Монголын ажилд авах стратегийн нэг гол үндэс бол орон нутагт оршин суух тодорхой
хугацааны туршид ажилд авах давуу эрх олгох, мөн өөр газар ажиллаж байгаа
ажиллаж/амьдарч байгаа харьяа иргэнийг ажилд авах явдал юм. Тухайн нутаг дэвсгэрт
шилжин суурьших хөдөлгөөнийг орон нутгийн иргэдийн дунд эерэгээр харсан (нийгмийн
суурь хөгжлийн үед байгуулагдсан) энэхүү стратеги нь харьяа иргэнд тухайн нутагт буцаж
очиж, гэр бүлийн харилцаа холбоог бэхжүүлэх боломжийг олгоно. Хөдөлмөр эрхлэлттэй
холбоотой хүчин зүйл, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх талаар санал
болгосон арга хэмжээний талаар нарийвчилсан мэдээлэл C9 бүлэгт Эдийн засаг, хөдөлмөр
эрхлэлт, холбогдох удирдлагын төлөвлөгөө-нд тусгагдсан болно.
Ажилчдын Байр
Ажилчдын байрны хэд хэд хувилбаруудыг, ажилчдыг хэрхэн тээвэрлэх талаарх
хувилбаруудын хамт судалсан (4.7-р хэсгийг үзнэ үү) ба энэхүү судалгаанд ажилчдын
ростерийн загварыг авч үзсэн (доороос харна уу). Ажилчдыг байрлуулах хувилбаруудын
шинжилгээгээр гол тулгарч буй бэрхшээл нь уурхайд хамгийн ойр байрлах хотын төв болон
дэд бүтцээс алслагдсан байршил байв. Дараах судлагдсан хувилбаруудыг харна уу:
1.

Уул уурхай / Компанийн хотыг хөгжүүлэх;

2.

Орон нутгийн сум / багийн төвийн ажилчдыг өдөр бүр тээврийн хэрэгслээр
хангах;

3.

Орон нутгийн сум / багийн төвийн ажилчдыг ростероор ажиллах газар дээр
нь байрлуулах; ба

4.

Орон сууцны ажилчдыг зориулалтын дагуу баригдсан орон сууцны кемпд
байрлуулах.

Эхний хувилбарыг хэд хэдэн шалтгаанаар, ялангуяа урьдчилгаа их хэмжээний хөрөнгө
оруулалтын зардал, төслийн харьцангуй богино хугацааны ашиглалтын хугацаанаас
(одоогийн тооцоогоор) үүдэн зориулалтын дагуу баригдсан хот суурин газрын бүтээн
байгуулалт үндэслэлгүй гэж тооцогдон цуцлагдсан; уурхай хаагдахад хотын оршин
суугчдад өөр ажил эрхлэх боломж хомс болох; хотыг хөгжүүлэх орчны нөлөөлөл; ажилчдыг
болон тэдний гэр бүлийг үйлчилгээ, дэд бүтцээр хангахтай холбоотой асуудал үүсэх
алслагдсан байршил. Одоогийн засгийн газраас явуулж буй бодлого нь уурхайтай хамгийн
ойр орших суурин - Шинэжинст сумын төв, ХАТ хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Эдгээр шинэ хот байгуулах хувилбар нь гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт ажиллаж буй ажилчдын
амьдралын чанарыг дээшлүүлэх боломжийг агуулсан юм.
Үүний адил уурхайгаас ажилчдыг хамгийн ойрын сум / багийн төврүү (хамгийн ойр сумын
төв - Шинэжинст - 70 км-ийн зайтай), хот руу болон цааш нь өдөр бүр тээвэрлэх нь
эрсдэлтэй гэж үзсэнтэй холбоотойгоор хоёр дахь сонголтыг бараг боломжгүй гэж үзсэн
(зөрөлдөөн, ядрах). Нэмж дурдахад, энэхүү хувилбар нь нийгмийн түгшүүртэй холбоотой
хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, нийгмийн бүлэг, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хамгаалалттай
холбоотой нөлөөллийг бий болгох боломжийг илүү ихээр олгож байв. Энэ хувилбар нь орон
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нутгийн иргэдэд дэд бүтэц, ажлын байрны тал дээр үр ашигтай байх бөгөөд ажилчдыг гэр
бүлтэйгээ хамт амьдрах боломжийг олгоно.
Гурав дахь хувилбар бол орон нутаг дахь ажилчдыг (мөн тэдний гэр бүл) нэгтгэж, ростероор
ажиллах гэж байгаа уурхайд хүргэх тээврийн хэрэгслээр хангах явдал юм.
Энэ хувилбарыг уурхайд ажил эрхэлдэг орон нутгийн иргэд, харьяа орон нутгийн ажилтнууд
болон гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт сумын төвд амьдрахаар нүүж очсон хүмүүст хамаарна (энэ
нь дээр дурьдсанаар хязгаарлагдмал тоотой байна). Энэ хувилбар нь ажилчдад гэр
бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдрах боломж олгохоос гадна орон нутгийн бизнес эрхлэх
боломжийг нэмэгдүүлж болзошгүй юм. Нөгөө талаар, ажилчид болон орон нутгийн иргэдийн
хооронд орлогын зөрүү зэргээс хамаарсан түгшүүр үүсгэж болох юм.
Уурхайн талбайд ажилчдыг ростероор ажиллах үед байрлах байрыг байгуулах нь дээр
дурдсан бусад хоёр хувилбартай харьцуулахад тээврийн зардал өндөр хэдий ч хөрөнгийн
зардлын хувьд үр ашигтай байна. Ажилчдад орон байр, гэр бүлийнхээ байгаа газрыг сонгох
олон сонголт байгаа хэдий ч ростероор ажиллах үед гэр бүл тогтворгүй болох, эцэг эх байх
үүргээ биелүүлэх зэрэгт асар их эрсдэл тулгардаг. Энэ хувилбар нь орон нутгийн соёл,
байгаль орчин, эдийн засгийн хүчин зүйлсээр хязгаарлагддаг.
ЭрдэнэМонголын хэрэгцээ болон нөлөөллүүдийн үүднээс авч үзэхэд ажилчдыг байранд
байрлуулахад хамгийн сайн тохирох арга нь 3 ба 4 хувилбаруудын хослол юм.
Орон сууцны барилгыг эхний үе шатанд барьж байгуулах бөгөөд энэ нь одоо хийгдэж
байгаа барилгын ажлыг дэмжих боломжийг олгоно. Эрдэнэ Монгол одоогоор өрөмдлөг,
хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ажилчдад зориулсан 60 ортой түр зуурын баазтай.
Байнгын оршин суух барилга баригдаж байх үед барилгын ажилд шаардлагатай бол түр
зуурын кэмпийг ашиглаж, өргөжүүлнэ. 2 байгууламж аль аль нь барилга байгууламж, үйл
ажиллагаа явуулах ажилчдыг шаардлагатай байраар хангана. Кемп нь бие даасан
байдлаар ажиллана, ингэснээр хөрш зэргэлдээ орон нутгийн иргэдтэй харилцаа холбоо,
олон нийтийн дэд бүтцийг ашиглах ажиллах хүчийг багасгана. Дээр дурдсанчлан ростероор
ажиллах ажилчдыг Баянхонгор аймгийн төвөөс (зарим ажилчид Улаанбаатараас онгоцоор
ирнэ) байрлах газарт хүргэж өгнө. Гурав дахь хувилбар дээр дурдсанчлан нутгийн
ажилчдыг орон нутгийн сумын төвүүдээс хүргэж өгөх нь Эрдэнэ Монголд хэрэгжих
ажилчдын ажиллах стратегийг бүрдүүлэхэд оршино.
Ажиллах Хүчний Ростер
ХАТ-ийг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг явуулах ростерийн оновчтой шийдлийг олох нь Эрдэнэ
Монголын гол анхаарах хэрэгтэй зүйл юм. Ростерийн оновчтой шийдлийн загвар нь сайт
руу тээвэрлэлт хийх хувилбарууд, ажиллах хүчний байр, орон сууцны стратеги, ложистик,
хөрөнгийн ашиглалт, хөдөлмөрийн ашиглалт, ажлын ачааллын өөрчлөлт, ашиглалт,
менежмент, хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл, засвар үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, ур чадварын
шаардлага болон бусад зүйлс зэрэг хүчин зүйлс дээр суурилдаг. (Austmine 2017).
Судлагдсан хувилбаруудын гол анхаарал татсан асуудал бол ирээдүйн ажилчдынхаа
сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг тэргүүнд тавьсан ростерийг сонгох юм.
Судалгаанаас үзэхэд НОНЯ (FIFO)-гийн ажлын зохион байгуулалтын дагуу хөдөлмөр
эрхэлж буй ажилчдын дунд сэтгэл зүйн дарамт, ядаргаа, сэтгэлийн хямрал, амиа хорлох
гэх мэт сэтгэцийн өвчнөөр өвчлөх эрсдэл өндөр байдаг (Трансформатив ажлын зураг
төслийн төв 2018).
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Ростерийн хугацааг хэд хэдэн удаа судалж үзсэн бөгөөд үүнд 18 хоног ажиллаад 9 хоног
амрах; 5 өдөр ажилаад 2 хоног амрах зэрэг багтана. Судалгаагаар ажлын цагаар болон
богино хугацааны ростерын ажилчдыг (тухайлбал, 2 долоо хоног ажиллаад 2 долоо хоног
амрах, 8 өдөр ажиллах/ 6 өдөр амрах, 5 өдөр ажиллах / 2 өдөр амрах) амралтын хугацаа
бага (жишээлбэл, 4 долоо хоног ажиллаад 1 долоо хоног амрах, 3 долоо хоног ажиллах / 1
долоо хоног амрах, 2 долоо хоног ажиллах / 1 долоо хоногийн амрах) ажилчидтай
харьцуулахад сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал зэрэг нь харьцангуй сайн байна
гэсэн үр дүн гарсан. Цаашид амрах, алжаалаа тайлах (ААТ) хугацаа нь ажлаас ангижирч
гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ цагийг өнгөрөөхөд хангалттай байхад анхаарна. Өндөр
ачаалалтай ростерийн ажилтнууд болон хол зайнд явах нь ажилчдын амралтанд халдах нь
тэдний стресс, ядаргааны түвшинг нэмэгдүүлдэг болохыг анхаарч үзсэн (Transformative
Work Design Centre 2018).
5 өдөр ажиллаад 2 өдөр амрах хуваарийг сумын төв рүү 2 цаг явах замаар практик дээр
болон НОНЯ шийдэл боломжгүй гэж үзэв.
Ростерийг 18 хоног ажиллаад 9 өдөр амрах хуваарьтай хувилбараар сонгосон бөгөөд энэ
нь Монгол дахь уурхайгаас алслагдсан байршил, дэлхийн хэмжээнд ХАТ-ийн тээвэрлэлт,
байр сууцны стратеги зэргийг харгалзан үзсэн хамгийн оновчтой ростер юм.
Нэмж дурдахад, энэхүү ростер нь зөвхөн АОАЯ (BIBO)-ийн оронд НОНЯ-АОАЯ хувилбар
ашиглах замаар аяллын хугацааг бууруулна.
Уурхай 24 цагаар тасралтгүй ажиллах ба ажилчид 8 эсвэл 12 цагийн ээлжээр ажиллана.
Дүгнэлт
Эрдэнэ Монгол нь одоогийн байдлаар тодорхойлсон ХАТ-ыг хөгжүүлэх олон хувилбарыг
үнэлсэн. Энэ хэсэгт байгаль орчны болон олон нийтийн санаа зовнил, бэрхшээлийг
харгалзан хамгийн оновчтой шийдлийг олж авахын тулд гол асуудлуудыг тодорхойлон
хувилбаруудад анализ хийсэн.
Энэ хэсэгт заасан хувилбарууд нь стратегийн эсвэл макро түвшний хувилбаруудыг
илэрхийлнэ. Төслийг хэрэгжүүлэх, ашиглахтай холбоотой нарийвчилсан үйл ажиллагааны
асуудлуудыг сонгох сонголтыг БОННБҮ-д тусгагдсан болно.
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• Gos, S., Rubo. Уламжлалт бус шүлтжүүлэлтийн техник талын ач холбогдол,
Хөдөлмөрийн болон Байгаль орчны аюулгүй байдал, ХБНГУ-ын CyPlus-д бэлтгэсэн
илтгэл
• Цианидын менежментийн олон улсын код. 2020. Цианидын баримтууд. 2020 оны 1-р
сарын 15-ны өдөр https://www.cyanidecode.org/cyanide-facts/use-mining хаягаар хандсан.
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• TetraTech. Хөндий Алтны төсөл NI 43-101 Техникийн тайлан – 2019 оны 12 дугаар сар.
• Дэлхийн Банк. 2009. Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ, Монгол Улсын Засгийн газрын
2009 оны 25-р сарын 1-ний өдрийн Эцсийн Тайланг Боловсруулах Бүс нутгийн хөгжлийн
стратегит дэмжлэг үзүүлэх Говийн Бүсийн Байгаль Орчны Үнэлгээг (REA) бэлтгэх суурь
баримт бичиг.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Танилцуулга
БОННҮ-ний энэхүү бүлэгт Хөндий алтны төслийн бодит шинж чанар болон үйл
ажиллагааны процессын талаарх танилцуулгыг багтаав.
Төслийн талаарх доорх үндсэн асуудлуудыг тайлбарласан. Үүнд:
•

Төслийн тойм,

•

Төслийн дэд бүтэц,

•

Хүдэр олборлох, боловсруулах арга,

•

Төслийн нөөц ашиглалт, ба

•

Төслийн ажиллах хүч.

Хөндий Алтны Төслийн элементүүдийн талаарх танилцуулгын хураангуйг энэхүү бүлэгт
оруулсан. Талбайн элементүүдийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй тайлбар мэдээллийг суурь
судалгааны Б хэсэгт оруулсан. Төслийн тодорхойлолт бэлтгэхэд ашигласан техникийн
тайланг лавлагааны хэсэгт оруулав (хэсэг 5.7).
Төслийн тойм
Төслийн байршил
Хөндий Алтны Төслийн талбай нь Улаанбаатар хотоос баруун өмнө зүгт ойролцоогоор 980
км-ийн зайд Баянхонгор аймгийн нутагт байрлана (Зураг 1). Төслийн талбайгаас зүүн хойд
зүгт 70 км-т Шинэжинст сумын төв, хойд зүгт 80 км-т Баян Өндөр сумын төв тус тус оршдог.
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Зураг 1 Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт байрлах Хөндий Алтны Төслийн байршил
Ашигт малтмалын талбай
Хөндий Алтны Төсөл нь Цэнхэр Номин (XV-016956; 4,668.64 га) хайгуулын болон Хөндийн
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл (MV-021444; 2,308.62 га) бүхий Баянхөндий, Алтан нар гэсэн
2 ашигт малтмалын орд газраас бүрдэнэ. Цэнхэр Номин болон Хөндий ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөлтэй талбай нь хоорондоо 16 км зайтай байрлах ба Баянхонгор аймгийн
Шинэжинст, Баян Өндөр сумын нутагт тус тус байрлана (Зураг 2 Цэнхэр Номин болон
Хөндийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн ерөнхий байршил). Цэнхэр Номин
болон Хөндий ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Канад улсад төвтэй Эрдэнэ Ресурс
Девелопмент Корпорэйшн компанийн Монгол дахь салбар Эрдэнэ Монгол ХХК бүрэн
эзэмшдэг.
Баянхөндий, Алтан нар ордууд нь Транс-Алтайн террейнд хамаарагддаг. Транс-Алтайн
террейн нь Шинэ Казак Монгол арк террейний карбон-пермийн настай арлан нумын баруун
төгсгөл хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд ихэнхдээ дунд палеозойн настай кальцийн шүлтлэг
плутоноор хучигдсан тунамал болон тунамал хувирмал чулуулаг, дунд палеозойн настай
галт уулын чулуулгаас бүрддэг.
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Зураг 2 Цэнхэр Номин болон Хөндийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн
ерөнхий байршил
Талбайд нэвтрэх
Төслийн талбай руу Улаанбаатараас Баянхонгор аймгийн төв хүртэл хатуу хучилттай
замаар (630 км), Баянхонгороос Шинэжинст хүртэл сум хоорондын хайрган хучаастай
замаар (310 км), дахин 90 км шороон замаар тус тус зорчин хүрэх боломжтой. Төслийн
талбай нь Монгол Хятадын хилээс ойролцоогоор 160 км зайд байрлана. Төслийн талбайд
хамгийн ойрхон орших үйл ажиллагаа явуулж буй Шивээ хүрэнгийн хилийн боомт хүртэл
200 км зайтай. Төслийн талбай болон Шивээ хүрэнгийн хоорондох бодит зай нь 540 км урт
бөгөөд Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумаар дамждаг.
Баянхонгор аймгийн нисэх онгоцны буудал нь долоо хоног бүр иргэний нислэгийн үйлчилгээ
үзүүлдэг. Жижгэвтэр нисэх зурвас төслийн талбай орчимд байх бөгөөд зөвхөн жижиг нисэх
онгоц хүлээн авах боломжтой юм. Хувийн агаарын тээврийн үйлчилгээг Улаанбаатараас
авах боломжтой бөгөөд нэг талын нислэг ойролцоогоор 3 цаг орчим үргэлжилнэ.
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Хүдрийн нөөц
Төслийн уурхайн төлөвлөгөөнд ил уурхайг түшиглэн барих баяжуулах үйлдвэр нь жилд
600,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай гэж тусгасан. ХАТ нь Баянхөндийн болон
Алтан нар ордыг дараалан Баянхөндийн баяжуулах үйлдвэрт уламжлалт аргаар
боловсруулахаар төлөвлөж байна.
Ашигт малтмалын нөөцийн тодорхойлолт
Хөндий Алтны Төслийн ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тооцоог Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Баянхөндийн ашигт малтмалын нөөцийн тооцоо хүчин төгөлдөр болсон хугацаа нь 2019
оны 10-р сарын 1-ний өдөр, Алтан нар ашигт малтмалын нөөцийн тооцоо хүчин төгөлдөр
болсон хугацаа нь 2018 оны 5-р сарын 7 юм.
Хүснэгт 1 Хөндийн алтны төслийн ашигт малтмалын нийлбэр
Нөөцийн ангилал
Баттай
Бодит
Баттай ба бодит
Боломжтой

Тоо хэмжээ
(сая.)
1.40
8.70
10.10
4.30

Агуулга (Au/t)

Алт (унц)

3.77
2.39
2.59
2.10

171
668
839
289

Source: TetraTech 2019

Баянхөндий ордын ашигт малтмалын нөөцийн тайлан
Tetra Tech (2019) нь Баянхөндий ордын ашигт малтмалын нөөцийг NI 43-101 стандартын
дагуу Канадын Уул уурхайн институт, Металлурги болон Газрын тосны хүрээлэнгийн 2014
онд тодорхойлсон стандарт (CIM-ийн тодорхойлсон стандартууд) болон 2003 оны CIM-ийн
шилдэг практик удирдамж зэргийг ашиглан тооцсон. 2019 оны 10-р сарын 15-ны байдлаар
Баянхөндий ордын ашигт малтмалын нөөцийг дараах байдлаар тооцсон байна:
•

Баян хөндийн төслийн батлагдсан ба магадлалтай нөөц нь эрдсийн нөөцийг
багтаасан бөгөөд 1,267/унц ам.доллар буюу алтны 3 жилийн хөдөлгөөнт дундаж
үнэд үндэслэсэн.

•

Олборлох зардал $2.50/тн, тээрэмдэх зардал $16.46/тн, ерөнхий болон удирдлагын
зардал 6.58/тн зэрэг мэдээллийг дээрх дурдсан алтны үнэтэй хамтад ашиглаж
нөөцийг үнэлэв.

•

Доор дурдсан үйлдвэрлэлийн нөөц нь уурхайгаас бүрэн хэмжээгээр авах нөөц байна
гэж үзэж буй бөгөөд газар дээрх хуурай нөхцөлөөр тайлагнасан.

•

Бохирдлыг блок загварт нийлүүлэн авч үзсэн бөгөөд тооцоонд хүдрийн материал
дахь хаягдал материалыг хувиар тайлагнасан. Нэмэлт 9%-ийн бохирдол болон 5%ийн алдагдлыг эрдсийн нөөцөд багтаасан.

•

Загвар дээр хаягдал, хүдрийн хязгаарыг NSR-ыг ашиглан блок тус бүрт тогтоосон.
NSR-ийг үнэ, талбайн гаднах бүх алдагдал, тээвэрлэлт, хайлуулах зардал,
цэвэршүүлэлтийн төлбөр зэргийг тооцсон боловсруулалтын гарцыг ашиглан
тооцоолсон.

•

Нөөцийн тооцоог уурхайгаар хязгаарласан нөөц, GEMSTM -д тооцсон эдийн засгийн
хувьд ашигтай уурхайн хүрээг ашиглан хийсэн.
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Баянхөндий ордын ашигт малтмалын нөөцийн тооцооллын хураангуйг Хүснэгт 2-т үзүүлэв.
Хүснэгт 2 Баянхөндийн ордын ашигт малтмалын нөөцийн тооцоо
Нөөцийн ангилал
Батлагдсан
Магадлалтай
Нийт батлагдсан болон
магадлалтай

Хэмжээ (сая.тн)
1.1
2.4
3.5

Агуулга (Au/t)
4.4
3.4
3.7

Алт (унц)
165
256
422

Source: TetraTech 2019

ХАТ-ийн уурхайн ашиглалтын хугацаа нь 11 жил, уурхайн ашиглалтын өмнөх бэлтгэл үе
шатанд 1 жил, Баянхөндийн ашиглалтанд 6 жил, Алтан нарын ашиглалтанд 3 жил, уурхайг
хаахад 1 жил зарцуулна гэж төлөвлөсөн. Төслийн хүрээний 2 дугаар шатанд Алтан нар
ордын хүдрийг Баянхөндийн хүдэр боловсруулах байгууламж дээр боловсруулахаар
төлөвлөж байна.
Төслийн дэд бүтэц
Хөндий Алтны Төслийн ихэнх дэд бүтэц нь Баянхөндийн талбайд байрлана. Баянхөндийн
уурхайг ашиглах, уурхайн туслах дэд бүтцийн ерөнхий төлөвлөлтийг Зураг 3-т үзүүлэв.
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Зураг 3 Хөндий Алтны төслийн уурхайн дэд бүтэц
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Баяжуулах үйлвэр
Үйлдвэрлэлийн байгууламж
11-р сараас 2-р сар хүртэл өвлийн саруудад үйлдвэрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй
явуулахын тулд баяжуулах үйлдвэрийн механик төхөөрөмжийг хэд хэдэн барилгад
байрлуулж, конвейрийг битүүмжилсэн орчинд ашиглана. Барихаар төлөвлөсөн
барилгуудын эзлэх суурийн талбайг нь ижил төстэй төслүүд дээр үндэслэн тооцож, хэмжээг
нь шаардлагатай механик тоног төхөөрөмжүүдийг багтаахуйц байхаар төлөвлөсөн.
Саадгүй нэвтрэх болон аюулгүй байдлыг харгалзан дараах хэсгүүдийг одоогоор төлөвлөж
байна. Үүнд:
•

Анхдагч бутлуур –Эзлэх талбайн хэмжээ: 12 м x 7 м (уурхайгаас гаргах материалын
суурийн хэмжээнд нэгтгэсэн),

•

Шүүгдсэн хаягдлын овоолго – Эзлэх талбайн хэмжээ: 20 м x 16 м.

Одоогийн байдлаар барихаар төлөвлөж буй барилгуудад:
•

Анхдагч болон хоёрдогч нунтаглагч – Эзлэх талбайн хэмжээ: 14 м x 9 м,

•

Уусгалт, CIP, хаягдлыг өтгөрүүлэх, хоргүйжүүлэх, шүүх – Үндсэн барилга – Эзлэх

•

талбайн хэмжээ: 72 м х 14 м,
Алт ялган авах хэлхээ (Угаалт, электролиз, идэвхжүүлсэн нүүрсийг дахин ялган
авах) – Эзлэх талбайн хэмжээ: 10 м х 5м,

•

Урвалж (бэлтгэл ба тунлах)-ийн барилга – Эзлэх талбайн хэмжээ: 22 м x 9 м.
Захиргааны барилга

Эзлэх талбайн хэмжээ: 23 м x 14 м, ижил төстэй төслүүд дээр үндэслэсэн ба ойролцоогоор
30 хүн.
Админ ажилтнууд ашиглах зориулалттай 6 давхар шаллагаа бүхий нэг давхар барилга.
Нээлттэй хэсэг бүхий 28 оффис ажлын байрыг багтаахаар төлөвлөсөн, менежер/удирдах
ажилтны тусдаа 2 өрөө, удирдлагын хурлын 1 өрөө, уулзалтын 2 өрөө, олон нийтийн 1
өрөө, гал тогоо/завсарлагааны тасалгаа зэргээс бүрдэнэ. Оффис нь тавилга, шүүгээ, урвуу
эргэлтийн системтэй халаалт/агааржуулагчтай байна.
Түргэн тусламжийн төв
Эзлэх талбайн хэмжээ: 15 м x 8 м, ижил төстэй төслүүдийн жишиг дээр үндэслэсэн, 4 хүнд
зориулсан өрөө.
Галын албан хаагчид болон түргэн тусламжийн ажилтнууд ашиглах зориулалттай 2 давхар
шаллагаа бүхий нэг давхар барилга. Эмчилгээний өрөө, ESO оффис, хүлээлгийн/хүлээн
авах өрөө, гал тогоо, эм хэрэгслийн өрөө, оффис зэргээс бүрдэнэ. Оффис нь тавилга,
шүүгээ, эмчилгээний ор, урвуу эргэлтийн системтэй халаалт/агааржуулагчтай байна.
Түргэн тусламжийн үйлчилгээ/түргэн тусламжийн машины гарааш
Эзлэх талбайн хэмжээ: 15 м x 14 м, ижил төслүүд дээр суурилсан 2 тээврийн хэрэгслийн
багтаамжтай.
Бүрэн цутгамал бетонон шалтай дан байгууламж бүхий машины гарааш. Нээлттэй байх ба
яаралтай түргэн тусламжийн төвийн хажууд байрлана.
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Дээж бэлтгэл, лаборатори
Эзлэх талбайн хэмжээ: 15 м x 4 м, ижил төслүүд дээр суурилсан 4 хүний багтаамжтай.
Лаборатори: Дээж шинжлэх ажилтнууд ашиглах зориулалттай, зөөвөрлөх боломжтой 1
давхар байгууламж. Дээж бэлтгэх хэсэг, лаборатори, агуулах, дээжийг боловсруулах гэсэн
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Дээжүүдийг шинжлэн алтны агуулгыг тогтооно. Оффис нь тавилга,
шүүгээ, дээж авах хэсэг, урвуу эргэлтийн систем бүхий халаалт/агааржуулагчтай байна.
Дээж хадгалах: Дээжийг хүлээн авах, хадгалах зориулалттай бетонон шалтай, дулаалгатай
хана, таазтай бие даасан барилга.
Жижиг тээврийн хэрэгсэл ба үйлдвэрийн хэсэг
Эзлэх талбайн хэмжээ: 50 м x 15 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан.
Бетонон шал, дулаалга бүхий тааз, ханатай, ган портал хүрээгээр хийх дан байгууламж.
Оффис, жижиг тээврийн хэрэгслийн засварын хэсэг, үйлдвэрийн засварын хэсэг, жижиг гал
тогоо/ хоолны өрөөнүүдээс бүрдэнэ. Цахилгаан эрчим хүч, гэрэлтүүлэг, шахсан агаар,
жижиг тээврийн хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл
хадгалах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Оффис нь урвуу эргэлттэй халаалт/агааржуулалтын
системтэй.
Үйлдвэрийн агуулах
Эзлэх талбайн хэмжээ: 25 м x 20 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан.
Бетонон шал, дулаалга бүхий тааз, ханатай, ган портал хүрээгээр хийх дан байгууламж.
Жижиг гал тогоо/хоолны өрөө, ажлын өрөө, агуулахын тавиур зэргээс бүрдэнэ. Оффис нь
урвуу эргэлттэй халаалт/агааржуулалтын системтэй.
Урвалж материалын агуулах (Богино хугацааны болон урт хугацааны)
Урт хугацааны агуулахын эзлэх талбайн хэмжээ: 25 м x 20 м, ижил төстэй төслүүд дээр
суурилсан.
Богино хугацааны материалын эзлэх талбайн хэмжээ: 12м x 8м, ижил төстэй төслүүд дээр
суурилсан. Урт хугацааны агуулах нь олон тооны контейнертэй нийлсэн хавтгай дээвэртэй
саравтай, бетонон шалтай. Далайн контейнерууд нь урвалж, бодисууд хадгалах орон зайг
бий болгоно. Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гэрэлтүүлэгч болон хүрээлсэн хашаатай
байна. Агуулахын хажууд байрлана.
Богино хугацааны / өдөрт нь хадгалах байр нь бетонон шалтай, олон тооны контейнертэй,
хавтгай дээвэр саравчнаас бүрдэнэ. Далайн контейнерууд урвалжуудыг хадгалах нэмэлт
орон зайг бий болгоно. Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гэрэлтүүлэгч болон түүнийг
хүрээлсэн хашаатай байна.
Хяналтын өрөө
Эзлэх талбайн хэмжээ: 5 м x 5 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан.
Үйлдвэрийн менежментийн системд зориулсан компьютерийн интерфейс болон хяналтын
самбартай угсармал барилга байна.
Угаалгын өрөө
Эзлэх талбайн хэмжээ: 15 м x 4 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан.
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Эрэгтэй, эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан нэг давхар зөөврийн барилга.
Ариун цэврийн хэрэгслүүд, тасалгааны системээс бүрдэнэ.
Хог хаягдлын хэсэг
Эзлэх талбайн хэмжээ: 6 м x 6 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан.
Бетонон шалтай, нээлттэй машины саравч шиг бүтэцтэй, задгай, дан байгууламж. Гүйдэг
хаалга болон хана байхгүй задгай байгууламж байхаар төлөвлөсөн.
Автобусны зогсоол
Эзлэх талбайн хэмжээ: 20 м x 4 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан, 2 автобусны
багтаамжтай.
Бетонон шалтай, машины саравч шиг бүтэцтэй, задгай, дан байгууламж. Цаг агаарын зарим
үзэгдлээс хамгаалж дээвэр болон ханыг гангаар хийнэ. Мөн урт сандалтай байна.
Захиргааны байрны хажууд байрлана.
Мөсний машин
Эзлэх талбайн хэмжээ: 15 м x 4 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан.
Нэг давхар зөөврийн барилга нь мөсний машинууд, ундны усны хэсэг/гар угаах тосгуур,
нийтийн эзэмшлийн хэсэг/агуулахын өрөөтэй байна.
Хооллох өрөө
Эзлэх талбайн хэмжээ: 15 м x 7 м, ижил төстэй төслүүд дээр суурилсан. 50 хүний
багтаамжтай.
Нэг давхар, зөөврийн, 2 өөр шаллагаа бүхий дан байгууламж. Байгууламж нь хооллох
ширээ, сандал, гал тогооны өрөө, хөргөч, бичил долгионы зуух, кофе болон цай чанах
хэрэгслүүдээс бүрдэнэ. Урвуу эргэлттэй халаалт/агааржуулалтын системтэй.
Харуулын байр
Эзлэх талбайн хэмжээ: 9 м x 7 м, ижил төстэй төслүүд дээр үндэслэсэн.
Аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй ажилтнуудын сайт руу орох, гарах шилжих хөдөлгөөнийг
бүртгэх, гэрээт болон дотоод ажилтнуудын хар тамхи, согтууруулах ундааны эсрэг хяналт
тавих зорилгоор ашиглах 2 давхар, дан байгууламж байна. Нэвтрэх хаалга, карт уншуулж
нэвтрэх хэсэг, хяналт тавих ажлын байрны хэсэг, CCTV тоног төхөөрөмж, гал тогооны өрөө
зэргээс бүрдэнэ. Урвуу эргэлттэй халаалт/агааржуулалтын системтэй.
Уурхайн байгууламж, дэд бүтэц
Уурхайн барилга байгууламжид хүнд тээврийн хэрэгслийн засварын газар болон агуулах,
гэрээт олборлолтын компанийн оффис, жижиг тээврийн хэрэгслийн зогсоол, тэсрэх бодис
хадгалах агуулах болон хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг байрлуулах газар зэрэг орох
бөгөөд эдгээр нь Баянхөндийн уурхай болон уурхайд гэрээгээр үйлчилгээ үзүүлэгчээс зүүн
хойд зүгт ойролцоогоор 500м-ийн зайд байрлана. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгслүүдийн агуулах зэрэг нь Баянхөндийн уурхайгаас хойш 2 км зайд байрлана.
Доорх байгууламжуудын мэдээлэл нь ажилтан болон тээврийн хэрэгслийн тоог харгалзан
үзэж, ижил төстэй төслүүдэд үндэслэсэн болно. Доор дурдсан байгууламжуудын тайлбар
нь ерөнхий байдлаар өгөгдсөн ба шаардлагатай барилга тус бүрийн талаар тусгасан.
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Оффисууд, захиргааны байр, жижиг тээврийн хэрэгслийн зогсоол
Хоёрдугаар давхарт 20 оффис өрөөтэй, уулзалтын болон амралтын өрөө байрлана.
Нэгдүгээр давхарт хувцас солих, угаалга, хувцасны шүүгээ зэргийг багтаасан. Энэхүү
байгууламжид уул уурхай, геологийн гэрээт ажилтнуудыг байрлуулахаар төлөвлөж байна.
Оффисын байрны гадна зорчигч болон жижиг талбайд ажиллах зориулалттай автомашины
зогсоол байрлана.
Хүнд даацын автомашины засварын цех, агуулах
Хүнд даацын автомашины цех нь том хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг
хийх зориулалттай дөрвөн газраас бүрдэх ба талбай дээр ажиллаж байгаа хамгийн том
тээврийн хэрэгсэл, жишээ нь CAT 773 ачааны машиныг байрлуулах боломжтой. Засвар
үйлчилгээний нэг хэсэгт ачааны машин болон шаардлагатай хөдөлгөөнт тоног
төхөөрөмжийг угааж цэвэрлэх төхөөрөмжөөр тоноглох шаардлагатай. Энэ байгууламж нь
15 м х 25 м хэмжээтэй, засвар үйлчилгээ хийхэд шаардагдах бүх тоног төхөөрөмжийн эд
анги, хэрэгслийг багтаах зориулалттай. Нэмж дурдахад энэхүү засварын цех, агуулахын
цогцолбор нь хангамж нийлүүлэлтийн хэсгийг хянах бөгөөд засварын менежмент,
төлөвлөлтийн ажилтан, хангамжийн сүлжээний ажилтнуудад зориулагдсан 10 оффисоос
бүрдэнэ. Хувцас солих, угаалгын хэсэг, шүүгээ амралтын өрөө зэргийг мөн багтаасан.
Одоогийн байдлаар төлөвлөж буй шатахуун түгээгүүр болон агуулахын талбай нь засвар
үйлчилгээ, агуулахын байрны эсрэг талд орж гарахад хялбар байхаар байрлана.
Бараа, материалын талбай
Хүнд даацын автомашин байрлуулах талбай нь админ болон агуулахын байгууламж
хоорондох гол зам дээр байрлана. Энэ талбай нь 100 м х 50 м-ийн хэмжээтэй байх бөгөөд
бүх хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийг ээлжээр зогсоолд байрлуулна ингэснээр тоног
төхөөрөмжийн операторууд нэвтрэхэд хялбар байна.
Тэсрэх бодисын агуулах, тэсэлгээний хэрэгслийн агуулах
Тэсрэх бодисын агуулах болон тэсэлгээний хэрэгслийн агуулах нь бутлуурын
байгууламжаас хойд зүгт ойролцоогоор 2 км-ийн зайд, Баянхөндий уурхай явах гол зам
дагуух админы байрны хойд хэсэгт байрлана. Тэсрэх материалыг хориотой бүсээс 450 мийн зайд, барилга байгууламж, замаас 100 м-ээс багагүй зайд хадгалах ёстой бөгөөд
талбай руу нэвтрэх замаас хол зайд байхаар төлөвлөсөн. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгслийг хадгалах хоёр агуулах байх бөгөөд 40 м-ийн зайд дээврийг бэхэлж барина,
байгууламжийн эргэн тойронг ижил өндөртэй далангаар хамгаална. Орон нутгийн гэрээт
компаниар өрөмдлөг, тэсэлгээг гүйцэтгүүлэхээр урьдчилан төлөвлөж байгаа тул
тэсэлгээний бодис хадгалах сав үүнд багтаагүй бөгөөд гэрээт компани тэсрэх бодисоор
хангаж, тэсэлгээ хийх хуваарь өдрүүдэд нүхнүүдийг цэнэглэнэ.
Аюулгүй байдал болон хашаа
Харуул хамгаалалтын ажилтнуудаас гадна уурхайн талбай болон түүнтэй холбогдох дэд
бүтэц рүү зөвшөөрөлгүй нэвтрүүлэхгүй байх үүднээс хашаа, хамгаалалтыг байрлуулна.
Уурхай, баяжуулах үйлдвэр, бусад дэд бүтцийн байгууламжуудыг хашаалахаар
төлөвлөсөн. Хашаа барьснаар тоног төхөөрөмж, алтны хулгайгаас урьдчилан сэргийлэхээс
гадна тухайн бүс нутгийн ажилчид, амьтдын аюулгүй байдлыг хангах зорилготой ба зэрлэг
амьтдын шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлана.
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Шатахуун түгээх болон хадгалах
Талбайд хадгалагдах дизель түлшний нийт хэмжээ 550 тонн байхаар төлөвлөж байна.
Дизель нь HV-ийн шатахуун түгээгүүрийн байгууламж болон түлшний агуулахад
хадгалагдах бөгөөд ойролцоогоор нийт дизель хадгалах шаардлагын 1/3: 2/3-ийг тус тус
эзэлж байна. Эдгээр байгууламжууд нь HV-ийн цех / зогсоолтой ойр, цахилгаан станцтай
зэргэлдээ байрладаг. Стандартын дагуу хадгалж, орон нутгаас зохицуулна. Дизелийг
хамгийн багадаа хоёр долоо хоногоос хэтрүүлэхгүй хадгална. Дизель түлшийг түлшний сав
(40 тн) ашиглан тухайн газрын шатахуун түгээгүүрийн газар болон HV түлшний станц руу
тээвэрлэнэ.
Ус хангамж
Цооногийн талбай
Талбайн ус хангамжийг Баянхөндийн уурхайгаас баруун урд зүгт 2-3 км-ийн зайд байрлах
цооногуудаас татахаар төлөвлөж байна. Цооногийн насос нь өргөлтийн шахуургын станц
руу шахах бөгөөд цааш баяжуулах үйлдвэрийн түүхий усны савыг усаар хангаж, дараагаар
талбай дахь бусад хэсгүүд рүү дамжина.
Цооногийн ус нь давс ихтэй, хатуулаг өндөртэй тул урвуу осмос цэвэрлэх технологи
ашиглан цэвэрлэж, ундны ус, шүршүүр болон алт ялган авах дамжлагыг чанартай усаар
хангана.
Ус түгээх
Дамжуулах хоолойг гүехэн булж, цооногоос гарах усыг давсгүйжүүлэх, хатуулагийг
бууруулах зориулалттай баяжуулах үйлдвэртэй зэргэлдээ байрлах түүхий усны сав руу
шахахаар төлөвлөж байна.
Ус хадгалах танк болон цооногийн худгийн хоорондох нутаг дэвсгэр нь харьцангуй тэгш, бут
сөөг багатай бөгөөд барилгын ажлын газар шорооны ажил бага байна.
Талбайн шугам сүлжээ түүхий усны савнаас тэжээгдэх бөгөөд үүнд уурхайн дэд бүтэц,
цахилгааны станц/түлшний агуулах, үйлдвэрийн дэд бүтцийг тэжээх шугамууд орно.
Халаалт
Нүүрсэн галлагаатай дулааны зуух (HOB) барьж ашиглахаар төлөвлөж буй бөгөөд
баяжуулах үйлдвэр, уурхайн байгууламжууд, түүнтэй ойр байрлах ажилчдын байрлах
тосгоныг дулаанаар хангахаар төлөвлөж байна. Уурын зуух нь эргэлтэт буцалмал
давхаргатай зуухтай байх бөгөөд 20 м өндөртэй яндантай байна. Халаалт шаардлагатай
хугацаа жилд 183 хоног байхаар тооцсон. Уурын зуухны талбайд саравчинд нүүрсийг
хадгална хэмээн төлөвлөсөн. Нүүрс хадгалах саравч нь кэмп болон баяжуулах үйлдвэрийн
орчимд ойролцоогоор 200-400 м2 талбай эзэлнэ.
Орон сууц
Ажилчдын тосгон
ХАТ-ын ажилчдын тосгон болон түүнтэй холбогдох дэд бүтэц нь Баянхөндийн уурхайгаас
хойд зүгт зургаан км зайд байрлана.
Уурхайн сууринг нислэгээр ирэх/буцах, газраар машинаар ирэх/буцах зохицуулалтаар
ирсэн 300-375 хүнийг суурьшуулах боломжтой байхаар тооцож барина.
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Тосгоны бойлер ба генератор нь суурингийн гадна байх бөгөөд суурингийн зүүн хойд зүгт
350 м-ийн зайд оршино. Орон сууцны суурингийн байршлыг Зураг 4 үзүүлэв.

Эх сурвалж: Эрдэнэ Монгол ХХК 2019

Зураг 4 Хөндий Алтны Төслийн ажилчдын орон сууцны суурин
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Барилгын кемп
Ажилчдын тосгоныг барилгажилтын ажлын эхний үе шатанд барьж байгуулах бөгөөд энэ нь
тасралтгүй үргэлжлэх барилгажилтын ажилд дэмжлэг үзүүлнэ. Эрдэнэ Монгол нь одоогоор
өрөмдлөг, хайгуулын үйл ажиллагаанд 60 ортой түр зуурын кэмпээр үйлчилгээ үзүүлж
байна. Энэхүү түр зуурын кэмп нь байнгын сууринг барих хүртэл өргөтгөж ашиглана.
Байгууламжууд нь бие даасан сууцаар хангах бөгөөд барилгын ажиллах хүчин барилгын
ажлын үед ашиглана.
Хог хаягдлын дэд бүтэц
Ландфилл
Идэвхгүй хатуу хог хаягдлыг хаягдлын нэгдсэн байгууламжийн (IWF) зүүн талд байрлах
ландфиллд хаяж, устгана. Ландфилл хашаатай байх бөгөөд үүрүүдэд хуваагдана гэж
төсөөлж байна. Ландфиллын үүрүүдийг дэс дараатай нээж, хааж, эцэст нь нөхөн сэргээнэ.
Зүүн өмнөд зүгээс зонхилон салхилдаг зүй тогтлыг ландфиллын байршлыг тогтооход
харгалзан үзсэн бөгөөд ландфиллээс үүсэх үнэр болон тоосыг хүн ам суурьшсан газар руу
зөөгдөхгүй байхад анхаарсан.
Бохир ус цэвэрлэх
Кемпийн ойролцоо байрлах иж бүрэн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглан бохир усыг
цэвэршүүлнэ. Саарал усыг цэвэршүүлж, түүхий усны зарцуулалтыг багасгах зорилгоор
дахин ашиглана.
Хаягдлын нэгдсэн байгууламж
Уурхайн хаягдал чулуулаг ба боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлуудыг Баянхөндийн уурхайн
зүүн хэсэгт байрлах нэгдсэн нэг байгууламж болох хаягдлын нэгдсэн байгууламжид хаяна.
Хаягдлын нэгдсэн байгууламж нь холимог хаягдал, хаягдал чулуулгаас бүрдэх бөгөөд
байгаль орчны хувьд идэвхгүй, урт удаан хугацаанд элэгдэл, эвдрэлийг тэсвэрлэх
боломжтой хучаасаар хучиж тусгаарлана.
Хаягдлын нэгдсэн байгууламжийг дараах байдлаар байгуулна. Үүнд:
• Байгууламжийн эзлэх талбайн (ойролцоогоор 57 га) өнгөн хөрс ба хөрсний доод
давхаргыг хуулж авна.
•

Өнгөн хөрс ба түүний доод давхаргын хөрсийг тусад нь овоолго болгон хадгалж
дараа нь хаягдлын нэгдсэн менежментийн байгууламжийн гадаргуун нөхөн
сэргээлтэд ашиглана.

•

Эхний давхаргыг (ойролцоогоор 2.0 м зузаан) бэлдсэн суурийн талбайн хэмжээнд
байгуулна. Энэ нь гадуураа идэвхгүй хаягдал чулуулгаар хүрээлэгдэж, дундаа шлам,
хаягдал чулуулаг үелэн байрлуулсан бүтэцтэй байна.

•

Шлам ба хаягдал чулуулгийг, хаягдлын нэгдсэн менежментийн байгууламжийн
гадарга дээр холин байрлуулсны дараа 2.0 метр өндөр хучаасаар хучих байдлаар
төгсгөл хүртэл нь үргэлжлүүлэн байршуулах болно.

•

Хаягдлын нэгдсэн байгууламжид байршуулах шлам нь урьдчилаад шүүлтүүрээр
дамжиж алт ялгалтын процессын үеийн ус, шингэнийг шавхсан байх тул 15% орчим
чийгийн агуулгатай байна хэмээн тооцоолж байна. Тэдгээрийг боловсруулах
үйлдвэрээс хаягдлын нэгдсэн менежментийн байгууламж руу ачааны машинаар
зөөвөрлөнө.

ERD001_A5_Тѳслийн тодорхойлолт.docx

Page 13

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
A5: ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

•

2.0 метр өндөрлөсөн овоолгыг тусгай төхөөрөмжөөр нягтаршуулна.

•

Хажуугийн налуугийн өнцгийг ≤ 18 градус байхаар тооцсон ба хучих материалын
шинж чанар, элэгдэлтийн тэсвэржилтээс хамааран өөрчлөгдөнө.

•

Нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлын ургах орчныг сайжруулахын тулд
байгууламжийг бүрхүүлээр хучсаны дараа тус талбайгаас хуулсан шимэрхэг болон
шимт хөрсийг ашиглахаар төлөвлөж байна.

•

Хөрсний үе давхаргыг элэгдлээс хамгаалж, ургамлын ургалтыг дэмжих давхаргад
жижиг чулуулгуудыг байрлуулж өгнө.

Хаягдлын нэгдсэн менежментийн байгууламжийг дээрх аргачлалын дагуу барьж
байгуулснаар олборлох болон боловсруулах үйл ажиллагааны төгсгөлд хаалт, нөхөн
сэргээлтийн ажлын багахан хэсгийг дуусгахаар төлөвлөгдсөн учир хаягдал болон гадаад
давхаргын налууг үйл ажиллагааны туршид хэлбэржүүлэлтийг бүрэн хийнэ. Хамгийн сүүлд
хааж, нөхөн сэргээх шаардлагатай дээд талын хэсэг нь 15 га -аас бага хэмжээтэй байна гэж
үзсэн байна. Санал болгож буй хаягдлын нэгдсэн байгууламжийн хөндлөн огтлолыг Зураг
5-т үзүүлэв.

Эх сурвалж: Эрдэнэ Монгол ХХК 2019

Зураг 5 Баянхөндийн хаягдлын нэгдсэн менежментийн байгууламжийн загвар
Бага агуулгатай хүдэр
Монгол Улсын шаардлагын дагуу бага агуулгатай хүдэр (баяжуулах үйлдвэрийг тэжээх
агуулгаас доош агуулгатай материал ба 0.2 гр/тн Au-оос дээш)-ийг ирээдүйд эдийн засгийн
хувьд боловсруулах боломжтой болсон тохиолдолд боловсруулах зорилгоор хаягдлын
нэгдсэн байгууламжийн тусгай хэсэгт байршуулна.
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Хаягдлын нэгдсэн байгууламжийн баруун өмнөд хэсэгт бага агуулгатай хүдрийн овоолго
байгуулахад тохиромжтой байршил хэмээн тодорхойлсон. Үүнийг ХНБ-тай нэгтгэх ба
талбайг хучихдаа ижил аргыг хэрэглэнэ. Цаашид бага агуулгатай хүдэрт боловсруулалт
хийхэд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай болсон үед газрын ерөнхий тогтцыг
алдагдуулахгүйгээр ХНБ-аас авч ашиглахаар төлөвлөсөн.

Эх сурвалж: Эрдэнэ Монгол ХХК 2019

Зураг 6 Баянхөндийн бага агуулгатай хүдрийн хэсгийн загвар
Хүдрийн овоолго
Тээрмийн хүчин чадлыг уурхайн хүдэр гаргалтын хүчин чадал давсан тохиолдолд илүү
гарсан хүдрийг багтаах зорилгоор уурхайгаас гаргасан хүдрийн овоолгыг дэд бүтцийн
төлөвлөлтөд харгалзан үзэж багтаасан. Уурхайгаас гаргасан хүдрийн овоолго нь баяжуулах
үйлдвэрийн дэргэд буюу баруун талд анхдагч бутлуурыг шууд тэжээхээр байрлуулсан ба
ойролцоогоор 0.045 км2 талбай эзэлнэ. Уурхайгаас гаргасан хүдрийн овоолгыг дээрх
талбай эзлэхээр тооцож, дээд хэмжээгээр төлөвлөсөн төлөвлөлттэй нийцүүлж, 300
налуутай, хамгийн ихдээ 5 м хүртэлх өндөртэй байхаар төлөвлөсөн.
Бусад дэд бүтэц:
Тээвэрлэлтийн зам болон нэвтрэх
Талбай руу Шинэжинстийг дайран ирэх замаар ерөнхийдөө нэвтрэх бөгөөд энэ зам нь
одоогийн байдлаар санал болгож буй ажилчдын тосгоноос ойролцоогоор 90 км,
Баянхөндийн уурхайгаас 100 км хүртэл хол зайтай. Шинэжинстээс талбай хүртэлх
сайжруулсан зам одоогоор байхгүй бөгөөд замын нөхцөл байдал тааруухан, заримдаа муу
байна.
ХНБ-ийн зүүн талын нэвтрэх зам нь үйлдвэрийн хангамж (урвалж, тусгаарлагч, бусад
материал гэх мэт), цахилгаан станцын дизель түлшний хангамж, ландфилл зэрэгт нэвтрэх
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жижиг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хангах зорилгоор төлөвлөсөн. Энэхүү нэвтрэх зам
нь дээрх зорилгоор нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үндсэн зам юм. ХНБ болон
Баян Хөндий уурхай хооронд жижиг машины хөдөлгөөн хүнд даацын машины хөдөлгөөнтэй
давхцах тохиолдлыг бууруулахаар энэхүү замыг байгуулна.
Тээвэрлэлтийн зам
Алтан нар уурхайн талбайд бүтээн байгуулалт эхэлснээр Баянхөндийтэй холбох замыг
байгуулах шаардлагатай болно. Уг замаар үйлдвэр рүү хүдэр, ажилчид, материалыг
тээвэрлэх ба машин тоног төхөөрөмжийг засварын цех рүү хүргэх, цехээс Алтан нар руу
буцааж хүргэх шаардлагатай болно. Мөн үр ашигтай ажиллагааг хангахын тулд энэхүү
замыг инженерийн шийдэлтэйгээр, тээврийн замын стандарттай нийцүүлэн барих
шаардлагатай.
Алтан нар талбайн байгууламжууд
Эхний ээлжинд Баянхөндийн талбайн дэд бүтцийг хөгжүүлэх ба дараагаар нь Алтан нар
талбайг барилга байгууламж багатайгаар хөгжүүлнэ.
Алтан нар дахь байгууламжид ил уурхай, хаягдлын нэгдсэн байгууламж болон нэвтрэх,
тээвэрлэлтийн замууд багтана (Зураг 7).

Зураг 7 Алтан нар талбайн дэд бүтэц
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Хүдэр олборлох, боловсруулах арга зүй
Хүдэр олборлох
Талбайг бэлтгэх
Уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлын эхэн үеийн газар шорооны ажлыг уул уурхайн тоног
төхөөрөмж ашиглан гэрээт компани гүйцэтгэнэ. Талбайн геологийн судалгаагаар талбайд
хөрсний үед давхарга бараг хөгжөөгүй буюу байхгүй, чулуу газрын гадаргатай тун ойрхон
байдаг. Ургамлан бүрхэвч маш сийрэг, өвс, бут, сөөг багахан хувийг эзлэнэ. Талбайг
барилгын ажилд бэлтгэхэд энэхүү ургамалжилт болон гадаргын сул материалыг хуулна.
Өрөмдлөг болон тэсэлгээ
Хүдэр болон хаягдал чулуулгийн тэсэлгээнд зориулан анхан шатны үйлдвэрлэлийн
өрөмдлөгийг 76 мм болон 129 мм голчтой өрөмдлөг ашиглан тус тус гүйцэтгэнэ. PowerRoc
D60 and FlexiRoc D60 зэргийг нөхцөл байдалд тохируулан ашиглаж болох байдал болон
ашиглалтад бэлэн байдал, урьдчилан хувааж болдог, анхдагч зэргийг харгалзан сонгосон.
Мөн өөр нэг хэрэглэх хувилбар нь хэвтээ өрөмдлөгийн үед цооногийн нүх сүвийн даралт
ихсэх тохиолдолд усыг шавхах шаардлагатай. Эдгээр өрөмдлөгийн машин нь удаан
эдэлгээтэй, найдвартай бөгөөд тоосжилтын орчинд ажиллаж байх үед өрөмдлөгийн
механик бэлэн байдлыг хангах өндөр үр ашигтайгаас гадна тоос цуглуулах системтэй
байдаг. Тэсэлгээний дизайны загварыг өрөмдлөгийн хүчин чадал болон шаардагдах
материалын тооцоо ашиглан гаргасан. Ачаалал ихтэй үед хүдрийн өрөм 2, хаягдал
чулуулгийн өрөм 3 ширхэг байх шаардлагатай.
Бүрэн үйлдвэрлэлийн үед тэсэлгээг долоо хоногт 3 удаа хийнэ гэж тооцож байгаа бөгөөд
өрөмдлөг, тэсэлгээг гэрээт байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. Хаягдал материалаас илүү
хүдрийн материал нь бутлуурт өгөхөөс өмнө хүссэн хэмжээтэй байлгахын тулд илүү нягт
тэсэлгээ хийхийг шаардана.
Ачилт ба тээвэрлэлт
Тэсэлгээний дараа хаягдал чулуулаг болон хүдрийг ангилж, хүдэр болон хаягдал чулуулаг
ачигчаар тус тусад нь ачина. Хүдэр ачигчийн сонголтыг хийхдээ хүдэр болон хаягдал
чулуулгийн харьцаа, доголын хэмжээ, материал сонголтын хяналт дээр үндэслэх ба
хүдрийн экскаваторыг уурхайн ёроолын хэсгийн доголын боломжит орон зайг харгалзсаны
үндсэн дээр сонгосон. Эргэх чадварыг харгалзан дизель гидравлик экскаваторыг сонгосон.
Уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд хүдрийн экскаватор 1, хаягдал чулуулгийн экскаватор
1 ширхгийг тус тус ашиглах ба засвар үйлчилгээ шаардлагатай учир тасралтгүй ашиглах
боломж хязгаарлагдмал юм. Хүдрийн 9 тоннын багтаамжтай экскаватор, хаягдал
чулуулгийн 13 тоннын багтаамжтай экскаваторыг 5 удаагийн хутгалтаар дүүрэх ачааны
машинуудын хослолтой сонгосон.
Эдгээр экскаваторын загваруудыг өндөр чанар ба батлагдсан үзүүлэлтээр нь сонгосон.
Үүнд олон үйлдэл буюу маниавр хийх чадвар, сонгох боломж нөхцөлийг шалгуур болгосон.
Баянхөндийн уурхайд хөрс хуулалтын харьцаа харьцангуй их учраас өндөр бүтээмжтэй,
түлш зарцуулалт багатай, энэхүү ангилалдаа шанага томтой экскаватор болох CAT 6015Bыг сонгосон.
Том оврын ачааны машинуудыг тэвшний багтаамж, болон урьдчилан тооцсон хүдэр,
хаягдал материалын хэмжээ зэрэгт үндэслэн сонгосон. 38 тн багтаамжтай тэвштэйд хүдэр,
60 тн багтаамжтайд хаягдал материал тээвэрлэхээр сонгосон. Хүдэр болон хаягдалд
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зориулж сонгосон ачааны машинуудын загвар нь хоёулаа хойшоо буулгагчтай ба налуу
тэвштэй буюу налуу болгож тохируулагдсан тэвш бүхий машинууд бөгөөд ингэснээр жижиг
ширхэгтэй материалуудын тэвшинд үлдэх байдлыг бууруулах боломжтой. Энэ нь хүдэр
зөөх машинд илүү ач холбогдолтой ба эдгээр нь хүдрийн циклийн хүрээнд баяжуулах
үйлдвэрээс шламыг хаягдал хадгалах байгууламж руу тээвэрлэхэд ашиглагдана.
Үйлдвэрлэх цэгээс хаягдал хадгалах цэг хүртэл үлдэгдлийг зөөвөрлөх үед ашиглагдана.
Уурхайн ашиглалтын мөчлөгийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн хуваарийн тооцооны дагуу
хүдэр тээвэрлэх 2 ачааны машин, хаягдал тээвэрлэх 9 ачааны машин шаардлагатай.
Хүдэр боловсруулалт
Хөндий Алтны Төслийн хүдэр баяжуулах үйлдвэр нь энгийн, уламжлалт, алтыг цианидаар
уусгах аргыг ашиглан боловсруулна. Хүдэр баяжуулах үйлдвэрт хоногт 1800 тн, жилд
дунджаар 600 мян.тн хүдэр боловсруулна. Үйлдвэрийг тэжээх хүдрийг бутлагч руу өгөхөд
бага хэмжээний мөнгөтэй, 3.7 г/тн Au-ны агуулгатай байна.
Үйлдвэр нь 5 тусдаа хэсгээс бүрдэнэ.
•

Бутлах/тээрэмдэх,

•

Уусгах, CIP (нүүрсэнд шингээх),

•

Алт ялган авах цикл,

•

Хаягдал зайлуулах,

•

Урвалж бодис.

Ерөнхий процессын блок диаграммыг Зураг 8-д үзүүлэв.

Зураг 8 Ерөнхий процессын блок диаграмм
Бутлах/тээрэмдэх
Баян Хөндий уурхайгаас гаргасан хүдрийг уурхайгаас гаргасан материалын овоолгын суурь
дээр овоолох бөгөөд янз бүрийн агуулгатай хүдрийг холих боломжтой. Баян Хөндий уурхай
Хүдрийн овоолгоос утгуурт ачигчаар хүдрийг хүлээн авах бункерт өгөхөд бункерын доор
суурилагдсан хавтант тэжээгүүр хүдрийг хацарт бутлуурт өгнө. Том хэмжээтэй хүдрийг
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хавтант тэжээгүүрт байрлах чулуу бутлагчаар бутална. Бутлуур нь хэмжээг тохируулсан
конус байх бөгөөд FEL операторыг үйлдвэрт шаардлагатай хүдрийн хэмжээгээр тогтвортой
тэжээх боломж олгоно.
Ганц бутлуурын ашиглалт 70% байхад тээрмүүдийн ашиглалт 92%-тай байна гэж тооцсон.
Хоёр бүтэн тонн бутлууруудыг зэрэгцүүлэн суурилуулах бөгөөд ажиллагаанд/хүлээлгэнд
гэсэн горимд ашиглана.
Буталсан хүдрийг SAG тээрмийг тэжээх туузан дамжуургаар тээвэрлэн high aspect SAG
тээрмийг тэжээнэ. SAG тээрэм нь ангилагч циклон бүхий битүү бүтэцтэйгээр ажиллана.
Хэлхээ нь 250% дахин эргэлдүүлэх ачаалалтай ажиллах ба энэ нь энэхүү төрөр дотроо
түгээмэл юм. Тээрмийн элэгдсэн бөмбөлгүүд алт агуулаагүй тул бункер руу дамжиж
хаягдана. Зумфпийн шахуургууд талбайд ажиллаж, SAG тээрмийн тэжээх хоолойг тэжээнэ.
Бөмбөлөгт тээрэм нь ангилагч циклон бүхий битүү бүтэцтэйгээр ажиллана. Хэлхээ нь 350%
дахин эргэлдүүлэх ачаалалтай ажиллана. Тээрмийн элэгдсэн бөмбөлгүүд гэх мэт нь алт
агуулаагүй байх ёстой тул бункер руу дамжиж хаягдана. Зумфпийн шахуургууд талбайд
ажиллаж, бөмбөлгөн тээрмийн тэжээх хоолойг тэжээнэ. Бөмбөлгөн тээрэмд хэт
нунтаглагдахаас сэргийлж анхдагч нунтаглагч циклон хэсгээс хоёрдогч нунтаглагч
циклоныг тэжээх конус руу орно. Хоёрдогч нунтаглагч циклон хэсгээс хогны шүүрээр
дамжин уусгалтыг тэжээх сав руу дамжин орно.
Уусгах, CIP болон алт ялгалт
Нарийн ширхэгтэй хүдрийг цианиттай хамт уусгалтын ганд 36 цаг байлгана. Процессын
нарийн төвөгтэй байдал ба өртгийг тэнцвэржүүлэх үүднээс цуврал таван ган бүхий
хувилбарыг сонгосон бөгөөд энэ нь уусгалт богино хугацаанд дутуу явагдах нөхцөлийг
багасгадаг. Урвалд шаардагдах нэмэлт хүчилтөрөгчийг нам даралтын агаарыг уусгах савны
холигчийн доор байрлуулах замаар хангах болно. Хүдэр нь алт барих процессыг саатуулах
шинж чанартай гэж тогтоогдоогүй ба нүүрсийг уусгалтын ган руу хийхгүй тул эхний CIP
(нүүрсэнд шингээх) ган дахь алтны агууламжийг нэмэгдүүлнэ.
Уусгагдсан алт нь CIP ганд идэвхжүүлсэн нүүрсэнд сууж өгнө. Процессын нарийн төвөгтэй
байдал, өртгийг тэнцвэржүүлэх үүднээс цувралаар найман ган бүхий хувилбарыг сонгосон
бөгөөд энэ нь шингээлт богино хугацаанд дутуу явагдах нөхцөлийг багасгадаг. Нүүрсний
урсгал нь уусгалтын шингэн рүү эсрэг урсгалд орох ба хоосон нүүрсийг хамгийн сүүлийн
CIP ганд нэмнэ. Ган бүрт байгаа нүүрсийг тогтмол агаарын өргөлтийн насос ашиглан
урсгалын дээд хэсэг рүү хөдөлгөөнд оруулна. CIP ган бүр нүүрсийг доошоо урсахаас
сэргийлж гаралтын тор суулгаж өгсөн байна. Хамгийн сүүлийн CIP гангийн илүүдэл шингэн
нь үндсэндээ алтгүй байна. Энэхүү урсгал нь нүүрсний аюулгүйн тороор дайран өнгөрөх
бөгөөд уг тор нь хаягдлын хэсэг рүү нүүрс алдахгүй байх боломж олгоно. CIP-ийн зутанг
өтгөрүүлж, дахин ашиглахаар цианид агуулсан уусмалыг ялган авна. Энэхүү процессын ус
нь тээрмүүдэд дахин ашиглагдана.
Уусгалт шингээлтийн цикл
Уусгалтын нилээд хэдэн аргуудыг харгалзаж үзсэн бөгөөд тус бүр нь нарийн төвөгтэй
байдал болоод үр ашгийн хувьд бага зэргийн зөрүүтэй байв. Уусгалтын давтамжийн
шаардлагад хамгийн их тохирсон хоёр арга бол “Pressure Zadra” арга болон АнглоАмерикийн судалгааны лабораторийн (AARL) арга юм. Энэхүү хоёр аргын хоорондох байж
болох уусгалтын хугацааны ялгаа нь энэ 2 аргын хоорондох CAPEX эсвэл OPEX давуу
талыг ашиглахад хэтэрхий бага болохыг харуулсан. Ханган нийлүүлэгчдээс аль аль
хувилбарыг санал болгохыг хүссэн. Агаар мандлын Zadra аргын хувьд хугацаа нь
ERD001_A5_Тѳслийн тодорхойлолт.docx

Page 19

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
A5: ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

харьцангуй удаан байсан тул жагсаалтаас хассан. Ачаалласан нүүрсийг эхний CIP гангаас
өдөр бүр авна. Нүүрсийг торон дээр усгүйжүүлж, дараагаар нь алтны өрөө рүү илгээж,
уусгалтын баганыг дүүргэнэ.
Электролиз
Атмосферийн стандарт камерыг ашиглаж алтыг десорбци электролизийн аргаар баяжсан
уусмалаас ялган авна. Камеруудад тог шулуутгагч тавьсан ба эдгээр нь дизайныг хялбар
байлгахын зэрэгцээ камеруудад засвар үйлчилгээ хийх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Алтан нар
ордын хүдрийг ирээдүйд боловсруулах үүднээс, камерын өрөө нь нэмэлт үүр болон
холбогдох шулуутгуурыг нэмж болохоор төлөвлөгдсөн.
Алтны өрөө
Алтны өрөөнд алтыг хайлуулж, цэвэршүүлэх, шлакын зуурамтайг чанарыг сайжруулах
зорилгоор флаксийг ашиглана. Хайлсан цэвэр алтыг гулдмай болгож, тээвэрлэх хүртэл
аюулгүй байдлыг ханган хадгална. Алтны өрөөний хэмжээ болон өртөг нь ихэнх
үйлдвэрүүдийн хувьд ижил төстэй байдгийг харгалзан өртөг зардлыг багасгах, бүтээмжийг
сайжруулах туршилтын ажлыг үйлдвэрийн энэхүү хэсэгт тусгайлан хийгээгүй. Түгээмэл
ашиглагддаг флакс болон түүний зарцуулалтыг ижил төстэй төслүүдийн жишгээр авч үзсэн.
Нүүрсийг дахин сэргээх
Хоосон нүүрсийг жижиг хэмжээтэй дизель түлшээр ажилладаг зууханд дахин сэргээнэ.
Үүгээр дэгдэмхий органик нэгдлүүдийг зайлуулах бөгөөд CIP процесст алт агуулах идэвхтэй
хэсгүүдийг бий болгоно. Халуун нүүрсийг хамгийн сүүлийн ган руу хийхээс өмнө норгоно.
Хаягдалтай харьцах
Өтгөрүүлсэн хаягдлыг уурхайн хаягдал чулуулагтай хамт хаях тул цианидыг хоргүйжүүлэх
шаардлагатай. Өтгөрүүлэгчээс гарсан шингэн анхдагч нунтаглалтын процесст оруулж
түүнд агуулагдах цианидыг сэргээн ашиглана.
Үйлдвэрээс өгөгдсөн багтаамж болон талбайн зай зэргийг харгалзан INCO хоргүйжүүлэх
аргыг хамгийн тохиромжтой гэж тодорхойлсон. Энэхүү систем нь натрийн метабисульфат
(SMBS)-ийг SO2-ийн эх үүсвэр, бага даралттай шахсан агаарыг хүчилтөрөгчийн эх үүсвэр,
бага хэмжээний зэсийн сульфат зэргээс бүрдэнэ. Урвал нь хоёр ганд дараалан явагдах
бөгөөд бүтээгдэхүүний урсгалд аливаа саад учрах явдлыг багасгана. Ганууд нь хангалттай
багтаамжтай байх бөгөөд урвал явагдах хангалттай хугацаа олгоно.
Хоргүйжүүлсэн шламыг даралтат шүүлтүүрээр шүүж хуурай кек болгон уурхайгаас гаргасан
материалын талбай дахь жижиг хэсэг рүү туузан дамжуулагч конвейроор зөөгдөж, утгуурт
ачигчийг ашиглан ачааны машинд ачна. Тэжээх ган болон шүүгдсэн шингэн шүүлтүүрийн
цувралын циклтэй таарч байх ба үйлдвэрийн тогтмол үргэлжлэх хүчин чадлыг хангана.
Шүүж, хоргүйжүүлсэн шингэн үйлдвэрийн процессын ус байдлаар ашиглагдана.
Төслийн нөөц ашиглалт
Усан хангамж
Өнөөгийн байдлаар төслийн усны хэрэглээ нь кэмпийн усан хангамж, хайгуулын ажлын үед
зам услах ус, өрөмдлөг хийх, өрмийн чөмөг зүсэхэд ашиглах ус зэргээр хязгаарлагдана.
Төслийн хөгжүүлэлт, үйл ажиллагааны явцад өсөн нэмэгдэх ажиллах хүч, боловсруулах үйл
ажиллагаанд шаардлагатай ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээ нэмэгдэнэ.
Түүнчлэн, барилгын ажлын үе (бетон зуурмаг бэлдэх, тоос дарах)-д усны хэрэгцээ
шаардлага бий болох бөгөөд үйлдвэр уурхайг ашиглалтад оруулах/ашиглах үеийн шиг
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өндөр байхгүй юм. Хөндий Алтны төслийн нийт усны хэрэгцээг өдөрт 569,200 л/өдөр буюу
7 л/с байхаар тооцсон. Дэлгэрэнгүйг хүснэгт 3-т үзүүлэв.
Хүснэгт 3 ХАТ-н усны хэрэглээний тооцооны хураангуй
Усны хэрэглээ
Ахуйн хэрэглээнд (Унд, хоол, угаалга, шүршүүр, ариутгах татуургын
хэрэглээнд)
Үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээ:
- Тоос дарах шаардлагатай ус (хамгийн ихдээ)
- Машин угаах усны хэмжээ
- Усыг боловсруулах
- Хүлэмжийн хэрэглээ (4 сар-10 сар)

Шаардлагатай
усны хэмжээ
45,600 л/өдөр
91,600 л/өдөр
60,000 л/өдөр
360,000 л/өдөр
12,000 л/өдөр

Цахилгаан
Нарны эх үүсгүүрийг дизель үүсгүүртэй хослуулах аргыг ашиглан талбай дээрх цахилгаан
станцыг найдвартай, хүлээгдэж буй эрчим хүчний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байхаар
төлөвлөсөн. Цахилгаан станц нь ойролцоогоор 4 МВт-ын хүчин чадалтайгаар ажиллана гэж
төлөвлөсөн. Цахилгааны хэрэгцээ хамгийн ихдээ ойролцоогоор 5 МВт-ын хүчин чадалтай
байна. Станц нь өндөр хүчдэлээр ажиллах тээрмүүдийг ашиглаж эхэлсэн үед хүчдэл,
давтамжийг тогтвортой байлгах боломжтой.
Цахилгаан станц нь 6.6 кВ хүчдэлтэй цахилгааныг дамжуулах шугамаар дамжуулан
баяжуулах үйлдвэр, уурхайн дэд бүтцийн хэрэгцээг хангана. Эдгээр байршлуудад газарт
булах зориулалттай өндөр хүчдэлийн кабель болон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
зэргийг аль алиныг нь ашиглана.
Төслийн амьдралын мөчлөгийн туршид цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээ нь 1,185
МВт/цаг байна (Зураг 9). Баяжуулах үйлдвэрийн тээрмийн тоног төхөөрөмж нь цахилгааны
хамгийн том хэрэглэгч юм. Уурхай ажиллах явцад шахуурга, гэрэл, сэрээт өргөгч зэрэг нь
цахилгаан ашиглах бусад гол хэрэглэгчид юм.

Цахилгааны хэрэглээ (MWh)

Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ
250
200
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50
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Yr 7

Зураг 9 Хөндий Алтны Төслийн Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний тооцоолол
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Дизель түлш
ХАТ-ийн нэгдүгээр үе шатанд дизель түлшний нийт хэрэглээ 52.3 сая литр (L) байна гэж
тооцоолсон (жишээ нь Баянхөндийн ордын боловсруулалт). Уул уурхайн үндсэн тоног
төхөөрөмж (жишээ нь, хүдрийн өрөм, хаягдал, хүдрийн тээвэрлэлт) нь нийт дизелийн тал
хувийг (50%), талаас багагүй хувийг нь дизель цахилгаан станцууд (44%) ашиглахаар байна.
Мөн уул уурхайн бусад туслах хэрэгслүүд (жишээ нь, грейдер, усны машин, засварын
цехийн машин механизм гэх мэт) үлдсэн хэсгийг зарцуулахаар байна.
Дизель цахилгаан станцын түлшний зарцуулалтыг нарны цахилгаан станцыг
харгалзалгүйгээр уламжлалт байдлаар тооцсон. Тиймээс бодит байдал дээр дизель
түлшний нийт хэрэглээ уурхайн ашиглалтын үед одоогийн тооцооллоос бага байна гэж үзэж
байна. Дизель түлшний жилийн хэрэглээний тооцоог Зураг 10-д үзүүлэв.

Дизель түлшний нийт хэрэглээ
12
10

Мянга (Л)

8
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Зураг 10 Хөндий Алтны төслийн дизель түлшний зарцуулалтын тооцоолол
Нүүрс
Уурхайн хэсэгт болон ажилчдын тосгонд байрлах дулааны хоёр зуухыг ашиглахад жилд
ойролцоогоор 9.3 тонн нүүрс зарцуулна.
Химийн бодис, урвалжууд
Талбай хоорондын зай болон хоёр долоо хоногийн хадгалалтын шаардлага зэрэг дээр
үндэслэн урвалжийн ихэнхийг хатуу хэлбэрээр, 25 кг-аар модон тавиур дээр, эсвэл 1-2
тонны том уутанд хадгална. Шохойг нунтаг хэлбэрээр, флоккулянт ба давсны хүчлийг
шингэн хэлбэрээр тус тус хүргэгдэнэ. Давсны хүчлийг нийлүүлсэн байдлаар, бусад бүх
урвалжуудыг шаардлагатай хэмжээгээр хольж ашиглана. Урвалж тус бүр холих сав болон
том хэмжээтэй хадгалах савтай байна. Савнуудын хэмжээг операторууд өдрийн цагт холих
ажиллагааг хийхэд хүрэлцэхүйц байхаар төлөвлөсөн.
Шохой
Шохойн уусмалыг уусгалт болон CIP процессд ашигладаг төдийгүй хэт хортой цианит
устөрөгч (HCN)-ийн хий ялгаруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор рН-ийг 10-аас 11-
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ийн хооронд барих зорилгоор ашигладаг. Мөн шохойг цианидыг хоргүйжүүлэхэд ашиглах
ба задрах орчны pH (ойролцоогоор 8-9)-ыг тогтмол байлгахын тулд хэрэглэнэ.
Натрийн цианид
Натрийн цианид (NaCN) нь баяжуулах үйлдвэр дэх урвалжийн зардлын ихэнхийг эзэлдэг.
Натрийн цианидын хэрэглээг хаягдал өтгөрүүлэгчээс ялгарах цианидын уусмалыг ялган
авах, электролизийн хоосон уусмалыг дахин ашиглах замаар бууруулж болно. Натрийн
цианидыг ерөнхийдөө уусгалтын процессын үед алт уусгагч байдлаар ашигладаг. Хэдий
тийм боловч, натрийн цианид нь уусгалтын процессын урьдчилан дэвтээх уусмал болгон
ашиглагддаг. Гэхдээ бага хэмжээгээр ашиглагдана.
Натрийн гидроксид
Натрийн гидроксид нь алт ялгах процесст рН орчинд өөрчлөлт оруулагч болгон ашиглах
бөгөөд дээр 17.3.5.2-р хэсэгт тайлбарласнаар Pre-Soak уусмалд бусад үндсэн
бүрэлдэхүүнийг төлөөлдөг. Натрийн гидроксидийг уусмал цианидтай үед уусмалын pН
орчныг шүлтлэг болгохгүй байх зорилгоор ашигладаг.
Процессын загварыг ашиглан натрийн гидроксидын хэрэглээ 363 г/тн хүдэр байхаар
тооцсон. Урьдчилан уусгах уусмал нь ойролцоогоор 2%-ийн w/v NaOH агуулдаг.
Флокуллянт
Ширхэглэгийн хэмжээ багатай хатуу бодис агуулсан зутангийн суух шинж чанарыг
сайжруулах зорилгоор флокуллянтийг түгээмэл ашигладаг. 60 uм хүртэл хэмжээтэй
нунтаглагдсан материалын хувьд өтгөрүүлэгчид флокулянт ашиглаж 50% өтгөрүүлнэ.
Өтгөрүүлэлт байхгүй болон флокулянтын тестийн ажил хийгдээгүй тохиолдолд өндөр
молекул жинтэй поли акриламид (PAM) хэлбэрийн флокулянт ашиглана гэж үзэн үнэ
өртгийг тооцов. Тунгийн хэмжээ 20 g Flocc/тн хатуу бодис байна.
Натрийн метабисульфид
Натрийн метабисульфит буюу SMBS нь түгээмэл байдаг ба INCO/SO2/Агаарын цианидыг
хоргүйжүүлэх процесст хүхрийн давхар ислийн (SO2) эх үүсвэр болгон ашигладаг. Уусмалд
ууссан SO2 нь ууссан хүчилтөрөгч болон зэсийн катализатортай хосолсноор сульфит SO3
(2-) үүснэ. Сульфит нь WAD цианидыг исэлдүүлж, хор багатай нэгдэл цианат (OCN-)-ийг
үүсгэнэ.
Процессын загварыг ашиглан SMBS-ийн хэрэглээг 2,930 г/тн хүдэр байхаар тооцсон.
Хаягдлыг саармагжуулах SMBS-ийн хэрэглээг энэ чиглэлийн бүтээлүүд болон түгээмэл
хэрэглэдэг тун дээр үндэслэсэн бөгөөд 4 гр SO2/гр WAD байна. Хэрэв процессын урсгал
хатуу бодис агуулаагүй саармагжуулалт шаардаж байгаа бол энэхүү тунгийн шаардлага 3
гр SО2/гр WAD цианид байна.
Давсны хүчил
Давсны хүчил нь алтыг ялгахаас өмнө нүүрсийг угаахад ашиглагддаг. Энэ алхам нь
идэвхижүүлсэн нүүрстөрөгчийн бохирдолыг арилгах бөгөөд хэрэв энэ үеийг дамжаагүй бол
нүүрстөрөгчийн идэвхижилт буурч CIP-ийн уусмалаар алт угаагдан гарна.
Давсны хүчлийн хэрэглээг процессын загварыг ашиглан 560 г/тн байхаар тооцсон ба нэг
багана суурийн хэмжээний 3%-ийн хүчтэй давсны хүчил (HCI)-ийн угаалтад үндэслэнэ.

ERD001_A5_Тѳслийн тодорхойлолт.docx

Page 23

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
A5: ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зэсийн сульфат
Зэсийн сульфатыг цианидыг хоргүйжүүлэх үйл явцад зэсийн катализаторын эх үүсвэр
болгон ашигладаг. Энэ нь нийт урвалжийн өртгийн хувьд харьцангуй бага бөгөөд хүдэрт
хангалттай хэмжээний байгалийн гаралтай ууссан зэс шаардагдаггүй байна. Хүдэр
боловсруулах загвар ашиглан зэсийн сульфатын тунг 21 г/т тооцсон ба цианидыг
хоргүйжүүлэхэд 30 мг/л агууламжтай уусдаг Cu концентрацийг үндэслэв.
Төслийн ажиллах хүч
Уурхайн үйл ажиллагааг гэрээт байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд
техникийн ажилтнууд, тоног төхөөрөмжийн оператор, засвар үйлчилгээний багийн ихэнх
ажилчид гэрээтээр ажиллана. Удирдлага, геологи техникийн ажилтнууд байнгын орон тоон
дээр ажиллана.
ХАТ-ийн нийт ажиллах хүч 345 хүн байх ба Эрдэнэ Монгол компанийн орон тооны болон
гэрээт ажилчдаас бүрдэнэ. ХАТ-ийн ашиглалтын үе шатанд ажлын байр илүү урт хугацаанд
хадгалагдана.
Доор өгсөн хүснэгтэд ХАТ-ийн ашиглалтын үе шатанд Эрдэнэ Монгол компанийн (шууд)
болон гэрээт гүйцэтгэгч компанийн ажилчдын тоог үзүүлэв.
Хүснэгт 4 Хөндий Алтны Төслийн ажилчид
Ажилчид
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн шууд ажлын байр
Гүйцэтгэгчийн ажлын байр
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Ашигласан материал
• RPMGlobal. NI 43-101 Хөндий алтны төслийн эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээнд
зориулсан техникийн тайлан – 2019 оны 2 дугаар сар
• TetraTech. Хөндий Алтны төсөл NI 43-101 Техникийн тайлан – 2019 оны 12 дугаар сар.
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БҮЛЭГ A6 – ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Иргэний нийгмийн байгууллага
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
Эрдэнэ Монгол ХХК, the wholly owned Mongolian subsidiary of Erdene Resource
Development Corporation, a Canadian private company listed on the Toronto
Stock Exchange.
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Хуудас i

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
БҮЛЭГ A6 – ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

ТАНИЛЦУУЛГА
Оролцогч талуудын оролцоо нь мэдээллийн нээлттэй байдал, зөвлөгөөнүүдийг хамарсан
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн байдлын үнэлгээ (БОННБҮ) -ийн үйл ажиллагааны
үндсэн элемент юм. Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) -ийн гүйцэтгэлийн
шаардлага (PR) 10 нь оролцогч талуудыг дараах байдлаар тодорхойлно. "(i) төсөлд (шууд
болон шууд бус) өртсөн эсвэл өртөх магадлалтай төрөл бүрийн хувь хүмүүс эсвэл бүлэг
хүмүүс; эсвэл (ii) уг төслийг сонирхож магадгүй байгаа хувь хүмүүс болон бүлгүүд (бусад
сонирхогч талууд). Энэхүү тодорхойлолтын дагуу оролцогч талууд нь орон нутагт
нөлөөлөлд өртсөн олон нийт, сонгогдсон бүлэг хүмүүс, хувь хүмүүс ба тэдгээрийн албан
ёсны болон албан бус төлөөллүүд орно, тухайлбал сонгогдсон улс төрчид, улсын, аймгийн
болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, шашны удирдагч, иргэний нийгмийн
байгууллагууд, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн төлөөлөгчид болон бусад бизнес
эрхлэгчид багтана. Оролцогч талуудын үндсэн зорилтууд нь:
•

Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-ийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй оролцогч
талуудад цаг тухайд нь зохих мэдээллээр хангах;

•

Oролцогч талуудад Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-ийн эрсдэл, нөлөөлөл,
боломжийн талаарх санал бодлоо илэрхийлэхэд хангалттай боломж олгох;
ба

•

БОННБ болон Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-ийн шийдвэр гаргах процесст
оролцогч талуудын саналыг цаг тухайд нь авч байх.

Энэхүү бүлэгт БОННБҮ-ийн үйл ажиллагааны хүрээнд Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-тэй
холбоотой хэрэгжүүлсэн оролцогч талуудын оролцооны талаарх мэдээллийг харуулав.
Дараах техникийн хавсралтуудыг оруулсан болно:
•

Хавсралт A6 - 1: Мэдээлэл цуглуулах болон оролцогч талуудын төлөвлөгөө;

•

Хавсралт A6 - 2: Тусгай бүлгийн хэлэлцүүлгийн гарын авлага ба гол
мэдээлэгчтэй ярилцлага хийх гарын авлага;

БОННҮ-ийн Боловсруулалт ба Зөвлөгөө
Суурь судалгааны ажлын хүрээнд Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-т зөвлөлдөх тусгай оролцогч
талуудыг тодорхойлохын тулд хоёр үе шаттай үйл явцыг хэрэгжүүлэв. Нэгдүгээрт, Хөндий
алтны төсөл (ХАТ) болон түүний холбогдох байгууламжийн газрын зургийг сум ба багийн
хил хязгаарыг харуулсан зураглалтай давхцаж байна. Төслийн барилга байгууламж ба
ашиглалтын явцад шууд болон / эсвэл шууд бус байдлаар хүрээлэн буй орчин болон
нийгмийн нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй хоёр сумтай Хөндий алтны төсөл (ХАТ) огтлолцож
байна. Нөлөөлөлд өртөх бүсийг (НӨБ) макро түвшинд Баянхонгор аймаг гэж тодорхойлсон
бөгөөд дэд НӨБ-ийг Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа Уртын гол болон Идрэн баг гэж
тодорхойлсон (Зураг 1-ийг үзнэ үү). Хүснэгт 6.2 1-т хоёр сумын тус бүрийн Хөндий алтны
төсөл (ХАТ)-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгтгэн харуулав.
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Зураг 1 Хөндий Алтны Tөслийн Нөлөөллийн Бүс
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Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
БҮЛЭГ A6 – ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

Хүснэгт 1 Нөлөөлөлд Өртсөн Газар Нутаг дахь Сум / Багууд
Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ)-ийн Элемент
Баян Хөндийн орд ба Төслийн дэд бүтэц, боловсруулах,
дэмжих, байрлах байгууламж
Уурхайн талбай руу нэвтрэх зам
Алтан Нар орд болон Алтан нар болон Баян Хөндийг
холбосон зам хүртэлх

Сум / Баг
Шинэжинст сум, Уртын гол баг
Шинэжинст сум, Шинэжинст сумын
төв, Уртын гол баг
Идрэн баг, Баян-Өндөр сум

Хоёрдугаарт, нөлөөлөлд өртсөн сум болон багуудад байрлаж буй оролцогч талуудыг
тодорхойлохдоо ач холбогдлын үндсэн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэх зорилгоор орон
нутгийн байрлалын шалгуурыг ашигласан. Тухайлбал үүнд мал аж ахуй, жижиг дунд
үйлдвэр эрхэлдэг болон янз бүрийн бүлэг, эмэгтэйчүүд болон эмзэг бүлэг хүмүүсийн хэтийн
төлөв байдлыг авч үзсэн. Энэ нь 2019 оны 8-р сард явуулсан нийгмийн суурь судалгааны
ажлын хэсэг болох аймаг, сум, багийн түвшинд бүс нутгийн болон орон нутгийн засаг
захиргааны байгууллагууд, нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бүлгүүдтэй хамтран ажиллах үндэс
суурийг тавьсан. Байршлын шалгуур нь дараах байдалтай байв:
•

Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ)-ийн байршил: Алтан нар болон Баян Хөндий
ордын төв хэсгээс ойролцоогоор 20 км зайтай;

•

Сайтын Нэвтрэх Зам: Сайтын нэвтрэх замын ойролцоо 20 км талбай; ба

•

Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын төвүүд.

Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ)-ийн БОННҮ-ийн боловсруулалтын явцад гурван ажлын үе шат
төлөвлөсөн болно:
•

БОННБҮ-ийн суурь боловсруулалтын үе шат 2016-2019;

•

БОННБҮ-ийг Тодруулах болон Зөвлөгөө өгөх үе шат 2019 - 2020 он;

•

БОННБҮ-ийг тодруулах ажил дууссаны дараа төслийн үргэлжлэх хугацааны
турш одоогийн хэрэгжиж байгаа ажил (2020 оноос).

БОННБҮ-ын суурь судалгааны үе шатанд суурь мэдээлэл олж авах ба зөвлөгөө авах
зорилгоор "Мэдээлэл цуглуулах, оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөө" (Хавсралт A6
- 1) -ийг боловсруулсан. Суурь судалгаа болон хээрийн судалгааны ажилын гол төвлөрөл
нь Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ)-ийн НӨБ ба доторх бүлгүүдийн үндсэн амьжиргаа болон
бусад сонирхолууд байв. Нийгмийн суурь чиглэл нь 2006 онд уг талбайд хайгуул хийж
эхэлснээс хойш Эрдэнэ Монголын цуглуулсан өргөн хүрээтэй мэдээ мэдээлэл ба 2016
оноос Эко Трейд ХХК-ийн хийсэн БОHНБҮ-ний судалгаагаан дээр үндэслэж 2019 оны 4-р
сараас 8-р саруудад төслийн оролцогч талуудтай өргөн цар хүрээтэй төлөвлөлт болон
оролцоог хамарсан. БОННБҮ-ын суурь үе шатанд хийсэн ажлын тодорхой зорилтууд нь:
•

Төсөлтэй холбоотой оролцогч талуудыг цаашид тодорхойлох;

•

Cуурь судалгааны холбогдох мэдээллийг олж авах;

•

Төслийн талаар оролцогч талуудын санал бодлыг цуглуулж, эдгээр санал
дүгнэлтийг үнэлгээний үйл явцад оруулах эсэхийг баталгаажуулах;

•

Дараагийн үе шатанд хамрагдах
тодорхойлох (хамрах хүрээ)
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•

Болзошгүй нөлөөллийг бууруулах болон бууруулах арга хэмжээг зохион
байгуулах талаар холбогдох талуудын санал хүсэлтийг цуглуулах.

2019 онд нийгмийн суурь үзүүлэлт нь cтатистикийн төлөөллийн өрхийн судалгаанд
хамрагдсан бөгөөд нийт төлөвлөсөн 80 судалгаанаас 78 судалгаа нь хийгдсэн байна.
Судалгаа тус бүрд ойролцоогоор 2.5 цаг зарцуулагдсан. Хорин найман гол мэдээлэгчтэй
ярилцлага хийхээр төлөвлөсөн (Шинэжинст, Баян-Өндөр сумд тус бүр 12, Баянхонгор
аймгийн төвд 4 хүн) бөгөөд 28 (Шинэжинстэд 13, Баян-Өндөр суманд 11, Баянхонгор
аймгийн төвд 4 хүн) ярилцлага хийгдсэн. Гол мэдээлэгчдийн ярилцлага нь засгийн газрын
төлөөлөгчид, олон нийтийн удирдагчид, байгууллагын төлөөлөл зэрэг оролцогчдын дунд
явагдсан.
Сум бүрд ойролцоогоор 8-10 хүнийг судалгааны бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцуулсан бөгөөд
хэлэлцүүлэгт хүн амын тоо, соёлын өвийн асуудал, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, орон
нутгийн засаг захиргаа, төсвийн орлого; байгалийн баялаг; бизнес, орлогын эх үүсвэр,
боловсрол болон орон нутгийн ойлголт ба асуудалд онцгой анхаарал хандуулж ажилласан.
Олон нийтийн гишүүдийн төлөөллийг хангах үүднээс эмзэг бүлгийг, тэр дундаа эмэгтэйчүүд,
өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хамруулах талаар тодорхой ишлэл гаргах
зорилгоор судалгааны бүлгийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Малчидтай хийсэн
судалгааны бүлгийн хэлэлцүүлэгт эмэгтэй хүмүүсийн оролцоо эрэгтэйчүүдтэй тэнцсэн бол
бусад сэдэвчилсэн судалгааны бүлгийн хэлэлцүүлэг (Орон нутаг, ЖДҮ) оролцсон
эмэгтэйчүүд нь эрэгтэйчүүдээс өндөр байв. Зургаан судалгааны бүлгийн хэлэлцүүлгийг сум
бүрт гурван удаа явуулсан. Суурь зөвлөгөө болон цуглуулсан мэдээллийн талаарх
дэлгэрэнгүй тайлбарыг В1 Бүлгийн танилцуулгын хэсгээс үзнэ үү.
БОННБҮ-ийн үйл явцад оролцогч талуудын оролцоог Эрдэнэ Монголын Оролцогч
Талуудын Зөвлөлдөх Бодлогын дагуу хийсэн болно. Оролцооны үйл ажиллагаа нь Эрдэнэ
Монголын одоо байгаа систем, журам болон Компанийн Гомдол Гаргах Журмыг ашигласан
болно.
Өмнөх Зөвөлгөө
Эрдэнэ Монгол нь энэ чиглэлээр оролцогч тал болж 15 жил ажиллаж байгаа бөгөөд тус
жилүүдэд амьдарч буй олон нийт, засгийн газар болон байгууллагуудтай зөвлөлдөж тухайн
газарт ажиллаж байна. 2004 оноос хойш тус компани Монгол Улсад хайгуулын ажилд 50
сая долларыг зарцуулж байсан нь олон нээлтүүдийг хийжээ. Эрдэнэ Монгол нь Алтан нар
алтны полиметалл нөөцийг илрүүлж, 2015 онд ашигт малтмалын нөөцийн тооцоог гаргасан
бөгөөд тухайн жилийн сүүлээр Эрдэнэ Монгол нь Хөндийн хайгуулын лицензийн урд хэсэгт
хайгуулын ажлыг эхлүүлсэн. 2018 онд Эрдэнэ Монгол нь Баян Хөндийн алтны ордын ашигт
малтмалын нөөцийн тооцоог гаргажээ. 2019 онд тус компани нь Хөндийн лицензийг
ашиглалтын лиценз болгон хөрвүүлж, Алтан нар ордыг улсын бүртгэлд хамруулжээ (энэ нь
ашиглалтын лицензийг хөрвүүлэх урьдчилсан нөхцөл юм). Мөн 2019 онд Эрдэнэ Монгол нь
Баян Хөндийн урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) болон Алтан нар дахь
эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг боловсруулав. 2019 оны сүүлчээр Эрдэнэ Монгол нь
Баян Хөндийн ТЭЗҮ-ийг эцсийн байдлаар хүргэхийн тулд нарийвчилсан судалгааг
эхлүүлсэн.
Нийгмийн бүлгүүдтэй зөвшилцөхөд хууль тогтоомжийн судалгааг бэлтгэх явцад Монгол
Улсын Засгийн газраас шаардагдаж буй шаардлагууд, үүнд Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын ерөнхий үнэлгээ (БОНБEҮ) болон төслийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгийн байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНHБҮ)-ний баримт бичиг багтсан
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болно. Мөн Эрдэнэ Монголын ашигт малтмал хайх болон олон нийтийг хөгжүүлэх
судалгааны ажлын хүрээнд Британийн Колумбын Их Сургууль орон нутгийн иргэдтэй
зөвлөлдсөн. Эрдэнэ Монгол нь тухайн бүс нутагт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулахдаа
нутгийн иргэд болон удирдлагуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажилласан ба энэхүү оролцоог
дараах дэд хэсгүүдэд нарийвчлан авч үзэх болно.
БОНБНҮ / БОНБЭҮ-ийн Монгол Улсын Хууль Тогтоомжийн Оролцоо
Эко Трейд ХХК-аас 2016 болон 2017 онд БОНБEҮ / БОНHБҮ-ийн үйл ажиллагааны хүрээнд
явуулсан хууль эрх зүйн зөвлөгөөнөөс иргэд дараах асуудлуудыг тодрууллаа:
•

Бэлчээрийн нутаг дэвсгэрт үзүүлэх нөлөөлөл, үймүүлэх, улмаар бэлчээрийн
даац багасах;

•

Орон нутгийн хөрсөнд нөлөөлж болох хяналтгүй зам хөгжил;

•

Тухайн нутаг дахь ургамалжилтад нөлөөлж буй уурхайн үйл ажиллагааны үед
болон олборлолтын замаар үүсэх тоосжилт.

•

Орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хангамжийн сүлжээ болон шинээр
ажлын байр бий болж эерэг нөлөө үзүүлэх; бa

•

Худаг, ус, бэлчээрийг хамгаалах, байгаль орчноо цөлжилтөөс хамгаалах
чиглэлээр уул уурхайн компаниуд болон олон нийтийн хамтын ажиллагааны
боломж үүсэх.

Шинэжинст Баян Хөндийн Байгаль Oрчинд Hөлөөлөх Hарийвчилсан Байдлын Үнэлгээ
(БОНHБҮ) хийх ажлыг 2019 онд засгийн газрын шаардлагатай зөвшөөрлөөр хийхээр
төлөвлөсөн. Энэхүү хуралдааны зорилго нь хоёр талтай: 1) Төслийн талаарх мэдээлэл,
түүний нөлөөлөл, төлөвлөж буй менежментийн төлөвлөгөөг оршин сууж буй багийн иргэдэд
мэдээлэх ба 2) Төслийн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон менежментийн
төлөвлөгөөнд оролцох боломж олгох. Энэхүү оролцоонд 50 орчим өрх хамрагдахаас гадна
баг, сум болон аймгийн нутгийн удирдлагын төлөөлөгчид хамрагдсан байх болно.
Британийн Колумбын их Сургуулийн Оролцогч талуудын Оролцоо ба Судалгаа
Бритиш Колумбын Их Сургууль (UBC)-ийн судлаачид оролцогчдын үйл ажиллагааны
талаар хоёр судалгааны нийтлэлийг (Fraser et al, 2019 and Fraser et al, 2018) баримтжуулав.
Энэхүү судалгааны төслийг дэмжих ажилд малчны өрхүүд, орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагууд, иргэний нийгмийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллага, салбарын түншүүд
болон бусад оролцогчдын дунд хийсэн Гол Мэдээлэгчийн Ярилцлага болон Судалгааны
Бүлгийн Хэлэлцүүлэг багтсан болно. Энэхүү оролцооны гол нээлт ба сэдвийг дараах
байдлаар тэмдэглэв:
•

“Эрдэнэ Монголын иргэдийн оролцоотой байх арга барил нь компани болон
түүний оролцогч талуудад эерэг үр дүнд хүрэв. Судалгаанд оролцогчдын
олонх нь Эрдэнэ Монгол хамт олонтойгоо харилцаж, төслөө төлөвлөхдөө
иргэдийн хэрэгцээг харгалзан үздэг гэдэгт итгэлтэй байна. "

•

“...Баянхонгор дахь ашигт малтмалын олборлолтод малчид санаа зовж байна.
Тэдний сэтгэлийн түгшүүр нь юуны түрүүнд усны хүртээмжийн асуудалтай
холбоотой юм. Мал сүрэг, амьжиргаа нь хамаарах говийн бэлчээрт байгаль
орчинд нөлөөлөхүйц уурхай олборлолт нь бас нэг гол анхаарал хандуулах
асуудал юм.”
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•

“Малчдын үзэл бодол нь Эрдэнэ Монголын үйл ажиллагаатай холбоотой
байхаас илүү салбарын хувьд ерөнхий байдлаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн
байсан бөгөөд судалгаанд оролцсон нийт оролцогчдын 25 хувь нь Эрдэнэ
Монголын усны менежментийн ажлын талаар мэддэг байсан.”

•

“Оролцогч талууд нь 2012 оноос эхэлсэн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан тус
компаниас авсан үнэлэмжийн талаар дурдав.”

•

“Компанийн хувьцааг Баян Хөндийн төсөлд хамгийн ойр оршдог хоёр сумын
оршин суугчдад олгох талаар ярилцлагад оролцогчид шинэ санаачлагыг
чухалчилж үзэв.”1

•

Орон нутгийн хайгуул, уурхайн бүтээн байгуулалтын талаар зөвлөлдөх явцад
оролцогч талуудын оролцуулсан судалгааны сэдвүүдийг нэмж оруулсан
болно (ерөнхийдөө Эрдэнэ Монголд хамааралгүй) үүнд:
o

Эдийн засгийн хөгжил: ажлын байр, боломж, орон нутгийн худалдан
авалт, жижиг, дунд үйлдвэрлэл;

o

Мал сүргийн хангалуун байдал: тоос шороо, цаг уурын өөрчлөлт,
хуурайшилт, хатуу ширүүн өвөл зэргээс шалтгаалан сүргийн эрүүл мэнд
доройтох; бэлчээр ба усны маргаан;

o

Байгаль орчин: Уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын чанар, ширүүн
нөхцөл байдал, бэлчээрийн хэмжээ багасах, хөрсний элэгдэл, авто
замын нөлөөлөл, бичил уурхай;

o

Ус: Хүртээмж, чанар, туршилт, хяналт шинжилгээ хийх, гадаргын болон
уст давхаргын усанд гарах нөлөөнөөс зайлуулах; ба

o

Засаглал: чадвар, авлига, бодлогын эргэлзээ, итгэл үнэмшил бага, ил
тод байдалын асуудал.

Эрдэнэ Монголын Оролцогч талуудын Үйл Ажиллагаа
Хүснэгт 2-т Эрдэнэ Монголын Шинэжинст, Баян-Өндөр болон Баянхонгор аймагт урьд
өмнөн хийсэн үндсэн ажлуудыг онцолсон болно. Энэ нь Алтан Нар ба Баян Хөндийн ордыг
олж илрүүлэхээс өмнө Хөндий алтны төслийг эзэмшдэг орон нутагт Компанийн оролцоо,
өргөн цар хүрээ, үргэлжлэх хугацааг зааж өгөх зорилготой юм. Зарим тохиолдолд,
компанийн орон нутгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт хамрагдаж, орон нутгийн соёл,
нийгмийн байгууллагуудыг дэмжих боломжуудыг нээж байв.

1

In 2018, ERD became the first international public company to earn approval for a secondary listing of
its shares on the Mongolian Stock Exchange (“MSE”). As part of the secondary listing, ERD cooperated
with the local governments of Shinejinst soum and Bayan-Undur soum – as well as the company’s
Mongolian brokerage company partners and financial regulatory authorities—to administer smaller share
subscriptions for local residents of these two soums, involving as few as 20 shares per subscription.
Further information about the company’s secondary listing on the MSE is available in the company press
release dated June 14, 2018 on www.erdene.com.
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Хүснэгт 1: Эрдэнэ Монголын Урд Өмнөн Гүйцэтгэж Байсан Үйл Ажиллагааны Оролцооны
Хураангуй
#
1
2

Он
2006
2007

Үйл ажиллагаа

Байршил



Сумын засаг захиргаатай хамтран мал
сүргийн банкны хөтөлбөрийг зохион
байгууллсан



Шинэжинст

3

2008




Олон нийттэй харилцах хороо байгуулсан

Шинэжинст







Олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
бүтээн байгуулалтын санхүүжүүлсэн



Уламжлалт соёлын наадмыг дэмжсэн
("Ламын Гэгээн")



Баянхонгор аймгийн төв



Байгалийн гамшгийн улмаас 2-р багийн
малчдад яаралтай тусламж үзүүлэв



Шинэжинст



Олон нийттэй харилцах хороогоор
дамжуулан олон талын санаачлалыг
хөнгөвчлөх үүднээс оролцогч талуудыг
хуралдуулав



Шинэжинст



Сургуулийн сургалтын материал, сайн
дурын тусламжаар хангаж өгсөн



Шинэжинст



Орон нутгийн дунд сургуульд ном болон
бусад материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн



Баян-Өндөр



Орон нутгийн сонирхогч талууд болон
дунд сургуулийн экo клубуудад хайгуулын
талбайг очиж үзэх болон уулзалтуудыг
зохион байгуулдаг



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Баян-Өндөр



Амарбуянт хийдийн 315 жилийн ойг
дэмжиж дурсгалын арга хэмжээнд оролцов



Геологи болон байгалийн нөөцийн
менежментийн чиглэлээр олон нийтийн
семинар зохион байгуулсан



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Онц сурлагатны шагнал гардуулсан
(улсын дунд сургууль)



Шинэжинст



Төрийн албаны удирдах ажилтны
сургалтыг дэмжиж ажиллав

Баянхонгор аймгийн төв






Олон нийтийн боловсролын өдөрлөг
болон байгаль орчны үнэлгээний явцын
талаар зөвлөгөөн зохион байгуулав





Шинэжинст (Баг 2)

Зуун мод молибден-зэсийн төслийн
БОНHБҮ-ийн хууль тогтоомжийн дагуу
зөвөлгөө явуулсан



Сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг
төгссөн их, дээд сургуулийн оюутнуудад
Эрдэнэ Монгол боловсролын тэтгэлэг
олгох санаачлаг гаргаж ажилласан



Баян-Өндөр, Шинэжинст

4

5

6

7

2009

2010

2011

2012

Газарзүйн чиглэлээр олон нийтэд
мэдээлэл сурталчилгаа явуулсан
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8

2013



Сумын жилийн хаврын наадамд дэмжлэг
үзүүлсэн ба оролцсон



Шинэжинст

9

2014



Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
зөвлөлийн зааврын дагуу орон нутгийн
дэд бүтцийг дэмжих чиглэлээр хамтран
ажиллах гэрээ хэлэлцээр байгуулав



Баянхонгор аймгийн төв

10

2015



Орон нутгийн тэмээний наадамд дэмжиж
оролцсон



Баян-Өндөр



Багийн төвийн шинэ байрны нээлтэд
дэмжлэг үзүүлж оролцсон



Шинэжинст

11

2016



Олон нийттэй харилцах хороогоор
дамжуулан талуудын санаачлалын хүрээг
хөнгөвчлөн тодруулах үүднээс оролцогч
талуудыг хуралдуулав



Баян-Өндөр, Шинэжинст

12

2017



Олон нийттэй харилцах хороогоор
дамжуулан талуудын санаачлалын хүрээг
хөнгөвчлөн тодруулах үүднээс оролцогч
талуудыг хуралдуулав



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Баян-Өндөр, Шинэжинст

13

2018



Орон нутгийн сумдын оролцогч талуудад
уурхайн газар дээр очиж танилцах ажлыг
зохион байгуулав



Олон нийттэй харилцах хороогоор
дамжуулан талуудын санаачлалын хүрээг
хөнгөвчлөн тодруулах үүднээс оролцогч
талуудыг хуралдуулав



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Орон нутгийн сумын оролцогч талуудад
уурхайн газар дээр очиж танилцах ажлыг
зохион байгуулав



Баянхонгор аймгийн төв



Залуучуудын сагсан бөмбөгийн лигийн
хөгжлийг дэмжиж ажиллав

Гомдлын Менежмент
Эрдэнэ Монгол нь өргөдөл гомдлын явцыг өргөжүүлэх, холбогдох талуудын санал
хүсэлтийг харгалзан үзэх, хариу өгөх, оролцогч талуудын гомдлыг олон улсын салбарын
сайн туршлагад нийцүүлэн шийдвэрлэхэд чиглэсэн гомдлын бодлого, журмыг
боловсруулсан болно. Энэхүү өргөдөл гомдлын журмыг БОНБҮ-ийн үйл ажиллагааны хэсэг
болгон хянаж, шинэчилсэн болно.
БОНБҮ-ийн Тайланд Оролцогч Талуудын Үйл Ажиллагаа
Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-ийн БОНБҮ-ний тодруулгад оролцогч талуудад БОННБҮ-ийн
эцсийн тайланг дэлгэрүүлэх болон танилцуулах ажил багтсан. Хөндий алтны төсөл (ХАТ)
БОНБҮ тайлангийн талаарх тодруулга, зөвлөгөөнд оролцогч талууд хүрээлэн буй орчин,
нийгмийн нөлөөллийн талаар болон Хөндий алтны төсөл (ХАТ)-ийн эдгээр нөлөөллөөс
хэрхэн зайлсхийх, багасгах, болон удирдах талаар өөрсдөдөө мэдэгдэх боломжийг
бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн болно. Гол үйл ажиллагаа нь:
•

Хөндий алтны төсөл (ХАТ) БОНБҮ-ийн Тайлан, Менежментийн төлөвлөгөө
болон Техникийн бус хураангуйг Эрдэнэ Монголын вебсайтад байрлуулж
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Улаанбаатар дахь Эрдэнэ Монголын ажлын байр, Баянхонгор аймаг,
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумуудын болон Уртын гол ба Идэр багуудын Засаг
даргын тамгын газруудад байршуулах боломжтой.
•

БОННБҮ-ийн баримт бичиг ба хураангуй мэдээллийг байрлалтай нь
холбоотойгоор Монгол болон Англи хэл дээр гаргана.

•

Эрдэнэ Монголын нөлөөллийг зохицуулах үндсэн БОНБҮ-ийн техникийн бус
хураангуйн гол сэдэв болон үүргүүдийг Англи болон Монгол хэл дээр бэлтгэж
Шинэжинст ба Баян-Өндөр сумдын иргэдтэй зөвлөлдөх үеэр ашиглана.

•

Эрдэнэ Монгол нь Хөндий Хөндий алтны төсөл (ХАТ) БОНБҮ-ний баримт
бичгийн хуулбарыг хэрхэн яаж авах талаар холбогдох талуудад и-мэйл, утас
ба Эрдэнэ Монолын ажлын байр дахь тайлбар номоор дамжуулан мэдээлэл
өгөх болно. Мөн тухайн мэдээлэл болон Эрдэнэ Монголын ээлжит
зөвлөгөөний үйл ажиллагааны ажилтнуудаар дамжуулан санал хүсэлт авах
зорилгоор оролцогч талуудад нээлттэй мэдээлэх болно.

•

ЕСБХБ-ны вебсайтаас Эрдэнэ Монголын сайтын линкийг Зээлдүүлэгчдээс
тодруулах шаардлагын дагуу өгнө.

•

Tус компани нь БОНБҮ-ын тайланг ил тод болгох болон Монгол Улсын
байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулах явцад
хотын уулзалт, алсын санал хүсэлтийг цуглуулах гэх мэт олон нийтэд
зориулсан тусгай зөвлөгөөнийг зарлан хуралдуулна. Энэ дасгал нь БаянХөндийн ордын Шинэжинст суманд болон Алтан нар ордын Баян-Өндөр
суманд явагдана.

Эрдэнэ Монгол нь урьдчилсан мэдүүлгийн төлөвлөлтийг аймаг, сумын удирдлагууд болон
зээлдүүлэгчидтэй хамт хийж, БОНБҮ-ын талаар тодруулах үйл явцыг шийдвэрлэхэд
боломжтой бөгөөд ашиглахад тохиромжтой болно.
Явцын Oролцоо
Тодорхойлсон оролцогч талуудтай хамтын ажиллагааны харилцааны үндэс суурийг
бүрдүүлэх зорилгоор оролцогч талуудтай хийж буй ажлыг явцын дунд гүйцэтгэж байна.
Явагдаж буй оролцоогоор дамжуулан тус компани нь дараах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхийг зорьж байна:
•

Компани ба нутгийн иргэд хоорондын харилцаа холбоог баталгаажуулах;

•

Компанийн удирдлага ба орон нутгийн засаг захиргааны хооронд итгэлцэл,
харилцан ойлголцлын харилцааг бэхжүүлэх;

•

Компани ба нутгийн иргэдийн хоорондын аливаа хурцадмал байдлыг
намжаах;

•

Компанийн үйл ажиллагааг худал мэдээллээр илэрхийлэх оролдлогыг
урьдчилан харж эсэргүүцэх;

•

Нөлөөлөлд өртсөн бүс нутагт амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд компанийн
оруулсан хувь нэмрийг сурталчлах;

•

Баримт, нотолгоонд суурилсан илтгэлээр дамжуулан шинэ үйл явц, тоног
төхөөрөмжийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой бэрхшээлийг арилгах;
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•

Компанийн дотоод харилцаа холбоог сайжруулах, ингэснээр ажлын явцыг үр
ашгийг дээшлүүлнэ.

Эрдэнэ Монгол нь систем, арга барилыг хөгжүүлэх замаар тогтвортой үр дүнд хүрэхийг
эрмэлзэж аливаа үйлдлийн хариуцлагыг ажилтнуудад хүргэх гэж хичээдэг бөгөөд оролцогч
талуудын харилцааны зорилгоо хэрэгжүүлэх болон хэрэгжүүлэх чадавхыг тасралтгүй
нэмэгдүүлж ирсэн. Тус компанийн тасралтгүй хамтран ажиллах чухал механизм бол
Баянхонгор аймаг, Шинэжинст, Баян-Өндөр сумтай орон нутгийн хамтын ажиллагааны
гэрээ (НХAГ) юм. Уул уурхайн компаниуд олон нийтийн гэрээ байгуулах үүрэгтэй бөгөөд
НХАГ-ийн зорилго нь Эрдэнэ Монголын бизнесийн үйл ажиллагааг орон нутгийн хөгжил,
иргэдийн амьжиргааг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах, нөгөө талаас нутгийн иргэдийн
оролцоотойгоор тус компаний бизнесийн үйл ажиллагааг амжилттай явуулахад хувь нэмэр
оруулах явдал юм. НХАГ нь Хөндий алтны төсөл (ХАТ) хаагдах хүртэл ажиллахаар
төлөвлөж байгаа бөгөөд НХАГ-ийн хэрэгжилтэд орон нутгийн засаг захиргааны
төлөөлөгчид, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид болон иргэдийн төлөөлөл
оролцдог.
Эрдэнэ Монгол нь Монголын Хөрөнгийн Биржид (MХБ) хувьцаагаа арилжаалах анхны олон
улсын ашигт малтмалын хайгуулын болон олборлолтын компани юм. Оролцогч талуудын
үйл ажиллагааг хангах үүргийнхээ дагуу тус компани нь олон нийтэд зориулсан бүх хэвлэл,
мэдээллийг нийтлэх зарчмын дагуу Монгол хэл дээр гаргадаг (энэ нь Канадын үнэт цаасны
дүрмийн дагуу тодорхойлсон байдаг) бөгөөд МХБ болон Эрдэнэ Монголын веб хуудсан
дээр цахим хэлбэрээр дэлгэрэнгүй мэдээлсэн байх болно.
Дараах сувгуудыг ашиглан мэдээллийг явцын дунд оролцогч талуудтай хуваалцах болно:
•

НХАГ-ны уулзалт, орон нутгийн хүрээнд явагдаж буй үйл ажиллагаа;

•

Нүүр тулсан уулзалтууд - Төслийн талаарх тодорхой мэдээлэл солилцох
зорилгоор хувь хүмүүс болон жижиг бүлгүүдтэй шууд хэлэлцүүлэг хийх. Энэ
нь мэдээллийг оролцогч талуудын төлөөлөлд хүргэх, / эсвэл Хөндий алтны
төсөл (KGP) болон оролцогч талуудын санаа бодол, хүлээлтийн талаар
нарийвчлан хэлэлцүүлэг хийхэд тохиромжтой арга гэж үздэг.

•

Нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэл - орон нутгийн (ба үндэсний) хэмжээнд
анхдагч медиа форум бөгөөд "амнаас гарах үг" -ийг дэлгэрүүлэх үндэс суурь
юм.

•

Веб хуудас – интернетэд холбогдсон оролцогч талуудтай мэдээлэл
солилцоход зориулагдсан.

•

Олон нийтийн уулзалтууд - орон нутгийн иргэдтэй тогтмол шинэчлэлт хийх
болон ярилцахад (жишээ нь, сум, багийн олон нийтийн хурал дээр)
зориулагдсан).

•

Эрдэнэ Монгол/ Хөндий алтны төсөл (KGP)-ийн мэдээллийн товхимол - Орон
нутгийн сонирхогч талуудад тогтмол санал болон мэдээллээр хангах
боломжит платформ.

•

Олон нийтийн мэдээллийн самбар - сум, багийн төвүүдэд ирээдүйд болох үйл
ажиллагаа ба ерөнхий шинэчлэлтүүдийг зарлан мэдээлэх болон мэдээлэл
түгээх үйл явцыг идэвхжүүлэх платформ.
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Хуудас 10

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
БҮЛЭГ A6 – ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

Эдгээр хүчин зүйлсийг оролцогч талуудын үйл ажиллагаа ба харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан бөгөөд энэ нь ирээдүйн оролцогч
талуудын үйл ажиллагаа болон тодруулгын ажлыг төлөвлөх хүрээг бүрдүүлж өгөх юм.
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Хуудас 11

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
БҮЛЭГ A6 – ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Fraser, J., Kunz, N. C., & Batdorj, B. 2018. Final Research Report: Creating and Sharing Value
with Communities in the Early Mine Life-Cycle – The Case of Erdene Resource
Development Corporation in Mongolia, November 2017 – July 2018. The University of
British Columbia, School of Public Policy and Global Affairs.
Fraser, J., Kunz, N. C., & Batdorj, B. 2019. Can Mineral Exploration Project Create and Share
Value with Communities? A Case Study from Mongolia. Resources Policy Vol. 63.
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B1 - Танилцуулга
2020 оны дөрөвдүгээр сар

Sustainability East Asia ХХК
Утас +976 7011 4921
Факс +976 7010 4921
Улсын бүртгэлийн дугаар:
9019036111

801 Сан Бизнес Центр
Ерөнхий сайд Амарын
гудамж-29
8 Хороо, Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар-14200
Монгол Улс

mongolia@sustainability.
net.au

B1 - ТАНИЛЦУУЛГА

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн жагсаалт

НБ
БОННҮ
ЗБХ
ГМХЯ

Нөлөөллийн бүс
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг
Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагууд
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ТАНИЛЦУУЛГА
Хөндийн алтны төслийн (цаашид “Төсөл”) байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээний (БОННҮ) энэхүү бүлэгт төслийн нөлөөллийн бүс дэх байгаль орчин, нийгмийн
суурь судалгааны мэдээллийг хүргэж байна. Энэхүү суурь судалгаа нь хэрэгжих гэж буй
төслийн боломжит нөлөөлөл болон цаашид хөгжүүлэх шаардлагатай нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээнүүдийг үнэлэх боломж олгож буй юм.
Суурь судалгааг боловсруулах чиглэл болон аргачлал
Бүлэг A3: Арга зүй-д БОННҮ-ийг боловсруулахад ашигласан нийтлэг чиглэл болон
аргачлалыг тайлбарласан болно. Энэ бүлэгт байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгааны
бүлгүүдийн боловсруулалтын тоймыг хүргэж суурь судалгааны зарим бүлгүүдийг онцлон
хүргэж байна.
Ерөнхий арга зүй
Суурь мэдээллийг бэлтгэх явцад төрөл бүрийн мэдээллийн эх сурвалжууд, тэр дундаа
байгаль орчин, нийгмийн судалгааны тайлан болоод статистикийн мэдээлэл зэрэг
холбогдох ашигласан материалуудыг засгийн газар, гуравдагч талын гүйцэтгэсэн
судалгаа, ажиглалтын үр дүн зэргээс авсан болно.
Урьд байсан мэдээллийг дахин хянаж, үнэн зөв, үндэслэлтэй, нийцэж буй эсэхийг
шалгасан ба судалгаанд ашигласан үед холбогдох бүлгүүдэд жагсаалт болгон оруулсан
болно.
Суурь судалгааны дүгнэлтүүдийг дэс дараа, нийцэлтэй танилцуулахын тулд доорх
бүтцээр бүлгүүдийг ангилсан болно:
•

Мэдээллийн эх сурвалж. Мэдээллийн бүх эх сурвалжууд нь тайлбартай байх
бөгөөд ашигласан голлох материалуудын мэдээллийн эх сурвалжид зохих
талархалыг илэрхийлсэн байдлаар иш татсан байх.

•

Арга зүй. Суурь судалгааны
тайлбарласан байх;

•

Төслийн нөлөөллийн бүс. Нөлөөллийн төрлүүд тус бүрийн нөлөөллийн бүсийг
тодорхойлох;

•

Суурь судалгааны нөхцөл. Үнэлгээний аливаа хязгаарлалт гэх мэт суурь
судалгааны нөхцөлүүдийг тодорхойлох; мөн

•

Дүгнэлт.

нөхцлийг

тодорхойлохын

тулд

арга

зүйг

Биофизикийн орчны суурь судалгаа
Суурь судалгааны байгаль орчны бүлгүүд нь доорх сэдвүүдийг авч үзнэ:
•

B2: Уур амьсгал болон агаарын чанар;

•

B3: Дуу чимээ болон чичиргээ;

•

B4: Топограф, газрын гадарга, геологи болон хөрс;

•

B5: Усны нөөц;

•

B6: Биологийн төрөл зүйл болон экосистемийн үйлчилгээ; мөн
B7: Хог хаягдал.
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Биофизикийн орчны суурь судалгааны мэдээллийн эх сурвалжууд
Байгаль орчны суурь судалгааны мэдээллийг Эко Трейд ХХК-ийн 2016, 2017 болон 2019
онуудад хийсэн байгаль орчны судалгаанаас авсан. 2016 болон 2017 оны судалгаагаар
Цэнхэр Номин болон Хөндий тусгай зөвшөөрлийн талбайг хамарсан. 2019 оны
судалгаагаар хоёр тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайдаас гадна усны хайгуул, уурхайн
талбайн хоорондох зам болон төслийн талбай, Шинэжинст сумын төвтэй холбох замын
дагуух газар нутгийг хамарсан болно.
Эдгээр судалгааны тойм, ишлэл нь суурь судалгааны бүлэг бүрт өгөгдсөн байгаа болно.
Суурь судалгааны мэдээлэл цуглуулах арга барил
Уг байгаль орчны суурь судалгаанд агаарын чанар, ус, хөрс болон ургамалжилтын
мэдээлэл олж авахын тулд хээрийн хэмжилт, дээж авалт зэрэг аргуудыг хэрэглэсэн бол
амьтны аймгийн судалгааг ажиглалт, хайгуулын аргачлалаар судалсан болно. Байгаль
орчны суурь судалгаа нь зөвхөн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайг хамраад зогсохгүй
түүний гадна орших боломжит нөлөөллийн бүсийг мөн хамарсан болно.
Суурь өгөгдөл цуглуулах нарийвчилсан мэдээллийг бүлэг тус бүрт өгсөн болно.
Хүний хүрээлэн буй орчны суурь судалгаа
Хүний хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны бүлгүүд нь доорх сэдвүүдийг хамарна:
•

B8: Хүн ам болон хүн ам зүй;

•

B9: Нийгмийн бүтэц;

•

B10: Эдийн засаг;

•

B11: Хөдөлмөр ба ажил эрхлэлт;

•

B12: Нийгмийн дэд бүтэц;

•

B13: Газар ашиглалт;

•

B14: Соёлын өв;

•

B15: Иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаа болон

•

B16: Замын хөдөлгөөн, тээвэр.
Хүний хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны мэдээллүүдийн эх
сурвалжууд

Нийгмийн суурь судалгааны мэдээллүүдийг “Sustainability East Asia” ХХК-ийн 2019 оны 8
дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн хээрийн судалгаанаас голчлон авсан болно.
Түүнчлэн 2016, 2017 болон 2019 онуудад хийсэн Эко Трэйд ХХК-ийн хээрийн
судалгаанууд мэдээлийн эх сурвалж болж өгсөн. 2016, 2017 оны судалгаанууд Цэнхэр
Номин болон Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбай ба түүний орчмыг нь хамарсан ба
нийгэм зүйн багахан мэдээлэл агуулна. 2019 оны судалгаа нь дээрх хоёр тусгай
зөвшөөрлийн талбайдаас гадна ус хайгуулын талбай, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй
талбай хоорондын тээврийн зам, болон Шинэжинстийг Хөндийн алтны төсөлтэй холбох
замын дагуух зурвас зэргийн хамарсан. Эдгээр судалгааг ашигласан нийгмийн суурь
судалгааны хэсэг бүрийн холбогдох бүлгүүдэд ишлэлүүдийг оруулж өгсөн.
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Түүнчлэн Үндэсний статистикийн мэдээлэл, хүн ам болон орон сууцны тооллого, аймаг
сумдын Засаг даргын тамгын газруудаас авсан статистик мэдээ, жил бүрийн аймаг сум
багуудын тайлан, тухайн бүс нутагт хийсэн бусад төсөл хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг
хоёрдогч эх сурвалжуудыг бүлэг тус бүрт ишлэсэн болно.
Суурь судалгааны нийгмийн мэдээлэл цуглуулах арга зүй
Энэхүү судалгаанд хэрэглэсэн аргачлалын гол онцлог нь өргөн хүрээтэй мэдээллийн эх
сурвалжуудыг ашигласан явдал юм. Үүний зорилго нь үндсэндээ нэг төрлийн нөлөөллийг
нөгөө төрлөөс нь илүүчлэн онцлох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн, мөн төслийн үр
дагаварыг орон нутгийн иргэд зөв үнэлж, тооцолсон байлгахын тулд юм.
Доор өгүүлсний дагуу нийгмийн судалгаанд өргөн ашиглагддаг, хүлээн зөвшөөрөгдсөн
анхдагч мэдээлэл цуглуулах аргачлалыг хэрэглэсэн болно.
Хавсралт A6 – 1 нь мэдээлэл цуглуулах, оролцогч талуудтай ажиллах төлөвлөгөөг.
Хавсралт A6 – 2 нь зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг, болон гол мэдээлэгчтэй хийх
ярилцлагууд явуулах гарын авлага. Хавсралт A6 – 2 нь дээрх зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг, болон гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагуудын тоймыг тус бүр хамарсан
болно.
Чанарын судалгааны арга зүй
Судалгааны чанарын ярилцлагын аргыг орон нутгийн иргэдийн нийгмийн институци
байгууллагууд, шийдвэр гаргалт болон манлайллын хэлбэрүүдийн тухай ойлголтыг олж
авахад ашигласан. Энэ нь тоон мэдээллүүдийг баталгаажуулахад үр дүнтэй ба нийгмийн
суурь судалгааны ажилд хэд хэдэн чанарын арга барилыг ашигласан болно:
•

Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг: нь эмэгтэйчүүд, залуус, нийгэм соёлын
байгууллагууд, цөөнхийн бүлгүүд зэрэг иргэдийн тулгамдсан асуудлуудыг
ойлгоход зориулсан;

•

Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцагууд: тодорхой мэдлэгтэй эх сурвалжаас
нарийвчилсан эсвэл цогц мэдээллийг ойлгох үүднээс ашиглана;

•

Кейс судалгаа: дээрх ЗБХ болон ГМЯ-ийн нарийн мэдээллийг тусгаж авахын
тулд.

Чанарын судалгааны арга барилуудаар дараах төрлийн мэдээллийг олж авна:
•

Хүн амын амьдралын чанар;

•

Нийгмийн ялгарлын чухал, ач холбогдол бүхий шинж чанарууд;

•

Нийгмийн голлох институциуд болон шийдвэр гаргалтын уламжлалт, ёс
заншлын бүтцүүд;

•

Нийгмийн зохион байгуулалтын шинж чанарууд;

•

Байгалийн баялгийн менежмент болон газар ашиглалт;

•

Ач холбогдол бүхий соёлын дурсгалт газрууд;

•

Амжиргааны тогтолцоо;

•

Нийгмийн давхарга хоорондын шилжилт болон хөдөлмөрийн хуваарь;

•

Тухайн газар нутгийн хөгжлийн төсөөлөл;
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•

Орон нутгийн хөгжлийн боломжуудын төсөөлөл; болон

•

Төслийн үр нөлөөллийн төсөөлөл, түүнийг бууруулах хувилбарууд.

Чанарын судалгааны түүвэрлэлтэд, санал асуулгын хэмжээг тухайн газар зүй, бүсийн ач
холбогдолтой сэдэв, тухайн сэдвүүдэд оролцох боломжтой гол мэдээллэгч, тухайн
сэдэвтэй холбогдох оролцогчдын хэмжээ зэрэгт үндэслэн гаргасан.
Нийт 28 гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага төлөвлөж, (Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад тус
бүр 12, Баянхонгор аймгийн төвд 4), мөн 28 ярилцлага хийсний 13 нь Шинэжинст, 11 нь
Баян-Өндөр сумдад бол 4 нь аймгийн төвд хийгджээ. Эдгээр ярилцлагууд нь орон нутгийн
засаг захиргаа, иргэдийн төлөөлөл, институциудаас бүрдсэн хүмүүстэй хийгдсэн болно.
Бодит байдал дээр төлөвлөгдсөнөөс илүү олон ярилцлага хийгдсэн ба судалгааны баг нь
нэмэлтээр тухайн сэдвүүдээр мэргэшсэн мэдээлэл бүхий мөн нутгийн иргэдийн онцгой
ашиг сонирхлыг төлөөлсөн хүмүүсийг тодорхойлох боломжтой болсон юм.
Гол мэдээлэгчтэй хийгдсэн ярилцлагуудын тоймыг доор харуулав.
Хүснэгт 1 Нийгмийн суурь судалгааны хэсэг болгож хийсэн гол мэдээлэгчтэй хийсэн
ярилцлагууд
Шинэжинст
Төлөвлөсөн – 12
Хийгдсэн - 13
1. Сумын захиргаа (9 хүн)
2. Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал
3. Бүрэн дунд сургууль
4. Сумын эмнэлэг
5. Сумын цагдаа

Баян-өндөр
Төлөвлөсөн - 12
Хийгдсэн -11
1. Сумын захиргаа (7
хүн))
2. Алтайн өвөр говийн
сав газрын захиргаа
3. Бүрэн дунд сургууль
4. Сумын эмнэлэг
5. Сумын цагдаа

Аймгийн төв
Төлөвлөсөн - 5
Хийгдсэн – 4
1. Аймгийн нийгмийн
бодлогын хэлтэс
2. Аймгийн
статистикийн газар
3. Аймгийн хүнс хөдөө
аж ахуйн газар
4. Хөрөнгө оруулалт,
хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн
хэлтэс

Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) нь тодорхой асуудлуудаар нийтлэг мэдээлэл
цуглуулахад ашиглагдсан. Бүлэг тус бүр нь 8-10 хүнтэй ЗБХ-г сум бүрт зохион байгуулж
доорх сэдвүүдийг хөндсөн: хүн ам, соёлын өвийн асуудлууд, ажил эрхлэлт, эрүүл мэнд,
орон нутгийн засаглал болон төсвийн асуудлууд, байгалийн баялаг, бизнес, орлого
бүрдүүлэлт, боловсрол, болон эдгээр асуудлуудын орон нутгийн төсөөлөл, санаа зовоож
буй зүйлс. ЗБХ-ийн үеэр бүхий л үзэл бодлыг тусгах, хэлэлцүүлэг өрнүүлэхийн тулд
зохион байгуулагчдын зүгээс төрөл бүрийн арга хэрэглэсэн болно. Эдгээр нь зураглал, Х
форм1, аалзны торон диаграм,2 болон зарим асуудлыг онцгойлох хэлэлцэх жижиг бүлэг
болон хуваагдах зэрэг аргууд болно. ЗБХ-үүд нь орон нутгийн иргэдийн олон төрлийг
төлөөлөхүйц, тэр дундаа эмзэг бүлгийн иргэд, эмэгтэйчүүд, настан буурлууд, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд зэргийн оролцоог боломжтой үед хангасан болно. Малчдын ЗБХ дах
эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгтэйчүүдийнхтэй ижил байсан бол хоёр өөр бүлэгт (иргэд

1

Х-форм нь хүмүүсийг нэгэн дор цуглуулж ахиц гаргах талаар санал солилцох, юу ажиллаж юу
болохгүй байгаа талаар хэлэлцэж одоогийн нөхцөл байдлыг сайжруулах талаар нэгдсэн байр
суурь бий болгохыг зорьсон хялбар бүтэц юм.
2
Аалзны тор нь үзэл бодлын ялгааг илрүүлэх зорилготой хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, улмаар
хэлэлцүүлгийг үр дүнд гарсан голлох асуудлуудыг эрэмбэлэх зорилготой диаграмжуулсан аргачлал.
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болон жижиг дунд үйлдвэр) эрчүүдээс илүү байв. Үүний шалтгаан нь сумын төвд жижиг
дунд бизнесийн (дэлгүүр, кафе) эзэд нь голцуу эмэгтэйчүүд байв.
Нийт 6 ЗБХ зохион байгуулсны дотор сум тус (Шинэжинст болон Баян-өндөр) бүр гурван
хэлэлцүүлэгтэй байна:
•

•

•

Иргэдийн төлөөлөл (сумын иргэд, эмэгтэйчүүд, настан буурлууд, залуу гэр
бүл г.м.).
o

Шинэжинст сум: 12 оролцогчоос 7 нь эмэгтэй.

o

Баян-өндөр сум: 11 оролцогчоос 9 нь эмэгтэй.

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, (ЖДҮ), (жишээ нь. сумын ЖДҮ-ийн мэргэжилтэн,
орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, банкны зээлийн эдийн засагч, хоршооны
гишүүд).
o

Шинэжинст сум: 10 оролцогчоос 6 нь эмэгтэй

o

Баян-өндөр сум: 12 оролцогчоос 5 нь эмэгтэй.

Малчид.
o

Шинэжинст сум: 9 оролцогчоос 5 нь эмэгтэй

o

Баян-өндөр сум: 8 оролцогчоос 4 нь эмэгтэй.

Тоон судалгааны арга барил
Тоон санал асуулга нь хожим нь нийгмийн нөлөөллийг хэмжих үзүүлэлт болгон ашиглаж
болох суурь судалгааны голлох нийгмийн хэмжүүрүүдийн өгөгдлийг бий болгоно. Тоон
арга зүйг өрх гэрийн бүтэц, хүн ам зүй; амжиргаа болон мэргэжил; боловсролын түвшин
болон чадвар; өрхийн орлогын эх үүсвэр болон хэмжээ; өрхийн зарлага; өрхийн бүтэц,
газар болон бусад үл хөдлөх хөрөнгө; хөрс, ургамал болон газрын багтаамж; эрүүл мэнд,
боловсрол, бусад үйлчилгээний хүртээмж; эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд; болон ерөнхий чиг
хандлагын талаар мэдээлэл цуглуулахын тулд ашиглагддаг.
Энэ тохиолдолд өрх гэрийн санал асуулгыг тус судалгааны тоон шаардлагуудыг хангахад
ашигласан болно. Тоон судалгааны түүвэрлэлтэд оролцсон өрхүүдийг багийн байршил,
тухайн багийн хүн ам нь сумын нийт хүн амтай харьцуулсан харьцаа зэрэг шалгуураар
сонгосон болно. Судалгаанд оролцох багийн өрхүүдийн тоо (судалгааны түүвэрийн
хэмжээ), тодорхой болсны дараагаар тухайн оролцох өрхүүдийг санамсаргүй байдлаар
сонгосон болно.
Судалгааны хүрээг Монгол Улсын Үндэсний статистикийн газрын 2018 оны хүн ам, өрхийн
мэдээлэл дээр үндэслэн гаргасан. Сум тус бүрийн бүх өрхүүд нийтдээ ижил хэмжээний
хүн амын тоо бүрдүүлэх тул нийт судалгааны түүврийн хэмжээ нь 1,175 өрх болно3.
Хүснэгт 2 Тоон түүврийн аргачлал
Сум
Шинэжинст
Баян-өндөр

3

Өрхийн тоо
606
569

Хүн ам
2,607
2,448

Хээрийн судалгааны ажлын үеэр бодит байдалтай нийцэх хүн амын мэдээллийг орон нутгийг
засаг захиргаанаас авсан ба энэхүү тоог нийгмийн суурь судалгааны турш ашигласан болно.
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Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн багийн дүгнэлтээр хот суурин газрын
өрхийн 5%, төслийн шууд нөлөөлөлд хамаарах сум багийн хөдөө орон нутгийн өрхийн
10% хамгийн оновчтой төлөөлөл бүрдүүлнэ гэж тооцоолсон. Түүнчлэн судалгааны хамт
олон тухайн төслийн талбай болон гол замтай холбосон замын дагуур бүх өрхүүдээр явж
санал асуулга авсан болно.
Судалгаанд 95% үнэмшлийн интервал, 0.05% стандарт зөрүүтэй байх боломжтой
байдлаар тооцсон. Статистик бөөгнөрөлийн эффект болон түүвэрлэлтийн бус алдааг
багасгахын тулд судалгаанд оролцох өрхийн тоог 80 гэж тогтоов.
Байршил, хүн амын пропорцын шаардлага зэргийг хангаад доорх багууд түүвэрлэлтээр
сонгогдсон болно:
•

Шинэжинст сум: Сумын төв (суурин) болон Уртын гол баг (хөдөө орон
нутгийн); мөн

•

Баян-өндөр сум: Сумын төв (суурин) болон Идрэн баг (хөдөө орон нутгийн).

Хүснэгт 3-т тоон судалгааны түүвэрлэлтийн хүрээг тайлбарласан байна.
Хүснэгт 3 Нийгмийн судалгааны түүврийн хүрээ
Байршил

Төрөл

Өрх

Хүн ам

Хэмжээ
5%

Баянхонгор аймаг
Баян-Өндөр сум
Суурин
Хөдөө,
орон
нутгийн
Идрэн
баг

99
655

291
2,158

112

433

155
598
267

529
2,139
902

10%

5

11

Нийт
(төлөвлөсөн)

Нийт
(хийсэн)

6

7

12

20

9

12

28

23

25

16

80

78

Шинэжинст сум
Суурин
Хөдөө
орон
нутгийн

Уртын
гол
баг

Төслийн
25***
ойролцоох
өрхүүд**
Өрхүүдээс авсан нийт санал асуулга, асуумж

8
27

*Нийт өрхийн санал асуулгын тоо = Төслийн ойр орчим дах өрх + Хөдөө орон нутгийн өрх + Суурин газрын өрх
** Төслийн талбай, болон түүнд хүрэх замын ойролцоо суурин болон хагас суурин байдлаар суух бүх
өрхүүдийг (боломжоос хамааран 20 км радиус дотрох) хамруулсан болно.
***Төслийн талбайн ойролцоо суурших өрхүүдийн тоог өмнө нь байсан мэдээлэл дээр үндэслэн таамагласан
ба, улирлын чанаратай өөрчлөлт, нүүдэлчдийн өрхүүд нэмж ирэх магадлалаар 80%-ийн илүү нөөц
тооцоолол хийсэн болно.
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Төлөвлөсөн болон хийгдсэн ярилцлагын ялгааг тайлбарлах нь
Өрхийн санал асуулгад хамруулахаар анх 80 өрхийг төлөвлөж байсан ба энэ нь зарим нэг
алдаа гарах нөөцийг тооцсон байсан. Нийт ярилцлага хийгдсэн өрхийн тоо нь 78 байсан
нь төдийлөн ялгаатай тоо биш юм.
Ярилцлагын хуваарьлалт нь анхны төлөвлөгөөнөөс мөн ялимгүй зөрсөн. Энэ дундаа
Баян-өндөр сумын хөдөө орон нутгийн өрхүүдэд төлөвлөгдсөнөөс илүү олон өрх (12-ийн
оронд 20) судалгаанд хамрагдсан бол Шинэжинст сумын Уртын гол багт төлөвлөснөөс
бага байна (28-ийн оронд 23). Энэ ялгаа нь судалгааны үеийн давамгайлах хүчин зүйл
болон оролцогчдын боломжоор тайлбарлагдаж болох юм.
Цаашлаад, судалгааны баг нь төслийн талбайн 20 км радиус дотор, түүнд хүргэх замын
дагуух айл өрхүүдийн байршил болон тоо анх төсөөлснөөс бага байгаа тухай мэдээллийг
орон нутгийн засаг захиргаанаас авсны дараагаар Шинэжинст сумд нэмэлт санал асуулга
явуулах боломжтой болсон.
Тиймээс, хээрийн судалгааны баг нь Хөндийн алтны төслийн тусгай зөвшөөрлийн
талбайтай хамгийн ойр өрхүүдээр орох нь зүйтэй гэж шийдсэн.
Бэлтгэл ажил болон туршилт
Хээрийн судалгааны баг ажлаа эхлэхээс нь өмнө дотоод болон гадаад (жишээ нь Эрдэнэ
Монгол ХХК-ийн багийн хамт) танилцуулга сургалтад хамрагдсан. Дотоод танилцуулгын
голлох сэдэв нь Харилцаа холбооны протокол байсан ба, үүнд орон нутгийн иргэдийн
түгээмэл асуултуудад хэрхэн хариулах, хээрийн нөхцөлд үр дүнтэй харилцаа холбоо хийх
тухай багтав. Үүн дээр хээрийн судалгааны материалыг судалгааны багийн гишүүд
ашиглах дөртэй болгох үүднээс авч хэлэлцсэн болно.
Гадаад чиг баримжаа олгох танилцуулгаар “Sustainability East Asia” ХХК-ийн үүрэг болон
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн багуудын үүрэг хариуцлагуудыг ярилцав. Байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний баг нь уг судалгааг хараат бус зөвлөхийн байр
суурьнаас хийж гүйцэтгэсэн ба Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн бүрэлдэхүүн нь зааварчилгаа өгч,
төслийн талаарх орон нутгийн иргэдийн зүгээс ирсэн асуултуудад хариулт өгч байв.
Тус танилцуулга уулзалтаар хээрийн нөхцөл дэх аюулгүй ажиллагааг ярилцаж, хээрийн
судалгааны логистикийн зохицуулалтуудыг эцэслэв. Түүнээс гадна өрхийн санал асуулгын
туршилтыг албан ёсоор эхлүүлэхийн өмнө дотооддоо хийсэн ба үүнийг дахин хянах,
асуултуудтай танилцах үйл явцтай хамтатгасан болно.
Өрхийн санал асуулга нь “Sustainability East Asia” ХХК-ийн зүгээс Монгол оронд ижил
төстэй төслүүдэд ашигласан бусад санал асуулгад суурилсан тул судалгаанаас гарах
өгөгдөл, үнэн зөв байдалд итгэх итгэл өндөр байв.
Нийгмийн суурь судалгааны мэдээлэл цуглуулах үеэр тохиолдсон
хүндрэлүүд
Мэдээллийн олдоц, үнэн зөв байдал, ашигласан арга барил зэргээс хамааран ямар ч
өгөгдөл цуглуулах арга барил өөрийн гэсэн сул талтай байдаг. Тус нийгмийн нөлөөллийн
суурь судалгааг хийх явцад хэд хэдэн хүндрэл, саад учирсан болно:
•

Зарим оролцогч талуудын зүгээс хамтран ажиллах болон оролцох явцад
хойрго байв. Зарим өрх айлууд өрхийн санал асуулгад хариу өгөхөөс мөн
татгалзсан байгаа.
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•

Судалгааны баг нь хээрийн нөхцөлд маш уян хатан ажиллаж санал асуулгад
оролцогчдын хүсэлт шаардлагуудыг хангаж, ихэнхдээ зорилтот гол
мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагууд, зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг, өрхийн
санал асуулга зэргийг гүйцэтгэж чадаж байсан. Гэсэн хэдий ч санал
асуулгын үеэр хариулах боломжгүй эсвэл биеэр байх боломжгүй өрхүүд
тохиолдож байсан.

Боловсруулалт хийх аргачлал
Боловсруулалт нь суурь мэдээллийн төрлөөс хамаарч янз бүрийн хэлбэрээр явагдсан.
Өрхийн ярилцлагуудаас тодорхой анхаарах сэдвүүд болон дүгнэлтүүд гаргасан бөгөөд
үндсэн мэдээллийн ярилцлага болон зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгүүдтэй харьцуулагдсан
болно.
Түүнчлэн аймаг, сумдын хоёрдогч мэдээлэл, өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийж хээрийн
судалгааны үед олж мэдсэн мэдээллийг дэмжих үүднээс танилцуулагдсан.
SPSS статистикийн програм хангамжийг судалгааны анхдагч өгөгдлүүдийг шинжилэхэд
ашигласан. Гол дүгнэлтүүдийг цуглуулж тойм статистикийн аргачлалаар тайлбарласан.
Чанарын хяналт
Өгөгдлийн чанарын хяналт нь доорх шаардлагыг хангахад оршино:
•

Тухайн цаг үед хүн амын бодит байдлыг зөвөөр тусгах;

•

Зорилтот хүн амыг бүхлээр нь төлөөлөх.

Дээрх шаардлагуудыг нийгмийн суурь судалгааны өгөгдөл цуглуулах явцад хангах гол
арга зам нь түүвэрлэлт болон түүвэрлэлтийн бус алдааг багасгах явдал байв. Дээр
тайлбарласны дагуу, энэхүү судалгаанд ашигласан түүвэрлэлтийн аргачлал нь зорилтот
хүн амыг төлөөлөхүйц, чанарыг нь мэргэжлийн хүн хянасан найдвартай байв.
Түүвэрлэлтийн бус алдаанууд, тэр дундаа хэмжилтийн алдаа, сонголтын ялгаварлал,
хариултгүй зэргийн хувьд хэд хэдэн төрлийн стратеги ашигласан болно.
Үүний үндсэн стратеги нь цогц бэлтгэл болон туршилтын арга хэмжээ, тэр дундаа
ярилцлага авах, зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг өрнүүлэх гарын авлага бүхий өгөгдөл
цуглуулах, оролцогч талуудтай ажиллах нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах зэрэг
байв. Өрхийн санал асуулга, үндсэн мэдээллийн ярилцлага болон зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг зэргийн гарын авлагуудыг “Sustainability East Asia” ХХК-ийн дотоодын
мэргэжилтнүүд олон дахин хянан засварласан нь орон нутгийн иргэдэд тохирсон
ойлгомжтой байхад чиглэсэн ажил юм.
Хэмжилтийн алдааг хээрийн нөхцөлд засвар хийх замаар (бөглөсөн өрхийн санал
асуулгыг газар дээр нь хурдан шалгах) чанарыг шаардлагыг хангаж, хээрийн нөхцөлд
гарсан ямар нэгэн дутагдлыг чанарын томоохон асуудал болохоос нь өмнө засварлах
боломжоор хангасан юм. Чанарын хяналтын өөр нэг чухал хэсэг нь санал асуулгаар
мэргэшсэн судлаачийг багтаа хамруулсан явдал байв. Тэрээр хээрийн судалгааны ажлын
өмнөх чанарын бөгөөд санал асуулгын хуудсан дах өгөгдлийн коджилтын хяналт болон
SPSS програм хангамжип өгөгдлийг оруулж дүн шинжилгээний боловсруулалт хийх зэрэг
зүйлсийг хариуцсан.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон нэрсийн тайлбар
НБ
ЕСБХБ
БОННҮ
ЕХ
ОУСК
МУЗГ
ХАТ
кПа
БОАЖЯ
мЖ/м2
MNS
ЦУОШГ
NO2
PM10
PM2.5
SO2

Нөлөөллийн Бүс
Европийн Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк
Байгаль Орчин, Нийгмийн нөлөөллийн Үнэлгээ
Европийн Холбоо
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
Монгол Улсын Засгийн Газар
Хөндий Алтны Төсөл
Килопаскал (нэгж талбайд үйлчлэх хүчний нэгж)
Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам
Нэгж квадрат талбай дахь милиЖоул
Монгол Улсын Үндэсний Стандарт
Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Цаг уур, орчны
шинжилгээний газар
Азотын давхар исэл
10 микроноос бага хэмжээтэй тоосонцор
2.5 микроноос бага хэмжээтэй тоосонцор Particulate
Хүхрийн давхар исэл
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ЦАГ УУР БА АГААРЫН ЧАНАР
Удиртгал – Цаг уур
Уг бүлэгт Хөндий Алтны Төслийн (ХАТ эсвэл Төсөл гэх) талбай орчны цаг уурын нөхцлийн
нарийвчлан авч үзэх ба үүнд агаар, хөрсний температур, хур тунадас, салхи, чийгшил, цаг
уурын өөрчлөлт болон цаг уурын онцгой үзэгдлүүд зэргийг хамруулсан болно. Энэ
бүлгийн гол зорилго нь олон жилийн уур амьсгалын ажиглалтын өгөгдлийг ашиглан
Төслийн талбай болон түүний орчмын цаг уурын суурь нөхцлийг тодорхойлж, Хөндий
Алтны Төслийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх нөхцлийг
тодорхойлоход оршино.
Уур амьсгалын суурь нөхцлийг тодорхойлох аргачлал
Судалгааны талбай, түүний ойр орчмын уур амьсгалын суурь нөхцлийг тодорхойлоход
Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдын ус цаг уурын харуулаас авсан мэдээллийг
ашиглаж, эдгээр өгөгдөлд статистик арга ашиглан боловсруулалт хийлээ. Мөн Эко Трейд
ХХК-ийн тус бүс нутагт хийсэн хээрийн судалгааны үр дүнг авч үзсэн.
Уг тайланд тусгасан Шинэжинст сумын харуулын мэдээг 1980 – 2018 оны хооронд
цуглуулсан бол Баян-Өндөр сумын харуулын мэдээг 2000 – 2018 оны хооронд цуглуулсан
байна. Эдгээр ус цаг уурын харуулууд нь төслийн талбайгаас зүүн хойд болон хойд
чиглэлд 70 – 80 км зайд оршино (Зураг 1).

Таних тэмдэг
Сумын төв
Талбайруу очих зам
Аймгийн хил
Сумын хил
Хөндий төслийн ашиглалтын
талбайзөвшөөрлийн талбай
Ус олборлолтын талбай

Зураг 1 Ус цаг уурын харуулууд болон төслийн талбайн байршил
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Ус цаг уурын мэдээллийн Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Цаг уур,
орчны шинжилгээний газар (УЦУОШГ) – аас авч ашигласан болно.
Энэхүү бүлгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлагыг тодорхойлох хэсэгт Байгаль
Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамнаас гаргасан Байгаль Орчны Төлөв Байдлын жилийн
тайлан (2018) болон Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Хоёр дахь Үнэлгээний Тайлан (2014)
зэргийг нэмэлт мэдээлэл болгон ашигласан. Харин бүлгийн агаар мандлын даралт, нарны
цацралтыг тодорхойлох хэсэгт Үндэсний болон бүс нутгийн уур амьсгалын холбогдох
тайлангуудыг (Намхайжанцан 1999; Намхайжанцан 2006) ашиглалаа.
Суурь нөхцөл
Улирлын өөрчлөлт
Монгол орон эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай; өвөл нь урт, хүйтэн байдаг бол зун нь
богино бөгөөд жилийн дундаж хур тунадас багатай, чийгшил багатай. Жилд унах хур
тунадасны ихэнхи нь зуны саруудад орно.
Төслийн талбай болон түүний ойр орчим нь тус орны бусад хэсэгтэй адил эрс тэс, эх
газрын уур амьсгалтай бөгөөд өвөл нь урт, хүйтэн, зун нь богино, халуун болдог. Агаарын
дундаж температур 10 дугаар сараас 3 дугаар сарыг хүртэл тэг градусаас доош хүртэл
унах нь ердийн үзэгдэл юм.
Өвлийн хамгийн хүйтэн сарууд 12 дугаар сараас эхэлж 2 дугаар сарыг дуустал үргэлжлэх
бөгөөд энэ үед агаарын дундаж температур Баян-Өндөр сум орчимд -15.8˚C хүрэх бол
Шинэжинст сум орчимд -14.0˚C хүрнэ. Олон жилийн мэдээнээс харахад дээрхи ус цаг
уурын харуулуудад өвлийн хамгийн бага температур -35.9˚C, хамгийн өндөр температур
8.2˚C хүрч байжээ. Өвлийн улирлын үргэлжлэх хугацаа дунджаар 117 хоног гэж үздэг ба
тус бүс нутагт 11 дугээр сард эхэлж, 3 дугаар сард дуусна.
Хаврын улирал буюу 3 дугаар сараас 5 дугаар сар хүртэл бүс нутгийн агаарын дундаж
температур нэмэгдэж, -0.1 -ээс -1.2˚C-д хүрэх бөгөөд салхины хурд энэ үед огцом өснө.
Хаврын улиралд цаг агаар огцом өөрчлөгдөж, уур амьсгалын онцгой үзэгдлүүд тохиолдох
нь элбэгшдэг. Бүс нутагт тогтоогдсон хаврын хамгийн бага температур 3 дугаар сард 30.6˚C хүрч байсан бол хамгийн өндөр температур 5 дугаар сард 27.3˚C хүрч байжээ.
Зуны саруудад (6 – 8 дугаар сарууд) агаарын дундаж температур Баян-Өндөр сумын төвд
15.1˚C хүрэх бол Шинэжинст сумын төвд 15.5˚C болдог. Олон жилийн мэдээнээс харахад
төслийн талбай орчимд зуны улиралд бүртгэгдсэн хамгийн бага температур -4.9 ˚C байсан
бол хамгийн өндөр температур 34 ˚C хүрч байжээ.
Намрын саруудад (9-10 дугаар саруудад) агаарын дундаж температур мэдэгдэхүйц унах
бөгөөд дунджаар Шинэжинст сумын төвд 0.3˚C хүртэл буурдаг бол Баян-Өндөр сумын
төвд дундаж температур -1.5 ˚C болдог. Харьцангуй хамгийн их, бага температур -32.7 ˚C
-оос 18.6 ˚C –ын хооронд хэлбэлзэнэ.
Нарны гийгүүлэлт ба цацаргалт
Төслийн талбай орчимд нэгж талбайд тусах нийт цацаргалтын эрчим 5,326 - 5,363 мЖ/м2
хооронд хэлбэлзэх ба хойноос урагш нэмэгдэх хандлагатай байдаг. Өвлийн саруудад
нарны цацаргалт хамгийн бага байх үедээ 194 - 307 мЖ/м2 –ын хооронд хэлбэлзэх бол 5
болон 6 дугаар саруудад нэмэгдэж 680-740 мЖ/м2 болно (Намхайжанцан 2001).
Тус бүс нутгийн нийт боломжит нарны цацаргалтын эрчим жилд 3,200-3,300 цаг. Нар
гийгүүлэх цаг улирлаас хамааран ихээхэн өөрчлөгдөх ба өвлийн улиралд 200 – 260 цаг
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байх бол зуны саруудад 320 – 340 цаг болж нэмэгддэг. Бодит нар гийгүүлэлтийн хугацаа
нь боломжит гийгүүлэлтийн хугацаанаас бага байх ба үүнд нөлөөлөх гол хязгаарлагч
хүчин зүйлүүд нь газарзүйн байршил, улирлын хамааралтай үүлэн бүрхэвчийн үргэлжлэх
хугацаа зэрэг болно. Зуны улиралд бодит нар гийгүүлэлтийн хугацаа нь боломжит
хугацааны ердөө 57-65% байдаг бол өвлийн улиралд нэмэгдэж 65-70% болдог
(Намхайжанцан 2001).
Агаарын температур
Жилийн дундаж агаарын температур Баян-Өндөр сум орчимд -0.4˚C байх ба Шинэжинст
суманд 0.7˚C хүрдэг. Бүс нутгийн агаарын дундаж температур дулаан саруудад (7 дугаар
сар) 16.6 - 16.9˚C хүрэх бол өвлийн хамгийн хүйтэн сар болох нэг дүгээр сард -15.7˚C 17.8˚C хэм хүртэл доошилдог. Сарын харьцангуй хамгийн их, бага болон дундаж
температурын мэдээг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Хөндий төслийн талбайн агаарын температурын мэдээ

Найм

Ес

Арав

Арваннэг

Арванхоёр

14.3

23.8

27.3

29.5

31

30.2

24.8

18.6

9.1

5.9

-15.7

-12.9

-6.9

1.8

8.8

14.5

16.9

15.0

8.6

0.4

-8.1

-13.5

-35.1

-35.3

-30.6

-24.6

-13.1

-3.6

2.1

-1.5

-10.7

-20.8

-32.7

-34.1

Тав

Гурав

Хоёр

Зургаа

8.2

Дөрөв

5.2

Нэг

Агаарын
температур

Долоо

Сарууд

Шинэжинст сумын төв
Харьцангуй
хамгийн их
(˚C)
Дундаж (˚C)
Харьцангуй
хамгийн бага
(˚C)

Баян-Өндөр сумын төв
Харьцангуй
5.5
7.3
13.0
21.2
25.9
30.4
34.0
29.2
24.4
18.0
11.6
хамгийн их(˚C)
Дундаж (˚C)
-17.8
-14.2
-8.3
0.9
7.8
14.2
16.6
14.6
7.3
-1.3
-9.9
Харьцангуй
хамгийн бага
-35.9
-33.5
-28.4
-22.2
-12.6
-4.9
2.9
-2.0
-11.5
-23.4 -27.7
(˚C)
Эх сурвалж: Шинэжинст (1980-2018), Баян-Өндөр (2000-2018) сумдын цаг уурын харуулын мэдээ

5.6
-15.4
-39.5

Хөрсний температур
Жилийн дундаж хөрсний температур 2.6°С. Зуны улиралд хамгийн их температур 60.0°С
хүрэх бол өвөлдөө хамгийн бага температур -42.3°С хүртэл буурах тохиолдол бий.
Хөрсний дундаж температурын мэдээг Хүснэгт 2-т нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 2 Хөндий Төслийн талбайн хөрсний сарын температурын мэдээ

Арванхоёр

Арваннэг

Арав

Ес

Найм

Долоо

Зургаа

Тав

Дөрөв

Гурав

Хоёр

Хөрсний температур

Нэг

Сарууд

Шинэжинст сумын төв
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Гурав

Дөрөв

Ес

Арав

Арваннэг

Арванхоёр

Харьцангуй хамгийн их (˚C)

9.0

25.0

39.0

51.0

60.
0

60.
0

60.
0

60.
0

53.0

36.0

22.0

14.0

Дундаж (˚C)

18.1

13.1

-5.7

4.9

13.
8

20.
4

22.
3

19.
4

11.6

1.4

-8.9

15.6

Харьцангуй хамгийн бага
(˚C)

41.8

39.0

36.7

30.7

-14.8 -9.0

-2.0

-5.0

-20.2

30.9

42.3

-42.0

Баян-Өндөр сумын төв
53.
58.
38.0 44.0
0
0

62.
0

58.
0

48.0

38.0

24.0

10.0

Найм

Долоо

Тав

Нэг

Хөрсний температур

Зургаа

Хоёр

Сарууд

Харьцангуй хамгийн их (˚C)

10.0

20.0

Дундаж (˚C)

21.9

17.1

-9.7

2.0

11.
3

19.
1

21.
2

17.
5

8.2

-2.3

12.2

18.7

Харьцангуй хамгийн бага
(˚C)

47.0

40.0

38.0

26.0

-16.0 -8.0

0.0

-5.0

15.0

36.0

33.0

45.0

Эх сурвалж: Шинэжинст (1980-2018), Баян-Өндөр (2000-2018) сумдын цаг уурын харуулын мэдээ

Хур тунадас
Төслийн талбай хуурай уур амьсгалтай бүс нутагт хамаарах ба жилийн дундаж хур
тунадасны хэмжээ Шинэжинст суманд 122.7 мм байх бол Баян-Өндөр суманд 111.7 мм
байна (Хүснэгт 3-т сарын дундаж болон нийт хур тунадасны мэдээг нэгтгэн үзүүлэв). Хур
тунадасны ихэнхи нь дулааны саруудад унах бороо хэлбэрээр орох бөгөөд жилийн нийт
хур тунадасны 80 орчим хувь нь 5-9 дүгээр саруудад унадаг.
Хүснэгт 3 Хөндий төслийн талбайн жилийн хур тунадасны мэдээ

Ес

Арав

Арваннэг

Арванхоёр

Жилийн
нийт

Найм

Долоо

Зургаа

Тав

Дөрөв

Гурав

Хоёр

Нэг

Сарууд

22.4

13.5

3.6

2.1

1.9

122.7

20.0

13.9

4.6

2.0

3.6

111.7

Хур тунадас

Шинэжинст сумын төв
Сарын нийт
дунджаар (мм)

2.3

1.6

4.9

4.3

9.5

16.1

29.5

Баян-Өндөр сумын төв
Сарын нийт
дунджаар (мм)

2.3

2.6

6.1

5.4

9.9

23.5

28.8

Эх сурвалж: Шинэжинст (1980-2018), Баян-Өндөр (2000-2018) сумдын цаг уурын харуулын мэдээ

Агаарын чийгшил
Төслийн талбай дахь агаарын чийгшил хавар, өвлийн саруудад мэдэгдэхүйц хэмжээнд
хэлбэлзэнэ. Дундаж харьцангуй чийгшил Шинэжинст суманд 4-5 дугаар саруудад 46%
байх бол 12 болон 1 дүгээр саруудад 67% болж нэмэгдэнэ. Сарын дундаж харьцангуй
чийгшлийн мэдээг Шинэжинст сумын цаг уурын харуулын мэдээлсэнээр Хүснэгт 4-д
харуулав.
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Хүснэгт 4 Хөндий төслийн талбайн сарын дундаж агаарын харьцангуй чийгшлийн мэдээ

Нэг

Хоёр

Гурав

Дөрөв

Тав

Зургаа

Долоо

Найм

Ес

Арав

Арваннэг

Арванхоёр

Саырн дундаж чийгшлийн утга (%)

67.0

63.0

54.5

46.8

45.7

49.2

53.4

54.0

51.3

54.6

62.0

66.5

Чийгшлийн
үзүүлэлт

Харьцангуй
чийгшил

Эх сурвалж: Шинэжинст (1980-2018) сумын цаг уурын харуулын мэдээ

Салхины үзүүлэлтүүд
Салхины хурд өвлийн саруудад (12-с 2 дугаар саруудад) хамгийн бага бөгөөд дунджаар
3.8 м/с хүрнэ. Хэдий тийм боловч хаврын улиралд салхины хурд огцом нэмэгдэж, 4 болон
5 дугаар саруудад 4.6 – 4.9 м/с хүрдэг. Гурав болон 5 дугаар саруудад хамгийн хүчтэй
салхи тохиолдох ба ихэнхдээ баруун өмнө болон баруун зүгээс салхилна. Жилийн дундаж
салхины хурд Шинэжинст сумын төвд 4.9 м/с хүрэх бол Баян-Өндөр сумын төвд болон 3.7
м/с болно (Хүснэгт 5).
Хүснэгт 5 Хөндий Төслийн талбайн дундаж салхины хурд

Ес

Арав

Арваннэг

Арванхоёр

3.7

3.2

3.2

3.7

3.9

4.3

3.7

4.9

28

24

28

32

28

24

20

26

24

24

30

24

26

Долоо

4.6

Зургаа

4.9

Тав

4.3

Дөрөв

3.6

Гурав

3.4

Хоёр

ANNUAL

Нэг

Wind Parameters

Найм

Сарууд

Шинэжинст сумын төв
Сарын дундаж
салхины хурд
(м/с)
Бүртгэгдсэн
хамгийн дээд
салхины хурд
(м/с)

Баян-Өндөр сумын төв
Сарын дундаж
салхины хурд
(м/с)
Бүртгэгдсэн
хамгийн дээд
салхины хурд
(м/с)

3.2

3.5

4.1

4.5

4.2

3.2

3.0

3.2

3.5

3.8

4.1

3.5

3.7

14

14

20

20

16

12

12

14

14

14

18

18

15.5

Эх сурвалж: Шинэжинст (1980-2018), Баян-Өндөр (2000-2018) сумдын цаг уурын харуулын мэдээ

Төслийн талбайд жилийн ихэнхи улиралд баруун өмнөдөөс баруун тийш чиглэсэн
салхины чиглэл давамгайлна. Салхи ихтэй хаврын сарууд буюу 3-5 дугаар сарын хооронд
нийт салхины 40%-д баруунаас үлээх салхи зонхилно. Зуны сар (6-8 дугаар)-уудад ч мөн
барууны салхи зонхилох (ойролцоогоор 30%) хэдий ч хаврын улиралтай харьцуулахад
давтамж багатай юм. Намрын улиралд салхины чиглэл мөн хавартай ижил буюу
ихэнхидээ баруун, баруун урдаас үлээнэ (Error! Reference source not found.). Өвлийн
саруудад баруун, баруун өмнөөс үлээх салхи чухал нөлөөтэй ч зөвхөн энэ улиралд баруун
хойноос үлээх салхины давтамж нэмэгддэг. Шинэжинст сумын ус цаг уурын харуулын
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бүртгэсэн олон жилийн салхины мэдээнд үндэслэн төслийн талбайн голлох салхины
чиглэлийг Зураг 2-т үзүүлэв.

40
NW

N

30

NE

20
10
W

Зурагт үзүүлсэн цагирагны тоо нь тухайн

E

0

хугацаанд тохиолдсон салхины давтамжийг
илэрхийлнэ.
SW

SE
S

a) Жилийн салхины чиглэл
40
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W

N

30

40
NW

NE

30

20

20

10

10
E

0

SW

W

N
NE

E

0

SW

SE

SE
S

S

b) Гуравдугаар сараас тав дугаар сарын

c) Зургаа дугаар сараас найм дугаар сар

хооронд
40
NW

W

N

30

40
NE

NW

30

20

20

10

10
E

0

SW

SE

W

NE

E

0

SW

SE
S

S

d) Есдүгээр сараас арваннэгдүгээр сар

N

e) Арванхоёрдугаар сараас хоёрдугаар сар

Эх сурвалж: Шинэжинст сумын ус цаг уурын харуулын мэдээ, 1980 - 2018.

Зураг 2 Төслийн талбайн жилийн болон улирлын зонхилох салхины чиглэлүүд
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Агаар мандлын даралт
Шинэжинст суманд жилийн дундаж агаарын даралт 902 кПа (Намхайжанцан 1999).
Өвлийн хүйтэн саруудад агаарын даралт зуны дулаан сар болох зургаа, долоо,
наймдугаар саруудтай харьцуулахад илүү өндөр байдаг (Хүснэгт 6).
Хүснэгт 6 Хөндий Төслийн талбай дахь сар бүрийн агаарын дундаж даралт

Гурав

Дөрөв

Тав

Зургаа

Долоо

Найм

Ес

Арав

Арваннэг

Арванхоёр

Дундаж даралт

Хоёр

Агаар мандлын
даралт

Нэг

Сарууд

910

908

905

901

899

894

893

891

902

907

910

910

Эх сурвалж: Намхайжанцан 1999

Уур амьсгалын өөрчлөлт
Энэхүү суурь судалгааны тайлангийн бэлтгэл болгож, тус бүс нутгийн уур амьсгалын
өөрчлөлтийн ирээдүйн төсөөллийн мэдээг Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамнаас
гаргасан Монгол орны Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Үнэлгээний Хоёр дахь Тайлан (2014) гаас авч ашиглав.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн байдал
Агаарын температурын өөрчлөлт
Монгол орны хэмжээнд байршуулагдсан нийт 48 ус цаг уурын станцын мэдээнээс
харахад, Монгол орны хэмжээнд жилийн агаарын дундаж температур 1940 – 2013 оны
хооронд 2.07°C –аар нэмэгдсэн байна (Error! Reference source not found.). Ажиглалтын
хугацаанд мөн зуны улирлын дулаарлын эрчим өссөн хандлагатай байна. Дулаарлын
эрчим Говь болон Хээр талын бүстэй харьцуулахад уулархаг бүсээр илүү байсан бөгөөд
сүүлийн 74 жилийн хугацаанд тохиолдсон хамгийн дулаан 10 жил 1997 оноос хойш
бүртгэгджээ.
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(a)

Эх сурвалж: Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын Яам, 2017.
Монголын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээн дэх жилийн дундаж температурын олон жил (1961 to 1990) ийн хэлбэлзэл
(b)

Зураг 3 Монгол орны нутаг дэвсгэрт 1940-2016 оны хооронд ажиглагдсан дундаж
температурын өөрчлөлтийн хандлага
БОАЖЯ ны 2014 оны мэдээгээр “Нийт орны хэмжээнд 64 цаг уурын харуулуудын 1975-2007 оны
хоорондох халуун өдрүүдийн тооны олон жилийн шугаман чиг хандлагын мэдээний
тэгшитгэлийн өнцгийн коэфициентийн өгөгдлөөс харахад, Монголын зүүн бүс болон Их
Нууруудын Хотгор хэсгээр сүүлийн 10 жилд халуун өдрүүдийн тоо 5-8аар нэмэгдсэн бол Алтай,
Хангайн уулсын бүс нутгаар энэхүү өсөлт бага эрчимтэй байна.”

Халуун өдрүүд (агаарын хэм 30°C хүрсэн өдрүүд)-ийн тоо Монголын зүүн бүсийн нутгаар
сүүлийн 10 жилд 5-8 өдрөөр нэмэгдсэн бол Монголын баруун бүсэд үүнээс бага эрчимтэй
байна. Хүйтэн өдрүүд (агаарын хэм -25°C-аас бага өдрүүд) –ийн тоо мөн сүүлийн
жилүүдэд буурсан хандлага ажиглагдаж байна.
Төслийн талбай орчмын агаарын температурын өөрчлөлт
Жилийн дундаж агаарын температурын 1980-2018 оны хооронд цуглуулсан өгөгдлөөс
харахад төслийн бүс нутагт 1980 оноос хойш агаарын температур 10 жил тутамд 0.4°C-р
нэмэгдсэн байна (Error! Reference source not found.a). Монгол орны хэмжээнд 1940
оноос хойш ажиглагдсан 10 жил тутмын агаарын температурын өөрчлөлттэй
харьцуулахад төслийн бүс нутгийн өөрчлөлт 1.1°C-аар илүү гарчээ. Баян-Өндөр сумын
цаг уурын 2000-2018 оны хооронд цуглуулсан мэдээнээс харахад үүнээс илүү буюу 10 жил
тутамд 1.4°C –аар нэмэгдсэн байна (Error! Reference source not found.b). Энэхүү
агаарын температурын өөрчлөлтийн мэдээ нь богино хугацаанд цуглуулагдсан мэдээлэл
учир шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тайлбар өгөхөд учир дутагдалтай юм.
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Эх сурвалж: Шинэжинст сумын ус цаг уурын харуулын мэдээ (1980-2018)

a) Шинэжинст сумын жилийн агаарын дундаж температурын өөрчлөлт, 1980-2018
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y = 0.1411x - 1.8864
R² = 0.3863
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Эх сурвалж: Баян-Өндөр сумын ус цаг уурын харуулын мэдээ (2000-2018)

b) Баян-Өндөр сумын жилийн агаарын дундаж температурын өөрчлөлт, 2000-2018
Зураг 4 Хөндий төслийн талбайн жилийн дундаж агаарын температурын өөрчлөлт
Хур тунадасны өөрчлөлт
Хур тунадасны сарын дундаж өгөгдлийн чиг хандлагыг шугаман хандлагын анализ
ашиглан боловсруулан улирал тус бүрээр гаргав. Энэхүү анализын үр дүнгээс харахад
нийт орсон хур тунадасны 92% нь дулааны улирал (хаврын сүүл, зуны сарууд болон
намрын эхээр) – д орсон байна. Үүнээс, нийт хур тунадасны 70% нь зөвхөн зуны улиралд
унажээ (БОАЖЯЭх сурвалж: Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, 2017.

Эх сурвалж: Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, 2017.

Зураг 5 Монгол орны олон жилийн хур тунадасны мэдээ (1940-2016)
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Дулааны улиралд унах хур тунадасны хэмжээ 1961 оноос хойш Алтайн уулс, Говийн бүс
болон Монгол орны зүүн урд хэсгээр бага зэрэг нэмэгдсэн бол бусад бүс нутгаар жилийн
дунджаар 0.1-2.0 мм/жил – ээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Хүйтний улиралд унах хур
тунадасны хэмжээ 1961 оноос Алтай болон Говийн бүс болон Монгол орны зүүн өмнөд
хэсгээр мөн жигд нэмэгдсэн хандлагатай байна (БОАЖЯ 2014).
Төслийн талбай орчмын жилийн дундаж хур тунадасны өөрчлөлт
Төслийн талбай орчмын жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ жилээс жилд мэдэгдэхүйц
өөрчлөгдсөн хандлагтай (Error! Reference source not found.). Ерөнхийдөө, төслийн
талбай орчмын хоёр ажиглалтын харуулын мэдээгээр ажиглалтын жилүүдэд жилийн
дундаж хур тунадасны хэмжээ эерэг хандлагатай буюу нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байв.
Хэдий тийм боловч нийт ажиглалтын хугацаанд хур тунадасны хэмжээ өөрчлөлт ихтэй
буюу жилээс жилд ихээр хэлбэлзсэн үзүүлэлттэй байна (Error! Reference source not
found.).
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Эх сурвалж: Шинэжинст сумын ус цаг уурын өгөгдөл (1980-2018)

a) Шинэжинст сумын жилийн дундаж хур тунадасны өөрчлөлт, 1980-2018
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Эх сурвалж: Баян-Өндөр сумын ус цаг уурын өгөгдөл (2000-2018)

b) Баян-Өндөр сумын жилийн дундаж хур тунадасны өөрчлөлт, 2000-2018
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Зураг 6 Төслийн талбай орчмын жилийн дундаж хур тунадасны өөрчлөлт: a) Шнэжинст
сум; b) Баян-Өндөр сум
Тус орны төдийгүй төслийн бүс нутагт унах жилийн дундаж хур тунадасны өөрчлөлтөнд
дулааны улиралд унах хур тунадасны өөрчлөлт ихээхэн нөлөөтэй байсан нь энэ улиралд
(гуравдугаар сараас аравдугаар сар хүртэл) унах хур тунадасны хэмжээ нийт хур
тунадасны ихэнхи хувийг бүрдүүлэгт оршино (Зураг 7-д дулаан саруудад унах хур
тунадасны хэлбэлзлийг харуулав).
Төслийн талбай ба түүний орчмын жилийн болон улирлын хур тунадасны өөрчлөлт нь
Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт 1961 оноос хойш ажиглагдсан өөрчлөлттэй ижил
хандлагатай байв (БОАЖЯ 2014).
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Эх сурвалж: Шинэжинст сумын ус цаг уурын өгөгдөл (1980-2018)

a) Шинэжинст суманд 5-10 дугаар сард унах хур тунадасны өөрчлөлт, 1980-2018
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Эх сурвалж: Баян-Өндөр сумын ус цаг уурын өгөгдөл (2000-2018)

b) Баян-Өндөр суманд 5-10 дугаар сард унах хур тунадасны өөрчлөлт, 2000-2018
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Зураг 7 Төслийн талбайд дулааны улиралд (3-10 дугаар сарууд) унах хур тунадасны
өөрчлөлтүүд
Жилийн нийт хур тунадасны өөрчлөлтөөс гадна улирлын горим мөн Монгол орны
хэмжээнд өөрчлөгдөж байгаа нь ажиглагдав. Энэхүү өөрчлөлтөөс дурдвал жилийн туршид
тохиолдох үерийн давтамж нэмэгдсэн нь дэд бүтэц болон хүмүүсийн амжиргаанд сөргөөр
нөлөөлж байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөөллүүд
Ерөнхийдөө уур амьсгалын өөрчлөлтийн нийт Монгол орны хэмжээнд таамаглаж гаргасан
бөгөөд бүс нутгийн хэмжээнд нарийвчлал өндөртэй гаргахад мэдээлэл хангалттай бус
байгаа юм.
Сүүлд гаргасан үнэлгээний тайланд (БОАЖЯ 2014) Монгол орны хэмжээнд тохиолдох
боломжтой уур амьсгалын өөрчлөлтүүдийг 2100 он хүртэл тодорхойлсон. Эдгээр
болзошгүй өөрчлөлтүүдийг Хүснэгт 7-д нэгтгэн харуулав. Монгол орны хэмжээнд өвлийн
улиралд температурын өөрчлөлт 2035 он гэхэд 2.1°C - 2.3°C хэмээр нэмэгдэх төлөвтэй
байгаа бол зууны эцсээр 2.5°C - 6.0°C хүртэл хэмээр нэмэгдэх хандлагатай байна. Харин
зуны улиралд агаарын температур 2035 он гэхэд 2.1°C - 2.2°C хэмээр нэмэгдэх бол
дараагийн 80 жилд мөн 2.5°C - 6.0°C хэмээр нэмэгдэнэ гэж тооцоолжээ. Дараагийн хоёр
арван жилд өвлийн улиралд унах хур тунадасны хэмжээ бага зэрэг буюу 10-14% -аар
нэмэгдэнэ гэж таамагласан бол зууны эцсээр энэ эрчим 15-50% болтол өснө гэж үзсэн
байна. Харин зуны улиралд унах хур тунадасны хэмжээ дараагийн хэдэн арван жилд
мэдэгдэхүйц өсөх хандлага ажиглагдаагүй бөгөөд 2100 он гэхэд хамгийн ихдээ 8.7%-иар
нэмэгдэх тооцоолол байна.
Хүснэгт 7 Монгол орны хур тунадасны улирлын өөрчлөлтийн төсөөлөл
Сценарио
RCP 2.6

RCP 4.5

RCP 8.5

Улирал

2016 – 2035 оны хооронд

2081 – 2100 оны хооронд

Температур (°C)

Хур тунадас (%)

Температур (°C)

Хур тунадас (%)

Өвөл

2.3

10.1

2.5

15.5

Хавар

2.3

9.2

2.4

11.7

Зун

2.2

6.2

2.5

5.1

Намар

2.1

7.6

2.4

7.6

Өвөл

2.1

12.3

3.7

28.7

Хавар

2.0

7.8

3.4

17.4

Зун

2.1

1.1

3.5

7.8

Намар

2.0

8.1

3.4

11.7

Өвөл

2.2

14.0

6.3

50.2

Хавар

2.2

9.8

5.6

28.6

Зун

2.2

2.4

6.0

8.7

Намар

2.2

6.4

6.1

24.1

Эх сурвалж: БОАЖЯ, 2014.

Цаг уурын онцгой үзэгдлүүд
Цаг ууртай холбоотой уур амьсгалын онцгой үзэгдлүүдийн талаар энэхүү бүлэгт авч үзэх
бөгөөд үүнд шороон шуурга, ган, зуд (зэрлэг ан амьтан, мал сүргийг аюулд оруулах зуны
ган гачгийн дараах хатуу өвөл) зэргийг хамруулна. Орон нутгийн хэмжээнд эдгээр
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үзэгдлийн мэдээ дутмаг учир нийт Монгол орны болон бүс нутгийн мэдээг энэхүү
үнэлгээнд ашиглаж, Төслийн үйл ажиллагаатай холбон авч үзэв.
Ган, гачиг
Монгол орны хэмжээнд хур тунадас багатай үе элбэг тохиолдоно. Хөдөө, мал аж ахуйд ус
болон идэш тэжээлийн нөөц нэн чухал. Тиймээс гадаргын болон бага гүний усны ширгэлт,
үүнтэй холбоотой идэш тэжээлийн нөөцийн бууралт нь мал аж ахуй, амьжиргаанд шууд
нөлөө үзүүлнэ. Тухайлбал, эдгээр нөөцийн дутмаг байдал нь мал аж ахуйд шууд нөлөө
үзүүлсэнээр сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон малчдын амжиргаанд ихээхэн
нөлөөтэй байна. Монгол орны хэмжээнд сүүлийн 80 жилд тохиолдсон хамгийн их
хохиролтой ган гачиг 1999 -2002 оны хооронд бүртгэгдсэн бөгөөд Монгол орны нийт нутаг
дэвсгэрийн 50-70% нь өртжээ. Энэ хугацаанд нийт 3000 уст цэг, үүнээс 680 гол, 760 нуур
ширгэсэн гэж тоологдсон байна. Мөн энэ ган гачигийн нөлөөгөөр амьтдын идэш тэжээл
хомсдож, өвлийн тэвээрэг хангалттай авч чадаагүйгээс хүйтэн өвлийн улиралд ихээхэн
хохирол амсах нөхцлийг бүрдүүлсэн (БОАЖЯ 2017).
Бусад онцгой үзэгдлүүд
Монгол орны хэмжээнд тохиолдох хамгийн түгээмэл байгалийн гамшигт ган, зуд,
байгалийн түймэр зэргүүд орно. Эдгээр байгалийн гамшгийн тохиолдох давтамж цаг уур
болон уур амьсгалын нөхцөлтэй шууд холбоотой. Уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимжихийн
хэрээр байгалийн гамшгийн давтамж мөн ихсэх хандлагатай байна. Монгол орны
хэмжээнд байгалийн гамшгийн тохиолдоц 1990-2000 оны үетэй харьцуулахад 2001-2016
оны хооронд хоёр дахин нэмэгджээ (Error! Reference source not found.).

Монгол орны хэмжээнд тохиолдсон байгалийн гамшигт
үзэгдлүүдийн тоо (1989-2016)
140
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Эх сурвалж: БОАЖЯ, 2017.

Зураг 8 Монгол орны хэмжээнд тохиолдсон гамшигт болон аюулт уур амьсгалийн ноцтой
үзэгдлүүдийн тоо
Байгалийн гамшигт үзэгдлүүд эдийн засгийн хувьд томоохон хохирлууд учруулахаас гадна
хүн амын амжиргааны түвшинд мөн нөлөөлдөг. 2009 оны сүүлээр буюу 2010 оны эхээр
мөн 2011 онд тохиолдсон зуд малчин өрхүүдэд ихээхэн хохирол учруулж байжээ. Монгол
Улсын засгийн газрын (ЗГ) мэдээлсэнээр 2010 оны 5 сард Монгол орны хэмжээнд 18
аймгийн 175 сумын хэмжээнд нийт 8.4 сая толгой мал байгалийн гамшигт үзэгдлийн
улмаас хорогдсон байна. Үүний нөлөөгөөр ойролцоогоор 43,500 өрхийн 770,000 малчид
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хохирч, амьжиргааны мал сүрэггүй хоцорч байв. Мөн 164,000 өрх нийт мал сүргийнхээ
хагасаас илүү хувийг зудын улмаас алджээ. Мөн ЗГ-ын мэдээлсэнээр энэ гамшгийн
хугацаанд 1,400 өрх хот суурин газруу шилжин суурьшсан байна.
2018 онд Монгол орны хэмжээнд нийт 90 удаа байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдсон.
Эдгээр гамшгийн улмаас 20 хүний амь эрсдэж, арван мянгаас илүү тооны мал үрэгдэж
мөн дэд бүтцийн байгууламжууд эвдэрсэн. Эдгээр байгалийн гамшгийн улмаас нийт 24.2
тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн хохирол зөвхөн 2018 онд гарсан байна (БОАЖЯ 2018).
Уур амьсгалын суурь нөхцлийн дүгнэлт
Төслийн талбай нь хуурай, эрс тэс температурын өөрчлөлттэй (зун нь хэт халуун, өвөл нь
хүйтэн) амьсгалтай эх газрын уур амьсгалтай бөгөөд зундаа халуун, хур тунадас багатай
байдал нь тус талбайг газрын элэгдэлд илүү өртөмтгий байх шалтгааны нэг болно.
Хуурайшилт ихэнхидээ давамгайлсаны улмаас Говийн бүсийн нутагт сул шороо ихтэй
нөхцөл үүсдэг. Орон нутгийн усны хангамж газрын доорхи усны нөөцөөс шууд
хамааралтай бөгөөд газрын доорхи усны нөөц нь тухайн бүс нутгийн багахан хэмжээний
хур тунадасаар тэжээгдэнэ.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр энэ бүс нутагт агаарын температур цаашид
мэдэгдэхүйц нэмэгдэнэ гэж таамаглаж байгаа бөгөөд үүний нөлөөгөөр гадаргын ууршилт
нэмэгдэж, гангийн давтамжийг нэмэгдүүлэх магадлалтай юм.
Агаарын чанар
Агаарын чанарын нөлөөллийн бүс (НБ)-ийг ХАТ-ийн талбайгаас 10 км-ийн радиусть
тодорхойлсон (Зураг 9).

Зураг 9 Хөндий Алтны Төслийн талбайн агаарын чанарын нөлөөллийн бүс (НБ)
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Нөлөөлийн бүс доторх орчны агаарын чанарт хот суурин болон үйлдвэрлээс ялгарах эх
үүсвэрүүд нөлөөлдөггүй учир нь тухайн бүс нутгийн газар зүйн тусгаарлалтаас үүдэн хүн
амын төвлөрөл сийрэг байдагтай холбоотой юм. Бүс нутгийн агаарын чанарт улирлын
чанартай хүчтэй салхи, шороон шуурганы нөлөөллөөр хөрс ихээр доройтож, хуурайшдаг.
Суурь судалгааны өгөгдлийн эх сурвалж
Эко Трейд ХХК-ын 2017, 2019 (ашигласан материалын хэсгийг харах) онуудад төслийн
талбайд хийсэн судалгаагаар орчны агаарын чанарын өгөгдлийг хоёр хяналтын цэгт
хэмжсэн. Мөн 2016 онд нийт 5 байршилд тоосонцрын (PM10, PM2.5) хэмжилтийг
гүйцэтгэсэн бол 2019 онд нийт 6 байршилд мөн тоосонцор (PM10, PM2.5), хүхрийн давхар
исэл (SO2), азотын давхар исэл (NO2) зэргийг хэмжсэн.
Төслийг барьж байгуулах, ашиглалт эхлэхээс өмнөх нөхцөл байдлыг тодорхойлох
зорилгоор агаарын чанарын хяналт шинжилгээг тасралтгүй 3 сарын хугацаанд хийж
агаарын чанарын суурь мэдээлэлтэй болно (D1 Агаарын чанарын менежментийн
төлөвлөгөөг үзнэ үү). Энэхүү нэмэлт суурь судалгааг төслийн үр нөлөөг үнэлэх, одоо
байгаа хүрээлэн буй орчны нөлөөллийг тодорхойлоход ашиглана.
Орчны агаарын чанарын стандарт
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)–наас Европын холбоо (ЕХ)–ны
хязгаарлалтын хэмжээнээс илүү хязгаарлалтын хэмжээ байхгүй тохиолдолд үүнийг
дагахыг шаарддаг. Олон улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) мөн үндэсний болон ОУСКын Орчны Агаарын Чанарын Зөвлөмжийг харьцуулж, хамгийн чанд хатуу хязгаарлалтыг
нь мөрдлөгө болгохыг шаарддаг. Хэрэв уг стандартууд байхгүй тохиолдолд ЕХ-ны
стандартуудыг мөрдлөгө болгоно. ОУСК-ийн орчны агаарын чанарын зөвлөмж болон ЕХны орчны агаарын чанарын стандартын хооронд ялгаа төдийлөн гардаггүй. ОУСК –ны
шаардлагаар нэгж төслийн ялгаруулалт агаарын чанарын зөвшөөрөгдөх хэмжээний 25%иас хэтрэх ёсгүй бөгөөд энэ нь ирээдүйд бий болох хөгжлийн боломжийг хаахгүйгээр,
тотгтвортой ирээдүйн хөгжлийг бий болгоход чиглэсэн заалт юм.
БОННҮ-д ашиглагдах агаарын чанарын стандартуудыг дүгнэн харуулахад:
•

Монголын Агаарын Чанарын Стандарт (MNS 4585:2007);

•

Олон улсын Санхүүгийн Корпорацийн Хүрээлэн Буй Орчны Агаарын
Цацаргалт Болон Орчны Агаарын Чанарын Зөвлөмж (2007),

•

ЕХ-ны Удирдамжууд 2008/50/EU

Эдгээрийг Хүснэгт 8-д нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 8 Орчны Агаарын Чанарын Стандартууд

Бохирдуулагчид

SO2

Дундаж
хугацаа

ЕХ-ны
дээд
хэмжээ
(µг/м3)

Жилийн

20

Монгол
улсын
зөвшөөрсөн
дээд хэмжээ
(µг/м3)
20

24-цаг

125

1- цаг
20-минут
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Бохирдуулагчид

Дундаж
хугацаа

ЕХ-ны
дээд
хэмжээ
(µг/м3)

Жилийн

30

Монгол
улсын
зөвшөөрсөн
дээд хэмжээ
(µг/м3)
40

24- цаг

40

50

40

1- цаг

200

-

200

20-минут

-

200

200

жилийн

40

50

40

24- цаг

50

100

50

жилийн

20

25

20

Ургамлан бүрхэвчийг
хамгаалахад
ЕХ хэмжээ жилд 18-с
илүү удаа хэтрэх
ёсгүй
Байгалийн бусад
нөөцүүдийг мөн
хамгаалах зорилготой
ЕХ хэмжээ жилд 35-с
илүү удаа хэтрэх
ёсгүй
-

24- цаг

-

50

50

-

8- цаг

10,000

10,000

10,000

-

1- цаг

-

30,000

30,000

-

KGP
стандарт
(µг/м3)
30

NO2

PM10

PM2.5
Нүүрстөрөгчийн
дутуу исэл

Тайлбар

Эх сурвалж:
(a)
ЕХ-ны Заавар 2008/50 / EC –аас гаргасан IEU агаарын чанарын шаардлага, 2008 оны 5-р сарын 21-ний өдрийн
Зөвлөлөөс ггаргасан Европийн агаарын чанар, цэвэр агаарын шаардлага.
(b)
Монголын Үндэсний стандарт MNS 4585:2016 –ээр зөвшөөрөгдөсөн хэмжээ: Монголын Нэдэсний Стандарт,
Хэмжил Зүйн Агентлаг (2016).
Тайлбар:
(a)
(b)
(a)

PM10 хэмжээтэй тоосонцорт 10 микроноос бага диаметер бүхий ширхэглэгүүд хамаарна.
PM2.5 хэмжээтэй тоосонцорт 2.5 микроноос бага диаметер бүхий ширхэглэгүүд хамаарна.
2008/50/EU Заавар нь озоны бүрхүүлийн бохирдуулагчдийн зорилтот хэмжээг мөн багтаасан. Гэвч эдгээр
бохирдуулагчдыг уг үнэлгээнд авч үзээгүй, учир нь эдгээр бохирдуулагчдийг төслийн зүгээс агаарт шууд
ялгаруулахгүй. Хэдий тийм боловч, нэгдмэл химийн урвалын үр дүнд эдгээр бохирдуулагчид үүсэх боломжтой.
Ирээдүйд үүсэх агаар бохирдуулагчдын агууламжийг тооцоолохыг тулд тухайн орчны агаарын чанарын суурь
мэдээлэл (Ялангуяа, байгалийн гаралтай болон хүний үйл ажиллагаанаас үүссэн төрөл бүрийн дэгдэмхий
органик нэгдлүүдийн мэдээллүүд) шаардлагатай байдаг. ХАТ-ийн төслийн талбай орчимд эдгээр
бохирдуулагчдийн мэдээлэл дутмаг хэдий ч талбайн суурь нөхцөлд озон бохирдуулагч бодисууд маш бага гэж
үзнэ.

Агаар бохирдуулагчдын өнөөгийн эх үүсвэрүүд
Төслийн талбай нь ямар нэгэн төвлөрсөн хот суурин газар, үйлдвэрийн үйл ажиллагаа
байхгүй алслагдсан бүс нутаг юм. Төслийн талбай ба түүний орчимд үүсэх улирлын
чанартай хүчтэй салхи нь говь цөлийн нарийн ширхэглэгт хөрсийг хийсгэж, томоохон
шороон шуурга үүсгэдэг. Энэ бүс нутагт агаар бохирдуулагч нэгдлүүдийн агууламж
байгалийн хүчин зүйлсийн нөлөөтэйгээр ийнхүү нэмэгдэх нь түгээмэл байдаг.
Төслийн талбай дахь агаар бохирдуулагчидад мэдрэмтгий хүлээн авагчид
Баянхонгор аймаг нь хамгийн бага хүн амын нягтшилтай бүс нутагт хамаарах хэдий ч
Монголын байгалийн нөөцийг олборлох зорилготой дэд бүтцийн хөгжил өмнөд хөрш
болох Хятадаас баруун өмнө зүгт чиглэн улам өргөжин тэлсээр байна. Төслийн талбайд
хамгийн ойр байх хот суурин газар буюу сумын төвүүд нь зүүн хойд зүгт 70 км-т байрлах
Шинэжинст болон хойд зүгт 80 км-т байрлах Баян-Өндөр сумдууд болно. Шинэжинст
сумын хүн ам 2018 оны байдлаар 2,449 тоологдсон бол Баян-Өндөр сумын хүн ам 2,668
байв. Нийт аймгийн хэмжээнд хүн амын нягтшил сумын төвүүдээр төвлөрсөн байх ба мөн
нутгийн хойд хэсгээр илүү төвлөрөлтэй байна. Ерөнхийдөө хүн амын нягтшил багатай,
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сүүлийн 10 жилд төдийлөн өөрчлөлт гараагүй. 2018 оны байдлаар Баянхонгор аймгийн
хүн амын нягтшил 1 км2 талбайд 0.8 болж 2010 оны 0.7 нягтшилаас бага зэрэг нэмэгдсэн
үзүүлэлттэй байна. Нэг км2 талбайд 0.8 хүн ноогдож байгаа нь Монгол орны бусад
аймгуудтай харьцуулахад хамгийн бага нягтшилтай аймгуудын 6 дахь нь юм.
Тус бүс нутагт нүүдэлчин, малчин ахуй түгээмэл ба төслийн талбай орчимд улирлын
чанартай малчдын отоглох газар байдаг. Хамгийн ойр нь төслийн талбайн хилээс баруун
өмнө зүгт 1-2 км зайд байх өвөлжөө юм. Эдгээр өвөлжөөг байнгын ашигладаггүй ба
байнгын хэрэглээний хэрэгслээр дутмаг газар. Хэдий тийм боловч агаарын чанарыг
нөлөөллийг тодорхойлоход эдгээр өвөлжөөнд суурьших иргэдийг нөлөөлөлд өртөх
магадлалтай гэж авч үзсэн.
Агаарын чанарын орчны суурь мэдээ
Хяналт шинжилгээний үр дүнгүүд
2016 оны хяналт шинжилгээний ажил
Хүснэгт 9 болон 10-т 2016 оны хяналт шинжилгээний PM10 болон PM2.5 –ын үр дүнг
харуулав. Зураг 10-т төлөвлөсөн уурхайн ам болон уурхайн ажилчдын байртай
харьцуулан агаарын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлыг харуулав.
Судалгааны үр дүнгээс харахад PM10 болон PM2.5 –ын агууламж холбогдох стандартад
заасан агууламжаас харьцангуй бага байв. Энд тус судалгааны ажлын хяналтын цэг бүрт
зөвхөн 1 өдрийн туршид хэмжсэн болохыг дурдах нь зүйтэй. Ерөнхийдөө, агаарын
чанарын хяналтыг жилийн турш гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг бөгөөд ингэснээр цаг
агаараас шалтгаалсан өөрчлөлтүүдийг мөн тогтоох боломжтой болох юм. Энд ногоон
байгууламж нь Монгол орны бусад хэсэг болон олон улсын хэмжээнд улирлын чанартай,
тогтмол байдлаар ашиглагддаг бөгөөд одоо байгаа дэд бүтцээс хол, бусад нөөц (хүмүүс,
төсөв, тоног төхөөрөмж)-ийн шаардлагагүй, жилийн турш тасралтгүй хяналт тавих
боломжийг олгодог болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэхдээ, барилгын ажлын өмнө агаарын
чанарын нэмэлт судалгааны талаар D1 бүлгийн Агаарын чанарын менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгасан хэдий ч хөгжүүлэлтийн өмнөх дэд бүтэц, түүний дотор талбайн
аюулгүй байдал, цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэр зэргийг үүнд оруулах хэрэгтэй.
Хүснэгт 9 2016 онд төслийн талбай орчимд 24 цагийн турш хэмжсэн PM10 –ын дундаж
агууламж

#

Хэмжилт хийсэн огноо

1
2
3
4
5

2016.05.30
2016.06.01
2016.06.02
2016.06.03
2016.06.04
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24 цагийн
дундаж РM10
uг/м3

ЕХ-ны 24
цагийн
дунджын
зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ
uг/м3

4
3
4
3
3

50

MNS 4585:2016
24 цагийн дундаж
uг/м3

100

ОУСК 2007
24 цагийн
дундаж
uг/м3

50
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Хүснэгт 10 2016 онд төслийн талбай орчимд 24 цагийн турш хэмжсэн PM2.5 –ын дундаж
агууламж

#

Хэмжилт хийсэн
огноо

1
2
3
4
5

2016.05.30
2016.06.01
2016.06.02
2016.06.03
2016.06.04

24 цагийн
дундаж РM2.5
uг/м3

ЕХ-ны 24
цагийн
дунджын
зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ
uг/м3

5
3
5
1
3

-

MNS 4585:2016
24 цагийн дундаж
uг/м3

50

ОУСК 2007
24 цагийн
дундаж
uг/м3

25

Зураг 10 2016 оны хяналт шинжилгээний ажлын хяналтын цэгүүд
2019 оны хяналт шинжилгээний ажил
2019 оны хяналт шинжилгээний үеэр PM10, PM2.5, SO2 болон NO2 зэрэг бохирдуулагчдыг
нийт 6 байршилд (Зураг 10) хэмжсэн бөгөөд бөгөөд үр дүнгүүдийг Хүснэгт 11-14д үзүүлэв.
Шинжилгээний үр дүнгээс харахад PM10 болон PM2.5 –ын агууламж стандарт зөвшөөрөгдөх
агууламжаас маш бага байна. Мөн SO2 болон NO2 –ын агууламж стандарт хэмжээнээс
бага байсан хэдий ч ердийн байх хэмжээнээс бага зэрэг нэмэгдсэн байдалтай байв. 2016
оны судалгааны ажлын адилаар хяналт шинжилгээний ажлыг судалгааны цэг бүрт мөн л 1
өдрийн туршид явуулсан. Энэхүү мэдээллийг D1 Агаарын чанарын менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсан агаарын чанарын урьдчилсан төлөвлөлтийн ажлын үеэр
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баталгаажуулна.Хүснэгт 11 Төслийн талбайд 2019 онд 24 цагийн турш хэмжсэн PM10 –ын
дундаж агууламж

#

Хэмжилт хийсэн огноо

1
2
3
4
5
6

Баянбулаг – Хойд зах
Баянбулаг – Хөндий
ЗУ шинэ кэмп
Замын дагуу
ЗУ Уурхайн Ам
Баянбулаг – Хойд зах

24 цагийн
дундаж РM10
uг/м3

ЕХ-ны 24
цагийн
дунджын
зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ
uг/м3

MNS 4585:2016
24 цагийн
дундаж
uг/м3

ОУСК
2007
24 цагийн
дундаж
uг/м3

14
17
1
4
0
3

50

100

50

Хүснэгт 12 Төслийн талбайд 2019 онд 24 цагийн турш хэмжсэн PM2.5 –ын дундаж агууламж

#

Хэмжилт хийсэн огноо

1
2
3
4
5
6

Баянбулаг – Хойд зах
Баянбулаг – Хөндий
ЗУ шинэ кэмп
Замын дагуу
ЗУ Уурхайн Ам
Баянбулаг – Хойд зах

24 цагийн
дундаж РM10
uг/м3

ЕХ-ны 24
цагийн
дунджын
зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ
uг/м3

4
5
1
5
0
1

-

MNS 4585:2016
24 цагийн
дундаж
uг/м3

50

ОУСК
2007
24
цагийн
дундаж
uг/м3

25

Хүснэгт 13 Төслийн талбайд 2019 онд 24 цагийн турш хэмжсэн SO2 –ын дундаж агууламж

#

Хэмжилт хийсэн огноо

1
2
3
4
5
6

Баянбулаг – Хойд зах
Баянбулаг – Хөндий
ЗУ шинэ кэмп
Замын дагуу
ЗУ Уурхайн Ам
Гүн Заг Худаг

Дундаж SO2
uг/м3

ЕХ-ны 1
цагийн
дунджын
зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ
uг/м3

24
36
28
9
8
104

350*

MNS
4585:2016
20 Минутын
дундаж uг/м3

450*

ОУСК 2007
10 минутын
дундаж
uг/м3

500*

Хүснэгт 14 Төслийн талбайд 2019 онд 24 цагийн турш хэмжсэн NO2 –ын дундаж агууламж

#

Хэмжилт хийсэн огноо

1
2
3
4

Баянбулаг – Хойд зах
Баянбулаг – Хөндий
ЗУ шинэ кэмп
Замын дагуу
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Дундаж
NO2 uг/м3
93
93
96
102

ЕХ-ны 1
цагийн
дунджын
зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ
uг/м3

MNS 4585:2016 1
цагийн дундаж
uг/м3

200

200

ОУСК 2007
1 цагийн
дундаж
uг/м3

200
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5
6

ЗУ Уурхайн Ам
Гүн Заг Худаг
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Агаарын чанарын суурь нөхцлийн дүгнэлт
Төслийн талбай нь хуурай цаг ууртай, алслагдсан байгалийн унаган төрхөөрөө байгаа
талбай юм.. Төслийн талбай орчмын бүс нь улирлын чанартай хүчтэй салхилдаг тул
цөлийн нарийн ширхэглэгтэй хөрс нь тоосонцор үүсгэх эх үүсвэр болдог. Нөлөөллийн
бүсийн орчны агаар дахь ширхэглэгүүдийн агууламж тухайн бүс нутгийн уур амьсгалын
нөхцлөөс шууд хамааралтай. Бүс нутгийн агаарт өвлийн хуурай улирлын дараа тохиолдох
хүчтэй салхитай үед тоосонцорын агууламж харьцангуй өндөр байдаг.
SO2 болон NO2 болон бусад нийтлэг бохирдуулагч бодисын агууламж тухайн бүс нутагт
бага нэмэгдэх төлөвтэй байна. Агаарын чанарын богино хугацааны хяналт шинжилгээг
2016, 2019 онд төслийн талбайд хийж гүйцэтгэсэн. Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатны өмнө
ЭМ ХХК нь тогтмол, богино хугацааны мониторинг хийж, агаарын чанарын төлөв байдлыг
тасралтгүй хянах үүрэгтэй.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЭЛ
Удиртгал
Хөндий Алтны Төсөл (Төсөл)-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ
(БОННҮ)-ний энэхүү бүлгийн зорилго нь Төслийн болзошгүй нөлөөллийн бүс (НБ)-ийн дуу
чимээ болон чичирхийллийн суурь нөхцөл байдлыг тодорхойлоход оршино. Уурхайн
бүтээн байгуулалт болон үйл ажиллагааны үед, төслийн дуу чимээ болон чичирхийллийн
болзошгүй НБ-ийн хамрах талбай нь олборлолтын зөвшөөрлийн талбайгаас 5 км-ын
радиус дахь талбайг хамрана (Зураг 1). Болзошгүй бүх дуу чимээ болон чичирхийллийн
гол эх үүсвэрүүд (уурхай болон ажилчдын хотхоны бүтээн байгуулалт, ил уурхайн үйл
ажиллагаа, үүнд тэслэлт болон боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа мөн хамаарна)
ОТЗТ-н дотор хязгаарлалтын бүсэд байрлана.
Байнгын мэдрэмтгий рецептор байхгүй, хөдөлгөөн хязгаарлагдмал тул БОННБҮ-ний дагуу
замын дуу чимээ, чичирхийллийн үнэлгээг хийсэн болно. ХАТ-д нэвтрэх замын дагуу
байнгын дуу чимээ, чичиргээны эх үүсвэр болон мэдрэмтгий рецепторууд байхгүй.
Малчид нь нэвтрэх замын дагуух бэлчээрийг ашигладаг боловч малчны суурин хотхон
байхгүй. Малчид улирал хооронд болон шаардлагатай бол тухайн улиралдаа 1
бэлчээрээс нөгөө рүү нүүдэллэдэг. ХАТ-ийн хөдөлгөөнийг барилгын оргил үе шатанд
өдөрт хамгийн ихдээ ойролцоогоор 8 автомашин явхаар тооцсон.
НБ-ийн гадна өөр ямар нэгэн дуу чимээ болон чичирхийлэлд мэдрэмтгийн хүлээн авагчид
тогтоогдоогүй байна.
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Зураг 1 Хөндий төслийн дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөллийн бүсийн талбай
Суурь судалгааны арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Төслийн талбайн өнөөгийн дуу чимээ болон чичирхийллийн суурь нөхцөлийг доор
дурдсан тайлангуудын мэдээллийг хянан нэгтгэж тодорхойлов:
1. Эко Трейд ХХК. 2017. Алтан Нар төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь
судалгааны тайлан.
2. Эко Трейд ХХК. 2017. Баян Хөндий төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь
судалгааны тайлан.
3. Эко Трейд ХХК. 2019. Алтан Нар төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь
судалгааны нэмэлт тодотгол.
4. Эко Трейд ХХК. 2019. Баян Хөндий төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь
судалгааны нэмэлт тодотгол.
Талбайд төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй ямар нэгэн чичирхийллийн эх үүсвэр
байхгүй учир дээр дурдсан судалгаануудын үед чичирхийлэл хэмжигдээгүй бөгөөд мөн
талбайн ойр хавьцаа мэдрэмтгий хүлээн авагчид тодорхойлогдоогүй байна.
Энэхүү БОННҮ-ний гол зорилгуудын нэг нь Төслийн талбайн дуу чимээний суурь
нөхцөлийг тодорхойлоход дээр дурдсан тайлангуудыг нягтлав. Тайлангийн мэдээнээс
бусад нэмэлт мэдээллийг мөн авч үзэн холбогдох ишлэлүүдийг орууллаа.
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Хамаарах стандартууд
Монгол Улсын Үндэсний Стандарт, “MNS 4585:2016 Техникийн Ерөнхий Шаардлага.
Агаарын чанар” – д орчны дуу чимээний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тодорхойлсон
(Хүснэгт 1).
Хүснэгт 1 Орчны дуу чимээний стандарт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
Дуу чимээний түвшин
Өдрийн цагаар
(өглөөний 7 цагаас –
оройны 10 цаг)
Шөнийн цагаар (оройны
10 цагаас – өглөөний 7
цаг)

Дундаж үргэлжлэх хугацаа

Нэгж

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

16 цаг

60
дБ

8 цаг

45

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) болон Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
(ОУСК)-ын дуу чимээний зөвшөөрөгдөх хэмжээг Хүснэгт 2-т харьцуулав.
Хүснэгт 2 ДЭМБ болон ОУСК-ийн онцгой орчин дахь хүн амын хүлээн авах дуу чимээний
хэмжээ
Орчин

Гадна орчин
ДЭМБ
Үйлдвэрлэл болон
Худалдааны газар

ОУСК

Суурьшлын; Институцын;
Боловсролын
Үйлдвэрлэлийн; Худалдааны

Зөвшөөрөгдөх хэмжээ, үргэлжилсэн дуу
чимээний даралтын түвшин [дБ]
50 (Дуу чимээний түвшин дунд зэргийн,
өдрийн цагаар болон орой)
55 (Дуу чимээний түвшин хэт их, өдрийн
цагаар болон орой)

Хугацаа

16 цаг

70

24 цаг

55 (өдрийн цагаар: өглөөний 7 цаг- оройны
10 цаг)
45 (шөнийн цагаар: оройны 10 цагаас –
өглөөний 7 цаг)

1 цаг

85 (өдөр болон шөний цагаар)

8 цаг

Орчны дуу чимээ дээр дурьдсан стандарт дуу чимээний түвшингүүдээс хэтэрсэн
тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд аюултай гэж үздэг.
Дуу чимээний хэмжилт
Төслийн талбайн суурь судалгааны хээрийн хэмжилтийн үед Эко Трейд ХХК-ийн
судалгааны баг (2017 a, b; 2019 a, b) дуу чимээний түвшинг хэмжихдээ зөөврийн дуу
чимээ хэмжих MS6701 багажийг 1 ашиглан судалгааны цэг бүрт нийт 20 минутын
хугацаанд хэмжилт хийсэн. Судалгааны талбай дахь дуу чимээний хяналтын цэгүүдийг
Зураг 2-т үзүүлэв. Эдгээр хяналтын цэгүүдийг сонгохдоо дуу чимээнд мэдрэмтгий хүлээн
авагчид болох өрөмдлөгийн ажилчдын хотхон, төлөвлөсөн уурхайн ил ам, мөн төслийн
ажилчдын бусад хотхонуудтай аль болох ойр байхаар тооцоолов (Хүснэгт 3).

1

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.mastech-group.com/products.php?PNo=109 –с харах
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Хүснэгт 3 Дуу чимээний Хяналтын Цэгүүд болон тэдгээрийн тодорхойлолт, 2016 ба 2019
Цэгийн
дугаар
TN-1

Тодорхойлолт

Хяналтын жил

Төлөвлөсөн уурхайн ил ам

2016

TN-2

Малчдын түр хотхоны ойролцоо

2016

TN-3

Өрөмдлөгийн ажилчдын хотхоны
талбай
Төлөвлөсөн төслийн бүтээн
байгуулалтын талбай
Харьцуулах цэг

2016

2016

HD-5

Төлөвлөсөн уурхайн бүтээн
байгуулалтын талбай
Төлөвлөсөн уурхайн бүтээн
байгуулалтын талбай
Харьцуулах цэг

HD-6

Харьцуулах цэг

2016

HD-7

Төлөвлөсөн ажилчдын хотхоны талбай

2019

HD-8

Замын дагуу

2019

HD-9

Төлөвлөсөн уурхайн ил амны талбай

2019

HD-1
HD-2
HD-3
HD-4
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Зураг 2 Дуу чимээны хяналтын цэгүүд
Дуу чимээ, чичирхийллийн суурь нөхцөл
Дуу чимээний суурь нөхцөлийг тодорхойлох болон төслийн талбайд зөвшөөрөгдөх
стандарт хэмжээнээс давсан тохиолдол байгаа эсэхийг тогтоохоор суурь судалгааны баг
хэмжилтийн үзүүлэлтийг уг тайлангын 3.2.2-д үзүүлсэн стандарт хэмжээнүүдтэй
харьцуулав. Дуу чимээний, чичирхийллийн эх үүсвэрүүдийг мөн тодорхойлсон.
Дуу чимээний эх үүсвэрүүд
Судалгааны талбайнууд болох Хөндий болон Цэнхэр Номин хоёр тусгай зөвшөөрлийн
талбайнууд нь өмнө хөндөгдөөгүй байгалийн төрхөөрөө буй бүсэд байрладаг бөгөөд энд
дуу чимээний гол эх үүсвэр нь салхи болно. Төслийн талбай орчимд ямар нэгэн
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа байхгүй, хамгийн ойр орших суурин газар нь Баянхонгор
аймгийн Шинэжинст сум ба талбайгаас зүүн хойд зүгт 70 км-ийн зайд оршдог.
ERD001_B3_Дуу чимээ, чичирхийлэл.docx
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Төслийн талбайд өмнө гарч байсан дуу чимээний эх үүсвэрүүд нь улирлын чанартай түр
зуурын өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа болон тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ юм. Хөндий
ОТЗТ-н одоогийн түр зуурын ажилчдын хотхон нь тухайн талбай дахь ганц байнгын
байгууламж бөгөөд эндээс мэдэгдэхүйц хэмжээний дуу чимээ үүсдэггүй байна. Энэхүү
одоогийн байгаа ажилчдын түр хотхоныг Төслийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхэд HD7 талбай дах байнгийн ажилчдын хотхон (Зураг 2-т үзүүлсэн) –д байршуулахаар
төлөвлөсөн байна.
Төслийн талбай орчимд байнгийн малчдын хотхон байхгүй. Хамгийн ойр улирлын
чанартай, түр малчны хотхон (Зураг 2-т үзүүлсэн TN-2 байршил) нь 2016 оны байдлаар
Цэнхэр Номин ОТЗТ-аас баруун хойд зүгт 3 км орчим зайд байрлаж байв. Харин 2019 оны
байдлаар ОТЗТ-нуудаас 45 км-ын радиуст ямар нэгэн малчин өрх тогтоогдоогүй юм.
Хэмжигдсэн дуу чимээний түвшин
Цэнхэр Номин болон Хөндий ОТЗТ-нуудад хэмжигдсэн дуу чимээний түвшин 35.0 – 49.5
дБ-ийн хооронд хэлбэлзэх ба дунджаар 41 дБ байна (Error! Reference source not found.).
Дуу чимээний хяналтын цэгүүдийг харьцуулахад, хамгийн бага дуу чимээний түвшин HD-7
талбайд (2019 онд Хөндий ОТЗТ-н замын хажууд) хэмжигдсэн бол хамгийн их түвшин
буюу 49.5 дБ 2016 онд өрөмдлөгийн хотхоны талбай (Зураг 2-т үзүүлсэн TN-3) -н
ойролцоо хэмжигдсэн байна. Эдгээр хэмжилтүүдийн үед гол дуу чимээний эх үүсвэр нь
салхи байв.
Хүснэгт 4 Цэнхэр Номин талбайд хэмжигдсэн дуу чимээний түвшин
Дуу чимээ хэмжилтийн цэгийн нэр
TN-1 (Төлөвлөсөн уурхайн ил ам)

Дуу чимээний түвшин
36.0 dB

TN-2 (Малчны түр зуурын хотхоны ойролцоо)

40.0 dB

TN-3 (Өрөмдлөгийн ажилчдын хотхоны талбай)

49.5 dB

HD-1 (Төлөвлөсөн уурхайн бүтээн
байгуулалтын талбай)
HD-2 (Харьцуулах цэг)

38.0 dB

HD-3 (Төлөвлөсөн уурхайн бүтээн
байгуулалтын талбай)
HD- 4 (Төлөвлөсөн уурхайн бүтээн
байгуулалтын талбай)
HD- 5 (Харьцуулах цэг)

42.3 dB

HD-6 (Харьцуулах цэг)

48.7 dB

HD-7 (Төлөвлөсөн уурхайн ажилчдын хотхоны
талбай)
HD-8 (Замын дагуу)

42.4 dB

HD-9 (Төлөвлөсөн уурхайн ил ам)

36.1 dB

39.5 dB

45.3 dB
36.5 dB

35.0 dB

Дуу чимээний хэмжилтийн ялгаатай байдал нь тухайн үед салхины хурд үе үе өөрчлөгдөж
байсантай холбоотой бөгөөд дуу чимээний суурь түвшин салхины хурд өөрчлөгдөхөд
ургамлан бүрхэвчийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөж байв. Суурь судалгааны үед хэмжигдсэн дуу
чимээний түвшин Монгол улсын болон Олон улсын стандарт, зааврууд (3.2.2 дахь хэсэг) д тодорхойлогдсон зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг давсан үзүүлэлт байхгүй. Хэдий тийм
боловч, дуу чимээний хэмжилтийг зөвхөн 20 минутын интервалтай хэмжсэн болохыг энд
дурдах нь зүйтэй. Харин эдгээр стандарт, заавруудын үзүүлэлт нь хамгийн багадаа 1
цагийн турш тасралтгүй хэмжсэн байхыг шаарддаг (Хүснэгт 1, 2-ыг харах).
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2016 болон 2019 онд хэмжигдсэн дундаж дуу чимээний түвшин ойролцоо буюу 4 дБ- ын
хэлбэлзэлтэй байв. Энэхүү хэлбэлзэл нь салхины хурдны хэлбэлзэлтэй шууд
хамааралтай байх магадлалтай. Учир нь суурь судалгааны үед төслийн талбай дахь дуу
чимээний ганц эх үүсвэр нь салхи байсан.
Дүгнэлт
Төслийн талбай нь өмнө нь ямар нэгэн байдлаар хөндөгдөж байгаагүй унаган төрхөөрөө
буй байгалийн бүсэд орших бөгөөд энд ямар нэгэн үйлдвэрлэл болон суурин газар
байхгүй. Салхи уг судалгааны талбай дахь гол дуу чимээний эх үүсвэр юм. Талбай дахь
дуу чимээний суурь түвшин Монгол улсын үндэсний болон Олон лусын стандарт
хэмжээнүүдэд заасан өдрийн цагийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг даваагүй. Судалгааны
талбайн чичирхийллийн суурь нөхцөлийн талаарх мэдээлэл байхгүй боловч төслийн
талбай нь үйлдвэрлэл, суурьшлын бүсээс хол зайд орших учир энд чичирхийллийн
түвшин байгалийнхаа түвшинд гэж үзэж болох юм.

Ашигласан материалууд
Эко Трейд ХХК. 2017. Алтан Нар төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь Судалгаа.
Эко Трейд ХХК. 2017. Баян Хөндий төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь Судалгаа.
Эко Трейд ХХК. 2019. Алтан Нар төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь Судалгааны
нэмэлт тодотгол.
Эко Трейд ХХК. 2019. Баян Хөндий төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Суурь Судалгааны
нэмэлт тодотгол.
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК). 2007. БОЭМАА-ны Ерөнхий Заавар.
Стандарчилал, Хэмжил Зүйн Үндэсний Агентлаг, Монгол Улс. 2016. MNS 4585:2016.
Агаарын Чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага.
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B4 – ТОПОГРАФИ, ГАЗРЫН ТӨРХ БАЙДАЛ, ГЕОЛОГИ,
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн жагсаалт
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Нөлөөллийн бүс
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Европын холбоо
Олон улсын санхүүгийн корпораци
Хөндийн алтны төсөл
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ТОПОГРАФИ, ГАЗРЫН ТӨРХ БАЙДАЛ, ГЕОЛОГИ, ХӨРС
БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА
Оршил
Байгаль орчин нийгмийн үнэлгээний суурь судалгааны энэ хэсэгт БХ болон АН тусгай
зөвшөөрөл бүхий талбайн шинж чанарыг өгүүлнэ. Эдгээр нь топографи, газар орны байдал,
геологи, хөрс болон газар хөдлөлтийн төлөв зэрэг болно.
Топограф, газрын төрх байдал
Тойм
Баян хөндий талбайн тусгай зөвшөөрөл нь Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт
4514 га газрыг эзэлнэ. Алтан нар талбай нь мөн Шинэжинст сумын нутагт орших бөгөөд
4,668.64 га хэмжээтэй. Баян хөндий болон Алтан нарын талбай нь хоёул Монгол орны хөрс
био-уур амьсгалын мужлалаар Төв Азийн мужийн Говийн дэд мужид оршино.
Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай нь уур амьсгалын хувьд Алтайн өвөр говийн хур тунадас
бага, халуун хуурай зунтай бүсэд оршино. Хавар, намрын улиралд хүчтэй салхи, шуурга
тогтмол болно. Монгол орны хойд хэсэгтэй харьцуулахад тус нутагт өвөл нь харьцангуй
зөөлөн дулаан, цас бага орно.
Говь-Алтайн дэд мужийн газар орон нь сүвэрхэг, барзгар гадаргатай Говийн гүвээ толгод
зонхилно. Эдгээр дов толгод нь ус, агаарын хэм, салхинд элэгдэж гуу үүссэн байх нь элбэг
ба уулс хоорондын жижгэвтэр хуурай шуудуу, намхан гүвээ хоорондын хавтгай тал зэрэг нь
хажуугийн болон эсрэг элэгдэлд ихээхэн өртөмтгий байдаг.
Түр зуурын усны урсгал нь хойд зүгт орших уул толгодоос эх авж уг талбайн баруун урд
хэсгээр орших голын голдрилтой нийлнэ. Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн төв хэсэг нь
газрын гадаргын хувьд хавтгай. Уг талбайн өмнөд хэсэгт уул уурхайн хайгуулын үйл
ажиллагаа хийгдсэн бөгөөд 1250-1300 метрийн өндөршилтэй довцгоос бүрдсэн тус хэсгийг
Хүрэн цав хэмээнэ.
Зураг 1-т тус хэсгийн топографи болон газар орны төрх байдлыг хавсарган үзүүлэв.
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Зураг 1 Хөндийн төслийн талбайн топографи болон газрын төрх байдал
Орон нутгийн нөхцөл байдал
Баян хөндий талбайн өндөршил нь Зүүн-Хойд зүгээс Баруун-Урд чигт аажмаар багасдаг.
Нийт 3 км үргэлжлэх энэ зайд нийт өндрийн алданги 10 орчим метр байна. Баруун урагш
чиглэх налуу нь газрын гадаргаас 5 хүртэлх метр өргөгдсөн дов, толгодтой. “Эрдэнэ
Монгол” ХХК-ийн зүгээс Баян хөндий, Алтан нар талбайд бүдүүвч зургийг бэлтгэсэн болно
(Зураг 2). Баян хөндийн талбайн бүдүүвч нь газар орны төрх байдалтай харьцуулсан дараах
зүйлсийг харуулна:
•

Зөвшөөрөл бүхий талбайн өмнөд адагт уул уурхайтай холбоотой бүрэлдэхүүн
хэсгүүд нь төвлөрч буй байдал;

•

Тус уул уурхайн талбайд, эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь намхавтар уул, толгодын
дунд байрлана. Энэ нь үйлдвэр болон холбогдох үйл ажиллагааг ойр орчмоос нь
халхавчилж өгнө.

•

Мөн төслийн хэрэгжих талбай нь хойд зүгт 5 км зайд орших уурхайн кемпээс
харагдахгүй.

Бүс нутгийн уур амьсгал, газар орны байдлаас шалтгаалан төслийн талбайд орших байнгын
урсгалтай гол, горхи байхгүй. Зарим улирлын чанартай голын голдрил төслийн талбайг
дайрч өнгөрөх боловч тогтмол орших гадаргын ус байхгүй. Хэдийгээр гадаргын ус ховор
боловч үер болж болзошгүй.
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Геологи
Геологийн нөхцөл байдал
Төслийн талбай нь Монгол орны өмнөд хил, БНХАУ-тай залгаа хил дагуу орших Төв Азийн
ороген бүслүүрийн нэг хэсэг болох Транс Алтайн террейнд оршино. Энэхүү бүсийн баруун
зүгт Тянь-Шаны алтны бүслүүр, зүүн зүгт Оюу толгойн алт, зэсийн порфирийн орд зэрэг
оршино. Энэхүү Транс Алтайн террейн нь хойд талаараа ихэвчлэн кембрийн өмнөх үеийн
болон доод палеозойн террейнийг өмнөд талаар нь давамгайлах дээд палеозойн
террейнээс зааглах монголын тектоникийн шугамын чанх өмнө зүгт байрлана. Тус террейн
нь ихэвчлэн дунд палеозойд хамаарах дунд палеозойн үеийн шохойлог-шүлтлэг болон
шүлтлэг плутон чулуулагтай сүлжилдсэн галт уулын, тунамал болон хувирмал чулуунаас
бүрдэнэ.
Баян хөндий
Хөндийн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн үндсэн чулуулагт девон болон/эсвэл карбоны
үеийн галт уулын (андезит, андезитийн порфир) болон пирокластик чулуу (үнс, лапилл,
чулуу, үнсэн туцф ) давамгайлна. Эдгээр нь мөн юрийн галавын галт уулын болон
тунамалаар хучигдсан карбонийн үеийн интрузив бүхий байгаа нь сонин. Тус бүсэд орших
бүх чулуулаг нь антропоген үеийн тундсаар хучигдсан байна.
Баян хөндий нь сульфид багатай, алтны эпитермал орд юм. Алтны эрдэсжилт нь доорх
хүчин зүйлстэй хамааралтай: сам хэлбэртэй кварцын судал, олон үет кварц-мана-сарны
чулуу-дөш чулуу/спекулярит судлууд; кварц дөш чулуун/спекулярит брекчийн биетүүд;
налуу дөш чулуун/спекулярит судланцарууд; пирокластик чулуун дарааллын огцом
өөрчлөлт орсон хэсгүүд (кварц-иллит) дэх хагаралын дүүргэц болон тарцууд (ихэнхдээ дөш
чулуун/спекулярит-д ажиглагдах).
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Зураг 2 Баян Хөндийн болон Алтан нар талбайн бүдүүвч
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Цөөн тооны цооног дахь маш нарийн ширхэгт пиритийг эс тооцвол Баян хөндий нь ямар
нэгэн сульфидийн эрдэсгүй. Пиритийн үлдэц бүхий дөш чулуу/спекулярит-ийн тарц, дөш
чулуу/спекуляритийн судал,судланцаруудыг гүний гаралтай бөгөөд өргөн далайцтай кварциллитиын өөрчлөлт, алт эрдэсжих үйл явцын үр дүн гэж үзэж байгаа.
Алтны эрдэсжилт нь хэд хэдэн зэрэгцээ шахуу, баруун-хойноос зүүн-урагш чиглэх, баруунурд уналттай бүсүүдэд, ордын чигийн дагуу 200 м хүртэл илэрсэн байна. Эдгээр бүсүүд нь
агууламж ихтэй буюу 15 грамм/тонн-оос их, 2200 грамм/тонн хүртэлх алтны агууламжтай, 1
метрийн интервалтай байрлах нэг сантиметр өргөн, нэг метр өргөнтэй судал, брекчүүдээс
бүрдсэн.
Эдгээр агууламж ихтэй бүсүүдийг өргөнөөр нэлээдгүй хэмжээ эзлэх тонн тутамд 0.1-с 2
граммын агууламж багатай эрдэсжилтийн бүсүүд дугтуйлан оршино. Одоог хүртэлх
хайгуулын туршид илрүүлсэн хамгийн өргөн интервал нь талбайн Мидфийлд бүсэд ба энэ
нь дунджаар 2.1 грамм/тонн агууламжтай 149 метрийн интервалтай байна.
Баян хөндийг 2015 онд анх “Страйкер” болон “Алтан толгой” бүсүүдээс алтны агууламжтай
кварцын судлын газрын гадаргаас чулуун хэлтэрхийн дээжийг авахад нээсэн юм. Анхны
дээж авалтын дараагаар геологийн, геохимийн, геофизикийн, суваг шуудуйн ажил хийгдсэн
ба 2015 оны хоёрдугаар хагаст 15 цооног (695 метр) бүхий өрөмдлөгийн хөтөлбөр
хэрэгжсэн.
2016 оны өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд нийт 10,645 метр 81 цооног өрөмдөж Страйкер
болон болон Алтан толгой бүсүүдийн эрдэсжилтийн бүсүүд дэх страйк болон уналтын
хэсгүүдийг тогтоосон. Түүнчлэн юрийн галавын чулуулаг давхаргаас доош өрөмдлөг хийж
Страйкер бүсээс зүүн-хойд зүгт 170 метрийн зайд Мидфийлд бүсийг нээсэн. Өрөмдлөг нь
1.6 км x 1.3 км харьцаатай бүсэд багтах эдгээр голлох бүсүүдэд төвлөрсөн болно.
Өрөмдлөгийн ажлын дуусгавар болох (2018 оны 6 дугаар сарын 29) хүртэл Эрдэнэ Монгол
ХХК нь нийт 42,670 метр гаруй 255 цооног, тэр дундаа дахин өргөтгөн 12 өрөмдлөг хийж,
1060 м, 22 шуудуй ухсан болно. Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн
хийсэн үйл ажиллагаанаас өөр орчин үеийн хайгуул, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны ул
мөр байхгүй болно.
Алтан нар
Алтан нар орд нь девон болон карбоны үед хамаарах хэд хэдэн гүехэн уналттай трахитандезит болон андезит туф нэгжүүд дунд байрлах ба эдгээр нь хэд хэдэн эзлэхүүний хувьд
бага, хожуу үеийн порфирийн дэл судал бүхий интрузивуудтай.
Трахит-андезит чулуулаг нь Дисковери бүсийн хойд талыг давамгайлах бол туф маягийн
чулуулаг нь уг бүсийн өмнөд хэсэгт давамгайлах литологи юм. Тусгай зөвшөөрөл бүхий
талбайн баруун талд давамгайлах литологи нь риолит болон родиацит чулуу болно. Бидэнд
буй хайгуулын ажлын мэдээгээр алт-полиметаллын эрдэсжилт нь бүтцийн хувьд томоохон
(5.6 км-г харцах 1.5 км) хойд-баруун хойд чигтэй бүсэд байршиж байна.
Зүүн Хойд-Баруун Өмнөд чигтэй, мөн Өмнө-Хойд чигтэй, холбогдох цагаан гялтгануур
бүхий өөрчлөлттэй жижгэвтэр кварц брекчийн бүсүүд байгаа нь уг эрдэсжилтийн тархалтыг
хянах гол хүчин зүйл нь шингэн цуглах эсвэл дамжуулах бололцоотой огцом уналттай
брекчийн бүтэц гэдгийг харуулж байна.

ERD001_B4_Топографи, газрын тѳрх байдал, геологи, хѳрс болон газар хѳдлѳлтийн суурь
судалгаа.docx

Page 7

B4 – ТОПОГРАФИ, ГАЗРЫН ТӨРХ БАЙДАЛ, ГЕОЛОГИ, ХӨРС БОЛОН ГАЗАР
ХӨДЛӨЛТИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА

Алтан нар нь дунд зэргийн сульфиджилттэй эпитермал маягийн алт-мөнгө-хар тугалгацайрын эрдэсжилт бүхий орд бөгөөд карбонат суурьтай металлын ордуудтай ижил шинж
чанартай юм. Эдгээр шинж чанар нь дундаж Ag:Au харьцаа (5-8:1), суурь металлын нягтшил
их, Ca-Fe-Mn-Mg зэрэг карбонат эрдсүүд давамгайлсан хоосон чулуулаг болон эпитермал
кварцын бүрдэлүүд зэрэг болно. Эрдэсжилтийн энэхүү хэв маяг нь порфирийн ордуудад
ихээр ажиглагдах магматик хамааралтай байдаг. Энэхүү алтны эрдэсжилтийн төрөл нь
Зүүн-Өмнөд Ази дахь хамгийн түгээмэл алтны эрдэсжилтийн төрөл бөгөөд Келиан,
Поргера, Анаток болон Дэлхийн бусад хэсэгт Фрута дел Норте, Крипл Крийк, Монтана
таннелс, Росиа Монтана, мөн Мексик дэх Пенаскито зэрэг дэлхийн томоохон 5 мөнгө
үйлдвэрлэгч нарыг багтаана. Энэ нь мөн брекчин хоолой (диатрем) хэлбэртэй байх нь элбэг
ба босоо тэнхлэгийн дагуу 1 километрээс илүү үргэлжилж болно.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь 2011-ээс 2018 онуудад 5.6 км харьцах 1.5 км хэмжээтэй талбайд
нийт 19,565.2 м урт 125 цооног өрөмдөж, 3,151 м урт 42 ширхэг шуудуй хоолой ухсан байна.
Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн илрүүлсэн хэдэн зууны өмнөх
үеийн цөөн тооны нүхнээс өөр хайгуул, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны ул мөр байхгүй
болно.
Баян хөндий, Алтан нар ордуудын геохимийн шинж чанар
Тус ордуудын геохимийн шинж чанарууд нь хоорондоо их ялгаатай байна. Хүнцэл болон
сулфидийн агууламж ихтэй Алтан нар орд, мөн сулфид багатай боловч хүнцэлийн
агууламж харьцангуй өндөр Баян хөндийн ордын хооронд геологийн тодорхой ялгаа байна.
Хөрс
Тойм
Монгол орны хөрс-газарзүйн мужлалтын дагуу Баян хөндий, Алтан нар тусгай зөвшөөрлийн
талбай болон тэдгээрийн орчим газар орон нь Говийн бүсийн Баруун Монголын мужийн
Ингэн хөөвөр-Лигийн дэд мужид багтана (Зураг 3).
Энэхүү бүсэд хөрсийг бүрдүүлэх үндсэн чулуулаг нь пролюви-аллювийн (шавар,
тунадасны) гаралтай хөнгөн элсэрхэг, хайрган хурдас ба хөрсний бүх давхаргууд нь чулуу,
хайрган бүтэцтэй байна. Цөлийн бор саарал, хуурай цөлийн борзон болон сайрхаг хөрс тус
бүсэд ихэнхдээ тархсан.
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Зураг 3 Монгол орны хөрс – газар зүйн бүсчлэл
Хөрсний судалгаа
Эко Трэйд ХХК нь 2016 оны 5 дугаар сарын 28-аас мөн оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд
Баян хөндий болон Алтан нар тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн хөрсөн бүрхэвчийг
тодорхойлох хээрийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн болно. (2017 a;b).
Уг судалгаагаар Хөндий болон Алтан нар талбайд дөрвөн төрлийн хөрсийг тодорхойлов.
Үүнд:
•

цөлийн бор саарал хөрс;

•

сайргархаг бор саарал хөрс;

•

сайрын хөрс, болон

•

хуурай сайр.

Дараагийн бүлэгт хайгуулын талбайд тархсан дээрх хөрсний төрлүүдийн тархалт,
морфологийн тайлбар болон лабораторийн шинжилгээний хариу зэрэгт дэлгэрэнгүй
анхаарал хандуулав.
Цөлийн бор саарал хөрс
Энгийн цөлийн бор саарал хөрс нь бут, сөөгөн ургамал давамгайлсан ургамлын бүрхэвч 510%-тай ба Говийн бүс шиг хэт хуурай цаг уурын нөхцөлд бүрэлдэн тогтсон. Ургамлын
биомассын нөөц тун бага ба тухайн бүс дэх органик үлдэгдэл дэх эрдэсжилтийн түвшин
өндөр байдаг тул ялзмаг бараг үгүй. Ийм төрлийн хөрс нь уулын огцом налуу, хавцал, жижиг
уул толгод, мөн тэдгээрийн хоорондын хуурай элэгдэл үүсгэх хоолойнуудын гүдгэр
гадаргуугаар тархана. Ургамлын аймгийн түгээмэл тааралдах хоёр зүйл нь шар хотир
(Zygophyllum xanthoxylon) болон заг (Haloxylon ammodendron).
Бага зэрэг мөлгөр 0.5-1.0 см хэмжээтэй чулуулаг болон 5-15 см хэмжээтэй чулуунууд нь
газрын гадаргууд жигд тархсан байна.
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Энэ төрлийн хөрсний дүрслэлийн Зураг 4-т үзүүлэв.

Зураг 4 Цөлийн бор саарал хөрсний хөндий зүсэлт болон гадаргын төлөв
Цөлийн сайргархаг бор саарал хөрс
Цөлийн сайргархаг бор саарал хөрс нь жижиг чулуурхаг уул толгодоор бүрхэн тархана. Энэ
төрлийн хөрсний ургамлын бүрхэвч нь сийрэг бөгөөд шар хотир, заг зонхилно.
Газрын гадаргад ихэнхдээ 5-20 см хэмжээтэй чулуу жигд тархсан байна.
Энэ төрлийн хөрсний дүрслэлийн Зураг 5-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.

Зураг 5 Цөлийн сайргархаг бор саарал хөрсний хөндийн зүсэлт болон гадаргын төлөв
Сайрын хөрс
Жижиг уул толгод тэдний хоорондын хөндий налуу, цайдам зэргийг эзлэн орших төрөл
бүрийн хэмжээ бүхий голын голдрил, гуу жалгаар пролювийн болон эолийн гаралтай
хурдас нь үечлэн тогтоно.
Эдгээрт нь хөрс бүрэлдэх үйл явц бараг үгүй. Ширхэглэг, хайрганы агууламжаар ялгаатай
хурдасууд нь давхардан орших ба эдгээр үе хоорондын зааг нь тодорхой бус.
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Энэхүү хөрсний төрөл, морфологийн тайлбарын үзүүлэн болгож хөндий зүсэлтийг Зураг 6д үзүүлэв.

Зураг 6

Сайрын хөрс, түүний хөндийн зүсэлт болон гадаргын төлөв
Хуурай сайр

Энгийн, цөлийн бор саарал хөрс нь уулын огцом налуу, хавцал, жижиг уул толгод, мөн
тэдгээрийн хоорондын хуурай элэгдэл үүсгэх хоолойнуудын гүдгэр гадаргуугаар тархана.
Зуны улиралд хур тунадас элбэг үед, бороо, үерийн усаар нарийн ширхэгт тоос болон
аллюви нь хуримтлагддаг. Энэхүү хуурай сайр нь хайгуулын талбайн хойд болон баруун
хэсгүүдийн жижиг шалбааг, цөөрмүүдээр тааралдана.
Хөрсний чанар ба хөрсөн бүрхэвчний эвдрэл
Баян хөндийн хайгуулын талбайн зүүн хэсэгт орших Хүрэн цав болон Силвер вэйн
хэсгүүдийн ойролцоо хийгдсэн нарийвчилсан хайгуулын ажлын хүрээнд, өрөмдлөг,
малтлагын үр дүнд хөрсний эвдрэл үүссэн болно.
Дээрх нарийвчилсан хайгуулын ажлын сацуу, сайжруулаагүй зам харгуй, малчдын бууц,
мөн малын хөлийн ул мөр илт анзаарагдахуйц байна (ихэнхдээ тэмээ болон ямаа). Хүний
суурьшил болон техникийн үйл ажиллагааны үр дүнд газар оронд нь ерөнхийдөө сөрөг үр
дагавар, доройтол үүсээгүй гэж болно. Малчин өрхүүдийн суурьшил тус бүсэд их сийрэг,
улирлын чанартай байх ба хөрсний чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөг өөрсдөө шийдвэрлэх
хандлагатай.
Гэвч тус бүс нутгийн хөрс нь хүчтэй салхины улмаас ихээхэн эвдрэл, элэгдэлд өртөж байна.
Дээр үзүүлсэн Зураг 1 болон 3-аас төслийн талбайд хөрсний бүтэц муу бөгөөд ялзмаг бага
байгааг харж болох ба энэ нь чийгийг тогтоон барих чадвар муу байгааг илтгэнэ.
Баян хөндий, Алтан нар талбайд тодорхойлогдсон дөрвөн төрлийн хөрс нь уулын огцом
налуу, хавцал, жижиг уул толгод, мөн тэдгээрийн хоорондын хуурай элэгдэл үүсгэх
хоолойнуудын гүдгэр гадаргуугаар тархан байрлана. Тус хайгуулын талбай болон ойр
орчимд унах жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ нь 105 мм ба хөрсөн дээрх температур
цельсийн 112 хүрдэг аж. Цаг уурын нөхцөл байдал, хэт халуун болон хүйтэн, болон жилийн
дөрвөн улирал тогтмол байх чийглэгийн хэмжээ нь тус хайгуулын талбайн цөлийн хөрсний
онцлон шинж чанарыг бүрдүүлэх нөхцөл нь болсон. Эдгээр хөрс нь хэврэг ба барилгын
ажлын удирдлагын хүрээнд онцгой анхаарал тавих шаардлагатай.
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Хөрсний химийн шинж чанар – хүнд метал
Эко Трэйд ХХК-ийн 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн хөрсний судалгаанд (2017) тус талбайгаас
авсан гурван дээжинд хийсэн лабораторийн шинжилгээнд байгалийн гаралтай хүнд
металлын агууламжийн тухай дурдсан. Энэхүү шинжилгээний гол үр дүн нь уг дээжин дэх
хүнцэл болон молибдений агууламж нь үндэсний стандартаар зөвшөөрөгдөх элсэрхэг
хөрсөн дэх хорт бодисын түвшинээс илүү байсан MNS 5850:2008 (Хөрсний чанар. Хөрс
бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ) явдал юм. Түүнчлэн хоёр
дээжин дэх зэсийн хэмжээ нь зөвшөөрөгдөх түвшинээс илүү байсан байна.
Судалгааны талбайн захаас, мөн хүдрийн биетийн орчмоос авсан хоёр дээжин дэх
молибдений хэмжээ нь үндэсний стандартын хортой түвшинээс хоёр дахин илүү байв.
Үлдсэн нэг дээжийн хувьд хүнцэл, зэс, молибден, мөнгөн ус, хар тугалгын хэмжээ нь MNS
5850:2008-д зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс бүгд илүү байсан ба хүнцэлийн агууламж нь
аюултай түвшинтэй тэнцүү байв. Энэхүү шинжилгээнээс тухайн хөрсний хүнд металлын
байгаль дах агууламж нь их бөгөөд хөрсөн дэх хүнд металын шилжилт нь бага гэж дүгнэв.
Газар хөдлөлтийн төлөв
Газар хөдлөлтийн 12 баллын макросейсмик шаталбараар (Медведев — Шпонхойер —
Карник, MSK-64) төслийн талбай нь 10000 жилд нэг удаа давтавдах 8 баллын газар
хөдлөлтийн бүсэд багтаж байна (Зураг 7). Монгол Алтайн нурууны 8 болон түүнээс дээш
шаталбарын газар хөдлөл болох боломжтой өмнөд тал нь Их богдын нурууны идэвхтэй
хагалбараас өмнө зүгт оршино.
Монгол Алтай нуруу нь харьцангуй идэвхтэй бүс ба 1905 оноос хойш хэд хэдэн ноцтой газар
хөдлөлт, болон холбогдох тохиолдлууд бүртгэгдсэн байдаг. 1931 оны 8 дугаар сарын 10ний өдөр болсон 8 баллын хүчтэй газар хөдлөлт нь 189 км урт газрын гадаргын хагарал
үүсгэсэн. 1957 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр 8.1 баллын газар хөдлөлт Говь-Алтайн
нуруунд болж 270 км хагарал мөн үүсч байжээ. 1990 оноос хойш ноцтой гэж тооцогдож
болох (5 баллаас дээш) нийт 20 гаруй газар хөдлөлт бүртгэгдсэн байна.
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Зураг 7 Хөндийн төслийн талбайн газар хөдлөлтийн төлөв
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Дүгнэлт
Топографи, газрын төрх байдал
Төслийн талбайд анхаарах шаардлагатай газар орны тогтоц, бүрдэл байхгүй. Ерөнхийдөө,
топографи болон газар орны нөхцөл байдлын эмзэг чанар бага. Тухайн газар, төслийн
талбай болон ойр орчимд нь улирлын чанартай болон үе үе малаа бэлчээх малчид нь
тухайн газар үүсэх өөрчлөлтүүдэд өртөх гол хүлээн авагч тал нь болно.
Геологи
Төслийн талбайн геологи нь их ярвигтай боловч бүтээн байгуулалт, барилгын ажилтай
холбоотой үүсэх байгаль орчны геологийн нөлөө бага гэж үзэж байна. Газар хөдлөлтийн
идэвх нь мөн эрсдэл багатай гэж дүгнэв.
Хөрс
Хөрс нь ерөнхийдөө сийрэг ургамлын бүрхэвчийн доор сул бүрэлдэж хөгжсөн байна. Энэхүү
хөрс нь байгалийн хүчин зүйл болох элэгдэл, хөлдөлт, хайлалт зэрэгт их өртөмтгий байна.
Төслийн хэрэгжилт нь барилгын ажил болон бусад үйл ажиллагааны үр дүнд хөрсөнд
нөлөөлөх болно. Бохирдолт нь хөрсний нэвчимхий чанар, органик агууламж багатайн тул
хөрсөнд хадгалагдахгүй.
Хөрс нь байгалийн гаралтай хүнд металлын агууламж өндөртэй болохыг тогтоосон.
Тасралтгүй дээж авах менежментийн арга нь бохирдол үүсгэхгүй эсвэл үргэлжлэх
нөлөөллийг бий болгохгүй байхад оршино.

Ашигласан материал
Эко Трейд ХХК. 2017. Алтан нар. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь
судалгаа.
Эко Трейд ХХК. 2017. Баян хөндий. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь
судалгаа.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Газар зүйн хүрээлэн, 2009. Монгол Улсын
Үндэсний Атлас.
RPM Global. 2019 оны 1 сар. Хөндийн алтны төслийн урьдчилсан эдийн засгийн
үндэслэлийн техникийн тайлан.
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B5: УСНЫ НӨӨЦ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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УСНЫ НӨӨЦ
Оршил
Хөндий алтны төслийн (Төсөл) Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний (БОННҮ)
энэ бүлэгт тус төслийг усаар хангах, Баян Хөндий төслийн талбайгаас өмнө зүгт 1-3 км
зайтай орших Хүрэн цав болон Босгын сайр ай сав газрууд, төслийн орчим тойрон дахь
усны нөөцийн суурь нөхцөлийг тайлбарласан болно.
Тус бүлэгт Говийн бүсэд усны нөөц ховор байдгийг харгалзан үзэж, уг сэдвийг бүс нутгийн
хүрээнд авч үзсэн болно. Ингэхдээ төслийн нөлөөллийн бүс дэх гадаргын болон газрын
доорх усны шинж чанарыг тайлбарлаж, төслийн үйл ажиллагаанаас усны нөөцөд нөлөөлж
болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээллийг өгсөн болно.
Төслийн НБ нь БХ болон Алтан нар (АН) талбай, Хүрэн цав (ХЦ) болон Босгын сайр (БС)
цооног, ус дамжуулах шугам, түгээх хоолой зэргийг хамрахын сацуу усны нөөцөд
мэдрэмтгий хэрэглэгчдэд үзүүлэх төслийн боломжит нөлөөллийн газарзүйн цар хүрээг
багтаасан ба үүнд дараах зүйлс мөн орно:
•

Төслийн талбай болон түүний доогуур өнгөрөх түр урсацын систем;

•

БХ-ийн ил уурхайн ойролцоо орших, нөлөөллийн радиус доторх хоолой татаж
болохуйц төслийн талбай болон түүний доогуур өнгөрөх гадаргад ойр хөрсний ус,

•

Гадаргуугийн ус зайлуулах хөндлөн замын маршрутууд; болон

•

Хүрэн цав болон Босгын сайрын цооногууд, хоолой татаж болохуйц нөлөөллийн
бүсээс татсан төслийн усан хангамж.

Зураг 1 Алтан нар болон Баян хөндий тусгай зөвшөөрлийн талбайнууд төлөвлөгдсөн
уурхайнуудыг үзүүлэв.
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Суурь судалгааг тодорхойлох арга зүй
Энэхүү бүлэгт ашигласан суурь судалгааны мэдээлэл, өгөгдлийг доорх тайлангуудаас
зонхилон авав:
•

RPMGLOBAL NI 43-101, Хөндийн алтны төслийн урьдчилсан эдийн засгийн
үнэлгээний техникийн тайлан, Эрдэнэ Рисорсес Девелопмент Корп, 2019 оны 2
дугаар сарын 4;

•

Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн суурь
судалгааны тайлан. Эко Трэйд ХХК (2017);

•

Цэнхэр номин тусгай зөвшөөрлийн талбайн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
суурь судалгааны тайлан. Эко Трэйд ХХК (2017);

•

Охь Ус ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Долооны цэнхэр сав газрын гидрогеологийн тайлан
(2017)

•

Хүрэн цав уст давхаргын гидрогеологийн мэдээллийн тойм болон тайлангийн
хураангуй (2019); болон

•

РОМА, 2020. Баянхөндий Алтны Төслийн Гидрогеологийн хяналт. Хувилбар 0.
Эрдэнэ Монголын дотоодын хэвлэгдээгүй тайлан (РОМА, 2020)

Хөндий сав газрын суурь судалгааны мэдээллийн дийлэнхийг нь 2016, 2017 онуудад
хийгдсэн хайгуул, судалгаагаар олж авсан болно. Эдгээр судалгаа нь хайгуулын өрөмдлөгө,
туршилтын цооног ухах, уст давхаргын туршилт, төслийн усан хангамжийн хүчин чадлыг
Хүрэн цав болон Баруун сайр цооногуудад хэмжиж үнэлэх гэх зэрэг болно.
Хамрах хүрээ
Төлөв байдлын тайлангийн энэхүү бүлэгт төслийн талбайн гадаргын усны бүрэлдэхүүн
тухайлбал, төслийн талбайг дайран өнгөрч буй гадаргын түр урсац болон усан хангамжийн
талбай болон төслийн талбайн бүсийн газрын доорх усны шилжилт, Хүрэн цав болон
Босгын сайр цооногуудын гүнзгий ан цав үүссэн чулуулгийн хязгаарлагдмал уст
давхаргуудын онцлогийг тусгасан. Төслийн талбайн болон ХЦ ба БС-ын усны савын эргэн
тойронд гүехэн уст давхаргын газрын доорх усыг нутгийн иргэд, малчид ашиглаж болно. ХЦ
ба БС цооногоос олборлосон түүхий усыг шугам хоолойгоор дамжуулан төслийн талбайн
урд хэсэг рүү татна.
Уур амьсгал
Төслийн талбай нь Монгол орны бусад хэсгийн адилаар жилийн дөрвөн улиралтай, эх
газрын Говийн бүсийн хэт эрс тэрс уур амьсгалтай. Уул зүйн нөхцөл болон орон нутгийн
бичил салхи нь агаарын урсгалд нөлөөлж агаарын чийгшил, хур тунадас бага, халуун зун,
хүйтэн өвөлтэй хуурай бичил бүс нутаг бий болгодог. Үүлшил, хур тунадас болон цасан
бүрхүүл ерөнхийдөө бага. Температур нь хамгийн багадаа -37.4°С, хамгийн ихдээ 44.9°С
хүрч жилийн дундаж нь 0.7°С орчим байна. Тус байршилд бүтэн жилийн турш үйл
ажиллагаа явуулж болох ба зөвхөн цөөн тооны шороон шуурга үүсгэж болох хүчтэй салхи,
шуурганы үеэр л завсарлах шаардлагатай. (TT, 2019 оны 12 сар).
Бүс нутаг нь жилийн дундаж 105 мм хур тунадастай. Монгол орны хуурайшилтын индексийн
(P/Eо) газар зүйн тархцыг ажиглавал энэхүү бүс нутгийн чийгшил нь 0.14-0.3 хооронд
хэлбэлзэж байна. Өвлийн нийт хур тунадас нь 5.7 мм буюу нийт жилийн хур тунадасны 6%
бүрдүүлж байна.
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Түүнчлэн бүс нутагт 50 жилд нэг удаа нэг хоногийн дотор 50-60 мм хур тунадас, дуу ,
цахилгаантай аадар бороо орох, үер буух магадлалтай. Зуны улиралд бороо 15-20
хоногтоо, дуу цахилгаантайгаар 5-10 хоногтоо нэг орж нийт 35 цаг үргэлжилнэ.
Өдөр бүр, үргэлжилсэн хур тунадас орох явдал нь өвлийн улиралд зуд турьхан үүсгэх,
үерлэх эсвэл хөрсөн бүрхэвчийг угааж хөрсний үржил шимийг бууруулж малчдын
амьжиргаа, зам, тээврийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж болзошгүй. Энэ бүс нутагт
хавар намрын улиралд нойтон цас орох нь тээврийн хөдөлгөөнд хүндрэл учруулдаг.
Сүүлийн 36 жилийн ажиглалтаар нэг өдөрт хамгийн их буюу 59 мм хур тунадас унасан
тохиолдол 1996 оны 7 дугаар сарын 27-нд болжээ. Энэхүү тоо нь тус нутагт орох жилийн
хур тунадасны 60% гэсэн үг юм. Цасан бүрхэвч нь дунджаар 0.22 -0.27 г/сm3 болон 1 - 5 cm
зузаантай байх ба нөөц чийг 5 – 8 мм байна. Цас нь богино хугацаанд хайлах төдийгүй
ууршилтын эрчим өндөр байдаг тул энэ нь ургамлын бүрхүүлд хангалттай усан хангамж
болж чадахгүй ба хаврын улиралд хуурай уур амьсгал үргэлжилнэ.
Бүс нутгийн газрын доорх ус ашиглалт
Ойролцоогоор 350,000 км2 талбайг бүрхэх Монголын Говьд ус ховор ба тус бүс нутаг нийт
177 мянга орчим хүн амтай. Гэвч өсөн нэмэгдэж буй аж үйлдвэржилт болон хотжилтын чиг
хандлага нь хур тунадас багатай энэ цөлийн бүсийн усны нөөцийн эрэлтийг нэмэгдүүлэх
болно. Эдийн засгийн өсөлтийн хувилбаруудаас хамааран (2030 Water Resources Group,
2014) Говийн бүсийн усны хэрэгцээ нь 2010 оны суурь болох 23.4 сая м3/жилд хэмжээнээс
2021 он гэхэд 48.4 - 109.4 сая м3/жилд хүртэл болж нэмэгдэх төлөвтэй байна. Азийн
хөгжлийн банк нь 2025 он гэхэд бүс нутгийн усны эрэлтийг 108.2 сая м3/жилд хүрнэ гэж
тооцоолж байна (Asian Development Bank, 2014).
Гадаргын ус нь мөн ховор бөгөөд хүчтэй хурын дараах түр зуурын урсгалт голуудыг эс
тооцвол тархац нь цөөн тооны булаг шандаар хязгаарлагдана. Газрын гадаргад ойр гүний
ус нь мал сүрэг, малчдын хувьд хэрэглээний усны гол эх үүсвэр болсоор ирсэн ба зарим
газар зэрлэг амьтдын ч хэрэгцээг хангана. Эдгээр гадаргад ойр усны эх үүсвэр нь алаг цөөг
ургасан ургамлын бүрхэвчийг мөн тэтгэнэ.
Төслийн усны хэрэгцээг Транс-Алтайн террейны (ТАТ) хагас хязгаарлагдмал уст давхаргад
хүрдэг Хүрэн цав (ХЦ) болон Босгын сайр (БС) цооногуудаас хангана. ТАТ нь девоны болон
доод карбоны үеийн завсрын найрлагатай галт уулын чулуулаг, жижиг фельзит (риолит)
галт уулын чулуу, мөн тунамал чулуулгууд болох элсэн чулуу, олон элементийн хольц
болон бага зэрэг шохойн чулуу зэргээс бүрдэнэ. Эдгээр нь мөн девон болон карбоны үеийн
шүлтлэг, кальцийн шүлтлэг гантиган плутонудын интрузивуудтай.
Төлөвлөж буй цооногууд нь (ХЦ болон БС) төсөлд шаардлагатай усны хэрэгцээг хангана
гэж тооцоолж байна.
Малчдын худаг
Баян хөндийн хайгуулын ажил хийгдсэн талбайд цөөн тооны малчин өрх их сийрэг бөгөөд
улирлын чанартай оршин суух ба энэ нь Говь цөлийн бүсэд хур тунадас бага байдагтай
холбоотой. БХ талбайд 5 км-ийн радиус дотор Майхан, Хүрэн цав, Хоолой, болон оноосон
нэргүй - 2 нийт дөрвөн ширхэг худаг (Зураг 2) орших ба гүний усны олборлолт, ашиглалт нь
эдгээрт нөлөөлж болзошгүй.
Охь Ус ХХК 2017 онд мэдээлснээр нөлөөллийн бүс доторх гар аргаар ухсан худгуудын гүний
усны өндөршил нь доорх хэлбэртэй байна:
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•

Хүрэн цав – газрын төвшнөөс доош 2.0м ;

•

Долооны өмнө зүгт ухсан гар худаг – газрын төвшнөөс доош 1.12м;

•

Майханы гар худаг – газрын төвшнөөс доош 1.16м;

•

Гүн загийн гар худаг – газрын төвшнөөс доош 2.35 м.

Сүүл толгой Хойд болон Урд зэрэг нь газрын төвшнөөс доош 63.0м болон 61.0 м гүнд тус
тус суулгасан худагууд ба хэмжилтээр 35.0 м болон 37.06 м-ийн тогтмол усны төвшин
үзүүлсэн байна.
Голын хуурай голдрил, малчдын худаг дахь антропогены тунадасны дээжүүдээс авсан усны
чанарын үзүүлэлтүүд нь холбогдох стандартуудаас давсан хүнд металлын агууламжтай
гарсан (Эко Трэйд ХХК, 2017a), байгаль дээрх өндөр агууламжтай металл болон бусад байж
болзошгүй хорт элементүүдийн агууламжийг харуулсан бүс нутгийн мэдээллийг тусгасан.
(Немер ба Туинхоф, 2010). Байгаль дээрх өндөр агууламжтай хүнд металлын агууламжийг
малчдын худгийн усны чанарыг шинжлэхдээ анхаарах нь зүйтэй (Эко Трэйд ХХК, 2017b).
Алтан нар талбайд малчин өрхүүдийн нутаглах байдал нь сийрэг, улирлын чанартай ба энэ
нь хур тунадас болон урсац бага байдагтай холбоотой. Тус талбайн 5 км-ийн радиус дотор
Сүүл толгой, Хоолой болон оноосон нэргүй (2) гэсэн 3 ширхэг худагтай.
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Зураг 2 Усны хайгуулын талбайн байршлууд, кемпны болон малчдын худаг
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Гидрогеологийн нөхцөл
Геоморфологи
Уурхай болон түүний орчмын газар нутаг нь чулуурхаг нам толгод болон газрын гадаргатай
ойр эсвэл маш жижиг чулуулгаас бүрдэх нийлмэл бус хурдас бүхий тал газруудтай (РОМА,
2020).
Уурхайн талбай нь 1220-1290 м (далайн түвшнээс дээш метр)-ийн өндөрт байна. ХЦ – БС
сайр нь уурхайн хилээс урагш 2-7 км-ийн зайд орших бөгөөд Босгот Гашуунаас доош
байрлана. Цооногийн талбайн зүүн хойд хэсэг нь зүүн хойш налсан Бор хайрхан (д.т.д 1729
м)-ы өмнөөс эх авах сайрууд болон баруун өмнөнзүгт урсах сайруудын бэлчирийг хамардаг
(Охь-Ус, 2019). Төлөвлөж буй цооногийн талбай нь д.т.д 1,190-1235 м өндөрт байна.
Транс Алтайн террейны зүүн хэсгийн ерөнхий геологи
Транс Алтайн террейны зүүн хэсгийн хамгийн эртний чулуулаг нь девон, мөн доод карбоны
үеийн завсрын найрлагатай галт уулын чулуулаг, жижиг фельзит (риолит) галт уулын чулуу,
мөн тунамал чулуулгууд болох элсэн чулуу, олон элементийн хольц болон бага зэрэг
шохойн чулуу зэргээс бүрдэнэ. Тунадасжсан болон галт уулын гаралтай чулуулгийн суналт
болон уналт нь Транс Алтайн террейны туршид баруун-хойд чигтэй бөгөөд бүс нутгийн
бүтцийн чиг хандлагатай төстэй. (RPM Global, 2019).
Галт уулын болон тунамал чулуулаг нь шүлтлэг, кальцийн шүлтлэг (девон болон карбоны
үеийн) гантиган плутонудын интрузивуудтай ба эдгээр нь найрлагын хувьд гранодиорит,
гантиг, плагиогранит болон сиенит зэрэг, хэлбэрийн хувьд бүдүүн ширхэгтэй үелсэнгээс
жижиг пегматит бүхий тэнцүү ширхэгт хүртэл тааралдана.
Карбоны үеийн зарим жижиг габбро интрузивууд (<5 км. кв) мөн байх ба үүнийг интрузив
бүлгийн хамгийн бараан өнгөтэй эрдсийн бүлгийн төлөөлөл гэж үздэг.
Сүүлийн үеийн, тэр дундаа эрдэсжилтийн дараах үеийн дэл судал нь өмнөх үеийн
чулуулгаа хэрээслэн байх ба найрлагын хувьд микродиоритоос гантиг, сиенит болон
эрдэсжилтийн үеийн бөгөөд өмнөх үеийн дэл судал бүхий лампрофи зэрэг байна. (RPM
Global, 2019).
Транс Алтайн террейнд зүүн хэсэгт хэд хэдэн баруун-хойноос зүүн-урагш чигтэй тунадасны
сав газрууд байна. Эдгээр сав газрууд нь дээд палеозой, мезозой болон кайноозой эриний
тунадас, тэр дундаа карбон, перм, юрийн галавын үеийн нүүрсний агууламж бүхий давхарга
дээр нь орших, антропогены нягтраагүй дарааллуудаас, (үеүүдээс) бүрдэнэ. Энэ тунадасны
сав газруудын үүсэл гарвалыг мезозойн эринд өргөн хүрээтэй тектоник үйл явцын дунд
үүссэн томоохон ховдол бүтцүүдтэй холбоотой гэж үздэг. Тус сав газруудын хил хязгаар нь
девон, карбоны чулуулаг, галт уулын болон тунадаст давхарга болон гантиган интрузив
дундуур өнгөрнө. (RPM Global, 2019).
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5.6.3

Баян Хөндий талбай

Төслийн талбай нь ерөнхийдөө тэгш хавтгай, салхитай бөгөөд жилийн дөрвөн улиралд
гадаргын усгүй. Улирлын чанартай багахан хур тунадас, халуун зун, ууршилтын магадлал
их, мөн хур тунадас нь дулаан улиралд ихэнхдээ унадаг зэрэг нь гүний усыг нөхөн төлжих
боломжийг хязгаарлаж байгаа юм. (TT, 2019).
Хөрсний үндсэн чулуулаг газрын гадаргатай ойр. Хөндийн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн
үндсэн чулуулагт девон болон, эсвэл карбоны үеийн галт уулын (андезит, андезитийн
порфир) болон пирокластик чулуу (үнс, лапилл, чулуу, үнсэн туф ) давамгайлна. Эдгээр нь
мөн юрийн галавын галт уулын болон тунамлаар хучигдсан карбонийн үеийн интрузив
бүхий байгаа нь сонин. Тус бүсэд орших бүх чулуулаг нь антропоген үеийн тунадсаар
хучигдсан байна. (RPM Global, 2019). Төслийн уурхайн байршилд цуурлын бүс, газрын
гүний босоо хугарлууд элбэг.
Баян Хөндийн гидрогеологийн загварчлалын тойм:
•

Гүний усны систем нь тухайн орон нутгаас, нөхөн төлждөггүй гэхэд болно. Энэхүү
нөхөн төлжилт нь арай том газар нутгийн хэмжээнд илүү өндөрлөгт болно.

•

Гүний усны урсгал нь үндсэн чулуулгийн хагарлын дотор явагдана. Бүрэн бүтэн
байгаа үндсэн чулуулаг нь нэвчих чанар муутай тул ус дамжуулах чанар бага.

•

Гидравлик налууг хэмжээгүй боловч газрын гадаргын адил тэгш бөгөөд гадаргаас
ойролцоогоор 10 метрийн доор уст давхарга оршино гэж үзэж байна.

•

Ерөнхийдөө тэгш хавтгай топографи, гадаргын ус байхгүй зэрэг нь ил уурхайн
нөлөөллийн радиус том байх магадлалтайг хэлж буй юм.

Баян хөндий орд газрын гидрогеологийн судалгаа нь газрын түвшнээс доош 150 м гүнд
гурван цооног өрөмдөх ажлаас бүрдэв (BKHGD-01, 02, 03). BKHGD-01 нь “блокон бүтэц”ийг онилсон цооног байсан бол BKNGD-02 болон 03 нь “тектоник хагарлын бүс”-ийг
зорилтоо болгосон (Охь ус ХХК, 2017). Гэвч зөвхөн BKNGD-02 цооногт насосны шинжилгээ
туршилт хийсэн ба энэ нь усны бүтэмжтэй хагарлын бүсэд хүрсэн цорын ганц цооног байв.
Охь ус ХХК-ийн мэдээлснээр гидравлик дамжуулах чанарын хэмжилт ус татах явцад 0.047
м/өдөрт (5.4 x10-7 м/с) байсан бол нөхөн төлжихдөө 0.036 м/өдөрт (4.2x10-7 м/с) үр дүнтэй
гарсан. (Охь ус, 2017).
Энэ нь BKNGD-02 цооногийн (газрын түвшинээс доош 54.14 - 67.75 м) хагарал дах уст
давхарга нь 2.2 x10-6 - 2.9 x10-6 м/с орчим гидравлик дамжуулах чадвартайг харуулж байна.
Цооногийн нийт уртрагийн гидравлик дамжуулах чадвар нь 2.4 x10-7 м/с орчим байна. (Охь
ус, 2017).
Баян хөндий орчмын геологид нь (Зураг 3) юрийн галавын галт уулын болон тунамалаар
хучигдсан карбонийн үеийн интрузив бүхий девон болон, эсвэл карбоны үеийн галт уулын
(андезит, андезитийн порфир) болон пирокластик чулуулгийн (үнс, лапилл, чулуу, үнсэн
туф ) дараалал давамгайлна. Тус бүсэд орших бүх чулуулаг нь антропоген үеийн тундсаар
хучигдсан байна. (RPM Global, 2019).
Карбоны үеийн галт уулын чулуулаг нь андезит, порфирийн андезит болон базальт зэрэг
завсрын агууламжтай хэд хэдэн бүтцийн хувьд ялгаатай нэгжүүдээс бүрдэнэ. Блок болон
үнсний туф тус талбайн баруун-төв хэсэгт давамгайлсан литологи болно. Баян хөндийн
талбайн эрдэсжилтийн бүсийг өөртөө агуулах пирокластик чулуулаг нь дунд-дээд девоны
үеийнх ба тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн урагш болон баруун зүгт орших ялгаагүй
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девоны үеийн нэгжүүдийн нэг хэсэг Баруун-хуурай формацид хамаарах магадлалтай.
Пирокластик чулуулаг нь лапилл, үнсний туф болон бага зэрэг блок, үнс бүхий барьцалдсан
туф зэрэгтэй. Баян хөндийн зүүн-хойд зүгт орших девоны үеийн нарийн ширхэгтэй андезит
нь мөн девоны үеийн гэж таамагласан кварцын андезит порфирийн залгаасан
интрузивуудтай (RPM Global, 2019).
Девоны болон карбоны үеийн галт уулын болон пирокластик чулуулгийн аль аль нь
карбоны үеийн гантиглаг чулуун интрузивуудтай ба эдгээр нь хамгийн бага хувирсан, дунд
болон бүдүүн ширхэгтэй диорит, монзодиорит, монзонит болон гранодиоритоос авахулаад
гантиг, гантиган порфир, сиенит болон кварцын сиенитийн хамгийн их хувирсан үе шатны
төрөл бүрийн найрлагатай байна. (RPM Global, 2019).
Юрийн галавын галт уулын чулуулаг нь тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн өмнөд хэсэгт
тааралдах ба ихэнхдээ базальт (бүйлс хэлбэртэй) нэгжүүдээс бүрдэнэ. Түүнчлэн, суурь
конгломерат, түүн дээр нь бүрхэн орших улаан, улаан цагаан элсэн чулуу, алеврит зэргээс
бүрдсэн юрийн галавын тунадас хэсэг нь тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн өмнөд талд
орших ба ингэхдээ юрийн галавын галт уулын чулуулгийг дэвсэн оршдог. Юрийн галавын
литологи нь девон болон карбоны үеийн литологийн дээр тааралдаж байгаа нь онцлог юм.
(RPM Global, 2019).
Баян хөндийн талбайн хойд зүгт коллюв давамгайлсан тунадас бүхий томоохон талбайд
антропогены үеийн барьцалдаагүй тунадасууд мөн өргөн тархсан байна. Аллювийн
тунадасаар дүүрсэн горхины сувгууд уг талбайд өргөн тархсан ба девон, карбон, юрийн
болон антропогены үеийн чулуулаг, тунадаст давхаргуудыг даран оршино. Эдгээр горхины
сувгууд нь ихэнхдээ хуурай боловч үе үе болдог шуурганы дараах үер нь аллювийн
тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлдэг. Тухайн талбайд хэд хэдэн хагаралуудыг тогтоож,
карбоны үеийн интрузивууд, галт уулын нэгж бүхий хэлбэртэй, огтлолцолтой гэж үзсэн.
Эдгээр хагаралууд нь антропогены үеийн тунадасуудыг нөхөхгүй ч зарим хагаралууд нь
девон, карбон болон юрийг үеийн литологитой солбилцож байна. (RPM Global, 2019).
Баян Хөндий талбай болон Хүрэн цав-Босгын сайрын цооногийн талбайг хөндлөн огтлох
түр урсацын сайрууд болон эдгээр түр урсацын сайруудын ойролцоох малчдын худгийг
Зураг 8-д үзүүлэв. Эдгээр түр урсацын сайрууд нь малчин иргэдийн ашигладаг бага гүний
уст давхарга нөхөн сэргэхэд болон газрын доорх усанд хамааралтай экологид чухал үүрэг
гүйцэтгэнэ.
Гидрогеологийн хувьд тус талбай нь хүчин чадал багатай байх нь анхдагч сийрэг чанар
болон холбогдох гидравлик дамжуулах чадал нь бага, сийрэгжилтийн дийлэнх нь бүтцийн
деформациас үүсэх хагарал болон бусад байрлалын өөрчлөлттөй холбоотойгоор үүсч
буйгаас үүднэ. Тус бүс нь гидрогеологийн хувьд үндсэндээ цуурсан чулуурхаг террейн гэж
хэлж болно. Тус бүс нутагт ийм төрлийн чулуулгийн уст давхаргын тархац, шинж төрхийн
талаар тун бага мэдээлэл байна. Хязгаарлагдмал хэмжээтэй гүний усны нөөц нь сав
газруудын хагаралын захаар, мөн тойрон хүрээлсэн галт уулын талст болон хатуурсан
тунадаст хэсгүүдээс илэрсэн. Ижил төрлийн уст давхаргуудын адилаар энэхүү нөөцийн
хэмжээ нь тодорхой бус байх нь элбэг ба ихэнх гүний усны өрөмдлөгийн ажлууд энэ бүсэд
төвлөрч ажиллаагүй болно. Хагарсан чулуулаг нь огтолцсон хэсгүүдээр, усны нөөц нь
цэнгэг боловч хэмжээ, хадгалах орон зайн эзлэхүүн бага байна. Эдгээр нь гидравлик
түвшинд сав газрын уст давхаргатай холбоотой ч байж болно, холбоогүй ч байж болох учир
томоохон хэмжээний гүний усны хайгуулд ач холбогдолгүй гэж үздэг. (ERM болон
Састэйнэбилити Ийст Эйжиа ХХК, 2010).
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Эх сурвалж: RPM Global 2019

Зураг 3 Баян Хөндий талбайн геологи
5.6.4

Алтан нар талбай

АН ордын талбайд гурван гидрогеологийн туршилтын цооног өрөмдөн суурилуулсан бөгөөд
тэдгээрийн нэг (BKHGD-02)-т 150 м-ийн гүнтэй PQ өрөмдлөгийн штанг суурилуулсан. Уст
давхаргын шавхалтын туршилтыг Охь-Ус ХХК 2018 оны 9-р сарын 15-ны өдөр BKHGD-02
цооногт хийсэн. Нэг үе шаттай шавхалтын туршилтыг ойролцоогоор 3 цагийн турш 0.68 л/сийн ундаргатайгаар хийсэн. Алтан нар ордын уст давхаргын шинжилгээнд мөн Тетра тек
компани дүн шинжилгээ хийсэн болно. Энэхүү дүн шинжилгээгээр гидравлик дамжуулах
чадварыг 1.4 x10-6 м/с гэж багцаалсан бол цооногийн бүтэн уртын гидравлик дамжуулах
чадал нь 3.4 x10-7 м/с байхаар хэмжигдсэн.
Тетра тек компанийн насосын дүн шинжилгээний дүгнэлтээр доорх тайлалуудыг хийв:
•

Гидравлик дамжуулах чадвар өндөртэй хэсгүүд нь ойролцоогоор 10-6 м/с
дамжуулах чадалтай байна.
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•

Баян хөндийд өрөмдсөн гурван цооногийн зөвхөн нэг нь л хэмжихүйц усны
хэмжээтэй байв. Үүний адилаар Алтан нар талбайн гурван цооногийн нэгээс нь л
хэмжих болох хэмжээний ус гарч байв. Тиймээс гүний усны урсгал нь ихэнхдээ
бүхлээрээ байгаа чулуулагтай хагарал дотор явагдаж, уг хагарлын сүлжээд нь
хоорондын холбоо бага, гидравлик дамжуулах чадвар нь мөн хязгаарлагдмал
байна.

Алтан нар талбай нь андезит бялхмал давамгайлсан чулуулаг агуулах (‘Сикуэнс A’ гэх нь
элбэг) ба энэ нь тус талбайн зүүн-төв хэсгийг эзэлнэ (Зураг 4). Энэ чулуулгийг огцом
уналттай галт уулын гаралтай давтамж гэж төсөөлж буй бөгөөд арай гүнд параллел орших
баруун-хойд чигтэй гантиган порфир, болон нарийн ширхэгт гантиган лаколит эсвэл үелсэн
интрузив гэж таамаглаж буй интрузивуудтай гэж үзэж байна. Эдгээр интрузивууд нь 250 м
хүртэл өргөн, дээд урт нь 6 км хүрнэ. Уг андезит чулуулаг нь мөн Алтан нар талбайн
ойролцоо найрлагын хувьд тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн зүүн захын дагуух томоохон
гантиг интрузивтай төстэй хэд хэдэн баруун-хойд чигтэй нарийхан гантиг дэл судлан
(өргөнөөр <100 м ) интрузивтай. Түүнчлэн цөөн тооны, тус тусдаа орших (10-100 м өргөн)
баруун-хойноос зүүн-урагш болон зүүн-хойноос баруун-урагш чигтэй нугалааст дэл судлууд
нь мөн интрузив болно. Эвэржин бүтэцтэй андезит чулуулаг өргөн тархсан байгаа нь
томоохон лаколит эсвэл үелсэн гантиган чулуулагтай хүрэлцэж өөрчлөлт өрснөөс үүдсэн
гэж үзэж байна (RPM Global, 2019).
Тус талбайн баруун болон төв хэсгүүдийн геологи нь ихэнхдээ галт уулын бялхмал болон
туф маягийн андезит найрлагатай чулуулгын давтамжаас (‘Сикуэнс B’ гэх нь элбэг) бүрдэх
ба риолит, родиацит, андеүитын туф, болон ногоон өнгөтэй андезит зэрэг нь доор нь дэвсэн
байрлана. Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн энэ хэсгийн хиймэл дагуулын зургийг харвал
Сикуэнс B’ галт уулын чулуулаг нь Сикуэнс A’-гийн чулуулаг шиг тод ялгарсан шугам болон
топографийн шинж чанаргүй байгаа нь харагдана (RPM Global, 2019).
2017 оны босоо өрөмдлөгөөр олж авсан Сикуэнс B’ галт уулын чулуулгийн чиглэл нь дээрх
галт уулын чулуулаг баруун-хойд талдаа страйк, зүүн-хойшоо ойролцоогоор 20-30 градусын
налуутай байгааг илтгэнэ. Тусгай зөвшөөрлийн талбайн баруун болон төв хэсгүүдэд
интрузив чулуулаг нь хамаагүй цөөн бөгөөд талбайн өмнөд заагийн хажууд жижиг
гранодиорит (ойролцоогоор 200 х 300 м), мөн тал тал тийш харсан нугалааст андезит болон
риолитийн дэл судлууд ( ихэнхдээ <50 м өргөн, 1 км хүртэлх урт) байна (RPM Global, 2019).
Алтан нар талбайн хөндийнүүд нь нягтаршаагүй антропогены үеийн тунадасаар хучигдсан
байгаа. Антропогены энэхүү тунадасны үеүүдийн тархалтын хэлбэр дүрс нь үндсэн
чулуулгийн хагарал, заагийн дагуу хөгжсөн палеодренаж системийн тусгал болж байна.
Сикуэнс А болон B-ийн галт уулын чулуулгийн хооронд дээрх антропогены тунадасны
олдоц, тархацын хэлбэр нь их ялгаатай байгаа юм (RPM Global, 2019).
Сикуэнс А-ийн гантиг болон андезит чулуулгийг нь хэд хэдэн нарийхан (ихэнхдээ 50-200 м
өргөн) жигд байршсан (ойролцоогоор 0.5-1.0 км) палеодренаж хөндийнүүд хэрэн байрласан
байгааг газрын гүний, параллел орших зүүн-хойд чигтэй үндсэн чулуулгийн хагаралыг
илтгэж байна гэж үзэж байна. Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн баруун болон төв хэсгээрх
Сикуэнс B-ийн чулуулагт антропогены тунадас болон палеодренаж хэв шинж нь Сикуэнс Аг бодвол хамаагүй элбэг ба тодорхой чиггүй элдэв янзын байршилтай ус зайлуулах
системүүдтэй байх аж. Талбайн зүүн-төв хэсэгт орших цөөн тооны зүүн-хойноос баруунурагш болон хойд-урд чигтэй антропогены тунадасууд нь Сикуэнс А чулуулгийн дээгүүр
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үүсэн тогтсон үндсэн чулуулгийн үргэлжлэл байгаа гэдгийг илтгэж болох юм. (RPM Global,
2019).
Гидрогеологийн хувьд тус талбайн бүтээмж бага байгаа нь анхдагч сийрэг чанар болон
холбогдох гидравлик дамжуулах чадал нь бага, сийрэгжилтийн дийлэнх нь антропогены
тунадасыг эс тооцвол бүтцийн деформациас үүсэх хагарал болон бусад байрлалын
өөрчлөлттөй холбоотойгоор үүсч буй юм. Энэ антропогены тунадасууд нь анхдагч сийрэг
чанар болон гидравлик дамжуулах чанар ихтэй байх болно. (RPM Global, 2019). Ус
олборлолт нь гүний чулуулгийн харагалаас антропогены тунадаст тархаж болох боловч энэ
нь зөвхөн уг олборлолт нь тусгаарлагдмал бус, эсвэл нэвчсэн хагарал цууралтаас үүдсэн
гүний болон гүехэн, гадаргад ойр давхарга хоорондын холбоотой хэсгүүдэд л тохиолдож
болох юм.
Тус бүс нутагт ийм төрлийн чулуулгийн уст давхаргын тархац, шинж төрхийн талаар тун
бага мэдээлэл байна. Хязгаарлагдмал хэмжээтэй гүний усны нөөц нь сав газруудын
хагаралын захаар, мөн тойрон хүрээлсэн галт уулын талст болон хатуурсан тунадаст
хэсгүүдээс илэрсэн. Ижил төрлийн уст давхаргуудын адилаар энэхүү нөөцийн хэмжээ нь
тодорхой бус байх нь элбэг ба ихэнх гүний усны өрөмдлөгийн ажлууд энэ бүсэд төвлөрч
ажиллаагүй болно. Хагарсан чулуулаг нь огтолцсон хэсгүүдээр, усны нөөц нь цэнгэг боловч
хэмжээ, хадгалах орон зайн эзлэхүүн бага байна. Эдгээр нь гидравлик түвшинд сав газрын
уст давхаргатай холбоотой ч байж болно, холбоогүй ч байж болох учир томоохон
хэмжээний гүний усны хайгуулд ач холбогдолгүй гэж үздэг (ERM болон Састэйнэбилити
Йист Эйжиа ХХК, 2010).
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Зураг 4 Алтан нар талбайн геологи (RPMGlobal, 2019)
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Долооны цэнхэр цооног
Дээр өгүүлсний дагуу, уул уурхайн үйл ажиллагааны усны хэрэгцээг хангахад Баян хөндий,
Алтан нар ордуудын ойролцоох газар хангалттай биш. Гүний ус агуулах боломжтой алтны
ордуудтай хамгийн ойр газрууд нь Баян хөндий болон Долооны Цэнхэр хөндий юм. Энэ нь
Транс Алтайн террейны зүүн хэсэгт орших баруун-хойноос зүүн-урагш чигтэй тунадаст сав
газруудын нэг юм. Эдгээр сав газрууд нь дээд палеозой, мезозой болон кайноозой эриний
тунадас, тэр дундаа карбон, перм, юрийн галавын үеийн нүүрсний агууламж бүхий давхарга
дээр нь орших, антропогены нягтраагүй үеүдээс бүрдэнэ. Тус сав газрын галт уулын
тунадаст чанар нь илүү их учир уурхайн ойр орчимд байгаа бусад уст давхаргатай
харьцуулахад гүний ус олборлох боломжтой болгож буй юм. (Охь Ус ХХК, 2017).
Тус бүс нутгийн тунадаст үеүдийг өмнөх эрдсийн болон гүний усны хайгуулын ажлын үеэр
судалсан болно. Тунадаст сав газрын хамгийн доорх үеүд нь ихэнхдээ дээд юрийн, болон
доод цэрдийн үеийн элсэн чулуу, аргилалт, шавар, болон бага зэрэг галт уулын композит
орсон байна. Эдгээр суурин тунадасны үеүд нь бүтээмж, гарц багатай гэж тодорхойлогдсон
ба гүний усны эх үүсвэр болгох боломж хомс. Бүс нутгийн хувьд гүний усны эх үүсвэр болох
хамгийн их боломжтой нь дээд цэрдийн үеийн сав газрууд болно. Энэхүү ус агуулж буй
үеүдийн тархац нь харилцан адилгүй боловч өрөмдлөгийн явцад эдгээр давхаргуудыг
дайран өнгөрсөн хэсгүүдэд нь уст давхарга мөн болохыг тогтоосон болно. Гүний ус нь
ихэнхдээ цэвэр байх агаад бага зэрэг хужирлаг. (Охь Ус ХХК, 2017).
Урьдчилсан хайгуулын ажлын хүрээнд Баян хөндий ордын өмнөд болон зүүн-өмнөд зүгт 7
км зайд хоёр ширхэг уст давхарга байгааг тогтоосон болно. Эдгээрийн Баян хөндий гэх
хэсэг нь Баян хөндийн алтны ордноос 2.5-10.0 км зайд орших бол Долооны цэнхэр хоолой
нь Алтан нар ордноос 3.5-35.5 км зайд оршино. (Охь Ус ХХК, 2017).
Өрөмдлөгө, уст давхаргын шинжилгээний ажлын үр дүнд өмнөд хэсэг нь аж үйлдвэр, уул
уурхайн хэрэгцээнд ашиглаж болохуйц хэмжээний усны нөөц агуулаагүй болох нь
тогтоогдсон. Харин хойд хэсэг нь, газрын зурагт үзүүлсний дагуу, ойролцоогоор 10 л/с-ийн
боломжит нөөцтэй болох нь тогтоогдсон. Энэхүү дүгнэлтийг өрөмдлөгийн 12 цооног болон
уст давхаргын тухай хязлаагдмал мэдээллийг үндсэн дээр хийсэн болно.
Хүрэн цав болон Босгын сайр цооногууд
Рэмболл компани нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн тогтмол хэрэгцээнд
суурилсан Хүрэв цав, Босгын сайр цооногоос (Зураг 5) авсан уст давхаргын шинжилгээг
хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү өгөгдлийг Тейсийн тэгшитгэлийн Купер, Жэйкобын шулуун
шугамын деривативаар боловсруулж дүрсэлсэн болно. Таван цооногт ашиглалтын тогтмол
өгөгдлөөр шинжилгээ хийсэн. Эдгээр таван туршилтаар уст давхаргын дамжуулалтын
нийтлэг дундаж нь 25.5 м2/өдөрт байхаар тогтоогдсон.
Уст давхарга нь ус зайлуулалтын хариуг үйлдэл үзүүлэхдээ хязгаарлагдмал, эсвэл
шүүрэлтэт хагас-тусгаарлагдмал уст давхаргын адил байсан ба хил хязгаарын саад бүхий
байгаа нь илэрхий байсан. Ус нийлүүлэх цооногийн талбай нь сав газрын хагарсан
чулуулгын уст давхаргын дунд байрлах ус юүлэлдэх хэсэгт байрлана. Тиймээс, уг талбайд
тодорхой хязгааргүй системүүд өргөн тархсан, ингэхдээ тодорхой саад (юүлэлдэх хэсгийн
зааг) болон нөхөн сэргээгдэх (гидравлик сувгийн хагарал) зааг байхыг үгүйсгэхгүй.
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Уст давхаргыг өөртөө агуулах чулуулгийн хагарал нь өөрөө харьцангуй ялгаатай
анизотропитой (өөр өөр чиглэл гидравлик дамжуулах чанар нь ялгаатай байдал) байж
болох юм. Ус таталтын явцад хамгийн их гидравлик дамжуулалтын чанартай хэсэгт хамгийн
түрүүнд тархаж, гидравлик дамжуулалт багатай хэсэгт багасах үр дагавартай ба энэ нь
эргээд гүний ус нийлүүлэлтийн төлөвлөж буй хэмнэлийг алдагдуулах нөлөөтэй байж
болзошгүй юм.
Хүрэн цав, Босгын сайрын юүлэлдэх талбайд, ус нийлүүлэх хэсэг нь 30-аас илүү метрийн
гүнд хэсэгчлэн эсвэл бүрэн хязгаарлах литологиор бүрхэгдэн байрлана. Тус сав газрын уст
давхаргын ус таталт нь илүү гүехэн, газрын гадаргатай ойр байрлах малчдын амьжиргааг
мөн гүний уснаас хамааралтай экологийг тэтгэх уст давхарга зэрэгт тархан нөлөөлөхийн
тулд тус бүс нутгийн хэмжээнд, гүн болон гадаргад ойр давхарга хоорондоо багагүй
хэмжээгээр холбоотой байх шаардлагатай. Тус уст давхаргын юүлэлдэх сав газрын
гидравлик хил хязгаар нь ус таталтыг сав газраас халихаас сэргийлнэ гэж үзэж байна. Энэ
нь ус таталтын нөлөөллийг ус давхаргын юүлэлдэх сав газраас гадуур тархахаас сэргийлэх
боловч тус сав газраас ус таталт үлэмж хэмжээгээр ихсэхэд хүргэнэ.
Тетра тек компани нь мөн төсөлд зориулан Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудын
урьдчилсан ус хангамжийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн (TT, 2019 он). Энэхүү үнэлгээнээс
үүдэн 2019 оны 4 сард, нийт 12 цооногоос тав нь 2-4 л/с хэмжээтэй усны гарцтай болох нь
тогтоогдсон юм. Мөн энэ өгөгдлөөс уст давхаргуудын хэмжээ, болон уурхайн ашиглалтын
хугацаа зэргээс Хүрэн цав, Босгын сайр нь 14.5 л/с-ийн нөөцтэй гэж дүгнэсэн. (Охь УС ХХК,
2017).
Дээр дурдсаны дагуу Хүрэн цав болон Босгын сайр уст давхаргуудаас шаардагдах усны
хэрэгцээ нь 7 л/с орчим. Хэрэв энэ тооцоолол нь зөв бол, Хүрэн цав болон Босгын сайрын
уст давхаргын гүний усны нөөц нь уг төслийн усны хэрэгцээг хангах боломжтой. (TT, 2019
оны 9 сарын 19).
Баян Хөндийн ус хангамжийн талбай
ХЦ-БС худгуудын талбайд байрлах олборлолтын 4 худаг (BKW16, 21, 30, 44), шинэ болон
хуучин кемпийн худгууд нь төслийн ус хангамжийн эхний эх үүсвэрийг бүрдүүлсэн (Охь ус,
2019). Олборлолтын 4 худгууд тус бүрдээ газрын доорх усны хяналтын худгуудтай (<10m).
Одоогийн олборлолтын худгууд болон холбогдох хяналтын цооногуудын нэгтгэлийг Хүснэгт
1-д үзүүллээ.
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Хүснэгт 1 Одоогийн ус хангамжийн худгууд болон холбогдох газрын доорх усны хяналтын цооногууд (Охь ус, 2019)
Borehole

E

N

Elevation

Location

Date Drilled

Borehole
Depth

Drilled
Diameter

(m bgl)

(mm)

Permanent
Casing
Depth
(m)

Permanent
Casing Dia.

Installation
Depth

Installation
Dia

Water-bearing
lithology

Water bearing
Lithology

GWL

(mm)

(m bgl)

(mm)

(m bgl)

(Okhi-Us, 2019)

m RL

WGS84 UTM Zone

RL

Production Wells
BKW16

480415.0 4860323.0

1215.3

West KT-BS wellfield

Jun-19

92

219

12.0

219.0

12 - 84

159

15.4 - 88.3

C1

1212.0

BKW21

483347.0 4859575.0

1217.0

East KT-BS wellfield

Aug-19

66

219

12.0

219.0

12 - 60

159

15.7 - 59

P1

1206.2

BKW30

481110.0 4860198.0

1212.3

West KT-BS wellfield

Aug-19

90

219

24.0

219.0

30 - 84

159

50 - 78

C1

1208.1

BKW44

480910.0 4860466.0

1216.1

West KT-BS wellfield

Sep-19

90

219

12.0

219.0

12 - 90

159

45 – 87.4

C1

1207.6

BKW16_M

480420.2 4860320.4

1215.3

West KT-BS wellfield

Jun-19

50

150

-

-

5 - 50

110

-

C1

?

BKW21_M

483350.7 4859584.0

1216.8

East KT-BS wellfield

Aug-19

50

150

-

-

5 - 50

110

-

P1

1206.0

BKW30_M

481117.5 4860200.0

1212.4

West KT-BS wellfield

Aug-19

50

150

-

-

5 - 50

110

-

C1

?

BKW44_M

480911.7 4860472.0

1216.2

West KT-BS wellfield

Sep-01

50

150

-

-

5 - 50

110

-

C1

1207.7

HUDAGK (new camp well?)

484245.0 4866669.0

1276.3

New camp

Sep-19

102

219

18

219

30 - 60

159

36 - 56

C1

1261.7

HUDAG2

482626.0 4867909.0

1283.4

Near old camp well

Sep-19

100

150

18

159

10 - 90

110

19.05 – 84.0

C1

1264.3

Old camp well - Maikhan
Khuren

482623.0 4867906.0

1283.3

Old camp

Oct-19

?

?

?

?

?

?

?

C1

?

Monitoring Wells

Camp Wells
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Зураг 5 Хүрэн цав болон Босгын сайр цооног
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Усны чанар
Газрын доорх усны дээжүүдийг цооногийн талбай болон кэмпийн худгууд, төлөвлөж буй ил
уурхай дахь нэг цооног, мөн ойролцоо орших малчдын худгуудаас авсан. Дээжүүдэд хэд
хэдэн параметруудыг шинжилсэн. Бүх дээжүүдийн үр дүнг Монгол улсын ундны усны
стандарттай харьцуулахад зэс, молибден, хүнцэл зэрэг зарим хүнд металлууд болон
давсжилт, хатуулаг ерөнхийдөө их байна (РОМА, 2020).
Хүснэгт 2-т Газрын доорх усны шинжилгээний үр дүнг үзүүлсэн ба тодруулж харуулсан
хэсгүүд нь Үндэсний стандарт MNS0900:2018-аас давсан, саарал өнгөөр будсан хэсгүүд нь
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ундны усны чанарын удирдамжаас дээгүүр байгааг
харуулж байна.
Хүснэгт 2 Одоогийн ус хангамжийн худгууд болон холбогдох газрын доорх усны хяналтын
цооногууд (Охь ус, 2019)
Well name
Analyte

BKHGD-02
Unit

BKW9

BKW16

BKW30

East Khurentsav

Pit

pH

BKW21

BKW36

BKW44

New Camp

West Khurentsav

Tsagaan
Hudag
(old camp)

7.17

7.49

7.13

7.34

6.92

6.61

7.58

8.25

7.96

EC

µS/cm

11,756

2,208

2,687

8,717

5,936

13,945

5,182

2,631

3,500

TDS

ppm

5,878

1,103

1,263

4,097

2,790

9,064

3,109

1,578

2,109

Cl

mg/l

1,157.3

188.0

234.3

2,591.5

1,384.5

5,058.8

681.6

237.9

447.3

SO4

mg/l

2,750.0

505.0

556.0

400.0

505.0

641.0

1,355.0

781.0

874.0

HCO3

mg/l

122.0

128.1

128.1

164.7

79.3

85.4

140.3

54.9

115.9

Na,K

mg/l

1,348.0

199.3

180.0

1,133.7

329.4

2,140.0

520.1

454.4

459.0

Ca

mg/l

555.1

147.3

194.4

511.0

641.3

1,022.0

441.9

72.1

232.5

Mg

mg/l

69.9

25.5

35.9

115.5

54.7

158.1

62.0

11.6

17.0

NH4

mg/l

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

1.8

0.7

As

mg/l

0.013

0.048

-

0.032

0.013

-

0.007

-

0.002

Sr

mg/l

11.070

1.215

-

9.580

12.185

-

6.517

1.713

1.713

Ni

mg/l

0.006

<0.0003

-

0.034

0.041

-

0.025

<0.00017

0.002

Mn

mg/l

0.129

0.032

-

<0.005

0.253

-

0.006

<0.005

<0.005

Pb

mg/l

<0.01

<0.005

-

-

0.016

-

<0.005

<0.005

<0.005

F

mg/l

1.290

-

-

-

-

-

-

2.120

-

Na

mg/l

-

150.0

-

1,810.0

850.0

-

744.0

459.0

462.0

bold

MNS National Guidelines 0900:2018
WHO Edition F. Guidelines for drinking-water quality. WHO Chronical 2011; 38: 104-8

Эх сурвалж, РОМА, 2020

Дээжлэлтийн цэгүүдийн хоорондох газрын доорх усны урсгал болон гидравлик холбоог
илүү нарийвчлан ойлгохын тулд хоолойн (piper) диаграммыг ашиглан газрын доорх усны
геохимийн өөрчлөлтийг үнэлсэн. Хоолойн диаграммаар усны чанарын үр дүнгүүдийг
илэрхийлэн Зураг 7-д үзүүллээ.
Уурхайн цооног (BKHGD-02)-ийн ус нь давсархаг, саармаг рН-тай, хүнцэл зэрэг зарим хүнд
металлын агууламж өндөртэй байна. Баян Хөндийн уурхайд харагдахуйц алтыг барьж
байгаа судлуудад гематит ба жижиг спекулярит тэмдэглэгдсэн бөгөөд энэ эрдэсжсэн зүйл
нь борооны устай харилцан үйлчлэлд орж исэлдэх нөхцөл үүсэж болзошгүйг илтгэнэ
(ROMA, 2020).
Зүүн зүгийн ХЦ-БС сайрууд (BKW9 ба 21)-ын газрын доорх ус нь бага зэргийн давслаг эсвэл
цэвэр байх бөгөөд химийн найрлагын хувьд “холимог”, сульфатын концентрац харьцангуй
өндөр байдаг. Эдгээр зүүн зүгт байх сайрын дээж болон Na:Cl-ийн (ммоль/л-ээр) харилцаа
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холбоог 6-р зурагт үзүүлсэн, мөн шавхалтын туршилтын явцад ажиглагдсан гидравликийг
тасралтгүй байдлаар тооцсон (ROMA, 2020).
90

BKW9

80

BKW16
BKW30

70

BKW44
New Camp

Na (mmol/L)

60

Tsagaan Hudag

50

40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cl (mmol/L)
Зураг 1 Газрын доорх усны дээжин дэх Na ба Cl-ын хоорондын харилцан хамаарал
Баруун зүгийн ХЦ – БС сайруудын газрын доорх усанд давс их хэмжээгээр илэрсэн. Энэ
хэсгийн дээжид Na, Cl-ын харьцаа 1: 1 байгаа нь натрийн нэмэлт эх үүсвэртэй (хлорид бага
эсвэл байхгүй байх магадлалтай) –г илтгэнэ. Мөн рН-ийн ялгаатай утгууд болон тэдгээрийн
өөрчлөлт нь зүүн хэсгийн сайраас ялгаатай болохыг харуулж байна. BKW30 буюу баруун
хэсгийн сайр нь өөрийн гэсэн геохимийн үзүүлэлттэй. Энэхүү сайр нь хамгийн бага өндөрт
орших төдийгүй харилцан хамаарлын 1: 1 шугаманд байрлах бөгөөд агаар мандлын
тэжээгдлийн нөлөөгөөр EC/TDS агууламж бага байх төдийгүй газрын доорх усны янз бүрийн
төрлүүдтэй холилдоно.
Кемпэд ашиглахаар төлөвлөж буй худагуудаас газрын доорх усны дээж авсан, ДЭМБ,
Монгол улсын ундны усны давсжилт, хатуулаг, хлорид, натри, сульфат, кальци, аммиак,
фтор, мышьяк, марганец, сурьма, аммиак, стронцигоос хэтэрсэн үзүүлэлттэй байна. Урвуу
осмос цэвэрлэх байгууламжийг боловсруулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд, уурхайн талбайн
байгууламжид, дотоод хэрэгцээнд зориулагдсан байнгын кемпд ашиглахаар төлөвлөсөн.
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Зураг 2 Дээжин дэх усны чанарыг илэрхийлэх диаграм
Гадаргын ус
Төсөл нь Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай сав газрын өмнөд хэсэгт байрлана. Энэ нь Монгол
орны хамгийн том ай сав газар доторх гадагш урсгалгүй хаалттай сав газар ба гадаад их
далайд цутгахгүй (Батнасан 2004). Тус сав газрын өмнөд хэсгийн гадаргын бараг бүх усны
урсгал нь түр зуурынх ба жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байна. Бүс нутгийн жилийн дундаж
хур тунадас нь 105 мм ба үүний дийлэнх нь зуны улиралд ширүүн бороо, шуурганы үеэр
унана. Үндсэн чулуулгийн ил гарсан хэсэг, гадаргын усан урсгал зэрэг нь 20 мм болон
түүнээс илүү хэмжээний хүчтэй борооны дараа тохиолдох магадлалтай. Гадаргын усан
урсгал бий болгоход шаардлагатай усны хэмжээ нь борооны хүч, үргэлжлэл, гадаргын
налуу болон гадаргын урсцын чадавх зэргээс хамаарна.
Өндөр уулнаас эхлэн түр урсацтай гол горхинд нийлэх газар нутгийг хөндий, сав газарт
хамруулав. Урсгалын чиглэл нь газарзүйн байрлалаас хамаардаг бөгөөд уурхайн хувьд
голын урсгал баруун өмнөд зүг рүү чиглэнэ. 7, 8-р саруудад гадаргын усны 70-аас 80% -ийг
бүрдүүлдэг байна (ROMA, 2020).
Гадаргын урсац нь түр зуурын бөгөөд урьдчилан таамаглах боломжгүй тул, эдгээр урсац нь
орон нутгийн хүн ам болон зэрлэг амьтдад тус багатай (гүехэн цөөрөм шалбаагийн
төлжүүлэх зэргийг эс тооцвол). Топографиас хамааран, эдгээр урсац нь тунадсаар баялаг
байх нь элбэг ба бороо орсон газраас уулын уруу, хөндийгөөр харьцангуй хурдан урсана.
Энэхүү урьдчилан тааварлах боломжгүй байдал нь тэднийг аюултай үзэгдэл болгодог
бөгөөд мал, зэрлэг амьтад, хүн болоод дэд бүтцэд уршигтай.
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Бүс нутгийн жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ 105мм бөгөөд 1981 оноос 2010 оны
хооронд жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ 15-20 хоногийн дунджаар 60 мм-ээс бага
байсан (Tetra Tech, 2019) ба энэ нь ихэвчлэн дулаан саруудад (4-р сараас 9-р сар)
тохиолдоно. 50 жилд нэг удаа 1 хоногийн дотор хамгийн ихдээ 50-60 мм хүртэл хур тунадас
орох магадлалтай (Tetra Tech, 2019). Бүс нутгийн жилд уурших ууршилтыг 2,900 мм-р
тооцдог (Tetra Tech, 2019). ХЦ-БС сайрууд нь зүүн хойд зүгээс болон баруун урд зүгээс
нийлэн ирж түр урсацтай голуудыг дайран өнгөрч хойд зүгт байрлах Долоон Цэнхэрийн
хөндийг чиглэх бөгөөд зүүн хойд болон баруун урд зүг нь талбайн урд хэсэгт хүртэл
ойролцоогоор 7 км үргэлжилдэг. Судалгааны ажил, тэмдэглэлийн дагуу гадаргын ус
тэмдэглэгдээгүй байна (ROMA, 2020).
Төслийн дараагийн шатанд төслийн талбайн зураг төслийн ажилд зориулан газрын
гадаргын усны загварчлалыг хийж гүйцэтгэх болно. (TT, 2019 оны 12 дугаар сар).
Баян хөндий
Бүс нутгийн уур амьсгал, газар орны байдлаас үүдэн тогтмол урсацтай гол горхи байхгүй.
Төслийн талбайг түр зуурын урсгалтай голын голдрил хэрэн оршино. Газрын гадаргын
тогтмол орших усны эх үүсвэр байхгүй тул ус ашиглалтын тухай авч хэлэлцээгүй болно.
Газар орны топографи нь зүүн-хойноосоо баруун-урагш налуу ба тус талбайгаас эх авах
эсвэл дээгүүр нь өнгөрөх түр зуурын урсац нь мөн баруун-урагш чиглэнэ. Судлагдсан
талбайн ойр орчимд хүн амын нягтрал бага тул голын хуурай голдрил, уул толгод нь
тодорхой оноосон нэргүй. Баян хөндий талбайг агаарын ташуу зургаар үзүүлэв (Зураг 9)
(Эко Трэйд 2017a).
Хайгуулын талбайг дайрч өнгөрөх түр зуурын урсгалтай хамгийн өргөн гол нь тус талбайн
хойд зүгт орших уулс болоод зүүн-хойшоо 23 км-т, д.т.д 1,729 м өндөрт орших Бор хайрхан
уулын баруун бэлээс эх авна. Эдгээр хуурай голын голдрил нь дээд тал нь 200 м өргөн,
хайгуулын талбайн баруун-хойд талаар нь дайрч баруун-өмнөд талд нь орших Долооны
цэнхэр хөндийгөөс, зүүн-өмнө талд нь орших Шаргын говь руу хүрдэг улирлын чанартай
урсацтай голуудтай нийлдэг аж. Голын урсац нь голцуу зуны улиралд үерийн үеэр
тохиолддог ба давтамж нь хөрс, газар орон болон хур тунадаснаас хамаарна. (Эко Трэйд
2017a).
Зураг 8-д Хөндий төслийн талбайн түр урсацтай голуудыг болон урагш сунасан ХЦ-БС
сайруудыг үзүүлэв
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Эх сурвалж: РОМА, 2020

Зураг 3 Түр урсацууд (РОМА, 2020)
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Уурхайн талбайд ойр орших хуурай сайрууд болон гадаргын ус нь гадаргын урсац болон
сайрын (Баян Хөндий судалгааны талбайд хоёр, тус талбайгаас баруун зүгт байрлах нэг
сайр) хурдсаар (дээжлэлт хийсэн 3 байршил) бохирдох боломжтой байна. Эдгээр дээжид
хүнд металлын шинжилгээ хийсэн ба Баян Хөндий талбай дахь сайраас авсан хоёр дээжид
хүнцэл, молибдений агууламж элсэрхэг хөрсөн дэх бохирдлын хэмжээ үндэсний
стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс дээгүүр байв. Баян Хөндий талбайгаас авсан
нэг дээжид зэсийн агууламж мөн стандартын ЗДХ-нээс дээгүүр байсан. Дээжүүд нь хөрсөнд
агуулагдах зэс болон молибдены байгаль дахь агууламж өндөр байхад хүдрийн биет
оролцдог болохыг харуулж байна (Eco Trade 2017a).

Зураг 4 Баян Хөндий хайгуулын талбайн агаарын ташуу зураг
Алтан нар
Бүс нутгийн уур амьсгал, газар орны байдлаас үүдэн тогтмол урсацтай гол горхи байхгүй.
Төслийн талбайг зарим түр зуурын урсгалтай голын голдрил дайран өнгөрнө. Газрын
гадаргын тогтмол орших усны эх үүсвэр байхгүй тул ус ашиглалтын тухай авч хэлэлцээгүй
болно. Энэ хайгуулын бүсэд ширгэдэг, давст нуур дөрвөн ширхэг байгаагаас, ямар нэгэн
тогтмол урсацтай гол, горхи байхгүй. Эдгээр нь ихэнхдээ төслийн талбайг хэрэн орших
голын хатсан голдрил ба агаарын ташуу зургийг үзүүлэв (Зураг 10).
Уг талбайг дайран өнгөрөх томоохон голдрилууд нь зүүн-хойд зүгт орших Баян зүрх уулын
(д.т.д. 1,543м) бэлээс эх авч баруун урагш чиглэн урсдаг. Хойд зүгт орших Халбийн уулны
(д.т.д. 1603 м) зүүн салаанаас нь мөн зарим гол горхи эх авч урагш урсана. Голын
голдрилоор түр зуурын чанартай урсац бий болоход эдгээр нь хайгуулын талбайн баруун
хэсэгт орших улирлын чанартай давст нууранд цутгана. Эдгээр нууранд цутгах ус нь өмнө
ERD001_B5_Усны нѳѳц.docx

Page 23

B5: УСНЫ НӨӨЦ

зүгт байрлах Эдрэн нурууны хойд талынх нь бэлээс, хойд зүгт орших Халбийн нурууны зүүн
хөлөөс, мөн зүүн-хойно орших Баян зүрх уулнаас тус тус эх авна. Ихээхэн хэмжээний түр
зуурын урсгал үүсвэл энэ нь Шаргын говьд цутгана. Хайгуулын талбайг дайран өнгөрөх
хамгийн өргөн голын голдрил нь дээд тал нь 160 м хүрнэ (Эко Трэйд 2017b).
Алтан нар тусгай зөвшөөрлийн талбайгаар дайран өнгөрөх голын голдрилоор гадаргын ус
урсах явцдаа ирээдүйд газрын гадаргуу, өнгөн хөрс, хөрс, гадаргын ус, хөрсний ус зэргийг
хордуулах эрсдэлтэй уул уурхайн үйл ажиллагааны бохирдлыг тээвэрлэж болзошгүй.
Суурь судалгааны өгөгдөлд зориулж эдгээр голын хуурай голдрилоос хоёр ширхэг дээж авч
хүнд металын агууламжийг шинжилсэн. Хөрсөн дэх хүнцэл болон молибдены үндэсний
стандартаар зөвшөөрөгдөх элсэрхэг хөрсөн дэх хорт бодисын түвшинээс илүү байсан нь
хүдрийн биет хөрсөн дэх хүнцэл болон молибдений агууламжийг нэмэгдүүлж байгаагаас
гэж дүгнэж байна (Эко Трэйд 2017b).

Зураг 5 Алтан нар хайгуулын талбайн агаарын ташуу зураг
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Дүгнэлт
Ус хангамжтай холбоотой үйл ажиллагааны нөлөөллийн бүсийн үнэлгээ хийгдсэн ба үр дүнг
нь Бүлэг 5. Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ-д үзүүлсэн болно.
Гидрогеологийн горим
Охь-Ус (2019) ба Тетра Тех (2019) нарын дахин боловсруулсан өмнөх судалгааны ажилд
үдэслэсэн гидрогеологийн ерөнхий загвар төслийн дүгнэлтийг РОМА, 2020 онд өгсөн:
•

Түр зуурын устай холбоотой уст давхаргууд нь тогтмол байдаг бөгөөд тогтмол бус
хур тунадас болон дараачийн урсцаар тэжээгддэг.

•

Төслийн талбайн үндсэн чулуулгийн уст давхаргын давсжилт их бөгөөд уурхайн
талбайд ойролцоогоор 1,216mRL (~ 10.0 mbgl), шинэ кэмпийн талбайд 1,261mRL (~
14.6mbgl), 1,264mRL, хуучин кэмпийн талбайд (~ 19.0mbgl), ХЦ - БС сайрын
цооногийн талбайд 1,206-1212mRL (3.3 - 10.8 м) байна.

•

Үндсэн чулуулгийн уст давхаргууд орон нутгийн шинжтэй бөгөөд ан цавын хагарал
дотор урсдаг болохыг геохимийн болон урсгалын туршилтууд харуулж байна.

•

Гүн нэмэгдэх тусам нягтшил болон давсжилт ихэссэнээр үндсэн чулуулгийн уст
давхаргууд босоо чиглэлд шилжих төлөвтэй байна.

•

Хагарал бүхий үндсэн чулуулгийн уст давхаргууд ерөнхийдөө бага ундаргатай, маш
олон янзын, найдваргүй гидравлик хариу үйлдэлтэй байдаг. Гидравлик
дамжуулалтыг ихэвчлэн 1E-06 м/с-ийн хооронд тооцдог.

•

Гидравлик градиент нь урд болон баруун урд хэсгээс илүү хойд хэсгээрээ өндөр
байна. Энэ нь харьцангуй хавтгай байр зүйн бүс нутагт, ялангуяа ХЦ - БС сайруудын
цооногийн талбайд тэгширч, буурна гэж үздэг.

•

Гүехэн цэвэр болон гүнзгий үндсэн чулуулгийн давстай уст давхаргуудын аль
алиных нь хажуугийн болон босоо хэмжээг боломжит мэдээлэлд үндэслэн бүрэн
тодорхойлоогүй байна.

Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудын ус хангамжийн үнэлгээгээр таван цооног нь 2-4 л/с ус
гаргах чадалтай нь тогтоогдож, Хүрэн цав болон Босгын сайр цооногудын тунадаст үеийн
уст давхаргууд нь төслийн хэрэгцээ болох 7 л/с-ийг хангаж чадахуйц 10 л/с ус нийлүүлэх
бололцоотой нь тогтоогдсон.
Малчдын худаг нь чулуулгийн хагарал дахь уст давхаргатай хязгаарлагдмал эсвэл бараг
холбоогүй боловч тунадаст давхаргын усны сав газруудтай холбоотой байх магадлалтай,
газрын гадаргад ойр антропогены тунадаст давхарга, түр зуурын юүлэлдэх хэсэгт
байрлана. Тунадаст давхаргын ус нь тусгаарлагдмал эсвэл хагас-тусгаарлагдмал гэж
таамаглаж байгаа ба энэ нь газрын гадаргад ойр усны нөөцөөс хамаарал бүхий ус
хэрэглэгчдэд тусах нөлөөг багасгана гэж үзэж байна.
Усны баланс болон уурхайн нуурын үнэлгээгээр ил уурхайд ойролцоогоор өдөрт 33 м3 гүний
ус орж ирнэ хэмээн тооцоолсон. Эдгээр судалгаанаас 35 м гүнтэй, ил уурхайн нуур үүсэж
болохыг тогтоосон ба уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа зогсоод ойролцоогоор 38 жил
өнгөрсний дараагаар тэнцвэржих төлөвтэй байна. (TT, 2019 оны 12 сар).
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Хайгуулын талбай дахь гадаргын ус нь түр зуурынх тул усан хангамжийн найдвартай эх
үүсвэр болж чадахгүй. Одоог хүртэл хийгдсэн судалгааг харвал Баян хөндий, Алтан нар
талбайн чулуулгийн уст давхаргын гүний усны тархац ховор байгаа ч төслийн хэрэгжилтийн
үе шат бүрд тодорхой удирдлагаар хангах, тэр дундаа ил уурхайн хажууд ус зайлуулах
зэрэг шаардлагатай болно.
Гадаргын ус
Гадаргын ус ховор боловч үер тохиолддог тул гадаргын усны таамаглаж буй урсцад
шаардлагатай менежмент, стратеги хийх нь ирээдүйн чухал ажил юм. Талбайн гадаргын
усны загварчлалыг төслийн дараагийн үе шатанд талбайн дотоод дизайныг хөгжүүлэхэд
ажиллуулна (Tetra Tech, 2019).
Түр зуурын гадаргын усны урсац нь экологийн хамааралтай газрын доорх ус болон малчин
иргэдийн ашигладаг гүний усыг нөхөн сэргээх / тэжээхэд чухал эх үүсвэр болж болзошгүй
юм.

ERD001_B5_Усны нѳѳц.docx

Page 26

B5: УСНЫ НӨӨЦ

Ашигласан материал
2030 Уотер Рисорсес Груп. 2014.
Монгол орон дах асуудлууд.

Усны нөөцийн менежментийн зорилтот шинжилгээ.

Азийн хөгжлийн банк. 2014. Цөл нутаг дахь эрэлт хэрэгцээ. Монгол Улсын ус, эрчим хүч,
уул уурхайн гинжин хэлхээ.
Батнасан,Н. 2004. Монгол орны цэвэр усны асуудлууд.
Эко Трэйд ХХК 2017а. Баян Хөндий. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн суурь судалгаа.
Эко Трэйд ХХК 2017б. Алтан нар. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн суурь судалгаа.
Байгаль орчны нөөцийн менежмент (ERM) болон Састэйнэбилити Ийст Эйжиа ХХК. 2010.
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ: Ухаа худаг төсөл, 2р үе шат.
Мотт МакДоналд. 2014. Таван толгой цахилгаан станцын төслийн суурь судалгааны тайлан.
Охь Ус. 2017. Газрын доорх усны эрэл хайгуулын гидрогеологийн судалгааны ажил.
RPM Global. 2019. NI 43-101 Хөндий алтны төслийн эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээний
техникийн тайлан. Эрдэнэ Рисорсес Девелопмент Корп.
Дэлхийн банк/ Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк. 2009. Өмнөд Монголын дэд
бүтцийн стратеги, Австралийн засгийн газар AusAID.
Тетра Тек. 2019 оны 12 дугаар сар, Хөндий алтны төсөл NI 43-101 Техникийн тайлан.

ERD001_B5_Усны нѳѳц.docx

Page 27

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B6 – Биологийн олон янз
байдлын төлөв байдал
2020 тавдугаар сар

Sustainability East Asia ХХК
T +976 7011 4921
F +976 7010 4921
Улсын бүртгэлийн дугаар:
9019036111

Сан бизнес төв, 801 тоот,
Ерөнхий сайд Амарын
гудамж-29, 8 дугаар хороо,
Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар-14200,
Монгол
mongolia@sustainability.net.
au

B6 – БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчлол болон Товчилсон үгийн жагсаалт
НТ
БОННҮ
ЕСБХБ
ГИДЦГ
ГГСБЦГ
ОУБХХ
БОАЖЯ
АМТЗ
ГШ

Нөлөөллийн талбай
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Говийн Их Дархан Цаазат Газар
Говь Гурван Сайхан Байгалийн Цогцолборт Газар
Олон Улсын Байгаль Хамгаалах Холбоо
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам
Ашигт Малтмалын Тусгай Зөвшөөрөлтэй талбай
Гүйцэтгэлийн шаардлага
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БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ БА ЭКОСИСТЕМИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Удиртгал
Хөндий алтны төслийн (цаашид Төсөл гэх) Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээний энэхүү бүлэгт төслийн нөлөөллийн талбай дахь биологийн олон янз байдлын
төлөв байдлын түвшин болон экосистемийн үйлчилгээг тодорхойлсон.
Биологийн олон янз байдлын төлөв байдалд нөлөөлж болзошгүй нөлөөллийг үнэлэх
зорилгоор төслийн нөлөөллийн талбайг дараах байдлаар тодорхойлсон (Зураг 1):
1. Цэнхэр Номин болон Хөндий ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй (АМТЗ)
талбайнуудаас 10 км-ийн бүсэд;
2. Цэнхэр Номин АМТЗ талбайн Алтан нар орд болон Хөндий АМТЗ талбайн
Баянхөндий ордуудын хооронд төлөвлөсөн тээвэрлэлтийн замаас 500 м-ийн бүсэд;
3. Хөндий АМТЗ талбайн урд байрлах усны хайгуулын талбайгаас 10 км-ийн бүсэд;
4. Баянхөндий АМТЗ талбайгаас Шинэжинст сум хүртэлх замын нөлөөллийн бүсийг
500 м-ээр тус тус тогтоосон.
Төслийн нөлөөллийн талбайг уурхайн бүтээн байгуулалт, ашиглалт, хаалтын үе шатанд
хийхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагаатай уялдуулан тодорхойлсон.
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Зураг 1 Хөндий алтны төслийн нөлөөллийн талбай
Тус бүлгийн зорилго нь Хөндий Алтны Төслийн нөлөөллийн талбай дахь биологийн олон
янз байдлын онцлогийг тодорхойлох, аливаа болзошгүй нөлөөллийг үнэлэх, тодорхойлох
бөгөөд, тодорхойлогдсон болзошгүй нөлөөллөөс эдгээр биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох юм. Түүнчлэн, уг бүлэг нь
биологийн олон янз байдлын хувьд Зээлдүүлэгчийн шаардлага (жишээ нь: ЕСБХБ-ны ГШ
6)-д нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор, ялангуяа Чухал амьдрах
орчныг тодорхойлоход чиглэсэн.
БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛСОН
АРГАЗҮЙ
Энэ бүлэгт үзүүлсэн төлөв байдлын мэдээлэл нь Эко Трейд ХХК-ийн 2016 (5-р сарын 28наас 6-р сарын 4), 2017 (7-р сарын 17-23) болон 2019 онуудад төслийн нөлөөллийн талбайд
гүйцэтгэсэн байгаль орчны суурь судалгаагаар цуглуулсан мэдээллүүдэд үндэслэсэн
болно. Ашигласан мэдээллийн эх сурвалжийг доор үзүүлэв.
1. Хөндий ашигт малтмалын лицензийн талбайн Байгаль орчин, нийгмийн судалгааны
тайлан, 2017, Эко Трейд ХХК
2. Цэнхэр Номин ашигт малтмалын лицензийн талбайн Байгаль орчин, нийгмийн
судалгааны тайлан, 2017, Эко Трейд ХХК
3. Хөндий ашигт малтмалын лицензийн талбайн Байгаль орчны судалгааны нэмэлт
тодотгол тайлан, 2019, Эко Трейд ХХК
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4. Цэнхэр Номин ашигт малтмалын лицензийн талбайн Байгаль орчны судалгааны
нэмэлт тодотгол тайлан, 2019, Эко Трейд ХХК
5. 2018 оноос хойшхи ховор ургамлын мэдээлэл, Эрдэнэ Монгол ХХК.
Энэхүү үнэлгээнд өмнө хийгдсэн судалгаанууд болон нийтэд нээлттэй мэдээллийн эх
сурвалжийг ашигласан болно (Ашигласан материалын хэсгийг үзнэ үү).
Ургамлын судалгааны аргазүй
Ургамлын төлөв байдлын үнэлгээгээр доорх 31 талбайд (Зураг 2) ургамлын бичиглэл хийж,
дээж авсан:
•

Хөндий ашигт малтмалын лицензийн талбайд 8;

•

Цэнхэр Номин ашигт малтмалын лицензийн талбайд 3;

•

Усны хайгуулын талбайд 15;

•

Уурхайн талбай хүрэх зам дагууд 3 (Шинэжинстээс Баянхөндий); болон

•

Баянхөндий, Алтан нар орд газруудын хооронд төлөвлөсөн тээврийн зам дагууд 2.

Зураг 2 Ургамлын судалгаа хийсэн талбайн байршил
Эко Трейдийн судалгааны баг судалгааны талбай дахь ургамлын бүлгэмдлүүдийг 10 х 10 м
(100 м2) талбай дахь ургамлын зонхилогч зүйлүүдээр тодорхойлсон. Ургамлын биомассыг
100 м2 талбайд жижиг 1 м2 (1 м х 1 м) талбайнуудыг байгуулан тодорхойлсон. Ургамлын
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суурь нөхцлийг тодорхойлохын тулд ургамлын дээж авсан талбай бүрд дараах
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон:
• Дээж авсан талбайн координат;
• Ургамлын зүйлийн гэрэл зураг;
• B. J. Keighery (1994)-ийн аргаар бүлгэмдлийн ургамалжилтын нөхцөл;
• Ургамлын зүйлийн олон янз байдал;
• Друде-ийн шатлал (2004)-аар ургамлын зүйлийн элбэгшлийг;
• Ургамлын бүрхэц, хагд болон халцгай газрын эзлэх хувь;
• Ургамлын биомассыг 1 м2 талбайгаас Раменскийн аргачлалаар авсан.
Талбайнуудад хийсэн судалгаанаас гадна, Эко Трейд компанийн хээрийн судалгааны баг
2019 онд ховор ургамлын нарийвчилсан судалгааг хийсэн ба судалгаагаар уурхайн үйл
ажиллагааны нөлөөлөлд өртөх талбайнуудаар (жишээ нь: кемп, уурхайн барилга
байгууламж баригдах талбай, төлөвлөж буй ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго) явж ,
ховор ургамлын бичиглэл хийх, зүйлүүдийг тодорхойлох ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.
Ховор ургамлын судалгаа хийсэн замын зураглалыг (track) Зураг 3-т үзүүлэв.

Зураг 3 Уурхайн нөлөөлөлд өртөх талбайд хийсэн Ховор ургамлын нарийвчилсан
судалгааны GPS зураглал, 2019

Хээрийн судалгаагаар тодорхойлогдсон зүйлүүдийг гол лавлах материалууд болох
Байгалийн ургамлын тухай хууль (1995)-ийн хавсралтад багтсан “Нэн ховор” ургамлын
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жагсаалт, Монголын Засгийн газраас баталсан “Ховор ургамлын жагсаалт”, Олон улсын
байгаль хамгаалах холбоо (ОУБХХ)-ны болон Монгол орны ургамлын Улаанданс (2012)-ны
жагсаалтад орсон эсэхийг шалгаж, зүйлүүдийн хамгааллын статусыг тодорхойлсон.
Ургамлын бүлгэмдлүүдийг одоогийн зонхилж буй зүйлүүд дээр үндэслэн тодорхойлсон.
Амьтны судалгааны аргазүй
Төслийн талбай дахь амьтны анхны суурь судалгааг 2016 оны 5-6 дугаар сард болон 2017
оны 6 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн. 2019 оны хээрийн судалгаанд ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрлийн талбайнуудаас гадна Усны хайгуулын талбай, Алтан нар болон Баянхөндий
ордуудын хоорондох тээврийн зам хамрагдсан.
Амьтны суурь судалгааг судалгааны талбайгаар явж зүйлийн ажиглалт хийх, ул мөрийг
тодорхойлох, мэрэгчдийг нүх болон ялгадсаар таних зэргээр судалгааны талбай дахь
зэрлэг амьтадтай тохиолдох боломжийг тодорхойлсон. Ажиглагдсан бүх зүйлүүдийн
байршил болон элбэгшлийг тэмдэглэж, гэрэл зургаар баримтжуулсан. Эко Трэйдийн
судалгааны баг нь ажиглалт хийснээс гадна, бүс нутгийн амьтны талаар нутгийн иргэдээс
аман мэдээ цуглуулсан.
Жижиг хөхтөн амьтдыг шөнийн цагаар машинаар явж бүртгэсэн бөгөөд тухайн талбайн
ихэнх жижиг хөхтөн амьтад нь шөнийн идэвхитэй тул гэрэлтүүлэг ашигласан. Өдрийн
цагаар шувуу болон том хөхтөн амьтдын ажиглалт хийсэн замналын дагуу жижиг хөхтөн
амьтдын судалгааг хийсэн.
Мэдээллийн хоёрдогч эх үүсвэрийн ашиглалт
ХАТ-ийн БОЯБ-ын суурь судалгааны мэдээллийг 2016, 2017 болон 2019 онуудад буюу 3
удаагийн хээрийн судалгаагаар цуглуулсан, мөн сүүлийн 4 жилийн судалгааг ургамлын
ургалтын хугацаанд, төслийн нөлөөллийн талбайд хийсэн. Төслийн талбай дахь ургамлын
зүйлийн олон янз байдлыг тогтоох судалгааг ургамлын ургалтын хугацаанд явуулсан. Гэсэн
хэдий ч биологийн олон янзын байдлын мэдээлэл нь хязгаарлагдмал хугацаанд
цуглуулагдсан тул тус мэдээллийг ашиглах нь суурь нөхцөл байдлыг буруу илэрхийлэх
эсвэл биологийн олон янзын бусад чухал мэдээллийг алдах боломжтой юм.
Боломжит дутагдлыг арилгахын тулд БОННҮ-ний баг хээрийн судалгаанаас цуглуулсан
суурь мэдээллийг нөхөх нэмэлт эх сурвалжуудыг ашигласан. Эдгээр нэмэлт мэдээллийн эх
сурвалжид бүс нутгийн хэмжээнд авах боломжтой лавлагаа судалгаа (Ашигласан
бүтээлийн жагсаалт хэсгийг үзнэ үү) болон Монголын биологийн олон янз байдлын
мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөнүүдийг авч үзсэн болно. Энэ бүлэгт багтсан хоёрдогч эх
сурвалжаас авсан бүх нэмэлт мэдээлэл болон Чухал Амьдрах Орчны Үнэлгээнд тэдгээрийн
хамаарлыг шалгасан болно.
Ингэж шалгасны дараа төлөв байдлын үнэлгээнд төслийн нөлөөллийн талбайд тохиолдож
болох ургамал, амьтны зүйлүүдийг боломжит олон янз байдлыг хадгалах үүднээс
консерватив буюу уламжлалт аргыг ашиглан оруулсан болно. Тиймээс, төслийн
хязгаарлагдмал орон зайн хувьд болон нөлөөллийн ул мөрийг харгалзан үзвэл энэхүү
үнэлгээнд ашигласан суурь мэдээлэл нь зорилгод нийцсэн гэж үзсэн болно.
Гэсэн хэдий ч төсөл хэрэгжих талбайд ажиглагдаагүй зарим зүйлийг оруулахыг харгалзан
үзэхийн зэрэгцээ, төслийн барилгажилт эхлэхээс өмнө төслийн нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй талбайд төслийн болон орон нутгийн нэмэлт ажиглалт, судалгаа хийхийг зөвлөж
байна.
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Суурь төлөв байдал
Ургамал
Ургамал газарзүйн тойрог болон Экологийн тогтоц
Төслийн талбайн ургамалжилт нь ургамал газарзүйн мужлалаар Алтайн өвөр говийн
цөлийн тойрогт хамаарагдана (Зураг 4). Энэ тойргийн газарзүйн нийтлэг ялгаа нь
ойролцоох уул нуруудаас буусан усаар зөөгдөж, элэгдсэн элс хайргатай, чулуурхаг цөл юм.
Байгалийн хэд хэдэн жижиг булгууд (Зуун мод, Ингэн Хөөвөр, Наран сэвстэйн, Эхийн гол,
Шар Хулсны, Хатан суудлын, Толь, Элст мянган, Эхэн зулганай, Хуцын шанд, Их замын
билгэх) болон баянбүрд байдгаараа Алтайн өвөр говийн тойрог нь Монгол орны бусад
цөлийн газарзүйн тойргуудаас онцлог юм.
Гадаргын уст цэгүүдийн тухайд дээрхэд нэмж өгүүлэх нэг зүйл нь хөндийд хуримтлагдаж
бий болсон элсэн толгод, давсны агууламж өндөртэй хөрс бүхий балчиг болон хуурай
хайргаас тогтсон байдлаараа энэ бүс нутаг онцлог юм. Алтайн өвөр говийн тойрог Монгол
орны нийт нутаг дэвсгэрийн 5.72%-ийг эзэлдэг.
Энэхүү бүс нутгийн ургамалжилт нь ихэвчлэн газрын нам дор байршил, ган, хүйтэнд
тэсвэртэй сөөгүүд, олон наст үетэн, алаг өвс болон нэг наст ургамлууд зэрэг олон янзын
нэгдлүүдийн бүрдэл юм. Ургамлын нэгдлүүд нь хөрсний бүтэц, гүн, хими болон чийгийн
хүртээмжид нөлөөлдөг геологи, геоморфологи болон ус хурдаг нам газрын төлөв байдлын
тусгал байдаг. Тус бүс нутгийн ихэнх хэсгээр мод байдаггүй боловч хөрсний чийгийг
хадгалах нөхцлийг хангаж чадахуйц гадаргын төлөвтэй эсвэл газрын доорх ус гадаргад ойр,
гол төлөв ус урсах сайр, судгийн дагууд мод тохиолдож болно.
Ургамлын бүрхэц ерөнхийдөө бага бөгөөд хагдан бүрхэвч нь хөрсний органик бодисыг
тогтоон барих болон элэгдлээс хамгаалах чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ бүс нутгийн
ургамлын зүйлийн олон янз байдал нь Монгол орны өмнөд Говийн бусад бүс нутгуудын
адил (Wehrden et al. 2009) ерөнхийдөө ядмаг (жишээ нь: зүйлийн тоо харьцангуй бага),
эндемик зүйлүүд ч мөн цөөн, уулархаг бүс нутгуудад л олон янз байдал хамгийн өндөр
байдаг.
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Эх сурвалж: Грубов (1982)

Зураг 4 Монгол орны ургамал-газарзүйн тойрог
Судалгааны талбайн онцлог
Хуурай хөндийнүүд, ургамалжилтаар ядмаг чулуурхаг толгод, цөл, цөлийн орчинтой төстэй
газрын ургамлын зүйлүүд нь төслийн талбайн онцлог шинж нь юм (Зураг 5). Судалгааны
талбайд түгээмэл тохиолдох ургамлын зүйлүүд:
•

Регелийн будраа (Illinia regelii);

•

Шар хотир (Zygophyllum xanthoxylon);

•

Регелийн шар мод (Sympegma regelii);

•

Сөөгөн боролз (Ajania fruticulosa);

•

Ахар навчит баглуур (Anabasis brevifolia);

•

Алтан харгана (Caragana leucophloea);

•

Төв Азийн лавай (Asterothamnus centrali-asiaticus);

•

Бариулт бүйлс (Amygdalus pedunculata);

•

Говийн хялгана (Stipa gobica);

•

Сайрын хялгана (S.glareosa);

•

Хөмүүл (Allium mongolicum); болон

•

Таана (A.polyrrhizum).

Энэ бүс нутгийн нам дор хэсгээр буюу тэгш талаар тохиолддог ургамлын зүйлүүд:
•

Заг (Haloxylon ammodendron);

ERD001_B6_Биологийн олон янз байдлын тѳлѳв байдал.docx

Page 7

B6 – БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

•

Монгол торлог (Calligonum mongolicum);

•

Пржевальскийн зээргэнэ (Ephedra przewalski); болон

•

Зүүнгарын улаанбударгана (Reaumurea soongarica).

Тус бүс нутагт түгээмэл биш боловч ургамалд хүрэлцээтэй хөрсний чийг бүхий газар
ургамлууд ховор тохиолддог. Дараах зүйлүүд газрын доорх устай харилцан хамааралтай
ургадаг:
•

Эгэл нишингэ (Phragmites communis);

•

Тоорой буюу элдэв навчит улиас (Populus diversifolia); болон

•

Олон цэцэгт сухай (Tamarix ramosissima).

Үүнээс гадна, үст манан хамхаг (Bassia dasyphylla), цагаан лууль (Chenopodium album),
аалзны хуш өвс (Micropeplis arachnoidea), өргөст бударгана (Salsola pestifera), Монгол
хамхуул (Corispermum mongolicum) зэрэг нэг наст ургамлууд тухайн жилийн хур тундасны
хэмжээнээс хамааран ургадаг.
a)

б)

Зураг 5 Хөндий (a), Цэнхэр Номин (б) АМТЗ талбайнуудын газрын гадаргын төрх байдал

Ургамлын зүйлийн судалгааны тойм
Судалгааны талбайд хийгдсэн ургамлын судалгаануудаас үзэхэд тус газар нутаг нь
бүхэлдээ сийрэг ургамлан бүрхэцтэй болохыг харуулж байна. Эрдэнэ Монгол ХХК болон
Эко Трейдийн судалгаагаар 21 овог, 36 төрөлд хамаарагдах 55 зүйл ургамал бүртгэгдсэн
(Хүснэгт 1). Бүртгэгдсэн зүйлүүдийн нэр болон хамгааллын статусыг Хавсралт 1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 1 Судалгааны талбайн ургамлын зүйлийн баялаг
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Ажиглагдсан
ургамлын овог,
төрөл, зүйлийн
тоо

Хөндий

Цэнхэр Номин

Усны
хайгуулын
талбай

Сайт орох зам

Овог

19

14

19

21

Төрөл

36

30

20

23

Зүйл

48

38

26

28

Ургамлын үйл ажиллагааны бүлэг
Судалгаагаар ургамлын 6 төрлийн үйл ажиллагааны бүлгийг тодорхойлсон. Хамгийн
түгээмэл тохиолдох үйл ажиллагааны бүлгүүд нь алаг өвс/өвслөг (41%) болон сөөгүүд
(24%), сөөгөнцөр (17%), үетэн (10%) болон модлог ургамлууд (7%) байсан. Зөвхөн хоёр
төрлийн хагас шимэгч ургамлууд (1%) ургамлын судалгаагаар тодорхойлогдсон ба
ургамлын үйл ажиллагааны бүлгүүдийг Хүснэгт 2-т үзүүлэв.
Хүснэгт 2 Судалгааны талбай дахь зүйлүүдийн тохиолдоц болон ургамлын үйл
ажиллагааны бүлгүүд
Үйл ажиллагааны
бүлэг

Цэнхэр Номин

Хөндий

Усны
хайгуулын
талбай
Зүйлийн тоо
8
7

Сайт орох зам

Алаг өвс/өвслөг
Сөөг

16
9

21
13

Сөөгөнцөр

6

7

6

5

Үетэн

4

5

2

3

Модлог ургамал

3

3

2

2

1

1

13
5

Хагас шимэгч

Ургамлын зүйлүүдийн ихэнх нь олон наст (83%) бөгөөд нэг (14%) болон хоёр наст (3%)
ургамлууд нийт ажиглагдсан зүйлүүдийн багахан хувийг эзэлж байна.
Ургамлын бүлгэмдлийн ангилал
Эко Трейд ХХК-ийн 2016, 2017 болон 2019 онуудад гүйцэтгэсэн суурь судалгаагаар нийт 15
ургамлын бүлгэмдэл (Хүснэгт 3) тодорхойлогдсон. Ургамлын бүлгэмдлийг хамгийн их
зонхилж байгаа зүйлээс эхэлж нэрлэсэн ба дараа нь хоёр, гурав дахь зонхилогч зүйлийг
бичих гэх мэтчилэн нэрлэсэн.
Хүснэгт 3 Ургамлын бүлгэмдлүүд
Ургамлын бүлгэмдэл

Тохиолдох байршил

Шар хотир-Пржевальскийн зээргэнэРегелийн шар модот
Zygophyllum xanthoxylon- Ephedra
przewalskii-Sympegma regelii

Хөдий талбайн урд болон хойд хэсгийн хайрган хучаас
бүхий бор хөрстэй ухаа гүвээт толгод хоорондын өргөн
хөндийгөөр болон Усны хайгуулын талбайн хуурай
сайруудыг даган тархсан

Заг- Пржевальскийн зээргэнэ-Олон
цэцэгт сухайт
Haloxylon ammondendron-Ephedra
przewalskii-Tamarix ramosissima

Хөндий талбайн төв хэсгийн хайрган хучаастай, элсэрхэг
хөрстэй газраар зүүнээс баруун тийш хөндлөн байдлаар
тархсан
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Ургамлын бүлгэмдэл

Тохиолдох байршил

Шар хотир- Пржевальскийн зээргэнэт
Zygophyllum xanthoxylon-Ephedra
przewalskii.

Хөндий талбайн төв болон зүүн хэсгийн толгод дундах
хөндийгөөр, Усны хайгуулын талбайд, Сайт орох зам
дагууд тархсан

Сийрэг Заг-Шар хотирт

Тус бүлгэмдэл нь Хөндий талбайн хойд хэсгийн
тэгшивтэр хөндийгөөр тархсан

Sparsely
distributed
Haloxylon
ammondendron-Zygophyllum
xanthoxylon
Регелийн шар мод- Пржевальскийн
зээргэнэт

Хөндий талбайн төв болон баруун хэсгийн хооронд
тархсан

Sympegma regelii-Ephedra przewalskii
Шар хотир- Пржевальскийн зээргэнэЗагт

Хөндий талбайн зүүн хэсгээс бусад хэсгийн хайрган
хучаастай, элсэрхэг хөрстэй газраар тархсан.

Zygophyllum
xanthoxylon-Ephedra
przewalskii - Haloxylon ammondendron

Энд зулзаган буюу залуу заг ихээр ургасан. Тус
бүлгэмдэлд сөөгөнцөрүд болох Сухай (Tamarix
ramosissima),
Пржевальскийн
зээргэнэ
(Ephedra
przewalskii), Регелийн шар мод (Sympegma regelii),
Зүүнгарын улаан бударгана (Reaumurea soongorica)
өндөршил, хөрсний давсжилт гэх мэт хүрээлэн буй орчны
параметрүүдээс хамааран ургасан.

Заг-Олон цэцэгт сухай-Зүүнгарын
улаанбударгана-Толгодын бударганат

Усны хайгуулын талбайн баруун талаас урагш чиглэн
гарсан сайрыг даган тархсан.

Haloxylon ammodendron-Tamarix
ramossima- Reaumuria soongorica Salsola passerine
Пржевальскийн
зээргэнэ-Зүүнгарын
улаанбударгана-Сибирь хармагт

Усны хайгуулын талбайн хуурай сайрыг даган тархсан

Ephedra
przewalskii-Reaumuria
soongorica- Nitraria sibirica
Заг-Зүүнгарын
улаанбударганаТолгодын бударгана-Сибирь хармагт
Haloxylon ammodendron - Reaumuria
soongorica - Salsola passerine - Nitraria
sibirica
Сийрэг Хялгана-Баглуурт

Сайт орох зам дагууд тархсан

Sparse Stipa-Anabasis
Шар хотир-Хялгана-Баглуурт
Zygophyllum xanthoxylon - Stipa –
Anabasis
Заг-Пржевальскийн зээргэнэт
Haloxylon
przewalskii.

ammondendron-Ephedra
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Ургамлын бүлгэмдэл

Тохиолдох байршил

Шар хотир- Заг-Шүлхий шарилжит
Zygophyllum xanthoxylon - Haloxylon
ammodendron - Artemisia pectinatа
Загт
Haloxylon ammondendron

Тус
бүлгэмдэл
нь
Цэнхэр
Номин-Баянхөндий
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайнуудын
хоорондох тээврийн зам дагууд түгээмэл тархсан.

Заг-Зүүнгарын
улаанбударганат
Haloxylon ammondendron - Reaumuria
soongarica.

Судалгааны талбайд тодорхойлогдсон
үзүүлэлтүүдийг Хавсралт 2-т үзүүлсэн.

ургамлын

бүлгэмдлүүдийн

фитоцинотик

Судалгааны талбайд тодорхойлогдсон зарим ургамлын бүлгэмдлүүдийн төрх байдлыг
Зураг 6-д үзүүлэв.

a) Заг-Шар хотирт (Haloxylon
ammondendron-Zygophyllum
xanthoxylon)

c) Шар хотир- Пржевальскийн зээргэнэРегелийн шар модот (Zygophyllum xanthoxylonEphedra przewalskii-Sympegma regelii)

b) Шар хотир-Пржевальскийн зээргэнэт
(Zygophyllum
xanthoxylon-Ephedra
przewalskii)

c) Шар хотир- Пржевальскийн зээргэнэЗагт (Zygophyllum xanthoxylon-Ephedra
przewalskii /Haloxylon ammondendron)

Зураг 6 Судалгааны талбай дахь ургамлын ялгаатай бүлгэмдлүүд
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Хамгааллын ач холбогдол өндөртэй ургамлын зүйлүүд
ОУБХХ (IUCN)-ны жагсаалтад бүртгэгдсэн ургамлын зүйл (ХБ – Ховордож болзошгүй, ЭЭмзэг, УБ – Устаж болзошгүй болон УБ-Устаж байгаа гэх мэт) судалгааны талбайд
ажиглагдаагүй. Гэсэн хэдий ч Монголын ургамлын Улаандансны жагсаалтад бүртгэгдсэн
Устаж болзошгүй 3 зүйл, Эмзэг нэг зүйл ургамал судалгааны талбайнуудад тохиолдсон.
Монгол улсад ургамлын зүйлийн ховор байдлыг хуульд “ховор” эсвэл “нэн ховор” гэж
тодорхойлдог, үүнийг Монголын ургамлын тухай хууль (1995)-д заасан байдаг. Монголын
Засгийн газрын нэн ховор, ховор ургамлын жагсаалтад орсон 8 зүйл ургамал судалгааны
талбайд тохиолдсон. Нэн ховор зүйлүүдийн 4 нь Монголын ургамлын Улаандансны
жагсаалтын Устаж болзошгүй, Эмзэг ангилалд бүртгэгдсэн ба бусад нэн ховор зүйлүүд
болох Толбот бэрмэг (Arnebia guttata), Төв азийн лавай (Asterothamnus centrali-asiaticus)
болон ховор Өргөст ортууз (Oxytropis aciphylla), Элдэв навчит улиас (Populus diversifolia)
зэрэг зүйлүүд ОУБХХ (IUCN)-ны болон Монголын ургамлын Улаандансны жагсаалтад
ороогүй (Error! Reference source not found.).
Хүснэгт 4 Хамгааллын ач холбогдол өндөртэй ургамлын зүйлүүд
Ургамлын зүйл

Хамгааллын статус

Цөлийн аргамжин цэцэг (Cistanche deserticola Ma)

УБ (Монголын ургамлын Улаанданс)
(Нэн ховор Монголын ургамлын тухай
хууль)
УБ
(Монголын ургамлын Улаанданс)
Нэн ховор (Монголын ургамлын тухай
хууль)
УБ (Монголын ургамлын Улаанданс)
Ховор (Монголын Засгийн газрын тогтоол)
Эмзэг (Монголын ургамлын Улаанданс)
Нэн ховор (Монголын ургамлын тухай
хууль)
Нэн ховор (Монголын ургамлын тухай
хууль)

Потанины хотир
(Zygophyllum potaninii)
Монгол бүйлс (Amygdalus mongolica)
Регелийн будраа (Iljinia Regelii (Bge.) kor.ex
Shishk)
Толбот бэрмэг (Arnebia guttata)
Төв азийн лавай (Asterothamnus centrali-asiaticus
Novopokr)
Элдэв навчит улиас буюу Тоорой (Populus
diversifolia)
Өргөст ортууз (Oxytropis aciphylla)

Нэн ховор (Монголын ургамлын тухай хууль)
Нэн ховор (Монголын ургамлын тухай хууль,
1995)
Ховор (Монголын Засгийн газрын тогтоол)

Потанины хотир болон Регелийн будраа судалгааны бүх талбайнуудад тохиолдсон, харин
Монгол бүйлс, Цөлийн аргамжин цэцэг Хөндий болон Цэнхэр Номин АМТЗ бүхий
талбайнуудад ургаж байгаа нь ажиглагдсан. Эдгээр хамгааллын ач холбогдол өндөртэй
ургамлын зүйлүүдийн байршлыг Зураг 7-д үзүүлэв.
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Зураг 7 Хамгааллын ач холбогдол өндөртэй ургамлын зүйлүүдийн байршил
Нэн ховор, ховор зарим зүйлүүдийн хээрийн гэрэл зургуудыг Зураг 8-д үзүүлэв.

a) Цөлийн аргамжин цэцэг

d) Төв азийн лавай

b) Регелийн будраа

e) Потанины хотир
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c) Өргөст ортууз

f)

Монгол бүйлс

Зураг 8 Судалгааны талбайд тохиолдсон нэн ховор, ховор ургамлын зүйлүүд
Суурь төлөв байдал-Амьтан
Амьтны аймгийн газарзүйн мужлал
Төв Азийн болон Ойрх Дорнодын цөлд олон төрлийн зүйлүүд өргөн тархдаг зэргээс үзэхэд
Говийн бүс нутгийн амьтны аймаг олон янз байдаг. Монгол орны өмнөд Говийн бүс нутагт
хүн амын нягтшил бага, тусгаарлалтын зэрэглэл өндөр байдаг нь хөрш орнууд дахь илүү
ховордсон олон зүйлийн амьд үлдэхэд нөлөөлсөн, ингэснээр Баруун-Өмнөд Говь нь амьтан
хамгаалахад давуу бүс нутаг болж байна.
Хөндий алтны төслийн талбай нь Монгол орны амьтны газарзүйн мужлалаар Алтайн өвөр
говийн цөлийн бүсэд хамаарагдана (Зураг 9).

Эх сурвалж: Цэгмид (1969)
Тайлбар; 1-Хөвсгөлийн уулс, 2-Хэнтий нуруу, 3-Хангайн нуруу, 4- Монгол-Дагуурын хээр, 5- Их хянганы уулс,
6-Монгол-Алтайн нуруу, 7-Дундад халхын хээр, 8-Дорнод Монгол, 9- Их нууруудын хотгор, 10-Олон нуурын
хөндий, 11-Умард говь, 12-Дорнод говь, 13-Говь-Алтайн нуруу, 14-Зүүнгарын говь цөл, 15-Алтайн Өвөр говь
цөл, 16-Алашань говь цөл

Зураг 9 Монгол орны хөхтөн амьтдын тархцын зургийг тайлбарлахад ашиглах Монгол
орны газарзүйн мужууд
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Бүс нутгийн амьтны зүйл
Алтайн өвөр говийн цөлийн бүсийн амьтны газарзүйн бүс нь ГИДЦГ-ын А хэсэгтэй давхцдаг
(Зураг 9-ийг үзнэ үү) ба бүс нутгийн хөхтөн амьтдаас цоохор ирвэс (Uncia uncia), хавтгай
тэмээ (Camelus ferus), хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa), аргаль хонь (Ovis ammon) янгир
ямаа (Capra sibirica), саарал чоно (Canis lupus), цоохондой мий (Felis silvestris), өөхөн-сүүлт
атигдаахай (Salpingotus crassicauda), сохдой оготно (Ellobius tancrei) болон мануул мий
(Otocolobus manul) тохиолддог (TNC 2014).
Гэсэн хэдий ч дээрхи бүс нутгийн хөхтөн амьтдаас хар сүүлт зээрээс бусад нь хээрийн суурь
судалгааны явцад ажиглагдаагүй ба эсвэл ХАТ-ийн газар нутагт амьдардаггүй.
Говийн бүс нутгийн хуурай уур амьсгал, газрын гадаргын онцлог зэрэг нь олон төрлийн
мөлхөгчдийн амьдрах орчин болж өгдөг. Тус өргөн уудам бүс нутагт түгээмэл тохиолдох
мөлхөгчдийн зүйлүүдэд Монгол бах (Bufo raddei), цоохор хонин гүрвэл (Phrynocephalus
versicolor), могой гүрвэл (Eremias multiocellata), төмөр гүрвэл (Alsophylax pipiens), Монгол
гүрвэл (Eremias argus), Говийн гүрвэл (Eremias przewalskii), нарийн могой (Coluber spinalis),
рашааны могой (Elaphe dione) болон бамбай хоншоорт могой (Gloydius halys) багтдаг (TNC
2014).
Судалгааны талбайд тохиолдсон амьтны зүйлийн тойм
Хөндий Алтны Төсөл судалгааны талбайд өнөөг хүртэл гүйцэтгэсэн байгаль орчны
судалгаагаар тус талбайд 2 зүйл шавьж, 8 зүйл хөхтөн, 6 зүйл мөлхөгч болон 23 зүйл шувуу
тэмдэглэгдсэн байна.
Шавьж
Монгол орны том үе хөлтөн амьтад нь амьтны газарзүйн 4 бүлгээс бүрдсэн байдаг:
Палеарктикт өргөн тархсан болон Неоарктикт хэсэгчлэн тархсан зүйлүүд, Азиас гаралтай
байж магадгүй зүйлүүд, Зүүн Азийн гаралтай зүйлүүд болон Монголын төв хэсгийн хээрийн
бүс нутагт анхлан тархсан эндемик зүйлүүд.
Хөндий алтны төслийн 2016 оны байгаль орчны судалгаагаар Хөндий талбайд долоогоны
цагаан эрвээхэй (Aporia crataegy) бүртгэгдсэн. Тус зүйл нь ОУБХХ (IUCN)-ны болон
Монголын Улаанданс эсвэл Монголын хууль, журмын нэн ховор, ховор зүйлийн жагсаалтад
бүртгэгдээгүй.
Загас
Төслийн талбайд ямар ч зүйлийн загас тодорхойлогдоогүй.
Хоёр нутагтан
Монгол орны Говийн бүс нутагт мэдэгдэж байгаа цорын ганц хоёр нутагтан нь Монгол бах
(Bufo raddei) бөгөөд ОУБХХ (IUCN)-ны болон Монголын хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн
Улаандансны жагсаалтад Анхааралд өртөхөөргүй гэсэн ангилалд орсон байдаг. Монгол бах
нь Говийн байнгын устай булаг шандтай үндсэндээ холбоотой бөгөөд тэнд тэдний үржил
хаврын эхэн үед явагддаг. Энэ үнэлгээгээр Хөндий төслийн талбайд ийм амьдрах орчин
тодорхойлогдоогүй.
Мөлхөгчид
Мөлхөгч амьтад нь экосистемийн үйл ажиллагаа, оршин тогтнолд чухал үүрэгтэй
(Munkhbaatar et al. 2011), учир нь мөлхөгчид зарим төрлийн махчин амьтдын, шувуудын
болон аалз зэрэг том сээр нуруугүй амьтдын гол хоол тэжээлийн эх үүсвэр нь болдог. Тэд
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бас шавьжнуудын хувьд чухал махчин амьтад юм (Bhanotar and Bhatnagar 1976). Монгол
орны мөлхөгчдийн зүйлийн олон янз байдал байгаль дээр бага, харин тус орны эрс тэс уур
амьсгалд дээд зэргээр дасан зохицсон байдаг. Монгол орны мөлхөгчдийн зүйлийн дийлэнх
нь говийн дулаан, илүү хуурай уур амьсгалтай хэсгээр ихэвчлэн тархдаг.
Байгаль орчны суурь судалгаагаар (2016, 2017 болон 2019) судалгааны талбайд 5 зүйлийн
мөлхөгч тодорхойлогдсон. Цоохор хонин гүрвэл (Phrynocephalus versicolor) (Зураг 11) нь
судалгааны талбайд байнга тохиолддог, хамгийн элбэг зүйл юм. Тус зүйлээс гадна Нарийн
могой (Coluber spinalis), Говийн махир хуруут гүрвэл (Cyrtopodion elongatus), Могой гүрвэл
(Eremias multiocellata) болон Нохой гүрвэл (Teratoscincus przewalskii) ажиглагдсан.
Сум могой
(Psammophis lineolatus) төслийн талбайд тохиолдох боломжтой гэж
тэмдэглэгдсэн хэдий ч хээрийн судалгааны явцад тохиолдоогүй. Судалгааны талбайд
ажиглагдсан мөлхөгчдийн байршлыг Зураг 10-т үзүүлэв.

Зураг 10 Мөлхөгчдийн ажиглагдсан байршил
ОУБХХ (IUCN)-ны Улаандансны жагсаалтад бүртгэгдсэн мөлхөгчдийн зүйл судалгааны
талбайд тохиолдоогүй. Хээрийн судалгаагаар тэмдэглэгдсэн зүйлүүдээс Монгол орны
хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн Улаандансны Эмзэг зүйлийн ангилалд Говийн махир хуруут
гүрвэл (Cyrtopodion elongatus) бүртгэгдсэн. Нохой гүрвэл (Teratoscincus przewalskii) болон
нарийн могой (Coluber spinalis) Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн Улаандансны
Ховордож болзошгүй зүйлийн ангилалд бүртгэгдсэн.
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a)

Цоохор
хонин
versicolor

гүрвэл

Phrynocephalus

b)

Говийн махир хуруут гүрвэл Cyrtopodion
elongatus

Зураг 11 Түгээмэл зүйлүүд болох цоохор хонин гүрвэл Phrynocephalus versicolor (a) болон
Говийн махир хуруут гүрвэл Cyrtopodion elongatus (b)
Шувууд
Судалгааны талбайд хийгдсэн байгаль орчны суурь судалгаануудаар нийт 23 зүйл шувуу
тэмдэглэгдсэн. Эдгээрээс жороо тоодог Chlamydotis undulata (Зураг 12.а), хулан жороо
Podoces hendersoni (Зураг 12.b) гэсэн 2 зүйл шувуу ОУБХХ (IUCN)-ны болон Монгол орны
шувууны Улаандансны аль алинд Эмзэг зүйлийн ангилалд бүртгэгдсэн. Мөн Жороо тоодог
(Chlamydotis undulata) нь Монгол улсын Амьтны тухай хуулинд нэн ховор ангилалд, хулан
жороо (Podoces hendersoni) ЗГ-ын 2012 оны 7 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт болох
ховор амьтны жагсаалтад орсон байна. Бусад зүйлүүд нь ОУБХХ (IUCN)-ны болон Монгол
орны шувууны Улаандансны аль алинд Анхааралд өртөхөөргүй ангилалд бүртгэгдсэн
байна.

a)

Жороо тоодог Chlamydotis undulata
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b)

Хулан жороо Podoces hendersoni

Зураг 12 Хээрийн судалгаагаар тохиолдсон нэн ховор, ховор зүйл шувууд: a) Жороо
тоодог Chlamydotis undulata b) Хулан жороо Podoces hendersoni

Шувуудын ажиглагдсан байршлыг Зураг 13-т үзүүлэв.

Зураг 13 Шувуудын ажиглагдсан байршил

ERD001_B6_Биологийн олон янз байдлын тѳлѳв байдал.docx

Page 18

B6 – БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Хөхтөн
Төлөв байдлын судалгаагаар нийт 8 зүйл (2 том, 6 жижиг) хөхтөн тэмдэглэгдсэн. Хоёр зүйл
том хөхтний нэг нь хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa) бөгөөд ОУБХХ (IUCN)-ны болон
Монгол орны хөхтний Улаандансны аль алинд Эмзэг ангилалд бүртгэгдсэн. Хар сүүлт зээр
(Gazella subgutturosa) нь Монголд нэлээд уудам тархацтай боловч нягтшил нь бага байдаг.
Одоогоор Их нууруудын хотгор, Нууруудын хөндий, Зүүнгарын говь, Алтайн өвөр говь,
Дорнод говь, Алашань говь цөлд тус зүйл хамгийн олон тоогоор тохиолддог.
Судалгааны талбайд тэмдэглэгдсэн хоёр дахь том хөхтөн нь хярс үнэг (Vulpec Corsac)
бөгөөд Монгол орны хөхтний Улаандансны Ховордож болзошгүй ангилалд, ОУБХХ (IUCN)ны Улаандансны Анхааралд өртөхөөргүй ангилалд тус тус бүртгэгдсэн.
Харин бусад 6 зүйл жижиг хөхтөн амьтад Монгол орны хөхтний болон ОУБХХ (IUCN)-ны
Улаандансны Анхааралд өртөхөөргүй ангилалд бүртгэгдсэн байдаг байна.
Зураг 14-т судалгааны талбайд тохиолдсон хөхтөн амьтдын байршлыг үзүүлэв.

Зураг 14 Хөхтөн амьтдын байршил
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Хуулиар хамгаалагдсан болон Олон улсын хэмжээнд ач холбогдолтой газар
нутгууд
Хөндий алтны төсөлд ойр байрлах Улсын хамгаалалттай газар нутгууд
Энэ хэсэгт төсөл (Хөндий) хэрэгжих бүс нутгийн хуулиар хамгаалагдсан болон олон улсын
хэмжээнд ач холбогдолтой газар нутгуудын талаарх мэдээллийг тусгасан.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиар улсын тусгай хамгаалалттай газрыг
үндсэн 4 ангилалд хуваан үздэг. Эдгээрт 1) Дархан цаазат газар, 2) Байгалийн цогцолборт
газар, 3) Байгалийн нөөц газар, 4) Дурсгалт газар.
Дархан цаазат газрууд нь байгалийн унаган төрх нь маш сайн хадгалагдсан байх ба эдгээр
газруудад хүний үйл ажиллагааг хатуу хориглосон байдаг. Байгалийн цогцолборт газрууд
нь байгалийн унаган төрх нь харьцангуй сайн хадгалагдсан; түүх, соёл, шинжлэх ухаан,
боловсрол болон экологийн хувьд чухал газрууд юм. Байгалийн нөөц газрууд нь экологи,
биологи, палеонтологи эсвэл газарзүйн онцлогийг хамгаалах, хадгалах, нөхөн сэргээх
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгууд юм.
Дурсгалт газар нь байгалийн өв болон түүх, соёлын дурсгалт газрыг хадгалах, хамгаалах
зорилгоор хамгаалагдсан газар нутгууд юм.
Хөндий алтны төслийн талбай болон ХАТ-Шинэжинст, ХАТ-Алтан нар хоорондын замууднь
хуулиар хамгаалагдсан болон олон улсын хэмжээнд ач холбогдолтой газар нутгуудтай
давхцалгүй, мөн эдгээр газруудтай давхцдаггүй.
Гэсэн хэдий ч Хөндий алтны төслийн ойр орчимд улсын болон орон нутгийн тусгай
хамгаалалттай хэд хэдэн газрууд бий. Эдгээрийг дурдвал Говийн их дархан цаазат газар
(ГИДЦГ)-ын “А” хэсэг баруун өмнө зүгт, Говь гурван сайхан байгалийн цогцолборт газар
(БЦГ) зүүн зүгт, Тост, Тосон бумбын нуруу байгалийн нөөц газар (БНГ) зүүн өмнөд хэсэгт
байрлаж байна.
Эдгээр улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгуудаас гадна, орон нутгийн хамгаалалттай
Бор хайрхан, Ногоон цав болон Эдрэнгийн нуруу гэсэн 3 газар төслийн талбайд ойролцоо
байрладаг.
Хамгаалалттай газар нутгуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тэдгээрийн
байршлыг Хүснэгт 5 болон Зураг 15-д үзүүлэв.
Хүснэгт 5 Төсөл хэрэгжих бүс нутаг дахь улсын болон орон нутгийн хамгаалалттай газар
нутгууд
ТХГН

Хамгаалалтад
авсан он

Хамгаалалтад авсан
үндэслэл

Талбай
(га)

Говийн Их Дархан
Цаазат Газрын “А”
хэсэг

1995 оны УИХ-ын
тогтоолоор

6,469,025

Говь Гурван Сайхан
Байгалийн
Цогцолборт Газар

1993 оны УИХ-ын
тогтоолоор

2,697,171

48

Тост, Тосон Бумбын
Нуруу Байгалийн
Нөөц Газар

2016 оны УИХ-ын
тогтоолоор

Ховор зүйлийн амьтдын
амьдрах орчин болон бүс
нутгийн эмзэг экосистемийг
хамгаалах
Ховор зүйлийн амьтдын
амьдрах орчин болон бүс
нутгийн эмзэг экосистемийг
хамгаалах
Байгалийн экосистем,
соёлын өв болон нэн
ховордсон биологийн

Хөндий
төслийн
талбай
хүртэлх зай,
км
27

743,058

80
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ТХГН

Хамгаалалтад
авсан он

Хамгаалалтад авсан
үндэслэл

Талбай
(га)

Хөндий
төслийн
талбай
хүртэлх зай,
км

Байгалийн болон түүх
соёлын өвийг хадгалах

9,362

17

Бусад гэсэн ангилалаар

85,737

33

Ургамал, амьтан болон
усны эх үүсвэрийн нөөц
газар

302,288

Ашиглалтын
тусгай
зөвшөөрөлтэй
талбайтай
хиллэдэг.

төрөл зүйлийн амьдрах
орчныг хамгаалах
Бор Хайрхан
Шинэжинст суманд
Ногоон цав
Шинэжинст суманд
Эдрэнгийн нуруу
Баян-Өндөр суманд

2007 оны сумын
ЗДТГ-ын
шийдвэрээр
2008 оны сумын
ЗДТГ-ын
шийдвэрээр
2008 оны сумын
ЗДТГ-ын
шийдвэрээр

Эх сурвалж: https://www.eic.mn

Говийн Их Дархан Цаазат Газрын А хэсэг
Монголын баруун өмнөд хэсэгт Монгол-Хятадын хилийн дагуу байрлах ховордсон
биологийн төрөл зүйлүүдийн чухал популяцууд оршин тогтнож буй ГИДЦГ-ыг 1975 онд хоёр
хэсэгтэйгээр (А, Б) байгуулсан. Уг тусгай хамгаалалттай газрын зэрэглэлийг МУ-ын ЗГ 1991
онд Дархан Цаазат газар болгон нэмэгдүүлсэн. ГИДЦГ нь 1991 онд Дэлхийн биосферийн
нөөцийн сүлжээнд орсон.
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Зураг 15 Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт байрлах хамгаалалттай газар нутгуудийн
байршил
ГИДЦГ нь биологийн төрөл зүйлээр баялаг бөгөөд ойролцоогоор 400 орчим сээр нуруутан,
2 зүйл хоёр нутагтан, 281 зүйл шувуу, 91 зүйл хөхтөн амьтад энд амьдардаг байна. ГИДЦГ
нь устаж болзошгүй амьтан болох мазаалай баавгай (Ursus arctos gobiensis), хамгааллын
статус өндөртэй хавтгай тэмээ (Camelus ferus), хулан (Equus hemionus), хар сүүлт (Gazella
subgutturosa), цоохор ирвэс (Uncia uncia), аргаль хонь (Ovis ammon) болон янгир ямаа
(Capra sibirica) зэрэг амьтдын өлгий нутаг юм.
ГИДЦГ-т 400 гаруй зүйлийн гуурст дээд ургамал бүртгэгдсэний 40 орчим нь эмийн ургамал
байна. ГИДЦГ-ын ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүнд ховор ургамлууд болох бариулт бүйлс
Amygdalus pedunculata, элдэв навчит улиас буюу тоорой Populus diversifolia, Зүүнгарын гоёо
Cynomorium soongaricum, сонгино Allium, боролз Ajania, зээргэнэ Ephedra, шарилж Artemisia
болон ортууз Oxytropis багтдаг.
Хөндий алтны төсөл нь ГИДЦГ-ын А хэсгээс зүүн хойд зүгт ойролцоогоор 27 км зайд
байрладаг.
Говь Гурван Сайхан Байгалийн Цогцолборт Газар
Гурван Сайхан Байгалийн Цогцолборт Газар (ГГСБЦГ)-ын хамгааллыг 1965 онд Ёлын Ам
хавцлыг улсын хамгаалалтад авснаар эхлүүлсэн. 1965 оноос хойш 1993, 1995, 2000
онуудад тус БЦГ-ын хамрах хүрээг өргөжүүлсээр байв. Эдгээр өргөтгөлүүдийг хйиснээр
одоогийн ГГСБЦГ-ын хэмжээ нийт 2,7 сая га-д хүрчээ. ГГСБЦГ нь биологийн төрөл зүйлийн
олон янз байдлыг дэмжсэн уулын, хөндийн, хуурай хээрийн, заримдаг цөлийн болон цөлийн
экосистемүүдийг агуулдаг.
БЦГ-ын газар нутгийн бараг тавны нэг нь заган ойгоор бүрхэгдсэн байдаг. Тус БЦГ-т 290
гаруй зүйлийн гуурст ургамал бүртгэгдсэний 90 гаруй зүйл нь бүс нутгийн унаган ургамал
байна.
Тус БЦГ-ын амьтны зүйлийн хувьд ховор болон нэн ховордсон хөхтөн амьтдаас аргаль хонь
(Ovis ammon), янгир ямаа (Capra sibirica), цоохор ирвэс (Uncia uncia), хар сүүлт зээр (Gazella
subgutturosa), эрээн хүрнэ (Vormela peregusna), суусар булга (Martes foina), шилүүс мий
(Lynx lynx) болон цоохондой мий (f. Lybica ornata) байдаг. Хөндий төслийн талбай нь Говь
Гурван Сайхан Байгалийн Цогцолборт Газраас баруун зүгт 48 км зайд байрладаг.
Хайгуулын талбайн ойролцоо байрлах Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгууд
“Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутаг” гэдэг нь байгалийн ландшафт, өвөрмөц тогтоц
бүхий түүх соёл, аялал жуулчлалын хувьд өндөр ач холбогдолтой газар нутгийг хамгаалах,
байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор аймаг, сумын засаг
захиргаа хамгаалалтад авсан газар нутаг юм.
Шинэжинстэд орон нутгийн хамгаалалттай 9 газар байдаг, харин Баян Өндөр сум таван
газрыг орон нутгийн хамгаалалтад авсан байна. Эдрэнгийн нуруу орон нутгийн
хамгаалалттай газар нь төслийн талбайн хажууд байрладаг, харин Бор Хайрхан
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас 17 км-т, Ногоон Цав 33 км-ийн зайд тус тус
байрладаг (Зураг 15).
Эдрэнгийн нурууг Баянхонгор аймгийн удирдлагууд 2008 онд буюу Эрдэнэ 2006 онд ХАТийн хайгуулын лицензийг авсны дараа орон нутгийн хамгаалалтад авсан. Энэхүү БОННҮERD001_B6_Биологийн олон янз байдлын тѳлѳв байдал.docx
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ний 2019 оны судалгааны явцад Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
(БОАЖЯ) төслийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай нь хуулиар хамгаалагдсан
газруудтай давхцалгүй буюу зөрчилгүй болохыг албан ёсоор баталгаажуулсан.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангийн жагсаалтаар (https://www.eic.mn.
2019 оны 9 дүгээр сарын 5-нд нэвтэрсэн) Бор хайрхан уулын хамгааллын хугацаа 2017 оны
6-р сард дууссан байна. Харин Ногоон цав, Эдрэнгийн нуруу хамгаалалттай газар
нутгуудийн хамгааллын хугацаа тодорхойлогдоогүй байна.
Олон улсад ач холбогдолтой газар нутгууд
Энд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлээр олон улсын хэмжээнд ач
холбогдолтой газар нутаг байхгүй. Хамгийн ойр байрлах Шувуудад Чухал Газар нь төслийн
талбайгаас зүүн хойд зүгт 160 км зайд байрлах Их Богд Уулын ШЧГ юм. Рамсарын конвенц
эсвэл Дэлхийн өвд хамаарах газрууд төслийн нөлөөллийн бүсэд байдаггүй.
Чухал Амьдрах Орчны тодорхойлолт
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний Чухал Амьдрах
Орчны Үнэлгээ (ЧАОҮ)-гээр зургаан хөхтөн, нэг мөлхөгч амьтдын чухал амьдрах орчин
болон систематик хамгаалалтын төлөвлөгөөнд багтаах өндөр ач холбогдолтой газруудыг
тодорхойлсон. Чухал амьдрах орчны онцлог шинж чанарууд болон үнэлгээний үндэслэлийг
Хүснэгт 6-д үзүүлэв. Чухал амьдрах орчны үнэлгээний судалгаагаар мөн 17 зүйл ургамал,
2 зүйл хөхтөн, 3 зүйл шувуу, 3 зүйл мөлхөгч болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлага 6-д
нийцсэн Биологийн олон янз байдлын нэн чухал бүрэлдэхүүн бүхий 2 амьдрах орчныг
тодорхойлсон.
Биологийн олон янз байдлын чухал бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн үнэлгээний үндэслэлийг
Хүснэгт 7-д үзүүлэв.
Хүснэгт 6 Хөндий алтны төслийн Чухал амьдрах орчны үнэлгээний тойм
Биологийн олон янз
байдлын
бүрэлдэхүүн

Чухал Амьдрах орчны
шалгуур
(ЕСБХБ ГШ6 14 дүгээр
хэсэг)

Үнэлгээний үндэслэл

ii. Ховордсон эсвэл нэн
ховордсон зүйлийн хувьд
чухал ач холбогдолтой
амьдрах орчин

ОУБХХ Устаж байгаа зүйл
Монголын Улаанданс Устаж болзошгүй
зүйл

Хөхтөн
Хавтгай тэмээ
Camelus bactrianus
Хулан адуу
Equus hemionus

Монголын Улаанданс Устаж болзошгүй
зүйл

Цоохор ирвэс
Uncia uncia

Монголын Улаанданс Устаж болзошгүй
зүйл

Аргаль хонь
Ovis ammon

Монголын Улаанданс Устаж болзошгүй
зүйл

Мазаалай баавгай
Ursus arctos gobiensis

iii. Эндемик буюу газарзүйн
хувьд хязгаарлагдмал
зүйлүүдэд чухал ач
холбогдолтой амьдрах орчин

Монголын Улаанданс Устаж байгаа зүйл

Хар сүүлт зээр

iv. Нүүдлийн/цуглардаг
зүйлийн хувьд дэлхийн

ОУБХХ болон Монголын Улаандансны
аль алинд Эмзэг ангилалд орсон
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Биологийн олон янз
байдлын
бүрэлдэхүүн
Gazella
subgututturosa

Чухал Амьдрах орчны
шалгуур
(ЕСБХБ ГШ6 14 дүгээр
хэсэг)
хэмжээнд ач холбогдол өгдөг
(анхаарлаа төвлөрүүлдэг)
амьдрах орчин

Үнэлгээний үндэслэл

Монгол улсын ЗГ-ын тогтоолоор ховор

Мөлхөгч
Говийн махир хуруут
гүрвэл
Cyrtopodion elongatus

iv. Эндемик буюу газарзүйн
хувьд хязгаарлагдмал
зүйлүүдэд чухал ач
холбогдолтой амьдрах орчин

Мэдэгдэж байгаа амьдрах орчин 50,000
км2 хязгаарлагдсан мужийн шалгуурыг
хангаж байна

Хүснэгт 7 Биологийн олон янз байдлын чухал бүрэлдэхүүн
Биологийн олон янз
байдлын бүрэлдэхүүн

Чухал Амьдрах
орчны шалгуур
(ЕСБХБ ГШ6 12
дугаар хэсэг)

Үнэлгээний үндэслэл

ii. Эмзэг зүйлүүд

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор

Ургамал
Монгол бүйлс
Amygdalus Mongolica
Бариулт бүйлс
Amygdalus pedunculata
Толбот бэрмэг
Arnebia guttata
Төв азийн лавай
Asterothamnus centrali-asiaticus

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор
Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор
Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Цөлийн аргамжин цэцэг
Cistanche deserticola

Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Зүүнгарын гоёо
Cynomorium soongaricum
Шивлээхэй зээргэнэ
Ephedra equisetina Bunge.

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор

Регелийн будраа
Iljinia Regelii

Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Потаниний улаан тулам
Incarvillea potanini Batal.

Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Шивүүрт ортууз
Oxytropis acanthacea

Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Монгол ортууз
Oxytropis mongolica Kom
Эгэл өмхий өвс
Peganum harmala L

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор

Эгэл нишингэ
Phragmites communis
Элдэв навчит улиас
Populus diversifolia

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор
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хуулийн хавсралтад Нэн ховор
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Биологийн олон янз
байдлын бүрэлдэхүүн

Чухал Амьдрах
орчны шалгуур
(ЕСБХБ ГШ6 12
дугаар хэсэг)

Үнэлгээний үндэслэл

Нөмрөгт банздоо
Saussurea involucrata Bip

Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Ацан ажигана
Stellaria dichotoma L
Потанины хотир
Zygophyllum Potaninii Maxim.

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор
Монгол улсын Байгалийн ургамлын тухай
хуулийн хавсралтад Нэн ховор

Хөхтөн
Эрээн хүрнэ
Vormela peregusna

ii. Эмзэг зүйл

ОУБХХ Эмзэг зүйл
МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор зүйл
МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор зүйл

ii. Эмзэг зүйл

ОУБХХ Устаж болзошгүй зүйл

Янгир ямаа
Capra sibirica
Шувууд
Идлэг шонхор
Falco cherrug
Жороо тоодог
Chlamydotis undulata

МУ-ын Амьтны тухай хуулиар Нэн ховор
зүйл

Хулан жороо
Podoces hendersoni
Мөлхөгчид

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор зүйл

Нарийн могой
Coluber spinali
Могой гүрвэл
Eremias multiocellata
Цоохор хонин гүрвэл
Phrynocephalus versicolor
Амьдрах орчин

ii. Эмзэг зүйл

Заган ой

vi. Экологийн бүтэц,
үйл ажиллагаа нь
БОЯБ-ын чухал
бүрэлдэхүүний
оршин тогтнолд
чухал

Монгол бүйлст амьдрах орчин
Amygdalus Mongolica

МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор зүйл
МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор зүйл
МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор Ховор зүйл

Экологийн бүтэц, үйл ажиллагаа нь Нэн
ховор зүйл Цөлийн аргамжин цэцгийг
дэмжихэд шаардлагатай
Экологийн бүтэц, үйл ажиллагаа нь
Ховор шувуу хулан жороог (Podoces
hendersoni) дэмжихэд шаардлагатай

Биологийн олон янз байдлын төлөв байдлын дүгнэлт
Хөндий төсөл нь хуурай, эрс тэс уур амьсгал бүхий газар нутагт байрладаг. Төслийн
талбайн онцлог нь биологийн олон янзын байдлын зарим үнэ цэнэтэй зүйлүүд амьдрах
Монгол орны өмнөд говийн бүс нутгийн өвөрмөц цөл болон хээрийн ургамалжилтаар
тодорхойлогддог.
Төслийн нөлөөллийн бүсэд нийтдээ нэн ховор, ховор ангилалд багтах 9 зүйл ургамал
тэмдэглэгдсэн. Тус талбайд тохиолдсон амьтад нь тухайн бүс нутагт элбэг тохиолддог
зүйлүүд бөгөөд төлөв байдлын судалгаагаар 8 зүйл хөхтөн тус талбайд тэмдэглэгдсэн. Хар
сүүлт зээр нь ОУБХХ-ны болон Монгол орны хөхтний Улаандансанд Эмзэг ангилалд
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бүртгэгдсэн байдаг. Тус зүйл бүхий л судалгааны явцад ажиглагдсан бөгөөд энэ бүс нутаг
энэ зүйлийн тархац нутагт багтдаг.
Жижиг хөхтөн амьтад ерөнхийдөө шөнийн идэвхитэй. Байнгын гадаргын ус байхгүй тул
төслийн нөлөөллийн бүсэд загас байдаггүй. Мөлхөгчдийн олон янз байдал харьцангуй бага,
гэхдээ мөлхөгчид түгээмэл тохиолддог. Мөлхөгчид нь махчин шувуу болон хөхтөн амьтдын
хоол тэжээлийн чухал нөөцийг бүрдүүлж өгдөг.
Тохиолдсон 6 зүйл мөлхөгчдийн 2 зүйл нь (говийн махир хуруут гүрвэл, нарийн могой)
Монгол улсын хууль тогтоомжоор "ховор" статустай. Шувуудын олон янз байдал харьцангуй
өндөр буюу 23 зүйл шувуу тэмдэглэгдсэн ба ихэнх нь түгээмэл зүйлүүд байна. ОУБХХ-ны
болон Монголын шувууны Улаандансанд хамгааллын өндөр статустай хоёр зүйлийн шувуу
(жороо тоодог, хулан жороо) тэмдэглэгдсэн. Төслийн нөлөөллийн бүсэд Шувуудад Чухал
Газар байхгүй.
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Хавсралт A: Хээрийн судалгаагаар тэмдэглэгдсэн
ургамлын зүйлийн жагсаалт
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#

Шинжлэх ухааны нэр

1

Гялгар дэрс
Achnatherum splendens
(Trin.) Nevski.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Үйл
ажиллагаа
ны бүлэг

Амьдра
лын
хэлбэр

Үетэн

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст

Хөмүүл
Allium Mongolicum Rgl.
Таана
Allium polyrrhizum
Turcz. Ex. Rgl.
Монгол бүйлс
Amygdalus Mongolica
Maxim.
Бариулт бүйлс
Amygdalus pedunculata
Ахар навчит баглуур
Anabasis brevifolia
C.A.Mey
Туяхан бэрмэг
Arnebia fimbriata Maxim
Толбот бэрмэг
Arnebia guttata Bge.
Агь шарилж
Artemisia frigida Willd.

Алаг
өвс/өвсb

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст

Шүлхий шарилж
Artemisia pectinata

Алаг
өвс/өвс

Сөөгөн боролз
Ajania fruticulosa

Хуурайсаг шарилж
Artemisia xerophytica
Төв азийн лавай
Asterothamnus centraliasiaticus Novopokr.
Өргөст эмгэн шилбэ

Сөөгөнцөр

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс
Алаг
өвс/өвс

Олон
наст
Олон
наст

ОУБХХ

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Монгол
улсын
хууль

АӨ

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

ERD001_B6_Биологийн олон янз байдлын тѳлѳв байдал.docx

Усны
хайгуулы
н талбай

ü

ü

ü

ü

ü

ü
УБ

Сайт хүрэх
зам

ü
ü

Ховор
ü

ü

ü
ü

АӨ

Нэн ховор

Хоёр
наст
Олон
наст

Сөөг

Хөндий

ü

Сөөгөнцөр

Сөөгөнцөр

Цэнхэр
Номин

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
АӨ

Нэн ховор
ü

ü
ü

ü
ü
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#

15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25

Шинжлэх ухааны нэр

Atraphaxis pungens
(M.B) Jaub. Et Spach
Үслиг манан хамхаг
Bassia dasyphylla Fisch
ex Mey
Монгол торлог
Calligonum mongolicum
Turcz
Зээрэнцэг борлон
Cancrinia discoidea
(Ldb.) Poljak.
Алтан харгана
Caragana Leucophloea
Pojark.
Цагаан лууль
Chenopodium album
Цөлийн аргамжин
цэцэг
Cistanche deserticola
Ma.
Марцны аргамжин
цэцэг
Cistanche salsa
C.A.Mey
Амманы сэдэргэнэ
Convolvulus Ammanii
Desr.
Сөөгөн сэдэргэнэ
Convolvulus fruticosus
Pall.
Корчоковын сэдэргэнэ
Convolvulus
Gortschakovii Desr.
Монгол хамхуул
Corispermum
mongolicum

Үйл
ажиллагаа
ны бүлэг

Амьдра
лын
хэлбэр

Алаг
өвс/өвс

Нэг наст

Сөөг

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс
Хагас
шимэгч
Алаг
өвс/өвс

ОУБХХ

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Монгол
улсын
хууль

Цэнхэр
Номин

Хөндий

Усны
хайгуулы
н талбай

Сайт хүрэх
зам

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

Нэг наст
Олон
наст

УБ

ü

ü

ü

ü

Нэн ховор

Олон
наст
ü

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Нэг наст
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#

26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Шинжлэх ухааны нэр

Бүхэл навчит багдай
Dontostemon
Integrifolius C.A.Mey
Гмелиний тайжийн
жинс
Echinops Gmelinii
Пржевальскийн
зээргэнэ
Ephedra Przewalskii
Stapt.
Орог тэсэг
Eurotia ceratoides (L.)
C.A.Mey.
Гоо юлт
Goniolimon speciosum
(L.) Boiss.
Баг хуш хамхаг
Halogeton glomeratus
Заг
Haloxylon
ammodendron C.A.Mey
Регелийн будраа
Iljinia Regelii (Bge.)
kor.ex Shishk
Навчирхаг бадаргана
Kalidium foliatum (Pall.)
Moq.
Ямаан ангалзуур
Lagochilus ilicifolius
Bge.
Аалзны хуш өвс
Micropeplis
arachnoidea
Сибирь хармаг
Nitraria sibirica Pall.

Үйл
ажиллагаа
ны бүлэг

Амьдра
лын
хэлбэр

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Нэг наст

Сөөг

Сөөг
Алаг
өвс/өвс
Үетэн

Олон
наст

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Монгол
улсын
хууль

Цэнхэр
Номин

Хөндий

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Олон
наст

Сөөгөнцөр

Олон
наст

Сөөгөнцөр

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст

Сайт хүрэх
зам

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Нэг наст
Олон
наст

Усны
хайгуулы
н талбай

АӨ

Олон
наст

Модлог
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#

38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Шинжлэх ухааны нэр

Өргөст ортууз
Oxytropis aciphylla
Эгэл нишингэ
Phragmites communis
Элдэв навчит улиас
Populus diversifolia
Пеллитын шивэлз
Ptilagrostis Pellotii
(Danguy.)
Бууралдуу янгиц
Ptilotrichum canescens
C.A.Mey
Зүүнгарын
улаанбударгана
Reaumuria soongarica
(Pall.) Maxim.
Бажууна
Rheum nanum Sievers
Толгодын бударгана
Salsola collina
Шинэсэрхүү бударгана
Salsola Laricifolia
Turcz. e Litv
Бор бударгана
Salsola passerina Bge.
Өргөст бударгана
Salsola pestifera
Сайрын хялгана
Stipa glareosa P.Smirn
Говийн хялгана
Stipa gobica Roshev
Регелийн шар мод
Sympegma Regelli Bge.
Tamarix ramosissima
Ldb.

Үйл
ажиллагаа
ны бүлэг

Амьдра
лын
хэлбэр

Модлог

Олон
наст
Олон
наст
Олон
наст

Үетэн

Олон
наст

Сөөгөнцөр

Олон
наст

Сөөгөнцөр

Олон
наст

Сөөг
Үетэн

Алаг
өвс/өвс
Алаг
өвс/өвс
Сөөг
Сөөгөнцөр
Алаг
өвс/өвс
Үетэн
Үетэн
Сөөг
Модлог
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ОУБХХ

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Монгол
улсын
хууль
Ховор

Цэнхэр
Номин

Хөндий

ü

ü

Усны
хайгуулы
н талбай

Сайт хүрэх
зам

ü

ü
Нэн ховор

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Олон
наст

ü

ü

ü

ü

Нэг наст

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Олон
наст
Олон
наст
Нэг наст
Олон
наст
Олон
наст
Олон
наст
Олон
наст

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
АӨ

ü

ü
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#

53
54
55

Шинжлэх ухааны нэр

Потанины хотир
Zygophyllum Potaninii
Maxim.
Розовын хотир
Zygophyllum Rosovii)
Шар хотир
Zygophyllum
xanthoxylon (Bge.)
Maxim

Үйл
ажиллагаа
ны бүлэг

Амьдра
лын
хэлбэр

Алаг
өвс/өвс

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст

Сөөг

Олон
наст
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ОУБХХ

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Монгол
улсын
хууль

УБ

Нэн ховор

Цэнхэр
Номин

Хөндий

Усны
хайгуулы
н талбай

Сайт хүрэх
зам

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Хавсралт B: Ургамлын бүлгэмдлийн онцлог шинж
чанарууд
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Ургамлын бүлгэмдлийн
нэр
Шар хотирПржевальскийн зээргэнэРегелийн шар модот
Zygophyllum xanthoxylonEphedra przewalskiiSympegma regelii

Дээж авсан
талбай
HD-1

100 м2 талбай дахь
зүйлүүд
Zygophyllum xanthoxylon
Calligonum mongolicum
Reaumuria soongarica
Ephedra przewalskii

Зүйлийн
арви
Sp
Sp
Sp
Sp

HD -2

Zygophyllum xanthoxylon
Ephedra przewalskii Iljinia
Regelii
Haloxylon ammodendron
Ephedra przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon
Zygophyllum xanthoxylon
Ephedra przewalskii
Reaumuria soongorica
Ephedra przewalskii
Reaumuria soongorica
Chenopodium album

Cop1
Cop1
Rr<1
Sp
Sp
Sp
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

Ephedra przewalskii
Reaumuria soongorica
Zygophyllum xanthoxylon
Calligonum mongolicum
Ephedra przewalskii
Iljinia Regelii
Haloxylon ammodendron
Tamarix ramosissima

Sol
Sol
Sol
Sol
Sp
Sp
Sp
Sp

HD-3

Ephedra przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon

Sp
Sp

Camp Area in
Хөндий

Zygophyllum xanthoxylon
Ephedra przewalskii
Oxytropis aciphylla
Ephedra Przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon

Sp
Sp
Sp
Sp
Sp

HD-6
WE-11
WE -12

WE -13

Сийрэг ЗагПржевальскийн зээргэнэОлон цэцэгт сухайт
Sparsely distributed
Haloxylon ammondendronEphedra przewalskiiTamarix ramosissima
Шар хотирПржевальскийн зээргэнэт
Zygophyllum xanthoxylonEphedra przewalskii

HD-4

WE -1
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100 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)
Ургамлын бүрхэц-40
Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Хагдан
бүрхэвчХалцгай газар60
Ургамлын бүрхэц -35
Хагдан бүрхэвч-15
Халцгай газар-50
Ургамлын бүрхэц -10
Хагдан бүрхэвч-10
Халцгай газар-80
Ургамлын бүрхэц-25
Хагдан бүрхэвч-25
Халцгай газар- 50
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар- 70
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-30
Халцгай газар- 40

1 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)
Ургамлын бүрхэц -30
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар-70

Газрын дээрх
биомасс (г/м2)
64.45

Ургамлын бүрхэц -30
Хагдан бүрхэвчвч-30
Халцгай газар-40
Ургамлын бүрхэц -20
Хагдан бүрхэвч-20
Халцгай газар-60
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч
Халцгай газар- 70
Ургамлын бүрхэц-35
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 65

17.36

Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-30
Халцгай газар- 40

18.39

Ургамлын бүрхэц -40
Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар-60

Ургамлын бүрхэц -40
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар-60

61.58

Ургамлын бүрхэц -30
Хагдан бүрхэвч-20
Халцгай газар-50
Ургамлын бүрхэц -15
Хагдан бүрхэвч5
Халцгай газар-70
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч-10

Ургамлын бүрхэц -40
Хагдан бүрхэвч-0
Халцгай газар-60
Ургамлын бүрхэц -20
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар-80
Ургамлын бүрхэц-25
Хагдан бүрхэвч-25

107.62

36.5
104.47
44.35

16.02
61.16
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Дээж авсан
талбай

100 м2 талбай дахь
зүйлүүд

Зүйлийн
арви

WE -2

Ephedra Przewalskii
Reaumuria soongorica
Zygophyllum xanthoxylon
Zygophyllum xanthoxylon
Reaumuria soongorica
Calligonum mongolicum
Ephedra Przewalskii

Sp
Un
Sol
Sp
Sp
Sp
Sp

AR-1

Ephedra Przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon

Sp
Un

Сийрэг Заг-Шар хотирт
Sparsely distributed
Haloxylon ammondendronZygophyllum xanthoxylon

HD-5

Регелийн шар модПржевальскийн зээргэнэт
Sympegma regelii-Ephedra
przewalskii

HD-7

Шар хотирПржевальскийн зээргэнэЗагт
Zygophyllum xanthoxylonEphedra przewalskii Haloxylon ammondendron
Заг-Олон цэцэгт сухайЗүүнгарын
улаанбударганаТолгодын бударганат
Haloxylon ammodendronTamarix ramossimaReaumuria soongorica,
Salsola passerina

HD-8

Ephedra przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon
Haloxylon ammodendron
Calligonum mongolicum
Iljinia Regelii
Ephedra przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon
Haloxylon ammodendron
Atraphaxis pungens
Iljinia Regelii
Ephedra przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon
Haloxylon ammodendron
Iljinia Regelii

Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sol
Sp
Sp
Sp
Sol
Sp
Sol
Un
Sol

WE -4

Reaumuria soongorica
Haloxylon ammodendron

Sp
Sp

Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч- 20
Халцгай газар- 60

WE -5

Tamarix ramossima
Zygophyllum xanthoxylon
Reaumuria soongorica

Sp
Sp
Cop1

Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч- 10
Халцгай газар- 60

Ургамлын бүлгэмдлийн
нэр

WE -3
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100 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)
Халцгай газар70
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч5
Халцгай газар- 75
Ургамлын бүрхэц-40

1 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)
Халцгай газар50
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 80
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 70

Газрын дээрх
биомасс (г/м2)

Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 70

16.8

Ургамлын бүрхэц -35
Хагдан бүрхэвч-5
Халцгай газар-60

19.49

Ургамлын бүрхэц -15
Хагдан бүрхэвч-15
Халцгай газар-70

Ургамлын бүрхэц -40
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар-60

36.50

Ургамлын бүрхэц -40

Ургамлын бүрхэц -40
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар-60

117.88

Ургамлын бүрхэц-25
Хагдан бүрхэвч
байхгүйХалцгай газар- 75
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч- 20
Халцгай газар- 60

16.49

Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар- 60
Ургамлын бүрхэц-40
Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар- 60
Ургамлын бүрхэц -40
Хагдан бүрхэвч-10
Халцгай газар-50

Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар-60

54.27
127.73

17.34
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Ургамлын бүлгэмдлийн
нэр

Дээж авсан
талбай
WE -6

100 м2 талбай дахь
зүйлүүд
Haloxylon ammodendron
Reaumuria soongorica
Nitraria sibirica
Calligonum mongolicum
Bassia dasyphylla

Зүйлийн
арви
Cop1
Sp
Sp
Sp
Sp

100 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)
Ургамлын бүрхэц-60
Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар- 40

1 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 80

Газрын дээрх
биомасс (г/м2)
10.56

Пржевальскийн зээргэнэЗүүнгарын
улаанбударгана-Сибирь
хармагт
Ephedra przewalskiiReaumuria soongoricaNitraria sibirica

WE -8

Reaumuria soongorica
Calligonum mongolicum
Ephedra Przewalskii
Reaumuria soongorica
Calligonum mongolicum
Ephedra Przewalskii
Zygophyllum xanthoxylon
Nitraria sibirica
Reaumuria soongorica
Ephedra Przewalskii

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

Ургамлын бүрхэц-25
Хагдан бүрхэвч-25
Халцгай газар- 50
Ургамлын бүрхэц-25
Хагдан бүрхэвч-25
Халцгай газар- 50

Ургамлын бүрхэц-25
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 75
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч-20
Халцгай газар- 60

10.31

8.00

Ephedra przewalskii
Haloxylon ammodendron
Calligonum mongolicum
Artemisia xerophytica
Zygophyllum xanthoxylon
Calligonum mongolicum

Sol
Sol
Sol
Sol
Un
Sp

Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч-20
Халцгай газар- 60
Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 80
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-15
Халцгай газар- 55
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-10
Халцгай газар- 60

2.91

Ургамлын бүрхэц-35
Хагдан бүрхэвч-5
Халцгай газар- 60
Ургамлын бүрхэц-10
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 90

11.0

WE -9

WE -10

Заг-Зүүнгарын
улаанбударганаТолгодын бударганаСибирь хармагт Haloxylon
ammodendron Reaumuria soongorica Salsola passerine - Nitraria
sibirica
Сийрэг Хялгана-Баглуурт
Sparse Stipa-Anabasis

WE -7

Haloxylon ammodendron
Reaumuria soongorica
Nitraria sibirica

Sp
Sp
Sp

Ургамлын бүрхэц-15
Хагдан бүрхэвч-15
Халцгай газар- 70
Ургамлын бүрхэц-40
Хагдан бүрхэвч
байхгүй
Халцгай газар- 60
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-15
Халцгай газар- 55
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-10
Халцгай газар- 60

AR-2

Шар хотир-ХялганаБаглуурт Zygophyllum

AR-3

Stipa gobica
Anabasis brevifolia
Artemisia frigida
Anabasis brevifolia
Stipa gobica
Zygophyllum xanthoxylon

Cop1
Sp
Cop2
Cop2
Sol-1
Un

Ургамлын бүрхэц-40
Хагдан бүрхэвч-5
Халцгай газар- 55
Ургамлын бүрхэц-10
Хагдан бүрхэвч10
Халцгай газар- 80

WE -14

WE -15
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11.04

2.68

3.57

10.88

Page 38

B6 – БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Ургамлын бүлгэмдлийн
нэр
xanthoxylon -StipaAnabasis

Дээж авсан
талбай

100 м2 талбай дахь
зүйлүүд

Зүйлийн
арви

100 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)

1 м2 талбай дахь
бүрхэц (%)

Газрын дээрх
биомасс (г/м2)

Заг-Пржевальскийн
зээргэнэт
Haloxylon ammondendronEphedra przewalskii

TN-1

Sol
Sp
Sp

Ургамлын бүрхэц-15
Хагдан бүрхэвч-5
Халцгай газар- 80

Ургамлын бүрхэц-10
Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар- 90

22.52

Шар хотир- Заг-Шүлхий
шарилжит
Zygophyllum xanthoxylonHaloxylon ammodendronArtemisia pectinatа

TN- 2

Sol
Sp
Sol

Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-10
Халцгай газар- 60

Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч-10
Халцгай газар- 60

27.38

HR-1

Sp
Sol
Sp
Sp

Ургамлын бүрхэц-30%
Хагдан бүрхэвч-30
Халцгай газар- 40
Ургамлын бүрхэц-15
Хагдан бүрхэвч-20
Халцгай газар-65

Ургамлын бүрхэц-20
Хагдан бүрхэвч-20
Халцгай газар- 60
Ургамлын бүрхэц-15

20.21

Загт
Haloxylon ammondendron

Haloxylon ammodendron
Oxytropis aciphylla
Ephedra Przewalskii
Eurotia ceratiodes
Bassia dasyphylla
Asterothamnus centraliasiaticus
Echinops Gmelinii
Stipa glareosa
Calligonum mongolicum
Zygophyllum Potaninii
Ptilotrichum canescens
Eurotia ceratiodes
Ephedra Przewalskii
Asterothamnus centraliasiaticus
Haloxylon ammodendron
Artemisia pectinata
Zygophyllum xanthoxylon
Haloxylon ammodendron

Заг-Зүүнгарын
улаанбударганат
Haloxylon ammondendronReaumuria soongarica

TN-3

HR-2
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Haloxylon ammodendron
Reaumuria soongarica

Sp
Un

Ургамлын бүрхэц-35
Хагдан бүрхэвч- 5
Халцгай газар-60

Хагдан бүрхэвч байхгүй
Халцгай газар-85
Ургамлын бүрхэц-30
Хагдан бүрхэвч- 5
Халцгай газар-65

16.20

16.20
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Хавсралт C: Нэн ховор, ховор ургамлын зүйлийн
байршил
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Нэн ховор, ховор
ургамлын зүйлүүд
Монгол бүйлс
(Amygdalus Mongolica)
Толбот бэрмэг
(Arnebia guttata Bge)

Хамгааллын статус

Координат

УБ
(МУУД)
АӨ
(МУУД)

Хөндий:
43°57’21’’
Цэнхэр Номин:
44°4.0’18.0’’

98°47’37.1’’

Sp таруу

98°42’37.4’’

Sp таруу

Төв азийн лавай
(Asterothamnus centraliasiaticus Novopokr)

АӨ
(МУУД)

Усны хайгуулын
талбай:
43°51’0.75’’
43°52'37.8’’
43°48’32.0’’
Цэнхэр Номин:

98°47’41.9’’
98°49'41.8’’
98°50’08.4’’

44°4’3.6’’
44°4’2.8’’
44°3’17.3’’
44°3’15.4’’
44°3’9.9’’
44°3’43.4’’
44°3’12.8’’
44°3’39.5’’
44°3’48.5’’
44°3’53.2
44°4’0.4’’
44°3’29.4’’
Хөндий:
43°59’28.4’’
43°59’28.4’’
Усны хайгуулын
талбай
43°51’0.75’’
43°52'37.8’’

98°42’33.2’’
98°42’26.5’’
98°43’14.4’’
98°43’13.5’’
98°42’47.9’’
98°42’32.4’’
98°42’37.3’’
98°42’2.6’’
98°42’23.4’’
98°42’22.1’’
98°42’27’’
98°42’48.5’’
98°47’58.1’’
98°47’58.1’’

Цөлийн аргамжин
цэцэг
(Cistanche deserticola
Ma)

Регелийн будраа
(Iljinia Regelii (Bge.)
kor.ex Shishk)

УБ
(МУУД)

Эмзэг
(МУУД)

Ховор
(МЗГТ)
Нэн ховор
(МБУТХ)
Нэн ховор
(МБУТХ)

Нэн ховор
(МБУТХ)

Нэн ховор
(МБУТХ)

Хөндий:
43°55’0.67’’
43°58’41.7’’
43°59’28.4’’
43°56’59.8’’
43°55’57.4’’
43°53’55.0’’
Усны хайгуулын
талбай:
43°55’0.67’’

Арви

Cop2-элбэг

Sp-таруу
Sp-таруу

98°47’41.9’’
98°49'41.8’’
Sp-таруу
98°47’9.0’’
98°47’29.7’’
98°47’58.1’’
98°48’22.3’’
98°48’0.12’’
98°48’05.7’’
98°47’9’’

Sol-ховор

Цэнхэр Номин:
480574
483142
490165
43°57’20.9’’

4877380
4869484
4874332

Sp- таруу

98°47’36.9’’

Sol-ховор

Цэнхэр Номин:
44°4’17.2’’
44°3’31.3’’
44°3’29.4’’

98°42’16.6’’
98°42’37.8’’
98°42’48.5’’

Cop1элбэгдүү

Өргөст ортууз
(Oxytropis aciphylla)

Ховор
(МУЗГТ)

Элдэв навчит улиас
(Populus diversifolia)

Нэн ховор
(МБУТХ)

44°1’57.8’’

98°45’33.7’’

Sp- таруу

Нэн ховор
(МБУТХ)

43°54’16.3’’
43°54’16.2’’
43°54’13.5’’
43°54’7.4’’

98°47’36.6’’
98°47’32.7’’
98°47’16.5’’
98°47’21.1’’

Sp- таруу

Потанины хотир
(Zygophyllum Potaninii
Maxim)

УБ
(МУУД)
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Нэн ховор, ховор
ургамлын зүйлүүд

Хамгааллын статус

Координат
43°54’20.8’’
43°58’35.6’’
44°3’29.4’’

Арви
98°47’29.2’’
98°47’24.7’’
98°42’48.5’’

Sp-таруу

Тайлбар: МУУД – Монголын ургамлын улаанданс, МБУТХ- Монголын Байгалийн ургамлын тухай хууль,
МУЗГТ-Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол
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Хавсралт D: Ажиглагдсан амьтад
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#

Зүйлийн Монгол болон
шинжлэх ухааны нэр

Хөхтөн
Говийн алагдаага
1
Allactaga bullata
Сохдой оготно
2
Ellobius tancrei
Хар сүүлт зээр
3
Gazella subgutturosa
Дэлдэн зараа
4
Hemiechinus auritus
Бор туулай
5
Lepus tolai
Шаргал чичүүл
6
Meriones meridianus
Зэгэл алагдааганцар
7
Pygeretmus pumilio
Хярс үнэг
8
Vulpes corsac
Мөлхөгчид
Нарийн могой
1
Coluber spinalis
Говийн махир хуруут гүрвэл
2
Cyrtopodion elongatus
Могой гүрвэл
3
Eremias multiocellata
Цоохор хонин гүрвэл
4
Phrynocephalus versicolor
Сум могой
5
Psammophis lineolatus
Нохой гүрвэл
6
Teratoscincus przewalskii
Шувууд
Монгол алтанжигүүр
1
Bucanetes mongolicus
2
Шилийн сар
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Зүйлийн англи нэр

ОУБХХны
Улаанд
анс

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Gobi jerboa

АӨ

МД

Zaisan mole vole

АӨ

АӨ

Эмзэг

Эмзэг

Black-tailed gazell
Long-eared hedgehog

АӨ

АӨ

tolai hare

АӨ

АӨ

Mid-day jird

АӨ

АӨ

Dwarf fattailed jerboa

АӨ

АӨ

Corsac fox

АӨ

ХБ

Slender racer

ХБ

Gobi naked-toed gecko
Multi-oscillated racerunner

Эмзэг
АӨ

Tuva toad headed agama
Steppe ribbon racer
Przewalski’s wonder gecko

Ховор

Цэнхэр
Номин

Хөндий

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

Хово
Ховор

ü

АӨ

Upland buzzard

АӨ

АӨ

Сайт орох
зам

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü

ХБ

АӨ

ü

ü

АӨ

Mongolian finch

Усны
хайгуулы
н талбай

ü

АӨ
АӨ

МД

Монгол
улсын
хуулийн
статус

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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#

Зүйлийн Монгол болон
шинжлэх ухааны нэр

Зүйлийн англи нэр

ОУБХХны
Улаанд
анс

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Long-Legged Buzzard

АӨ

АӨ

Asian short-toed Lark

АӨ

АӨ

Houbara bustard

Эмзэг

Эмзэг

Common raven

АӨ

АӨ

Монгол
улсын
хуулийн
статус

Цэнхэр
Номин

Хөндий

ü

ü

ü

ü

Усны
хайгуулы
н талбай

Сайт орох
зам

Buteo hemilasius
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Талын сар
Buteo rufinus
Дэрсний жиргэмэл
Calandrella cheleensisf
Жороо тоодог
Chlamydotis undulata
Хон хэрээ
Corvus corax
Хөхөө sp.
Cuculus sp
Хөхлөрийн хөмрөг
Emberiza buchanani
Шоорон алаг болжмор
Eremophila alpestris
Шонхор sp.
Falco sp.
Халзан түнжүүр
Fulica atra
Тольт дунхай
Lanius isabellinus
Сохор элээ
Milvus migrans
Шар түрүүт цэгцгий
Motacilla citreola
Шар цэгцгий
Motacilla flava
Цөлийн чогчиго
Oenanthe deserti
Бүжимч чогчиго
Oenanthe isabellina
Адууч чогчоохой
Oenanthe oenanthe
Мяраан чогчоохой
Oenanthe pleschanka
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Cuckoo

Нэн ховор

ü
ü

Grey necked Bunting

АӨ

АӨ

Horned lark

АӨ

АӨ

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Falcon

ü

Common coot

АӨ

АӨ

Rufous-tailed Shrike

АӨ

АӨ

Black kite

АӨ

АӨ

Citrine wagtail

АӨ

АӨ

Yellow wagtail

АӨ

АӨ

Desert wheatear

АӨ

АӨ

Isabelline wheatear

АӨ

АӨ

Northern wheatear

АӨ

АӨ

Pied wheatear

АӨ

АӨ

ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
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#

Зүйлийн Монгол болон
шинжлэх ухааны нэр

Хулан жороо
Podoces hendersoni
Бор тодол
21
Sturnus cineraceus
Монгол ногтруу
22
Syrrhaptes paradoxus
Өвөөлж
23
Upupa epops
Шавьж
Долоогоны цагаан эрвээрхэй
1
Aporia crataegy
20
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Зүйлийн англи нэр

ОУБХХны
Улаанд
анс

Бүс
нутгийн
Улаанда
нс

Монгол
улсын
хуулийн
статус

Mongolian ground jay

АӨ

Эмзэг

Ховор

White cheeked starling

АӨ

АӨ

Palla’s sandgrouse

АӨ

АӨ

Eurasian hoopoe

АӨ

АӨ

Black-veined white

Цэнхэр
Номин

Хөндий

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Усны
хайгуулы
н талбай

Сайт орох
зам
ü
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B7 – Хог хаягдал
2020 оны дөрөвдүгээр сар

Sustainability East Asia ХХК
Утас +976 7011 4921
Факс +976 7010 4921
Улсын бүртгэлийн дугаар:
9019036111

801 Сан Бизнес Центр
Ерөнхий сайд Амарын
гудамж-29
8 Хороо, Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар-14200
Монгол Улс

mongolia@sustainability.
net.au

B7 – ХОГ ХАЯГДАЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн жагсаалт

НБ
БОННҮ
УТЗБ

Нөлөөллийн бүс
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбай
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ХОГ ХАЯГДАЛ
Танилцуулга
Хөндийн алтны төслийн (цаашид “Төсөл”) Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний (БОННҮ)
тус бүлэг нь төслийн нөлөөллийн бүс дэх хаягдал үүсэлтийн өнөөгийн байдал, хог
хаягдлыг зайлуулах дэд бүтэц, болон хаягдлын менежментийн хэрэгжилтийн талаар
танилцуулах юм. Доорх талбайнуудыг (Зураг 1 Хөндий алтны төслийн хаягдлын
нөлөөллийн бүс ) төслийн барилга, ашиглалтын үе шатууд дахь хаягдлын нөлөөллийн бүс
хэмээн авч үзсэн болно:
1. Хөндийн болон Цэнхэр Номин ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай
(АМТЗТ)
2. Алтан нар ил уурхайн болон Баян хөндий боловсруулах үйлдвэрүүдийг холбосон
тээврийн зам
3. Баян хөндийгөөс өмнө зүгт орших усны хайгуулын талбай
Тус нөлөөллийн бүсийг төлөвлөгдөж буй уул уурхайн үйл ажиллагаа болон нөлөөлөлд
өртөж болзошгүй талуудыг харгалзан үзэж тодорхойлсон. Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй
байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон хүмүүс нь хог хаягдлын урсгалын зохисгүй
менежментэд өртөж болзошгүй зүйлс юм. Хог хаягдлын үүсэл, зайлуулалтад мэдрэмтгий
байж болох эдгээр хүлээн авагчдад гүний ус, хөрс, уурхайн кемпийн оршин суугчид, болон
уурхайн нөлөөллийн бүсэд түр оршин байгаа малчид зэрэг орно.

Зураг 1 Хөндий алтны төслийн хаягдлын нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт хаягдлыг Хөндийн алтны ордны төслийн нөлөөллийн бүсэд бий болсон хатуу,
шингэн үлдэгдэл болон бохир ус гэж тодорхойлсон. Тус бүлэг нь ашигт малтмалын, ашигт
ERD001_B7_Хог хаягдал.docx
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малтмалын бус, аюултай болон аюулгүй хаягдлуудыг авч үзсэн болно. Агаар мандалд
ялгарах бохирдлын тухай дэлгэрэнгүйг Бүлэг B2: Уур амьсгал болон агаарын чанар-т
тусгасан тул энд давтаагүй болно.
Суурь судалгааг боловсруулах аргачлал
Хөндийн алтны төслийн нөлөөллийн бүс болон орчин тойрны бүсэд хог хаягдлын үзүүлж
болох нөлөөлөл болон менежментын тухай мэдээлэл агуулж буй хэд хэдэн тайланг
тоймлож, тус Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний тайланд ашигласан хэсгүүдэд нь иш
татсан болно. Уг мэдээлэл бүхий анхдагч эх сурвалжууд нь:
•

Хөндий ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай. Байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь судалгаа. Эко Трэйд ХХК. 2017;

•

Цэнхэр номин ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай. Байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь судалгаа. Эко Трэйд ХХК. 2017;

•

Хөндий ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай. Байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь судалгааны тайлангийн шинэчилсэн
хувилбар. Эко Трэйд ХХК. 2019;

•

Цэнхэр номин ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай. Байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний суурь судалгааны тайлангийн шинэчилсэн
хувилбар. Эко Трэйд ХХК. 2019; and

•

Ар Пи Эм Глобал. 2019 оны 1 сар. Хөндийн алтны төслийн эдийн засгийн
урьдчилсан үнэлгээний техникийн тайлан.

Суурь судалгааны нөхцөл байдал
Хог хаягдлын өнөөгийн төлөв байдал
Уурхайн талбайд минерал болон минерал бус хог хаягдал үүсээгүй болно. Баян хөндийн
орд газрын орчмыг 2019 онд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй болгосон. Алтан нар
орд нь Монгол Улсын засгийн газарт 2019 онд бүртгүүлсэн ба тус үнэлгээг хийх үед ашигт
малтмалын тусгай зөвшөөрөлд шилжих явцдаа байсан болно.
Минерал бус хог хаягдал
Уурхайн барилгын үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаа тул ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрлийн бүсэд одоо байгаа хог хаягдлууд нь доор дурдсан төрлүүдээр
хязгаарлагдана:
•

•

Хөндийн ашигт малтмалын тусгайн зөвшөөрлийн талбай дах түр кемпийн ахуйн
хатуу хог хаягдал:
o

Ердийн ахуйн хог хаягдал;

o

Хүнсний сав баглаа боодол;

o

Ундны усны хуванцар сав; болон

o

Хүнсний хог хаягдал.

Хаягдал бохир ус:
o

Хайгуулын кемпийн ахуйн бохир ус
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o

Чулууны дээжний хөрөөнөөс гарсан бохир ус

Минерал болон аюултай хаягдлын урсгал
Уурхайн олборлолт болон барилгын үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаа тул ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрлийн бүсэд ашигт малтмалын болон аюултай хог хаягдал бий болоогүй
болно.
Одоогийн хог хаягдал зайлуулах байгууламжууд
Төслийн талбайн барилгын ажил эхлээгүй тул, төслийн хог хаягдлыг зайлуулахад
шаардлагатай дэд бүтцийг хөгжүүлээгүй болно. Хайгуулын ажлын түр талбайд одоогоор
хог
хаягдал
зайлуулах
эсвэл
боловсруулах
байгууламжийн
зураг
төсөл
боловсруулагдаагүй байна. Төслийн талбайд сумын засаг захиргаанаас олгосон
зөвшөөрлийн дагуу ахуйн хатуу хог хаягдалд зориулсан энгийн нүх ухсан. Кемпийн гал
зуух, ариун цэврийн өрөөний хаягдал усыг кемпний ариун цэврийн газрын хажууд байрлах
газар доорх бохир ус цуглуулах нүх рүү зайлуулдаг.
Газарт булах болон бохир ус цуглуулах нүхнээс гадна, түр кемп нь нөөц энгийн нүхэн
жорлонгоор хангагдсан. Уг нүхэн жорлонг өвлийн улиралд буюу бохир ус цуглуулах нүх нь
бүс нутагт агаарын температур тэгээс доош орж ажиллагаагүй болсон үед цөөн тооны хүн
ашигладаг ( жишээ нь 4-5 тооны ээлжээр ажиллах хамгаалалтын албаны хүмүүс).
Төслийн талбайд хамгийн ойр орших суурин газрууд нь зүүн-хойд болон хойд зүгт тус тус
70км, 80км зайтай орших Баянхонгор аймгийн Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумд юм.
Одоогоор эдгээр сумдад бохир ус цэвэрлэх байгууламж байхгүй бөгөөд бүх ахуйн бохир
усыг газарт булах аргаах зайлуулдаг. Түүнчлэн уг сумдын эмнэлэгүүдэд хязгаарлагдмал
хүчин чадалтай эмнэлгийн хог хаягдал шатаах зуух бий.

Хог хаягдлын менежментийн өнөөгийн байдал
Кемпийн ахуйн хатуу хог хаягдал
Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн хайгуулын түр кемпд 4-5 хамгаалалтын албаны
ажилтнууд тогтмол ээлжээр оршин суудаг ба улирлын чанартай 3-4 сар үргэлжлэх
хайгуулын өрөмдлөгө, техникийн ажлын үед дээд тал нь 40 хүн байрлана. Одоогоор тус
кемпийн хатуу хог хаягдлыг хуванцар (ихэнхдээ ундны усны хуванцар савнууд) болон
газарт булагдах хаягдал (ихэнхдээ ахуйн ердийн хог хаягдал болон хүнсний савалгаа)
(Зураг 2) гэж ангилдаг. Кемпийн үйлчилгээний компани нь хуванцар савыг төслийн
талбайд нь цуглуулж Улаанбаатарт дахин боловсруулахаар зөөдөг. Кемпийн үйл
ажиллагаанаас гарах бусад бүх хатуу ахуйн хог хаягдлыг Хөндийн хайгуулын түр кемпд нь
энгийн нүхэнд булдаг. (Зураг 3). 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаар тус кемпийн газар
нутагт ямар нэгэн төрлийн хуримтлагдсан хог хаягдал байгаагүй болно.
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a)

b)

Зураг 2 Хөндий кемп дах хаягдал ангилах хогийн сав: a) дахивар цуглуулах сав болон б)
пластик сав
Одоогоор Хөндийн хайгуулын түр кемпээс гарах хог хаягдлын урсгалыг системчилсэн хог
хаягдал бүртгэлийн системээр хянадаггүй байна. Тиймээс, нэг хүн өдөрт 0.625 кг хог
хаягдал үйлдвэрлэх тооцоотойгоор гарах хатуу хог хаягдлын хэмжээг баримжаалсан
болно. Энэхүү тооцоог Монгол оронд зун болон өвлийн улиралд зуслангийн бүсэд бий
болох мөн Улаанбаатар хотын хог хаягдлын хэмжээнд үндэслэн гаргасан. (ЖАЙКА, 2007).
Тухайн түр кемпийн нийт оршин суугчдыг жилийн турш нийт 3625 хүн/өдөр буюу 5
хамгаалалтын албаны хүн жилийн 365 өдөр, болон өрөмдлөгийн 4 сарын турш 15
өрөмийн ажилчид 1800 хүн/өдөр гэж тооцсон. Энэ аргачлалаар, хайгуулын кемпийн
жилийн хатуу хог хаягдал нь 2,265 кг болно гэж тооцоолсон.

Зураг 3 Хайгуулын түр кемпийн хог зайлуулах нүх
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2019 оноос эхлэн органик хог хаягдал, буюу ихэнхдээ кемпийн гал зуухны хүнсний ногоо
болон жимсний хаягдлыг тухай талбайд дахин боловсруулах чиглэлээр, тэр дундаа
бордоо болгон нөхөн сэргээх ажлын туршилтад ашиглахаар цуглуулж хатааж эхэлсэн.
Энэхүү санаачлага нь туршилтын эхний шатанд байгаа ба одоогоор бордоо
үйлдвэрлэгдээгүй байна.
Бохир ус
Хөндий кемпд бий болох бохир усны хэмжээ нь цөөн тооны оршин суугчидтай
холбоотойгоор маш бага байна. Гэсэн хэдий ч өрөмдлөгийн үеийн оршин суугчдын
нэмэгдэлтэй, болон чулууны өрөмлөгөнд шаарлагатай нэмэлт усны хэмжээтэй
холбоотойгоор бохир усны хэмжээ нь нэмэгдэнэ. Хүснэгт 1-р 2018 болон 2019 онуудад
баримжаалсан бохир усны хэмжээг үзүүлэв. Тус хүснэгтийн тоон үзүүлэлтүүд нь тус
кемпийн хэрэглээнд нийлүүлсэн усны хэмжээ болон энэхүү үнэлгээнд авч үзсэн Монгол
Улсын засгийн газрын баталсан (БОАЖЯ, 2015) Хөндийн алтны төслийн түр кемпийн нэг
хүнд ноогдох усны хэрэглээний норм зэрэгт суурилсан болно.
Хүснэгт 1 Кемпийн усны хэрэглээ 2018 онд болон 2019 оны 4 сард
Сару
2018 оны 4 сар (нийлүүлсэн)
2018 оны 5 сар (нийлүүлсэн)
2018 оны 6 сар (нийлүүлсэн)
2018 оны 9 сар (нийлүүлсэн)
2019 оны 4 сар (нийлүүлсэн)
2018 оны 6 сараас 2019 оны 9 сар хүртэлх бусад бүх сарууд
(багцаалсан)

Баримжаалсан хэмжээ (м3)
30.0
119.5
82.0
173.0
104.0
85.5*

* БОАЖЯ-ны баталсан (2015) 30л/хүнд/өдөрт нормын дагуу, кемпийн оршин суугчдын тоонд
Одоогоор хайгуулын түр кемпд бохир ус цэвэрлэх байгууламж байхгүй байна. Кемпийн
хаягдал усыг кемпний ариун цэврийн газрын хажууд байрлах газар доорх бохир ус
цуглуулах нүх рүү зориулалтын хоолойгоор зайлуулдаг. Чулууны өрөмний усыг газар
доорх тусдаа орших ус цуглуулах нүхэнд зайлуулдаг.
Нөлөөлөлд мэдрэг талууд
Нөлөөлөлд мэдрэг талуудад бохир усны урсгалын буруу менежментийн үр дүнд өртөж
болох гүний усны нөөц багтана. Түүнчлэн буруу менежментийн үр дүнд төслийн
нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдын эрүүл мэнд, ая тух мөн алдагдаж болзошгүй. Тэр
дундаа Хөндийн алтны төслийн төлөвлөж буй үйл ажиллагаа, барилгын ажлын хүрээнд
доорх мэдрэмтгийн хүлээн авагчид өртөж болзошгүй:
•

Гүний ус;

•

Хөрс;

•

Орон нутгийн экосистем;

•

Талбай дээрхоршин суугчид; болон

•

Төслийн нөлөөллийн бүс дэх орон нутгийн иргэд, малчид;
Дүгнэлт

Хөндий алтны төслийн талбайд одоогийн байдлаар хязгаарлагдмал хэмжээний хог
хаягдал бий болж байна. Голлох хог хаягдлын төрлүүд нь Хөндийн ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрлийн талбайд орших түр кемпийн ахуйн хатуу хог хаягдал, болон бохир ус
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зэрэг болно. Төслийн талбайд үүсэх ахуйн бус хаягдлын цорын ганц төрөл нь чулууны
өрөмний бохир ус болно. Уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил эхлээгүй байгаа тул
одоогоор аж үйлдвэрийн хаягдал, тэр дундаа аюултай хог хаягдал байхгүй байна.
Одоогоор уурхайн талбай, мөн ойр орчмын сумын төвүүдэд хатуу болон шингэн хог
хаягдал боловсруулах зураг төслийг нь хийсэн байгууламжууд байхгүй байна. Эрдэнэ
Монгол ХХК болон кемпийн үйлчилгээ үзүүлэх компани нь ундны усны ашиглагдсан
хуванцар савыг цуглуулж зөөдөг. Хуванцар савын дахин боловсруулалтаас гадна Эрдэнэ
Монгол ХХК нь хүнсний ногоо, жимсний хаягдлыг цуглуулж бордоо хийх туршилт
эхлүүлсэн.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В8 - ХҮН АМ ЗҮЙ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ХҮН АМ ЗҮЙ
Танилцуулга
Энэ хэсэгт төслийн нөлөөллийн бүс нутгийн хүн ам зүйн талаар тодорхойлсон ба хүн ам
зүйн голлох шинж чанарууд, нас-хүйсний бүтэц, хот суурин газар, хөдөө орон нутгийн хүн
амын динамик, шилжилт хөдөлгөөн, бичиг үсэг тайлагдсан байдал, боловсрол, угсаатан,
шашин шүтлэг зэргийг хамруулсан болно.
Суурь шинж чанар, арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Эдийн засгийн суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашиглав. Эрдэнэ Монгол
(ЭМ) компани нь “Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад
шаардагдах анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах
ажилд, гол мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг орон нутгийн
иргэдтэй хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар дээр хийж
гүйцэтгэсэн. Анхдагч мэдээлэл цуглуулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг B1-ээс үзнэ
үү.
Үүнээс гадна, 2016 онд Эко Трейд ХХК-ийн судалгааны баг Монгол Улсын үндэсний
шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгааг төсөл
хэрэгжих газарт хийж гүйцэтгэж малчин өрхүүдтэй ярилцлага хийсэн. Мөн энэхүү бүлэгт
судалгааны үр дүнг оруулсан болно.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжид үндэсний статистик мэдээлэл, хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас боловсруулсан албан статистик
мэдээлэл, аймаг, сум, багийн жилийн тайлангууд болон төслийн талбайд хэрэгжиж буй
бусад төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг орно.
Энэхүү бүлгийг боловсруулахад ашигласан эх үүсвэрүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хэсэг 1.11-т
оруулсан болно.
Судалгааны арга зүй
Нийгмийн бүтцийн суурь мэдээллийг олж авахад ашигласан арга зүйд, төслийн нөлөөллийн
бүсэд статистик төлөөлөл болох өрхийн судалгааг авч өгөгдлийг Нийгмийн Ухааны
Статистикийн Багц (SPSS) программд ашиглан боловсруулсан болно. Түүнчлэн, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага (ГМЯ) болон зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгийг (ЗБХ) тухайн аймаг,
сум, багийн түвшинд нийгмийн бүтэцтэй холбоотой аливаа асуудлыг олж илрүүлэхэд
ашиглан зохион байгуулсан болно.
Бүлэг B1-ээс нийгмийн суурь аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзнэ үү.
Төслийн нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт Хөндийн алт төслийн (ХАТ) нөлөөллийн талбай дээрх эдийн засгийн суурь
тайлбарыг тодорхойлсон. Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн
засгийн нөлөөлөлд өртөх бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон. Мөн ХАТн барилга угсралт болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж
болзошгүй байна. Баянхонгор сумын Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тэдгээрийн
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сумын төвүүд, Уртын гол, Идрэн багууд (ХАТ байрлах газарт хамрагдах багууд) орно. ХАТ
нь эдгээр сумд, багуудтай огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл
ажиллагааны үр дүнд шууд болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
Холбогдох стандартууд
Эдийн засагтай шууд холбогдох улсын стандарт байдаггүй. Хүн ам зүй болон оршин
суугчдындэд сэдвүүдийг ЕСБХБ-наас боловсруулсан Байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой
байдлын гүйцэтгэлийн шаардлагаас иш татсан. Гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг Бүлэг А2
Бодлого, Хууль эрх зүйн орчин хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна.
Хүн ам, шилжилт хөдөлгөөн
Баян-Өндөр сум нь аймгийн хэмжээнд хамгийн том сум бөгөөд хэмжээгээр Шинэжинст сум
mүүний дараа хоёрдугаарт ордог. Тус сумд нь аймагтаа хамгийн өмнөд хэсэгт оршдог
бөгөөд аймгийн хэмжээнд хүн амын хамгийн сийрэг суурьшилтай сум юм. 2018 оны
байдлаар нийт хүн амын тоогоор Баян-Өндөр сумын хувьд Баянхонгор аймагт 13 дугаарт,
Шинэжинст сумын хувьд 15 дугаарт жагсаж байна. 2019 оны байдлаар Шинэжинст суманд
нийт 2449 хүн, 754 өрх байсан бол 2018 оны байдлаар Баян-Өндөр суманд нийт 2668 хүн,
753 өрх байсан байна. Багийн хэмжээнд Шинэжинст сумын Уртын гол багт 902 хүн, 267 өрх
байсан бол Баян-Өндөр сумын Идрэн багт 433 хүн, 112 өрх байсан байна. Сумдын хувьд
төрөлт, нас баралтын харьцаа ижил төстэй байсан бөгөөд Шинэжинст сумын хувьд 1000
хүн тутамд төрөлтийн хэмжээ 24.1 ба нас баралт 5.3 байсан бол Баян-Өндөр сумын хувьд
1000 хүн тутамд төрөлтийн хэмжээ 24.9 ба нас баралт 4.5 байсан байна.
Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд Шинэжинст сумын нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй
болон өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тоо аажмаар буурч байгааг Хүснэгт 1эд үзүүлсэн
байна. Гэвч эдгээр үзүүлэлтүүд нь Баян-Өндөр сумын хувьд бага зэрэг өссөн. Орон нутгийн
хэмжээнд амьдарч буй байдлаар авч үзвэл хүүхдүүд эцэг эхийн хамт амьдрах нь илүү
байна. Гэсэн хэдий ч, сургуулийн насны хүүхэдтэй малчин айл өрхүүдийн дийлэнх нь
хичээлийн жилийн (есдүгээр сараас зургадугаар сар хүртэл) явцад тусдаа амьдардаг буюу
эхнэр нь үр хүүхдүүдтэйгээ сумын төвд амьдарч хүүхдүүдийг сургуульд явуулж, нөхөр нь
мал сүргээ маллаж амьдардаг байна.
Хүснэгт 1 Аймаг, сумын өрхийн мэдээлэл, 2018 он
Төрөл

Баянхонгор

Шинэжинст

Баян-Өндөр

2018

2010

2015

2018

2010

2015

2018

Өрхийн тоо

26.600

689

712

754

709

721

753

Өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүдийн тоо

3.947

131

155

48

61

72

78

Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүмүүсийн тоо

3,322

92

83

37

97

108

112

(Баянхонгор статистикийн газар, 2018a)

Өрхийн судалгаанд Баян-Өндөр сумын 27 өрх, Шинэжинст сумын 51 өрх хамрагдсан ба
нийт хамрагдагсдын 76.6% нь эрэгтэй, 23.45% нь эмэгтэй байсан байна. Баян-Өндөр сумын
хувьд нийт 8 өрх нь Идрэн багт сууршиж байсан бол Шинэжинст сумын хувьд 36 өрх Уртын
гол багт суурьшиж байв. Тус хоёр багууд нь төслийн нөлөөллийн бүсэд шууд хамаарах
газарт багтаж байна. Нийт судалгаанд хамрагдсан өрхүүдээс 97.4% (буюу 76 өрх) нь сумын
уугуул иргэд байсан бөгөөд 85% нь тухайн амьдарч буй газартай 11 ба түүнээс дээш жил
ERD001_B8_Хүн ам зүй.docx

Page 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В8 - ХҮН АМ ЗҮЙ

амьдарсан байна. Нэг өрхөд ноогдож буй дундаж хүний тоо 3.82 байсан бөгөөд судалгаанд
хамрагдсан өрхийн зөвхөн 9% нь өрхийн ам бүлийн тоо 1 гэж хариулсан бол хамгийн их
буюу 28.2% нь ам бүлийн тоо 4 байна. Мөн өрхийн ам бүлийн тоо хамгийн ихдээ 8 хүн
амьдардаг гэж хариулсан байна.
ГМЯ-аар шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар хэлэлцэхэд оролцогчдын хувьд
Улаанбаатар эсвэл аймгийн төв рүү нүүсэн иргэдийн талаар харилцан адилгүй үзэл
бодолтой байсан. Нүүж ирсэн ба явсан иргэдийн тоо нь өндөр биш, хүн амын тоо буурч
байгаа гэдэгт бүгд санал нийлж байна. Шинэжинст суманд хийгдсэн ГМЯ-аар залуу иргэд
сумандаа өөрийн эцэг эхийг халамжлахаар эргэн ирж байгаа талаар онцолсон бол БаянӨндөр суманд хийгдсэн ГМЯ-аар сумын малчид ойр хавийн аймаг, сумаас түр малчид
хөлслүүлж ажиллуулах нь ирж буй хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд бага зэрэг нөлөөлдөг гэж
хариулсан. ГМЯ болон ЗБХ-ээр суурьшин ирж буй иргэдийн талаар хандлагыг хэлэлцэхэд
ихэнх оролцогчид шилжилт хөдөлгөөнийг эерэгээг харж байсан бөгөөд орон нутагт нээлттэй
хүлээж авсан байна. Харин хоёр сумд руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн маш бага байсан
бөгөөд шилжин суурьшиж буй иргэдтэй холбоотой нийтлэг асуудлууд, шилжин ирж буй
иргэдийн бий болгох ажлын байр, үйлчилгээний өрсөлдөөн зэрэг асуудлуудын талаар
дурдаагүй байна.
Өрхийн судалгаанд хамрагдсан өрхийн 74% нь малчид байсан бөгөөд үлдсэн хувь нь сумын
төвд суурьшилтай айл өрхүүд байв. Малчин өрхийн хувьд байнгын суурьшил бүхий газар
нь улирлаас хамааралтай байх боловч ерөнхий хэв маягийг харж болно. Өвөл, хавар, зуны
улиралд нийт малчин өрхүүдийн 80% нь өөрсдийн сумын төвөөс 26 ба түүнээс дээш км-ийн
зайтай амьдардаг бол намрын улиралд 72% нь өөрсдийн сумын төвөөс 26 ба түүнээс дээш
км-ийн зайтай амьдардаг гэж хариулжээ. Сумын төвд намрын улиралд амьдрах хүний тоо
нэмэгдэх нь сургуулийн хичээлийн жил болон ургац хураалтын дараах хөдөө аж ахуйн
бараа бүтээгдэхүүн борлуулахтай шууд холбоотой байж болно.
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Зураг 1 Өрхийн одоогийн амьдарч буй байрлалд амьдарсан жил
Нас болон хүйс
Монгол улс нь харьцангуй залуу болон эдийн засгийн идэвхтэй хүн амтай орон юм. Нийт
хүн амын гуравны хоёр нь үндэсний хэмжээнд хуулийн дагуу хөдөлмөр эрхлэх насны бүлэгт
хамаарагддаг. 20-29 насны залуучууд, 0-4 насны хүүхдүүдийн тоо нь улсын хэмжээнд
хамгийн их насны бүлгийг бий болгодог. Баянхонгор аймгийн хувьд үүнтэй төстэй буюу 0-9
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насны хүүхдүүд аймагтаа хамгийн их насны бүлгийг бүрдүүлж, 20-29 насны залуучуудын
бүлэг удаалж байна. Энэхүү насны бүлгийг Зураг 2-оос харж болох бөгөөд тус зурагт 2018
оны Баянхонгор аймгийн хүн амын суваргыг харуулсан байна.
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Эх сурвалж: Баянхонгор статистикийн газар 2018a

Зураг 2 Баянхонгор аймгийн хүн ам, нас, хүйс
Баянхонгор аймгийн хүн амыг насны бүтцээр авч үзвэл 31.7% нь 0-14 насны хүүхдүүд,
62.2% нь 15-59 насны хөдөлмөрийн насны иргэд, 6.1% нь 60 ба түүнээс дээш настай өндөр
настнууд байна. Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын хувьд үүнтэй ижил байх бөгөөд
хөдөлмөрийн насны иргэд тус тус 63.2%, 60.9% эзэлж байна. Тус сумдын хувьд хамгийн их
насны бүлгийг 0-4 настай хүүхдүүд эзэлж байсан. Мөн томоохон насны бүлэг болох
залуучуудад чиглэсэн боловсролын байгууламжууд болон сургалтын асуудлуудыг
онцолсон байна.
"Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын хэмжээнд, сургуулиуд нь 2 ээлжтэйгээр өөрсдийн хүчин
чадлын дээд хэмжээнд ажиллаж байдаг. Бүрэн дунд боловсролын сургууль байдаггүй учир өрх
айлууд мөнгө зарцуулан хүүхдүүдээ аймгийн төв рүү сургахаар явуулдаг. Энэ нь зарим
тохиолдолд хүүхдүүдийн боловсролын түвшин бага байхад хүргэдэг ба хөдөлмөр эрхлэх
боломжийг бууруулдаг."
ЗБХ, Баян-Өндөр сум

Хүснэгт 2-д хүн амын ачааллын харьцааг харуулсан бөгөөд Монгол улсын хэмжээнд
Баянхонгор аймагтай харьцуулсан байна. Хүснэгтэд хөдөлмөрийн насны 100 хүн амд
ноогдох нийт хамааралтай хүн амын тоог харуулжээ. Хүн амын томоохон бүлэг болох 1524 насны иргэдэд санхүүгийн хувьд хамааралтай боловч боловсрол эзэмшихээр сурч
байгаа иргэд, жирэмсэн эхчүүд болон асран хүмүүжүүлэгчид багтдаг тул хүн амын
ачааллын бодит харьцаа нь бүртгэгдсэнээс өндөр байх магадлалтай юм (ҮСГ 2016).
Хүснэгт 2 Баянхонгор аймгийн хүн ам зүйн ачааллын харьцаа (хөдөлмөрийн насны 100
хүн тутамд)
Байршил
Баянхонгор аймаг
Монгол улсын
хэмжээнд

Насны төрөл
Хүүхэд
Өндөр настан
Хүүхэд
Өндөр настан

2016
46.2
5.7
45
5.8

2017
47.1
5.8
45.9
6.1

2018
49.1
5.9
48.3
6.3

Эх сурвалж: Монгол улсын статистикийн мэдээллийн алба, 1212.mn
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2015 онд хийгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн улсын хүн ам, орон сууцны тооллогоор
Баянхонгор аймагт хүйсийн харьцаа 97.8% (100 эмэгтэйд тутамд ногдох эрэгтэйчүүдийн
тоо) байсан бөгөөд өмнөх 2010 оны тооллогоос 3.2 пунктээр буурсан байна. Насжилт
нэмэгдэх тусам хүйсийн харьцаа буурч байна. Үүнийг эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад
эрэгтэйчүүдийн нас баралт өндөр байдагтай холбон ойлгож болно. Монгол улсын хэмжээнд
орон нутагт хүйсийн харьцаа улсын дунджаас дээгүүр байдаг ба энэ нь эмэгтэйчүүд
эрэгтэйчүүдээс илүүтэйгээр хөдөө орон нутгаас хот суурин газрууд руу нүүж байгаатай
холбоотой байна (ҮСГ 2016). Энэ нь өрх айлууд өөрсдийн охидыг аймгийн төв эсвэл
Улаанбаатар хот руу сургахаар явуулдагтай холбоотой бөгөөд эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд
гэртээ үлдэж өрхийн орлогод дэмжлэг үзүүлдэг. Баянхонгор аймгийн хувьд хүйсийн харьцаа
харьцангуй ижил байсан ба судалгаанд хамрагдсан ямар ч өрх охидыг хүүгээс илүүтэйгээр
хот суурин газарт явуулдаг гэж хариулаагүй байна.
Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд Баянхонгор аймагт нийт гэрлэлт, гэр бүл цуцлалтын аль
аль нь нэмэгдсэн байна. 2018 онд аймгийн хэмжээнд хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэйчүүдийн
80.8% нь гэрлэсэн байсан ба энэ нь 2014 оны 79.1%-аас нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Энэ
тоо нь 2018 оны улсын дундаж буюу 87.1%-аас доогуур байна. 2018 онд Шинэжинст суманд
гэрлэлтийн тоо нэмэгдсэн ба гэр бүл цуцлалт бага зэрэг нэмэгдсэн бол Баян-Өндөр суманд
гэрлэлтийн тоо бага зэрэг буурсан харин гэр бүл цуцлалт бүртгэгдээгүй байна. Албан
статистик мэдээллээр гэр бүл цуцлалтын тоо бага байгаа ч сумдын төлөөлөгчид гэр бүл
цуцлалт нэмэгдэхтэй холбоотой санаа зовниж буй талаар дурдаж байсан. Хичээлийн
жилээр (гэр ахуйн ажлыг хүүхэд харж сургуульд хүргэх, мал маллах гэж хоёр хуваах) гэр
бүлийн гишүүд тусдаа амьдарч байгаа нь гэр бүл цуцлалт нэмэгдэхтэй холбоотой гэж
төлөөлөгчид үзэж байна. 2018 оны албан статистик судалгаагаар Баянхонгор аймгийн
хэмжээнд нийт өрхийн 70.7%-ийг өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд (аж ахуйн шийдвэр гаргадаг
хүн) бүрдүүлдэг гэсэн сонирхолтой судалгаа гарсан байдаг (СМНС 2019). Энэ нь
эрэгтэйчүүд мал маллах ба орлогын эх үүсвэрт анхаарч ажиллах (ихэвчлэн зайнаас),
эмэгтэйчүүд гэр ахуйн ажлыг хариуцдагыг харуулж байна. Жендэрийн үүрэг хариуцлагыг
дэлгэрэнгүйгээр Бүлэг B9 Нийгмийн бүтэц-д хамарсан болно.
Өрхийн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй өрхүүдийн
дийлэнх нь олон гишүүнтэй (78-аас 65 гаруй өрх) өрхүүд бөгөөд маш цөөн өрх толгойлсон
өрхүүд (өрх толгойлсон эцэг 1, өрх толгойлсон эх 3) байсан. Сумын захиргааны албан
тушаалтны мэдээлснээр 18-аас доош насны хүүхэдтэй ганц бие 77 эх байсан ба Уртын гол
багт 18 нь харьяалагдаж байна. Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй тэдгээр ганц бие
өрх толгойлсон эцэг эхчүүд нь өртөмхий бүлэгт хамрагдана. ГМЯ-аар Шинэжинст суманд
амьдарч буй өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн өрх гэх бүлүүд нь өртөмхий бөгөөд тогтвортой
орлогын эх үүсвэр дутмаг байдаг гэж онцолсон байна. Мөн ГМЯ-аар тус суманд насанд
хүрээгүй хүүхдээр толгойлуулсан хэд хэдэн өрх айл байдаг гэж онцолсон бөгөөд нэн
өртөмхий бүлэгт хамрагддаг байна. Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд нь Баян-Өндөр сумд мөн
өртөмхий бүлэгт харьяалагддаг бөгөөд тогтвортой орлогын эх үүсвэр дутмаг, ядуурлын
шугамаас доогуур амьдрах хандлагатай байна.
Хүн ам доторх өртөмхий байдал
Дээр дурдсанчлан, төслийн нөлөөллийн бүсийн хэв маяг, өртөмхий байдлыг ойлгож мэдэх
нь нийгмийн суурь судалгааны чухал хэсэг юм. Мөн өртөмхий байдлын талаарх сэдэв нь
ГМЯ болон ЗБХ-үүдээр шинжилж хэлэлцсэн томоохон сэдэв байсан.
Шинэжинст сумын хувьд нийт 30 гаруй нэн ядуу болон өртөмхий өрхүүд бүртгэлтэй байдаг.
Шинэжинст суманд хийгдсэн ГМЯ-аар эдгээр өрхүүд хүнсний талон авдаг гэсэн бөгөөд
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тэдгээрийн сургуулийн насны хүүхдүүдийг улсаас сурагчийн дүрэмт хувцас, ном, бичиг
хэрэгслээр хангадаг байна. Баян-Өндөр сумын хувьд ядуурлын түвшингээс доогуур
амьдарч буй өрхүүдийн тоог тодорхойлох боломжгүй байсан боловч ГМЯ-аар тухайн тоог
харьцангуй тогтвортой байдаг гэж хариулсан байна. Баян-Өндөр сумын өртөмхий өрхүүдэд
Шинжинст сумын адил тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдээр дэмжлэг үзүүлдэг байна. Мөн БаянӨндөр сумын өртөмхий өрх айлуудыг “Ямааны нөөцийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр”-т
хамруулсан байдаг.
ГМЯ-аар Шинэжинст суманд нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 70 хүн байдгаас 12 нь сэтгэцийн
өөрчлөлттэй байсан бол Баян-Өндөр сумын хувьд энэ тоог тогтоох боломжгүй байсан.
Өрхийн судалгаагаар тухайн өрхөд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг эсэхийг асуусан
бөгөөд хариулт өгсөн 77 өрхөөс (нийт 78 байснаас) 10 өрх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй
гишүүнтэй, 3 өрхөд 2 хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүн байсан. Энэ тоон мэдээлэл нь ДЭМБаас гаргадаг дэлхийн хүн амын дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик тоотой адил
буюу 15%-ийг эзэлж байна (ДЭМБ 2011).
Мөн өндөр настай иргэдийг өртөмхий бүлэгт хамруулдаг. 2018 оны байдлаар Шинэжинст
болон Баян-Өндөр сумдад тус тус 193, 226 өндөр настан амьдарч байна. Уртын гол багт 67
өндөр настан амьдарч байсан бол Идрэн багт 24 өндөр настан амьдарч байна. Мөн
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад ахмадын холбоо олон нийтийг хамарсан чуулган уулзалт
зохион байгуулж өндөр настнуудад зориулсан дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Тус холбоо нь
олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, сар бүрийн уулзалтыг зохион байгуулдаг бөгөөд сумын
төвд амьдарч буй өндөр настнууд тэдгээр арга хэмжээнд оролцдог. Гэвч эдгээр холбоод нь
уулзалт зохион байгуулахад тогтсон байр байршилгүй ба арга хэмжээг зохион байгуулах
санхүүжилтийн эх үүсвэр дутмаг байдаг.
Эдгээрээс дүгнэхэд, төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй өртөмхий байдалд ганц бие
өрх толгойлсон эцэг эхчүүд (үүнээс өрх толгойлсон эмэгтэйтэй өрхүүд илүү өртөмхий байх),
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настнууд багтаж байна. Төслийн хүрээнд малчин
өрхүүдийн өртөмхий байдлын талаар Бүлэг B13 Газар ашиглалт хэсэгт дурдсан болно.
Боловсрол, бичиг үсэг тайлагдсан байдал
Монгол улсын 1990-ээд оны шилжилтийн үеэр боловсролын салбар нь төвлөрсөн
төлөвлөгөөт системийн үр ашгаар олсон амжилт, бичиг үсэг тайлагдсан байдлыг өндөр
түвшинд тогтоон барихад томоохон сорилуудтай тулгарсан байна. Шилжилтийн эхний
жилүүдэд эдийн засгийн хүндрэлүүд бий болж боловсролын байгууллагуудын засвар
үйлчилгээ, сургуулийн боловсролын түгээлт, боловсролын үйлчилгээ зэрэгт сөрөг нөлөө
үзүүлсэн байна. Монгол улсын боловсролын системд тулгарч буй томоохон асуудлуудад (i)
бага, дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанар дутмаг, (ii) заах мэргэжлийн
боловсон хүчний ур чадвар, мэргэшил дутмаг, (iii) тогтсон боловсролын стандарт байдаггүй
(iv) сургуульд сурах, заах орчин муу, (v) нийлүүлэлтэд суурилсан залуучуудад зориулсан
мэргэжлийн боловсрол зэрэг багтана. Хэдийгээр асуудал бэрхшээлүүдтэй байсан ч Монгол
улсын хэмжээнд бичиг үсэг тайлагдсан байдал 97%-тай бөгөөд нийт хүн амын 90% нь
ерөнхий боловсролын сургуульд суралцсан байна (НҮБ-ийн Хүүхдийн сан 2012). Залуу
буюу 15-24 насны бүлгийн хэмжээнд эрэгтэйчүүдийн 98%, эмэгтэйчүүдийн 99% нь бичиг
үсэг тайлагдсан байдаг (НҮБХС 2016 он). 2010 оны байдлаар Баянхонгор аймгийн хувьд
бичиг үсэг тайлагдсан байдал 15-24 насны бүлгийн дунд 96.7%-тай байсан байна.
Өрхийн судалгаанд оролцогчдийн 99% нь боловсролтой гэсэн бол 1% нь бичиг үсэггүй,
боловсролгүй гэж хариулжээ. Нийт судалгаанд хамрагдсан өрхүүдээс 10% нь бага
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боловсролтой, 25% нь дунд боловсролтой (6-9 дүгээр анги дүүргэсэн), 39% нь бүрэн дунд
боловсролтой, 8% нь мэргэшсэн ба үлдсэн 16% нь дээд боловсролтой гэж хариулжээ. Зураг
3-аас харахад төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй хүн амын хувьд ерөнхийдөө
боловсролтой байна (50% ба түүнээс дээш хувь нь бүрэн дунд эсвэл дээд боловсролтой).
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Зураг 3 Төслийн нөлөөллийн бүс нутаг дахь боловсролын түвшин
Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, 1212.mn

Зураг 4-т Баянхонгор аймгийн хэмжээнд сүүлийн таван жилд 1-ээс 9-р ангийн хүүхдийн нийт
элсэлтийн харьцааг (НЭХ) эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдаар харуулсан. Баянхонгор аймгийн
НЭХ нь тус хугацаанд 95%-аас дээш байсан бөгөөд эмэгтэй сурагчдийн ирц эрэгтэй
сурагчидтай харьцуулахад тогтмол өндөр байна. 2014 онд эмэгтэйчүүд, эрчүүдийн дунд
НЭХ 100%-д хүрсэн нь зарим тохиолдолд хөдөө орон нутагт сургуульд элсэн орсон охид
хөвгүүд үе тэнгийнхнээсээ дээш настай байдагтай холбон тайлбарлаж болно. Гэвч уг
тохиолдол 2015 оноос хойш дахин бүртгэгдээгүй байна.
1-9 ангийн элсэлтийн харьцаа
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Зураг 4 Баянхонгор аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн элсэлт, 2014-2018 он
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад элссэн хүүхдийн тоо 2014 онд 6360 байснаас
2018 онд 7836 болж өссөн байна. Баянхонгор аймгийн хувьд 6-аас доош насны хүүхдийн
90% нь цэцэрлэгт хамрагддаг ба нийт 6-18 насны хүүхдийн 99% нь боловсролын ямар нэгэн
үйлчилгээ авдаг гэсэн байна.
Баянхонгор аймгийн хэмжээнд нийт 42 цэцэрлэг, 29 ерөнхий боловсролын сургууль, 1
хувийн сургууль байдаг. 2018 оны байдлаар нийт 16,794 оюутан 30 гаруй ерөнхий
боловсролын сургуульд суралцаж байсан ба аймгийн хэмжээнд нийт 886 багш ажиллаж
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байснаас 80% нь эмэгтэй байна. Мөн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад 474
багш ажиллаж байснаас 98% нь эмэгтэй байна. Аймгийн төвд 8 сургууль (олон түвшний)
үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Мэргэжлийн сургалт хөгжүүлэлтийн коллеж, Худалдаа аж
үйлдвэрлэлийн их сургууль байдаг. Боловсролын дэд бүтэц буюу сургалтын хөтөлбөр,
үйлчилгээ үзүүлж буй байгууламжийн нөхцөл байдал болон бусад зүйлсийн талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг B12 Нийгмийн дэд бүтэц хэсэгт оруулсан.
Баянхонгор аймагт сургууль завсардалтын хэмжээ бага буюу 0.01%-тай байна. 2018 оны 10
дугаар сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд сургууль хаялтын 31 тохиолдол бүртгэгдсэн.
Эдгээрээс 21 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх шалтгаанаар сургууль завсардсан (ихэнх нь
гэртээ албан бус боловсрол эзэмшдэг) бол үлдсэн 10 сургууль завсардалт нь 2-оос 9 дүгээр
ангиудад бүртгэгдсэн байна. Орон нутгийн төлөөлөгчдийн үзэж байгаагаар сургууль
завсардалтын гол шалтгаануудын нэг нь гэр бүлийнхэндээ дэмжлэг үзүүлэхээр мал маллах
гэсэн байна. Бага боловсролын түвшинд сурагчдын хүйсийн харьцаа 1:1 байх боловч анги
дэвших тусам эмэгтэй сурагчдын хэмжээ нэмэгддэг бөгөөд 6-9 дүгээр ангид 58%, 10-12
дугаар ангид 60% болж өсдөг байна. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулиа төгссөний дараа
сурагчдад аймагтаа дээд боловсрол эзэмших боломж хязгаарлагдмал байдаг байна.
2019 оны 5 дугаар сард залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвийг
Швейцарын хөгжил, хамтын ажиллагааны агентлагийн (ШХА) санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын харьяанд байгуулсан байна. Аймагт
идэвхтэй ажил хайж буй 1800 гаруй иргэдийн 60% нь 15-34 насны бүлэгт харьяалагдаж
байна (Мөнхзул 2019). Тус төвийн үйлчилгээ нь дөнгөж төгссөн, туршлага багатай
залуучууд руу чиглэсэн байдаг. Төв нь 4 долоо хоног бүрт сургалт зохион байгуулж заах
арга ухаан буюу харилцааны чадвар, боломжит ажилд авагчтай холбоо тогтоох, амжилттай
ажлын ярилцлага өгөх аргуудыг заах зэрэг олон төрлийн хичээл заадаг (ШХА, 2017).
"Аймгийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 250 оюутнууд өнөөг хүртэл тэтгэлэг
олгосон байна. Аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд ялангуяа тэдний
боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхдийн ирээдүйн үйл ажиллагааг дэмжих, хөрөнгө оруулалт
хийх ёстой. "
Шинэжинст сум:

За, Баянхонгор аймгийн

ГМЯ, ЗБХ-ээр сумын түвшинд боловсролын талаарх дараах мэдээллийг өгсөн байна.
Шинэжинст суманд дунд сургууль байдаггүй ба зөвхөн 1-ээс 9 дүгээр ангийн боловсрол
олгодог. Суманд 320 хүүхдийн багтаамжтай ганц сургуультай. 2018 онд уг сургуульд 384
сурагч сурч байсны 52% нь эмэгтэй, 48% нь эрэгтэй сурагчид байсан байна. Багтаамж
нэмэгдсэнээс хичээлийг 2 ээлжээр зохион байгуулдаг болсон. Сургуульд тулгарч буй
асуудал нь анги танхимийн хүрэлцээ дутмаг болсон ба хүн амын дунд 0-9 насны хүүхдийн
бүлэг томоохон хэмжээ эзэлдэгээс 1-5 дугаар ангийн сурагчдийн тоо нэмэгдсэн нь шууд
холбоотой байна. Малчин өрхүүдийн хүүхдүүд сумын төвд сургуульд явдаг бөгөөд
сургуулийн дотуур байранд байрладаг. Гэвч сумын малчин залуу үеийнхний дунд
боловсролын түвшин бага байгаа бөгөөд бичиг үсэг тайлагдаагүй тохиолдол байна. Суманд
сургууль завсардалтын хэдэн тохиолдол нь өөрийн гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор
мал маллахтай холбоотой байсан. 9 дүгээр ангийн төгсөгчид цаашид сургалтаа
үргэлжлүүлэхийг хүсвэл заавал ойрын сум эсвэл аймгийн төв рүү явах шаардлага гардаг
бөгөөд энэ нь гэр бүлүүдэд санхүүгийн болон сэтгэл зүйн дарамт болж байна. Сумын
хэмжээнд ур чадвартай багш нарыг татахад хүндрэлтэй байдаг нь сурагчдийн боловсролын
түвшин чанартай шууд хамараалтай байдаг байна.
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Шинэжинст сумын хувьд орон нутгийн захиргаанаас улсын түвшинд буюу математикийн
олимпиадуудад математикийн амжилтаар дээгүүр ордог ба олон танигдсан инженер, эдийн
засагч нарыг төрүүлсэн гэж онцолсон. Гэвч сүүлийн үед багшийн ур чадвар муудаж
байгаатай холбоотойгоор математикийн чанар муудсан байна. Сумын захиргааны хэлж
буйгаар нийт багш нарын 80% нь 10-аас доош жилийн ажлын туршлагатай байна.
Хэдийгээр сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоо, хувь нэмэр нь харьцангуй сайн
байдаг ч, цаашид сайжруулах шаардлагатай олон зүйл байна. Багш нарыг урамшуулах
хүндрэлтэй байдаг ба их сайн багш нарыг авч үлдэхэд хийсэн зүйл байгаагүй. Тиймээс багш
нарын хөгжлийн хөтөлбөрийг бэлэн болгосон бөгөөд сумын ИТХ-аар хянуулах болно. БаянОвоо гэх мэт уул уурхай сайн хөгжсөн суманд багш нарыг урамшуулах, авч үлдэхэд арга
хэмжээ авч байна. Жишээ нь, суманд 5 жил амжилттай ажилласан багш нарт урамшуулал
болгож жил бүр (3 эсвэл 10 сая төгрөг) өгдөг. Ижил төстэй хөтөлбөрийг тухайн саналд
оруулсан байгаа.
ГМЯ, Шинэжинст сум

2018 оны байдлаар, суманд 30 орчим бичиг үсэг мэдэхгүй хүн байсан бөгөөд нутгийн
захиргаанаас жил бүр албан бус боловсролын үйлчилгээнд 2-3 хүнийг татан оролцуулахаар
төлөвлөж байна.
ЗБХ-ээр мөн суманд софт ур чадварыг хөгжүүлэх, залуучуудын хувь хүний хөгжлийг дэмжих
хичээлийн бус цагаар явагдах хөгжлийн хөтөлбөр дутмаг байгааг тэмдэглэсэн байна.
Суманд залуучуудад боломж бага байдаг боловч сүүлийн үеийн төгсөгчид сум, аймагтаа
ажиллахаар эргэж ирэх хандлагатай байдаг. Нутагтаа эргэн ирэх гол шалтгаан нь төрөл
садантай ойр амьдрах байдаг байна. Зарим залуучуудын хувьд эрхэлсэн ажилгүй байдаг
бөгөөд тус бүлгийг тогтвортой ажлын байраар хангах сургалт, хөтөлбөр бий болгох хүсэл
эрмэлзэлтэй байдаг байна.
"Сумын сургууль төгсөгчдийн дунд жил бүр судалгаа хийдэг. Өнгөрсөн жил нийт 40 сургууль
төгсөгчдийн 20 гаруй төгсөгчид аймгийн төвийн мэргэжлийн сургалтын коллежид явж,
зарим нь 10-р ангид үргэлжлүүлж суралцаж, зарим нь малчин болохоор сонгосон байдаг."
ГМЯ, Шинэжинст сум

Баян-Өндөр сум:
Тус сумын сайн багш нарыг авч үлдэх, татахад хүндрэлтэй байдгаас боловсролын
салбарын чанарын түвшинг бага гэж үздэг байна. Баян-Өндөр сумын хэмжээнд бүрэн бичиг
үсэг тайлагдсан гэж үздэг. Мөн дунд боловсрол олгох ерөнхий боловсролын сургууль
байдаггүй ба сурагчид зөвхөн 1-ээс 9 дүгээр анги хүртэл суралцдаг. Ерөнхий боловсролын
сургууль нь сумын нийт сургуулийн насны хүүхдийн 87-88%-ийг хамруулдаг бөгөөд үлдсэн
бусад хүүхдүүд нь аймгийн төв зэрэг бусад газарт сургуульд элссэн байдаг. Ерөнхий
боловсролын сургуулийн багтаамж 320 сурагч боловч 2018 оны байдлаар нийт 420 сурагч
элссэн байна. Бага ангийн бүх хүүхдийг хамруулахын тулд хичээлийг 2 ээлжээр зохион
байгуулах болсон байна. Тус сургуульд нийт 25 багшийн 23 нь эмэгтэй байна. Сумын хувьд
сургууль тасалдалтын хувь маш бага байдаг байна.
Дунд боловсролын дараа сурагчид Баянхонгор аймагт үргэлжлүүлэн бүрэн дунд сургуульд
сурах эсвэл мэргэжлийн коллежид элсэн суралцах боломжтой байдаг. Шинэжинст сумын
адилаар нийт дунд анги төгсөгчдийн зарим (5%) нь малчин болж ажилладаг. Суманд
залуучуудад чиглэсэн ямар нэгэн хөтөлбөр байдаггүй. Малчид, олон нийттэй хийсэн ЗБХээр суманд бүрэн дунд боловсролын сургууль эсвэл залуучуудыг сургах мэргэжил олгох
сургууль шаардлагатай байгаа талаар дурдсан. Суманд бичиг үсэг мэдэхгүй иргэдэд
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дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор насан туршийн боловсролын төв үйл ажиллагаа
явуулдаг байна.
Угсаатан
Монгол улсад нийт 20 орчим угсаатны бүлэг байдаг. Монгол улсын хэмжээнд үндэстэн
ястнуудын хооронд ямар нэгэн сөргөлдөөн байдаггүй. Монгол улсад гол угсаатны бүлэг нь
халх (ойролцоогоор 85%) бөгөөд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тархан суурьшсан байдаг.
Угсаатны бүлгүүдийг ерөнхийд нь Халх-Монгол, Баруун Монгол буюу ойрд, Зүүн хойд
Монголчууд (буриад гэх мэт) болон түрэг хэлээр ярьдаг (Казах, Хотод, Туваа гэх мэт)
дөрвөн соёлын ялгаатай кластерт хуваагддаг байна. Хэл зүйн хувьд Монгол улсад монгол
хэлийг хэдэн аялгатай ашигладаг боловч хүн амын 90% нь нэг хэлээр ярьдаг ба гол төлөв
Халх Монгол давамгайлсан байдаг байна.
Халх гэдэг нэр томёоллыг анх 16-р зууны дунд үеэс ашиглаж эхэлсэн бөгөөд Монгол орны
төвийн тал хээр, уулархаг нутгаар амьдарч байсан нүүдэлчдийг хэлдэг байжээ. Тэдгээр нь
улмаар 20-р зуунд нийт газар нутгийн төв болон зүүн хэсэгт суурьшсан байна. Халх монгол хэл
нь стандартчилагдсан хэл бөгөөд сургуулиудад зааж, бизнесийн орчинд хэрэглэгддэг хэл юм.
Бичгийн хэл нь Улаанбаатар хотын бүсийн халх хэв маягтай ба Монгол бичиг үсгийг 1941-ээс
1946 онуудад Кирил үсгээр сольсон байдаг. Мөн Орос кирил үсгийг халх дуу авиан бүтэцтэй
уялдуулж, өөрчлөлт хийсэн байдаг (Ворден, Савада 1989).

2015 онд хийгдсэн хүн амын тооллогоор Баянхонгор аймагт гол угсаатны бүлгийн зөвхөн
багахан хэсгийг агуулсан байна. Баянхонгор аймагт нийт халх угсаатны 3.3%, Казак
үндэстний 0.1%, Торгууд ястны 0.2%, Сартуул ястны 0.1%, Хорчин ястны 1.4% тус тус
амьдарч байсан байна. Халх монголчууд нь Баянхонгор аймгийн хүн амын 99%-ийг
бүрдүүлж байна. Хүн амын хувьд харьцангуй нэг төрлийн гарал үүсэлтэй гэж 2015 оны
статистикаар үзүүлсэн байна.
Баянхонгор аймагт маш цөөн тооны гадаадын иргэд амьдарч байна. 2015 онд нийт 10 хүн
буюу хүн амын 0.1 хувийг эзэлж байсан байна (ҮСГ 2016:34).
Шашин шүтлэг
Монголчууд уламжлалт ёсоор бөөгийн шашин шүтлэгтэй буюу “мөнх хөх тэнгэр”, байгаль,
газар усыг дээдлэн шүтэж ирсэн түүхтэй. Гэвч Төвдийн Буддизм 13-р зуунд үүссэн цагаас
хойш Монгол улсад түгээмэл тархсан байдаг. 20-р зууны эхэнд Монгол улсад Буддын
шашны сүм хийд олон зуугаараа бий болсон байдаг. 1921 оны Ардын Хувьсгалаар улс
оронд социалист дэглэм тогтоож, шашин шүтлэгийг хориглосон ба үүний дараа 1930-аад
оны улс төрийн хэлмэгдүүлэлтээр улс орон даяар сүм хийдүүд, цогцолбор газруудыг бараг
бүрэн устгасан байна. Коммунист дэглэмийн дор шашин шүтлэггүй үзэл суртлыг дэмжиж,
сүм хийдүүд хаалттай байдаг байсан ба бөөгийн шашны талаарх мэдлэг, зан үйл ихээхэн
алдагдсан байна. 1945 оноос 1990 онд зөвхөн нэг хийд (Улаанбаатар хотын Гандан) үйл
ажиллагаа явуулж байв. 1990-ээд онд эхэлсэн ардчилсан шинэчлэлээр шашин шүтэх эрх
чөлөөг дэмжсэнээр 100 гаруй сүм хийд дахин нээгдсэн байна. Монгол улсын алс баруун
хэсэгт амьдардаг цөөнх суннит исламын шашинтай казах үндэстэн байдаг ба исламын
шашинтнуудыг исламын шашныг тахин шүтэхийг зөвшөөрсөн байна. Бөөгийн шашин
шүтлэгийн зан үйлийг сүүлийн хэдэн арван жилд мөн дахин сэргээсэн байна.
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2010 онд хийгдсэн хүн амын тооллогоор1 нийт хүн амын 15 ба түүнээс дээш насны 60% нь
шашин шүтлэгтэй гэж өөрсдийгөө тодорхойлсон байна. Түүнээс тал буюу 53% нь буддын
шашинтай гэжээ. Эмэгтэйчүүдийн хувьд эрэгтэйчүүдээс илүү шашин шүтдэг гэж
тодорхойлсон байна (8.5%-иар их). Өрхийн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд оролцогчдын
94.9% нь шашин шүтлэгтэй гэсэн ба 2010 оны тооллоготой харьцуулахад шашин шүтлэг
илүү дэлгэрсэн байгаа харагдаж байна. Улсын хэмжээнд тооллогын түүврийн хэмжээ их
байсан тул Монгол улсын хэмжээнд шашин шүтлэг илүү дэлгэрсэн чиг хандлагатай байсан
эсэхийг батлах боломжгүй байна. Шашин шүтлэг дэлгэрсэн шалтгааныг шашин шүтлэгийг
чөлөөтэй болгосон, 1990-ээд оноос хойш буддын шашин шүтлэгийн сүм хийдүүдийг дахин
сэргээсэнтэй холбож ойлгож болох юм (дээр дурдсанчлан). Зураг 5-т нийт судалгаанд
оролцогчдын дийлэнх буюу 92% нь буддын шашны зан үйлийг дагадаг гэдгийг үзүүлэв. Бүх
оролцогчдын хувьд бусад хүмүүсийг өөр шашин шүтэхэд нээлттэй хүлээж авна гэж
хариулсан нь шашин шүтлэгийн зөвшөөрөгдөх түвшин их байгааг харуулж байна.
1%

1%

5%

Buddhist
Christian
Muslim
Shamanism

92%

Зураг 5 Төслийн нөлөөллийн бүсэд шүтдэг шашин
2018 онд Баянхонгор аймагт буддын шашны сургууль, коллежид суралцагчийн тоо эрс
нэмэгдсэн байна. Өмнөх жилүүдэд буддын шашны сургуулиудад 20 хүрэхгүй хүн суралцаж
байсан бөгөөд 2017 онд зөвхөн 4 хүн суралцаж байжээ (СМНС 2019). 2018 онд буддын
шашны сургуулиудад нийт 81 сурагч нэмэгдсэн шалтгаан тодорхойгүй байна. Баянхонгор
аймагт
байрладаг
Лувсанданзан
судлалын
төв
нь
гэгээн
лам
Чойжил
Лувсанданзанжанцангийн (1639-1704) үйл хэргийг үргэлжлүүлж, шашин шүтлэг, байгаль
орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг (Чимэдцэнгээ 2009). Тус төв нь сүм
хийдийн толгой лам нар, судлаачид, эрдэмтдийг цуглуулдаг. Өөр ямар нэгэн шашны
сургуульд элсэлт бүртгэгдээгүй ба хамгийн сүүлд 2014 онд Христийн сүмийн сургуульд 10
сурагч элсэж байсан байна.
Аймгийн төвд эсвэл төвөөс ойр байршилтай томоохон хоёр сүм хийд байдаг. Хотын төвийн
дунд байршилтай олны дунд шүтээн болсон овоон дээр байрладаг сүмд 10 гаруй лам
амьдардаг бол хотоос 30 км-ийн зайтай Их ламын Гэгээн Гон Гандан Дэдлин хийдэд 50
гаруй лам амьдарч байна (Баянхонгорын сүм хийдүүд 2015). Мөн Баян-Өндөр сумын төвөөс
1

2010 оны хүн амын тооллогын хувьд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл бөгөөд 2015 оны улсын
тооллогод шашин шүтлэгийн талаарх мэдээллийг оруулаагүй байна.
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30 км, Шинэжинст сумаас 50 км-ийн зайд Махаяан буддын сүм бүхий Амарбуянт хийд мөн
байнгын оршин суудаг лам нартай үйл ажиллагаа явуулж байна (Бүлэг B14 Соёлын өв
хэсгээс үзнэ үү). 2018 онд Баянхонгор аймагт 8 буддын сүм хийдэд 56 лам, 3 христийн сүмд
бүртгэлтэй пастор эсвэл номлогч бүртгэгдээгүй байсан. Шашны барилга байгууламжийн
тоо тогтвортой байсан ба 2009 онд 11 буддын сүм хийдэд 117 лам, 1 христийн сүмд 4 пастор
эсвэл номлогч бүртгэлтэй байна (СМНС 2019).
2018 онд Баянхонгор аймагт бүртгэгдсэн христ, ислам болон бусад шашны талаар ямар
нэгэн статистик мэдээлэл байхгүй.
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг (ТНӨӨХ) төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон
төслийг дуусгавар болгохтой холбоотой үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар
нөлөөлж амьжиргаа залгуулах, өртөмхий байдалд нөлөөлөх нийгмийн бүлэг, олон нийт гэж
тодорхойлно. ХАТ-ийн хөгжүүлэлтийн үр дүнд хүн амын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртсөн
хүмүүс, орон нутгийн ар иргэдэд дараах хамаарна. Үүнд:
•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын бүх оршин суугчид ба сумын төвд амьдарч
буй иргэд;

•

Баян-Өндөр сумын Уртын гол баг, Шинэжинст сумын Идрэн багын оршин
суугчид.

Мөн хүн ам, хүн ам зүйн хүрээнд төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй дараах төрлийн
хүмүүсийг авч үзлээ.
•

Өрх толгойлсон ганц бие эцэг, эхчүүд (үүнээс өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү өртөмхий байдаг);

•

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс;

•

Өндөр настнууд.

Дүгнэлт
Нийгмийн суурь судалгаагаар хүн ам зүйн сэдэв мөн хэд хэдэн асуудлууд гарч ирсэн байна.
Үүнд:
•

Аймгийн хэмжээнд ирсэн, явсан шилжилт хөдөлгөөн маш бага байдаг. Ард
иргэдийн хувьд ямарваа нэгэн шилжилт хөдөлгөөн үүсэхэд эерэг хүлээж
авдаг ба хүмүүс аймаг дотроо ажлын боломж хайж байгааг харуулсан шинж
тэмдэг гэж ойлгодог байна.

•

Төслийн нөлөөллийн бүс нутагт хэд хэдэн эмзэг бүлгийг тодорхойлсон ба
тэдгээрт өрх толгойлсон ганц бие эцэг, эхчүүд (үүнээс өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү өртөмхий байдаг), хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс,
өндөр настнууд багтсан байна. Эдгээр бүлэг хүмүүсийн талаар сумын
түвшинд эрх бүхий байгууллагууд мэддэг ба тэдгээрийг дэмжих хөтөлбөрүүд
(хязгаарлагдмал) хэрэгжүүлэн ажилладаг байна.

•

Өрхийн судалгаанд оролцогчдын 99% нь ямар нэгэн боловсролтой байсан.
Эдгээрээс 10% нь бага боловсролтой, 25% нь дунд боловсролтой (6-9-р
ангийн үед нь дууссан), 39% нь бүрэн дунд боловсролтой, 8% нь мэргэшсэн,
үлдсэн 16% нь их сургуулийн (дээд) боловсролтой гэж хариулсан.
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•

Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын хувьд зарим онцлог шинж чанартай
асуудлууд байдаг. Эдгээр сумд нь хүн амын сийрэг суурьшилтай,
боловсролын байгууллагууд нь 1-ээс 9 дүгээр ангийн боловсрол олгодог
байна. Залуучуудад зориулсан мэргэжил олгох, боловсрол эзэмших, эдийн
засгийн, ажлын байрыг бий болгох зэрэг нь тулгамдаж буй асуудлууд болж
байна. Хоёр сумдын хувьд 10-аас доош насны хүүхдийн бүлэг хүн амын
томоохон хувийг эзэлдэг. Нүүр тулсан ярилцлагуудаар хүн амын дунд
залуучуудын (20-29 насны) ихээхэн хувь нь ажилгүйдлийн түвшин өндөр,
сумын хэмжээнд хөгжил дутмагаас боломж бага байдаг талаар санаа зовниж
буйгаа илэрхийлсэн.

•

Баян-Өндөр, Шинэжинст сумын ард иргэд эдийн засгийн/ажил эрхлэлтийн
боломжуудыг бүрэн эдлэхэд зарим талаар учир дутагдалтай байна.
Боловсролын хүртэмж муу байх нь зөвхөн хүүхдүүдийн амьдрал бус урт
хугацаанд сөрөг үр нөлөөтэй ба ядуурлыг бууруулах, хүний хөгжил, эдийн
засгийн хөгжил дэвшилд нөлөөлдөг.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B9 - НИЙГМИЙН БҮТЭЦ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгсийн жагсаалт
АХБ
ИТХ
ИНБ
ИЗНН
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ОҮИТБС
ЗБХ
ДНБ
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ОУШХБ
ХБСХ
ЖАЙКА
ХАТ
ГМЯ
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ГБХТХ
ЛГБТХ
ОНГ
ХХК
МЭРИТ
ТӨГ
МАН
МАХН
СМНС
ҮСГ
ТНӨХ
ТХАХ
УИХ
ЖДҮ
SPSS
НҮБ
НҮБ-ын
Хүүхдийн сан
АНУ
ДЭЗФ

Азийн хөгжлийн банк
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Иргэний нийгмийн байгууллагууд
Иргэний Зориг-Ногоон нам
Ардчилсан нам
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Олон улсын валютын сан
Олон улсын цагаачлалын байгууллага
Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг
Хөндийн алт төсөл
Гол мэдээлэгчийн ярилцлага
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль
Лесбиян, гей, бисексуал, трансжендер ба хүйс хооронд
Орон нутгийн гэрээ
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Монгол улс: Институцийн өөрчлөлт хийх замаар эрдэс баялгийн
менежментийг сайжруулах нь
Монголын Үндэсний төгрөг (валют)
Монгол Ардын Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан
Үндэсний статистикийн газар
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Тогтвортой хөгжлийн алсын хараа
Улсын Их Хурал
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл
Нийгмийн Ухааны Статистикийн Багц програм
Нэгдсэн Үндэстний байгууллага
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
Америкийн нэгдсэн улс
Дэлхийн эдийн засгийн форум

Нэр томъёоны тайлбар
Аймаг
Сум
Баг
Мянгат
малчин

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны орон нутгийн нэгж
Аймгийн харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны хоёр дугаар зэрэг
Сумын харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны гурав дугаар зэрэг
1000 гаруй толгой малтай малчид буюу баян чинээлэг гэж хэлэгдэнэ
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НИЙГМИЙН БҮТЭЦ
Танилцуулга
Энэ хэсэгт нийгмийн бүтэц ба өнөөгийн нөхцөл байдал, өөрчлөлтүүд болон хандлагуудыг
танилцуулах бөгөөд улсын түвшинд болон Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр
сум, Идрэн, Уртын гол багуудын харьцуулалт хийгдсэн мэдээлэл зэргийг хамруулав. Тус
бүлгийн агуулга нь нийгмийн бүлгийн бүтэц, тэдгээрийн функц, улс төрийн бүтэц, иргэдийн
нийгэм улс төр дэх оролцоо, улс төрийн удирдагчдын талаарх иргэдийн дүгнэлт, албан
болон албан бус шийдвэр гаргах үйл явц, нийгмийн халамж ба түүний бүтэц, нийгэм дэх
эмэгтэйчүүдийн байр суурь, гадаадын этгээдэд хандах хандлага зэрэгт илүү анхаарсан
болно.
Суурь шинж чанар, арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулалт
Нийгмийн бүтэц суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашигласан. ЭМ компани
нь “Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад шаардагдах
анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах ажилд, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг орон нутгийн иргэдтэй
хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар дээр хийж гүйцэтгэсэн.
Нэмэлт эх үүсвэр нь 2017 онд Монгол Улсын шаардлагыг хангахын тулд явуулсан нийгмийн
суурь тайлан (Эко Трейд ХХК 2017a, b) зэрэг төслийн дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэсэн
өмнөх судалгаа, зэрэг орно.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулалт
Хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжид үндэсний статистик мэдээлэл, хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас боловсруулсан албан статистик
мэдээлэл, аймаг, сум, багийн жилийн тайлангууд болон төслийн талбайд хэрэгжиж буй
бусад төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг орно. Энэхүү бүлгийг боловсруулахад
ашигласан эх үүсвэрүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хэсэг 1.12-т оруулсан болно.
Судалгааны арга зүй
Нийгмийн бүтцийн суурь мэдээллийг олж авахад ашигласан арга зүйд төслийн нөлөөллийн
бүсэд статистик төлөөлөл болох өрхийн судалгааг авч өгөгдлийг Нийгмийн Ухааны
Статистикийн Багц (SPSS) программд ашигласан болно. Түүнчлэн, гол мэдээлэгчийн
ярилцлага (ГМЯ) болон зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгийг (ЗБХ) тухайн аймаг, сум, багийн
түвшинд нийгмийн бүтэцтэй холбоотой аливаа асуудлыг олж илрүүлэхэд ашиглан зохион
байгуулсан болно.
Бүлэг B1-ээс нийгмийн суурь аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзнэ үү.
Төслийн нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт ХАТ-н төслийн нөлөөллийн талбай дээрх эдийн засгийн суурь тайлбарыг
тодорхойлсон. Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн
нөлөөлөлд өртөх бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон. Мөн ХАТ-н барилга
угсралт болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж болзошгүй
ERD001_B9_Нийгмийн бүтэц.docx

Page 1

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B9 - НИЙГМИЙН БҮТЭЦ

байна. Дэд бүсд Баянхонгор аймгийн Шинэжинст болон Баян-Өндөр сум, ялангуяа
тэдгээрийн сумын төвүүд, Уртын гол, Идрэн багууд (ХАТ-г хэрэгжүүлэх багууд) орно. ХАТ
нь эдгээр сумд, багуудтай огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл
ажиллагааны үр дүнд шууд болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
Холбогдох стандартууд
Эдийн засагтай шууд холбогдох улсын стандарт байдаггүй. Эдийн засгийн дэд сэдвүүдийг
ЕСБХБ-наас боловсруулсан Байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн
шаардлагаас иш татсан. Гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг Бүлэг А2 Бодлого, Хууль эрх зүйн
орчин хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна.
Нийгмийн бүтэц, чиг үүрэг
Улс төрийн түүх
1921 оны Монгол улсын хувьсгалаас 1990-ээд оны ардчилсан хөдөлгөөн бий болох буюу
ЗХУ-н задрал хүртэл Монгол Улсын Засгийн газрыг зөвлөлтийн засаглалын системд
загварчилсан байсан бөгөөд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (МАХН) буюу коммунист намаар
толгойлуулж байсан. 1990 оны ардчилсан хувьсгалаар Монгол улс нь Ази тивд
коммунизмаас шилжилт хийсэн анхны улс болж, Монгол Улсад засаглалын олон намын
тогтолцоо бий болжээ. 1990 оны Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар сөрөг хүчний
нам бий болох тогтолцоог бүрдүүлж, хууль тогтоох байгууллага болон Ерөнхийлөгчийн
тамгын газрыг байгуулсан байна. Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (МАХН) нь 1990 онд анх
удаа олон намын сонгуульд нийт суудлын 85%-ийг ялсан бөгөөд Ардчилсан нам (АН) 1996
он хүртэл олонхийн саналыг авч чадаагүй байна.
1992 оноос хойш Монгол Улсад УИХ-ын 7 сонгууль зохион байгуулж, Монгол Ардын Нам
(хуучнаар МАХН) төрийн эрхийг 4 удаа (1992, 2000, 2008, 2016), Ардчилсан нам (АН) төрийн
эрхийг хоёр удаа барьж (1996, 2012) байжээ. Тус хоёр нам нь 2008 оны сонгуулиар эвслийн
засгийн газар байгуулж төр барьж байсан. 1993 оноос хойш Монгол Улсад зохион
байгуулсан 7 ерөнхийлөгчийн сонгуулиас МАН-ын нэр дэвшигч 3 удаа, АН-ын нэр дэвшигч
нь 4 удаа түрүүлсэн байна.
Одоогийн байдлаар 33 улс төрийн нам бүртгэгдсэн байгаагаас 1 гол улс төрийн намууд
(Сант Марал сан 2019) нь:
•

МАН (хуучнаар МАХН);

•

АН (2000 онд ардчилсан хувьсгалт намтай нэгдсэн);

•

Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (шинэ МАХН, 2010 онд МАН-аас тусгаарласан
бүлгэм байгуулсан);

•

Иргэний Зориг-Ногоон нам (ИЗНН), 2000 онд байгуулагдсан;

•

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Нам, 2011 онд байгуулагдсан.

Засаглалын систем
Монгол улс нь парламентын засаглалтай бүгд найрамдах улс бөгөөд Их Хурлын
төлөөлөгчдийг (УИХ) 4 жил тутамд олон нийтийн сонгуулиар сонгодог. УИХ нь нийт 76
суудалтай байдаг бөгөөд Ерөнхийлөгчийн сонгууль 4 жил тутамд явагдана. 1992 онд
1

Улс төрийн намууд нь албан ёсоор Монгол Улсын Дээд шүүхэд (Монгол Улсын Дээд шүүх, 2019
он) бүртгүүлсэн
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Монгол Улсын 4-р Үндсэн хуулийг баталж нэг танхимт парламентын хууль тогтоох бий
болгох замаар Засгийн газрын хууль тогтоох салбарыг шинэчлэн баталсан байна. Үндсэн
хуульд нийт үндсэн зургаан бүлэг байдаг бөгөөд тэдгээрт Монгол улсын бүрэн эрхт байдал,
хүний эрх, эрх чөлөө, Монгол улсын төрийн байгууллага, Монгол улсын засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага, Монгол улсын Үндсэн хуулийн цэц болон нэмэлт
өөрчлөлтүүд ордог. Засгийн газар нь гүйцэтгэх, хууль тогтоох, шүүх эрх мэдэл бүхий
байгууллагуудаас бүрдэх бөгөөд тэдгээрийн эрх мэдэл, сонгуулийн үйл явцыг Хүснэгт 1-т
танилцуулав.
Хүснэгт 1 Засгийн газрын байгууллагуудын эрх мэдэл, сонгуулийн үйл явц
Тодорхойлолт

Үндсэн бүрэн эрх

Гүйцэтгэх

Засгийн Газар нь
Монгол Улсын
гүйцэтгэх дээд шатны
байгууллага бөгөөд
Ерөнхий сайд
тэргүүлдэг байна.

Шүүх

Үндсэн хуульд
Шүүхийн ерөнхий
зөвлөл нь бүх
шүүгчийг сонгох,
тэдний эрх ашгийг
хамгаалах гэж заасан
байдаг. Дээд шүүх нь
шүүхийн дээд шатны
байгууллага юм.
Шүүгчдийг Шүүхийн
Ерөнхий Зөвлөлөөс
нэр дэвшүүлж, УИХаар батлах бөгөөд
Ерөнхийлөгч
томилдог.
Монгол Улсын
Парламентын хурлыг
Улсын Их Хурал гэх
бөгөөд төрийн эрх
мэдлийн дээд шатны
байгууллага юм. УИХ
нь Ерөнхий сайд,
Засгийн газрын
яамдын сайд нарыг
томилдог.

Ерөнхийлөгч нь
Монгол Улсын
төрийн тэргүүн
бөгөөд ихэвчлэн ёс
төдий үүрэг
хариуцлага хүлээнэ.
Ерөнхий сайд нь
Монгол Улсын 21
аймаг, нийслэлийн
Засаг дарга нарыг
томилдог.
Шүүхийн дээд
шатны байгууллага.

Хууль
тогтоох

Засгийн газартай
хамтран шинэ хууль
боловсруулж,
танилцуулах эсэхийг
шийдвэрлэх, жилийн
төсвийг батлах мөн
дайны байдал
зарлах зэрэг эрх
мэдэлтэй.

Сонгуулийн үйл
явц
Ерөнхийлөгчийг
хоёрдугаар шатны
санал хураалтаар
үнэмлэхүй олонхийн
саналаар сонгодог
бөгөөд Ерөнхий
сайдыг УИХ-аас
сонгодог байна.

Сонгуулийн
мөчлөг
4 жил

Дээд шүүх
шүүгчдийг Шүүхийн
Ерөнхий зөвлөлөөс
нэр дэвшүүлж,
Ерөнхийлөгч
батлан, томилдог.

Бүх насаар
томилох

Нэг танхимт Улсын
Их Хуралд 48
гишүүнийг 26
сонгуулийн
тойргоос, 28
гишүүнийг намын
жагсаалтаар
сонгодог.

4 жил

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагыг өөрөө удирдах болон
төвөөс удирдах зарчмыг хослуулан ашиглахаар зохион байгуулсан байна. Аймаг (аймаг),
сум (дүүрэг), баг (хороо) дахь өөрөө удирдах байгууллагуудыг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал (ИТХ) гэж нэрлэдэг. Аймаг, нийслэл, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийг дөрвөн жил
тутамд сонгодог. Сум, дүүргийн ИТХ-ын гишүүд нь Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их
Хурал, Засгийн газар, яам, агентлаг, ИТХ-ын дээд шатны бүрэлдэхүүн, бусад эрх бүхий
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төрийн байгууллага, албан тушаалтны эрх мэдлийг хуулийн эрх зүйн хүрээнд заагаагүй бол
нийгэм, эдийн засаг, байгууллагын бүтэцтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх ба хэлэлцэх
эрх үүрэг хүлээдэг (MCRK 2019). Аймаг болон сумын ИТХ-ын гишүүд нь дараах ажлын чиг
үүрэгтэй. Үүнд:
•

Засаг даргын үйл ажиллагааг үнэлэх, батлах, хянах;

•

Засаг даргын хэрэгжүүлсэн хууль тогтоол, ИТХ-аас баталсан тогтоолын
хэрэгжилтийг дүгнэх, хяналт тавих;

•

Төсвийг хэлэлцэх, батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, орон нутгийн хөгжлийн
санд хяналтыг тавих, зохицуулах;

•

Бүс нутгийн стратегитай нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг
уялдуулах;

•

Хууль эрх зүйн хүрээнд төлбөр торгууль ноогдуулах;

•

Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө болон байгаль орчныг
хамгаалах арга хэмжээг батлах;

•

Орон нутгийн хэмжээнд оюуны өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх.

Одоогийн Засгийн газар
Одоогийн УИХ-ын гишүүд 2016 оны 6 дугаар сарын УИХ-ын 7 дугаар сонгуулиар сонгогдсон
бөгөөд МАН нийт олонхийн буюу 85% саналыг авч 65 суудал, АН 9 суудал, МАХН 1 суудал,
бие даан нэр дэвшигч (Самандын Жавхлан) 1 суудал эзэлж байна. УИХ-ын сонгуулийн
дараа МАН нь Ерөнхий сайдаар Жаргалтулгын Эрдэнэбатыг сонгож, Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газрыг байгуулсан байна.
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт 20302, МАН сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр,
Засгийн Газрын 2016-2020 үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг уялдуулан дараах зорилтуудыг
тавьсан байна. Нэгдүгээрт, Макро эдийн засгийн байдлыг тогтвортой барьж богино
хугацаанд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах. Хоёрдугаарт, дотоодын аж
үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлж тогтвортой эдийн засгийг хөгжүүлэх. Гуравдугаарт, Монгол
Улсын үндэсний ДНБ-ийг нэмэгдүүлж, дундажаас дээгүүр орлоготой улсын статустай
болгох. (Улсын Их Хурал 2016 он).
Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 3,710 ам.доллар (2018)
бөгөөд бага дунд орлоготой улсын ангилалд ордог. 2015 онд нэг хүнд ногдох ДНБ-ий бодит
хэмжээ 1990 оноос хойшх түвшнээс хоёр дахин өссөн байна (Дэлхийн банк 2018: 11). 2011-2013
оны хооронд Монгол улс дэлхийд хамгийн хурдацтай хөгжиж буй эдийн засагтай орон байсан
бөгөөд уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгалын үр дүнд бодит ДНБ-

2

Монгол Улсын Засгийн Газар нь 2016 оны 2 дугаар сард Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн
хэтийн 2030 зорилтыг (ТХЭЗ) баталсан бөгөөд энэ нь дэлхийн 2030 оны хэтийн зорилтийг
үндэсний болон орон нутгийн бодлогод тусгасан явдал болсон. ТХЭЗ-г улс төрийн гол намууд
нь зөвшилцөл дээр үндэслэн хөгжлийн бодлогын тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор тавьсан
байна. Монгол Улсын ТХЭЗ нь 4 зорилго, 44 зорилт, 20 гол үр дүн бүхий үзүүлэлтээс бүрдсэн
ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хамт боловсруулсан байна. Үүнд "эдийн засгийн тогтвортой
өсөх үйл явцад хүн бүрийн оролцоо", "хүртсэн ашгаас хүн бүр эрх тэгш хүртэх" гэдгийг онцолсон
(Улсын Их Хурал, 2016).
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ний өсөлт 17% байв. 2012-оос 2015 оны хооронд эдийн засаг огцом буурч 2017 оноос хойш өнөөг
хүртэл сэргэж байгаа бөгөөд 2018 онд өсөлт 6.9% хүрсэн байна. Монгол улс нь Ази Номхон
Далайн бүсдээ эдийн засгийн хөгжлийн өсөлтөөр хоёрдугаарт орж байна. (АХБ 2019)

Ерөнхий сайд Эрдэнэбатын ажлын төлөвлөгөөнд Засгийн газарт тулгамдаж буй асуудлууд
болох өмнөх засгийн газраас өвлөн авсан санхүүгийн хямралтай тэмцэх ба өрийн дарамтыг
зохицуулах ажлууд багтсан байна. Засгийн газрын зүгээс Олон улсын валютын сангаас
(ОУВС) эдийн засгийг тогтворжуулах өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээ авч ажиллажээ. Гэсэн
хэдий ч, Засгийн газар байгуулагдаад зөвхөн нэг жил болсон ба засгийн газрын үйл
ажиллагааг олон нийт шүүмжилж эцэст нь (Азийн Никкэе 2019) итгэл хүлээлгэх санал авч
чадалгүй огцорчээ.
2017 онд шинээр байгуулагдсан буюу одоогийн засгийн газар (Ерөнхий сайд Ухнаагийн
Хүрэлсүх) байгуулагджээ. Түүний засгийн газар төрийн өр төлбөрийн тогтворгүй байдлыг
даван туулах, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бий болгох ажилд анхаарч ажиллаж
байна. Засгийн газар нь эдийн засгийг тогтворжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ
ОУВС-н Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр болон Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банк,
Япон болон БНСУ-ын санхүүгийн түншүүдтэй хамтран хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн ажиллаж
байна.
Баянхонгор аймгийн сонгууль
Түүхэн мэдээллээс дүгнэхэд, Баянхонгор аймгийн хувьд аймгийн иргэд хоёр голлох
намуудад (МАН, АН-ын) саналаа өгдөг бөгөөд улсын хэмжээнд өгсөн саналын тоотой адил
Ерөнхийлөгчийн (Хүснэгт 2), УИХ-ын сонгуульд Ардчилсан намд илүү олон
төлөөлөлтэйгөөр санал өгч байв (Хүснэгт 3).
Хүснэгт 2 Өнгөрсөн дөрвөн удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүн, 2005, 2009, 2013,
2017
Нэр дэвшигч
2005
Н.Энхбаяр
М.Энхсайхан
Б.Эрдэнэбат
Б.Жаргалсайхан
2009
Ц.Элбэгдорж
Н.Энхбаяр
2013
Ц.Элбэгдорж
Б.Бат-Эрдэнэ
Н. Удвал
2017
Х.Баттулга
М.Энхболд
Хоосон сонголт

Нэр дэвшүүлсэн намууд

Сонгуулийн санал
Үндэсний хэмжээнд
тоо
%

Баянхонгор аймагт
тоо
%

МАХН
Эх орон-Ардчилсан эвсэл
Эх орон нам
Бүгд найрамдах нам (БНН)

497,491
186,646
105,497
128,784

53.4
20.1
11.3
13.8

16,986
6,480
3,071
7,730

49.5
18.9
8,96
22.5

АН
МАХН

562,718
520,948

51.2
47.4

20,422
20,197

50.2
49.6

АН
МАН
шинэ МАХН

622,794
520,380
80,563

50.9
42.5
6.5

20,377
17,900
4,233

47.2
41.4
9.8

АН
МАН
Байхгүй

611,226
497,067
99,494

50.6
41.1
8.2

23,085
11,944
676

65.7
33.5
1.8

Ялангуяа УИХ-ын сонгуулийн хувьд Баянхонгор аймгийг (МАН-ын дэмжигчид "улаан" гэх
юм бол, АН-ын дэмжигчдийг "Цэнхэр" гэх) "Цэнхэр" гэж нэрлэдэг байна. Гэсэн хэдий ч, 2016
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онд МАН нь Баянхонгор аймгийн болон үндэсний хэмжээний сонгуульд ялалт байгуулсан
байна.
Хүснэгт 3 Баянхонгор аймгаас УИХ -д сонгогдсон гишүүд, 2004-2016 он
Ялагчид
2004 (олонхийн)

Нэр дэвшүүлэх талууд

тоо

%

Тойрог # 7
Тойрог # 8
Тойрог # 9

Г.Занданшатар (МАХН)
Ц.Жаргал (Эх орон, Ардчилал Эвсэл)
Х.Баттулга (Эх орон, Ардчилал Эвсэл)

8104
6205
6704

59.6
52.3
56.8

19.895
17.717
21.122

51.5
45.8
54.7

21.552
17.748
15.175

56.4
46.4
39.7

7138
6845
7900

50.4
48.0
49.1

2008 (пропорциональ)
Г.Занданшатар (МАХН)
Тойрог # 3
Б.Батбаяр (АН)
Тойрог # 3
Х.Баттулга (Эх орон, Ардчилал Эвсэл)
Тойрог # 3
2012 (пропорциональ)
Х.Баттулга (АН)
Тойрог # 3
Д.Ганбат (АН)
Тойрог # 3
Г.Занданшатар (МАН)
Тойрог # 3
2016 (олонхийн)

Тойрог # 7
Тойрог # 8
Тойрог # 9

Г.Занданшатар (МАН)
M. Билэгт (МАН)
Л. Элдэвийн-Очир (МАН)

Сумын түвшинд Шинэжинст, Баян-Өндөр сумд тус бүр нийт 21 (ИТХ) төлөөлөгчидтэй
байдаг. Үүнээс Шинэжинст суманд 15 нь МАН, 6 нь АН бөгөөд Баян-Өндөр суманд 13 нь
МАН, 8 нь АН зэрэг намуудад харьяалагддаг байна.
Хүснэгт 4 Аймаг, сумын түвшний ИТХ суудал
Сумд
2008
Баянхонгор аймаг
Шинэжинст
Баян-Өндөр
2016
Баянхонгор аймаг
Шинэжинст
Баян-Өндөр

МАН

АН

17
8
9

14
13
12

25
15
13

16
6
8

Санал өгөгчдийн тоо өсч байгаа үзүүлэлттэй байгаа боловч Монгол улсын хэмжээнд 1992
оноос хойш энэ тоо буурсаар байна. 1992 оны сонгуулиар санал өгсөн хүний тоо хүн амын
97.05% (Хүснэгт 5) байсан бол энэ тоо тогтмол буурсаар 2016 оны сонгуулиар 73.3% хүрсэн
(Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хороо 2019). Санал өгсөн хүн амын тоо улсын хэмжээнд
буурсантай адил Баянхонгор аймагт буурсан боловч улсын дунджаас бага зэрэг дээр
байна. Гэвч энэ нь зөвхөн Баянхонгор аймагт тохиолдсон үзэгдэл биш бөгөөд улсын
хэмжээнд ерөнхийдөө орон нутгийн сонгуулийн ирц хот суурин газраас өндөр байдагтай
холбоотой юм. Тус буурсан үзүүлэлтийг хэд хэдэн шалтгаанаар тайлбарлаж болох бөгөөд
тэдгээрт байнга солигдох улс төрийн албан тушаалтнууд болон засгийн газраас үүдэн улс
төрийн намд итгэх иргэдийн итгэл буурсан, намуудын мөрийн хөтөлбөрийг хангалтгүй
хэрэгжүүлдэг зэрэг асуудлууд багтана. Мөн залуу хүн амын дунд улс төрийн сонирхол
буурсан байна. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос хийсэн судалгаагаар хүн амын залуу бүлэг
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сонгуульд хамгийн идэвх багатай оролцдог бол дунд ба ахмад насны иргэд хамгийн
идэвхтэй оролцдог байна (Монголиан Обсервэр 2019).
Хүснэгт 5 Сонгогчдын оролцоо, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 он
Жил
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

Үндэсний түвшинд
Бүртгэгдсэн
Сонгогчдын
сонгогчдын
оролцоо (%)
тоо
1,085,129
95.6
1,147,260
92.1
1,247,033
82.4
1,329,798
81.8
1,542,617
76.5
1,836, 548
67.3
1,911,407
74.3

Баянхонгор аймагт
Бүртгэгдсэн
сонгогчдын тоо

Сонгогчдын
оролцоо (%)

39,702
41,311
44,919
45,007
48,500
53,548
55,609

96.1
96.1
88.3
84.7
80.8
72.0
79.9

Эх сурвалж: Монголиан Обсервэр 2019

2019 оны 8 дугаар сард нийгмийн суурь судалгааны хүрээнд хийгдсэн өрхийн судалгаанд
оролцсон өрхүүдийн дийлэнх нь улсын хэмжээнд аливаа улс төрийн намыг дэмждэггүй гэж
хариулсан байна. Хамгийн их дэмждэг улс төрийн нам нь АН байсан бөгөөд нийт 78 өрхөөс
22 нь ямарваа нэгэн байдлаар тус намыг дэмждэг байна (Зураг 1-ийг харна уу). Улсын
хэмжээнд мөн ижил төстэй хандлага ажиглагдсан бөгөөд ихэнх өрхүүд ямар нэгэн улс
төрийн намыг дэмждэггүй гэж хариулсан байна. Орон нутгийн хэмжээнд хамгийн их
дэмжлэгтэй нам нь АН байсан бөгөөд нийт 78 өрхөөс 25 нь ямар нэгэн байдлаар эсвэл
хүчтэй дэмждэг гэж хариулсан.

Other (78) 3%
0%

97%

Green Party of Mongolia (78) 0%

100%

Citizen’s Movement Party (78) 0%

100%

National New Party (78) 0%

100%

Mother Land Party (78) 0%

100%

Republican Party (78) 0%

100%

Citizen’s Will Party (78) 0%
1%

99%

Democratic Party (78)

13%

15%

Mongolian People’s Revolutionary Party (78) 0%
6%
Mongolian People’s Party (78)

94%

15%
0%

Strongly support

72%

8%

77%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Somewhat support

Not support

Зураг 1 Улсын хэмжээнд улс төрийн намуудыг дэмжсэн байдал
Санал өгөхдөө нийт өрхийн 41% нь тухайн нэр дэвшигчийн хувь хүний ур чадвар дээр
суурилж саналаа өгдөг гэсэн бол 39% нь нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр дээр үндэслэн
саналаа өгдөг байна. Зөвхөн 8% нь улс төрийн намын мөрийн хөтөлбөр, хөгжлийн бодлогод
суурилж санал өгдөг гэжээ. Орон нутгийн хэмжээнд улс төрийн сонирхол, иргэний оролцоо
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бага байгаа шалтгааныг сумын захиргаанаас олон нийтэд энэ талаар бага, мэдээлэл
өгдөггүй гэж хариулжээ. Мөн зарим харьяа газруудад багийн хурал уулзалтуудыг зөвхөн
сонгууль болохтой холбоотойгоор зохион байгуулдаг бөгөөд олон нийтийн сонирхол, улс
төр дэх оролцоог дэмждэггүй гэж хариулсан байна. Түүнчлэн, олон нийтийн дунд улс төрд
оролцох нь ёс төдий гэж ойлгох ойлголт тарсан учир орон нутгийн захиргаанд итгэх итгэл
бага болсон байна. Мөн улс төрийн асуудалд орон нутгийн өртөмхий бүлгүүдийн оролцоог
дэмжих ажил хийгддэггүй зэрэг нь орон нутгийн ард иргэдийн итгэл улам буурахад хүргэж
байна (ЗБХ, Шинэжинст сум).
Засгийн газрын байгууллагууд
Монгол Улсын орон нутгийн түвшинд анхан шатны засаг захиргааны хэлтэс нь аймаг юм
(Зураг 2). Энэ түвшинд, аймгийн засгийн газрын байгууллага улсын хэмжээн дэх
байгууллагын адил үйл ажиллагаа явуулна (Монгол Улсын Засгийн газрын вэб хуудас
2019). Орон нутгийн засаг захиргааны бүх түвшинд Засаг дарга даргалж ажиллана. Засаг
дарга нь төрийн төлөөлөгч бөгөөд дээд шатны Засаг даргад тайлагнадаг. Аймаг, хотын
Засаг даргыг ИТХ-аас нэр дэвшүүлж, Ерөнхий сайд томилно. Аймаг бүрт ЗДТГ, Засаг дарга,
тэргүүн дэд Засаг дарга, Төрийн захиргааны газар, Хууль эрх зүйн газар; Үйлдвэрлэл,
худалдаа, хөдөө аж ахуй, Байгаль орчны газар, Санхүү, Эдийн засгийн бодлогын газар;
Нийгмийн бодлогын газар байна. Үүнээс гадна, Засаг даргын мэдэлд Байгаль орчин, хөдөө
аж ахуйн асуудал эрхэлсэн зэрэг олон тооны агентлагууд харьяалагдана.

Улсын Их Хурал (УИХ)

Үндэсний
түвшин

(төвлөрсөн)

УИХ (Парламент)
УИХ-ын газар
Ерөнхий сайд
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
Сайд
Засгийн газрын агентлаг

Орон нутгийн түвшин

Аймгийн Засаг дарга болон нийслэлийн
Засаг даргын газар
Сум, дүүргийн Засаг дарга
Засаг даргын тамгын газар

Багийн Засаг дарга

Зураг 2 Засгийн газрын бүтэц, зохион байгуулалт
Хоёр дахь засаг захиргааны хэлтсийг сум, эсвэл дүүрэг гэнэ. 21 аймагт нийт 330 сум,
Улаанбаатар хотод 9 дүүрэг байдаг. Нийт сумдын 52% нь 3000 хүнийг, 30% нь 3,000-5,000
хүнийг, 8.5% нь 5,001-7,000 хүнийг, 9.7% нь 7,001 ба түүнээс дээш хүнийг удирдан ажиллаж
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байна. Монгол Улсын хэмжээнд сум бүрт дунджаар 5000 хүн харьяалагддаг. Ихэнх сумын
санхүүжилтийг улсын Засгийн газраас хуваарилдаг. Сумын Засаг даргын тамгын газар нь
5-10 хүнээс бүрдэх бөгөөд Засаг дарга; Дэд Засаг дарга; Засаг даргын Тамгын газрын дарга;
Нийгмийн хөгжлийн ажилтан (боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ); Хөдөө аж
ахуй, байгаль орчны ажилтан; Нийгмийн ажилтан (ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлт,
нийгмийн тусламж үйлчилгээ) болон үйл ажиллагааны ажилтан гэх албан тушаалтнууд
ажиллана.
Монгол улсын захиргааны гурав дахь буюу хамгийн бага түвшинг баг эсвэл хороо гэнэ. Нийт
330 сумдад 1,575 баг байх бөгөөд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 9 дүүргийн 152 хороо
байдаг. Нийт багийн дийлэнх хувь нь (1,397) хөдөө орон нутагт байрладаг. Баг тус бүрт 250
орчим айл өрх харьяалагдана (ИТХ-н нэгдсэн вэб хуудас, 2019). Энэ түвшинд багийн Засаг
дарга, иргэний бүртгэлийн ажилтан, хэсгийн удирдагчид зэрэг албан тушаалтнууд
ажиллана. Засаг даргын үүрэг хариуцлагыг хууль тогтоомжид заасан байдаг. Баг тус бүр
өөрийн төсөвтэй байх ба төсвийг Төсвийн тухай хууль болон Засгийн газар
байгууллагуудын тухай хуулиар зохицуулна. Гэвч сумын Засгийн газар өөрийн мэдэлд
төсөв зарцуулах эрхтэй бөгөөд засвар үйлчилгээ зардал, тэтгэвэр, шилдэг ажилтан, шилдэг
иргэн, шилдэг татвар төлөгчдийн шагналыг хангах төсвийг захиран төсөвлөж ажиллах эрх
мэдэлтэй байдаг.
"... Иргэд сонгогдсон төлөөлөгчдөөр дамжуулан сумын Засаг даргад өөрсдийн саналыг
ирүүлнэ. Сумын Засаг дарга болон захиргааны дарга сумын багийн хурал, орон нутагт
тэдгээрийн хүсэл зорилгыг шууд ярьж хэлэх боломжтой. Сумын ИТХ болон баг нь тухайн
жилийн ажлын гүйцэтгэл, ирэх жилийн төлөвлөгөөг хэлэлцэнэ. ИТХ-аар асуудлыг хэлэлцэж,
хамтарсан шийдвэрийг хуулийн хүрээнд гаргаж ажиллана. Сумын хэмжээнд, Засаг даргын
тамгын газар, сумын ИТХ, багийн Иргэдийн Хурал зэрэг гол шийдвэр гаргагчид байдаг."
ГМЯ Шинэжинст, 2019 оны 8 дугаар сар
"... Иргэдийн хурлаар хэлэлцдэг гол асуудал нь төсөв батлах, газар олголт, төрийн албан
тайлан, сумын хөгжлийн сан, ЖДҮ-ийн зээл олголт ба эргэн төлөлтийн талаар хэлэлцдэг.
Хэрэгжилтийг тогтмол тайлагнадаг. "
ГМЯ Баян-Өндөр, 2019 оны 8 дугаар сар

Төрийн захиргааны талаарх иргэдийн үзэл бодол:
Өрхийн судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн 6% нь өнөөгийн Монгол улсын улс төрийн
байдлыг сайн, 36% нь муу, 53% нь дундаж гэж дүгнэсэн байна. Харин аймгийн хэмжээнд,
15% нь сайн, 55% нь дундаж, 26% нь муу гэж дүгнэсэн. Сумын хэмжээнд нийт өрхийн 18%
нь улс төрийн нөхцөл байдлыг сайн, 55% нь дундаж, 23% нь муу гэж хариулсан байна. Улс
төрийн нөхцөл байдалд сэтгэл ханамж муу байгаа шалтгаан нь 2016 оны сонгуулиас хойш
ямар нэгэн сайжруулалт гараагүй бөгөөд төрийн байгууллагууд нь улс төрийн болон
засгийн газрын үйл ажиллагаатай уялдсан байдалтай ажиллахгүй байна хэмээн хариулжээ
(ЗБХ, Шинэжинст).
Нийт өрхийн 27% нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гүйцэтгэлийг 2016-2017 хооронд сайн,
44% нь дундаж, 18% нь муу гэж хариулжээ. УИХ-н үйл ажиллагааг дүгнэхэд нийт өрхийн 9%
нь сайн, 47% нь муу, 35% нь дундаж гэж хариулсан. Засгийн газрын гүйцэтгэлийг дүгнэхэд
нийт өрхийн 9% нь сайн, 38% нь дундаж, 39% нь муу гэж хариулжээ (Зураг 3). Үүнээс үзэхэд
нийт өрхүүдийн нь улсын засгийн газрын үр бүтээмжтэй байдлыг муу гэж үздэг байна.
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Government (77)

9%

Parliament/Great State Khural (78)

9%

38%

39%

35%

President (77)

47%

27%

Good

Average

14%

9%

44%

Bad

18%

10%

Don’t know

Зураг 3 2016-2017 онуудад төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийгдсэн үнэлгээ
Төрийн байгууллагуудад итгэх иргэдийн итгэлийг авч үзвэл аймгийн түвшинд хамгийн бага
(нийт өрхийн 64% нь бараг итгэдэггүй ба огт итгэдэггүй гэж хариулсан), сумын түвшинд
талаас илүү нь итгэдэггүй (нийт өрхийн 59% нь бараг итгэдэггүй ба огт итгэдэггүй гэж
хариулсан) байна (Зураг 4). Мөн иргэдийн үзэж байгаагаар сумын бие даасан байдал
хязгаарлагдмал буюу сумын захиргааны эрх мэдэл хангалтгүй бөгөөд зөвхөн аймгийн эрх
бүхий байгууллагын заавраар ажилладаг гэж хариулжээ.

Сумын захиргаа 4%

Орон нутгийн ИТХ - Сум 4%

32%

28%

Аймгийн захиргаа 3%

22%

47%

Орон нутгийн ИТХ - Аймаг 4%

18%

51%

Маш их итгэлцэл

Их итгэлцэл

Ямар ч итгэлцэл байхгүй Хариулахаас татгалзав

42%

14%

50%

9%

10%

13%

8%

8% 1%

13%

5%

12% 3%

Их бус итгэлцэл
Мэдэхгүй

Зураг 4 Төрийн байгууллагуудад итгэх (N = 78) итгэл
ЗБХ-ийн үеэр нутгийн малчид өөрийн засаг захиргааны байгууллага болон албан хаагчдад
нийгэм эдийн засгийн асуудал зэрэг чухал асуудлуудын талаар хэлэлцдэгт маш бага
итгэдэг эсвэл огт итгэдэггүй гэж хариулсан байна. Малчид өөрийн гэр бүлийн гишүүд эсвэл
сумын төвд амьдарч буй дээд боловсролтой ойрын хамаатанд (улс төр, нийгэм эдийн
засгийн асуудлуудаар сайн ойлголттой байдаг гэж үздэг) илүү итгэдэг байна.
Нийгэм, улс төр, соёл, эдийн засгийн байгууллагууд
Аж ахуй нэгжийн бүртгэлийн статистик мэдээллээс үзэхэд 2017 онд Баянхонгор аймагт
бүртгэлтэй нийт аж ахуйн нэгжийн тоо 1,094 хүрсэн байна. Тэдгээрээс тал хувь нь идэвхтэй
хуулийн этгээд байсан бол бусад нь төрийн байгууллага, хоршоод, ТББ-ууд, түншлэлүүд
болон шашны байгууллагууд байна (Хүснэгт 6).
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Хүснэгт 6 2017 онд бүртгэгдсэн аж ахуйн нэгжийн тоо
Хувийн
компаниуд (ХХК)

Хоршоод

Түншлэл

Улсын болон
Олон нийтийн
өмчит
байгууллагууд

Төрийн
байгууллага

ТББ-ууд

Шашны
байгууллагууд

Баянхонгор
аймаг

Хувьцаат
компани

Нийт

1

530

181

25

6

182

158

11

1.094

Эх үүсвэр: ҮСХ 2018

Төслийн нөлөөллийн бүсэд орших сумдад бүртгэлтэй ихэнх аж ахуйн нэгж нь төрийн
байгууллагууд (сумын захиргаа, сургууль, эмнэлэг) байсан бол цөөн тооны жижиг дэлгүүр,
буудал, шатахуун түгээх төв байна (Хүснэгт 7), (Бүлэг В10 Эдийн засгийн хэсгээс харна уу).
Шинэжинст суманд зохион байгуулсан ЗБХ-ээр маш цөөн тооны төрийн бус байгууллагууд,
иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ) үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тэдгээрийн үйл
ажиллагаа маш хязгаарлагдмал гэж тэмдэглэсэн байна. Мөн Эмэгтэйчүүдийн холбоо,
Ахмадын холбоо, Үйлдвэрчний эвлэл зэрэг ИНБ-уудыг Шинэжинст суманд харьцангуй
идэвхтэй ажиллагаатай гэж хариулсан. Баян-Өндөр суманд мөн Ахмадын холбоо,
Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Залуучуудын Холбоо, Морь-сургагчдын холбоо байдаг. Тус сумууд
Тэмээ үржүүлгийн холбоотой бөгөөд тус байгууллагууд жилдээ нэгээс доошгүй тэмээ
үржүүлгийн тэмцээн зохион байгуулдаг байна. Эдгээр байгууллагуудын идэвхтэй үйл
ажиллагааг эрхлэх нь санхүүгийн эх үүсвэр болон сайн дурын элсэгчдээс шалтгаалдаг
байна (ГМЯ, Баян-Өндөр). Тус байгууллагууд нь баяр наадам (Олон улсын хүүхдийн эрхийг
хамгаалах өдөр, Эмэгтэйчүүдийн баяр, г.м), спорт тэмцээн, урлаг уран сайхны арга хэмжээ
зэрэг олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг ирэвчлэн зохион байгуулдаг. Залуу ард иргэдийн
оролцоо нь иргэний оролцоог дэмжих үйл ажиллагаанд бараг байдаггүй байна (ЗБХ, ГМЯ).
Баян-Өндөр суманд алдарт Амарбуянт хийд байдаг бөгөөд Баян-Өндөр болон Шинэжинст
сумын ард иргэдийн хувьд чухал нийгмийн байгууллага болж өгдөг (ЗБХ, Баян-Өндөр сум).
Олон нийтийг хамарсан ажлуудад хувийн хэвшлээс бага төлөөлөл оролцдог бөгөөд орон
нутгийн иргэд хувийн хэвшлийн салбарыг иргэний оролцоо бус зөвхөн өөрийн бизнесийн
ашиг сонирхолд хөтлөгддөг гэж үздэг байна.
Хүснэгт 7 Хуулийн этгээдийн тоо, үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр, 2019 он
Үйл ажиллагааны чиглэл

Шинэжинст

Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй

3

БаянӨндөр
0

Боловсруулах үйлдвэр

2

0

Барилга

1

0

Бөөний, жижиглэнгийн дэлгүүр, шатахуун түгээх станц, засвар үйлчилгээ

7

4

Зочид буудал, зоогийн газар

1

0

Тээвэр, харилцаа холбоо

1

2

Эд хөрөнгийн түрээс

1

1

Төрийн захиргаа, батлан хамгаалах

2

2

Сургалт, боловсролын үйлчилгээ

2

2

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

3

3

Нийгмийн болон хувь хүмүүст зориулсан үйлчилгээ

4

4
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Эх сурвалж: СНМС 2019 он

Монгол улсад хууль эрх зүйн хүрээнд ИНБ болон иргэдийн оролцоог төрийн үйлчилгээ
болон орон нутгийн засаг захиргааны үйл ажиллагаанд оролцуулах орчин бүрдсэн байдаг.
Гэвч бодит байдал дээр аймаг, сумын түвшинд ИНБ-ууд болон хувийн хэвшлүүд нь орон
нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах нь хязгаарлагдмал байна. Хамтын ажиллагааг дэмжих
санхүүжилт хязгаарлагдмал байдаг нь тогтвортой түншлэлийг бий болгох боломжуудыг
хязгаарлаж байна (ХБСХ, ДБ 2016). Түүнчлэн, ИНБ-уудтай хамтран ажиллах эсэх нь төрийн
албан хаагчдын ашиг сонирхлоос шууд хамаардаг бөгөөд төслийн нөлөөллийн бүсэд энэ
нь бага байна. Орон нутгийн хэмжээнд улс төрийн хагаралтай байдал нь хамтын
ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд голлох асуудал гэж харагдаж байна (ЗБХ, Шинэжинст).
Өрхийн судалгаанаас үзэхэд төрийн байгууллагуудад итгэх итгэл маш бага байгааг харуулж
байна. Улс төрийн намуудтай адилаар улс төрийн үйл хөдлөл нь төрийн байгууллагын
хувьд хамгийн бага итгэл хүлээлгэдэг байгууллага бөгөөд нийт өрхийн 50% нь тэдгээрт огт
итгэдэггүй гэж хариулжээ (Зураг 5). Цагдаагийн байгууллагын хувьд эдгээрийн дунд
хамгийн их итгэл хүлээлгэдэг байгууллага (22% нь бага тоо боловч) боловч дийлэнх иргэд
цагдаагийн байгууллагад мөн итгэдэггүй гэж хариулжээ. ИНБ-уудын хувьд ард иргэдийн
итгэх итгэл бага байдаг гэсэн бөгөөд нийт өрхийн 29% нь огт итгэдэггүй, 32% нь бага зэрэг
итгэдэг гэж хариулжээ.
Цагдаа
Маш их итгэлцэл
Шүүх

Их итгэлцэл
Их бус итгэлцэл

Улс төрийн хөдөлгөөнүүд

Ямар ч итгэлцэл байхгүй
Хариулахаас татгалзав

ТББ-ууд
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Мэдэхгүй

Percentage

Зураг 5 Засгийн газар, төрийн болон ИНБ-уудад итгэх иргэдийн итгэл
Монгол улсын ард иргэдийн хувьд ямарваа нэгэн байгууллагын гишүүнчлэлд байх нь бага
байдаг бөгөөд нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаанд идэвх багатай байдаг (ХБСХ 2018:8). Энэ
байдал нь орон нутагт илүү ажиглагдах бөгөөд алслагдсан байдал болон уламжлалт
нүүдлийн амьдралын хэв маягаас шууд шалтгаалдаг. ЗБХ-ээр оролцогчид Шинэжинст
сумын ард иргэдийг дайчлах, идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлэхэд олон нийтийн сувгийг
ашиглах буюу сумын Фейсбүүк хуудсыг илүү идэвхжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна.
Тус орчинд тогтмол үр дүнтэй ажиллагааг явуулах нь иргэний оролцоог нэмэгдүүлэхэд
чухал гэж хариулсан байна. Тус стратегийг ашиглах нь сумын хэмжээнд мэргэшсэн болон
залуу боловсон хүчнийг татах, залуучуудыг идэвхжүүлэхэд үр дүнтэй гэж үзэж байна (ХАТд ажилд зуучлах г.м), (ЗБХ, Шинэжинст сум).
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Орон нутгийн хөгжилд оруулж буй Эрдэнэ Монгол компанийн хувь нэмэр, оролцоо
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниуд нь 2006 онд батлагдсан
Ашигт малтмалын тухай хуулийн (42.1-р зүйл)3 дагуу орон нутгийн Засаг даргатай орон
нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ (ОНХАГ) байгуулах үүрэг хүлээдэг. 2016 оны 3 дугаар
сард Засгийн газраас тус орон нутгийн гэрээг стандартчилсан загвар буюу Байгаль орчныг
хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх,
ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний загвар”-г батлан гаргасан (Монгол улсын ЗГ 2016
он). Тус гэрээний загвар нь Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан ерөнхий шаардлагатай
холбоотой ойлгомжгүй байдлыг арилгах зорилготой юм (Бакэеи, 2017). 2017 оноос хойш
Монгол улсын олборлох салбард хийгдсэн гэрээг нээлттэй болгох санаачлага хэрэгжсэнээр
ОНХАГ-г Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага (ОҮИТБС) болон Нээлттэй
Нийгмийн Форум хамтран нөөцийн гэрээний мэдээллийн санд бүртгэх болсон байна. 2019
оны байдлаар тус мэдээллийн санд орон нутгийн хэмжээнд гэрээний ил тод байдлыг
сайжруулах зорилготойгоор хийгдсэн 10 гаруй гэрээг оруулсан (Нөөцийн гэрээ Монгол улс
2019 он). Хэдийгээр олон тооны лиценз эзэмшигчид ОНХАГ-г хийдэг боловч лиценз
эзэмшигч болон төрийн захиргааны байгууллагаас ОҮИТБС-д олон нийтэд нээлттэй
болгоход зөвшөөрөл олгох шаардлагатай байдаг. ОҮИТБС-ийн нарийн бичгийн дарга нь
энэхүү ажлыг хариуцаж ажилладаг байна.
Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй ИНБ-ууд, Нээлттэй Нийгэм Форум, МЭРИТ Төслийн
хэрэгжүүлсэн хянан шалгах төслүүдэд үндэслэн ОНХАГ-ний хэрэгжилтэд хэд хэдэн
асуудлыг хөндсөн байдаг (Далайбуян 2016). МЭРИТ Төсөл нь Канад улсын засгийн
газартай хийсэн хоёр талын гэрээ бөгөөд идэвхтэй уул уурхай явагдаж буй орон нутгийн
засаглалыг бэхжүүлэх зорилготой юм. Тус төслөөр ОНХАГ-г хувьд одоогийн байгаа хууль
болон үйлдвэрлэлийг хуваалцах гэрээ зэрэгт харшилдсан элементүүдтэй, хөгжүүлэлт,
хэрэгжүүлэлтэд бодит зааварчилгаа хязгаарлагдмал, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй
байдалтай холбоотой чухал асуудлуудыг орхигдуулсан, соёлын өвийг хамгаалалт болон
нүүлгэн шилжүүлэлт ба тэдгээрийн хэрэгжилтийг лицензийн зөвшөөрөлтэй уялдаагүй
байгуулсан, ОНХАГ-д хянан нийцүүлэх механизм (МЭРИТ 2019) бий болгоогүй зэрэг
шүүмжлэл бүхий асуудлуудыг дурджээ. Бусад шүүмжлэлээс дурдвал орон нутгийн
хэмжээнд ОНХАГ-ний хэрэгжилтийг хангах чадавх дутмаг, орон нутгийн оролцоо муу,
ОНХАГ -н заалтууд хэт энгийн, компанийн болон төрийн байгууллагын хооронд ОНХАГ -г
хэрэгжүүлэхэд үүрэг хариуцлагатай холбоотой асуудлуудтай зэрэг багтаж байна. Эдгээрийг
илүү дэлгэрэнгүйгээр Хавсралт A -аас үзнэ үү.
ЭМ компанийн хувьд Баянхонгор аймаг, Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын захиргаатай
2014 оноос (нийт 6 календарь жил) хойш хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж
байна. Тус компани анх Шинэжинст суманд хайгуулын ажил эхлэх үеэс буюу 2006 оноос
хойш орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, харилцаа тогтоох ажлуудыг хийж байсан. 2014 оноос
өмнө Монгол улсад мөрдөгдөх ямар нэгэн хамтын ажиллагааны албан гэрээ загвар
байгаагүй тул тус компаниас орон нутгийн хэмжээнд аливаа хөгжлийн санаачилга,
ойлголцлын санамж бичгээр дамжуулан засаглалын бүтэц, орон нутгийн хэмжээнд хамтын
ажиллагааны зөвлөлийг байгуулах зэрэгт дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна. Тус орон
нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээрүүд нь орон нутгийн хэмжээнд ЭМ компанийн
3

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 зүйлд "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг
хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр
нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллана" гэж заасан
байдаг.
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үйл ажиллагаагаар хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах, орон нутгийн хөгжлийн зорилттой
уялдуулан ард иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, компанийн үйл ажиллагааны талаар
мэдээллийг олон нийтэд түгээх ба компанийн үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг бий
болгох зэрэг зорилготой байна.
Хүснэгт 8-д ЭМ компанийн Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдад компанийн ОНХАГ-ний
дагуу орон нутгийн хөгжил дэвшилд оруулсан хувь нэмэр бүхий ажлуудыг харуулсан.
Голлох үйл ажиллагаа болох хөтөлбөрүүд нь боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлээр байсан
бөгөөд сурагчдыг дээд боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх, малчин өрхүүдийн
амьжиргааг дээшлүүлэх стратегийг сайжруулах ажлууд багтсан байна (ЭМ Компани2019).
ЭМ компани нь 2007 оноос хойш тогтвортой орлого бус хайгуулын ажилд илүү анхаарч
ажилласан бөгөөд жилд орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр 73 сая төгрөгийг сайн
дурын байдлаар хувь нэмэр болгон зарцуулсан.
Хүснэгт 8 Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу ЭМ компанийн оруулсан хувь
нэмэр (2007-2018 он)
Жил
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Гол үйл ажиллагаа
Боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргааны болон соёлын хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргааны болон соёлын хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргааны хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргааны хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргааны хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргааны хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Боловсрол, эрүүл мэндийн хөтөлбөр, биет дэмжлэг
Дэд бүтэц - эрүүл мэнд, амьжиргаа.
Тэтгэлэгт хөтөлбөр, онцгой байдлын сан, спортын арга хэмжээ, багийн нээлтийн үйл
ажиллагаа, боловсролын дэмжлэг
Тэтгэлэгт хөтөлбөр, боловсролын дэмжлэг, аюулгүй байдлын камер болон спорт,
эмнэлэг, зам тохируулга
Тэтгэлэгт хөтөлбөр, боловсролын дэмжлэг, эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр, ус/ухаалаг
худаг, Амарбуянт хийд.
Тэтгэлэгт хөтөлбөр, боловсролын дэмжлэг, эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр, Амарбуянт
хийд

Эх сурвалж: Эрдэнэ Монгол ХХК 2019 он

ЭМ компани нь өөрийн нөөц бололцоог ашиглаж, идэвхтэйгээр ард иргэдийн нийгмийн
бүтцэд өгөөжтэй байхаар ажилласан. Тухайлбал, тус компанийг сумын сурагчдад зориулан
тэтгэлэгт хөтөлбөрийг бий болгосонд сайшаадаг. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь ЭМ
компанийг орон нутгийн хэмжээн дэх асуудлуудыг ойлгож арга хэмжээ авч, ард иргэдтэй
харилцааг үр дүнтэй зохицуулдаг гэж хариулжээ. Сумын захиргааны зүгээс мөн
ЭМкомпанитай ажиллахад хялбар байдаг гэж дурдсан. Мөн Шинэжинст болон Баян-Өндөр
сумын иргэд ЭМ компанид асуудлыг хэрхэн мэдээлэх талаар мэддэг гэж хариулсан байна.
Тус дүгнэлтийг Фрейзер 2009 оны судалгаагаар баримтаар нотолж ЭМ компани ажилчид
чухал оролцогч талуудтай эрт харилцааг тогтоож ажилласан, орон нутгийн хөгжлийн
талаарх шийдвэр хэлэлцүүлгийг нөлөөлөлд өртсөн ард иргэдийг (ганцаарчилсан ярилцлага
бус) оролцуулж зохион байгуулсны үр дүнд тэдгээрийн итгэлийг олж авч чадсан байна
гэжээ. Орон нутгийн ард иргэд, нутгийн байгууллагуудтай бий болгосон итгэлцлээр цаашид
харилцаа холбоог бэхжүүлэх, ХАТ хөгжүүлэх явцад компанийн үйл ажиллагааг явуулахад
шаардлагатай нийгмийн лицензийг дэмжих боломжтой юм.
ЭМ компани болон уул уурхай ба түүний нөлөөллийн талаарх ойлголтыг Бүлэг B10 Эдийн
засаг хэсэгт хэлэлцсэн болно. Мөн Бүлэг B10-т уул уурхайн нөлөөллийн талаарх ард
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иргэдийн санал, ойлголт дээр үндэслэн ЭМ компани болон орон нутгийн хоорондын
түншлэлийг бий болгоход шаардлагатай чухал талбаруудыг тодорхойлсныг хэлэлцсэн.
Албан ба албан бус шийдвэр гаргах процесс
Монгол улсад албан болон албан бус шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоо чухал
байдаг. Албан шийдвэр гаргах процессыг сумын болон багийн ИТХ төлөөлдөг бөгөөд сумын
түвшинд жилд 2 удаа, багийн түвшинд жилд 3 удаа зохион байгуулсан байхыг шаарддаг.
ИТХ төлөөлөгчдийн үндсэн үүрэг хариуцлагад засгийн газрын үйл ажиллагаанд мониторинг
хийх, ард иргэдтэй харилцах ба зөвлөлдөх, ард иргэдийн саналыг сонсох, шийдвэр гаргах
явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг ажлууд багтана.
Хууль эрх зүйн процесст мөн иргэдийн шууд оролцоог дэмжих механизмыг бий болгосон
байна. Сумын ИТХ харьяалалтд сум бүрт иргэдийн төрийн үйлчилгээ, хуулийн төсөлд санал
авах иргэдийн танхим байдаг. Засгийн газрын хувьд төвлөрлийг сааруулахад анхаарч
ажиллаж байна. Энэ зорилтод Монгол улсын Нэгдсэн төсвийн тухай хуулийн (2012)
хэрэгжилтээр хүрэх бөгөөд тус хуулинд төвлөрлийг сааруулахад хэрэгжүүлэх механизмыг
багтааж өгсөн байна. Тус хуулинд Орон нутгийн хөгжлийн санг танилцуулснаар орон
нутгийн хөгжлийн асуудлыг орон нутгийн захиргаа өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд шийдвэрлэх
боломж олгосон. Тус сан нь орон нутгийн ард иргэдийг орон нутгийн хэмжээнд хөгжлийн
зорилтуудыг тодорхойлоход оролцох, багийн хурлаар өөрсдийн санал бодлоо хуваалцах
боломжийг олгож байна. Гэвч Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төслийг хэрэгжүүлэх эсэхэд
эцсийн шийдвэрийг сумын ИТХ гаргадаг. Хуульд зааснаар, сумын ИТХ-н сонгогдсон
төлөөлөгчид нь иргэдийн танхимаар иргэдтэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, иргэдээс
хүлээн авсан саналууд дээр үндэслэн нэмэлт судалгаа хийж, сум/баг-ийн захиргаатай орон
нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах нэмэлт үүрэг хүлээдэг.
Багийн ИТХ-ийн төлөөлөгчид нь багийн иргэдийг шийдвэр гаргах түвшинд төлөөлөх, шинэ
санал дэвшүүлэх, иргэдийн санал бодлыг танилцуулах, өөрийн сонгогчдын ашиг сонирхлыг
хамгаалан ажилладаг. Багийн ИТХ-ийн гишүүд нь өөрийн төлөөлж буй иргэдийн өмнөөс
өмгөөлөл хийх бүрэн эрхтэй байдаг. Ерөнхийдөө, багийн хурлаар шийдвэр гаргах процесст
иргэдийн шууд оролцоо дутмаг байдаг.
Орон нутгийн хэмжээнд сум, багийн түвшинд шийдвэр гаргах процесс дэх иргэдийн
оролцоо: Судалгаанд хамрагдсан өрхийн 18% нь багийн хурлаар иргэдийн амьдралтай
холбоотой асуудлыг хэлэлцдэг, 21% нь тус асуудлаар хэзээ ч хэлэлцдэггүй гэж хариулсан
байна (Зураг 6). Судалгаанд хамрагдсан өрхийн 36% нь багийн хурлаар эсвэл шийдвэр
гаргах процесст өөрсдийн дуу хоолойг хүргэж чаддаггүй гэсэн бол 17% нь өөрсдийн дуу
хоолойг үргэлж хүргэж чаддаг гэж хариулжээ (Зураг 7). Харин сумын төлөөлөгчдөөс ард
иргэд, өрхүүд шийдвэр гаргах процесст харьцангуй сайн оролцоотой байдаг гэж хариулсан
байна. Өрхүүдийн санал бодлыг хуульд заасны дагуу сумын хөгжлийн сангийн хөрөнгө
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл/хөтөлбөрүүдтэй холбоотой шийдвэр гаргахад авсан
судалгаагаар цуглуулан авсан байна. Орон нутгийн захиргаанаас төрийн үйлчилгээ,
мэдээлэлд нэвтрэх байдал сайн гэж үздэг ч төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдардаг ард
иргэдийн хувьд үүнтэй адилгүй байна (ГМЯ, Шинэжинст).
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Зураг 6 Багийн хурлаар оролцогчдын
амьдралтай холбоотой асуудлыг хэлэлцдэг
эсэх

Never

17%

Зураг 7 Багийн хурлаар/шийдвэр
гаргахад оролцогчдын саналыг авч
хэлэлцдэг эсэх

Өрхийн судалгаанд оролцогчдын 68% нь сумын захиргаанд ямар нэгэн гомдол гаргаж
байгаагүй гэсэн бол гомдол гаргасан өрхүүдийн 17% нь захиргаанаас хариу арга хэмжээг
хурдан авч ажилладаг, 10% нь захиргаанаас хариу өгөх ба шийдвэр гаргахад удаашралтай
байдаг ба хоцордог, 5% нь захиргаанаас ямар ч арга хэмжээ авдаггүй гэж хариулжээ.
Өрхийн судалгаанд оролцогчдоос сумын захиргааны талаарх давуу талуудыг асуухад, 17%
нь хэвийн үйл ажиллагаатай, 21% нь иргэн бүрт хүрч ажилладаг, 10% нь чадварлаг
боловсон хүчинтэй гэж хариулжээ. Сумын захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой сул
талуудын талаар лавлахад 47% нь мэдэхгүй гэж хариулсан бол, 16% нь орон нутгийн
амьдралын талаар муу мэдлэгтэй, ард иргэдтэй хамтран ажиллаж чаддаггүй, 14% нь
төрийн албан тушаалтны ёс зүйн талаар мэдлэг дутмаг, 21% нь хүнд суртал, авлига их
байдаг гэж хариулжээ.
Орон нутгийн хэмжээнд манлайлагчид: Судалгаагаар орон нутгийн хэмжээнд олон
нийтийн хүндлэл хүртсэн хүмүүс удирдах албан тушаалд ажиллаж байгаа эсэхийг лавлаж
асуухад 21% нь тийм, 27% заримдаа гэж хариулсан байна. Судалгаанд оролцогчид орон
нутгийн хэмжээнд авлигын асуудлыг онцолж, 35% нь удирдах албан тушаалын албанд
дэвшихдээ өөрийн улс төрийн намын харьяалал болон тухайн үеийн улс төрийн
удирдлагатай нийцэж буйг хардаг гэж хариулсан байна.
Судалгаанд хамрагдсан айл өрхүүдийн 18% нь баг, сумын хэмжээнд өндөр албан тушаалд
нэр дэвшиж байгаа хүмүүс олон найз нөхөд, хамаатан садантай байх хандлагатай байдаг,
18% нь орон нутгийн хэмжээнд нэр хүндтэй байдаг, 17% нь сумын хэмжээнд танигдсан хүн
байдаг, 13% нь ур чадвар, туршлагатай, мөн бусад сайн шинж чанартай хүн байдаг гэж тус
тус хариулжээ.
".... Сумын түвшний албан тушаалтнууд улс төрийн харьяаллаас шалтгаалан солигдох нь
энгийн үзэгдэл байдаг ба сонгуулийн мөчлөгийн шууд тусгал байдаг. Байнгын албан тушаал
солигдох нь сумын хөгжил дэвшилд саад болдог. Албан тушаалд дэвших нь улс төрийн намын
харьяалалд үндэслэдэг тул ур чадвартай, туршлагатай хүмүүст ажил хийх боломж
олгодоггүй.
ГМЯ Шинэжинст, 2019 оны 8 дугаар сар
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Нийт өрхийн 25% нь энэ талаар сайн мэдэхгүй гэж хариулсан бол 21% нь бизнесийн өндөр
мэдлэгтэй хүмүүсийг орон нутгийн хоршоолол, түншлэл болон ТББ-уудад өндөр албан
тушаалтай ажилладаг гэж хариулжээ. Бусад нийтлэг хариултуудаас дурдахад, 13% нь ур
чадвартай, туршлагатай байдаг гэсэн бол 13% нь орон нутагтаа нэр хүнд сайтай хүмүүс
байдаг гэж хариулжээ.
"... Сумын түвшинд тухайн орон нутаг, ард иргэдийн амьдралын талаар мэдлэг сайтай
хүмүүс хоршоолол, түншлэлд ажилладаг… Тэдгээр хүмүүс орон нутгийн хэмжээн дэх
асуудлуудад маш их анхаарал тавьдаг. Тэдгээр хүмүүс бүх иргэдийн сайн сайхны төлөө зөв
шийдвэрийг гаргахад дэмжлэг үзүүлдэг. Тэдгээр хүмүүс өөрийн байр суурийг зөвөөр
илэрхийлдэг бөгөөд орон нутгийн захиргаа тус хүмүүстэй асуудлын талаар хэлэлцдэг."
ГМЯ, 2019 оны 8 дугаар сар

Халамж / Орлогын дэмжлэг авах боломж
Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн тал хувь нь өвчин зовлон эсвэл байгалийн гамшиг
зэрэг бэрхшээл тохиолдох үед нь өөрийн садан төрлөөс туслалцаа хүсдэг гэж хариулсан.
Эдгээрээс 13% нь найз нөхдөөсөө туслалцаа авдаг гэсэн бол 20% нь банк эсвэл бусад
байгууллагаас туслалцаа авдаг гэж хариулсан байна (Зураг 8). Тус үзүүлэлт нь 11 аймаг
(Баянхонгор аймгийн хамарсан) болон Улаанбаатар хотыг хамарсан нийт 2318 хүн
оролцсон Нийгмийн сайн сайхан байдлын судалгааны үр дүнтэй ижил төстэй байсан бөгөөд
нийгмийн хэмжээнд итгэлцэл харьцангуй бага, бусдаас тусламж авах ба өгөх талаар
ойлголт дунджаас доогуур (10-аас 4.7 пункт) байсан байна (ХБСХ 2018). ХБСХ
судалгаагаар хүмүүс өөрийн гэр бүл, найз нөхөд, садан төрөлд туслахад бэлэн байсан бол
ЛГБТХ бүлэгт харьяалагдах хүмүүс, танихгүй хүмүүс, бусад шашинтай хүмүүс, бусад орны
хүмүүст туслахад дургүй байх хандлагатай гэж дүгнэсэн байна (ХБСХ 2018:2).
Relatives
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Зураг 8 Ямар/хэн өрхүүд бэрхшээл зовлон тохиолдсон үед тусламж хүсдэг эсэх
Өрхийн судалгаагаар өнгөрсөн нэг жилд нийт өрхийн 54% нь ямар нэгэн тусламж аваагүй,
36% нь нэг удаа тусламж авсан гэсэн бол үлдсэн хувь нь 2-оос 3 удаа тусламж авсан гэж
хариулжээ (Бүлэг 10 Эдийн засгийн хэсгээс өрхийн амьжиргааны түвшинд хийгдсэн
судалгааг үзнэ үү). Энэ нь төслийн нөлөөллийн бүсэд эмзэг байдал байгааг харуулж байгаа
хэдий ч, олон нийтийн иргэдийн уян хатан чанар, хэрэгтэй хүмүүст туслалцааг үзүүлэхэд
олон нийтийн асуудлыг даван туулах механизм байгааг онцлон харуулж байна.
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Хүснэгт 9 Сүүлийн 12 сард туслалцаа авсан өрхийн тоо, баг тус бүрээр
Сум
Шинэжинст
Баян-Өндөр

Баг
Уртын гол
Эхэн Хавцгай
Идрэн
Элгэн
Булган

Тусламж авсан өрхийн
тоо
13
6
5
7
4

Тусламжийн дундаж
дүн
3,905,000
1,100,000
1,903,000
2,800,000
400,000

Судалгаанд оролцогсдын тал гаруй хувь буюу 49% нь туслалцаа авсан гэж хариулсан
бөгөөд 34% нь туслалцааг бараа материал байдлаар, 10% нь сэтгэл зүйн дэмжлэг
байдлаар туслалцаа авсан гэж хариулсан байна. Мөнгөн тусламж авсан өрхүүдээс
дунджаар 2.5 сая төгрөгийн дүнтэй тусламж авсан бол хамгийн ихдээ 9 сая төгрөг, хамгийн
багадаа 14,000 төгрөг авсан байна (Хүснэгт 10). Бараа материалын тусламж авсан
өрхүүдийн хувьд 3 өрх малын идэш тэжээл, 1 өрх хандив, 1 өрх шатахуун түлш байдлаар
авсан байна.
Хүснэгт 10 Бусдаас тусламж авсан өрхүүд
Тусламжийн хэмжээ

Өрхийн тоо

500,000 төгрөгөөс бага

8

26%

500,001-1,000,000 төгрөг

7

23%

1,000,001-2,000,000 төгрөг

5

16%

2,000,001-3,000,000 төгрөг

2

6%

3,000,001 ба түүнээс дээш

9

29%

Нийт

31

100%

Нийт өрхийн 72% нь тусламжийн хариуд мөнгийг эргэн төлөөгүй бөгөөд төлсөн өрхүүдээс
мал маллах, мал услах, малын байр, мөнгөн дүнгийн хүү болон бусад аргаар мөнгийг
эргүүлэн төлсөн гэж хариулжээ. Хэрэгцээ шаардлага гарсан хүмүүст зориулсан зөвлөгөө
өгөх эсвэл бясалгалын төв байдаггүй байна. Орон нутгийн ард иргэдийг дэмжих төсөл,
амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн талаар хүн амын дунд мэдлэг бага байсан ба дийлэнх
өрхүүд тухайн төрлийн төслүүдээс ашиг тус авдаггүй гэж хариулжээ. Жишээлбэл, малын
нөөцийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн талаар нийт өрхийн 37% нь мэддэг, сумын хөгжлийн
сангийн талаар 19% нь мэддэг, ЖДҮ-г хөгжүүлэх сангийн талаар 13% нь мэддэг гэж
хариулжээ (Зураг 9).
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Зураг 9 Өрхүүд амьжиргааг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдээс ашиг хүртдэг үү
Өрхийн судалгаанаас үзэхэд иргэд эдгээр хөтөлбөрүүдэд оролцох боломжгүй эсвэл
хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүсийг хамруулаагүй байдаг гэж хариулжээ. Тиймээс эдгээр
хөтөлбөрүүд нь бодит байдал дээр хэрэгцээг хангахад хангалтгүй гэж онцолсон байна.
Эдгээр хөтөлбөрүүдээс гадна олон малтай өрхүүд (мянгат малчид 4 ) сумын залуу гэр
бүлүүдийг малаар хангаж дэмжлэг үзүүлдэг байна (ГМЯ, Шинэжинст сум).
"... Суманд нийт 80 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бүртгэлтэй байдаг. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдэд ажлын байрны боломж маш чухал байдаг. Аймгийн хэмжээнд олон төсөл
хэрэгжүүлж байдаг ч, суманд бага байдаг. Товчоор хэлбэл, ажлын байр, орлогын боломжийг
дэмжих нь зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй бус ядуу өрхүүдэд нэн чухал юм."
"... Хүнсний талон авдаг 30 гаруй өрх байдаг бөгөөд тэдгээрийн дийлэнх нь сумын төвд
байрладаг. Сумын захиргаанаас тэдгээр өрхүүдэд зориулан барилгын засвар,
цэцэрлэгжилтийн гэх мэт түр ажлын байраар хангах тал дээр хичээж ажилладаг ч…. Эдгээр
ажлууд нь тогтмол тогтвортой ажлын байр байх шаардлагатай."
ГМЯ, Шинэжинст сум, 2019 оны 8 дугаар сар

4

1000 гаруй толгой малтай малчид буюу баян чинээлэг гэж хэлэгдэнэ.
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Нийгэм дэх эмэгтэйчүүд, залуучуудын байр суурь
Монгол улс нь жендэрийн тэгш байдлыг хангах
эрх зүйн тогтолцоог бий болгоход ажиллаж
байсан амжилтуудаар олонд танигдсан байна.
"Эмэгтэйчүүдэд оруулах хөрөнгө оруулалт" иар Азийн бусад орнуудтай харьцуулахад
боловсрол, эрүүл мэндийн хувьд харьцангуй
өндөр байна. НҮБ-ын Жендэрийн хөгжлийн
индекс нь 2005 онд 0.677 байснаас 2015 онд
1.026 болж өссөн байна. Дэлхийн жендэрийн
зөрүүний индексийн хувьд (Зураг 10) Монгол
улс 2018 онд 144 орноос 58-т (ДЭЗФ 2018)
жагсаж байна. Хэдийгээр Монгол улс нь
жендэрийн тэгш байдлыг дэмжиж, холбогдох
бүхий л томоохон олон улсын гэрээ хэлэлцээрт
элссэн боловч эдийн засаг, боловсрол, улс төр,
аюулгүй байдлын салбаруудад жендерийн
тэгш
байдалтай
холбоотой
сайжруулах
асуудлууд байсаар байна (Алдар болон
Бэгзсүрэн 2014).
Тус оронд ажил мэргэжлийн хэмжээнд
цалингийн зөрүү нэмэгдэж байгаа бөгөөд
эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 22%-иар бага
цалинг адил албан тушаалд авч байна (ЖАЙКА Эх сурвалж: ДЭЗФ 2018
Зураг 10 Монгол улсын хэмжээнд
2013). Тус зөрүүг боловсролын түвшинтэй
жендэрийн зөрүүний үнэлгээ
холбох боломжгүй бөгөөд Монгол улсад
эмэгтэйчүүд статистикийн хувьд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад илүү боловсролтой байдаг.
2013 онд дээд боловсролын байгууллагад элсэгчдийн 65 гаруй хувь нь эмэгтэйчүүд байсан
байна. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд сургууль хаялтын хэмжээ эмэгтэйчүүдтэй
харьцуулахад өндөр байсан (Алдар болон Бэгзсүрэн 2014). Баянхонгор аймагт, сумын
түвшинд эдгээр чиг хандлагыг ГМЯ-аар оролцогчид онцолсон бөгөөд дийлэнх тохиолдолд
эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс боловсролын түвшин өндөр байсныг тэмдэглэсэн байна.
Монгол улсад улс төрийн төлөөллийн хэмжээнд эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах, улс төрийн
орчинд төлөөлөх байдал маш дутмаг байдаг бөгөөд ихэвчлэн гүйцэтгэх удирдлагын
түвшинд ажиллаж байна. 2019 онд эмэгтэйчүүд УИХ-ын гишүүдийн дөнгөж 17%-ийг (13
эмэгтэй) бүрдүүлж байсан бөгөөд 15 яамны сайдын албан тушаалын зөвхөн 2-т эмэгтэй
сайд томилогдсон байна. Аймгийн хувьд ямар ч эмэгтэй Засаг даргаар томилогдоогүй.
Нийт өрхүүдийн 60%-д нь эмэгтэйчүүд гэр бүл дотор эрэгтэйчүүдтэй адил хэмжээний эдийн
засгийн хувь нэмэр оруулдаг, 26% нь эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү хувь нэмэр
оруулдаг, 13% нь эмэгтэйчүүд ямар ч хувь нэмэр оруулдаггүй гэж тус тус хариулжээ. ЗБХийн үеэр нийгмийн ерөнхий үнэлгээгээр эрэгтэйчүүдийн гэр ахуйн ажилд оролцох, нийгмийн
амьдрал (уламжлалт ёсоор дийлэнх үүргийг эмэгтэйчүүд хийж гүйцэтгэдэг байсан)
нэмэгдэж байгаа гэсэн байна. Судалгаанд оролцогчид малчин айл өрхүүдэд эрэгтэйчүүд
эмэгтэйчүүдээс боловсрол бага байдгийг онцолж гэр бүлийн хэмжээнд эмэгтэйчүүд аж
ахуйн асуудлуудыг шийдвэрлэх, сумын төвд хэрэгцээ шаардлагатай ажлуудыг хийдэг
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байна. Гэр ахуйн санхүүгийн шийдвэр гаргахтай холбоотойгоор нийт өрхийн талаас илүү
хувийг (55%) эрэгтэй, эмэтгэйт хүмүүс хамтдаа, 24 хувийг эмэгтэйчүүд, үлдсэн 21 хувийг
эрэгтэйчүүд шийдвэр гаргадаг гэж хариулжээ.
Түүнчлэн жендэрийн ялгаатай байдлаас хамаарч цагийг хэрхэн зарцуулж байгаад
нөлөөлдөг байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд хөдөлмөр эрхэлж байсан ч ахуйн үүрэгт ажлуудад
эрэгтэйчүүдээс хоёр дахин их цаг зарцуулж байна (JICA 2103). Энэ нь эмэгтэйчүүдэд бие
махбодын, эдийн засгийн дарамт болж байна. Өрхийн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд тус
асуудал нь төслийн нөлөөллийн бүсэд мөн адил тохиолдож байгааг харуулж байна.
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн дийлэнх нь буюу 77% нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийг
өөрийн гэр бүлд адил хэмжээнд мөнгө олох хэрэгтэй гэж үзсэн. Ихэнх буюу 64% нь
эмэгтэйчүүд гэрийн ажилд илүү их цаг зарцуулдаг гэж мэдээлдэг бол 32% нь гэр ахуйн
ажилд эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд ижил цаг зарцуулдаг гэж хариулжээ. Судалгаанд
хамрагдсан өрхүүдийн 35% нь эмэгтэйчүүдийг гэр ахуйн ажилд зарцуулсан цагаас
шалтгаалж хөдөлмөрийн зах зээл дээр бага оролцоотой гэсэн бол 41% энэ мэдэгдэлтэй
санал нийлээгүй байна. Мөн үлдсэн 24% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ. Нийт өрхийн 40% нь
эмэгтэй өрхийн гишүүдийн үйлдвэрлэсэн малын гаралтай бүтээгдэхүүн нь гэр бүлийн эдийн
засагт хамгийн өндөр хувь нэмэр оруулдаг гэсэн байна (Зураг 11). Бусад хувь нэмэр
оруулсан зүйлсэд 15% нь амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний худалдаа орсон бол 17% нь
цалин, бүтэн цагийн ажил орсон гэж хариулжээ. Оролцогчдийн зөвхөн 9% нь эмэгтэйчүүд
ямар ч хувь нэмэр оруулдаггүй гэж хариулсан байна.

Produce animal products
Do paid full-time work only
Sell/trade animal products
No contribution at all
Do additional work, such as part-time, contract
work
Do small-scale business
Doing household production/services
0

0.1
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Зураг 11 Эмэгтэй гишүүн / Эхнэрийн гэр бүлийн эдийн засагт оруулах хувь нэмэр
Гэр бүлийн хүчирхийлэл: Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийлэл, жендэрт суурилсан
хүчирхийлэл нь хамгийн чухал жендэрийн асуудал болж байна. Гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн
58% нь бие махбодын, бэлгийн, сэтгэл санааны, эдийн засгийн мөлжлөг хүчирхийлэлд
өртөж байсан байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь нэн ядуу бүлгийн дунд хурц байдалтай
байдаг бөгөөд амьд үлдэгсдийн 80% нь ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай амьдарч
байна. Эдгээр тэгш бус байдал нь ихэвчлэн хөдөө орон нутагт эрчимтэй тархсан байдаг.
Монгол улсын Засгийн газар жендэрийн тэгш бус байдал, жендэрт суурилсан
хүчирхийлэлтэй тэмцэх зорилгоор 2004 онд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль
(LCDV), 2011 онд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хууль (Бэгзсүрэн болон Жофре 2018)
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баталсан байна. Гэсэн хэдий ч, жендэрийн тэгш байдалтай холбоотойгоор авч үзэх ёстой
олон хүчин зүйл байсаар байна.
Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй судалгаанд хамрагдсан өрхийн 26% нь өрхийн
гишүүн гэр бүлийн хүчирхийлэл эсвэл хэн нэгний халдлагад өртөхөд цагдаад мэдэгддэг гэж
хариулсан бол 42 өрх гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй учирч байгаагүй гэж хариулсан байна. 1
өрх тухайн нөхцөл байдалтай тулгарахад хэнээс ч тусламж хүсч хандаагүй гэж хариулжээ.
Нийт судалгаанд оролцогчдийн 64.1% нь Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийн тухай
мэдлэгтэй гэсэн бол 36% нь Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хууль
журам байдаг талаар мэдлэггүй гэж хариулсан байна. Бүлэг B15 Олон нийтийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын хэсгээс нэмэлт хэлэлцүүлгийг үзнэ үү.
Залуучуудтай холбоотой асуудлууд: Судалгаанд оролцогчдын ихэнх нь аймаг, сумын
түвшинд залуучуудын дунд хувь хүний хөгжих боломж, мэргэжих боломж дутмаг байдаг ба
ажилгүйдлийг залуучуудтай холбоотой асуудал гэж санаа зовниж буйгаа илэрхийлсэн
байна. Орон нутгийн залуучуудтай холбоотой хамгийн томоохон асуудлуудад, нийт өрхийн
35% нь ажилгүйдэл, 19% нь архидалт, 14% нь нийгэмших байгууламж, үйлчилгээ дутмаг
гэж тус тус хариулжээ (Зураг 12).
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Зураг 12 Орон нутгийн залуучуудад тулгарч буй гол асуудлууд
Өрхүүд орон нутгийн залуучуудтай холбоотой хэд хэдэн гол давуу тал/боломжуудыг
дурдсан бөгөөд үүнд 25% нь шинэ бизнес эхлүүлэх боломжтой, 21% нь эрүүл амьдрах
орчин нөхцөлтэй, 14% нь эцэг эхтэйгээ ойр амьдрах гэж хариулжээ. Нийт өрхийн гуравны
нэг нь залуучууд ихэнх цагаа спортоор хичээллэж өнгөрөөдөг гэсэн бол 16% нь найз
нөхөдтэйгөө цагийг өнгөрөөдөг гэж хариулжээ. Нийт өрхийн дийлэнх хувь буюу 53% нь
залуучуудын дунд архидалт их байдаг гэсэн бол 31% нь хэвийн гэж хариулсан байна. Орон
нутгийн залуучуудын дийлэнх буюу 69% нь гадаад хэлгүй бол 19% нь 2-3 гадаад хэлтэй
байна. Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн дунд хамгийн их хэрэглэгддэг гадаад хэл нь
Англи хэл (21 өрх), Орос хэл (16 өрх), Хятад хэл (7 өрх) байжээ.
Цагаач ажилчид / гадны хүмүүст хандах хандлага
2000-аас 2010 оны хооронд Монгол Улсад дотоод, гадаад шилжилт хөдөлгөөний хувьд
түүхэн үйл явдал болсон. 1990-ээд оноос хойш дотооддоо хүн амын суурьшил хурдацтай
өөрчлөгдөж хөдөө орон нутгаас хот суурин газарт тогтвортой шилжих урсгал бий болсон.
Бүлэг B8 Хүн ам зүйн хэсэгт дурдсанаар Монгол улсын нийт хүн амын гуравны хоёр нь хот,
суурин газруудад төвлөрсөн бөгөөд бусад нь хөдөө орон нутагт байрладаг байна. Монгол
улсын хэмжээнд, Улаанбаатар хот болон төвийн бүс нутгуудад шилжилт хөдөлгөөн
нэмэгдсэн нь эдийн засгийн шахалт, ган, зуд болон хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдад
тулгардаг байгалийн гамшиг нэмэгдсэнтэй холбоотой байна (IOM 2018).
ERD001_B9_Нийгмийн бүтэц.docx

Page 22

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B9 - НИЙГМИЙН БҮТЭЦ

2016 оны байдлаар ойролцоогоор 130,000 монгол иргэнд гадаадын улс орнуудад оршин
сууж байна. Үндсэн чиглэлүүдэд БНСУ, ОХУ, Чех, Хятад (Ratha нар. 2016) зэрэг улсууд
байна. Эдгээр 130,000 монгол иргэд нь нийт идэвхтэй хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амын
15%-тай тэнцэж байна. Түүнчлэн Монгол улс руу шилжих хөдөлгөөн байсаар байна. 2013
онд Монголд шилжин амьдарч буй хүмүүсийг хамгийн их хүн амтайгаас эхлэн гарал үүслээр
дурдвал: БНХАУ, ОХУ, БНСУ, АНУ, Хойд Солонгос байв (НҮБ-ын Хүүхдийн 2019). Эдгээр
өсөн нэмэгдэж буй шилжилт хөдөлгөөнөөр нутгийн ард иргэд тухайн орны хэв маяг,
гадаадын соёлын талаар илүү мэдлэгтэй болж байгаа. 1990 ба түүнээс өмнөх онуудтай
харьцуулахад гадаад хүмүүстэй илүү харилцаа тогтоох болсон.
2018 оны Монгол улсын Нийгмийн сайн сайхан байдлын судалгаанаас үзэхэд (ХБХС-аас
гүйцэтгэсэн судалгаа) нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн тал хувь нь гадаадын
иргэдэд итгэх итгэл муу байсан байна. Нийт судалгаанд оролцогчдын талаас дээш хувь нь
бусад орны хүмүүст цаг гаргаж туслах боломжтой гэсэн бол зөвхөн 37.4% нь гадаадын
иргэд өөрсдөд нь туслалцаа үзүүлнэ гэж хариулсан байна. Энэ нь үндэсний түвшинд
гадаадын иргэдэд итгэх итгэл муу байгааг харуулж байна (ХБСХ 2018).
Өрхийн судалгаагаар, хамгийн олон (85%) айл өрхүүд өөрсдийн сум доторх болон бусад
хот, аймаг, сумдад байгаа гадаадын иргэдэд эерэг ханддаг гэсэн байна (Бүлэг В8 Хүн ам
зүйн хэсэгт тэмдэглэсэн). Айл өрхүүдийн 41% нь сумын хүн амын тоо нэмэгдэх болно гэсэн
эерэг хандлагатай байв. 27% нь гадны иргэд ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг гэсэн бол 23%
нь шинээр гадны хүмүүстэй танилцана гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлсэн байна (Зураг
13). Судалгаанд хамрагдагсдын зөвхөн 6% нь гадаад иргэдийн талаар сөрөг сэтгэгдэлтэй
байсан (Зураг 14-аас сөрөг сэтгэгдлийн талаарх шалтгааныг үзнэ үү). Дээрх сэтгэгдлүүд нь
төслийн нөлөөллийн бүсийн алслагдсан байдал, нийгэм эдийн засгийн тусгаарлагдсан
байдал зэрэг асуудлуудыг онцолсон бөгөөд Монгол улсын хэмжээнд статистик мэдээлэлтэй
харьцуулахад гадны хүмүүсийн талаар эерэг хандлагатай байдаг байна.

Сумын хүн ам
өснө
45%

Шинэ
хүмүүстэй
танилцана
25%

Бэлчээр, ус, үйлчилгээ
зэрэг нөөцийн бэлэн
хүртээмжтэй байдлыг
бууруулна
27%

Энэ суманд их
зүйлсийг
хийнэ
30%

Зураг 13 Гадны хүмүүс цагаачлах,
суурьших талаар эерэг хандлагатай
байдаг шалтгаан

Ажилд ороход
өрсөлдөөн
ихтэй болно
9%
Гадны
хүмүүс
аюултай
9%

Орон нутгийн иргэдтэй
гэр бүл болох нь ихэснэ
55%

Зураг 14 Гадны хүмүүс цагаачлах, суурьших
талаар сөрөг хандлагатай байдаг шалтгаан (N
= 11)

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Төслийн нөлөөлөлд өртөх хүмүүсийг (ТНӨӨХ) төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон
төслийг дуусгавар болгохтой холбоотой үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар
нөлөөлж амьжиргаа залгуулах, өртөмхий байдалд нөлөөлөх нийгмийн бүлэг, олон нийт гэж
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тодорхойлно. ХАТ-ийн хөгжүүлэлтийн үр дүнд хүн амын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөж болох
хүмүүс болон орон нутгийн ар иргэдэд:
•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын бүх оршин суугчид ба сумын төвд амьдарч
буй иргэд;

•

Баян-Өндөр сумын Уртын гол баг, Шинэжинст сумын Идрэн багын оршин
суугчид.

Дүгнэлт
Орон нутгийн талаар ойлголт авахад нийгмийн бүтцийг ойлгох нь чухал алхам юм.
Нийгмийн бүтэц болон чухал асуудлуудад дараах зүйлс орно. Үүнд:
•

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд өрхийн судалгаагаар дийлэнх өрхүүд аль нэг
улс төрийн намыг дэмждэггүй гэж тодорхойлсон байна.

•

Монгол Улсын өнөөгийн улс төрийн нөхцөл байдлын талаар сөрөг үзэл
бодолтой байна. Оролцогчдын талаас дээш хувь нь сум, аймгийн засгийн
газар зэрэг төрийн байгууллагуудад маш бага эсвэл огт итгэдэггүй гэж
хариулсан байна. Мөн шүүх, цагдаа, улс төрийн хөдөлгөөн, ТББ-ууд гэх мэт
байгууллагуудад бага зэрэг итгэдэг гэж хариулсан.

•

Зарим айл өрхүүд өөрсдийн дуу хоолойг орон нутгийн хурал дээр хүргэж
чаддаг ч эдгээр уулзалтуудын талаар сэтгэл ханамжгүй байдгаа илэрхийлсэн.
Онцгой шаардлагатай үед судалгаанд хамрагдсан өрхийн тал хувь нь өөрийн
садан төрлөөс туслалцаа хүсдэг байна.

•

Судалгаанд хамрагдсан өрхийн бараг тал нь жилийн турш нэг удаа, эсвэл
түүнээс дээш тусламж авч байсан байна (мөнгөн болон мөнгөн бус
хэлбэрээр). Эдгээр өрхийн 49% нь мөнгөн хэлбэрээр, 34% нь бараа материал
байдлаар, 10% нь сэтгэл зүйн дэмжлэг туслалцаа байдлаар тусламж авсан
байна. Мөнгөн хэлбэрээр тусламж авсан өрхүүдээс дунджаар 2.5 сая
төгрөгийн тусламж авсан. Энэ нь Төслийн нөлөөллийн бүсэд эмзэг байдал
байгааг харуулж байгаа хэдий ч, олон нийтийн уян хатан чанар, хэрэгтэй
хүмүүст туслалцааг үзүүлэх олон нийтийн асуудлыг даван туулах механизм
байгааг онцлон харуулж байна.

•

Эрдэнэ Монгол компани нь орон нутгийн ард иргэдтэй ОНХАГ-ээр орон
нутгийн хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулж эерэг харилцаа холбоог бий
болгосон байна.
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Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээтэй холбоотой нэмэлт шүүмжлэлүүд:
•

Сэдэл, хориг арга хэмжээнүүд: ОНХАГ-г Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж
буй уул уурхайн компаниудын бодлого, үйл ажиллагааны практикт уялдуулан
нэгтгэсэн байдаггүй. Гадаадын болон дотоодын компаниудын хооронд янз
бүрийн практик байдаг. Олон улсын уул уурхайн компаниуд нь илүү дарамт
дор ОНХАГ байгуулах сонирхолтой байх хандлагатай байдаг. Эсрэгээрээ,
"үндэсний" томоохон төрийн өмчит уул уурхайн компаниуд нь ОНХАГ-ний
шаардлагыг хангах тал дээр учир дутагдалтай байдаг. Тухайн загвар
гэрээний хэрэгжилттэй холбоотойгоор хуулийн хүрээнд ямар нэгэн торгууль
шийтгэл огт байдаггүй ба хэрэгжилтийг урамшуулах хэрэгсэл байдаггүй.

•

Орон нутгийн засаг захиргааны чадавх: Орон нутгийн засаг захиргаа
туршлага, нөөц бололцоо дутмаг байдгаас уул уурхайн төслүүдийн үр
өгөөжийн талаар цогц ойлголттой болох чадавх сул байна. Энэ нь орон
нутгийн засаг захиргаа, олон нийтийн хэлэлцээр хийх хүчийг сулруулдаг
бөгөөд хэлэлцээрээс олж авах боломжит өгөөжийг багасгадаг.

•

Олон нийтийн оролцоо: ОНХАГ-үүдийн нийтлэг сул тал нь гэрээг зөвхөн орон
нутгийн засаг захиргааны шийдвэр гаргагчид хийдэг бөгөөд төслийн нөлөөнд
өртсөн орон нутаг, иргэдийн өмнө бага хэмжээний хариуцлага хүлээх нь элбэг
тохиолддог. Гэрээ хэлэлцээр хийх явцад ард иргэдийг зөвлөгөөнд маш бага
оролцуулдаг бөгөөд зөвөлгөөн зохион байгуулахад орон нутгийн
захиргаанаас практик асуудал бэрхшээлүүдтэй учирдаг байна.

•

Гэрээний агуулга. Ихэнх ОНХАГ-үүд нь хэт энгийн албан бичгүүд байдаг.
Энгийн ОНХАГ нь 5-аас дээшгүй хуудас бүхий гэрээ байдаг. ОНХАГ-үүд өөр
хоорондоо агуулгын хувьд зөрүү багатай байдаг. Үндсэндээ гэрээнд тухайн
компани орон нутгийн хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах үүрэг хариуцлагыг
хүлээлгэх ба нийгэм байгаль орчны нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх ажлууд
хийгдсэн байхад орон нутгийн зүгээс тухайн төсөл эсвэл үйл ажиллагаа
явагдаж буй уурхайн төслийг дэмжих байдлаар хэрэгждэг. Компанийн хүлээх
үүрэгт орон нутгийн иргэдийг хамгийн түрүүнд ажлын байраар хангах
боломжийг үүсгэх, орон нутгийн бизнесүүдтэй гэрээлэх боломжууд үүсгэх,
олон төрлөөр нийгэмд хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг багтдаг.

•

Санхүүгийн оруулсан хувь нэмэр: Орон нутгийн засаг захиргаанд
компаниудын санхүүгийн хувь нэмрээ оруулах заалтуудыг өмнө нь ашиглаж
байсан ба одоогийн ОНХАГ-уудад оруулдаг бөгөөд уг хэлэлцээрийг орон
нутгийн засаг захиргаанаас гол зорилтуудын нэг үзэж үздэг байна. Орон
нутгийн хэмжээнд орлого хуваалцах байдал нь дутмаг байдгаас орон нутгийн
захиргаа ОНХАГ-г байгуулах болсон гэж үзэж болох юм. Зарим орон нутгийн
захиргааны хувьд ОНХАГ-г уул уурхайн компаниудаас орж ирэх шууд орлогын
урсгал гэж хардаг байна.

•

Гэрээний хэрэгжилтийг хангах удирдамж: Загвар гэрээнд ОНХАГ-ийн хороог
хэрхэн ил тод, хариуцлагатайгаар үр дүнтэй зохион байгуулах удирдамж
бүхий зааварчилгаа байдаггүй. Загвар гэрээнд дурдсан хороог үр бүтээмж
бүхий функцээр үр дүнтэй зохицуулахад практик асуудал бэрхшээлүүд
тулгарч болно.
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•

Хариуцлага: Зарим тохиолдолд, компаниуд төсөлтэй холбоотой зөвшөөрөл
авахын тулд орон нутгийн захиргааны шаардлагыг хүлээн авдаг. Мөн зарим
аймгийн Засаг дарга нар нь уул уурхайн компаниудтай гарын үсэг зурахдаа
тухайн хэлэлцээрийн хууль ёсны мөн эсэх баталгаажуулалтыг авдаггүй байна.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В10 - ЭДИЙН ЗАСАГ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Нөлөөллийн бүс
Бичил уул уурхай
Эрдэнэ Монгол ХХК
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
Зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Говийн их дархан цаазат газар
Уул уурхай, металын дотоод зөвлөл
Олон улсын санхүүгийн корпораци
Олон улсын валютын сан
Хараат бус судалгааны хүрээлэн
Хөндийн алтны төсөл
Гол мэдээлэгчийн ярилцлага
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай
Монгол улсын стандарт
Монголын үндэсний төгрөг (валют)
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Монголын хөрөнгийн бирж
Монгол улсын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан
Төрийн бус байгууллага
Үндэсний статистикийн хороо
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг дэмжих холбоо (Баянхонгор аймгийн
Баян-Овоо сум)

Нэр томъёоны тайлбар
Аймаг
Сум
Баг

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны орон нутгийн нэгж
Аймгийн харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны хоёр дугаар зэрэг
Сумын харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны гурав дугаар зэрэг
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ЭДИЙН ЗАСАГ
Танилцуулга
Энэ хэсэгт тодорхойлсон суурь нөхцөлийг Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр
сум, ялангуяа Идрэн болон Өртийн гол багуудын орон нутгийн эдийн засагтай
холбоотойгоор төслийн нөлөөллийн бүстэй холбож тайлбарлав. Үүнд орон нутгийн эдийн
засгийн салбарууд, төсөв, үнэ; хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, уул уурхай, мал аж ахуй зэрэг
эдийн засгийн салбаруудын хөгжил дэвшил; шинээр үүсч буй зах зээл; амьжиргааны
стандарт болон өрхийн хэрэглээ зэрэг орно. Бүлэг В11-д Хөдөлмөр, ажил эрхлэлтийн суурь
тайланг хавсаргасан бөгөөд үүнд цалин, орлого болон бусад зүйлсийг хэлэлцэн авч үзсэн.
Суурь шинж чанар, арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Эдийн засгийн суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашиглав. ЭМ нь
“Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад шаардагдах
анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах ажилд, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг орон нутгийн иргэдтэй
хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар дээр хийж гүйцэтгэсэн.
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг B1-ээс үзнэ үү.
Үүнээс гадна, 2016 онд Эко Трейд ХХК-ийн судлаачдын баг Монгол Улсын үндэсний
шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгааг төсөл
хэрэгжих газарт хийж гүйцэтгэж малчин өрхүүдтэй ярилцлага хийсэн. Мөн энэхүү бүлэгт
судалгааны үр дүнг оруулсан болно.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжид үндэсний статистик мэдээлэл, хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас боловсруулсан албан статистик
мэдээлэл, аймаг, сум, багийн жилийн тайлангууд болон төслийн талбайд хэрэгжиж буй
бусад төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг орно.
Энэхүү бүлгийг боловсруулахад ашигласан эх үүсвэрүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хэсэг 1.11-т
оруулсан болно.
Судалгааны арга зүй
Бүлэг B1-ээс нийгмийн суурь судалгааны аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзнэ
үү.
Төслийн нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт ХАТ-н төслийн нөлөөлөх бүсийн эдийн засгийн суурь тайлбарыг тодорхойлсон.
Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөлд өртөх
бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон болно. Мөн ХАТ-н барилга угсралт
болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж болзошгүй байна.
Баянхонгор сумын Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тэдгээрийн сумын төвүүд, Уртын
гол, Идрэн багууд (ХАТ-г хэрэгжүүлэх багууд) орно. ХАТ нь эдгээр сумд, багуудтай
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огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл ажиллагааны үр дүнд шууд
болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
Холбогдох стандартууд
Эдийн засагтай шууд холбогдох улсын стандарт байдаггүй. Эдийн засгийн дэд сэдвүүдийг
ЕСБХБ-наас боловсруулсан Байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн
шаардлагаас иш татсан.
Орон нутгийн эдийн засаг, төсөв
2012-2014 оны эдийн засгийн хямралаас хойш Монгол Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
(ДНБ) 2015-2018 оны хооронд жил бүр өсч, 2018 онд Монгол Улсын түүхэн дэх хамгийн
өндөр түвшинд хүрсэн байна. Монгол улсын эдийн засаг нь үйлчилгээ болон уул уурхайн
салбаруудаас ихээхэн хамааралтай бөгөөд бусад чухал салбаруудад хөдөө аж ахуй,
тээвэр, үйлдвэрлэл, барилга, нийтийн аж ахуй зэрэг салбарууд багтана.
Эдийн засгийн өсөлт 2018 онд 6.2% байсан ба энэ нь голдуу бараа бүтээгдэхүүний
тогтвортой экспорт (нүүрс, зэс) хийгдсэн, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО)
сэргэсэн, бизнесийн орчин сайжирсан, Засгийн Газрын зүгээс ОУВС-гийн дэмжлэгтэй эдийн
засгийн тохируулга хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн зэрэгтэй холбоотой байна1(Нордия
худалдаа 2019). 2019 болон 2020 онд өсөлт 6.3% ба 4.9% байх төлөвтэй байгаа бөгөөд энэ
нь хэрэглээ болон уул уурхай, аж үйлдвэрлэлийн салбаруудад хөрөнгө оруулалт
хийгдэхтэй холбоотой. Монгол Улсын эдийн засаг 2019 оны эхний улиралд Оюу Толгой (ОТ)
уурхайн төсөлтэй холбоотой хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн, экспорт, импорт (Фокус
Экономикс 2019) өссөн зэрэгтэй холбогдуулан сайжирсан байна.
Богино болон дунд хугацаанд үүсэх эдийн засгийн эрсдэлүүдэд улс төрийн тодорхой бус
байдал (2020 оны УИХ-ын сонгууль), түүхий эдийн үнэ тогтворгүй байдал, банк санхүүгийн
нийцлийн буруу менежмент зэрэг багтана. Цаашилбал, Монгол Улс уул уурхайн салбараас
хамааралтай байдал нь (ДНБ-ий 20 гаруй хувь) бүтцийн хэмжээнд томоохон сорил болж
байгаа бөгөөд эдийн засгийг түүхий эдийн үнэ эсвэл бусад цочролд орох өртөмхий байдлыг
нэмэгдүүлж байна.
2018 онд Баянхонгор аймаг нь улсын ДНБ-ий өсөлтийн 1.2%, Хангайн бүсийн 13 гаруй
хувийг эзэлсэн байна2. Эдийн засгийн гол салбаруудад хөдөө аж ахуй (мал аж ахуй) 44%,
аж үйлдвэр (уул уурхай, үйлдвэрлэл) 25.9%, үйлчилгээний салбар 29.9% зэргийг эзэлж
байсан бөгөөд голлох салбаруудыг Зураг 1 -аас харна уу. Баянхонгор аймгийн ДНБ нь 2013
оноос хойш тогтвортой өссөн боловч 2016 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт
удааширсантай холбоотой багахан буурсан. 2016 оноос хойш ДНБ нь тогтвортой (СМНС
2019) нэмэгдсээр байна.

1

Олон Улсын Валютын Сангийн Өргөтгөсөн санхүүжилтын хөтөлбөр, Япон, Солонгос, Хятад,
Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтийн багц дэмжлэг.
2
Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн бүс - Үндэсний Статистикийн Газар (ҮСГ) дөрвөн бүс болгон
Монгол улсыг 21 аймагт ангилдаг. Баянхонгор аймаг Хангайн бүсэд орсон байдаг.
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Эх сурвалж: СМНС 2019 он

Зураг 1 Баянхонгор аймгийн ДНБ, Аж үйлдвэрийн салбарууд, 2018 он
1990-2017 оны төсвийн орлого, зарлагаас үзвэл аймгийн хэмжээнд зарлага жил бүр
тасралтгүй нэмэгдэж ирсэн бөгөөд тогтмол хүрэлцээт төсвийг давсан байдалтай байна.
Гэсэн хэдий ч, нөхцөл байдал 2018 онд сайжирч төсвийн орлого зарлагыг давж төсвийн
нийт орлого 4.5% -иар өссөн байна.
Баян-Өндөр сумын түвшинд 2018 оны төсвийн задаргаанд цалин болон "бусад" гэсэн
зардал маш их (тус тус 46%, 35%) байгаа нь нийт зардлын хамгийн том бүрэлдэхүүн хэсэг
болж байгаа бөгөөд бусад зардлууд харьцангуй бага байна. 2018 оны байдлаар Шинэжинст
сумын төсвийн зардлыг бүтцээр нь авч үзвэл цалингийн зардал (58%), "бусад" зардал
(14%), байгууламжийн зардал (10%) зэрэг байгаа нь Баян-Өндөр сумын төсвийн зардалтай
ижил төстэй байна. Төсвийн задаргааг Зураг 2, Зураг 3-т харуулав.

Эх сурвалж: Баян-Өндөр сум, 2019 он

Зураг 2 Баян-Өндөр сумын төсвийн задаргаа, 2018 он
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Эх сурвалж: Шинэжинст сум, 2019 он

Зураг 3 Шинэжинст сумын төсвийн задаргаа, 2018 он
Үнэ ба инфляци
Монгол улс нь бусад социалист орнуудын нэгэн адил 1990-1995 он буюу шилжилтийн үед
огцом инфляцийн өсөлтөд өртөж байсан. Инфляци нь 1993 онд бүх цаг үеийн хамгийн дээд
хэмжээ буюу 250 гаруй хувьд хүрч, түүний дараагаар буурч 2000 он гэхэд нэг оронтой тоонд
хүрсэн бөгөөд энэ нь мөнгөний санхүүгийн бодлого чангарах, чөлөөт худалдааны үр дүнд
дотоодын бараа бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлөх, нээлттэй арилжаа хийгдэх болсонтой
холбоотой байсан (ОУВС, 2003).
Монгол Улс дахь инфляцийн түвшин 2007-2019 оны хооронд дунджаар 9.84% байсан
бөгөөд 2008 оны 8 дугаар сард хамгийн дээд буюу 34.2%, 2016 оны 10 дугаар сард -0.2%
болох түүхэн доод хэмжээнд хүрсэн байна (Худалдаа эдийн засаг 2019). Зураг 4-т
Баянхонгор аймгийн улсын хэмжээн дэх инфляцийн түвшнийг харуулав.

Эх сурвалж: СМНС 2019

Зураг 4 Баянхонгор аймгийн инфляцийн түвшин, 2004-2018 он
Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хамгийн их байсан бөгөөд ялангуяа махны үнэ ихээр
өссөн байна. Улсын хэмжээнд, мах махан бүтээгдэхүүн дангаараа өрхийн нийт зардлын
ойролцоогоор 12% -ийг эзэлдэг бөгөөд Монгол Улсын нийт өрхийн голлох хүнсний
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бүтээгдэхүүн болдог. Баянхонгор аймагт 2015-2018 оны хооронд жил бүр хэрэглээний
үнийн индекс тогтмол нэмэгдсэн байна. Үүнд хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бараа
бүтээгдэхүүнд, хүнсний бүтээгдэхүүн (мах махан бүтээгдэхүүн), согтууруулах ундаа, тамхи,
хувцас болон бөс бараа, орон сууц, ус, тог цахилгаан, түлш, боловсролын үйлчилгээний
зардал орсон байна (СМНС 2019). Зураг 5-т Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 2008-2018 оны
хооронд хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг харуулав. 2009 оны үнийг 2018 оныхтой
харьцуулж харахад, хонины мах 44%-иар, гурил -0,1%-иар, цагаан будаа 29%-иар, элсэн
чихэр 34% -иар тус тус өссөн байна.

Эх сурвалж: СМНС 2019

Зураг 5 Баянхонгор аймаг – Хэрэглээний барааны үнэ сонгосон бараа бүтээгдэхүүнээр,
2008-2018 он
Өрхийн судалгааны нэг хэсэг болгож, айл өрхүүдээс сүүлийн хоёр жилд худалдан авсан
зүйлсийн талаар үнийн өсөлттэй холбоотойгоор туршлагыг асуусан. Айл өрхүүдийн
дийлэнх нь хэрэглээний бараанд үнийн өсөлт хамгийн ихээр мэдрэгдсэн гэж тайлбарласан
бөгөөд ялангуяа хоол хүнсний үнэ (68%), шатахуун (63%), хувцас (60%), хүнсний бус
хэрэглээний эд зүйлс (59%), эмийн бүтээгдэхүүн (47%) өссөн хэмээн хариулсан байна.
Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн зөвхөн 4% нь оюутны сургалтын төлбөр, сургалтын
бичиг хэрэгсэл, дотуур байрны зардалд ямар нэгэн үнийн өсөлт байгаагүй гэж хариулсан.
Эрүүл мэндийн зардал
Бичиг хэрэгсэл, дотуур байрны зардал
Сургалтын төлбөр
Хүнсний бус бараа
Хувцас
Түлш
Хүнсний бус бараа
0%
Их
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Нэмэгдээгүй

Буураагүй

Мэдэхгүй

Зураг 6 Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд төслийн нөлөөллийн бүсэд гарсан өрхийн
хэрэглээний эд зүйлсийн үнийн өсөлтийн талаарх ойлголт
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Өндөр үнэ нь айл өрхүүдэд өргөн хэрэглээний бараа худалдан авахад тулгарч байсан гол
бэрхшээл байсан бөгөөд тус хариултыг нийт өрхийн 46% сонгосон бол 19% нь чанар
хангалтгүй, 18% нь зах зээл алслагдсан гэж хариулсан байна. Эдгээр үр дүн нь гайхах зүйл
биш бөгөөд сумын төвд ханган нийлүүлэх ерөнхий хэрэгцээний хязгаарагдмал тооны хүнс,
бараа бүтээгдэхүүнийг аймгийн төв болон Улаанбаатар хотоос ихэвчлэн тээвэрлэн
авчирдаг. Мөн жижиг хэмжээний зах зээлд нийлүүлж буй учир тээврийн зардал, эрсдэл
үүрсэний нэмэгдэл зардал зэргийг бараа бүтээгдэхүүний үнэд шингээсэн байдаг. Дийлэнх
өрх болох 59% нь нийт хүнс болон хүнсний бус бараа бүтээгдэхүүнийг сумын захаас, 25%
нь аймгийн төвөөс, 8% нь худалдан авалтын сувгийг Улаанбаатар хотоос, 5% нь дайран
өнгөрч буй зорчигчдоос, 3% нь хилийн худалдааны боомтуудаас гэж хариулжээ. Энэ нь
төслийн нөлөөллийн бүсэд орших хөдөө орон нутгийн хөдөлгөөнт бус, газар нутгаас
хамааралтай амьжиргааны нөхцөл байдалтай нийцэж байна.
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Зураг 7 Өргөн хэрэглээний бараа худалдан авахад тулгардаг бэрхшээлүүд, 2019 он (Олон
сонголт)
Эдийн засгийн салбар
Энэ хэсэгт эдийн засгийн голлох салбаруудыг тайлбарлав. Энэхүү бүлэгт зах зээлийн
сувгууд илүү ач холбогдол өгч дахин давтах явдлаас зайлсхийхийн тулд хөдөө аж ахуй, мал
аж ахуйн салбаруудыг товч танилцуулсан болно. Бүлэг В13 Газар ашиглалтын талаарх
бүлэгт хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбаруудыг дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
Мал аж ахуй
2018 онд Баянхонгор аймагт 14,765 малчин өрх бүртгэгдсэн байна. Үүнд нүүдлийн
амьдралтай малчин өрхүүд болон малтай боловч аймаг, сумын төвд амьдардаг айл өрхүүд
багтжээ (Бүлэг В11 Газар ашиглалтыг үзнэ үү).
Баянхонгор аймгийн хэмжээнд нийт малын тоо толгой 2014-2018 оны хооронд тогтвортой
өсч (2017, 2018 онуудад бага зэрэг буурсан), ойролцоогоор 3,465,864-өөс 4,249,473 тоо
толгой (СМНС 2019) болж нэмэгдсэн байна. Ямааны түүхий ноолуур, ноолууран
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өндөр үнэд хүрдгээс бүх сумдад илүү сонгон үржүүлж байна.
Үйлдвэрлэсэн ихэнх ноос, сүү, мах зэргийг орон нутгийн зах зээл дээр борлуулж
амьжиргааны зориулалтаар ашиглаж байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад ямаа, хонь, тэмээг голлон үржүүлэх бөгөөд төсөл хэрэгжих
Идрэн болон Өртийн гол багуудад мөн адил эдгээр малын төрлийг үржүүлж байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын малын тоо 2010-2017 оны хооронд 3 дахин өссөн байна.
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Өрхийн судалгааны үр дүнгээр дундаж өрхөд 292 тоо толгой малтай гэж хариулсан нь
аймгийн дунджаас бага байв.
Мах болон малын гаралтай бүх бүтээгдэхүүнийг (сүү, арьс шир, ноолуур, ноос) өрхийн
судалгаанд оролцогч өрхүүд сумын зах зээлд зардаг гэж хариулсан байна. Нийт өрхийн
67% нь махаа сумын зах дээр, 33% нь аймгийн төвийн зах дээр борлуулдаг гэж хариулсан
байна. Нийт өрхийн бага хувь буюу 6% нь амьд малыг аймгийн зах дээр зарж борлуулдаг
гэж хариулжээ. Нөлөөллийн бүсэд хамрагдаж буй сумдад хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд
тулгарч буй үндсэн хязгаарлалт үүсгэж буй хүчин зүйлүүдэд хямд үнэ, зах зээлийн
хязгаарлагдмал байдал, алслагдсан байдал зэрэг орж байна.
Хөдөө аж ахуй
Тариалангийн аж ахуй нь нөлөөллийн бүсэд орших сумдын иргэдийн амьжиргаанд багахан
хэсгийг эзэлдэг ба мал аж ахуйтай харьцуулахад маш бага хэмжээтэй байна. Үүнээс гадна,
орон нутгийн ард иргэдийн дунд мал аж ахуйгаас гадна хөдөө аж ахуйн тариалангийн
уламжлал байдаггүй. 2018 онд 2 сумын хэмжээнд нийт 19 га газарт тариалангийн үйл
ажиллагаа (төмс3, хүнсний ногоо) эрхэлсэн бөгөөд Шинэжинст сумын хувьд хамгийн том
тариалангийн газартай. Шинэжинст сумын тариалангийн талбай нь Эхийн гол хэмээх жижиг
хэмжээний алслагдсан газарт төвлөрсөн байна. Тус газар нь Говийн Их Дархан Цаазат
Газрын (ГИДЦГ) талбайд харьяалагддаг ба сумын төвөөс 220 орчим км, төслийн талбайгаас
80 км зайтай оршдог. Тус газарт улирлын чанартай хүнсний ногоо болон мал амьтны идэш
бэлтгэх өвс ногоо ургахад тохиромжтой бөгөөд улаан лооль, өргөст хэмх зэрэг ургамлыг
голдуу ургуулдаг байна. Эхийн голын талаар Бүлэг В13 Газар ашиглалтад илүү дэлгэрэнгүй
тайлбарласан болно.
Хүснэгт 1 2018 оны төслийн нөлөөллийн бүс дэх сумдын газар тариалангийн аж ахуйн
ургац, тонноор
Хөдөө аж ахуйн ургац

Баян-Өндөр сум

Шинэжинст сум

Нийт хүнсний ногоо

0.5

27.

Төмс

0.5

-

Хадлан ургац

222,3

75.

Гар тэжээл

12.8

12.7

Малын тэжээл, эрдэс тэжээл

135.5

30.

Ногоон тэжээл

-

0.4

Тэжээлийн ургамал

-

0.4

Нийт

371,6

145.5

Эх сурвалж: СМНС 2019

Аж үйлдвэрлэл
2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалт (нүүрс гэх
мэт) 13.6 сая төгрөг хүрсэн бөгөөд энэ нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 6.7 сая төгрөг буюу 68.8%иар өссөн үзүүлэлттэй байна (уул уурхай, үйлдвэрлэлийн). Бараа бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийн өсөлтийг
Хүснэгт 2 жагсаалтад харуулсан болно.

3

Төмсийг бусад хүнсний ногооноос тусад нь мэдээлсэн.
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Хүснэгт 2 Голлох аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд / Баянхонгор аймгийн хэмжээнд
үйлдвэрлэсэн хэмжээ
Бүтээгдэхүүний нэр

Нэгж

Нүүрс
Нарийн боов
Талх
Хиам, зайдас
Дулаан
Цэвэр ус

тонн
тонн
тонн
тонн
гкал
метр куб

12 сар
2017
41.9
129.3
155,0
8.2
269,0
400.0

12 сар
2018
58.3
155,4
181.1
8.8
462,7
695,6

Эх сурвалж: СМНС 2019

Аймгийн төвд жижиг хэмжээний аж үйлдвэрлэлүүд бетон зуурмаг, худалдаа, орон нутгийн
ус болон эрчим хүчний системийн удирдлага, барилга, суурь үйлчилгээ зэрэг чиглэлээр үйл
ажиллагаагаа явуулж байна. Барилга бүтээн байгуулалттай холбоотой барилгын материал
болон бусад бараа материалыг ихэвчлэн Улаанбаатар хотоос тээвэрлэн авчирдаг. Монгол
улсын хувьд нийт барилгын материалын 60%-ийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг тул зарим бараа
материалыг хилийн чанадаас импортлон авдаг. Нийт импортын 40%-ийг Азийн орнууд
(БНХАУ, БНСУ, Япон улс) болон ОХУ-аас авч байна (Export.gov 2017).
2019 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд идэвхтэй хуулийн этгээдийн тоо4 1313 хүрсэн бөгөөд
Шинэжинст суманд 28, Баян-Өндөр суманд 18 хуулийн этгээд бүртгэлтэй байна. Аймгийн
хэмжээнд бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн тоо тогтвортой өссөн бөгөөд 2016 онд 915, 2019
онд (2 дугаар улирлын тооллогоор) 1313 болсон. Хоёр сумын хувьд ижил өсөлттэй байсан
боловч бага тоогоор өссөн байна. Үүнд Баян-Өндөр суманд 13-аас 18, Шинэжинст суманд
25-аас 29 болж нэмэгдсэн.
Хүснэгт 3-т Баянхонгор аймгийн төв, төслийн нөлөөллийн бүсэд харьяалагдах хоёр сумдад
идэвхтэй байгаа хуулийн этгээдүүдийг харуулав. Хуулийн этгээдүүдийг үйл ажиллагааны
чиглэлээр харвал 146 нь жижиглэн, бөөний худалдаа, 141 нийгмийн, хувийн үйлчилгээ, 72
барилга байгуулалт, 70 боловсруулах үйлдвэрлэл, 45 эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, 44
боловсролын байгууллагууд байв (СМНС 2019).
Тухайн сумдад бараа материалын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал
явагддаг. Хоёр суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд нь голдуу жижиг, дунд
хэмжээтэй аж ахуй нэгжүүд байх бөгөөд жижиглэн, бөөний худалдаа, төрийн болон хувийн
хэвшлийн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй (мал аж ахуй), улирлын чанартай эрэлтэд суурилсан
үйлчилгээ (караоке, хоол хүнс хангах нийлүүлэх г.м) үзүүлдэг байна. Тодруулбал, сумын
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй зарим бизнесүүд нь талх, нарийн боов, барилгын блок
үйлдвэрлэл, цайны газар, кафе, гар урлалын модон эдлэл, оёдлын дэлгүүрийн үйл
ажиллагаа явуулж байна. Мөн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хувьд тэмээний сүү,

4

Үүнд доорх ангиллыг хамааруулна: хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, уул уурхай, олборлох;
аж үйлдвэрлэл; тог цахилгаан, байгалийн хий, усан хангамж; барилга байгуулалт; жижиглэн,
бөөний худалдаа; моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн, хувийн болон гэр ахуйн барааны засвар
үйлчилгээ; зочид буудал, зоогийн газар, зам тээвэр, агуулахын аж ахуй, харилцаа холбоо;
санхүүгийн болон даатгалийн үйлчилгээ; үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс, бизнесийн бусад үйл
ажиллагаа; төрийн захиргаа, батлан хамгаалах; албан журмын нийгмийн даатгал; боловсролын
үйлчилгээ; эрүүл мэнд, нийгмийн ажил; бусад нийгэм, хувийн үйлчилгээ; нэмэлт шатны гадны аж
ахуй нэгж байгууллагууд.
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ундаа, тараг, “Жинчин”, “Аянчин” гэх хоол амтлагч зэргийг сумын зах зээлд нийлүүлж байна
(Эко Трейд 2017B).
Хүснэгт 3 Бүртгэлтэй идэвхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт - Шинэжинст сум, Баян-Өндөр
сум, Баянхонгор хотын төв, 2019 он
Ахуйн нэгжийн төрөл
Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй
Уул уурхай, олборлох аж
Боловсруулах үйлдвэрлэл
Цахилгаан, хий, ус хангамж
Барилга
Бөөний болон жижиглэн худалдаа; Моторт
тээврийн хэрэгсэл, мотоциклын, хувийн болон гэр
ахуйн барааны засвар, үйлчилгээ
Зочид буудал, зоогийн газар
Тээвэр, агуулахын аж ахуй, харилцаа холбоо
Санхүүгийн зуучлал
Үл хөдлөх хөрөнгө түрээс, бизнесийн бусад үйл
ажиллагаа
Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах; албан
журмын нийгмийн даатгалын
Сургалт, боловсролын үйлчилгээ
Эрүүл мэнд, нийгмийн ажил
Бусад нийгмийн, хувийн үйлчилгээ үйл ажиллагаа
Гаднын аж ахуй нэгж байгууллагууд
Нийт

Идэвхтэй хуулийн этгээдийн тоо
БаянБаянхонгор
Шинэжинст
Өндөр
аймгийн төв
0
3
30
0
0
20
0
2
70
0
0
11
0
1
72
4
8
146
0
2
0
1

1
1
0
1

20
35
13
35

2

2

27

2
3
4
0
18

2
3
4
0
28

44
45
141
0
709

Эх сурвалж: СМНС 2019

Хоёр суманд зах зээлийн хэмжээ жижиг (эрэлт байхгүй), алслагдсан байршил зэрэг нь аж
үйлдвэрийн хөгжилд хязгаарлагдмал байдлыг үүсгэж байна. Тус сумдад бизнесийн
туршлага хязгаарлагдмал байгаа нь жижиг дунд бизнес амжилттай, хөгжин дэвшихэд
нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна (ГМЯ, ЗБХ -д тайлагнасан). Өрхийн судалгаагаар гэрийн
аргаар боловсруулсан бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулахад тулгарч буй томоохон
асуудлуудаас лавлахад алслагдмал байдал буюу өндөр үнээр борлуулах зах зээлд хүрэхэд
хүндрэлтэй гэж 24%, орон нутгийн хэмжээнд үнэ бага гэж 19%, улирлын чанартай байдаг
гэж 7%, бараа бүтээгдэхүүн борлуулагдахгүй байх гэж 6% нь хариулсан байна.
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Хүндрэлгүй

35%

Алслагдсан зах зээл тул өндөр үнээр санал…

24%

Орон нутгийн үнэ маш бага

19%

Маркетингт улирлын чанар хүчтэй нөлөөлдөг

7%

Борлуулалт хийх бүтээгдэхүүн байхгүй
Өөрийн тээвэрлэлт хийх чадамж дутмаг

6%
4%

Эцсийн боловсруулах процесс хийх…

2%

Худалдан авагч/хэрэглэгчид өндөр…

2%

Маш их нийлүүлэгч/худалдагчтай тул их…

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Зураг 8 Гэрийн аргаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулахад тулгардаг бэрхшээлүүд
Уул уурхай
2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар улсын хэмжээнд нийт 1636 уул уурхайн лиценз, 1181
хайгуулын лиценз гаргаж нийт 7593 га талбайд тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байна. Тус
талбай нь нийт нутгийн 4.8%-ийг эзэлж байна. Баянхонгор аймгийн хувьд нийт газар нутгийн
3.2%-ийг уул уурхай, хайгуулын чиглэлээр ашиглаж байна (Хүснэгт 4-өөс үзнэ үү). Мөн нийт
129 аж ахуй нэгж 92 уул уурхайн ашиглалтын лиценз, 66 хайгуулын лицензийн эрхтэй үйл
ажиллагаа явуулж байна (АМГТГ, 2019).
Хүснэгт 4 Хүчинтэй лицензийн тоо, хуваарилагдсан талбай, 2019 оны 12 сар
Зүйл

Нийт

Уул уурхай
олборлолт

Хайгуул

Монгол улс

Баянхонгор аймаг

Лицензийн тоо

2.851

158

Талбай (га)

7.593

371,3

Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх
хэмжээ (%)
Лицензийн тоо

4.8%

3.2%

1.670

92

Талбай (га)

1.636

124,2

Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх
хэмжээ (%)
Лицензийн тоо

1%

1.1%

1,181

66

Талбай (га)

5.958

247

Нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх
хэмжээ (%)

3.8%

2.1%

Эх сурвалж: АМГТГ, 2019 он

Улсын хэмжээнд хайгуулын лиценз олгох ажил сүүлийн гурван жилд буурсан байна (Зураг
9). Энэ нь хайгуулын газар нутгийн хуваарилалтыг бууруулах, хайгуулын лицензтэй
холбоотой эрх зүйн орчин өөрчлөгдсөнтэй шууд холбоотой юм. Уул уурхайн лицензийн тоо
огцом буурсан нь улс төрийн эрсдэл их байгааг харуулж байгаа бөгөөд (уул уурхайн
лицензийг хүчингүй болгох, улс төрийн тогтворгүй байдал үүсэх), ГШХО буурсантай
холбоотойг шууд илтгэж байна.
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Эх сурвалж: АМГТГ, Уул уурхай, Геологиийн статистик, 2015-2019 он

Зураг 9 Улсын хэмжээнд хайгуулын болон ашиглалтын лиценз олгогдсон байдал, 2015-2019
он
Баянхонгор аймагт хайгуулын лиценз олгох ажил 2015-2018 оны хооронд буурч 2019 онд
бага зэрэг нэмэгдсэн байна (Зураг 10). Уул уурхайн лиценз олгох ажил улсын хэмжээнд
буурсантай холбоотойгоор Баянхонгор аймагт мөн адил буурсан байна.
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Эх сурвалж: АМГТГ, Уул уурхай, Геологиийн статистик, 2015-2019 он

Зураг 10 Баянхонгор аймгийн түвшинд хайгуулын болон ашиглалтын лиценз олгогдсон
байдал, 2015-2019 он
2016 оны байдлаар дөрвөн геологийн судалгааг бүс нутгийн ашигт малтмал, түүхий эдийг
боловсруулах, байгалийн нөөцийг ашиглах засгийн газрын шийдвэрийг дэмжих зорилгоор
гүйцэтгэсэн байна (Зураг 11-т харуулав) (АМГТГ, 2016).
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Эх сурвалж: АМГТГ, 2016 он

Зураг 11 Монголын геологийн судалгааны түвшин, 2016 он
Монгол улсад геологийн хайгуулын ажлыг улсын төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгө
оруулалтаар дамжуулан дэмжиж байжээ. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын геологи
хайгуулын зарцуулсан хөрөнгө улсын төсөвтэй харьцуулахад томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн
байна. Гэвч Зураг 12-ын дагуу хайгуулын ажил хийгдсэн хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт
2013 оноос хойш огцом буурсан байна.
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
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the state budget
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2016

2017

2018

2019

the private sector investment

Эх сурвалж: АМГТГ, 2019 он

Зураг 12 Геологийн судалгааны ажилд зарцуулсан хөрөнгө (эрэл, хайгуулын ажил), 20122019 он
Ороген бүслүүр буюу Казак-Монголын нуман үе давхрааны бүлэг нь Баян-Өндөр болон
Шинэжинст сумын газар нутгаар дайран өнгөрдөг. Ашигт малтмалын хайгуулын ажлуудыг
нүүрс, үнэт болон суурь метал илрүүлэх зорилгоор тус сумдад олон түвшинд хийж
гүйцэтгэж байсан. Орчин үеийн, арга зүй бүхий, томоохон хэмжээний ашигт малтмалын
хайгуулын ажил хийгдэхэд хязгаарлагдмал байна. Тус сумдад жижиг хэмжээний алт
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олборлолт, гадаргуун нүүрс олборлолт жижиг хэмжээгээр явагдах байдал үүссэн (бичил уул
уурхайн олборлолтын талаар доорх хэсгээс харна уу). Тус сумдад урт хугацааны томоохон
хэмжээний уул уурхайн ажиллагаа явагдаж эхлээгүй байна. “Gobi Coal & Energy Ltd”
компани “Шинэжинст” болон “Зээгт” төслүүд (Шинэжинст суманд) хөгжүүлж ажиллаж байсан
боловч аль аль төслүүд одоогоор засвар үйлчилгээний шатанд явж байна. Хүснэгт 5-д
Баян-Өндөр, Шинэжинст суманд олгогдсон хайгуулын лицензүүдийн жагсаалтыг харуулсан
болно.
Хүснэгт 5 Баян-Өндөр, Шинэжинст суманд олгогдсон хайгуулын лиценз
№

Газрын нэр

Хэмжээ
(га)

Компанийн нэр

Олгогдсон
огноо

Дуусах
огноо

Баян-Өндөр сум
1

Бор цахир

1841.2998

Гэрэл Арвижих

2006-02-16

2019-03-17

2

Хөх толгой

1735.5537

Баян Хөх толгой

2004-11-03

2019-01-03

3

Хонгор

1789.6213

Топаз стоун майнинг

2008-09-09

2020-09-09

4

Хуурай тал

14835.418

Алтаргана хайрхан

2009-09-03

2021-09-03

5

Улаан

1780.2014

Лидер Эксплорейшн

2015-02-16

2021-02-16

6

Цэнхэр Номин

Эрдэнэ Монгол

2009-12-11

2021-12-11

7

Өндөр

14397.2838

Корундум Гео

2017-07-27

2020-07-27

24372.4733

Энержи Вестерн Даймондс

2002-07-04

2018-04-24

Баян Хөх толгой

2004-11-03

2019-01-03

4668.643

Шинэжинст сум
1

Халзан Цахир

2

Хөх толгой

1735.5537

3

Хонгор – 1

35275.8093

Топаз стоун майнинг

2008-09-04

2020-09-04

4

Хонгот

1789.6213

Топаз стоун майнинг

2008-09-09

2020-09-09

5

Баянбулаг

2411.7159

Кингстоун

2008-12-08

2020-12-08

6

Онгон Улаан-Уул

3954.2323

Бритиш майнинг

2008-12-08

2020-12-08

7

Хуурай тал

14835.418

Алтаргана хайрхан

2009-09-03

2021-09-03

8

хөндийн

4514.3297

Эрдэнэ монгол

2010-04-14

2019-04-14

9

Улаан

1780.2014

Лидер майнинг

2015-02-16

2021-02-16

10

Байц

Говь коал энд энержи

2008-06-03

2020-06-03

11

Цэнхэр Номин

4668.643

Эрдэнэ монгол

2009-12-11

2021-12-11

12

Хонхор дэрс

102.0187

Говь коал энд энержи

2014-10-29

2020-10-29

13

Баянхонгор-2

1906.4727

Мондулаан трейд

2015-04-28

2021-04-28

14

Өндөр

Корундум гео

2017-07-27

2020-07-27

89,5765

14397.2838

Эх сурвалж: EITIM Цахим-тайлагнах систем, 2019

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 22 уул уурхайн компаниудад нийт 650 гаруй хүн ажиллаж
байгаа. 2018 онд 3 тэрбум төгрөгийг ажилчдын цалин, 1.2 тэрбум төгрөгийг түрээсийн
машинд зарцуулсан бол хоол хүнс, ундаа, хувцас зэрэгт 4 тэрбум төгрөг зарцуулжээ.
Хүснэгт 6-т Баян-Өндөр, Шинэжинст суманд олгогдсон уул уурхайн лицензийн жагсаалтыг
харуулав.
Хүснэгт 6 Баян-Өндөр, Шинэжинст суманд олгогдсон уул уурхайн лиценз
№

Газрын нэр

Хэмжээ
(га)

Ашигт
малтмалын
төрөл

Компанийн нэр

Олгогдсон
огноо

Дуусах
огноо

нүүрс

Эпидот

2014-10-15

2044-10-15

Баян-Өндөр сум
1

Аман гол
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2
3
4
5

Хул Морьт
Улаан толгой
Хул Морьт-1
Хул Морьт

989.9002
979.6771
309.3549
494.9292

Зэс
Зэс
Зэс
Зэс

Баян-Өндөр нөөц
Баян-Өндөр нөөц
Баян-Өндөр нөөц
Баян-Өндөр нөөц

2016-05-26
2016-05-26
2016-05-26
2016-05-26

2046-05-26
2046-05-26
2046-05-26
2046-05-26

235.5722

алт

Бритиш майнинг

2001-03-08

2031-03-08

235,568

алт

Бритиш майнинг

2002-07-19

2032-07-19

нүүрс
молибден,
зэс
нүүрс
нүүрс
нүүрс
нүүрс
нүүрс
нүүрс
Барилгын
материал

Говь коал энд энержи
Аниан ресурс

2007-09-21
2011-05-26

2037-09-21
2041-05-26

Говь коал энд энержи
Говь коал энд энержи
Говь коал энд энержи
Говь коал энд энержи
Терра майнинг
Хуабей куангие
Аурум металс

2012-06-04
2012-06-04
2012-06-04
2012-06-04
2012-07-07
2014-02-06
2018-08-16

2042-06-04
2042-06-04
2042-06-04
2042-06-04
2042-07-07
2044-02-06
2048-08-16

Шинэжинст сум
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Үхэр Чулуутын
Толгой
Онгон УлаанУул
Хонгор
Хөвийн Хар
Адаг
Хотгор Зуун
Хотгор Баруун
Байц
Хуурал тал
Хөх толгой
Улаан Чулууны
нуруун

490.1504
6041.0266
5093.0092
122.5394
394.7874
66,991
5053.692
530,792
14744.1851

Эх сурвалж: EITIM Цахим-тайлагнах систем, 2019 он

Бичил уул уурхай
Бичил уул уурхайн өнөөгийн байдал
Бичил уул уурхай (БУУ) нь Монгол улсад 1990-ээд онуудад эдийн засгийн шилжилт болон
олон жил үргэлжилсэн зуднаас үүссэн ядуурал, ажилгүйдлийн үр дүнд бий болжээ. Бичил
уул уурхай нь ихэнх тохиолдолд ядуурлаас бий болдог бөгөөд тухайн орон нутгийн ард
иргэдэд амьжиргаагаа залгуулахад дэмжлэг үзүүлдэг байна. 2010 оны 7 дугаар сард БУУ-г
зохицуулах анхны хууль эрх зүйн тогтолцоог баталж тухайн салбарын үндсийг тавьж өгсөн.
2011-2014 онуудад мянга мянган уурхайчид албан байдлаар БУУ-нуудад ажиллаж байсан
байна. БУУ-н хууль эрх зүйд ажлын аюултай орчин, нөхөн сэргээх практик, ажлын байран
дахь эрүүл мэнд, аюулгүйн стандартууд, насанд хүрээгүй хүүхдийн хамгаалалт, хүйсийн
тэгш эрхийн оролцоо, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал зэрэг заалтуудыг тусгасан
байдаг. Аймаг, сумын захиргааны байгууллагуудад тус шаардлагуудыг хангаж ажиллах,
БУУ эрхлэгчдийг дэмжих, тэдгээрт хүрч ажиллах, үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг даалгавар
олгосон байна (SDC 2018). 2018 оны байдлаар нийт БУУ салбарын 10% нь албан байдлаар
үйл ажиллагаа явуулж байсан байна (Singo and Seguin 2018).
Тус салбарыг албан байдлаар зохицуулах болсон нь онолын хувьд бичил уул уурхай
эрхлэгчдэд олборлолт хийх газрын эрх авч тогтвортой орлого болон ажлын байрыг бий
болгосон юм. Тус салбарын хүрээнд баталсан хууль эрх зүйн орчин үр дүнтэй зохицуулалт
хийгдэх ёстой ч бодит байдал дээр уурхай эрхлэгчидтэй холбоотойгоор олборлолт хийх
газарт хууль ёсны дагуу нэвтрэх зэрэг олон асуудал тулгарч байна. Мөн сумын засаг
захиргаа, хувийн уул уурхайн операторууд БУУ-н түншлэлийн хоорондын гурван талт гэрээг
хууль эрх зүйн орчинд байгуулж, БУУ-н түншүүдэд хувийн лиценз бүхий газарт БУУ-н үйл
ажиллагаа явуулах боломжтой болсон. Гэсэн хэдий ч, тус гэрээг байгуулахад бүх талуудын
харилцан итгэлцэл, гэрээнд заасан үүрэг хариуцлагын талаарх нэгдсэн ойлголттой байхыг
шаардах бөгөөд одоогоор энэ тал дээр учир дутагдалтай байна.
БУУ-д бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт, механик тоног төхөөрөмж шаардагддаг тул
томоохон цар хүрээтэй уул уурхайн ашигт малтмал олборлолттой харьцуулахад тоног
төхөөрөмж болон техник технологийн төрөл, ашигт малтмалын ордын төрөл зэргээс
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хамаарч маш их зөрүүтэй байдаг. Мөн БУУ нь аюулгүй ажиллагаанд аюул заналхийлж,
компанийн үйл ажиллагаа, ажиллагсдад эрсдэл учруулж болдог. Энэ нь БУУ-г дагах гэмт
хэргийн бүлэглэл болон бусад элементүүдээс үүсч болно. Тэдгээр нь эрүүл мэнд, аюулгүй
байдал, нийгэм, байгаль орчны удирдамжгүй эсвэл хариуцлага багатай ажилладаг. БУУ
болон албан лицензтэй томоохон цар хүрээтэй уул уурхайн хоорондын хүндрэлтэй
харилцаа, хамтран оршин тогтнох асуудлуудыг Уул уурхай, металлын дотоод зөвлөл
(УУМДЗ), Уул уурхай, Минерал, Металл болон Тогтвортой Хөгжлийн Засгийн газар
хоорондын Форум, Дэлхийн Банк/ОУВС болон бусад олон тооны хоёр талт гэрээний донор
байгууллагууд хүлээн зөвшөөрдөг.
Томоохон цар хүрээтэй уул уурхайн компаниудын үүрэг нь тухайн орон нутгийн нөхцөл
байдлаас хамаарч өөр өөр байна. Томоохон цар хүрээтэй уул уурхайн компаниудад тулгарч
буй асуудлууд нь БУУ үйл ажиллагаанаас үүсч буй байгаль орчны хариуцлагатай
холбоотой асуудлууд, насанд хүрээгүй хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, байгаль орчны
доройтол зэрэг БУУ-н ёс зүйгүй ажиллагаанаас үүсч болох нэр төрийн эрсдэлд хүлээх үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлох зэрэг юм. Мөн томоохон цар хүрээтэй уул уурхайн компаниуд нь
хууль бусаар нэвтрэх, хууль бус олборлолт хийх ажиллагааг дэмждэггүй бөгөөд тухайн
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тухайн гэмт хэргийн чанартай үйл ажиллагааг дэмжихгүй
байх явдлыг хангаж ажилладаг. Гэвч тухайн төрлийн үйл ажиллагааг шийдвэрлэхэд
томоохон цар хүрээтэй уул уурхайн компаниудад хүндрэлтэй байдаг бөгөөд Засгийн
газраас хууль эрх зүйн хүрээнд үүнийг зохицуулах үр дүнтэй арга хэмжээ хийгдсэн туршлага
байдаггүй байна (Монгол орны хэмжээнд бодит байдалд).
2017 онд БУУ салбар нь Монгол улсад нийт үндэсний алт олборлолтын 50 гаруй хувийг
(19,846.8 кг)5 эзэлж байсан (Singo & Seguin 2018). Эдийн засгийн үр нөлөө талаас нь БУУ-н
хэмжээг тооцоолох бэрхшээлтэй боловч ХБСХ-ээс (2015) гаргасан тооцооллоор БУУ нь
Баянхонгор аймгийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмэр нь Баян-Овоо сумын нутагт сард
676,233,660 төгрөг, Бөмбөгөр сумын нутагт сард 1,259,449,330 төгрөг гэж тогтоожээ. Эдийн
засагт оруулсан хувь нэмрийг ажил эрхлэлт (хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой зардал,
уурхайчид, худалдаачдын бий болгосон ажлын байрны тоо); орон нутгийн засаг захиргаа,
түүнчлэн ашигт малтмал ашигласны төлбөр төлсөн татвар, төлбөр, хураамж; уул уурхайн
үйл ажиллагаатай (хоол хүнс, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл г.м) холбоотой худалдан
авалт, болон гурван талт гэрээ байгуулах замаар хийгдсэн улсын хөрөнгө оруулалтын
зардал зэргээр тооцоолсон байна. Баянхонгор аймагт дээр дурдсан хоёр суманд БУУ үйл
ажиллагаа төвлөрсөн бөгөөд Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад ХАТ байрлаж байна6. Мөн
Монгол улсын хэмжээнд Баян-Овоо сумаас анхны хариуцлагатай олборлосон
сертификаттай "XAMODX" БУУ ТББ алт экспортолж байсан.
Төслийн нөлөөллийн бүс дэх БУУ
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад БУУ-н үйл ажиллагаа явагдаж байсан түүхтэй. Хоёр газарт
нь "нөхөн сэргээх" гэрээний дагуу Шинэжинстэд ажиллаж байгаа уул уурхайн жижиг
хэмжээний уурхайн нэгдэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд нэг нь Баян Хөндий ашигт
малтмалын лицензийн талбайгаас 40 орчим км, нөгөө нь ойролцоогоор 20 км зайтай
байдаг. Орхигдсон малталт хийгдсэн нүх аль аль суманд олддог. Бичил уурхайн үндсэн
зорилго нь аж үйлдвэрийн хэмжээний аргаар боловсруулахад эдийн засгийн үр ашиггүй
5

АМГТГ, Уул уурхай, Геологи статистик, 2017 он
Хариуцлагатай олборлосон гэдэг нь алтыг БУУ хариуцлагатай үйл ажиллагаа эрхлэгч
байгууллага хариуцлагатай практик бүхий олон улсын тэргүүлэх стандартын дагуу олборлосон
гэсэн баталгаажуулалт юм.
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байх нөхцөлд хүдрийг ашиглах явдал юм. Тус сумдад өнөөг хүртэл аж үйлдвэрлэлийн
(эсвэл арилжааны) хэмжээний уурхайг Монгол улсын (эсвэл олон улсын) стандартын дагуу
зохион байгуулж байгаагүй. Улмаар нутгийн ард иргэдийн дунд боломжит ашиг, уул уурхайн
эрсдэлийн талаарх ойлголт (ГМЯ 2019) хязгаарлагдмал байна.
Айл өрхүүдийн зарим гишүүд улирлын чанартай жижиг хэмжээний алт олборлох
ажиллагаанд оролцож байсан байна. БУУ-н талаар 2019 оны 8 дугаар сард ЗБХ зохион
байгуулсан бөгөөд БУУ-д цөөн тооны өрх оролцдог мөн өрхийн амьжиргааг дэмжих
зорилгоор ажилладаг ба тэдгээр сумдад байнгын бус ажлын байр байдлаар ажилладаг гэж
хариулжээ. Айл өрхүүдийн хувьд БУУ талаар хоёрдмол ойлголттой байх бөгөөд ашиг
тустай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх боловч харьцангуй цөөн тооны хүнд хүрдэг гэж хариулсан
байна. Мөн Шинэжинст суманд гар аргаар ашигт малтмал олборлолтыг
(бүртгэлгүй/зөвшөөрөлгүй) хууль бусаар цөөн тооны хүмүүс, эсвэл хоршооллын хэлбэрээр
хийдэг бөгөөд эдгээр хэргийг хууль зөрчсөн явдал гэж үзсэн байна.
ГМЯ оролцогчдын ихэнх нь БУУ-тай холбоотой асуудлуудыг дараах байдлаар дурдсан
байна. Үүнд:
•

"БУУ үйл ажиллагаа идэвхтэй болоход дотоод руу чиглэсэн хөдөлгөөн
нэмэгдэж, орон нутгийн хэмжээнд байгаль орчинд (ГМЯ Шинэжинст) асуудал
үүсгэдэг."

•

"БУУ эрхлэгчидтэй холбоотой асуудал хүндрэлтэй... нөхөн сэргээлтийн ажил
байдаггүй, хариуцлага байдаггүй (ГМЯ Шинэжинст)"

ХАТ болон БУУ-тай холбоотойгоор 2015 онд ЭМ-н анхны өрөмдлөгийн ажил эхлэх талаар
олон нийтэд зарлахад БУУ эрхлэгчид тухайн газарт ирж хууль бусаар компанийн лицензэд
харьяалагдах газраас баруун зүгт бага хэмжээгээр олборлолт хийж эхэлсэн байдаг. Орон
нутгийн захиргаатай хамтран ажилласны үр дүнд тус үйл ажиллагааг таслан зогсоосон
байна. Тус БУУ эрхлэгчдийг хүч хэрэглэхгүйгээр нүүлгэсэн бөгөөд ХАТ-н талбай хавиар
дахин хууль бусаар олборлолт хийх оролдлого илрээгүй байна. ЭМ н тус талбайд аюулгүй
байдлын нэгж (зэвсэггүй) бий болгосон бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тус газарт БУУ
эрхлэгчидтэй холбоотой ямар нэгэн байдлаар мөргөлдөөн үүсээгүй байна (ХАТ тайлбайн
эргэлтийн бүртгэлээс баталгаажуулсны дагуу). ЭМ компани нь орон нутгийн сонирхсон
иргэдийг тухайн талбайд урьж тодорхой давтамжтайгаар авчирдаг бөгөөд ХАТ талбай
дээрх алтыг БУУ-н аргаар олборлохгүй мөн БУУ-н хүдрийн биет нь уламжлалт БУУ-д
тохирохгүй талаар орон нутгийн иргэдийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг хийдэг.
Мөн ХАТ нь төвөөс маш хол байрладаг тул аймгийн хэмжээнд гулгах аргаар хүдэр
боловсруулах нь эдийн засгийн хувьд ашиглахад хүндрэлтэй байна.
Төслийн нөлөөллийн бүс дэх олборлолтын талаарх ойлголт
Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсад харьцангуй шинэ юм. Уул уурхай, түүнтэй холбогдох
үйл ажиллагаа, уул уурхайн аж ахуйн нэгжийн хязгаарлагдмал туршлага нь салбарын
түвшинд зарим нэг буруу ойлголт, улс орны хэмжээнд тухайн салбарт үл итгэх байдлыг бий
болгосон байна. Үл итгэлцэл нь ашигт малтмалын хайгуулын ажил, олборлолтын талаар
олон нийтийн сөрөг ойлголтыг бий болгож байгаа бөгөөд олборлосон металл болон ашигт
малтмал нь эдийн засгийн үнэ цэнийг бий болгодог ч олон нийтийн ойлголтоор уул уурхайн
ашиг тусыг бага гэж үзсээр байна (ХБСХ 2015).
Судалгаанд оролцогчдоос ирэх 15 жилийн хугацаанд аймаг, сумын хэмжээнд зонхилж
болох аж үйлдвэрийн салбарыг тодорхойлох талаар асуухад уул уурхайн салбарыг
хоёрдугаарт (мал аж ахуй нэгдүгээрт, аялал жуулчлал гуравдугаарт) жагсаан бичсэн байна.
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Энэ нь орон нутгийн болон бүсийн эдийн засгийн хэмжээнд тухайн салбарын ач холбогдол
өсч буйг харуулсан.
Оролцогчдоос уул уурхайн ямар төслүүд эсвэл компаниудыг мэдэж байгаа талаар асуухад
нийт оролцогчдын 44% нь Эрдэнэ Монгол, 19% нь Оюу Толгой, 10% нь Эрдэнэт, 10% нь
Таван Толгой гэж хариулсан байна. Энэ хариу нь ЭМ компанийн орон нутгийн хэмжээнд
оролцоотой байгааг харуулж байгаа бөгөөд компанийн талаар ерөнхий ойлголт, төслийн
нөлөөллийн бүс дээр ажиллаж буй ажиллагсдын талаарх мэдээлэл болон ЭМ компанийн
орон нутгийн хөгжил дэвшил, олон нийтийн хамтын ажиллагаанд оруулсан хувь нэмэртэй
холбоотой юм. (ГМЯ, ЗБХ -с авсан ишлэлийг доорх хайрцгийг харна уу).
"... [ЭМ компани] нь үргэлж сумын эрх бүхий байгууллагуудтай эерэг харилцааг хадгалж, өгсөн
амлалтуудад хүрч байсан. Сумын Засаг дарга тус компанийг Монгол Улсын хууль тогтоомж,
дүрэм журмыг дагаж мөрдөхөд хүчин чармайлт гаргадаг хариуцлагатай уул уурхайн компани
гэж үздэг. Сумын зүгээс ЭМ компаниас ямар нэг хүсэлт тавихад тус компани нь үргэлж
нийтлэг зарчмыг тэргүүнд баримталж арга хэмжээг авдаг. Орон нутгийн иргэд ЭМ
компанийн гадаад захирлуудын хандлага, арга барилд сэтгэл хангалуун байдаг. "
"Би 2008 онд ЭМ компанийн талаар анх олж мэдсэн. Тус суманд хамгийн тогтвортой ажиллаж
буй уул уурхайн төсөл гэж үзэж байгаа... тэд орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор орон
нутгийн эрх мэдэлтнүүд, орон нутгийн иргэд болон компанийн төлөөлөгчдөөс бүрдэх “Орон
нутгийн хөгжлийн хороо”-г бий болгож сайн туршлагыг хэрэгжүүлж байна. Энэ нь сайн хэрэг
бөгөөд цаашид өргөжүүлэх шаардлагатай. "
ГМЯ, ЗБХ, Шинэжинст сум
"Бид ЭМ компанийг зөв боловсон хүчинтэй гэж боддог бөгөөд тэдгээр хүмүүс нийгмийн
хариуцлага, хариуцлагатай уул уурхайн талаар зөв хандлагатай байдаг гэж боддог."
ГМЯ, Баянхонгор сум
"ЭМ компанийн оролцоо нь орон нутгийн засаг захиргаа, иргэд болон бүс нутагт сайн жишээ
болж байна. Эрдэнэ монгол бидний сумын хөгжлийн санаачлага саналыг үргэлж эерэгээр
хүлээж авдаг. Бусад компаниуд тус компани шиг хамтран ажилладаггүй. Баян-Өндөр сумын
нутагт үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш ЭМ компани эрүүл мэнд, боловсролын салбарт
болон бусад шаардлагатай салбаруудад 20 сая орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг жил бүр
хандивласан байна. Энэ хөрөнгө оруулалт нь сумын түвшинд яаралтай асуудлыг
шийдвэрлэхэд маш их тусалдаг. Эрдэнэ Монгол нь оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг
санаачласан бөгөөд жил бүр тодорхой шалгууруудыг хангасан 10-20 сурагчдад тэтгэлэг
өгдөг. Төсөл боловсруулах болон төслийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө ЭМ компани нь
мэргэжлийн сургалт зохион байгуулж, орон нутгийн иргэд, ялангуяа залуучуудыг татан
оролцуулах хэрэгтэй. "
ГМЯ, Баян-Өндөр сум

Өрхийн судалгаанд оролцогчдоос компаниуд орон нутгийн иргэдтэй хэрхэн хамгийн үр
дүнтэйгээр хамтран ажиллах боломжтой талаар асуусан. Хүснэгт 7-т орон нутгийн иргэд
оролцоог орон нутгийн хөгжил, худалдан авалттай холбоотойгоор ойлгодог гэдгийг харуулж
байна (эдгээр асуултад хариулсан олон иргэд уг нээлттэй асуултыг хамтран ажиллах
оролцоо бус орон нутгийн хөгжил дэвшилтэй холбож ойлгож байсан). Нийт 16% нь тус
асуултад хариулж чадаагүй бөгөөд компанийн зүгээс хэрхэн сайн оролцох талаар мэдлэг
багатай байсан. Тус асуултаас авсан чухал хариулт нь компани ил тод, шударга,
хариуцлагатай ба үнэн зөв, мэдээлэл олон нийтэд хүргэх нь орон нутгийн иргэдтэй хамтран
ажиллах хамгийн сайн арга хэмээн үзсэн байна.
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Хүснэгт 7 Компаниуд орон нутгийн иргэдтэй хэрхэн хамгийн үр дүнтэйгээр хамтран
ажиллах боломжтой вэ (Хамгийн их сонгосон 5 хариулт)
Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах хамгийн сайн арга

%

Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах, тэдний бүтээгдэхүүнийг худалдан авах

12

Мэдэхгүй

16

Үнэн зөв, хүртээмжтэй мэдээллээр хангах

11

Ажлын байр бий болгох

7

Ил тод, шударга, хариуцлагатай байх

20

Өрхийн судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь өөрсдийн үйл ажиллагааны бүх үе шатанд
орон нутгийн иргэд болон оролцогч талуудтай хамтран ажилладаг компаниуд сайн
оператор байдаг гэж хариулсан (Зураг 13). Хамтран ажиллах арга барилын талаар ерөнхий
ойлголттой байгаа ч, уурхайн бүхий л үе шатанд тухайн компани оролцоотой байх нь сайн
уул уурхайн оператор гэдгийг харуулж байна.
Орон нутгийн ард иргэд болон оролцогч
талуудтай үйл ажиллагааны бүхий л үе шатуудад
хамтран ажилладаг байгууллагууд нь сайн
оператор байдаг (78)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Бүрэн санал нийлж байна

Санал нийлж байна

Аль нь ч биш

Санал нийлэхгүй байна

Бүэн санал нийлэхгүй байна Мэдэхгүй

Зураг 13 Уул уурхайн компаниуд, оролцогч талуудын оролцооны талаарх айл өрхүүдийн
ойлголт
Дээрх ГМЯ-ийн үр дүнд дурдсанаар ЭМ компанийн талаарх ойлголттой байгаа нь ЭМ
компанийн Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд ихэнхдээ сум, аймгийн
захиргаа хамтарч ажилласан, сум ба аймгийн орон нутгийн хөгжлийн тэргүүн асуудлууд
дээр ажилласан зэрэг орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр болон үйл ажиллагаатай холбоотой
байна. Орон нутгийн хөгжлийн санаачилгад сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд, сумдад эрүүл
мэнд, цэвэр устай холбоотой дэмжлэг үзүүлсэн зэрэг орно. (Фрейзер 2019) хийсэн
судалгааны ярилцлагаар мөн ЭМ компани нь орон нутгийн хөгжил дэвшилд хувь нэмэр
оруулсан гэж оролцогчид хариулсан байна. Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар маш
өндөр сэтгэгдэлтэй байгаа бөгөөд 2012-2018 оны хооронд нийт 43 тэтгэлгийг ерөнхий
боловсролын сурагчдыг их дээд сургуулиудад дэвшин суралцахад өгсөн байна. Хамгийн
эхний төгсөгчдөөс 3 хүн сумын төвд бүрэн мэргэжиж хөдөлмөр эрхэлж байна. (Фрейзер
2019)-н судалгаагаар ЭМ компанийн боловсролын дэмжлэгийг нийт оролцогчдын 30% нь
орон нутгийн хөгжил дэвшилд оруулж буй томоохон эерэг хувь нэмэр гэж хариулсан байна.
ЭМ компанийн өөр нэгэн гүйцэтгэсэн ажил нь орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаанд
цэвэр усны хариуцлага бий болгох юм. Компанийн зүгээс орон нутгийн малчид, орон
нутгийн захиргаа болон бусад оролцогч талуудтай цэвэр усны төлөөх өрсөлдөөнийг
бууруулах тал дээр хамтран ажилласан байна. Тухайлбал, Шинэжинст сумын төвийг ундны
цэвэр усны эх үүсвэрт холбох, өмнө нь малчид ашигладаг байсан 6 худгийг дахин сэргээж
ашиглалтад оруулах зэрэг ажлууд хийгдсэн байна.
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Судалгаанд оролцогчдоос дурьдсан орон нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн
гурав дахь жишээ нь гадаадын бирж дээр бүртгэлтэй компани Монгол улсын Хөрөнгийн
Бирж (МХБ) дээр давхар бүртгүүлсэн явдал гэж хариулжээ. ЭМ компанийн зүгээс орон
нутгийн захиргаатай ажиллаж Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын иргэдийг тус компанийн
хувьцааг худалдан авах боломжийг нээсэн байна. (Фрейзер 2019) судалгаагаар нийт 5000
гаруй сумын иргэд хувьцаа худалдан авсан байна. (Фрейзер 2019) судалгаанд оролцсон
орон нутгийн иргэд хөрөнгийн зах зээлийг адармаатай гэж хариулсан боловч тус
санаачилгыг уул уурхайн салбараас үнэ цэнийг бий болгох, бусадтай хуваалцах боломж
гэж ойлгосон байна.
ЭМ компани нь өөрийн орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааг уул уурхайн барилга бүтээн
байгуулалт, хөгжлөөс шууд үүсэх нөлөөлөлтэй холбон зохион байгуулж ажилласан бөгөөд
тэдгээрийн дунд цэвэр устай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, ур чадварыг хөгжүүлэх
ажлууд багтсан байна. Судалгаанд оролцогчдоос төслийн нөлөөлөлтэй холбоотойгоор уул
уурхайн үйл ажиллагааны эерэг болон сөрөг нөлөөллийн талаар нээлттэй асуулт асуусан
байна. Мөн оролцогчдоос тодорхойлон гаргасан сөрөг нөлөөллүүдийг өнгөрсөн, одоо,
ирээдүй цагуудын алинд хамаарахыг асуусан. Оролцогчдын дунд нийтлэг хариулсан 3
сөрөг нөлөөлөлд газар ашиглалтын өөрчлөлт ба газрын үр бүтээмж буурах (65 хүн), усны
нөөцийн хэрэглээ (49 хүн), агаарын чанарын доройтол ба тоосны бохирдол (32 хүн) гэж
хариулжээ (Зураг 14-аас харна уу). Ихэнх тодорхойлсон сөрөг нөлөөллүүд нь ирээдүй үетэй
холбоотой байсан бөгөөд өмнөх дурдсан сөрөг нөлөөллөөс гадна ан амьтны амьдрах орчин
алдагдах, аюулгүй байдал болон тайван байдал алдагдах зэрэг нөлөөлөл байсан бөгөөд
цөөн тооны хэсэг нь орон нутгийн хэмжээний асуудлуудад санаа зовниж буй талаар санал
бодлоо илэрхийлсэн байна.
Судалгаанд оролцогчид нь өмнө байсан ил уурхайн үйл ажиллагаатай холбон сөрөг
нөлөөллийг нутгийн ард иргэдтэй холбоотой асуудлууд, аюулгүй байдал болон тайван
байдал алдагдах, ан амьтны амьдрах орчин алдагдах гэж тодорхойлсон. ЗБХ болон ГМЯ
хийх явцад Хотгорын нүүрсний уурхайн төсөлтэй (Гоби Коал энд Энержи Лимитед ХХК)
холбоотойгоор уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг нөлөөллийг тодорхойлсон
бөгөөд 2014 онд тус төслийг хэрэгжүүлэгч тал болон орон нутгийн иргэд хооронд хийгдсэн
харилцах ажлууд, нүүрсний уурхай болон нүүрс тээвэрлэлтийн замын (нүүрсний уурхай нь
ХАТ лиценз бүхий талбайгаас 100 гаруй км-н зайтай) барилга бүтээн байгуулалтын
ажлуудтай холбоотой малчдын санаа зовнисон асуудлууд зэрэгтэй холбогдсон байна. Тус
нүүрс олборлох төсөл нь одоогоор үйл ажиллагаагаа зогсоон байгаа. Энэхүү хэрэг нь уул
уурхайн талаарх орон нутгийнхны ойлголт, уул уурхайг тойрсон айдсыг харуулж байгаа
боловч Гоби Коал Энд Энержи ХХК-ийн малчидтай холбоотой асуудлууд, Оюу Толгой
төслийн олон нийтийн сувгаар цацах мэдээлэл, Таван Толгойн нүүрсний тээвэрлэлтийн үр
дүнд үүсэх замын эвдрэл зэрэг асуудлууд нь өнөөгийн байдлаар уул уурхайн төслүүдтэй
холбоотой ерөнхий ойлголт үүсгэхэд нөлөөлж байна.
Одоогийн байдлаар санаа зовниж буй асуудлуудад усны нөөц, агаарын чанарын доройтол,
ан амьтны амьдрах орчин алдагдах, аюулгүй байдалд нөлөөлөх зэрэг багтсан байна. Гэвч
оролцогчдын дунд цөөн тооны оролцогчид төсөлтэй холбоотой сөрөг нөлөөлөл байхгүй гэж
хариулсан байна.
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Хариулт байхгүй (7)

43%

29%

Нутгийн ард иргэдтэй холбоотой асуудлууд (7)

29%

86%

Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөгдөх, газрын
үр бүтээмж буурах (65)

20%

Аюулгүй байдал болон тайван байдал алдагдах
(23)

15%

65%

43%

Агаарын чанарын доройтол ба тоосжилт (32)

9%

Ан амьтны амьдрах орчин алдагдах (19)

26%

28%

16%

Усны нөөцийн ашиглалт (49)

14%

12%

30%
63%

32%

53%

31%

57%
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Өнгөрсөн хугацаанд

Одоо цагт

Ирээдүй цагт

Зураг 14 Ил уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой сөрөг нөлөөллүүд (Нээлттэй асуулт)
Судалгаанд оролцогчдоос сөрөг нөлөөллийн талаарх асуултыг илүү тэнцвэржүүлэх
зорилгоор уул уурхай болон хайгуулын ажлуудтай холбоотой эерэг нөлөөллүүдээс
хуваалцахыг асуусан. Тус асуултыг нээлттэй байдлаар асууж оролцогчдыг нэгээс дээш
хариулт өгч болох боломжийг бий болгосон. Зураг 15-т хариултыг харуулсан бөгөөд ихэнх
хариулт нь орон нутгийн эдийн засаг сайжрах (30%), орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлд
шинээр ажлын байр нэмэгдэх (26%) гэж хариулсан байна. Бусад хариултуудад орон нутгийн
иргэдийн амьжиргаа сайжрах, орон нутгийн хөгжилд хийгдэх хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх,
жижиг дунд бизнесийн салбар хөгжих, ажлын байрны төрөлжилт нэмэгдэх зэрэг багтсан
байна. Ерөнхийдөө орон нутгийн иргэд уул уурхай, хайгуулын ажилтай холбоотойгоор үүсэх
эерэг нөлөөллийн талаар зохих мэдлэгтэй байна. Тэдгээрийн ихэнх нь эдгээр нөлөөллийг
шинэ ажлын байр үүсгэнэ, орон нутгийн эдийн засгийг сайжруулна гэсэн ойлголттой байна.
Мөн цөөн тооны оролцогч эерэг нөлөөллийн талаар ойлголтгүй байсан.
30%

Орон нутгийн эдийн засгийг сайжруулах
Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр шинэ
ажлын байр бий болгох

26%
16%

Мэдэхгүй
Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах

15%

Орон нутгийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх

10%

ЖДҮ-г хөгжүүлэх, ажлын боломжийг төрөлжүүлэх

2%
0%

20%

40%

Зураг 15 Таны бодлоор уул уурхай / хайгуулын ажилтай ямар эерэг нөлөөллүүд байна вэ
(Нээлттэй асуулт)
Хүснэгт 8-д (Фрейзер 2019)-н хийж гүйцэтгэсэн ЭМ компанийн Монгол улс дахь үйл
ажиллагааны талаарх судалгаа, судалгаанд оролцогчдоос тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд
орон нутгийн, бүс нутгийн, улсын засаг захиргааны зорилтууд дээр хамтран ажиллах
боломжтой талбаруудыг санал болгосон санал зэргийг харуулсан болно. Нийгмийн төлөв
ERD001_B10_Эдийн засаг.docx

Page 20

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В10 - ЭДИЙН ЗАСАГ

байдлын ерөнхий үнэлгээний судалгаанд ашиглах зорилгоор 2019 оны 8 дугаар сард
зохион байгуулсан хэлэлцүүлгүүдээр (ЗБХ, ГМЯ) өмнөх тодорхойлсон санаатай ижил
төстэй ЭМ компанийн орон нутгийн хөгжлийн дэвшилд чиглэсэн олон санаачилгыг
тодорхойлсон байна.
Хүснэгт 8 Орон нутгийн иргэд-ЭМ компанийн хамтран ажиллах боломжит чиглэлүүд
Сэдэв

Санал болгосон тодорхой саналууд

Хөдөлмөр
эрхлэлт

Орон нутгаас ажилд авах, сургалт хийх
Боловсролтой боловч ажилгүй орон нутгийн иргэдийн хувьд боломж бий
болгох
Тэтгэлгүүд
Сургалт
Түншлэл хөтөлбөр
Усны тоо хэмжээ
Усны чанар / сорил
Уст давхаргаас ус авахад үзүүлэх нөлөөлөл
Ундны усны хүртээмж
Усны худгийн өрөмдлөг / засвар үйлчилгээ
Орон нутгийн худалдан авалт - орон нутгийн ЖДҮ-ийг уул уурхайн сайтад
нийлүүлэлт хийх боломж олгох
Нэмүү өртөг шингэсэн ноолуурын салбарын хөгжил
Орон нутгийн, сумдын эдийн засгийн хөгжил
Малын эрүүл мэнд
Харилцан хуваалцсан дэд бүтэц
Сэргээгдэх эрчим хүч
Хөрсний элэгдэл/ цөлжилтийг багасгах
Хайгуулын / уул уурхайн үйл ажиллагааны нөхөн сэргээлт
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг шийдвэрлэх
Бэлчээрийн хүртээмжтэй байдал/ чанар
Хаах төлөвлөлт

Боловсрол
Ус

Эдийн засгийн
хөгжил

Дэд бүтэц
Байгаль орчин

Эх сурвалж: Фрейзер, 2019 он

Орон нутгийн хөгжилтэй холбоотойгоор илэрхийлсэн тодорхой саналуудад уул уурхайн
салбар тогтвортой бус тул аймгийн эдийн засгийн хөгжилд чухал нөлөөтэй бусад
санаачилгыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Мөн сумдад орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүнд
суурилсан бизнесүүдийг хөгжүүлж, цаг хугацаанд давуу тал үүсгэхэд дэмжлэг үзүүлэх
хэмээн хариулсан байна. Жишээ нь Шинэжинст суманд тэмээний сүү боловсруулах үйлдвэр
байгуулах, ноос ноолуурын бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах зорилгоор малчдад
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт. Судалгаанд оролцогчид уул
уурхайн ажил эхлэхтэй холбоотойгоор шинээр ажлын байр бий болох, сумын худалдаа
наймаа сайжрах, зам тээвэрт сайжруулалт хийгдэнэ гэж хариулсан байна. Үүнтэй
холбоотойгоор сургуулийн боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах, ЖДҮ-г
дэмжих, уул уурхайн салбарт шаардагдах боловсон хүчнийг бэлтгэх, хөдөлмөрийг дэмжих
төв байгуулагдах зэрэг ажлууд хийгдэх шаардлагатайг онцолсон байна. Сумдад зохион
байгуулсан ЗБХ-уудаар оролцогчид мөн ижил төстэй саналыг илэрхийлсэн бөгөөд уул
уурхайн төсөлтэй холбоотойгоор ЖДҮ-г дэмжиж бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
шаардлагатай, орон нутгийн хэмжээнд бусад аж үйлдвэрт дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай,
ХАТ-с орон нутгийн иргэдийг ажилд авах шаардлагатай хэмээн онцолсон байна.
(Фрейзер 2019)-н гүйцэтгэсэн судалгаа, Нийгмийн төлөв байдлын ерөнхий үнэлгээний
судалгаанд “харилцаа холбоог бий болгох стратеги бий болгох, орон нутагт тулгамдаж буй
асуудлуудыг олж мэдэх, харилцан ашигтай байх асуудлуудад оролцогч талуудтай хамтран
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ажиллаж бодит үр ашгийг авчрах ажлууд зэрэг эерэг ажлууд хийгдэж байна” гэсэн
тэмдэглэл оруулсан байна.
Эдийн засгийн шинэ боломжууд
1992 оны эхээр зах зээлийн эдийн засаг бий болсноор Монгол улсын хөдөө орон нутагт
бизнесийн боломжууд нэмэгдсэн байна. Гэхдээ энэ бүлэгт дурдсанчлан, эдийн засгийн
шинэ боломжууд нь Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад хязгаарлагдмал байсан. Гол
бэрхшээлүүдэд сумын алслагдсан байдал, бараа бүтээгдэхүүний холбогдох зах зээл
дутмаг, эдийн засгийн боломжууд, бизнес хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх дэд бүтэц (зам, эрчим
хүч, ус г.м) дутмаг зэрэг байна. Хоёр сумдад үйл ажиллагаа явуулж буй цөөн тооны ЖДҮ
байгаа нь эдийн засгийн боломж хомс байгааг харуулж байна.
Нийгмийн суурь судалгааны хүрээнд гүйцэтгэсэн ЗБХ, ГМЯ-аар судалгаанд оролцогчид
тухайн сумдад байгаа хөгжлийн боломжууд болон бизнесийн олон санаатай байсан байна.
Эдгээрт Эхийн голд үйлдвэрлэсэн хүнсний ногоог боловсруулах үйлдвэр бий болгох,
ноолуур боловсруулах үйлдвэр, сарлаг болон бусад сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр
байгуулах зэрэг саналууд байсан. Гэсэн хэдий ч, эдгээр саналуудаас олонх нь эдийн
засгийн мэдлэг, бизнес хөгжлийн мэдлэг туршлага, арилжааны цар хүрээтэй орон нутгийн
хэмжээний туршлагад суурилаагүй байна.
ГМЯ-ны үеэр Шинэжинст сумын иргэд бизнес эрхлэх хүсэлтэй бол сумын хөгжлийн сангаас
3%-ийн хүүтэй хөнгөлөлттэй зээл авах боломжтой гэдгийг дурдсан. Тус зээл нь оёдол, хоол
хүнс, нарийн боов үйлдвэрлэл гэх мэт орон нутгийн аж ахуйн нэгжийг дэмжих зорилготой
юм.
ЭМ компани болон орон нутгийн хөгжлийн хэлэлцүүлэг хэсэг буюу Хэсэг 1.5.4 -д
дурдсанчлан, орон нутгийн иргэд уурхайн ажил эхлэхтэй холбоотойгоор шинээр ажлын
байр бий болох, сумын хэмжээнд худалдаа наймаа нэмэгдэх, жижиг дунд бизнесийн
боломжууд бий болно гэсэн хүлээлттэй байна.
Санхүү
Баянхонгор аймгийн төвд Төв банк (Монголбанк) болон банкны үйлчилгээ үзүүлж буй таван
арилжааны банкны салбар байрладаг. Үүнд Худалдаа Хөгжлийн банк, Төрийн банк, Хас
банк, Голомт банк, ХААН банк орно.
Санхүүгийн зохицуулах хорооны (СЗХ) мэдээгээр, Баянхонгор аймагт 2007-2018 оны
хооронд 4 банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ), 4 Хадгаламж зээлийн хоршоо (ХЗХ),
үйл ажиллагаа явуулж байна (Хүснэгт 9). 2019 оны байдлаар цорын ганц буюу "Дөрвөн
Богдын Буян" ХЗХ нь Богд суманд үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй ажиллаж байсан байна.
Хүснэгт 9 Баянхонгор аймаг дах санхүүгийн байгууллагууд, 2007-2019 он
Аж ахуйн нэгжийн нэр
Солонго Капитал ББСБ
Эвт Заан чулуу ББСБ
Замбал Өгөөж ББСБ
Өсөх Капитал ББСБ
Дөрвөн Богдын Буян ХЗХ
Буянт Богдын Хишиг ХЗХ
Хар Үед Хөгжил ХЗХ
Хөгжлийн дээж ХЗХ

Лиценз олгогдсон
огноо
6/24/2015
4/1/2015
7/17/2013
1/9/2013
1/24/2018
6/25/2009
12/26/2007
2/16/2007

Байршил
Баянхонгор сум
Баянхонгор сум
Баянхонгор сум
Баянхонгор сум
Богд сум
Бууцагаан сум
Бөмбөгөр сум
Галуут сум

Эх сурвалж: Санхүүгийн зохицуулах хороо, 2019 он
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ХААН Банкны хувьд Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын төвүүдэд салбартай. Хас банк зайнаас
буюу аймгийн төвийн салбараас эдгээр сумдад үйлчилгээ үзүүлдэг. Малчдын дунд өрхийн
зээлийн хэмжээ нь ноолуур, улирлаас хамаарч харьцангуй өндөр байдаг байна. Харин
бизнесийн зээлийн хувьд сумдад хязгаарлагдмал байна. Хэрэглээний зээл төрийн албан
хаагчид, эрүүл мэндийн ажилтан, сургуулийн ажилтан болон бусад цалинтай ажиллах
хүчний дунд харьцангуй элбэг байдаг. Таван толгойн хувьцааг тараах Засгийн газрын
хөтөлбөрийн үр дүнд ихэнх насанд хүрсэн иргэд брокерийн данстай болсон байна. Гэвч
хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг маш бага (ГМЯ, 2019) байна.
Монгол Улсын Төв банкны мэдээгээр нийт банкны зээл Баянхонгор аймагт 2015 оноос хойш
тогтвортой өссөн бөгөөд нийт хадгаламж аажмаар өссөн байна. 2018 оны 12 дугаар сарын
31-ний байдлаар, Баянхонгор аймгийн арилжааны банкны нийт зээл 179,520,500,000 төгрөг
байв. Үүнээс 175,952,100,000 төгрөг хэвийн, 1,358,600,000 төгрөг хугацаа хэтэрсэн,
2,209,800,000 төгрөг чанаргүй зээл (Зураг 16) байна (МонголБанк 2018). 2018 оны эцэст
иргэдийн нийт хадгаламж 106,443,300,000 төгрөг болж, хугацаагүй хадгаламж
29,240,500,000 төгрөг, хугацаат хадгаламж 77,192,800,000 төгрөгт хүрсэн (Хүснэгт 10).
Эдгээр тоо нь аймгийн хэмжээнд зээлийн хэмжээ нь хадгаламжийн дүнтэй харьцуулахад
зээлийн өр өндөр түвшинд байна. Хугацаа хэтэрсэн зээл (0.75%), чанаргүй зээл (1.2%)
байгаа нь улсын хэмжээнд хугацаа хэтэрсэн (4.9%), чанаргүй зээл (10.4%) байгаагаас бага
байгааг харуулж байна.
Хүснэгт 10 Баянхонгор аймаг, сумдын хадгаламж, зээлийн судалгаа, 2018 он
Газар

Нийт
зээл

Зээл

Баянхонгор

179,520.5

Баян-Өндөр
Шинэжинст

Хэвийн
зээл

Нийт
хадгаламж

Хадгаламж
Хугацаатай
хадгаламж

Хугацаагүй
хадгаламж

Чанаргүй
зээл

175,952.1

Хугацаа
хэтэрсэн
зээл
1,358.6

2,209.8

106,433.3

77,192.8

29,240.5

2,872.4

2,845.3

27.1

-

5,140.9

3,501.2

1,639.7

2,852.4

2,847.1

3.8

1.4

3,182.5

2,398.6

783,9

Эх сурвалж: Монгол Улсын Төв банк
200,000.0

179,520.5

180,000.0
160,000.0

142,372.1

140,000.0
120,000.0

121,188.1

114,456.2

106,433.3

100,000.0

78,925.7

80,000.0
60,000.0

65,073.4
48,768.2

40,000.0
20,000.0
2015

2016
Total loans

2017

2018

Total savings

Эх сурвалж: Монгол улсын Төв банк, 2018 он

Зураг 16 Баянхонгор аймгийн хэмжээнд нийт зээл ба хадгаламжийн үлдэгдэл, 2015-2018
(сая)
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Зураг 17, Зураг 18 -д сумын хэмжээнд нийт хадгаламж болон зээлийн харьцааг харуулсан
бөгөөд 2015 оноос хойш тогтвортой байсан боловч 2018 онд хоёр сумдад нийт
хадгаламжийн дүн нийт зээлийн дүнг давсан үзүүлэлттэй байна.
6,000.0

5,140.9

5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0

2,890.7
2,029.2 2,267.0

3,381.5
2,737.6

2,872.4

2,029.2

1,000.0
2015

2016
Bayan-Undur loans

2017

2018

Bayan-Undur savings

Эх сурвалж: Монгол улсын Төв банк, 2018 он

Зураг 17 Баян-Өндөр сумын хэмжээнд хадгаламж болон зээл үлдэгдэл, 2015-2018 (сая)

3,500.0

3,182.5
2,852.4

3,000.0
2,311.9

2,500.0
2,000.0

1,692.0 1,657.7

1,810.4 1,921.7

2,136.6

1,500.0
1,000.0
500.0
Shinejinst loans

Shinejinst savings
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Зураг 18 Шинэжинст сумын хэмжээнд хадгаламж болон зээлийн үлдэгдэл, 2015-2018, (сая)
Дээрх үзүүлэлтийн адилаар өрхийн судалгаагаар Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй
айл өрхүүд банк, санхүүгийн үйлчилгээнд нэвтрэх бүрэн боломжтой гэж хариулсан байна
(хэдийгээр үйлчилгээний төрөлжилтийн хувьд хязгаарлагдмал боловч). Нийт өрхийн 58%
нь зээл авах шаардлагатай үед банканд очдог, 12% нь банк бус санхүүгийн байгууллагад
очдог гэж хариулсан (Зураг 19). Өрхүүдийн дийлэнх нь зээл шаардлагатай үед зээл авч
чаддаг (86%), эдгээрээс (63%) нь хүссэн зээлийн дүнг авч чаддаг гэж хариулсан байна. Мал
барьцаалсан зээл нь хамгийн их тохиолддог (43%) бөгөөд энэ нь малчдын амьжиргааг
залгуулах гол эх үүсвэр болдог. Мөн цалингийн, тэтгэврийн зээлүүд (26%) багтаж байна.

ERD001_B10_Эдийн засаг.docx

Page 24

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В10 - ЭДИЙН ЗАСАГ

Банк

58%

Банк бус санхүүгийн байгууллага

12%

Хамаатнууд

10%

Хувь хүн

9%

Хаанаас ч асуудаггүй

7%

Ломбард

4%

Бусад

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Зураг 19 Та мөнгө зээлэх шаардлагатай үед хэнд, ямар байгууллагад ханддаг вэ?
Зээл авахад хүндрэлтэй байдаг гэж хариулсан (32%) өрхүүдээс зээл авахад цаг хугацаа их
шаарддаг, зээлийн хүү өндөр, барьцаа шаардлага хангадаггүй, зөвхөн богино хугацааны
зээл санал болгодог зэрэг асуудлуудыг дурджээ. (Зураг 20).

Богино
хугацааны зээл
6%

Хүндрэлгүй
68%

Хүндрэлтэй
тулгарч
байсан
32%

Давхар зээл
авах боломжгүй
4%

Хүүгийн
хэмжээ өндөр
6%
Барьцаа шаардлага
хангадаггүй
6%

Цаг хугацаа,
хүчин чармайлт
их шаарддаг
9%
Сайн төсөл
боловсруулах
боломжгүй
1%

Зураг 20 Зээл авахад тулгардаг асуудлууд
Ихэнх өрхүүд (73%) хадгаламжийн данстай гэж хариулсан бөгөөд ихэвчлэн арилжааны
банкнуудад хадгалдаг гэсэн байна (Зураг 21). Мөн өрхүүд (86%) бусад хувь хүмүүст зээл
өгдөггүй гэж дурдсан. Гэвч сүүлийн 12 сард 44 өрх (56%) хувь хүн, аж ахуй нэгж, санхүүгийн
байгууллагаас зээл авсан бөгөөд тус зээлээр өөрийн амьдрах нөхцөлийг сайжруулах
зорилгоор авсан гэж хариулжээ. Эдгээр өрхүүд дундаас дийлэнх (47%) нь 2-5 сая төгрөгийн
зээл авсан ба дунджаар 4,816,300 төгрөгийн зээл авчээ. Зээлийн хамгийн доод хэмжээ
100,000 төгрөг байсан бол хамгийн дээд хэмжээ 13 сая төгрөг (2 өрх) байсан (Хүснэгт 11).
Нийт зээл авсан өрхүүд зээл авсан зорилгыг өрхийн хэрэглээнд зарцуулсан (67%) гэж
хариулжээ. Малчин өрхүүдийн хувьд мөнгөний урсгал нь цаг улирлаас шууд шалтгаалдаг.
Үүнээс үзэхэд зарим өрхүүдийн хувьд өдөр тутмын амьжиргааны зардлыг өрхийн орлогоор
бүрэн хангаж чаддаггүй байна. Өрхүүдийн 29% нь зээлийг малын тоо толгойг
нэмэгдүүлэхэд зарцуулсан гэж хариулжээ.
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Арилжааны банк
53%

Хадгаламж
байхгүй
27%

Хадгаламжтай
73%

Хадгаламж зээлийн
хоршоо ба бусад
20%

Зураг 21 Өрхийн хадгаламжийн байдал
Хүснэгт 11 Өрхийн нийт зээлийн үлдэгдэл
Зээлийн хэмжээ

Өрхийн тоо

2 сая төгрөг хүртэлх

9

21%

2-5 сая төгрөг

20

47%

5-7 сая төгрөг

8

19%

7 сая гаруй

6

14%

Нийт

43

100%

Амьжиргааны стандарт
Монгол Улс дахь ядуурлыг ойлгох зорилгоор Үндэсний статистикийн газрын (ҮСГ) явуулсан
өрхийн судалгаа өрхийн орлого, зарлага, хэрэглээтэй холбоотой мэдээллийг ашигласан.
Амьжиргааны стандартыг хэмжихийн тулд, хангалуун байдал болох орлого, хэрэглээг харах
хэрэгтэй юм. Хэрэглээг ҮСГ-аас илүү оновчтой бөгөөд орлогоор илүү амьжиргааны
стандартыг тогтооход хэрэгтэй гэж үздэг. Үүнээс гадна, өрх орлогын мэдээллийг
хуваалцахад орлогоос илүү хэрэглээг өгөх дургүй байдаг. Тиймээс хэрэглээний хэсгийг
амьжиргааны стандартыг хэмжихэд ашиглаж байна. Амьжиргааны доод түвшнээс доош
хэрэглээний түвшинтэй хүнийг ядуу гэж тодорхойлдог (ҮСГ 2019).
Ядуурлын хувь хэмжээг ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээний түвшинтэй хүн ам гэж
тогтоодог. Баянхонгор аймагт 2018 онд энэ тоо 29.6% буюу Хангайн бүсээс бага зэрэг
доогуур (30.8% дундаж) ба улсын дунджаас бага зэрэг их (28.4%) байна. 2016 онд улсын
хэмжээнд ядуурлын хувь хэмжээ 1 гаруй хувиар буурсан. Сумын төвүүдэд бүртгэгдсэн
ядуурлын хэмжээ 28.9% байсан бол хөдөө орон нутагт 32.9% байна (ҮСГ 2019). Сумдын
ядуурлын түвшингийн мэдээллийг Монгол улс даяар 2011 онд бүртгэсэн бөгөөд ХАТ
нөлөөллийн бүсийн сумдын (Баян-Өндөр, Шинэжинст) хувьд ядуурлын түвшин 36.5%
байсан ба энэ нь Баянхонгор аймгийн (32.9%) хэмжээнээс 3.5%-аар их байна.
Улсын хэмжээнд ядуурлын тохиолдол 2014-2018 оны хооронд суурин газруудад өссөн
үзүүлэлттэй байна. 2017, 2018 онуудад хот суурин газарт ядуурал 0.1% өссөн бол хөдөө
орон нутагт 4%-иар буурсан. Хөдөө орон нутагт бүртгэгдсэн ядуурал буурсан үзүүлэлт нь
сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг өссөнтэй холбоотой байж болох
бөгөөд мөн малын тоо толгойн өсөлт, Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутагт хуваарилан
шилжүүлсэн уул уурхайгаас орж ирсэн орлоготой холбоотой байж болох юм. Хэдийгээр
хөдөө орон нутагт ядуурал их байгаа ч Монгол улсын хүн амын гуравны хоёр нь хот сууринд
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амьдарч байгаагаас ядуурал хот суурин газарт төвлөрөх болсон байна. Ядуу хүн амын
хэмжээ хөдөө орон нутагт 2016 онд 62%-аас 2018 онд 64% болж өссөн бөгөөд 2018 онд
нийт ядуу хүн амын 40% нь Улаанбаатар хотод амьдарч байна (Дэлхийн Банк 2019).
Өрхийн хэрэглээ ба орлого
Орлого:
2018 онд улсын хэмжээнд нэг өрхөд ногдох сарын дундаж орлого нь 1,201,900 төгрөг байсан
бөгөөд өмнөх оныхоос 160,800 төгрөгөөр (15.4%) нэмэгдсэн байна. Хөдөө орон нутагт
оршин суудаг өрхийн сарын дундаж орлого 1,041,900 төгрөг байсан бөгөөд энэ нь хот
суурин газрын дунджаас 247,900 төгрөгөөр (23.8%) бага байна. Хангайн бүсийн хувьд
өрхийн сарын дундаж орлого 1,038,347 төгрөг байна. Улсын хэмжээнд өрхийн орлогын
бүтцээр авч үзвэл мөнгөн орлого 92.4% -ийг, үнэ төлбөргүй бусдаас авсан бараа 4.1%-ийг;
өөрийн аж ахуйгаас авсан хүнсний бүтээгдэхүүн 3.5%-ийг тус тус эзэлж байна. Хөдөө орон
нутагт, өрхийн мөнгөн орлого цалингаас (35.2%), хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
(31.4%), нийгмийн халамж (20.7%), борлуулалт, бизнес, үйлчилгээ (5.1%), бусад орлого
(7.6%) тус тус эзэлж байна (ҮСГ 2019). Төслийн нөлөөллийн бүсэд, өрхийн орлого нь гурван
гол эх үүсвэр буюу цалин, нийгмийн халамж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалтаас
бүрдэж байна (Хүснэгт 12).
Хүснэгт 12 Өрхийн дундаж орлого, орлогын эх үүсвэр, сар, жилээр
Орлогын эх үүсвэр
Сарын цалингийн орлого
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний
сарын борлуулалт*
Сарын нийгмийн халамжийн
төлбөр
Өрхийн сарын дундаж орлого
Өрхийн жилийн дундаж7 орлого

Судалгааны газар
(N = 78)
700,012
(N = 33)
883,333
(N = 59)
165,000
(N = 40)
1,132,500
13,590,000

Сум Төвийн
өрхүүд (N = 20)
900,024
(N = 15)
366,667
(N = 7)
400,000
(N = 10)
1,095,016
12,460,000

Хөдөөгийн
өрхүүд (N = 58)
700,007
(N = 18)
962,083
(N = 52)
111,000
(N = 30)
1,356,845
15,440,000

N = хариулт авсан тоо
* Өрх бүр жилд (ихэвчлэн дөрөвдүгээр сард) нэг удаа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулдаг гэдгийг
тэмдэглэх хэрэгтэй. Тиймд тэдгээрийн жилийн борлуулалтын орлогыг 12 сард хуваан сарын борлуулалтын
орлого тооцсон болно.

Цалингийн орлого: Өрхийн судалгаагаар өрхийн сарын цалингийн орлогыг лавлаж асуусан.
Нийт 78 өрхөөс, гучин гурван (33) өрх энэхүү асуултад хариулсан байна. Тэдгээрийн өрхийн
дундаж орлого 700,012 төгрөг (жилийн 8.4 сая төгрөг) байгаа нь улсын дунджаас (599,100
төгрөг) бага зэрэг өндөр байна. Энэ нь гурваас дээш хөдөлмөрийн насанд хүрсэн гишүүнтэй
өрх байхаас шалтгаалж болно. Мөн онцлох нэгэн ялгаа нь сумын төвийн айл өрхүүд малчин
өрхүүдээс илүү өндөр цалин орлоготой байна (200,000 төгрөгөөр их) (Хүснэгт 12).
Нийгмийн халамжийн төлбөр: Сумын төвүүдэд нийт 10 өрх, хөдөө орон нутагт 30 гаруй өрх
нийгмийн халамжийн төлбөр авдаг байна. Медиан дундаж нийгмийн халамжийн төлбөрийн
7

Энэ бүлэгт дундаж бус медиан дундаж утгуудыг ашигласан болно. Медиан дундаж өрхийн орлого
нь тухайн газар зүйн байршил дахь өрхийн сарын дундаж орлогыг оновчтойгоор бодитоор
хэмжихэд хэрэгтэй юм. Учир нь уг тооцоололд маш бага тооны өрх дотор маш их эсвэл маш бага
орлоготой өрхүүд зэргээс шууд шалтгаалахгүй юм. Жишээ нь газарзүйн байршлаар авч үзвэл цөөн
тооны хүн амд маш их орлоготой ба маш бага орлоготой өрх байгаа тохиолдолд дундажыг тооцвол
тухайн тоо хуурмаг өндөр болох бөгөөд бүх өрхийн орлого дундаж дүнд буюу өндөр гэж
тооцоологдоно. Медиан дундаж орлого өндөр орлоготой өрхүүдээс үл шалтгаалан нийт хүн ам
дотор хамгийн их хувийг эзэлж буй орлоготой өрхүүдийг тооцоолон харуулдаг.
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дундаж орлого 165,000 төгрөг (сумын төвд 400,000 төгрөг, хөдөө орон нутагт 111.000 төгрөг)
байна. Сумын төвд амьдардаг өрх тэтгэвэр хэлбэрээр илүү өндөр дүнтэй халамж авдаг бол
хөдөө орон нутгийн хувьд илүүтэйгээр хүүхдийн мөнгө авдаг.
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого: Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний
борлуулалтын орлоготой 59 өрх бүртгэгдсэн. Эдгээрээс үзэхэд хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүний борлуулалтад (962,083 төгрөг) малчин өрхийн сарын орлого сумын төвд
(366,667 төгрөг) байх өрхөөс өндөр байсан. Хамгийн өндөр дүнтэй орлого нь ноолуур болон
амьд малын борлуулалт (голдуу ямаа, тэмээ)-аас байна. Өрх жил бүр дунджаар 80 кг
ноолуур, 40 мал борлуулсан байна. 2019 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 1 кг ноолуур 115,000
төгрөг, 1 ямааны 65,000-100,000 төгрөг (улирлаас хамааран), 1 тэмээ зах зээлд 1,000,000
төгрөгийн үнэтэй. Борлуулалтын голлох зах зээл нь сумын төв, заримдаа Шивээ Хүрэн
хилийн боомт юм.
Медиан дундаж жилийн орлого 13,590,000 байхад арифметик дундаж орлого 16,775,115
байна. Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн 44% (32 өрх) 13,590,000 төгрөгөөс бага, үлдсэн
хэсэг буюу 56% (44 өрх) нь 13,590,000 төгрөгөөс их орлоготой байсан. Энэ нь хөдөө орон
нутагт амьдарч буй (малчин) өрх сумын төвийн өрхөөс илүү орлоготойг харуулж байна.
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Annual income by HHs

Median = MNT 13,590,000

Average = MNT 16,775,115

Зураг 22 Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн медиан болон арифметик дундаж жилийн
орлого (73 өрх)
Бусад орлого: Өрхийн судалгаанд хамрагдсан 78 өрхийн 74 нь тэдгээрийн өрх эд барааны
хэлбэрээр орлого хүлээн авсан гэж (хүнсний бүтээгдэхүүн, хувцас, гэх мэт) хариулсан. 4
өрх хариулт өгөхөөс татгалзаж, 26 (35%) өрх нь бараа хэлбэрээр орлого хүлээн авсан ба
48 (65%) бараа хэлбэрээр орлого хүлээн аваагүй гэж хариулжээ. Энэхүү төрлийн орлогыг
тухайн нөхцөлд ядуурлын индексэд гэж ойлгохгүй. Энэ нь албан ёсны зах зээлээс
алслагдсан байршилтай тул нийтлэг хийгддэг худалдааны арга байна.
Хэрэглээний зарцуулалт:
2018 онд улсын хэмжээнд дундаж өрхийн сарын хэрэглээний зардал 1,237,400 төгрөг
байсан бөгөөд өмнөх оныхоос 117,500 төгрөгөөр (10.5%) нэмэгдсэн байна. 2018 онд
Хангайн бүс нутагт дундаж өрхийн сарын зардал нь улсын дунджаас бага зэрэг өндөр буюу
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1,130,671 төгрөг байна. Эдгээр зардалд хүнсний бараа 66.8%, хүнсний бус зүйлс, үйлчилгээ
16.6%, бусад зардал 13.2%, бусдад дэмжлэг/ хандив 3.4% багтсан (ҮСГ 2019).
Өрхийн судалгаанд авсан хэрэглээний зардлын тоо хэмжээ (Хүснэгт 13-с үзнэ үү) маш их
зөрүүтэй байснаас өрхийн дундаж хэрэглээний зардлыг үнэн зөв тооцоолох боломжгүй
байсан. Гэсэн хэдий ч, хариултаас үзэхэд хоол хүнсний бараанд жилд дунджаар 2.7 сая
төгрөг; олон нийтийг хамарсан үйл явдал, баяр наадамд 2.0 сая төгрөг (Цагаан сар,
үндэсний баяр наадам гэх мэт), боловсролын зардал 1.8 сая төгрөг, бензин, машины
үйлчилгээнд 1.5 сая төгрөг зарцуулсан байна.
Хүснэгт 13 Медиан дундаж өрхийн жилийн хэрэглээний зардал (N = 75)
Зарлага

Өрхийн тоо8

Жилийн дундаж
зардал (төгрөг)

Мал аж ахуйн хооллох, мал эмнэлэг, татварын
зардал
Тариалан, ургац хураах зардал

51

800,000

6

500,000

Бензин, машины үйлчилгээ

67

1,500,000

Цахилгаан, дулаан

28

240,000

Түрээс / бэлчээр, өвөлжөө, хаваржаа/
Хүнс*

1
70

300,000
2.750.000

Боловсрол (сургалтын төлбөр, дүрэмт хувцас
гэх мэт)
Эрүүл мэндийн зардал

29

1,800,000

54

475,000

Худалдан авалт (машин, байшин, тавилга)

26

650,000

Хувцас

70

1,000,000

Гар утас, интернэт

66

300,000

Олон нийтийн үйл ажиллагаа, баяр наадам

68

2,000,000

Бусад зардал

9

1,000,000

Сарын дундаж зарлага

-

976,609

Сарын медиан дундаж зарлага

-

804,167

Жилийн дундаж зардал

-

11,719,307

Жилийн медиан дундаж зардал

-

9,650,000

Дээрх дурдсан хэрэглээний зардал (сарын дундаж 976,609 төгрөг, медиан дундаж 804,167
төгрөг) нь Хангайн бүсийн (Баянхонгор аймаг орно) сарын дундаж хэрэглээ болох 1,130,670
төгрөгөөс бага байна. Зураг 23-т судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн медиан дундаж болон
жилийн дундаж хэрэглээний зардлыг харуулав.

8

Энэ асуултад хариулсан өрхийн тоо.
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Total expenditure by HHs

Median = MNT 9,650,000

Average = MNT 11,719,307

Зураг 23 Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн медиан дундаж болон жилийн дундаж
хэрэглээний зардал (75 өрх)
Төслийн нөлөөллийн бүс нутагт амьдарч буй өрхийн хэрэглээний зардал нь мэдээлсэн
орлогоос доогуур байна. Энэ нь төслийн нөлөөллийн бүс дэх айл өрхүүд өөрийн өрхийн
зардлаа бүрэн нөхөх боломжтой гэдгийг харуулж байна. Өрхийн хэрэглээний зардал бага
байгаа өөр нэгэн шалтгаан нь өрхийн зардалд мах худалдан авах зардал ороогүй юм. Учир
нь тэдгээр өрхүүдийн хувьд өөрийн малын махыг ямар нэгэн зардалгүйгээр хэрэглэдэг
байна.
Өрхүүдийн хувьд зохистой орлогын түвшингийн талаар асуухад 42.5% нь тэдгээрийн орлого
өрхийн ерөнхий хэрэгцээг хангадаг боловч хадгаламж үүсгэх боломжгүй байдаг гэж
хариулсан. Дараагийн 36% нь тэдгээрийн орлого өрхийн үндсэн хэрэгцээг хангадаг гэсэн
бол 7% нь тэдгээрийн орлого өрхийн үндсэн хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхгүй байна гэж
хариулсан нь эдгээр өрхүүд төслийн сөрөг нөлөөлөлд өртөх магадлалтайг харуулж байна.
Нийт өрхийн зөвхөн 7% нь өндөр үнэтэй эд бараа худалдан авах боломжтой байдаг гэсэн
бол 8% нь өрхийн орлого хадгаламж үүсгэх боломжийг бүрдүүлдэг гэж хариулсан.
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг (ТНӨӨХ) барилга, үйл ажиллагаа хаах болон төслийг
дуусгавар болгохтой холбоотой үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар нөлөөлөлд
өртөн амьжиргаа залгуулах, өртөмхий байдалд нөлөөлөх нийгмийн бүлэг эсвэл олон нийт
гэж тодорхойлно. Эдийн засгийн хүрээ, нөлөөллийг үнэлэхэд доорх ТНӨӨХ хамруулна.
Үүнд:
•

Орон нутгийн иргэд,

•

Малчид,

•

Аж ахуйн нэгжүүд, бизнес эрхлэгчид.

Эдийн засгийн өсөлттэй холбогдох инфляцийг нөлөөг мэдэрч буй эдийн засгийн нөхцөл
байдалд орлого болон амьжиргаа буурахад дараах өртөмхий бүлэг бүхий хүмүүс багтана.
Үүнд:
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•

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон архаг өвчтэй хүмүүс;

•

Нийгмийн халамжийн төлбөрөөс хамааралтай гэр бүл, хүмүүс;

•

Бага орлоготой өрх, ба

•

Нийтийн тэтгэвэр тэтгэмжээс хамааралтай ахмад настнууд.

Дүгнэлт
Эдийн засгийн суурь үнэлгээтэй холбоотой тэмдэглэх гол асуудлууд болон сэдвүүд:
•

Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй айл өрхийн дийлэнх нь үнэ
хэлбэлзэлд огцом мэдрэмтгий. Дийлэнх өрхүүдийн хувьд сүүлийн 2 жилийн
хугацаанд үнэ ихээр өссөн (ялангуяа хүнсний барааны үнэ) гэж тэмдэглэсэн.

•

Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн сарын медиан дундаж орлого нь 1,132,500
төгрөг байгаа нь улсын дунджаас (1,201,900 төгрөг) бага байна. Хөдөөгийн
айл өрхүүд сумын төвийн айл өрхүүдээс бага зэрэг өндөр орлоготой байна.
Сумын төвд амьдарч буй өрхийн орлого үндсэндээ цалин хөлс, нийгмийн
халамжийн төлбөр байгаа бол хөдөө орон нутгийн өрхийн гол орлогын эх
үүсвэр нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний орлого байна.

•

Жилийн медиан дундаж зардал 1 сард 804,167 төгрөг байна. Үүнд ямар ч
малын мах хэрэглэх зардал ороогүй бөгөөд бүх өрхүүд өөрийн малын махыг
ямар нэгэн зардалгүйгээр хэрэглэдэг байна.

•

Аймгийн хэмжээнд бетон зуурмаг холих, худалдаа наймаа, орон нутгийн
хэмжээнд ус, эрчим хүчний систем менежмент, барилга болон ерөнхий
үйлчилгээ зэрэг жижиг хэмжээний аж үйлдвэрлэл байдаг. 2019 онд
Шинэжинст суманд 28 идэвхтэй бизнесийн аж ахуйн нэгж, Баян-Өндөр суманд
18 идэвхтэй бизнесийн аж ахуй нэгжүүд талх, нарийн боовны дэлгүүр,
барилгын блок үйлдвэрлэл, гоймон үйлдвэрлэх дэлгүүр, цайны газар, гэр
ахуйн модон тавилга, оёдлын газар, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл зэрэг
үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

•

Ашигт малтмалын хайгуулын ажил нь аль аль суманд олон түвшинд
гүйцэтгэгдэж байсан. Тус сумдад ямар ч томоохон уул уурхайн төсөл
хэрэгжээгүй бөгөөд зөвхөн бага хэмжээний алт олборлолт, гадаргуун нүүрс
олборлолт хязгаарлагдмал байдлаар явагдаж байсан. Маш цөөн тооны өрх
айл бичил уул уурхайг (БУУ) амьжиргааг залгуулах зорилгоор түр ажлын байр
хэлбэрээр хийж байна. Хөндий Алт Төсөл (ХАТ) болон БУУ-тай
холбоотойгоор Эрдэнэ Монгол (ЭМ) компанийн нөөцийг зарлахтай
холбогдуулан ХАТ-ийн талбайд БУУ эрхлэгчид тус талбайд ямарваа нэгэн
үйл ажиллагаа эрхлээгүй байна. ЭМ компани нь сонирхогч талуудыг тогтмол
талбай дээр урьж авчирдаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн хэмжээнд иргэдийг
ХАТ-ийн талаар мэдээллээр хангах боломжийг үүсгэж тус төслийг уламжлалт
БУУ аргаас хамааралгүй ба ХАТ-ийн уурхайн хэмжээ болон БУУ-н зөрүүг
мэдээллэн ажиллаж байна.

•

Орон нутгийн иргэдийн уул уурхайн талаарх ойлголтод хамгийн томоохон
сөрөг нөлөөллүүдэд газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөгдөх, газрын үр
бүтээмж буурах, усны нөөцийн хэрэглээ, агаарын чанарын доройтол ба
тоосны бохирдол багтаж байна. Харин уул уурхайтай холбоотой эерэг
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нөлөөллүүдэд орон нутгийн эдийн засгийг сайжруулах, орон нутгийн
хөдөлмөрийн зах зээл дээр шинээр ажлын байр бий болгох зэрэг багтаж
байна.
•

Уул уурхайн компаниудын хэрэгжүүлдэг, оролцогч талуудын оролцоог
сайжруулах аргуудын талаар төслийн нөлөөллийн бүс нутагт амьдардаг олон
нийтийн мэдлэг бага боловч, уул уурхайн бүхий л үе шатанд компаниудыг
оролцуулах нь сайн уул уурхайн оператор гэдгийг харуулна гэсэн бодолтой
байна.

•

Цаашид ХАТ-ийн барилга, үйл ажиллагаа урагшлахад хөрөнгө оруулалтын
өгөөж болон олон төрлийн боломжууд нээгдэх юм. Мөн компанийн өнөөг
хүртэлх амжилттай авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд суурилсан орон
нутгийн хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдох бүхий салбаруудад боломжууд бий
болно. Ирээдүйн орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааны амжилтын түлхүүр
нь: нөлөөллийг (эерэг ба сөрөг) орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаатай
цаашид үргэлжлүүлэх уялдуулах, ХАТ цаашид хэрэгжихэд компанийн болон
орон нутгийн чадавхыг бэхжүүлж, орон нутгийн хөгжлийн төслүүдийг
томруулах, олон нийтийн хүлээлтийг зохицуулах болон орон нутгийн
хөгжлийн төсөл, давуу талуудын талаарх ойлголтыг бүрэн хангаж компанид
өгөх итгэлцлийг бэхжүүлж бүрэн бүтэн байдлыг хангах юм.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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1

ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

1.1

Танилцуулга

Энэхүү бүлэгт улсын болон аймаг, орон нутгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах
хүчин, түүний нөхцөл байдлыг Хөндийн алтны төсөл (ХАТ)-ийн хүрээнд тодорхойлсон
болно.
1.2
Суурь судалгааны аргачлал
1.2.1 Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Хөдөлмөр эрхлэлтийн суурь судалгааг боловсруулахад хэд хэдэн эх сурвалж ашигласан
бөгөөд энэхүү суурь судалгааны анхдагч мэдээлэл цуглуулах ажлыг Эрдэнэ Монгол
компаниас даалгасан. Орон нутгийн иргэдийн Гол мэдээлэл эзэмшигчтэй ярилцлага, Фокус
бүлгийнхэнтэй хэлэлцүүлэг хийх зэргээр мэдээллийг цуглуулсан ба 2019 оны 8-р сард
хийсэн “Өрхийн судалгаа”-г багтаасан болно. Анхдагч мэдээлэл цуглуулсан тухай нэмэлт
мэдээллийг В1 бүлгийн Танилцуулга хэсгээс үзнэ үү.
Нэмж тэмдэглэхэд Монгол Улсын хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн байгаль орчин,
нийгмийн суурь судалгааны ажлыг 2016 онд Эко Трейд ХХК-ийн судлаачдын баг төслийн
хэрэгжилтийн бүсэд судалгаа хийж, малчин өрхүүдтэй ярилцлага хийсэн. Энэ бүлэгт энэхүү
судалгааны үр дүнг мөн тусгав.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийг үндэсний статистикийн мэдээлэл дээр суурилсан хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны статистик мэдээ, аймаг,
сум, багийн жилийн тайлан, Төслийн бүс дэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх тайлан болон
бусад мэдээллээс цуглуулсан болно.
Мэдээллийн эх сурвалжийн бүрэн эхээр нь 1.11-р Хэсэгт хавсаргасан болно.
1.2.2

Судалгааны арга зүй

Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх суурь мэдээллийг цуглуулахдаа Төслийн
хэрэгжилтийн бүс дэх өрхүүдээс түүврийн аргаар судалгаа бөглүүлэн авч, мэдээллийг
SPSS програмд (SPSS) боловсруулсан болно. Түүнчлэн аймаг, сум, багийн түвшинд
хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой асуудлыг судлах, тодорхойлох зорилгоор Гол мэдээлэл
эзэмшигчтэй ярилцлага болон Фокус бүлгийхэнтэй хэлэлцүүлэг хийсэн.
Судалгаанд ашигласан нийгмийн суурь судалгааны аргазүйн талаарх дэлгэрэнгүй
тайлбарыг В1 бүлгийн Танилцуулга хэсгээс үзнэ үү.
1.2.3

Төслийн нөлөөллийн бүс

Төслийн нөлөөллийн бүсийг Баянхонгор аймаг хэмээн тодорхойлсон бөгөөд ХАТ-ийн
бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны макро түвшний нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл нь
тус аймгийн хэмжээнд нөлөөлж болзошгүй юм. Нөлөөллийн дэд бүсэд Баянхонгор аймгийн
нутаг дэвсгэр дэх Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тус сумдын Уртын гол, Идрэн баг
багтана (ХАТ-ийн талбайд байршдаг багууд). ХАТ-ийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа
нь эдгээр сум, багуудын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх бөгөөд байгаль орчин, нийгэмд
шууд болон шууд бус замаар нөлөөлнө.
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Хуудас 1

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B11 – ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

1.2.4

Холбогдох стандартууд

Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдах
ба энэхүү хууль нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч
ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн
ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналт болон хууль
тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлж талуудын харилцан эрх тэгш
байдлыг хангахад оршино.
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлагын 2-т заасан холбогдох олон улсын стандарт,
конвенцуудын дагуу хөдөлмөрийн нөхцөл, ажиллах хүчний талаарх зөвлөмжийг тусгасан
болно. Мөн Монгол Улс Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын
конвенцыг баталсан.
Дээрх холбогдох стандартыг А2 Бүлэг: Хууль эрх зүйн орчин хэсэгт нарийвчлан авч үзсэн
бөгөөд энд тайлбарласнаас өөрөөр давтагдаагүй болно.
1.3

Ажиллах хүчин, түүний оролцоо

2018 оны байдлаар улсын хэмжээнд эдийн засгийн идэвхтэй1 хүн ам 1,358,600 байгаагийн
1,253,000 (92.2%) нь ажиллагсад2, 105,600 (7.8%) нь ажилгүй3 иргэд байна. Улсын хэмжээнд
ажиллах хүчний оролцооны түвшин 61% байгаагаас хотод 55.4%, харин хөдөө орон нутагт
харьцангуй өндөр буюу 72.3%-тай байна. Хот, хөдөөгийн ажиллах хүчний оролцооны
түвшний ялгаа нь орон нутгийн ихэнх өрхүүд мал аж ахуйд суурилсан уламжлалт хөдөлмөр
эрхэлдгээс үүдэлтэй юм. Ажил эрхлэх гол салбаруудын хувьд үйлчилгээний салбар 51.4%,
хөдөө аж ахуй 27.1%, аж үйлдвэрийн салбар 21.5%-ийг тус тус эзэлж байна. Нийт
ажиллагсдын 294,800 нь малчин иргэд байдаг бол үлдсэн (944,100) нь тогтмол цалинтай
ажил хийдэг, үүний 219,800 (17.7%) нь албан бус салбарт тус тус ажилладаг байна (ҮСХ
2018).
Манай улсын эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 3.7% (44,700) нь Баянхонгор аймагт
амьдардаг. Тус аймгийн эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо 2010-2018 оны хооронд нийт
хүн амын дундаж өсөлттэй харьцуулахад нэмэгдсэн байна. Зураг 1-т харуулснаар тус
аймгийн хөдөлмөрийн оролцооны түвшин улсын дундажтай харьцуулахад харьцангуй
өндөр буюу 2018 оны байдлаар 92.8% (41.500)-тай байна. Энэ нь хөдөө аж ахуйн салбарт
хөдөлмөр эрхэлж буй малчин өрх (11,900) нийт хөдөлмөр эрхлэлтийн 45%-ийг эзэлж
байгаатай холбоотой. Хүйсийн харьцааны хувьд эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо
46.2% байгаа нь эрэгтэйчүүдийнхээс 52.8% -иар бага байна (BAG 2018b). Сүүлийн арван
жилийн хамгийн доод түвшин 2016 онд 88.7 хувь байв. Энэхүү бууралт нь ДНБ ердөө 1.4%
өсөж байсан Монгол Улсын үндэсний эдийн засгийн уналтаар тайлбарлагдана. (CNN)
1

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам гэж хөдөлмөрийн чадвартай (МУ-ын 15-аас дээш насны) хүн амыг хэлдэг.
Ажиллагч гэж цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр
эрхлэлтийн аль нэг статуст хамрагдаж буй иргэнийг хэлнэ. NSO аргачлалын дагуу сүүлийн долоо хоногт
нэгээс дээш цагаар ажилласан бол ажиллагч гэж үзнэ.
3
Ажилгүй иргэн гэж тухайн хугацаанд ажилгүй байсан, ажил хийхэд бэлэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа
хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай иргэнийг хэлнэ.
2
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Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B11 – ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
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Эх сурвалж: БХЗДТГ 2018б

Зураг 1 Хөдөлмөр эрхлэлт, Баянхонгор аймаг, 2010-2018 он
Сумдаар авч үзвэл, эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам Шинэжинст суманд 1,381, Баян-Өндөр
суманд 1,685 байна. Эдгээр 2 сумын хөдөлмөрийн насны хүн амын дийлэнх нь хөдөө аж
ахуйн салбарт ажилладаг бөгөөд гол төлөв мал аж ахуй эрхэлдэг: Шинэжинст сум нь 477
малчин өрхтэй (63.2%), Баян-Өндөр сум 480 малчин өрхтэй (63.7%) байгаа нь хоорондоо
хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд төстэй хэв маягийг харуулж байна. Түүнчлэн эдгээр сумдын
өрхийн орлогод мал аж ахуй эрхлэлтийн ач холбогдлыг Зураг 2-т харуулав (БАГ 2018b).
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Эх сурвалж: БХЗДТГ 2018б

Зураг 2 Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтэц, Сумаар, 2018 он
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Хуудас 3

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B11 – ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

1.4

Хөдөлмөр эрхлэлт

Одоогийн байдлаар манай улсад 1.25 сая гаруй иргэн хөдөлмөр эрхэлж байна; үүний 53.4%
эрэгтэй, 46.6% эмэгтэй (ҮСХ 2018). Улсын хэмжээнд тэдний 3.7 хувь нь Баянхонгор аймагт
амьдардаг байна.
2010 оноос хойш тус аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин аажмаар дараах байдлаар
өсчээ: 36,300 (2010); 39,000 (2015); 40,000 (2016), 41,000 (2017), 41,500 (2018). Нийт ажил
эрхлэлтийн 11 хувь нь төрийн үйлчилгээний салбарт, үлдсэн 89 хувь нь хувийн хэвшил,
түүний дотор хөдөө аж ахуйд ажиллаж байна. Төрийн байгууллагын ажил эрхлэлтийн хувьд
сүүлийн таван жилд бараг өөрчлөгдөөгүй байна. Зураг 3-т харуулсанаар хөдөө аж ахуйн
салбарын хөдөлмөр эрхлэлт буюу мал аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуур, ан агнуурын
салбар хамгийн өндөр ач холбогдолтой (50%) бөгөөд худалдаа (11%), боловсрол (10%),
төрийн удирдлага (4%) ба уул уурхай (3.5%)-н салбар үлдсэн хувийг эзэлж байна (BAG
2018b).
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Зураг 3 Хөдөлмөр эрхлэлт салбараар, Баянхонгор аймаг, 2018 он
Сумын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн голлох салбар нь хөдөө аж ахуй - мал маллах, газар
тариалан эрхлэх нь тогтмол бус орлогыг бүрдүүлэх бөгөөд орлого олохын тулд хөдөө аж
ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг. Сумдад идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн
нэгж байгууллага байхгүйн улмаас төрийн албаны ажил нь (ихэнхдээ төрийн албан хаагчид)
цалинтай ажлын цорын ганц эх үүсвэр болж байна. Мал аж ахуй эрхлэгчдийн өдөр тутмын
үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь ноолуур самнах, гар аргаар олборлолт хийх, барилгын
ажил юм (ГМЭЯ, 2019). Шинэжинст суманд хийсэн Гол мэдээлэл эзэмшигчийн хийсэн
ярилцлагын судалгаанаас харахад улирлын болон түр зуурын ажил эрхлэлттэй холбоотой
зарим бэрхшээлүүдийг дурдвал: өдрөөр ажиллаж байгаа болон түр ажилчид ихэнхдээ
хариуцлагагүй, зохисгүй үйлдэл гаргаж ажлаа алдахад хүрдэг. Жишээлбэл, улирлын
чанартай ажилчдын дунд цалин буух үеэр архи согтууруулах ундаа хэрэглэх нь түгээмэл
болж дараагийн өдрөөс эхлэн ажил тасладаг байна.
Доорх 4-р зурагт харуулсан өрхийн судалгаанаас харахад өрхийн тэргүүлэгчдийн 84% (62
хүн) нь гол орлогыг бүрдүүлж, тэдний 93% нь жилд арав гаруй сар ажилласан байна.
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Хуудас 4

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B11 – ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Сүүлийн 1 сард ажилтай байсан 62 өрхийн 50 хувь нь малчин4, 18 хувь нь төрийн албанд,
10 хувь нь хувийн хэвшилд, үлдсэн 23 хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлсэн байна. Мөн
хөдөлмөрийн насны бусад гишүүдийн (өрхийн тэргүүнээс гадна) 33 хувь нь сүүлийн 1 сард
орлого олохоор ажилласан байна. Үүнийг зураг 4-т хувиараа хөдөлмөр эрхлэлт гэж
нэрлэсэн болно. Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүлийн гишүүдийн 82% нь сүүлийн 12
сарын хугацаанд мал аж ахуй эрхэлсэн байна.
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Зураг 4 Сүүлийн сард хөдөлмөр эрхэлсэн өрхийн тэргүүний хувь
1.5

Ажилгүйдэл

Ажилгүйдлийн түвшин нь тухайн эдийн засгийн ажиллах хүчний хэдэн хувийг ажилгүйчүүд
эзэлж байгааг харуулдаг (ОУХБ, 2019 он). 2018 оны албан ёсны мэдээллээр улсын
ажилгүйдлийн түвшин 7.8% байжээ. Хотын хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 9.4%, харин
хөдөө орон нутагт 5.2% байна. Эрэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин 8.3 хувьтай байсан
бол эмэгтэйчүүдийнх 7.1 хувь байсан. Өнгөрсөн хугацаанаас харахад эмэгтэйчүүдийн
хөдөө аж ахуйн бус салбар дахь хөдөлмөр эрхлэлт эрэгтэйчүүдийг бодвол харьцангуй
өндөр байна. (ОУХБ 2019). Гэвч эмэгтэйчүүд хамгийн өндөр цалингийн хэмжээнээс доогуур
цалин авч байна (жишээлбэл Компанийн ерөнхий захирлууд гэх мэт).
Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааны дүнгээс (2018) үзвэл Баянхонгор аймагт ажилгүйдлийн
түвшин 7.3% байгаа нь улсын дунджаас 0.5%, баруун бүсийн дунджаас 1.6% доогуур
байгааг 5-р зурагт үзүүлэв. 2018 онд аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо
1073 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.7 хувиар буурсан байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн 58.7
хувь нь эмэгтэйчүүд байсан бол 41.3 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Зөвхөн баруун бүсэд
эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин эрэгтэйчүүдээс өндөр байна. Насны бүлгийн хувьд
ажилгүй иргэдийн 77.9% нь 15-44 насны иргэд байна.

4

Энэ нь малчин өрхийн тоо биш бөгөөд өрхийн тэргүүнийг хэлж байгаа юм.
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Хуудас 5

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B11 – ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
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Эх сурвалж: Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа

Зураг 5 Баянхонгор аймгийн ажилгүйдлийн түвшин, Бусад бүсүүдтэй харьцуулснаар
2019 оны байдлаар сумын хэмжээнд авч үзвэл Шинэжинст суманд 128 иргэн (Уртын гол
багт гэхэд 28 иргэн), Баян-Өндөр суманд 40 иргэн ажилгүй хэмээн бүртгэгджээ. Сумын
хөдөлмөрийн зах зээл төрөлжөөгүй бөгөөд ажил эрхлэлтийн гол салбарууд нь хөдөө аж
ахуй (мал аж ахуй), нийтийн үйлчилгээний салбар юм. Цаашилбал, сумдад чадварлаг
боловсон хүчин дутагдалтай байдаг байна. (ур чадварын түвшний талаарх мэдээллийг В8
бүлгийн хүн ам зүйн хэсгээс үзнэ үү).
“... Сум нь шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн, ур чадвартай боловсон хүчнийг дэмжин
ажилладаг. Тухайлбал, сумын засаг захиргаа ажлын байраар хангаж, жил бүр 2 сая төгрөгийн
урамшуулалт цалин олгодог гэх мэт. Алслагдсан суманд чадварлаг боловсон хүчнийг татах
нь хэцүү байдаг. Жолооч, үйлчилгээний ажилчдын хувьд ажлын байрны өрсөлдөөн их байдаг ч
нарийн мэргэжлийн, тусгай ур чадвар шаарддаг ажлын байранд зохих шаардлага хангах
боловсон хүчин бараг байдаггүй.”
ГМЭЯ, Баян-Өндөр сум, 2019 оны 8-р сар

Залуучуудын ажилгүйдэл аймаг, сумын аль алинд нь нэн тэргүүний тулгамдсан асуудал
болоод байна. Насанд хүрэгчид, ялангуяа эрэгтэйчүүд үүнд өртөмхий байгаа нь
эрэгтэйчүүдийн боловсрол харьцангуй доогуур түвшинд, ажлын хөрвөх чадвар дутмаг,
ажлын байр бага байгаатай холбоотой юм. ГМЭ-ийн мэдээлснээр олон шинэ төгсөгчид
сургуулиа төгсөөд нутагтаа буцаж ирдэг боловч ихэвчлэн тэдэнд тохирох ажлын байр
байдаггүй, мал аж ахуйн хөдөлмөр эрхлэхийг залуучууд сонирхдоггүй байна. Сумын
залуучуудын дунд архины хэрэглээ өндөр байгаа нь ажиллах боломж, ажлын байр дутмаг
байгаатай холбоотой юм.
“... Төрийн байгууллагад ажилладаг иргэдийн тоо хязгаартай. Эрэгтэйчүүд тэтгэвэрт
гартлаа нэг орон тоон дээрээ ажиллана. Шинээр төгсөгчидөд ажлын байр байхгүй. Зах
зээлийн хэмжээ бага, орлого багатай.”
ГМЭЯ, Баян-Өндөр сум, 2019 оны 8-р сар

Өрхийн судалгаанаас харахад өрхийн тэргүүлэгчдийн 16% мөн 15-аас дээш насны
гишүүдийн 18% нь өнгөрсөн 1 сарын хугацаанд төдийгүй өнгөрсөн жилийн хугацаанд ямар
нэгэн орлого олохын тулд албан ёсоор ажил хийгээгүй байна (мал аж ахуйгаас бусад ажил).
Ажилгүйдэл гэдэгт тэтгэвэрт гарах, нээлттэй ажлын байр байхгүй байх, өвдөх, суралцах
зэрэг болно. Энд хөдөө орон нутагт малчин байх нь “албан ёсны” ажил эрхэлдэг гэж
тооцогддогийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Сумын төвд оршин суудаг хүмүүст ажлын байр бараг
байдаггүй нь ажиглагдсан.
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1.6

Цалин ба Орлого

Улсын хэмжээнд нийт ажиллагсдын 39.3 хувь нь гэрээт ажилтан, 35 хувь нь хувиараа
хөдөлмөр эрхлэгчид, 24.8 хувь нь гэр бүлдээ туслалцаа үзүүлдэг цалингүй иргэд байна.
Гэртээ байгаа цалингүй иргэдийн ихэнх (61.3%) нь эмэгтэйчүүд (ҮСХ 2018) байна. Монгол
улсад 2012 оноос хойш цалингийн өсөлт мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн нь эрдэс баялагийн
салбарт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ихээр хийгдэж эдийн засаг өссөнтэй холбоотой
(Дэлхийн банк, 2012). Цалингийн өсөлтөд дээр дурдсан хүчин зүйлээс гадна инфляцийн
түвшин нөлөөлсөн байна. Нэрлэсэн дундаж цалин 2010 оноос 2013 оны хооронд огцом өсч,
2013 оны нэрлэсэн цалин (774,000 төгрөг) нь 2010 оны мөн үеэс 2.3 дахин нэмэгдсэн байна
(Зураг 6). 2013 оноос хойш нэрлэсэн дундаж цалин аажмаар нэмэгдэж, 2017 онд 944.500
төгрөгт хүрч, 2013 оныхоос 1.2 дахин өссөн байна. Гэсэн хэдий ч энэ хугацаанд бодит цалин
нь нэрлэсэн цалингаас харьцангуй бага (бараг хагас нь), хүмүүсийн худалдан авах чадварт
бага зэрэг өөрчлөлт гарсан (ҮСХ, 2018).

Нэрлэсэн цалин

Төгрөг, Мянгаар

Бодит цалин

Эх сурвалж: ҮСХ 2018

Зураг 6 Жилийн дундаж бодит болон нэрлэсэн цалин, 2010-2017 он, мян
Засгийн газар 1995 оноос хойш хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг (16 дахин) нэмэгдүүлэх
шийдвэрийг үе үе гаргаж ирсэн бөгөөд сүүлийн таван удаагийн өөрчлөлтийг харуулбал:
• 2011 - 2013 онд 140,400 төгрөг;
• 2013 (Есдүгээр сар) - 2016 онд 192,000 төгрөг;
• 2017 - 2018 онд 240,000 төгрөг;
• 2019 онд 320,000 төгрөг;
• 2020 онд 420,000 төгрөг (удахгүй хүчин төгөлдөр болно).
2018 оны байдлаар улсын хэмжээнд сарын дундаж цалин 1,002,900 төгрөг байв. Эдийн
засгийн салбаруудын дундаж цалинг авч үзвэл хамгийн өндөр цалин нь уул уурхай,
олборлох салбарт (сард 2.3 сая төгрөг), харин хамгийн бага цалин нь үйлчилгээний салбарт
буюу зочид буудал, кафен үйлчлэгчид (0,6 сая төгрөг) байна. Ажил эрхэлж буй нийт
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иргэдийн 8% (буюу 58,000 хүн) Засгийн газраас тодорхойлсон хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээгээр (сард 240,000 төгрөг) цалинждаг.
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажил олгогч нь адил хөдөлмөр
эрхэлж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтанд адил хэмжээний цалин хөлс олгох ба үүнтэй
холбоотой эрх зүйн заалтын зөрчлийг арилгах үүрэгтэй. 2006-2007 онд манай улсад
жендэрийн хамааралтай цалингийн зөрүү мэдэгдэхүйц буурсан. 2006 - 2007 онд энэ нь
11.4% (эрэгтэйчүүдийн цагийн орлогын %) байсан бол 2016 онд 8.8% болж буурчээ.
Одоогийн байдлаар, 2019 онд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж цалин төдийлөн ялгаагүй
бөгөөд энэ нь 1-р хүснэгтэд үзүүлсэнээр 1.1 хувь байна. (ОУХБ 2019: 26). Баянхонгор
аймгийн удирдлагуудтай хийсэн ГМЭ-ярилцлагын үеэр жендэрийн цалингийн зөрүүний
талаар огт дурдаагүй.
Хүснэгт 1 Жендэрийн цалингийн ялгаа, 2006-07 болон 2016 (%)
Ажиллагсад

Дундаж цагийн орлого (Mянган төгрөгөөр)
Эрэгтэй
Эмэгтэй

2006-2007
2016

0.6
3.3

0.5
3.0

Жендэрийн
цалингийн ялгаа
(Эрэгтэйчүүдийн
цагийн орлого %)
11.4
8.8

Эх сурвалж: ҮСХ 2018

Аймгийн хэмжээнд “дундаж цалин” 656.500 төгрөг бөгөөд энэ нь 2017 оныхоос 11% -иар
нэмэгдсэн (2014 оноос хойш аймгийн хэмжээнд цалингийн хэмжээ аажим аажмаар
нэмэгдэж байна) боловч улсын дундаж цалин болох 1,002,900 төгрөгтэй харьцуулахад
346.400 төгрөгөөр бага байна (BAG 2018b).
Төслийн нөлөөллийн бүс дэх орлогын эх үүсвэрийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлтийн гол
салбарууд болох хөдөө аж ахуй (мал аж ахуй), нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний салбартай
нийцэж байгааг өрхийн судалгаагаар тогтоосон. Судалгаанд оролцогч 33 өрх (40%) албан
ёсны ажил эрхэлдэг тогтмол цалингийн орлоготой. Бусад өрхүүдийн орлого ихэвчлэн хөдөө
аж ахуйн бүтээгдэхүүний орлогоос хамаардаг байна. Эдгээр орлоготой 33 өрхийн:
•

19% нь 300,000 төгрөгөөс бага

•

28% нь 300,001-500,000 төгрөг

•

28% нь 500,001-700,000 төгрөг

•

19% нь 700,001-900,000 төгрөг

•

Зөвхөн 6% нь 900,001 төгрөгөөс дээш орлого олдог.

Мөн өрхийн судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн сарын орлого нэгэн жигд байна. (Доорх 7р зурагт үзүүлэв). Сарын дундаж орлого 1,132,500 төгрөг (аймгийн дундаж нь 990,800
төгрөг) байсан бөгөөд хамгийн өндөр орлого 4,200,000 төгрөг, хамгийн бага орлого 200,000
төгрөг байна.
Сарын тогтмол цалингийн орлогын талаар асуухад судалгаанд хамрагдсан нийт 78 өрхийн
зөвхөн 33 өрх нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд цалингийн орлоготой байжээ. Дунджаар
700,012 төгрөг (буюу жилийн 8.4 сая төгрөг) байсан нь улсын дундажтай (төгрөг)
харьцуулахад (599,100 төгрөг) бага зэрэг өндөр байгаа нь судалгаанд хамрагдсан өрхөд
насанд хүрсэн 3-аас дээш гишүүн (нийт судалгаанд хамрагдсан өрхийн 42%) хөдөлмөр
эрхэлж байгаатай холбоотой. Сумын төвийн өрхүүд малчин өрхөөс өндөр цалин авч
(200,000 төгрөгөөр илүү) байна.
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Зураг 7 Судалгаанд оролцсон өрхийн сарын орлого
Тогтмол цалинтай ажиллагсад эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалтай бөгөөд тэтгэвэрт
гарахдаа тэтгэврийн хэмжээгээ тогтоолгодог. Улирлын чанартай ажлын байранд нийгмийн
халамж үйлчилдэггүй (ГМЭЯ, 2019).
Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн мал аж ахуйгаас олж буй жилийн хамгийн өндөр
орлого 57.5 сая төгрөг байсан бол хамгийн бага нь 70,000 төгрөг байна. Хоёр сумын хувьд
мал аж ахуй нь орлогын гол эх үүсвэр бөгөөд тэдэнд хөдөө аж ахуйн гаралтай
бүтээгдэхүүний үнэ хамгийн чухал байдаг.
Сумын төвийн өрхийн хувьд орлогын гол эх үүсвэр нь цалин болон хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого. Малчин өрхүүдийн хувьд гол эх үүсвэр нь хөдөө аж
ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалт (дэлгэрэнгүй мэдээллийг В10 Эдийн засаг бүлгээс үзнэ
үү). Судалгаанд хамрагдсан нэг өрхийн жилийн дундаж орлого 11.3 сая төгрөг байна.
Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн мал аж ахуйгаас олдог жилийн орлого дараах
байдалтай байна (Зураг 8).
•
•
•
•
•

12% нь 5 сая төгрөгөөс дээш орлого олдог;
19% нь 5-10 сая төгрөгийн орлого олдог;
32% нь 10-20 сая төгрөгийн орлого олдог;
23% нь 20-40 сая төгрөгийн орлого олдог;
Үлдсэн 14% нь 40 сая төгрөгөөс дээш орлого олдог.
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Зураг 8 Өрхийн мал аж ахуйгаас олох жилийн орлого (Төгрөг)
B10 Эдийн засаг бүлэгт хэрэглээ ба орлогын үзүүлэлтүүдийг харгалзан амьжиргааны болон
ядуурлын түвшинг тогтоосон болно.
1.7

Ажиллах нөхцөл

ОУХБ-аас (2019 он) мэдээлснээр хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийг зохих ёсоор
хэрэгжүүлэх нь хөдөлмөрийн хяналт хэр үр дүнтэй байхаас хамаарна гэжээ. 2017 онд манай
улсад хөдөлмөрийн хяналтын түвшин 0.8 (100,000 ажилчин тутамд 8 хөдөлмөрийн
хяналтын байцаагч) байсан нь боловсон хүчин нэлээд дутагдалтай байгааг харуулж байна.
Тиймээс Монгол Улсад хөдөлмөрийн нөхцөлд хяналт тавих нь ховор, ажилчдын гомдол
төрийн захиргааны байгууллага дээр шийдэгдэлгүй үлдэх хандлагатай байдаг.
Монгол Улсад хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотой нийтлэг асуудал бол ажлын цаг (хэт их,
хэвийн бус, богино гэх мэт), жилийн чөлөө авах эрх, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын
хүртээмж, ажлын байрны аюулгүй байдал зэрэг юм. Ялангуяа ажлын байрны аюулгүй
байдал, нийгмийн хамгаалал муу зэрэг нь мал аж ахуйн салбарт ажилладаг хүмүүст
ихэвчлэн тохиолддог. Өрхийн судалгаанд оролцогчдоос ажилчдын эрх, хөдөлмөрийн
харилцаа зөрчигдсөн хэргүүдийн талаар асуухад зөвхөн хоёр нь "хүүхдийг албадан ажил
хийлгэх", "туслах малчид бичгээр тохиролцоогүйгээс цалингаа авч чаддаггүй" гэж сонссон
хэмээн хариулжээ. Судлаач хариултыг тодруулах үүднээс нэмэлт мэдээлэл авахыг хүссэн
боловч нэмэлт мэдээлэл олдоогүй байна. Нэмж хэлэхэд, ФГХ болон ГМЭЯ-ын
судалгаагаар сумын хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн харилцааны талаар ямар нэгэн
асуудал илрээгүй. Иргэд мал аж ахуй эрхлэх ажилд гэр бүлдээ туслахыг (хүүхдийн дэмжлэг
гэх мэт) хэвийн, уламжлалт үйл ажиллагаа хэмээн ойлгодог байна.
Өрхийн судалгаанаас харахад тус суманд ажил олгогч хувийн аж ахуйн нэгжүүд илүү цагаар
ажиллахыг ажилчдаасаа шаардсан тохиолдол бий (улсын хэмжээнд тэмдэглэгдсэн гол
асуудлуудтай уялдуулан авч үзэхэд) гэж гурван оролцогч хариулсан байна. Гэсэн хэдий ч
судлаач илүү нарийвчлан судлахад хариулагчид нэмэлт тодруулга, мэдээлэл өгөөгүй
байна. Мөн сумдад Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж зөрчигдсөн гэсэн нотлох баримт
олдсонгүй.
Ерөнхийдөө Монгол улсад ажлын байран дээрх осол гэмтлийн бэлэн байдлыг хангаагүй
байдаг бөгөөд аймаг, сумын хэмжээнд энэ талаар ямар ч мэдээлэлгүй байна.
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1.8

Ажлын байр бий болгох

2018 онд Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст ажил олгогч
байгууллагуудаас нийт 1,688 нээлттэй ажлын байрны захиалга иржээ. Хамгийн их хүсэлт
гаргасан салбарууд нь: хөдөө аж ахуй (451), үйлчилгээний салбар (276), барилга (205),
боловсруулах үйлдвэр (178), боловсрол (177), уул уурхай (116), засаг захиргаа, нийтийн
үйлчилгээ (51), нийгмийн халамж (34) байсан (БАГ 2018b).
Шинэжинст суманд шинээр тогтмол болон түр ажлын байрны санал маш цөөхөн
зарлагддаг. Түүнчлэн дэд бүтэц муу хөгжсөн, бараа, үйлчилгээний зах зээл бага тул ажлын
байр бий болгох, хувийн бизнес эрхлэх боломж хязгаарлагдмал байна. Гэхдээ эдгээр
тулгамдсан асуудлыг хэрхэн сайжруулах, яаж шийдвэрлэх нь сумын захиргааны түвшинд
тодорхой байдаг. Жишээлбэл, Шинэжинст суманд ганцхан төрийн албан хаагч иргэдийн
хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн асуудлыг хариуцдаг. Нийгмийн халамжийн
хүсэлттэй холбоотой ажлын ачаалал их байдаг тул ажилтнууд иргэдийн хөдөлмөр
эрхлэлттэй холбоотой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэх цаг хязгаарлагдмал байна (ГМЭЯ,
Шинэжинст сум). Тухай суманд боломжит ажилчдыг (уул уурхайн чиглэлээр) бэлтгэх
зорилгоор тус суманд бодит тусламж, мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх зорилготой хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулах шаардлагатай байна.
Баянхонгор аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын мэдээлснээр зорилтот бүлгийн
иргэдийн амьжиргааны түвшинг дэмжих хөтөлбөрт тус аймаг жил бүр 10 өрхөд 100 толгой
мал олгон “Илгээлтийн эзэн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөр нь ажилгүй
өрхүүдэд малчин болох боломж олгон аливаа санхүүгийн бэрхшээлийг даван туулах,
амьжиргаагаа дээшлүүлэхэд тусалдаг. Энэ хөтөлбөрийн үр дүн нь хувь хүний хандлага,
шаргуу хөдөлмөр, үүрэг хариуцлагаас ихээхэн хамаарна. Тиймээс эдгээр дэмжих
хөтөлбөрийн хажуугаар хувь хүний зан төлөвт суурилсан сургалт, ур чадавхийг бэхжүүлэх
сургалт орох зайлшгүй шаардлагатай.
Сумын удирдлага, хөдөлмөрийн насны идэвхтэй гишүүдтэй айлууд Эрдэнэ Монгол
компани, ХАТ-өөс илүү олон ажлын байр бий болгохыг хүсч байгаа нь ажиглагдсан. Тэд уул
уурхайн үйл ажиллагаа нь ажлын байр бий болгож, цалинг нь нэмнэ гэж найдаж байв. Гэсэн
хэдий ч, тухайн сумын хэмжээнд ажиллах чадвартай боловсон хүчин уул уурхайн салбарт
ажиллахад шаардлагатай ур чадвар, ажлын ёс зүй хангалтгүй гэж үзэж байна.
“... Аймаг, суманд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах нь нутгийн иргэдэд ажлын
байр бий болгох давуу талтай. Гэсэн хэдий ч орон нутгийн засаг захиргаа, нутгийн иргэд
тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж чаддаггүй. Жишээлбэл, хэдэн жилийн
өмнө нэгэн компани идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байхдаа орон нутгийн иргэдийг авч
ажиллуулсан боловч иргэд хангалттай ур чадваргүй, хариуцлагагүй, ажлын ёс зүйгүй байсан
гэх мэт бэрхшээл тулгарсан. Энэ нь уул уурхайн компаниудад нутгийн иргэдийг тухайн
төслийнхөө боловсон хүчин гэж үзэхэд хүндрэл учруулдаг. Тиймээс сумын түвшинд ажилд
бэлтгэх сургалт хийх зайлшгүй шаардлагатай байдаг.”
ГМЭЯ, 2019 оны 8-р сар, Баянхонгор

1.9

Төсөлд хамрагдсан иргэд

Төсөлд хамрагдсан иргэд (ТХИ) нь нийгмийн бүлэг эсвэл хамтын нийгэмлэг байх бөгөөд
тэдний амьжиргааг сайжруулахад төслийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааг эхлүүлэх,
уурхайг хаах, ашиглахаа болих гэх мэт үйл ажиллагаа нь шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх
болно.
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Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөлөөллийг дараах ТХИ-ийн бүлгүүдийн хүрээнд тодорхойлно.
• Монголын болон гадаадын ажиллагсад;
• Нутгийн иргэд;
• Малчид;
• Бизнес эрхлэгчид
Баянхонгор аймаг, ялангуяа Шинэжинст, Баян-Өндөр зэрэг хөгжиж буй эдийн засагтай
сумдад Хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны түвшний хувьд дараах хүмүүс эмзэг бүлэгт
хамаардаг. (уул уурхайн талаар мэдлэг туршлага багатай):
•
•
•
•

Боловсролын түвшин доогуур иргэд;
Эмэгтэйчүүд;
Хөдөө аж ахуйгаас бусад салбарт ажиллаж үзээгүй иргэд;
Ажлын байрны талаар мэдээлэл дутмаг иргэд.

1.10 Дүгнэлт
Нийгмийн суурь судалгаагаар хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хэд хэдэн үндсэн хэв
шинжийг олж тогтоолоо.
•

Сумын хэмжээнд эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо Шинэжинст суманд 1,381,
Баян-Өндөр суманд 1,685 байна. Эдгээр сумдад хөдөлмөрийн насны иргэдийн
дийлэнх нь хөдөө аж ахуйн салбарт гол төлөв мал аж ахуй эрхэлдэг. Төслийн
нөлөөллийн бүс дэх өрхийн орлогын гол эх үүсвэр нь мал аж ахуй.

•

Залуучуудын дундах ажилгүйдэл, ажлын байрны хомсдол нь аймаг, сумын түвшинд
нэн тулгамдсан асуудал болж байна.

•

Сумдад мал аж ахуйгаас бусад орлогын эх үүсвэр байхгүйн улмаас иргэд мал аж
ахуйд бүрэн найдах нөгөөтээгүүр энэхүү орлогын эх үүсвэр нь тогтворгүй болсон
тохиолдолд өрхийн орлогын түвшин тун хүнд байдалд (эдийн засаг, нийгэм, байгаль
орчин) орох магадлал өндөр байна.

•

Сарын дундаж “өрхийн орлого” 1,132,500 төгрөг (аймгийн дундаж нь 990,800 төгрөг)
бөгөөд хамгийн өндөр орлоготой өрх 4,200,000 төгрөг, хамгийн бага орлоготой өрх
200,000 төгрөг олж байна.

•

Сумын удирдлагууд болон хөдөлмөрийн насны иргэд Эрдэнэ Монгол компани, ХАТийг ажлын байр бий болгоно гэсэн өндөр хүлээлттэй байсан. Гэсэн хэдий ч одоогийн
байдлаар тэдгээр боловсон хүчнийг нэмэлтээр /чадавхижуулах, хөгжүүлэх/
сургалтад хамруулахгүйгээр тухайн ажилд тохирох ур чадвар, хөдөлмөрийн ёс
зүйтэй боловсон хүчнийг олох боломжгүй байна.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг, эсвэл Германы хөгжлийн
агентлаг
Дэлхийн байршил тогтоох систем
Мэдээллийн технологи
Хөндийн алт төсөл
Гол мэдээлэгчийн ярилцлага
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Монголын Үндэсний төгрөг (валют)
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Гүйцэтгэлийн шаардлага
Нийгмийн ухааны статистикийн багц програм
Телевиз
Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалт
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
НҮБ-ын Хүүхдийн сан

Нэр томъёоны тайлбар
Аймаг
Сум
Баг

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны орон нутгийн нэгж
Аймгийн харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны хоёр дугаар зэрэг
Сумын харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны гурав дугаар зэрэг

ERD001_B12_Нийгмийн дэд бүтэц.docx

Page iii

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В12 - НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЭЦ

НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЭЦ
Танилцуулга
ХАТ-ийн БОННҮ-ийн энэхүү бүлэгт төсөл хэрэгжих газрын одоогийн дэд бүтцийн хөгжил,
нөхцөл байдал, нийтийн үйлчилгээний ашиглалт, нийлүүлэлт зэргийг хамруулан нийгмийн
дэд бүтцийг тайлбарласан болно. Энэхүү бүлэгт Баян-Өндөр, Шинэжинст сумд болон
Баянхонгор аймгийн багуудын боловсрол, эрчим хүч, усны нөөц, бохир усны удирдлага,
ариутгал ба хатуу хог хаягдлын удирдлага, зам тээврийн дэд бүтэц, харилцаа холбоо болон
шуудангийн үйлчилгээ зэргийг агуулсан болно.
Суурь шинж чанар арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Нийгмийн бүтэц суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашигласан. ЭМ компани
нь “Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад шаардагдах
анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах ажилд, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг орон нутгийн иргэдтэй
хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар дээр хийж гүйцэтгэсэн.
Бүлэг B1 Танилцуулга хэсгээс анхдагч мэдээллийн талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Үүнээс гадна, 2016 онд Эко Трейд ХХК-ийн судлаачдын баг Монгол Улсын үндэсний
шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд малчидтай ярилцлага хийж байгаль орчин, нийгмийн
суурь судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Энэ бүлэгт судалгааны үр дүнг танилцуулсан болно.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжид үндэсний статистик мэдээлэл, хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас боловсруулсан албан статистик
мэдээлэл, аймаг, сум, багийн жилийн тайлангууд болон төслийн талбайд хэрэгжиж буй
бусад төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг орно. Энэхүү бүлгийг боловсруулахад
ашигласан эх үүсвэрүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хэсэг 0-т оруулсан болно.
Судалгааны арга зүй
Нийгмийн бүтцийн суурь мэдээллийг олж авахад ашигласан арга зүйд төслийн нөлөөллийн
бүсэд статистик төлөөлөл болох өрхийн судалгааг авч өгөгдлийг Нийгмийн Ухааны
Статистикийн Багц (SPSS) програм ашиглан боловсруулсан болно. Түүнчлэн, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага (ГМЯ) болон зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгийг (ЗБХ) тухайн аймаг,
сум, багийн түвшинд нийгмийн бүтэцтэй холбоотой аливаа асуудлыг олж илрүүлэхэд
ашиглан зохион байгуулсан.
Бүлэг B1-ээс нийгмийн суурь аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзнэ үү.
Төслийн нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт ХАТ-н төслийн нөлөөллийн талбай дээрх эдийн засгийн суурь тайлбарыг
тодорхойлсон. Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн
нөлөөлөлд өртөх бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон. Мөн ХАТ-н барилга
угсралт болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж болзошгүй
байна. Баянхонгор сумын Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тэдгээрийн сумын төвүүд,
Уртын гол, Идрэн багууд (ХАТ байрлах газарт хамрагдах багууд) орно. ХАТ нь эдгээр сумд,
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багуудтай огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл ажиллагааны үр
дүнд шууд болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
Холбогдох стандартууд
Холбогдох хууль, стандартуудад Ашигт малтмалын тухай хууль багтах бөгөөд тус хуулиар
ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, уурхайн талбай болон орчин тойрны хамгаалалт
зэргийг зохицуулдаг байна. Мөн Монгол улсын Усны тухай хууль энэхүү төсөлд хамаарах
бөгөөд уг хуульд ус ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт болон түүнтэй холбогдох үүрэг
хариуцлагыг зохицуулах заалт оруулсан байдаг. Үүнтэй адилаар Эрчим хүчний тухай хууль
хамаарах бөгөөд тус хуулиар эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлт, хүргэлт
болон хангамжийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Хог хаягдлын болон аюултай бодисын
тухай хууль нь нийгмийн дэд бүтцэд мөн хамаарах бөгөөд тус хуульд хог хаягдлыг ангилах,
цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, устгах зэрэг заалтуудыг тусгаж өгсөн
байдаг. Бүлэг А2 Бодлого, Хууль эрх зүйн орчин хэсэгт үндэсний хэмжээний шаардлагуудын
тайлбарыг оруулсан. Тухайн төсөлтэй холбогдох голлох олон улсын стандартуудыг,
ялангуяа ЕСБХБ-наас боловсруулсан Байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлын
гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг Бүлэг A2-т хамарсан болно.
Боловсрол
Монгол улсын хэмжээнд боловсролын түвшин өндөр байдаг боловч (Бүлэг B9 Хүн ам зүй-г
үзнэ үү) тулгарч буй томоохон асуудлууд нь насжилт ихтэй боловсролын байгууламжуудыг
шинэчлэх, засвар үйлчилгээ хийх ба ирээдүйн шаардлагуудыг хангахын тулд шинээр
барилга байгууламж бий болгох юм.
Боловсролын барилга байгууламж болон нөөцийг аймаг, сум, багуудад хүн амын тоог
харгалзан хуваарилдаг ба улсын төсвөөр санхүүжиж, Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам
удирдан зохицуулалт хийдэг байна. Хөдөөгийн айл өрх буюу нүүдлийн малчин өрхүүдийг
боловсролд хамрагдуулах зорилгоор Монгол улсад сумын төвүүдэд хичээлийн шинэ жилд
оюутны байраар хангадаг.
Баянхонгор аймагт одоогоор нийт 42 цэцэрлэг, 30 ерөнхий боловсролын сургууль байдаг.
Баян-Өндөр суманд 1 цэцэрлэг, 1 ерөнхий боловсролын сургууль байдаг бөгөөд Шинэжинст
суманд мөн 1 цэцэрлэг, 1 ерөнхий боловсролын сургууль байдаг. Баян-Өндөр, Шинэжинст
сумын ерөнхий боловсролын сургуулиуд нь зөвхөн 9-р анги хүртэл боловсрол олгодог
бөгөөд цаашид сурах хүсэлтэй сурагчид бусад сумдад эсвэл аймгийн төвд үргэлжлүүлэн
сурдаг байна. Хүн амын тоо аажмаар нэмэгдэж байгаа ба хүн амын дунд өсвөр насны
хүүхдийн тоо их байгаа ч боловсролын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын тоо түвшин
бүрд зогсонги байдалтай байгаа нь одоогийн байгаа анги танхимыг ачааллаас давахад
хүргэж байна. Аймагт техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын (ТБМБС)
хөтөлбөр, их сургуулийн салбар нэгж байдаг. Доорх хэсэгт боловсролын дэд бүтэц болон
үйлчилгээний талаар нарийвчлан тайлбарлана.
Цэцэрлэгийн үйлчилгээ
Улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн байрны хувьд НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас Монгол улсад
нүүдлийн амьдралтай малчин өрхийн хүүхдүүдэд зориулсан хөдөлгөөнт цэцэрлэг гэх мэт
шинэлэг арга барилуудыг ашиглах болсон ч хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртэмж асуудалтай
хэвээр байгааг тэмдэглэсэн байна. Цэцэрлэгүүд нь төрийн өмчийн цэцэрлэг, хувийн
цэцэрлэг мөн цэцэрлэгийн боловсролын хөтөлбөртэй уялдуулсан бусад боловсролын
хөтөлбөрүүд багтдаг (НҮБХС 2019 он). 2018 онд аймгийн хэмжээнд 42 цэцэрлэгт 474 багш
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(хагас болон бүтэн цагийн ажилтан, туслах ажилтан) нийт 7836 хүүхдийг хүмүүжүүлэн
ажиллаж байна. Нийт хүүхдийн 90% нь аймгийн түвшинд цэцэрлэгт явдаг байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад тус тус нэг цэцэрлэг байдаг. Шинэжинст суманд 2017 онд
шинээр цэцэрлэг барьж байгуулсан байна. Шинэжинст суманд хийсэн ЗБХ-ээр цэцэрлэгийн
багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мэргэшүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг гэж хэлэлцсэн.
Баян-Өндөр сумын хувьд цэцэрлэг нь байх ёстой ачааллаас давсан байдалтай үйл
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд өргөтгөл байгуулах шаардлагатай байна. Сумдын хувьд
цэцэрлэгийн элсэлт сайн байгаа бөгөөд 6-аас доош насны хүүхдүүдийн нийт 90% нь
цэцэрлэгт хамрагдсан байна.
Бага, дунд боловсролын vйлчилгээ
Аймгийн хэмжээнд бага болон бүрэн дунд боловсрол олгох сургуулиудын ихэнх нь төрийн
өмч байдаг. 2018 оны байдлаар нийт 31 бага ба бүрэн дунд боловсрол олгох сургуульд
16,794 сурагч сурч, 886 багш ажиллаж байна. Баянхонгор аймгийн ерөнхий боловсролын
сургуулиудын хувьд 29 нь төрийн өмчийн, 2 нь хувийн сургууль байна. Аймгийн хэмжээнд
нийт 14 бүрэн дунд боловсрол олгох сургууль (1-12 анги хүртэл), 11 дунд боловсрол олгох
сургууль (1-9 анги хүртэл), 5 бага боловсрол олгох сургууль (1-5 анги хүртэл) байна.
Баянхонгор хотын хувьд нийт 9 сургууль байснаас 5 нь дунд сургууль, 1 бага сургууль, 5
бүрэн дунд боловсрол олгох сургууль байна.
Баянхонгорт боловсролын үйлчилгээний хангамж сайн бөгөөд нийт 6-18 насны хүүхдүүдийн
99%-ийг боловсролын үйлчилгээгээр хангадаг. Бүлэг B9-д дурдсанчлан, Монгол улсын
хувьд сургууль завсардалтын хэмжээ бага байдаг бөгөөд Баянхонгор аймгийн хэмжээнд
0.01%-тай байна. 2017-2018 оны хичээлийн жилд дундаас хүндэвтэр хэлбэрийн хөгжлийн
бэрхшээлтэй нийт 153 хүүхэд улсын боловсролын үйлчилгээг авсан байна. Мөн хүнд
хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 хүүхдэд аймгийн насан туршын боловсролын нэгжийн
багш нар гэрээр албан бус, гэрийн боловсролын үйлчилгээг хүргэсэн байна (насан туршын
боловсролын үндэсний төв 2018 он).
Багш нарын хувьд улирал бүрд өөрсдийн гүйцэтгэлд үндэслэн урамшуулал авдаг. Аймгийн
хэмжээнд багш нар ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт өгч, үр дүнд үндэслэн урамшуулал
авах эрхтэй болдог. Мөн багш нарыг сурагчдын ерөнхий шалгалтад амжилттай
оролцсоноос хамаарч урамшуул олгодог байна. Сургуулийн багш нар нь тогтмол мэргэшил
дээшлүүлэх сургалтад хамрагддаг (ГМЯ, Баянхонгор аймгийн төв).
Шинэжинст сум:
Шинэжинст суманд 1-9 дүгээр ангийн боловсрол олгодог нэг төрийн өмчийн сургууль
байдаг. Тус сургууль нь 15 анги танхимтай бөгөөд нийт 320 хүүхдийн багтаамжтай юм. 2012
оны байдлаар сургуульд өргөтгөл хийсэн бөгөөд нийт багтаамжийг 90 сурагчаар
нэмэгдүүлсэн. Гэвч бага ангийн сурагчдын (1-5 ангийн хувьд) хувьд анги танхим
хүрэлцдэггүй байна. Мөн өөр нэгэн чухал асуудал нь сургуулийн хувьд зөвхөн 1-9 дүгээр
анги хүртэлх боловсрол олгодог бөгөөд өөрийн оршин сууж буй газартаа цааш
үргэлжлүүлэн сурах боломжийг үгүй хийдэгт оршиж байна. Тус асуудлыг малчидтай хийсэн
ЗБХ-ээр хэлэлцсэн бөгөөд суманд бүрэн дунд боловсрол олгох сургууль байхгүй
байгаагаас хүүхдүүдийг өөр газарт явуулах нь зардалтай, тусгаарлагдсан байдалтай байх
нь хүндрэлтэй байдаг тул бүрэн дунд боловсрол эзэмших боломжийг үгүй хийж байна гэж
тэмдэглэжээ.
Сургуульд суралцахын тулд малчдын хүүхдүүд сумын төвд сурагчдын дотуур байранд
амьдрах шаардлагатай болдог. Мөн өрхийн судалгаагаар хүүхдүүд сургуульд хүрэхэд
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хамгийн ихдээ нийт 700-800 метрийн зайд зорчдог гэж хариулсан. Сургуулийн
байгууламжуудад төв байр, спортын заал, хоёр сурагчийн дотуур байр багтдаг. Төв байрыг
улсын төсвөөр 2018 онд шинэчлэн засварласан. Сурагчдын 1 дүгээр дотуур байрны тог
цахилгаан, бохир усны системийг Сумын хөгжлийн сангаас санхүүжүүлж шинэчилсэн
байна. Сумын хэмжээнд төвлөрсөн цэвэр усны сүлжээ байдаггүй. Гэвч, сумын сургуулийн
хувьд дотор болон гадна ариун цэврийн газартай байна. Инженерийн хийцтэй усны худгаас
татдаг усыг дотор ариун цэврийн өрөөнд болон усны цоргоор гаргаж ашигладаг. Аймгийн
бусад сургуулиуд бохирын шугам дутмаг, дулааны болон тогтмол цахилгааны эх үүсвэр
багатай байдагтай харьцуулахад Шинэжинст сумын сургуулийн барилга байгууламжууд нь
харьцангуй сайн байна (ГМЯ, Баянхонгор аймаг).
Шинэжинст сумын боловсролын үйлчилгээний барилга байгууламжуудын шинэчлэлийн
ажлыг уул уурхайн компанийн дэмжлэгээр санхүүжүүлсэн бөгөөд өмнө нь ЭМ компанитай
хамтран ажилласан явдлыг үр өгөөжтэй гэж тэмдэглэсэн байна. Тус дэмжлэгт сургуулийн
дотуур байрны тоног төхөөрөмжүүд орсон байна. Мөн сургуулийн дэд бүтцэд засвар
үйлчилгээ хийх томоохон хувь нэмэр оруулсан эх үүсвэр нь эцэг эхчүүдийн оролцоо байсан
бөгөөд ялангуяа дотуур байрны засвар үйлчилгээг дурдаж болох юм. Төрийн өмчийн
үйлчилгээ бага үед сургуулийн барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээг хийхэд эцэг
эхчүүдийн оролцоо их шаардагддаг байна. Мөн эцэг эхчүүдийн хувьд сүүлийн үед өөрсдийн
хүүхдүүдийн хүлээн авч буй боловсролын чанарт, сумын түвшинд боловсролын чанарын
үнэ цэнэ нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор илүү анхаарал тавих болсон байна.
Шинэжинст сумын хэмжээнд 20 гаруй хүүхэд, насанд хүрэгчид бичиг үсэг тайлах гэх мэт
албан бус боловсролын үйлчилгээ авч байна. Орон нутгийн иргэд/бүлэг хүмүүсийн хувьд
боловсролын үйлчилгээ болон байгууламжуудад хүртээмж харилцан адилгүй гэх зүйл
байхгүй байна. Ангийн багш нар нь өртөмхий өрхүүдийн (өрх толгойлсон ганц бие эцэг
эхчүүд, шилжин суурьшсан өрхүүд) хүүхдүүдийг бүртгэж, тус сурагчдад зориулан
сургуулийн номын сангаас ном олгох, шинэ жилийн бэлэг өгөх гэх мэт тусгай арга хэмжээг
авч ажилладаг байна. Суманд хамтарсан баг (багш болон нийгмийн ажилтнуудаас бүрдсэн
мэргэжилтнүүд) байх бөгөөд багийн гишүүд бүр өөрсдийн салбараас байгууламж,
үйлчилгээг тус хүмүүст зохи хэмжээгээр хүргэж ажиллаж байна.
Сумын сургуульд нийт 22 багш бүтэн цагаар буюу 9 нь бага ангид, 13 нь дунд ангид ажиллаж
байна. Нийт багш нарын дийлэнх хувь нь эмэгтэй (22-оос 19 нь) байдаг. Мөн 4 багш нь
Магистрын зэрэгтэй бөгөөд бусад нь Бакалаврын зэргийн боловсролтой байна. Багш нарын
хувьд ихэнхдээ залуу бөгөөд 10-аас дээшгүй жилийн туршлагатай байна. Доор
дурдсанчлан, бусад суманд уул уурхайн компанийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлж буй
хөтөлбөрийн адилаар багш нарыг авч үлдэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.
"Багш нарыг урамшуулах байдал сайн биш байдаг ба сайн багш авч үлдэх тал дээр ажил их
хийгдээгүй байна. Сумын хувьд сайн багш нарыг авч үлдэх нь чухал ач холбогдолтой юм.
Тиймээс уул уурхай сайн хөгжсөн Баян-Овоо суманд багш нарыг авч үлдэх, урамшуулах
төсөлтэй адилаар багш нарын хөгжлийн хөтөлбөрийг бэлтгэж сумын ИТХ-аар
танилцуулахаар болсон. Жишээ нь суманд 5 жилийн хугацаанд ажилласан ба сайн
гүйцэтгэлтэй багш нарт жил бүр урамшуулал (3 эсвэл 5 сая төгрөг) олгох юм. Тус аргыг
өөрсдийн санал болгож буй хөтөлбөрт оруулсан байгаа."
ГМЯ, Шинэжинст сум

Шинэжинст суманд боловсролын дэд бүтэц, үйлчилгээнд тулгарч буй гол бэрхшээлүүд нь:
•

Багш нарын хувьд шилжилт хөдөлгөөн (тогтворгүй байдал) маш их байдаг ба
мэргэжлийн мэргэшсэн багш (тухайлбал, химийн багш) бага байна. Багш
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нарыг хөгжүүлэх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх болон ур чадвартай багш
нарыг сумын сургуульд авч үлдэх шаардлагатай байна.
•

Сургуулийн барилга байгууламжийг одоогийн хэсэгчилсэн
сайжруулах бус цогцоор нь сайжруулах шаардлагатай байна.

•

Суманд утасгүй интернэттэй боловч мэдээллийн технологи болон орчин
үеийн технологийн давуу талыг бүрэн ашиглахад прожектор гэх мэт
сургалтын тоног төхөөрөмж, нэмэлт багаж хэрэгсэл хэрэгтэй байна.

байдлаар

Баян-Өндөр сум:
Сумын хэмжээн дэх боловсролын үйлчилгээ нь зөвхөн бага, дунд сургуулиар
хязгаарлагддаг байна (1-ээс 9 дүгээр анги хүртэлх боловсрол). Суманд бүрэн дунд сургууль
байдаггүй. ГМЯ-аар нэг оролцогч сумын сургуульд анги дүүргэлт хэтэрсэн хэдий ч нийт
сумын хүүхдийн насны 87-88%-ийг хамарч чадаж байгааг онцолж, үлдсэн хувь нь аймгийн
төв ба нийслэл хот зэрэг өөр газруудад элсэн сурч байгаа гэж хариулсан байна. Тус
сургууль нь 320 хүүхдийн багтаамжтай ч одоогоор 420 хүүхэд сурч байна. ЗБХ, ГМЯ-аар
сургуулийн багтаамжийн талаар олон төрлийн ойлголттой байсан бөгөөд зарим нь
багтаамж хүрэлцээгүй гэсэн бол зарим нь сургууль хэвийн үйл ажиллагаатай байгаа гэсэн
хариултуудыг өгсөн. Мөн Шинэжинст сумтай адил сургуулийн боловсрол нь 9 дүгээр анги
хүртэлх байгаа нь хязгаарлагдмал байдлыг үүсгэж байгаа талаар оролцогчид тэмдэглэсэн
байна.
Тулгарч буй хэд хэдэн асуудлыг доорх ишлэлд дурдсан болно. Ялангуяа уул уурхайн
нөлөөлөлтэй холбоотойгоор хүн амын урсгал нэмэгдэх, уул уурхайн боловсон хүчин нь
орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөх талаар хэлэлцэхэд сумын хэмжээнд эрүүл мэндийн
боловсрол муу гэж тайлбарласан байна. Энэ нь залуучуудын дунд уул уурхайн
хөгжүүлэлттэй холбоотой эрүүл мэндийн нөлөөлөлд өртөмхий байдал байгааг харуулсан
байна (жишээ нь төслийн хэмжээнд боловсон хүчний харилцаанд бэлгийн замын халдварт
өвчин зэрэг халдварт өвчний тоо нэмэгдэх).
"Сумын ард иргэдийн хувьд хувийн ариун цэвэр, БЗХӨ-ийн талаар эрүүл мэндийн мэдлэг
боловсрол маш муу байдаг."
ГМЯ, Баян-Өндөр сум
"Боловсрол тааруу байна. Жил бүр шинэ багш нар ирдэг боловч ямар ч тогтворгүй байна."
ГМЯ, Баян-Өндөр сум

2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр спортын танхимыг 470 сая төгрөгөөр
байгуулсан. Мөн сургуулийн шинэчлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. ГМЯ-аар багш нарт
зөөврийн компьютер, принтерийн хангамж хангалттай байгаа ч нийт сурагчдын дунд зөвхөн
15 зөөврийн компьютер (нийт байгаа нь 30 байдаг) байдаг бөгөөд бусад сургалтын багаж
хэрэгсэл, материал хүрэлцдэггүй гэж хариулсан байна. Бүх сурагчдын сурах орчинг
бүрдүүлэхийн тулд бага ангийн хүүхдүүдийг хоёр ээлжээр, дунд ангийн хүүхдүүдийг нэг
ээлжээр сургаж байна. Тус сургуулийн хувьд нийт ашиглаж болох 2600 м.кв талбайтай
бөгөөд сурагчдын дотуур байр нь 80 сурагчийн багтаамжтай байдаг.Сургуулийн барилга нь
усны худагтай холбоотой боловч муу усны бохирын систем байдаггүй. Одоогийн байдлаар
дотуур байранд өргөтгөлийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 2019 оноос ашиглалтад орно.
ГМЯ-аар нэг оролцогч улс төрийн нөхцөл байдал сумын сургуулийн боловсролын
үйлчилгээний чанарт маш ихээр нөлөөлдөг гэж онцолсон байна. Учир нь сүүлийн 2 жилд
эцэг эхчүүдийн сэтгэл ханамж огцом буурсан бөгөөд энэ нь улс төрийн шалтгаанаар
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сургуулийн захирлыг байнга дахин томилж байсантай холбоотой байна. Зураг 1-т
үзүүлсэнээр боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж “сайн” ба “дундаж” байсан бөгөөд
зөвхөн 9% нь “муу” түвшинд байна хэмээн хариулжээ.
Сургуулийн хувьд нийт 25 багштай бөгөөд 2 багш нь эрэгтэй, 23 нь эмэгтэй. Бүх багш нар
бакалаврын зэрэгтэй. Монгол улсын Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтаас
мэргэжлийн 3 зэргийг заасан бөгөөд эдгээрт 1-т Тэргүүлэх багш, 2-т Зөвлөх багш, 3-т Арга
зүйн багш гэж хуваадаг. Сургуулийн багш нараас 13 нь мэргэжлийн зэрэгтэй бөгөөд үлдсэн
12 нь хараахан мэргэжлийн зэрэг аваагүй байна. Баян-Өндөр суманд Шинэжинст сумын
адилаар багш нарыг татах, авч үлдэх тал дээр учир дутагдалтай байна. Суманд
туршлагатай, ур чадвар бүхий багш ирэх нь ховор байдаг ба энэ нь заах чанар, хүүхдийн
хөгжилд ихээхэн нөлөөлдөг байна. Богино хугацаанд суманд үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн
санаачлагуудаас дурдвал: “Оюу Толгойд ажиллаж байсан сумын уугуул Англи хэлний багш
нутагтаа эргэн ирж Англи хэлийг 1 сарын хугацаанд заасан. Тус сургалт нь маш үр дүнтэй
байсан.” Мөн ЭМ компани орон нутгийн хөгжлийг дэмжих санаачлалын дор чадавх
бэхжүүлэх зорилгоор англи хэл, бүжгийн багш нарыг 1 сарын хугацаатайгаар суманд
авчирсанд орон нутгийн иргэд сайшаалтай хандсан байна.
Өрхийн судалгаагаар өрхүүдээс өөрсдийн амьдарч буй газрын сургууль, боловсролын
үйлчилгээний чанарт өгөх сэтгэл ханамжийн түвшинг асуухад, дийлэнх нь “сайн” (40%-с
дээш хувь нь), бусад нь “дундаж” (36% гаруй хувь) гэж хариулсан байна. Хэдийгээр
чанартай боловсролын үйлчилгээ, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж
дүгнэж болох боловч төслийн хэрэгжих газарт ард иргэдийн хувьд боловсролын
үйлчилгээний чанарт сэтгэл ханамжтай байна. ГМЯ-аар нэгэн оролцогч жилд 2 удаа
гүйцэтгэдэг сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнгээр сэтгэл ханамжийн түвшин
ойролцоогоор 80%-тай байгааг онцолсон байна.
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Зураг 1 Сургууль/Боловсролын үйлчилгээний чанарын сэтгэл ханамж
Дээд болон цаашдын боловсрол, сургалт
Аймгийн төвд мэргэжлийн сургалтын төв (Политехник коллеж), Худалдаа аж
үйлдвэрлэлийн их сургуулийн салбар байдаг. Харин сумын түвшинд их сургууль болон
мэргэжлийн сургалтын төвүүд байдаггүй. Баянхонгор аймгийн Политехник коллежид
дараах хөтөлбөрүүдийг санал болгодог байна. Үүнд: барилгачин, цахилгаанчин бэлтгэх 1.53 жилийн техникийн хичээлүүд, сантехник, гар урлаач, тогооч, оёдолчин, үсчин, цахилгаан
барааны засварчин бэлтгэх 1 - 2.5 жилийн мэргэжлийн сургалт зэрэг орно. Политехник
коллеж нь мөн амьдрах ур чадварын сургалт, хөтөлбөрийг аймгийн ард иргэдэд санал
болгодог байна.
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Их сургуулийн салбарын хувьд бакалавр, магистрын зэргийг нягтлан бодох бүртгэл болон
удирдлагын чиглэлээр олгодог бөгөөд нягтлан бодох бүртгэл, борлуулалт, данс тооцоо
бүртгэл, удирдах арга зүйн талаар мэргэжлийн сургалтууд зохион байгуулдаг. Доорх
Хүснэгт 1эд аймгийн хэмжээнд сүүлийн 5 жилд их дээд сургуулиудын элсэлтийг харуулсан
болно. Их дээд сургуулийн элсэлт харьцангуй тогтвортой байсан ч Политехник коллежийн
хувьд элсэлт буурсан харагдаж байгаа шалтгааныг тайлбайрлах боломжгүй байна. Санал
болгож буй хичээлүүдийн олонх нь уул уурхайн салбартай ямар нэгэн байдлаар холбоотой
байдаг. Гэвч төгссөн оюутны тоо болон зах зээл дэх боловсон хүчний эрэлттэй таардаггүй
бөгөөд мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн чанарын асуудал хөндөгдөж байна. Хүснэгт
1эд Баянхонгор аймгийн дээд сургуулийн элсэлтийн тоог харуулсан. Эдгээр
байгууллагуудад эмэгтэй оюутны тоо их байдаг бөгөөд энэ нь ЭМ компанийн хувьд
ирээдүйд эмэгтэйчүүдийн оролцоо боловсон хүчинд өндөр байр суурь эзлэхийг харуулж
байна. Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хүйсээр салган мэдээллэх боломжгүй байв. Мөн Хүснэгт
1эд Баянхонгор аймагт шашны сургууль, коллежид элсэгчдийн тоог үзүүлэв. 2015 - 2017
оны хооронд энэ тоо харьцангуй бага байсан боловч 2018 онд 81 болж өссөн ба бүх
элсэгчид нь буддын сургуульд суралцдаг байна.
Хүснэгт 1 Баянхонгор аймагт дээд сургуулиудад суралцдаг оюутнууд
Байршил
Мэргэжил
олгох,
техникийн
байгууллагууд
Их, дээд
сургуулиуд,
коллеж
Шашны
сургууль,
коллежууд

Хүйс
Эрэгтэй
Эмэгтэй

2014
762
721

2015
695
734

2016
578
723

2017
525
543

2018
519
532

Эрэгтэй

69

69

69

55

69

Эмэгтэй

136

156

156

108

139

Хүйсээр
салган авч
үзсэн
мэдээлэл
байхгүй

26

18

0

4

81

Эх сурвалж: СМНС 2019 он

Баянхонгор Политехник коллежийн санал болгож буй хөтөлбөрүүдийг доорх хүснэгтээр
үзүүлэв.
Хүснэгт 2 Баянхонгор аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт коллежаас санал болгодог
хөтөлбөрүүд
Техникийн боловсрол
(1.5 - 3 жил)

Мэргэжил олгох сургалт
(2.5 жил)

Мэргэжил олгох сургалт
(1 жил)












Тоосгочин



Оёдолчин












Аж үйлдвэрийн
техникч





Барилгын техникч




Оёдлын техникч



Сантехник, халаалт,
агааржилтын техникч

Цахилгааны техникч
Аюулгүй байдлын
техникч
Хүнс, үйлчилгээний
салбарын техникч
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Засалчин
Сантехникч
Мужаан
Цахилгаанчин
Механик
Оператор
Тогооч, нарийн боовны
тогооч

Мах боловсруулах мэргэжилтэн
Дизайнер- арьсан эдлэл
Гар урлал
Барилгын суурь мэргэжилтэн
Сантехникч
Мужаан
Механик
Оператор
Тогооч, нарийн боовны тогооч
Оёдолчин
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Үсчин




Гуталчин



Хөгжимчин
(уламжлалт)

Гоо сайхны
мэргэжилтэн
Цахилгаан барааны
засварчин










Үсчин




Нарийн бичээч

Гоо сайхны мэргэжилтэн
Гуталчин
Цахилгаан барааны засварчин
Барилгын мужаан
Хөдөө аж ахуйч
Эсгий үйлдвэрлэлийн мэргэжилтэн
Ноос, ноолуурын анхан шатны
боловсруулалтын техникч
Цэцэрлэгч

Эх сурвалж: Мэргэжлийн сургалт коллеж, 2019 он

Мэргэжлийн сургалтын төвөөс зохион байгуулдаг арга хэмжээ, нэмэлт хөтөлбөрүүдийг доор
жагсаав.
•

Цэргийн алба хаасан иргэд, засан хүмүүжүүлэх газраас суллагдсан болон ял
эдлэгч хүмүүс, нийгмийн ажилтнууд, эцэг эхчүүд, эрхэлсэн ажилгүй иргэд,
дунд сургуулийн багш нар, их дээд сургуулийн төгсөгчдөд Баянхонгорын
Политехник коллеж нь мэргэжлийн чиглэл өгөх хөтөлбөрүүдийг санал
болгодог. 2014 онд коллеж байгуулагдсанаас хойш нийт 15,000 гаруй хүнийг
тус сургалтад хамрагдуулсан. Хөтөлбөрт орон нутгийн боловсон хүчний зах
зээлийн талаар мэдээлэл, нээлттэй ажлын байр, мэргэжлийн зөвлөгөө
зөвлөмж өгдөг байна. 2018 онд 2,606 хүн тус хөтөлбөрт хамрагдсан бөгөөд
85% нь бүрэн дунд сургуулийн сурагчид болон төгсөгчид байсан байна
(Баянхонгорын Политехник коллеж 2019 он).

•

Баянхонгорын Политехник коллеж нь “Аж ахуйн нэгжид түшиглэсэн дадлага
сургалтын газар” байгуулах ажлыг “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд
суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт” төслийг хэрэгжүүлж буй ГХА,
Баянхонгор аймгийн “Навтгар Хайрхан” ХХК-тай хамтран эхлүүлсэн байна.
“Аж ахуйн нэгжид түшиглэсэн дадлага сургалтын газар” нь барилгын
салбарын мэргэжилтнүүд, боловсон хүчнийг аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлд
бэлтгэх үндсэн төв болох зорилготой байна (Баянхонгорын Политехник
коллеж 2019 он).

•

Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Өлзийт төв нь амьдрах
ухаан сургалтыг цэргийн алба хаасан иргэд, засан хүмүүжүүлэх газраас
суллагдсан ял эдлэгч хүмүүс, нийгмийн ажилтнууд, эцэг эхчүүд, эрхэлсэн
ажилгүй иргэд, дунд сургуулийн багш нар, их дээд сургуулийн төгсөгчдөд
зориулж зохион байгуулж байна. Жишээлбэл, хувь хүний харилцааны ур
чадвар, өөртөө итгэх итгэл, шийдвэр гаргах чадвар, стресс ба сэтгэл
хөдлөлийг удирдах чадвар, хүйсийн болон хүчирхийллийн талаар мэдлэг,
төлөвлөх ур чадвар зэрэг нийт 12 элемент бүхий сургалтыг санал болгодог
байна.

•

2007 онд Бизнесийн инкубатор төвийг Баянхонгорын Политехник коллежийн
хажууд байгуулсан байна. Тус төв нь бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах
сонирхолтой идэвхтэй иргэдийн ур чадварыг олон төрлийн сургалт, зөвлөгөө
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өгөх үйлчилгээгээр чадавхыг бэхжүүлэх зорилготой ажилладаг байна. Тус төв
нь одоогоор нийт 200 гаруй хүнд бизнесийн талаар мэдээлэл өгөх сургалт
зохион байгуулсан бөгөөд тус сургалтуудаар бага болон бичил бизнест
ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүдийн талаар мэдээлэл өгч, 800 гаруй хүнд
бизнесийн сургалт зохион байгуулсан байна (Баянхонгорын Политехник
коллеж 2019 он).
Албан бус боловсрол
Албан бус боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг Боловсролын тухай хуулийн 17.2
дугаар зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 116 тоот тогтоолоор (1997)
баталсан байдаг. Албан бус боловсролын систем нь албан боловсролыг дэмжих албан бус
боловсролын хөтөлбөрүүд болон амьжиргааг дэмжих боловсролын хөтөлбөрүүдийг
дэмжин ажилладаг. Үүнд:
•

Бичиг үсэг заах анхан, дунд, гүнзгий шатны сургалт;

•

Сургууль завсардсан хүмүүст (бага, дунд, бүрэн дунд боловсролыг хамарна)
сургуулийн сертификат олгох зорилгоор ажлын бус/оройн цагаар анги
танхимд богино хэмжээний сургалт зохион байгуулах нэмэлт боловсролын
үйлчилгээ;

•

Амьдрах ур чадвар олгох сургалт (амьдрах ур чадвар, эрүүл мэнд болон
бусад).

Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдад сургууль завсардсан болон албан сургуулийн сертификат
авах хүсэлтэй 25-аас 30 насны хүмүүстэй ажилладаг Насан туршийн боловсрол төв үйл
ажиллагаа явуулдаг. ГМЯ-аар Шинэжинст суманд залуучуудын хувьд тус хөтөлбөрүүдэд
тэдгээр хүмүүсийг бусад хүмүүс боловсролгүй гэж ойлгох айдастайгаас болж оролцох
явдал бага байдаг гэж хариулсан байна. Сумын захиргаанаас эцэг эхчүүдийг хүүхдээ
сургуульд явуулахад идэвхтэй дэмжиж, сургууль тасалдахаас урьдчилан сэргийлж 1 ,
сурлагын өндөр дүн авахад дэмжлэг үзүүлдэг гэж дурдсан байна.
Эрчим хүч, дулааны дэд бүтэц
Эрчим хүчний дэд бүтэц
Эрчим хүч нь улс орны үндэсний эдийн засаг, тогтвортой хөгжил, ард иргэдийн амьдралын
чанарт шууд нөлөөлдөг. Өнөөг хүртэл Монгол улсад бүх эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түгээлт,
хуваарилалтыг төрөөс хариуцан зохицуулалт хийдэг байсан.
Монгол улсын эрчим хүчний суурь хүчин чадал нь 1,158 МВт боловч эрчим хүчний
байгууламжуудын эдийн засгийн насжилт, элэгдлээс хамаарч зөвхөн 969 МВт-ийн хүчин
чадалтайгаар ажиллаж байна. 2017 оны байдлаар тог цахилгаан эрчим хүчний эрэлтийн 20
гаруй хувийг импортоор авч байна. Монгол улсын эрчим хүчний салбарын нийт суурь хүчин
чадлын 91% нь нүүрсээр галладаг эрчим хүч үйлдвэрлэлээс хамааралтай байдаг бөгөөд
энэ нь нийт CO2 ялгарлын 63%-ийг эзэлдэг. Монгол улс нь дэлхийд нүүрс эрчимтэй
хэрэглэдэг эдийн засагтай орнуудаас 5-аар байранд жагсдаг байна (АХБ 2018 он).

1

2018 онд Шинэжинст суманд сургууль тасалдалт 2 бүртгэгдсэн бөгөөд эдгээрийн 1 нь зохих
шалгалтаа өгсөн байна. Үлдсэн 1 нь 9 дүгээр ангийн боловсролоос тасалдсан бөгөөд албан бус
боловсрол авсан. Сургууль завсардсан үндсэн шалтгаан нь гэр бүлийн гишүүдэд туслахаар мал
маллах байсан (тухайн сурагч сургуульдаа үргэлжлүүлэн суралцахыг хүсээгүй). (ГМЯ, Шинэжинст
2019 он).
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Монгол улсын хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний сүлжээ нь дөрвөн системээс бүрддэг ба
нийт хүн амын 97%-ийг бүрэн хангадаг байна. Төвийн эрчим хүчний систем нь эрчим хүчний
нийт хэрэгцээний 90% хувийг нийлүүлдэг. Тус салбарт хувийн хэвшлийн салбарын дэмжсэн
сэргээгдэх эрчим хүчний 400 МВт -ийн төслүүд хэрэгжиж байгаа ба одоогоор 120 МТв-ийг
ашиглалтад нийлүүлж байна. Мөн хүн амын 25%-д нийлүүлдэг Монгол улсын баруун бүсийн
эрчим хүчний сүлжээнд 2010-аас 2015 оны хооронд эрчим хүчний эрэлт жилд дунджаар
10%-иар өссөн бол газар зүйн хувьд алслагдсан байрлалтай суурин газруудын эрчим
хүчний эрэлт бага учир хувийн хэвшлээс сэргээгдэх эрчим хүчний хөрөнгө оруулалт татаж
чадаагүй байна (АХБ 2018:2).
Зураг 2-т Баянхонгор аймгийн эрчим хүчний системд холбогдсон Монгол улсын хэмжээнд
ашиглагдаж буй таван эрчим хүчний системийг харуулсан болно.

Эх сурвалж: Энэбиш, Н.

Зураг 2 Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн системийн газрын зураг
Түлшний зардал өндөр, хэрэглэгчдийн санхүүгийн чадвар бага байх нь тог цахилгааны
хэрэглээ, үйлдвэрлэлд саад болдог. Монгол Улсын Засгийн газраас эрчим хүчний сүлжээнд
холбогдоогүй сумдыг холбох зорилгоор үндэсний эрчим хүчний сүлжээг (220 кВ, 110 кВ-ын
цахилгаан дамжуулах шугам, 35 кВ-ын түгээх шугам) өргөтгөхөөр зорьж байна. Өргөтгөлийн
ажлыг улсын төсөв, Монгол Улсын хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэх юм. 2017 оны байдлаар
нийт 331 сумдаас 304 нь дотоодын эрчим хүчний системд холбогдсон ба үлдсэн 27 сумдын
12 нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангагдсан байна. Мөн 7 аймгийн 13 хилийн
сумд нь хөрш зэргэлдээ орнуудын (ОХУ, БНХАУ) цахилгаан эрчим хүчний системд
холбогдсон байдаг. (Эрчим хүчний яам 2017 он) Анхны сүлжээг өргөтгөх эрчим хүчний
шугамын барилгын ажлын хөтөлбөрт 7000 км-ийг хамрахаас өнөөг хүртэл 2300 км-ийг бүрэн
хамарсан байна. Зарим газруудад дамжуулалтын шугамыг барьж байгуулсан боловч эрчим
хүчээр хангаж амжаагүй байгаагаас хамаарч, ажиллагаагүй байсаар байна. Зураг 3-т ЭХЯны эрчим хүчний хөгжлийн төлөвлөлтийг харуулсан бөгөөд Баянхонгор аймагтай хамгийн
ойр Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл суманд байгуулагдаж буй Баянтээгийн цахилгаан
станцыг харуулсан болно (Эрчим хүчний яам 2017 он).
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Эх сурвалж: Энэбиш, Н.

Зураг 3 Төлөвлөгдсөн ба хэрэгжүүлж буй төслүүд
2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдыг Баянтээгийн дэд
станцад холбон Төвийн эрчим хүчний системд (IKON.mn 2014 он) холбосон байна. Тус
сумдыг төвийн эрчим хүчний сүлжээнд холбож чадсан ч цахилгааны хамгийн дээд хүчин
чадал нь Шинэжинст сумын хувьд 35 кВ, Баян-Өндөр сумын хувьд 15 кВ байна. Түүнээс
гадна, эрчим хүчний чанар хангалтгүй байдаг бөгөөд төлөвлөсөн болон төлөвлөгөөт бус
байдлаар тог тасалдах нь эрчим хүчний найдвартай байдалд нөлөөлж байна.
Өрхийн судалгаанд оролцогчдын ердөө 31% нь төвийн эрчим хүчээс тог цахилгаан авдаг
гэсэн бол ихэнх буюу 64% нь сэргээгдэх эрчим хүчинд (нарны эрчим хүч) тулгуурладаг гэж
хариулжээ. Энэ нь төслийн нөлөөллийн бүс буюу хөдөө амьдарч буй олон тооны өрхүүдтэй
түүврийн аргаар хийсэн өрхийн судалгааны үр дүнтэй адил байна. Малчин өрхүүд нь жижиг
оврын төвлөрсөн бус эрчим хүчний хангамжийг ашигладаг ба ялангуяа алслагдсан газар
нутагт эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангах боломжтой зөөврийн нарны зайн
системд илүү түшиглэн амьдардаг.
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Зураг 4 Төслийн нөлөөллийн бүсэд хэрэглэдэг цахилгаан эрчим хүчний эх сурвалж
Аймгийн хэмжээнд дээр дурдсан ерөнхий эрчим хүчний эх үүсвэрээс гадна, говийн бүс
нутагт нарны болон салхины эх үүсвэрийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой
байдаг. Олон улсын санхүүгийн корпорацын (ОУСК) хамтын санхүүжилтээр төсөлтэй
холбоотойгоор сэргээгдэх эрчим хүчний хангамжийн хувилбаруудыг бий болгох талаар
урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл, судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байдаг. Сэргээгдэх
эрчим хүчний талаарх судалгаа нь тухайн газартай холбоотой сэргээгдэх эрчим хүчний
бизнесийн кейс болон Монгол орны Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэмжих үүднээс
ирээдүйд уул уурхайн үйл ажиллагаанд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахын давуу тал
боломжуудыг танилцуулсан байна. Эхний байдлаар төсөл нь төвлөрсөн бус, дизель
генератор, нарны болон зайн хураагуур зэрэг холимог цахилгаан станцуудыг ашиглахаар
төлөвлөж байна.
Дулааны дэд бүтэц
Монгол улсад дулаан үйлдвэрлэлийг нүүрс шатаах замаар гаргаж авдаг. Төвлөрсөн дулаан
хангамж нь Монгол улсын хэмжээнд чухал үндсэн үйлчилгээ боловч хүн бүрд хүртэмжгүй
байдаг бөгөөд ялангуяа Шинэжинст, Баян-Өндөр гэх мэт хөдөө орон нутгийн сумдын ард
иргэд авах боломжгүй байдаг. Сумын хэмжээнд одоогийн ашиглаж буй халаалтын систем
нь ихэвчлэн (i) жижиг зуух; (ii) сургууль, дотуур байр, эмнэлэг, орон нутгийн засаг
захиргааны оффисын барилга болон зарим орон сууцанд ашигладаг төвлөрсөн бус нам
даралтад зуух юм.
Баянхонгор аймгийн хувьд төвлөрсөн халаалтын шугам сүлжээ байдаггүй. Хүйтний улиралд
хэд хэдэн зөвхөн дулаан үйлдвэрлэх зуух ажиллаж үндсэндээ төрийн байгууллагуудын
барилга байгууламжид холбогдсон байдаг. ГМЯ-аар тус аймагт "Монгол Улсын Засгийн
газраас дулааны станц болон дамжуулах хоолойн төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа
ба байгуулах талаар шийдвэр гарч холбогдох судалгаа хийгдэж эхэлсэн" гэж дурдсан. Энэ
бүтээн байгуулалтын дуусах огноо, цагийн хуваарь эсвэл нарийвчилсан мэдээлэл байгаа
эсэхийг баталгаажуулах боломжгүй байсан.
Сумын түвшинд мөн адил халаалтын систем байдаггүй бөгөөд зарим байгууллагууд нам
даралтын уурын зуух ашигладаг (Эко Трейд ХХК 2018a). Бойлеруудад ашигладаг нүүрсний
түлшний хангамжийг Гоби Коал Энд Энержи ХХК-ын Шинэжинст суманд ажиллуулдаг
Онгоны нүүрсний уурхайгаас авдаг байна.
Өрх айлууд болон жижиг бизнесийн аж ахуй нэгжүүдийн дулаан үйлдвэрлэл нь төвлөрсөн
систем бус өөр хооронд хараат бус байдлаар байдаг. Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдад
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амьдарч буй өрхүүдийн хувьд зууханд нүүрс, мод, малын аргал хөрзөн ашигладаг байна.
Сумын өрх айлууд орон нутгаас дулаан үйлдвэрлэлд нүүрс худалдан авдаг бөгөөд заг
модыг түлдэг байна. Өрхийн судалгаанаас үзэхэд нийт өрхийн 90% нь уламжлалт аргаар
мод, нүүрс, малын аргал хөрзөн түлдэг гэж хариулжээ.
3%

8%

Уламжлалт халаалтын арга
(мод, нүүрс, малын аргал
хөрзөн)
Хувийн цахилгаан халаагуур

Хувийн нам даралтын зуух
90%

Зураг 5 Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй өрхүүдийн хэрэглэж буй халаалтын төрөл
Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй өрхийн хэрэглэж буй түлшний төрлийг асуухад тал
нь (47%) аргал хөрзөнг түлшний эх үүсвэрээр ашигладаг бол нүүрс, модыг 26% нь голлон
ашигладаг байна. Нүүрс ашиглах нь үнийн хувьд илүү үнэтэй сонголт тул аргал хөрзөн
ашигладаг өрх их байна. Харин модны эх үүсвэр тус нутагт хомсдолтой байдаг байна.
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Зураг 6 Төслийн нөлөөллийн бүсэд хэрэглэж буй түлшний төрөл
Усны дэд бүтэц
Энэ хэсэгт усны дэд бүтцийн талаар ерөнхий мэдээллийг өгнө. Энэ хэсгийг Бүлэг B5 Усны
Нөөц хэсэг буюу нарийвчилсан усны нөөцийн талаарх мэдээлэл, төслийн нөлөөллийн бүс
нутагт усны нөөцийн нарийвчилсан зураглалтай уялдуулан унших шаардлагатай.
Улсын хэмжээнд цэнгэг усны эх үүсвэрээс татсан усны хэмжээ нь маш бага (ойролцоогоор
1.5%) байдаг. Хэд хэдэн бүс нутагт гүний болон гадаргын усны нөөцөөс давсан байдлаар
ашиглах тохиолдол гарсан бөгөөд усан хангамжийн үйлчилгээ дутмаг байдал нь Монгол
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улсад тулгарч буй гол асуудлуудын нэг юм. Эдгээрт хүргэж буй гол шалтгаануудад
хурдацтай хотжилт, уур амьсгалын өөрчлөлт, уул уурхайн үйл ажиллагаа, бодлого, усны
нөөцийн менежментийн системийн дутмаг байдал зэрэг багтаж байна. Монгол улсад
тулгарч буй гол бэрхшээл нь ялангуяа хөдөө орон нутгийг ариун цэврийн үйлчилгээ, ундны
усаар үр дүнтэй хангах явдал юм. Үүнд Монгол орны эрс тэс уур амьсгал ихээр нөлөөлөх
бөгөөд усны шугам хоолой хөлдөхөөс сэргийлэх зорилгоор дулаалга хийх, тодорхой гүнд
байршуулах зэрэг асуудлууд үүсдэг.
Ерөнхий усны үйлчилгээний хүртээмж бараг бүх нийтэд хүрсэн байдаг боловч нийт хүн
амын зөвхөн дөрөвний нэг нь өөрийн байрнаас шууд ус хүлээн авдаг байна. Хот хөдөөгийн
усны үйлчилгээний хүртэмжийн хувьд зөрүү маш их байдаг бөгөөд хөдөөгийн хүн амын
зөвхөн тал хувь нь ерөнхий усны үйлчилгээг ашиглах боломжтой байдаг. Монголын
уламжлалт нүүдлийн заншлаар амьдардаг хүн амын хувьд энэ асуудал илүү хүндрэлтэй
болдог бөгөөд эдгээр хүн ам нь чанар маш муу худгаас ундны усыг авч хэрэглэж байна.
Аюулгүй, найдвартай ундны ус ашиглах нь улсын хэмжээнд болон хүний эрхийн асуудал
болж байна. Уг хүний эрх нь ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрх боловч
Монгол улсын Засгийн газар, хууль эрх зүйн хүрээнд, ИНБ-ууд, нийт ард иргэдийн дунд энэ
талаар мэдлэг дутмаг байна.
2012 он хүртэл Баянхонгор аймгийн төв нь маш муу усны дэд бүтэцтэй байсан бөгөөд
тухайн үед Баянхонгор аймгийн 29,000 оршин суугчдын 26,000 нь гэр хороололд амьдардаг
байсан. Тэдгээрийн усны хэрэгцээг усны машинаар 11 ус түгээх цэгээр хангадаг байсан.
Хангамж хязгаарлагдмал байсан ба ундны усыг буцалгаагүй бол хоол хүнсэнд хэрэглэхэд
аюултай, хүнд металлын агуулга ихтэй байсан байна. АХБ-наас Баянхонгор аймгийн усны
дэд бүтцийг шинэчлэх төслийг хэрэгжүүлснээр хоёр усны худгийг дахин сэргээж, шинээр
нэг худаг байгуулж, хлоржуулах байгууламжийг байгуулсан байна. Үүний үр дүнд, 2015 он
гэхэд Баянхонгор хотын төвийн дундаж гэрээс тогтмол, цэвэр ундны усны хангамжид хүрэх
зай 250 метрээс доош болсон байна (АХБ 2015 он).
Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын хувьд ундны усны хангамжтай боловч ус түгээх эсвэл
бохир ус цэвэрлэх байгууламж байдаггүй. Үүнээс гадна, тус сумдад түр зуурын горхи, далан
сувгаас гадна гадаргын усны хүрэлцээ дутмаг байдаг. Мөн тус сумууд төвийн усан
хангамжийн системд холбогдоогүй тул усны хүртээмж, чанарын асуудал үүсдэг. Өмнө нь
Шинэжинст сумын хувьд хүнд, чанар муутай ус ашигладаг байсан бол 2018 онд ЭМ
компанийн тусламжтайгаар баталгаатай ундны усны эх үүсвэртэй болж сумын
захиргаанаас өдөрт 2 удаа усны машинаар айл өрхүүдэд ус түгээх болсон байна. ЭМ
компанийн дэмжлэгтэйгээр Шинэжинст суманд “Ухаалаг худаг” ундны усаар хангах
системийг хэрэглэж эхлээд удаагүй байгаа бөгөөд хэрэглэгчид карт ашиглан автомат
хэмжилтийн системээр дамжуулан ус авдаг болсон. Баян-Өндөр сумын төвд ундны цэвэр
усны эх үүсвэр бүхий 2 худаг байдаг бөгөөд 600 литрийн багтаамжтай 2 усан сан, өдрийн 3
тоннын хүчин чадалтай ус цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэгч тоног төхөөрөмжтэй.
ГМЯ, ЗБХ-ээр танилцуулсан усны дэд бүтэцтэй холбоотой асуудлуудад:
"Сумын төвийн айл өрхүүдэд ус дамжуулах усны шугам хоолойн систем бий болгох
шаардлагатай байна."
ЗБХ, Шинэжинст сум
"Усны хангамж хангалтгүй байна."
ГМЯ, Баян-Өндөр сум
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"Усны чанар нь газар зүйн байршил, ус агуулах хөрс зэргээс шалтгаалан муу байдаг. Айл
өрхөд төвийн шугамд холбогдсон хэрэглээний ус байдаггүй. Усыг усны хоолойгоор дамжуулан
авах бус зөвхөн тээврийн хэрэгсэл, тэргээр тээвэрлэж авдаг."
ГМЯ

Төслийн нөлөөллийн бүс нутагт ундны усны гол эх үүсвэрийг өрхийн судалгаанд
мэдээлснээр хамгаалалтгүй худаг (33%), рашаан/гол горхи (29%), хамгаалагдсан худаг
(22%), тээврээр түгээх (12%) зэрэг эх үүсвэрүүд багтдаг байна. Зарим оролцогчид
"төвлөрсөн" гэж тэмдэглэсэн боловч шинээр байгуулагдсан ухаалаг худгийг андуурч
тэмдэглэсэн байна. Орон нутгийн ард иргэдийн хариулсан байдлаас харахад төслийн
нөлөөллийн бүс нутаг дахь ундны усны эх үүсвэр нь бохирдолд өртөмхий байгааг харуулж
байна. Мөн НҮБ-ийн Хүний эрхийн тусгай илтгэгчийн (НҮБ 2018 он) Монгол улсад хийсэн
айлчлалаар ундны ус болон ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийг үнэлэх ажилд
хийгдсэн дүгнэлтээр хөдөө орон нутагт тэгш бус байдлыг онцолж байна.
... Миний бие тус нөхцөл байдлыг Улаанбаатар хот болон Дундговь, Өмнөговь аймгуудаар
айлчлал хийхдээ мэдэж авлаа. Засгийн газраас авсан мэдээллээс нийт 334 сумаас зөвхөн 20
сумын төв усны төвлөрсөн системд холбогдсон байдаг. Бусад сумдын хувьд Засгийн газар,
хувийн аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүсийн байгуулсан дундын эсвэл бие даасан худаг ашигладаг.
Мөн 34 сум одоог хүртэл Монгол улсын ундны усны стандартад нийцсэн ундны усны эх
үүсвэргүй байгаа нь санаа зовниулсан асуудал болж байна.
Аюулгүй ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхэд үнэлгээ хийсэн НҮБ-ийн хүний
эрхийн тусгай илтгэгч,
Улаанбаатар хот, 2018 оны 4 дүгээр сарын 20
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Зураг 7 Төслийн нөлөөллийн бүс дэх ундны усны эх үүсвэр
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн тал хувь нь ундны усны чанарыг бүх улирлын турш сайн
байдаг гэж хариулсан боловч төслийн нөлөөллийн бүс нутагт байдаг худгуудын усны чанар
улсын ундны усны стандарт шаардлагыг хангадаггүй байна. Усыг унданд хэрэглэхээс өмнө
цэвэршүүлэх шаардлагатай бөгөөд цэвэршүүлээгүй тохиолдолд урт хугацаанд уг усыг
хэрэглэх нь орон нутгийн ард иргэдийн дунд элбэг тохиолддог хоол боловсруулах эрхтэн
тогтолцооны эмгэг үүсгэдэг гэж ГМЯ, ЗБХ-ээр тайлагнасан байна. Шинэжинст сумын ЗБХээр нэгэн оролцогч ундны усны хүнд металлын агуулга нь дотоод эрхтэн тогтолцоонд
сөргөөр нөлөөлдөг гэж тэмдэглэсэн. Ундны усны чанар муу талаарх ойлголтыг 2017 онд
ЭМ компанийн худгууд дээр хийсэн шинжилгээгээр баталгаажуулсан бөгөөд уг
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шинжилгээгээр ундны усыг улсын стандартыг хангахгүй мөн байгалийн элементүүд усанд
агуулагдаж байгааг илрүүлсэн байна (ЭкоТрейд 2018a, b).
Малчдын ус ашиглалт, усны нөөцийн талаар дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлгийг Бүлэг В13 Газар
ашиглалт хэсэгт оруулсан болно.
Бохир усны шугам сvлжээний ариутгал ба хатуу хог хаягдлын удирдлага
НҮБ-ийн Хүний эрхийн тусгай илтгэгчийн (НҮБ 2018 он) Монгол улсад хийсэн айлчлалаар
ундны ус болон ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийг үнэлэх ажилд хийгдсэн
дүгнэлтээр дурдсанчлан Монголчуудын зөвхөн 13% нь бохир усны холболттой байна
(бохир усны насос). Мөн аймгуудын бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжууд нь бүрэн
цэвэршүүлж чаддаггүй байна. Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд тохирох техникийн
шаардлага, барилга угсралтын улирал богино, олон улсын зах зээлээс алслагдсан байдал
зэрэг нь дэлхийн стандарттай харьцуулахад бохир усны, ариутгал ба хатуу хог хаягдлыг
удирдах дэд бүтцийг барьж байгуулах, засвар үйлчилгээг хийх зардал өндөртэй байхад
хүргэж байна.
Монгол улсын хот суурин газруудад ариун цэврийн байгууламжууд нь их байдаг бөгөөд
зөвхөн орон сууцанд амьдардаг хүмүүс бохирын шугамд холбогдсон байдаг. Гэр хорооллын
болон хөдөө орон нутгийн иргэд нүхэн жорлон, уусгах нүх зэргээр ариутгал хийдэг байна.
Ердийн нүхэн жорлонд зохих засвар үйлчилгээг хийдэггүй бөгөөд гэр хорооллын иргэд нүх
дүүрэхэд шинээр дахин нүхэн жорлонг ухаж байгуулдаг байна. Хэдийгээр хот суурин газар,
аймгийн төвд илүү тохиолддог боловч зарим хуучин гэр хорооллын дүүргүүдэд шинээр
нүхэн жорлон хийх зайгүй болох асуудал үүсдэг байна. Гэр хорооллын иргэд мөн уусгах
нүхийг ашиглан хэрэглэсэн бохир усыг хаядаг. Бохир усыг гэрийн ойролцоо хаях нь элбэг
тохиолдоно. Гэр хорооллын орчин тойрон маш хуурай байдаг тул хөрсний гадаргуун дээрх
усны асуудал зуны улиралд хүчтэй бороо орохоос бусад тохиолдолд үүсдэггүй байна.
Монгол оронд хот суурин газруудад хатуу хог хаягдал ба устгалын байгууламжууд нь
ачааллаас давсан байдалтай байна. Хатуу хог хаягдлыг хог цуглуулах цэгээс авахдаа
ангилдаггүй нь аюул үүсгэдэг ба хог хаягдлын цэгүүд багтаамжаас давсан байна. Хатуу хог
хаягдлыг цуглуулах явц нь эмх замбараагүй байдаг бөгөөд хот суурин газруудад жижиг
хэмжээний албан бус хог хаях цэгүүд ихээр нэмэгдсэн. Малын гаралтай хаягдал, хуурай үнс
зэрэг нь хатуу хаягдлын томоохон хэсгийг бүрдүүлдэг. Жижиг хэмжээний хот тосгонд
Зөвлөлтийн үеэс хойш шинэчлэлт хийгдээгүй хогийн машинуудыг ашигладаг бөгөөд хүн
амын тоо өссөн ч хог хаягдлыг цуглуулах ажлын төсөв тогтмол хэвээр байна. Органик бус
хаягдал орон нутаг болон хүн амын дунд хараахан том асуудал болоогүй ба хүн амын
нягтаршил багатай байгаа тул олон жижиг хотууд хатуу хог хаягдал цуглуулах ажлыг үл
тоомсорлосон байдалтай байна (НҮБ 2018 он).
Баянхонгор аймгийн төвийн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь ажиллагаагүй болж 2012 он
хүртэл бохирыг хотоос ойр гол руу шууд урсгадаг байсан байна. Өмнө нь дурдсан АХБ-ны
төслийн хүрээнд 2015 онд нарийвчилсан шинэчлэл сайжруулалт хийж, олон улсын
стандартын дагуу бохир усыг ариутгалд оруулж байгаль орчинд нийлүүлэх болсон бөгөөд
4.2 км урттай бохирын шугам сүлжээг шинэчлэн засварласан байна (АХБ 2015 он). Сумын
хэмжээнд төслийн нөлөөллийн бүсэд бохир усны цэвэрлэх үйлчилгээ нь үндсэндээ нүхэн
жорлонгоос бүрддэг. Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын хувьд тулгарч буй гол асуудал нь
бохир усны дэд бүтэц дутмаг байдал юм. Доорх ишлэлд дурдсанчлан, ГМЯ, ЗБХ-ээр энэ
асуудлыг тэмдэглэсэн байна. Гэрт амьдарч буй айл өрхүүд зөвхөн нүхэн жорлон ашигладаг
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байна. Өрхийн судалгаагаар нийт өрхийн 80% гаруй хувь нь өөрсдийн гэр, сууцны гадна
бие засах газартай гэсэн бол 20% нь бие засах газар байхгүй гэж хариулжээ.
"Боломжийн үнэтэй бохир усны систем байгуулах шаардлагатай байна."
ГМЯ Баян-Өндөр сум
"Суманд бохир ус, ариун цэврийн систем дутагдалтай байна. Түүнчлэн сумын эмнэлэгт тус
систем байдаггүй нь харамсалтай байна. Айл өрхүүд болон сумын аж ахуй нэгж байгууллагууд
гадаа ухсан нүхэн жорлон ашигладаг ба сар, улирлаар ариутгал хийдэггүй."
ГМЯ Баян-Өндөр
"Суманд халуун усны/олон нийтийн шүршүүр байдаггүй. Ариун цэврийн байгууламж, цэвэр ус,
бохир устай холбоотой ямар ч шугам сүлжээ байдаггүй. Тиймээс айл өрхүүд өөрийн бие засах
газартай бөгөөд бохир усны нүх ашиглаж (зарим нь) байна. "
ГМЯ Шинэжинст сум

Хог хаягдал зайлуулах ажлын хувьд маш бага хөгжсөн бөгөөд сумын төвүүдээс ойр энгийн
ландфил аргаар булдаг байна. Сумын хэмжээнд хогны машинаар сумын төвийн ард
иргэдээс хогийг цуглуулах үйлчилгээг хийж гүйцэтгэдэг. Энэ талаар олон төрлийн чуулга
уулзалтаар тэмдэглэсэн ба ялангуяа Шинэжинст сумын хувьд хогийг дахин боловсруулах,
хог хаягдлыг ангилах ажилд сайжруулалт хийх боломжтойг дурдсан байна (Доорх ишлэлээс
уншина уу). Мөн ЗБХ-ээр хог хаягдлыг дахин боловсруулахтай холбоотой бизнес, ажлын
байр бий болох зэрэг боломжууд байгааг илэрхийлсэн байна.
Хэдэн жилийн өмнөхтэй харьцуулахад хог хаягдлыг машинаар тогтсон маршрутаар
цуглуулах нь сумын төвд тогтсон практик болсон. Өнөөдрийн байдлаар хогийн машинууд
хогийг сумын төвөөс цуглуулан хог хаях талбай дээр авчирч хаядаг. Бид бүхэн хог хаягдлыг
ангилах ажлыг сайжруулах шаардлагатай байгаа бөгөөд боломжтой бол хог хаягдал дахин
боловсруулах үйлдвэр байгуулах хэрэгтэй байна. Энэ нь сумын ажилгүй иргэдэд ажлын байрыг
бий болгож, сумын орчин болон байгаль орчинг сайжруулна.
ЗБХ Шинэжинст сум

Өрхийн судалгаанаас харахад нийт өрхийн тэн хагас нь (53%) нь өөрийн хувийн хог
хаягдлын цэг/газрыг ашиглаж хогийг шатаадаг байна. 32% нь заасан цуглуулах цэгт хогийг
хаядаг, 12% нь бусад аргыг ашигладаг, 4% нь нүх ухаж хогийг булдаг гэж хариулжээ. Энэ
нь ерөнхийдөө хөдөө орон нутагт суурьшсан хүн амыг илэрхийлэх өрхийн судалгаатай
нийцэж байгаа бөгөөд тэдгээрийн дийлэнх нь заасан хог хаях цэгт хогоо хаях боломжгүй
хүмүүс байв.
Технологи, харилцаа холбоо, шуудангийн үйлчилгээ
Сүүлийн таван жилд Монгол улсын хүн ам мэдээллийн технологийн хувийн болон
мэргэжлийн бүтээгдэхүүний хэрэглээ нэмэгдсэнээр Монгол улсын хэмжээнд мэдээллийн
технологийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт огцом өссөн байна. Интернетийн
үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоо 2010 онд 30,103 байснаас 2016 оны 6 дугаар сар гэхэд 1,06
сая болж өссөн бөгөөд интернетийн нэвтрэлт 35.6%-аар өсжээ (Интернет лайф стат 2019
он). 2018 оны эцсээр интернет хэрэглэгч болон олон нийтийн сүлжээнд идэвхтэй
хэрэглэгчийн тоогоор 2 сая хүрч нийт 65%-ийн нэвтрэлттэй байна. Сүлжээн дэх
хөдөлгөөнийг төхөөрөмжөөр авч үзвэл 73%-ийг зөөврийн болон суурин компьютер, 25%ийг гар утас, 1%-ийг таблет эзэлж байна. 2018 оны байдлаар өдрийн дунджаар хамгийн
өндөр хандалттай байсан вэбсайтуудад youtube.com, facebook.com, google.com, gogo.mn
орсон байна (Дата Рэпортал 2018 он). Монголчуудын дунд гар утас, ухаалаг утасны
хэрэглээ огцом нэмэгдсэн бөгөөд 2015 онд хүн амын 60% нь ухаалаг утас хэрэглэж байсан
бол 2019 онд 102% болж өссөн байна. Мөн харилцаа холбоо, интернетийн технологийн
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эрэлт хурдацтай хувьссан. Цахилгаан харилцаа холбооны салбарт суурин шугам буурч
улсын хэмжээнд энэ шатнаас шилжих хөдөлгөөнт ба утасгүй технологийн хэрэглээнд
шилжиж байна. Улсын хэмжээнд 4 томоохон үүрэн телефоны үйлчилгээ үзүүлэгч Мобиком,
Скайтел, Юнител, Ж-мобайл зэрэг операторууд урьдчилсан болон дараа төлбөрт
үйлчилгээний багц бүхий харилцаа холбооны болон компьютерийн үйлчилгээ үзүүлж
байна.
Үүрэн телефоны үйлчилгээ үзүүлдэг 4 операторууд нь аймаг, сумын төвүүдэд хүрч
ажилладаг (Мобиком, Скайтел, Юнител, Ж-мобайл). Мөн оператор компаниар дамжуулан
интернетийн үйлчилгээгээр хангаж байна. Аймагт хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр дамжуулан
интернетээр бүрэн хангах боломжтой байна (ялангуяа гар утсаар). Хүртээмжид саад болж
буй зүйл нь үйлчилгээний зардал юм. Гэвч сүүлийн 10 жилд урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ
нь илүү хямдарч, төхөөрөмжийн үнэ буурсан байна.
Баян-Өндөр суманд хэрэглэгчид дата ашиглах, интернетийн сүлжээнд холбогдох амар
болсон тул интернетэд нэвтрэх боломж сайн байдаг. Шинэжинст сумын хувьд мөн адил
бөгөөд ГМЯ-аар Ж-Мобайл операторын үйлчилгээний гар утас, харилцаа холбоо болон
интернетийн сүлжээнд хамрагддаг ба интернет ашиглахад бусад сумтай харьцуулахад
сайн байдаг гэж хариулсан байна. Мөн Шинэжинст сумын хувьд бүх малчид (100%) гар утас
болон интернетийн сүлжээнд холбогдсон байна. Тус хоёр суманд суурин утас байдаггүй
бөгөөд хүмүүс гар утасаа ашиглан интернетэд нэвтэрдэг байна. ГМЯ, ЗБХ-ээр авсан
хариултыг өрхийн судалгаагаар баталгаажуулсан бөгөөд төслийн нөлөөллийн бүсэд
амьдарч буй нийт өрхийн 99% нь гар утсаар харилцаа холбоо үүсгэдэг ба хүртээмж сайн
гэж хариулсан. Гэвч Зураг 8-т үзүүлснээр, интернетийн хэрэглээ нийтлэг биш бөгөөд нийт
өрхийн 52% нь интернет ашигладаг, 47% нь интернет ашигладаггүй гэж хариулжээ. Нийт
өрхийн 73% нь өөрсдийн гэрээс интернетэд холбогдох боломжтой гэсэн бол 27% нь
интернетэд нэвтрэхэд дунджаар 17 км туулах шаардлагатай гэж хариулжээ. Хамгийн хол
дундаж зай нь 50 км байсан бол хамгийн ойр дундаж зай нь 1 км байна.
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Зураг 8 Интернет ашигладаг өрх (судалгаанд хамрагдагсад)
Өрхийн судалгаагаар өрхүүдээс интернетийн хэрэглээний давтамжийг асуухад 39% нь
тогтмол (долоо хоног бүр), 29% нь өдөр бүр, 24% нь заримдаа, 7% нь хааяа болон бараг
ашигладаггүй гэж хариулсан байна. Мөн суманд “facebook”-ийн хагас төрийн оролцоотой
групп хуудас байдаг. “Facebook”-ийн групп, видео, шууд нэвтрүүлэх, зураг, контент зэрэг нь
чухал оролцогч талуудтай харилцах харилцаа холбооны стратеги болж байна.
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Зураг 9 Өрхийн интернет ашиглалтын давтамж
Баянхонгорын орон нутгийн харилцаа холбоонд 4 орон нутгийн сонингийн компани байдаг
ба тэдгээрээс 1 нь хүүхдийн сонин сэтгүүл, 1 нь төлбөртэй сурталчилгааны сонин байна.
Мөн аймгийн хэмжээнд 2 ФМ радио станц болон 2 телевизийн суваг байдаг. Орон нутгийн
сүлжээнд өргөн цар хүрээтэй мэдээлэл цацдаг ч төрөлжилтийн хувьд хязгаарлагдмал
байна. Эдгээр орон нутгийн харилцаа холбооны төрлүүдээс бусад сумд болон малчдад
хүрдэг нь орон нутгийн сонин байна. Гэвч өрхийн судалгаанд хамрагдсан өрхийн 70% нь
орон нутгийн сонин уншдаггүй бөгөөд сонин сэтгүүл нь сумын хэмжээнд үр дүн багатай
харилцаа холбооны хэрэгсэл гэж үзсэн байна. Сумын радионы хувьд мөн ижил үр дүнтэй
байсан бөгөөд нийт өрхийн 80% нь радио сонсдоггүй гэсэн байна. Ихэнх малчид, сумын
төвийн өрх айлууд хиймэл дагуулын телевизтэй бөгөөд Монгол улс даяар цацаж буй
сувгуудыг хүлээн авч үздэг байна. Харин телевиз нь иргэдийн мэдээлэл авах чухал эх
үүсвэр болдог бөгөөд төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй залуучуудын хувьд 45% нь
телевизээс мэдээ мэдээлэл авдаг гэж хариулсан. Тиймээс харилцаа холбоо, хамтын
ажиллагааг үр дүнтэй байлгах үүднээс олон төрлийн арга барилыг ард иргэдтэй
харилцахад ашиглах шаардлагатай юм.
2011 онд Монгол Улсын Засгийн газраас “Өрх бүрт шуудан” хөтөлбөрийг баталж 2020 онд
дуусгах төлөвлөгөө гаргасан байдаг. Тус хөтөлбөр нь шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх,
хэрэглэгчийн шаардлагыг илүү сайн хангах, шуудангийн салбарт шинэ мэдээлэл,
технологийн хөгжүүлэлтийг хийж гадаадын орнуудын адил шуудангийн салбарын
өрсөлдөөнийг сайжруулах зорилготой байна (Монгол улсын Засгийн газар 2011 он). Тус
хөтөлбөрийн хүрээнд үндсэн сүлжээний ложистикийн үйлчилгээг шинэ тоног төхөөрөмжөөр
шинэчилж, 66 шуудан тээврийн машиныг “GPS” хяналтын сүлжээнд холбосон байна. 2015
онд хөдөлгөөнт шуудангийн үйлчилгээг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд танилцуулсан. Одоогоор
хийгдэж буй ажлуудад ерөнхий сүлжээ, техникийн тоног төхөөрөмж, автомашины шинэчлэл
зэрэг багтаж байна. Мөн алслагдсан газруудад шууданг илүү бүтээмжтэй хүргэх, хот
хооронд болон орон нутгийн шуудангийн үйлчилгээний бүтцийг дахин өөрчлөх, шуудангийн
солилцоо хийх бүс нутгийн төв шинээр байгуулах талаар судалгаа хийгдэж байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын хувьд 7 хоног бүр сумын захиргаанд Баянхонгор аймгийн
төвөөс шуудангийн хүргэлт хийгддэг байна.
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Зам тээврийн дэд бүтэц
Зам тээвэр, замын хөдөлгөөний талаар Бүлэг B16 Замын хөдөлгөөн ба зам тээвэр хэсэгт
хэлэлцсэн болно.
Зам тээврийн дэд бүтэц
Баянхонгорын нисэх буудал (BVN / ZMBH) нь нисэх хоёр зурвастай бөгөөд Улаанбаатар
хотоос долоо хоног бүр ирэх, буцах нислэгээр улирлаас хамааран үйлчилгээ үзүүлж байна.
2012- 2018 оны хооронд Цэнхэр Номин хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий хуурай нуурын
суурин дээр Монголын Иргэний Агаарын Тээврээс газрын хөнгөн агаарын хөлөг түр буух
зурвас байрлуулж байсан. Тус түр буух зурвасыг жил бүр баталгаажуулах шаардлагатай
байдаг. Улаанбаатар хотоос хамгийн багадаа 2 удаагийн хувийн захиалгын нислэгийн
үйлчилгээ хийж болох бөгөөд Цэнхэр Номин хүртэл агаарын хөлгөөр 1 талдаа 3 цаг, нисдэг
тэргээр 5 цаг нисдэг байна.
Төмөр замын дэд бүтэц
ХАТ-ийн хэрэгжих бүс нутаг нь Монгол оронд хүн амын сийрэг нягтаршилтай газруудын нэг
боловч БНХАУ-аас Монголын баруун өмнөд хэсэгт байрлах ашигт малтмалд хүрэх дэд
бүтэц хурдацтай хөгжиж байна. Баянхонгор аймгийн хувьд төмөр замын дэд бүтэц
байдаггүй боловч БНХАУ-тай залгаа хил дагуу бүрэн автоматжуулсан 3 зам бүхий
терминалтай нүүрс зөөх төмөр замын байгууламж байгуулсан бөгөөд нүүрсийг төмөр замд
шилжүүлэн Жиаюугуан-Секе төмөр зам, Эжинь-Хами төмөр зам, Линьхэ-Секэ төмөр замын
сүлжээгээр тээвэрлэх боломжтой болдог. Монгол улсын хэмжээнд Баянхонгор аймгийг
дайран өнгөрөх төмөр замын өргөтгөлийн төлөвлөлтийн ажил хийгдэж байна. (Гансүх 2018
он).
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг (ТНӨӨХ) төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон
төслийг дуусгавар болгохтой холбоотой үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар
нөлөөлж амьжиргаа залгуулах, өртөмхий байдалд нөлөөлөх нийгмийн бүлэг, олон нийт гэж
тодорхойлно. ХАТ-ийн хөгжүүлэлтийн үр дүнд хүн амын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртсөн
хүмүүс, орон нутгийн ар иргэдэд дараах хамаарна. Үүнд:
•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын бүх оршин суугчид ба сумын төвд амьдарч
буй иргэд;

•

Баян-Өндөр сумын Уртын гол баг, Шинэжинст сумын Идрэн багын оршин
суугчид.

Дүгнэлт
Төслийн нөлөөллийн бүс нутагт нийгмийн дэд бүтэцтэй холбоотой хэд хэдэн анхаарах
шаардлагатай чухал сэдвүүд байна. Үүнд:
•

Тус сумдад боловсролын үйлчилгээ нь дунд сургуулиар хязгаарлагдаж байна
(1-ээс 9 дүгээр анги хүртэлх). Баян-Өндөр суманд тулгарч буй асуудлуудад
сургуулийн багтаамжаас давсан, техник технологи, боловсролын багаж
хэрэгсэл дутмаг байна. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд учир дутагдалтай
бөгөөд уул уурхайн хөгжүүлэлттэй холбоотой үүсч болох нөлөөлөлд
өртөмхий байна. Шинэжинст сумын хувьд тулгамдаж буй асуудлуудад багш
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нарын шилжилт хөдөлгөөн маш их, нарийн мэргэжлийн багш дутмаг, өндөр
ур чадвартай багш нарыг авч үлдэхэд хүндрэлтэй байдаг байна.
•

Аймгийн төвд мэргэжлийн сургалтын төв (Политехник коллеж), Худалдаа аж
үйлдвэрлэлийн их сургуулийн салбар байдаг. Харин сумын түвшинд их
сургууль болон мэргэжлийн сургалтын төвүүд байдаггүй. Мөн коллежийн
хувьд ГХА-тай хамтарч Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан
мэргэжлийн боловсрол сургалтаа, дамжуулан бизнес эрхлэгчдэд өөрсдийн
бизнесийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Бизнесийн инкубатор төв байгуулж
ажилласан туршлагатай. Их сургууль, коллежид сурч буй эмэгтэй оюутны
хэмжээ нь эрэгтэй оюутнаас их байгаа бөгөөд боловсон хүчинд
эмэгтэйчүүдийн оролцоо илүү байх магадлалыг нэмэгдүүлж байна.

•

Баянхонгор аймгийн төвийн хувьд усны дэд бүтцийн хүртээмж маш муу
бөгөөд сумын түвшинд мөн ижил байна. Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын
хувьд ундны устай боловч орон нутгийн ус түгээх систем болон бохир ус
цэвэршүүлэх дэд бүтэц байдаггүй. Үүнээс гадна, аль аль суманд түр зуурын
горхи, ус зайлуулах хоолойноос өөр гадаргын ус дутмаг байдаг. Төслийн
нөлөөллийн бүс нутагт ундны усны гол эх үүсвэрийг өрхийн судалгаанд
мэдээлснээр хамгаалалтгүй худаг (33%), рашаан/гол горхи (29%),
хамгаалагдсан худаг (22%), тээврээр түгээсэн ус (12%) -тай байна.

•

Үүрэн телефоны үйлчилгээ үзүүлдэг 4 операторууд нь аймаг, сумын төвүүдэд
хүрч ажилладаг. Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдаас интернетэд сайн
холбогддог. Мөн өрхийн судалгаанаас үзэхэд бүх оролцогчид өөрсдийн гар
утсыг ашиглан харилцаа холбооны үйлчилгээнд нэвтэрдэг байна. Гэвч
интернетийн хэрэглээ нийтлэг биш ба нийт өрхийн 52% нь интернет
ашигладаг, 47% нь интернет ашигладаггүй гэж хариулсан. Өрхийн судалгаанд
хамрагдагсдын өрхийн 70% нь орон нутгийн сонин уншдаггүй бөгөөд сумын
радионы хэрэглээ мөн ижил байна. Ихэнх малчид, сумын төвийн өрх айлууд
хиймэл дагуулын телевизтэй бөгөөд Монгол улс даяар цацагдаж буй
сувгуудыг хүлээн авч үздэг. Телевиз ард иргэдийн мэдээлэл авах чухал эх
үүсвэр болдог ба төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй залуучуудын хувьд
мөн адил байна.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
В13 - ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны орон нутгийн нэгж
Аймгийн харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны хоёр дугаар зэрэг
Сумын харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны гурав дугаар зэрэг
Монголчилсон нэр томьёо буюу зуны ган гачиг, хахир хүнд өвлийн дараа
малын тоо толгой ноцтой хорогдох үзэгдлийг хэлнэ.
1960 оноос 1990 оны хооронд Монгол улсад оршиж байсан орон нутгийн
хэмжээн дэх хөдөө аж ахуйн нэгдэл буюу социалист төрийн төлөвлөлтийн
дагуу мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хамтран эрхэлдэг малчин өрхүүдээс
бүрдсэн байгууллага.
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1.

ГАЗАР АШИГЛАЛТ

1.1

Танилцуулга

Нийгмийн суурь үнэлгээний тайлангийн энэ бүлэгт төслийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор
газар ашиглалт, газар өмчлөл ба эзэмшил, төслийн талбай дахь байгалийн нөөцийн
ашиглалт зэргийг тодорхойлсон болно. Тус төсөл нь Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт
орших хүн амын суурьшил сийрэг Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад байрладаг. Тус сумд нь
ихэвчлэн бэлчээрийн цөлөрхөг газар нутаг, цөлөрхөг тал нутгийн экологийн системтэй
байна.
1.2

Суурь шинж чанар, арга зүй

1.2.1

Мэдээллийн эх сурвалж

Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Эдийн засгийн суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашиглав. Эрдэнэ Монгол
(ЭМ) компани нь “Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад
шаардагдах анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах
ажилд, гол мэдээлэгчийн ярилцлага (ГМЯ), зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) зэргийг
орон нутгийн иргэдтэй хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар
дээр хийж гүйцэтгэсэн. Анхдагч мэдээлэл цуглуулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг
B1 Танилцуулга хэсгээс үзнэ үү.
Үүнээс гадна, 2016 онд Эко Трейд ХХК-ийн судлаачдын баг Монгол Улсын үндэсний
шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгааг төсөл
хэрэгжих газарт хийж гүйцэтгэж малчин өрхүүдтэй ярилцлага хийсэн. Мөн энэхүү бүлэгт
судалгааны үр дүнг оруулсан болно.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжид үндэсний статистик мэдээлэл, хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас боловсруулсан албан статистик
мэдээлэл, аймаг, сум, багийн жилийн тайлангууд болон төслийн талбайд хэрэгжиж буй
бусад төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг орно. Тус бүлгийг боловсруулахад ашигласан эх
үүсвэрүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хэсэг 1.8-т оруулсан болно.
1.2.2

Судалгааны арга зүй

Нийгмийн суурь мэдээллийг олж авахад ашигласан арга зүйд төслийн нөлөөллийн бүсэд
статистик төлөөлөл болох өрхийн судалгааг авч өгөгдлийг Нийгмийн Ухааны Статистикийн
Багц (SPSS) програм ашиглан боловсруулсан болно. Түүнчлэн, гол мэдээлэгчийн
ярилцлага (ГМЯ) болон зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгийг (ЗБХ) тухайн аймаг, сум, багийн
түвшинд нийгмийн бүтэцтэй холбоотой аливаа асуудлыг олж илрүүлэхэд ашиглан зохион
байгуулсан болно. Бүлэг B1-ээс нийгмийн суурь аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг
үзнэ үү.
1.2.3

Төслийн нөлөөллийн бүс

Энэ бүлэгт Хөндийн алт төслийн (ХАТ) нөлөөллийн талбай дээрх эдийн засгийн суурь
тайлбарыг тодорхойлсон. Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн
засгийн нөлөөлөлд өртөх бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон. Мөн ХАТн барилга угсралт болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж
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болзошгүй байна. Баянхонгор сумын Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тэдгээрийн
сумын төвүүд, Уртын гол, Идрэн багууд (ХАТ байрлах газарт хамрагдах багууд) орно. ХАТ
нь эдгээр сумд, багуудтай огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл
ажиллагааны үр дүнд шууд болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
Хоёр сумд, тэдгээрийн багуудтай холбогдох төслийн элементүүдийг доор тайлбарласан
болно. Үүнд:
•

Шинэжинст сум (Уртын гол баг) –Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбай, баяжуулах
үйлдвэр, баяжуулалтын бус дэд бүтэц болон Шинэжинст сумын төвөөс ХАТ-ийн
уурхайн талбай орох чиглэлийн нэвтрэх зам;

•

Баян-Өндөр сум (Идрэн баг) –Цэнхэр Номин тусгай зөвшөөрлийн талбай.

Энэ бүлэгт газар ашиглахтай холбоотой макро болон орон нутгийн түвшний мэдээллийг
танилцуулсан болно.
1.2.4

Холбогдох стандартууд

1.2.4.1 Улсын стандарт
Үндсэн хууль
1992 оноос хойш Монгол улсын Үндсэн хуульд хувийн өмчлөлөөс бусад бүх газар буюу
газрын хэвлий, байгалийн нөөц, ус бүхий орон зайн давхаргыг Монгол Улсын өмч гэж заасан
байдаг. Үндсэн хуульд төрөөс Монгол улсын иргэн хувь хүнд газар өмчлүүлэх эрхийг
олгодог ба тэдгээрийн өмчлөлийг гадаадын аж ахуйн нэгжид шилжүүлэхийг хориглодог.
Газар нутгийг гадаадын аж ахуйн нэгжид түрээсэлж болдог.
Монгол Улсын Газрын тухай хууль (2003 оны 1-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж
эхэлсэн, хамгийн сүүлд 2019 оны 5 дугаар сарын 2-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)
Энэ хууль нь газар "эзэмших", "өмчлөх" талаар зохицуулалт хийдэг. Хуулийн хүрээнд доорх
тодорхойлолтууд нь чухал ач холбогдолтой байна. Үүнд:
•

Газар гэдэгт газрын гадаргуу, агаарын замыг хамруулна;

•

“Өмчлөх” гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн
хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг;

•

"Эзэмших" гэж газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзлын дагуу хуулиар
зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг;

•

"Газар ашиглах " гэж хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй
байгуулсан гэрээнд заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг нь гаргаж
хэрэглэхийг;

•

"Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ" гэж гадаад улсын хуулийн этгээдэд газар ашиглах
эрхийг олгосон гэрчилгээ.

Газрыг хянах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, ашиглалтын зөвшөөрлийн дагуу зохистой, үр
дүнтэй ашиглах шаардлагатай. Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, экологийн баланс,
үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй бүхий л үйл ажиллагааг хориглоно.
Гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагууд, хуулийн этгээд, хувь хүмүүс хуулийн
хүрээнд тодорхой хугацаатайгаар гэрээний нөхцөл болзлын дагуу газар ашиглах зорилгоор
газар ашиглагч байж болно.
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Газар ашиглалтын төлөвлөлт, нөхөн олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах
(албадан чөлөөлөх)
Монгол улсын Газрын тухай хуульд газар ашиглалтын төлөвлөлт, албадан чөлөөлөх
талаар заалтууд байдаг.
Төрийн захиргааны төв байгууллага нь газар ашиглалтын тухай хууль тогтоомж, бодлогыг
хэрэгжүүлэх, Засгийн газраас зөвшөөрсөн газар ашиглалтын ангиллын дагуу суъьектийг
тодорхойлох эрх мэдэлтэй ажиллана.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь доорх бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлнэ:
•

Газрын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, газар зохион байгуулалтын ерөнхий
төлөвлөгөөг батлах;

•

Тухайн шатны Засаг даргын өргөн мэдүүлснийг үндэслэн газрыг аймаг, нийслэл,
сумын тусгай хэрэгцээнд иргэдээс авах,

•

Тусгай хэрэгцээнд иргэдээс авах газрын хэмжээ, заагыг тогтоож газар ашиглалтын
зөвшөөрөл олгох,

•

Газрыг эргүүлэн авахтай холбоотойгоор нөхөн олговор олгох шийдвэр гаргах.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
•

Газар ашиглалтын хуулийг мөрдүүлэх;

•

Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөөг бэлтгэх;

•

Бусдын эзэмшил газрыг тусгай хэрэгцээнд авахтай холбогдуулан газар өмчлөгчтэй
хийгдсэн гэрээ, тухайн шатны Засаг даргын өргөн мэдүүлснийг үндэслэн газар
эргүүлэн авах саналыг ИТХ-д танилцуулах;

•

Газрын төлөв байдлыг илэрхий доройтуулсан нь тогтоогдсон бол тухайн газрыг
албадан чөлөөлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

•

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон доод шатны Засаг даргын шийдвэрийг
хууль зүйн үндэслэлтэй бол хүчингүй болгох.

Сум, дүүргийн Засаг дарга нь ИТХ-аар баталсан тухайн жилийн газрын менежментийн
төлөвлөгөөний дагуу иргэдэд газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. ИТХ,
баг, хорооны Засаг дарга нь газар ашиглалтын хамгаалалт, зохицуулалтыг хийх бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлж ажиллана. Мөн баг, хорооны Засаг дарга нь газар ашиглалт, газар
хамгаалах хууль тогтоомж, дээд шатны шийдвэрийн хэрэгжилт зэргийг хангаж ажиллах
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажиллана. Газрын төлбөрийн тухай хуульд газар ашиглалт, газар
эзэмшихтэй холбоотой төлбөрийг тусгасан байдаг (1997 оны 7 дугаар сарын 1).
Газрын төлбөрийн тухай хууль (1997 оны 7 дугаар сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж
эхэлсэн, хамгийн сүүлд 2019 оны 5 дугаар сарын 2-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)
Тус хууль нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, ашигласны
төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.
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Газар ашиглах тухай хэвшсэн хууль
Хэвшсэн хууль нь он цагийн эрхэнд нийгмийн дотор зөвшөөрөгдөн тогтсон зан үйлдэл
бөгөөд улмаар тухайн нийгмийн дунд олон нийтэд зөвшөөрөгдсөн хууль болдог. Хэвшсэн
хуулийг Монгол улсын хэмжээнд өнөөг хүртэл ашигладаг бөгөөд орон нутгийн ард иргэд
болон малчин өрхүүдийн хооронд бэлчээр хуваарилахад ашигладаг байна. Бэлчээр
ашиглах эрхийг дараах нөхцөлүүдэд авч болдог:
•

Үе дамжин тухайн газрыг ашиглах;

•

Малын байр барьж байгуулах;

•

Бэлчээрийн газраас ойр худаг эзэмших;

•

Бэлчээрийн газраас ойр тариалангийн талбай эзэмших.

Бэлчээр ашиглалттай холбоотой үүсэх асуудлыг орон нутгийн хэмжээнд хөрш өрхүүдийн
зөвлөлдөөнөөр шийдвэрлэдэг байна.
Хэвшсэн газар ашиглалтын эрхийн асуудлыг малчдын усны хангамж эсвэл малчдыг нүүлгэн
шилжүүлэх зэрэгт нөлөөлөл үүсэхтэй холбоотойгоор Олон Улсын Санхүүгийн
Байгууллагуудын (ОУСБ) ("Зээлдүүлэгч") шаардлагын дагуу авч үзэх шаардлагатай байдаг.
2019 оны бэлчээрийн менежмент, байгаль хамгааллын тухай хууль
Бэлчээрийн менежмент, байгаль хамгааллын тухай хуулийн төсөл нь одоогоор батлагдах
эцсийн шатандаа явж байна. Тус хуулиар бэлчээр ашиглагчдын эрх болон бэлчээрийн
хөрсийг хамгаалах харилцаа холбоог зохицуулах юм. Хуулийн төсөлд бэлчээр ашиглалт,
гэрээний нөхцлүүд, эрх үүрэг, хариуцлага, малчдын мэдээлэл авах эрх, засгийн газрын
байгууллагуудын тогтоол, маргаан шийдвэрлэх зэргийг тодорхойлон заасан байна.
Хуулийн төсөлд одоогийн бэлчээрийн менежментэд оруулах өөрчлөлтүүдийг оруулсан
бөгөөд бэлчээрийн даацын тогтвортой байдлыг хангах, бэлчээрийн газрыг тодорхойлох,
ангилал зэргийг тодорхой болгосон байна (УИХ 2019 он).
1.2.4.2 Олон улсын стандарт
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн стандарт 5 буюу Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн суурьшуулалт
ба эдийн засгийн алдагдал нь тухайн төсөлтэй чухал хамааралтай олон улсын
стандартуудын нэг юм. Гүйцэтгэлийн стандарт 5-д зохистой менежмент хэрэгжүүлэхгүй бол
албадан нүүлгэн суурьшуулалт нь урт хугацаанд хүндрэл үүсгэх, нөлөөнд өртсөн хүмүүс,
ард иргэдийн аж амьдралыг доройтолд хүргэх, байгаль орчинд хор хөнөөл учруулах,
нөлөөнд өртсөн газруудад нийгэм эдийн засгийн сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэж тэмдэглэсэн
байна. Зарим тохиолдолд үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн албадан нүүлгэн суурьшуулалт нь
тухайн субъектийг бусад шүүх эрх мэдэл хэрэгжих газар нутагт хуулийн хэмжээнд өртөхөд
хүргэж болдог. Тус гүйцэтгэлийн стандартын зорилтууд нь:
•

Зайлсхийх, эсвэл зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд бусад төслийн дизайныг судлах ба
албадан нүүлгэн суурьшуулах ажлыг аль болох багасгах;

•

Нөлөөнд өртөх хүмүүсийн газар ашиглалт, нэвтрэх байдалд үүсэх нийгэм эдийн засгийн
сөрөг нөлөөллийг дараах аргуудаар бууруулна: (i) эд хөрөнгийн зардалд, алдагдлыг
орлуулах нөхөн олговор олгох (ii) нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг ил тод мэдээлэх,
холбогдох хүмүүсийн оролцоотой зохистой хэлэлцүүлэг хийж хэрэгжүүлэх;
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•

Нөхөн сэргээх эсвэл боломжтой тохиолдолд эдийн засгийн алдагдал хүлээсэн
хүмүүсийн аж амьдрал, амьжиргааны стандартыг сайжруулах;

•

Биет алдагдал хүлээсэн хүмүүсийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулж, нүүлгэн
шилжүүлэх газарт амьдрахад баталгаатай байр орон сууцаар хангах.

1.3

Газар ашиглалтын талаар ерөнхий тойм

Монгол улсын хэмжээнд газрыг уламжлалт, социалист, зах зээлийн эдийн засгийн үеэр
малчид нэгдэл байдлаар ашиглаж ирсэн бөгөөд Монголын соёлд "нүүдлийн аж амьдрал"
ихээр нөлөөлсөн байдаг. Тиймээс газар ашиглалт нь эдийн засаг, нийгэм, соёл, байгаль
орчны хувьд чухал сэдэв юм. Монголчуудын газар ашиглалт болон мал аж ахуйд сүүлийн
жилүүдэд хэд хэдэн өөрчлөлт гарсныг товчхон дурдсан байна (Аптон, Мүүр, Нямсүрэн,
Батжаргал 2013 он).
“Монгол улс нь өөрийн онцлогтой орон бөгөөд өнгөрсөн 80 жилийн хугацаанд цар хүрээний хувьд
хөдөө орон нутгийн аж амьдралд шилжилт хөдөлгөөн гарсан. 1950-аад оны сүүл ба нэгдлийн цаг
үе (коллектив хөдөө аж ахуй) хүртэл хөдөө орон нутгийн ард иргэд мал аж ахуйг түшиглэж аж
амьдралаа залгуулж байв. 1950-аад оны сүүлээс 1960-аад онуудад давамгайлж байсан
коллективизм хөдөлгөөн нь 1990 онд улс даяар зах зээлийн эдийн засагт шилжиж, нэгдэл задрах
үе хүртэл 30 гаруй жил үргэлжилсэн байна. Энэхүү өөрчлөлтөөр хоршоолол/коллективизм
хөдөлгөөн буюу социалист удирдлагатай эдийн засгаас хувийн эзэмшилд шилжиж, зах зээлд
тулгуурласан эдийн засгийн хөгжил бий болсон байна."

Коллектив тогтолцооноос зах зээлд тулгуурласан тогтолцоонд шилжсэн чухал зүйл нь үл
хөдлөх хөрөнгө, газрын эзэмшил, ашиглалт, хуваарилалт, албадан нүүлгэлт, худалдаа
зэргийг зохицуулах хууль эрх зүйн актууд хэрэгжсэн явдал байсан. 1990-ээд оны эхнээс
буюу ардчилалд шилжсэнээс хойш малчдын бэлчээр, мал аж ахуйн практик, мэдлэгт
нөлөөлсөн эдийн засаг, нийгэм улс төрийн системийн томоохон өөрчлөлтүүд гарсан байна.
Тухайлбал, малын тоо толгой өсч, улирлын чанартай бэлчээр хоорондын нүүдэл багассан
нь бэлчээрийн ачаалал нэмэгдэх, бэлчээрийн ашиг шим, тогтвортой байдалд нөлөөлж
эхэлсэн байна (ШХА 2019 он).
1.3.1

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Монгол улсын хувьд сүүлийн 20 жилийн хугацаанд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
хэмжээг ихээхэн нэмэгдүүлж, нийт газар нутгийн 16.1%-д (Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам, 2019 он) хүргэсэн байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг олон улсын
хориг тавьсан тусгай хамгаалалттай газар нутаг, төрийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг,
орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг (доорх тайлбар хайрцагаас үзнэ үү),
нүүдлийн шувуудын дайран өнгөрдөг чухал бүс нутаг, тусгай хамгаалалтад авахаар санал
болгосон газар нутаг гэж ангилан хуваадаг. Тусгай хамгаалалттай газрын тоо нэмэгдсэн
хэдий ч тус газруудад ан амьтдын зүйл анги, амьдрах орчныг хамгаалахад шаардлагатай
чадавх, нөөц нэмэгдээгүй байна.
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Улсын хэрэгцээний газар - Тодорхойлолт
Монгол улсын Газрын тухай хуульд (2002 он) төрийн тусгай хэрэгцээнд доорх газруудыг заасан
байдаг. Үүнд:
 Тусгай хамгаалалттай газар; улсын хилийн зурвас газар; улсын батлан хамгаалах болон
аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар; гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн
болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар;
шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв
байдлын байнгын ажиглалтын талбай; аймаг дундын отрын бэлчээр, улсын тэжээлийн
сангийн хадлангийн талбай (зуд гэх мэт байгалийн гамшигт ашиглах); газрын тосны
хайгуулын зориулалтаар ашиглах талбай; чөлөөт бүсийн газар, цөмийн төхөөрөмж барих,
ашиглах зориулалтаар олгосон газар.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 3-р заалтад тусгай хамгаалалттай газар
нутгийг дараах байдлаар ангилна:
1) Дархан цаазат газар;
2) Байгалийн цогцолборт газар;
3) Байгалийн нөөц газар;
4) Дурсгалт газар.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг өөрийн нутаг дэвсгэрт байгаа тодорхой газар нутгийг орон нутгийн
тусгай хамгаалалтад авч болно.

1.3.2

Монгол улсын газар ашиглах эрх

Монгол улсын хэмжээнд цөлийн бүсээс ой хээрийн үржил шимтэй нутагт нүүдэллэн оторлох
систем газар хооронд харилцан адилгүй байдаг. Монгол улсын хууль эрх зүйн орчин нь
газар ашиглалтын төрлөөс хамааран газар ашиглах хэд хэдэн төрлийн эрх олгодог.
Тухайлбал, мал маллах, малын тэжээл хураах, ойн аж ахуй эрхлэх. Оршин суух
зориулалттай газарт хувийн хэвшлийн газар эзэмшхийг хориглодог. Хот суурин газарт 0.07
га, хөдөө орон нутгийн суурин газарт 0.5 га газар олгодог байна.
Монгол улсын Үндсэн хууль, Газрын тухай хуульд бэлчээрийн газрыг дундаа ашиглах газар
гэж ангилсан ба хувьд өмчлөх боломжгүй гэж заасан байдаг. Гэвч хуульд бэлчээр
доройтохоос сэргийлж өвөлжөөг (холбогдох өвөлжөө) хамгаалах заалт оруулсан байдаг.
Сумын Засаг дарга бэлчээрийн холбогдох газар нутаг бус өвөлжөө/хаваржааны газрыг
ашиглах, эзэмших гэрчилгээг олгох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Зуншлаг, намаржааны
бэлчээр газарт ижил түвшний хамгаалалт олгодоггүй бөгөөд илүү нээлттэй нэвтрэх
боломжийг бүрдүүлдэг. Бэлчээр ашиглах зөвшөөрлийг дараах механизмаар олгодог. Үүнд:
•

Тухайн газрыг үе уламжлан ашиглаж байсан байх;

•

Худагт ойрхон байх/ эсвэл нэвтрэх боломжтой байх;

•

Тариалангийн газарт ойрхон байх,

•

Хашаа байрыг эзэмшдэг байх (өвөлжөө, г.м);

•

Албан ёсоор өвлөж авсан байх.

Бэлчээрийн газрыг ашиглах, хэвшсэн эрх нь харилцан хүндэтгэл, ард иргэдийн харилцан
ойлголцол дээр тулгуурладаг байна. Тус хэвшсэн уламжлалт практик нь харьцангуй
амжилттай хэрэгжиж байсан бөгөөд социалист дэглэмээр тус системийг дэмжиж байсан
байна. 1990 оны эхээр тус систем задарснаас хойш бэлчээрийн хязгаарлагдмал байдал,
малын тоо толгойн өсөлт зэргээс шалтгаалж ачаалал огцом нэмэгдсэн байна. Мөн засгийн
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газрын бодлогоос үүдэн бүгд ашиг хонжоог чухалчилснаар нийтээрээ хохирол амсах буюу
бэлчээрийн талхагдал, цөлжилт бий болсон байна.
1.4

Баянхонгор аймгийн газар ашиглалт

Газар Зохион Байгуулалт, Геодези, Зураг Зүйн Газар (ГЗБГЗЗГ) тооцооллоор Баянхонгор
аймгийн нийт газар нутгийг 11,597,779.69 га, улсдаа 4 дэх том аймаг тодорхойлсон байдаг.
2018 онд Баянхонгор аймагт хөдөө аж ахуйн салбарт 1 нийт газар нутгийн 76.6%-ийг
ашиглаж байсан бол 19.8% нь тусгай хэрэгцээний газар эзэлж байна. Баянхонгор аймгийн
хувьд хөдөө аж ахуйн салбарт хуваарилагдсан бүхий л газрыг бэлчээр эзэлж байсан нь
эрчимжүүлсэн хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа тус аймагт бага байгааг харуулж байна.
Цаг уурын нөхцөл байдал, усны хангамж, хөрсний үр шим муу байдаг тул үр тариа
үйлдвэрлэл хязгаарлагдмал байдаг. Баянхонгор аймгийн сумдад 1000 гаруй өрх, 20 гаруй
аж ахуй нэгж нийт 135 га газарт хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна.
Үр тариалангийн үндсэн талбай Бор балгас, Бумбат, Хоолт, Шаргалжуут зэрэг газруудад
байрлах бөгөөд 142 гаруй өрх, аж ахуй нэгжүүд үр тарианы үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Мөн
өрх айлуудын хувьд өөрсдийн хашаанд2 хүнсний ногоо тарьж ургуулдаг байна. 2018 онд
нийт 98.8 тонн төмс, 43.7 тонн хүнсний ногоо хураан авсан байна (Баянхонгор аймгийн
статистикийн газар 2018 он).
Улсын хэмжээнд тусгай хэрэгцээний газар 2,298,819 га газрыг эзлэх бөгөөд үүний 94.5%ийг тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН) гэж үздэг байна. Аймгийн хэмжээнд хоёр ТХГН
байх ба тэдгээрт нь Говийн Их дархан цаазат газрын “A” хэсэг, Говь Гурван Сайхан
байгалийн цогцолборт газар багтдаг (ГЗБГЗЗГ 2018 он). Аймгийн хэмжээнд ойт бүсийг
(2.9%) улсын дунджаас (9.2%) бага байдаг бөгөөд бусад ангиллаар улсын хэмжээнд
хуваарилагдсантай ижил төстэй чиг хандлагыг харуулдаг байна (ГЗБГЗЗГ 2018 он).
1.4.1

Мал аж ахуйн нөөц

Баянхонгор аймгийн малын тоо толгой 2010 онд 1,962,970 байсан бол 2018 онд 4,249,473
гаруй болсон нь малын тоо огцом нэмэгдсэнийг харуулж байна. 2018 онд мал сүргийн дунд
ямаа хамгийн өндөр хувийг буюу 52.3% эзэлж байна. Аймгийн өрхийн орлогын гол эх үүсвэр
нь мал аж ахуй байдаг тул айл өрхүүд санхүүгийн хувьд хамгийн ашигтай түүхий эд
боловсруулдаг малыг үржүүлэхэд анхаарах болсон байна. Үүний үр дүнд ямааны тоо
толгой нэмэгдэхэд хүрсэн байна (бүх мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт дундаас
ноолуурын үнэ сүүлийн хэдэн жилд хамгийн их өссөн) (Баянхонгор аймгийн статистикийн
газар 2018 он).
Хүснэгт 1 Малын төрөлжилт, 2010, 2015, 2018 он
2010
2015
Нийт малын тоо
1.963.100
3.771.800
Тэмээ
30.100
44.500
Морь
74.400
141.300
Үхэр
101.500
189.000
Хонь
543.800
1.082.600
Ямаа
1.213.300
2.314.400
Эх сурвалж: Баянхонгор статистикийн эмхтгэл, 2018 он

2018
4.249.473
57.388
175.944
239.777
1.297.467
2.478.897

1

Газрын тухай хуульд хөдөө аж ахуйн газарт бэлчээр, хадлан, тариалан, атаршсан газар, хөдөө аж
ахуйн барилга байгууламжийн дэвсгэр, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан бусад
газар хамаарна гэж заасан байдаг.
2
Хашаа гэж тухайн эзэмшлийн талбай дотор эсвэл талбайг хүрээлсэн хашлагыг хэлнэ.
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1.4.2

Газрын доройтол

Малчид, засаг захиргааны албан тушаалтнууд, төрийн бус байгууллагууд (ТББ) болон
бусад оролцогчдын дунд Монгол улсад бэлчээр талхагдал, цаг уурын өөрчлөлтөөс үүдэн
бэлчээрийн газар нутгийн доройтол үүсч байгаа гэж санал нийлсэн байна. Нийт бэлчээрийн
газар нутгийн 60% нь доройтолд орсон ба үүний 13% нь дахин нөхөн сэргээгдэх боломжгүй
болсон байна (НҮБ Байгаль орчин 2019 он). Бэлчээр талхлагдах болсон гол шалтгаан нь
малын тоо толгой тогтмол нэмэгдсэнтэй холбоотой. Хүснэгт 1ээр аймгийн хэмжээнд нийт
малын тоо 2010 онд 1,962,970 байсан бол 2018 онд 4,249,473 болж өссөнийг харуулсан
(216% өсөлт) байна.
100 га бэлчээрийн газарт ногдох хонины тоо толгой улсын хэмжээнд 2013 онд 66 байсан
бол 2017 онд 99 болсон. Энэ нь богино хугацаанд бэлчээрийн ачаалал нэмэгдсэнийг
харуулж байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын судалгаа тайлангаас үзэхэд (ҮСГ 2019 он) 2017
онд Баянхонгор аймгийн хэмжээнд 100 га бэлчээрийн газарт ногдох хонины тоо толгой 77
байсан. Энэ нь улсын дунджаас 22-оор бага байсан боловч сүүлийн 10 жилд огцом өсөлттэй
байсан ба аймгийн хэмжээнд малын нөөцлөлт их, бэлчээрийн хүртээмжтэй байдалд
ачаалал нэмэгдсэнийг харуулж байна.
1.5

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын газар ашиглалт

1.5.1

Танилцуулга

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын хувьд аль аль нь хүн ам сийрэг, тархаж суурьшсан
онцлогтой байна. 2019 оны байдлаар Шинэжинст суманд 2,449 оршин суугчид бүртгэгдсэн
бол Баян-Өндөр суманд 2018 3 онд 2,668 оршин суугч бүртгэгдсэн байна. Тус сумд нь
цөлөрхөг хээр тал, нам доогуур ургамалтай, зөвхөн түр зуурын, байнгын булаг шандны
эргэн тойронд мод, ургамал арай илүү ургадаг байна. Цөл хээрийн экологийн системд хур
тунадасны хэмжээнээс шалтгаалан ургамал ургадаг тул бэлчээр ашиглалт нь тухайн жил,
улирлаас хамаардаг байна. Хур тунадасны хэмжээ маш бага ба урьдчилан тооцоолох
боломжгүй байдаг (жилд дунджаар 105 мм хур тунадас). Эдгээр нөхцөл байдлууд нь
малчдыг зарим жилүүдэд илүү хол зайд тохиромжтой бэлчээрт нүүдэллэхэд хүргэдэг
байна.
Хүснэгт 2-т Шинэжинст сумын хэмжээнд нийт газар нутгийн 60.1%-ийг хөдөө аж ахуй
(ихэнхдээ бэлчээрийн газар нутаг), 35.1%-ийг тусгай хэрэгцээнд хуваарилсан байна. Харин
Баян-Өндөр сумын хувьд нийт газар нутгийн 36.2%-ийг хөдөө аж ахуй, 51.1%-ийг тусгай
хэрэгцээний газарт хуваарилсан байна. Энэ нь тус сумдын хувьд хөдөө аж ахуйн салбар,
тусгай хэрэгцээний газрууд газар ашиглалтын ихээхэн хувийг эзэлдгийг харуулж байна.
Харин Шинэжинст сумын газар нутагт хот суурин газар 0.1% эзэлдэг бол Баян-Өндөр
суманд түүнээс бага хувийг эзэлж байна. Тус хоёр сумдын төвд зөвхөн суурин газар
байгуулагдсан байдаг ба цөөн тооны олон нийтийн дэд бүтэц, үйлчилгээ, жижиг аж ахуй
нэгжүүд байрладаг. Мөн тус хоёр сумдын багийн төвүүдэд ихэнхдээ малчдын олон нийтийн
уулзалтыг зохион байгуулахад ашигладаг энгийн орон нутгийн барилга байгууламж байдаг
байна.

3

Судалгааны үеэр 2019 оны мэдээлэл авах боломжгүй байсан.
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Хүснэгт 2 Хэрэглээний зориулалтаар хуваарилсан газрууд, 2018 он
Зориулалт

Аймаг

Шинэжинст

Баян-Өндөр

га

%

га

%

га

%

Нийт газар

11,597,779

100.0

1,650,123

100.0

1,689,135

100.0

1. Хөдөө аж ахуй

8,884,264

76.6

990,955

60.1

610,959

36.2

2. Хот суурин газар

24,808

0.2

1,956

0.1

245

0.0

3. Зам, харилцаа холбооны болон
бусад дэд бүтэц
4. Ойт бүс

8,067

0.1

177

0.0

203

0.0

330,703

2.9

66,770

4.0

213,701

12.7

5. Усны сан бүхий газар

51,118

0.4

892

0.1

410

0.0

6. Тусгай хэрэгцээний газар

2,298,819

19.8

589,371

35.7

863,500

51.1

Эх сурвалж: Газрын нэгдсэн мэдээллийн сан тайлан, 2018 он

Аймаг, сумын хэмжээнд хөдөө аж ахуйд хуваарилсан газраас дийлэнх хувийг бэлчээрийн
газар нутаг эзэлж байна (Хүснэгт 3-аас үзнэ үү).
Хүснэгт 3 Хөдөө аж ахуйн зориулалтаар хуваарилсан газрууд, Баянхонгор аймаг, 2018 он
Зориулалт

Аймаг

Шинэжинст

Баян-Өндөр

га

%

га

%

га

%

8,884,264
8,859,008
10,662

100.0
99.7
0.12

990,956
990,489
210

100.0
99.95
0.02

610,959
610,775
-

100.0
99.9
-

Газар тариалан

2,196

0.02

13

0.00

6

0

Атаршсан газар

10,137

0.11

15

0.00

-

-

0.02

178

0.03

-

-

-

Хөдөө аж ахуй (нийт)
Бэлчээр
Хадлан

Хөдөө аж ахуйн барилга 2,068
0.02
229
байгууламж
Хөдөө аж ахуй эрхлэхэд 190
0.00
тохиромжгүй газар
Эх сурвалж: Газрын нэгдсэн мэдээллийн сан тайлан, 2018 он

Шинэжинст сумын хувьд 589,371 га газрыг тусгай хэрэгцээний газар, тэдгээрийн 92.7%-ийг
тусгай хамгаалалттай газар болгосон бол Баян-Өндөр сумын хувьд 863,617 га газрыг тусгай
хэрэгцээний газар, тэдгээрийн 96.2%-ийг тусгай хамгаалалттай газар болгосон байна.
Говийн Их ТХГ-ийн А хэсгийн зарим бүс нутаг болон Говь Гурван Сайхан байгалийн
цогцолборт газрууд нь ХАТ-ийн талбайгаас тус тус 27 км, 48 км зайд байрладаг (Эко Трейд
ХХК, 2018b). Мөн орон нутгийн хамгаалалттай газар4 3 байдаг нь Бор Хайрхан уул, Ногоон
Цав, Идрэн Нуруу бөгөөд хайгуулын талбайгаас холгүй байрладаг байна.
Зураг 1т хоёр сумдын газар ашиглалтын талаар танилцуулсан болно. Зурагт харуулснаар
ХАТ нь Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын газар нутагт байрладаг. Шинэжинст сум 4 багтай:
Зараа (I), Уртын гол (II), Эрдэнэшанд (III) Эхэн Хавцгай (IV). Баян-Өндөр сум мөн 4 багтай:
Улаан үзүүр (I), Элгэн (II), Булган (III) Идрэн (IV). Багийн түвшинд ХАТ нь Уртын гол баг
(Шинэжинст сум), Идрэн багуудын (Баян-Өндөр сум) газар нутагт байрлаж байна. Төслийн

4

“Орон нутгийн хамгаалалттай газар гэж тухайн орон нутгийн байгалийн унаган төрх , өвөрмөц
тогтоц, түүх, соёлын дурсгал, амралт, аялал жуулчлалын ач холбогдол бүхий газар нутгийг
хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах зорилгоор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
хамгаалалтад авсан газрыг хэлнэ.
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талбайд нэвтрэх зам буюу Шинэжинст сумын төвөөс уурхайн сайт хүрэх зам нь Уртын гол
багт байрладаг байна.

Зураг 1 ХАТ-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн онцлог
1.5.2

Мал аж ахуй, амьжиргаа

Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдын оршин суугчдын дийлэнх хувийг хөдөө орон нутгийн
нүүдэллэн амьдардаг малчин өрхүүд эзэлдэг. Шинэжинст сумын хувьд (нийт 759 өрх
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байгаагаас) 477 малчин өрх (62.8%), Баян-Өндөр сумын хувьд (нийт 753 өрх байгаагаас)
470 малчин өрх (63.7%) байна. Харин Шинэжинст сумын 162 өрх (нийт өрхийн 21%), БаянӨндөр сумын 118 өрх (нийт өрхийн 15.6%) малтай боловч сумын төвд эсвэл түр байрлан
байнга мал маллаж амьдардаггүй байна. Дүгнэж хэлэхэд, Шинэжинст сумын нийт өрхийн
83.8%, Баян-Өндөр сумын нийт өрхийн 79.3% нь малтай байна.
2010-аас 2018 оны хооронд малчин өрх болон нийт малчдын тоо бага зэрэг нэмэгдсэн
(Хүснэгт 4) байгаа нь аймаг, сум, багийн түвшин дэх өсөлтийн чиг хандлагатай ижил байна.
Энэ тоо нэмэгдсэн шалтгаан нь хүн амын өсөлттэй холбоотой юм. Жишээлбэл, малчин
өрхүүдийн хүүхдүүд гэрлэлтээ бүртгүүлэхэд тусдаа малчин өрх гэж шинээр бүртгэгддэг.
Өөрөөр хэлбэл, дотоодын шилжилт хөдөлгөөнөөс малчин өрхийн тоо нэмэгдсэн гэсэн
тайлан мэдээ байхгүй байна.
Хүснэгт 4 Аймаг, сум, багийн Малчин өрхийн тоо, 2010-2018 он,
2010
Баянхонгор аймаг
Шинэжинст сум
Баян-Өндөр сум
Уртын гол баг
Идрэн баг

2015
11,055
402
428
-

11,171
411
439
-

2018
11,920
477
480
192
97

Сэтгэгдэл
нэмэгдсэн
нэмэгдсэн
нэмэгдсэн
-

Зуншлагын бэлчээр ашиглалтыг албан бус байдлаар зохицуулдаг бөгөөд тухайн жилийн
цаг агаар, ургамлын нөхцөл байдал, малын тоо толгой, тухайн малчин өрхийн гишүүдийн
шаардлага зэргээс хамаарч зуншлагын бэлчээр заасан газрууд гэж байдаггүй байна.
Газрын тухай хуульд отрын бэлчээрийг баг, хот айлаар5 хуваарилж нийтээр ашиглана гэж
заасан байдаг. Харин малчид өвөлжөө/хаваржааг (0.07 га газар) эзэмшлийн
гэрчилгээтэйгээр ашиглаж болдог байна.
Баянхонгор аймгийн хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтний тэмдэглэснээр сүүлийн
жилүүдэд малчид эзэмшлийн гэрчилгээг авах нь нэмэгдсэн байна. Харин бэлчээр эзэмших,
дундын бэлчээрийн газартай холбоотойгоор 0.07 га газрын эзэмших эрх нь малчдад ойр
хавийн бэлчээрийн газар, усны нөөцийг эзэмших эрх олгодог гэсэн нийтлэг буруу
ойлголттой байдаг байна.
Энэхүү судалгааг гүйцэтгэх явцад (2019 оны 8 дугаар сард) улсын хэмжээнд газар
ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийг судлах ажлын хүрээнд сумын түвшний ИТХ-аар
жил бүр тохиолддог бэлчээрийн менежмент, газар ашиглалт, төлбөртэй холбоотой
асуудлуудыг хэлэлцэж байсан. Өмнө нь өвөлжөө/хаваржааны газруудыг 2000-аас 2010 оны
хооронд малчдад 40-60 жилийн хугацаатай олгодог (газар эзэмших гэрчилгээ) байсан бол
2010-аас 2019 оны хооронд зөвхөн 15 жилийн хугацаатайгаар өгөх болсон байна (ИТХ-тай
хийсэн ГМЯ, Шинэжинст сум).

5

Айл өрхүүд хоршин бага тоогоор баг бүрдүүлж хот айл үүсгэж амьдардаг. Хот айлын өрх айлууд
ихэнх тохиолдолд садан төрлийн холбоотой байх ч үргэлж тийм байдаггүй. Хот айлын өрхүүд хоршин
мал маллаж эдийн засгийн зардлыг хэмнэх байдлаар мал маллахад шаардагдах хөдөлмөрийг
багасгаж ажилладаг. Хот айлд хамаарагдах өрх айлууд мөн улирлын чанартай нүүдэл, идэш бэлдэх
ажлыг хуваалцаж хийдэг. Харин хот айлын тогтвортой байдал улирлаас улиралд, жилээс жилд
өөрчлөгддөг байна. Хот айлууд нь уулархаг хээрийн бүсэд хэмжээгээр илүү том, бүтээмж өндөртэй
байдаг бол хуурай цөлөрхөг хээр талд жижиг хэмжээтэй байдаг байна (Фэрнандез Гименез 2002 он).
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Өмчлөл: Өрхийн судалгаанд оролцсон нийт өрхийн 50 өрх нь (64%) газар өмчилдөг, 28 өрх
нь (36%) газар өмчилдөггүй гэсэн байна. Газар өмчлөх эрхтэй өрхөөс (64%-ийн) 53% нь
сумын төвийг газар өмчлөх үндсэн газар гэсэн бөгөөд 5% нь Баянхонгор аймгийн төвд газар
өмчилдөг гэсэн ба 6% нь бусад сум, аймагт газар өмчлөх эрхтэй гэж хариулсан байна.
Сумын төв нь уулархаг газраар хүрээлэгдсэн байдаг тул ил задгай эсвэл тал газар
хязгаарлагдмал байдаг. Сумын иргэдийн хувьд 0.07 га газар өмчлөх эрхтэй боловч Монгол
улсын иргэдэд газар өмчлүүлэх хуулийн дагуу 0.5 га газар өмчлөх эрх эдэлдэг байна (ГМЯ,
Шинэжинст сум).
Эзэмшил: Төслийн нөлөөллийн бүсэд хийсэн өрхийн судалгаанд хамрагдсан нийт өрхөөс
48 өрх нь (62%) газар эзэмшдэг гэж хариулсан байна. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн 35
өрх (45%) мэдээлснээр газар эзэмших хамгийн түгээмэл хэрэглээг хаваржаа/өвөлжөөний
газар хашаа барих гэж хариулсан байна (Зураг 2).
Зураг 2 Өрхийн газар эзэмшсэн байдлыг зориулалтаар харуулах нь

Don't possess land

38%

Газар
эзэмшдэг
62%

45%
10%

Growing vegetable/fruits
Growing fodder
For cropping
For khashaa

4%
3%

Малчдын хувьд шинэ өрх айл хот айлд нэгдэхэд 41% нь зэрэгцээ өрх айлтай зөвлөлддөг,
19% нь ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагагүй гэж үздэг байна. Эдгээрээс зөвхөн 6%
нь баг, суманд энэ талаар албан мэдээлэл өгдөг байна. Байнгын оршин суурьшилтай
байсан бэлчээр эзэмшигч өөр газарт нүүдэллэхэд нийт өрхийн 25% нь орон нутгийн ард
иргэд тухайн бэлчээрийн газрыг хэрхэн ашиглах талаар шийдвэр гаргадаг гэж хариулжээ.
Зарим тохиолдолд баг эсвэл сумын захиргаанаас хэрэглэгчийн эзэмшлийг бусдад
шилжүүлэх шийдвэрийг гаргадаг гэж хариулжээ.
Зуны отор, улирлын чанартай шилжилт хөдөлгөөн
Хавар, зун, намрын улирлаар ургамлын ургалтаас хамаарч нүүдлийн малчид бэлчээрлэхэд
сайн газруудад гэр, малаа нүүлгэж амьдардаг. Зуны отор нь голдуу усны эх үүсвэртэй ойр
байх ба ихэвчлэн гараар ухсан гүехэн худагтай байх бөгөөд худгийн усыг өрх айлууд мал
амьтныг услах болон өөрсдийн ундны усанд хэрэглэдэг байна. Зун/намар бэлчээрлэх нь
өвөлжөөний газрын бэлчээр нөхөн сэргээгдэх боломжийг олгодог бөгөөд өвлийн улиралд
бэлтгэн мал тарга авахад дэмжлэг үзүүлдэг байна.
Тухайн отор газруудын байршлууд нь бэлчээрийн нөхцөл байдал, улирлын шинж чанараас
хамаарч өөрчлөгддөг байна. Өрхийн судалгаанаас үзэхэд 48 өрх (нийт 64 малтай өрхөөс)
бэлчээрийн үр шимтэй байдлаас шалтгаалж улирлаас улиралд байнга нүүдэллэн
амьдардаг гэж хариулсан байна. Харин нүүдэллэх шаардлагагүй өрх айлууд нь сум, багийн
төвүүдэд (Уртын гол, Зуун модны газар нутгаар) амьдарч байна. Өрхүүд жилдээ 5 удаа
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нүүдэллэдэг гэсэн бөгөөд тухайн улиралд бэлчээр хайж нүүдэллэх давтамжийг дараах
байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:
•

Хаврын улиралд хийх шилжилт хөдөлгөөн - нэг удаа.

•

Зуны улиралд хийх шилжилт хөдөлгөөн - хоёр удаа;

•

Намрын улиралд хийх шилжилт хөдөлгөөн - нэг удаа;

•

Өвлийн улиралд хийх шилжилт хөдөлгөөн - нэг удаа.

Өрхийн судалгаанаас өрх айлуудын нүүдэллэх зайг үзэхэд дунджаар 10-аас 40 км байна.
Малчин өрхүүдийн тооцоолол дээр үндэслэн тооцоолоход улирлын чанартай мал маллах
газрууд нь 5-10 км зайд байрладаг байна. Цаг агаарын байдал муу эсвэл зуны улиралд ган
тохиолдож доройтох үед малчид ойр хавийн аймгууд болох Өвөрхангай, Архангай, Завхан,
Говь-Алтай, Өмнөговь аймгууд руу нүүдэллэхээс өөр аргагүйд хүрдэг гэж хариулжээ. Гэвч
малчид өөрийн багаас холдон явах хүсэлгүй байдаг тул өөр аймгууд руу нүүж шилжих нь
маш ховор үзэгдэл байдаг (ГМЯ, Баянхонгор аймаг). Өрхийн судалгааны үеэр малчид хүний
хүч, санхүүгийн чадавхтай өрхүүд нүүдэллэх давтамж илүү байдаг гэсэн бөгөөд цөөн тооны
гэр бүлийн гишүүдтэй өрх айлууд нүүдэллэх нь бага байдаг гэж онцолсон байна.
Зураг 3 Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй малчин өрхүүдийн улирлын чанартай
шилжилт хөдөлгөөн
Autumn (30)
Summer (39)

23%

33%

15%

Spring (30)

10%

20%

49%
29%

Winter (32)
Less than 10km

18%

29%

38%
11 -30 km

19%
31%

31 -50 km

51-100km

13%
10%
19%

13%

9%

8%
3%
9%

More than 101km

ЗБХ, ГМЯ болон өрхийн судалгаагаар зуны болон намрын бэлчээрийн оторлох газруудын
ялгааг бүрэн тодорхойлсон тодорхойлолт байхгүй, бэлчээрлэх газрууд нь улирал
хоорондын онцлогоос ихээхэн шалтгаалдаг зэргийг тогтоосон байна. Уртын гол, Идрэн
багуудын ихэнх малчид өөрийн баг дотор өөрсдийн байнга амьдарч хэвшсэн газруудад
нүүдэллэж амьдардаг байна (ГМЯ, Шинэжинст). Хавар, зун, намрын бэлчээр ашиглалт
харилцан адилгүй байдгийг харуулах зорилгоор 2016 болон 2019 онд гүйцэтгэсэн суурь
үнэлгээний судалгааг харьцуулж болох юм. Зураг 4-т 2016 оны 5 дугаар сард хийгдсэн суурь
үнэлгээний судалгаагаар6 Баян Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас 20 км-ийн радиуст
5 зуны отор байрлаж байсныг харуулсан байна. Харин 2019 оны 8 дугаар сард хийгдсэн
нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаагаар Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн
талбайгаас 20 км радиуст ямар ч өрх айл оторлоогүй байв. Ихэнх өрхүүд Уртын гол багаас
20 км радиуст буюу Шинэжинст сумаас Хөндий Алт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн
талбайд нэвтрэх зам байрлах газарт амьдарч байна. Зураг 4-т харуулсан малчин өрхүүдийн
6

Эко Трейд ХХК-ийн 2016, 2017 онд Баян Хөндий, Цэнхэр Номин тусгай зөвшөөрлийн талбайд
гүйцэтгэсэн байгаль орчин, нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаа
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амьдарч буй байрлалыг өрхийн судалгааг авах үеэр бүртгэсэн бөгөөд цаг хугацааны хувьд
тухайн отор газарт амьдарч байгааг төлөөлөх боломжгүй болно. Тиймд тухайн байршлууд
нь зөвхөн тухайн цаг үед малчдын амьдарч байсан байршлыг харуулсан гэж ойлгож болно.

Зураг 4 Малчдын хаваржаа, зуншлагын бүртгэгдсэн газрууд
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Өвөлжөөний газрууд
Малчин өрхүүд бэлчээрийн нөхцөл байдлаас хамаарч бусад улирлаар байнгын
нүүдэллэдэг боловч өөрийн өвөлжөөний газарт эргэн ирдэг (бэлчээрийн хүртээмжтэй
байдлаас хамаарна). Малчид ихдээ өвөлжөөнд 4 сарын хугацаатайгаар байх бөгөөд 11
дүгээр сараас 2 дугаар хугацаанд байрладаг. Өвлийн улирал нь харьцангуй суурин байх
улирал бөгөөд шилжилт хөдөлгөөн багатай байдаг. Өвөлжөөнөөс ойрхон бэлчээрийн
нөхцөл байдал сайн байвал өрхүүд арай эрт 10 дугаар сарын дунд гэхэд нүүдэллэдэг
байна. Өвөлжөөний газрууд нь ихэнх тохиолдолд ойр хавьдаа ундны худагтай байх ба
уулын бэл, хавцал, дов толгодын нөмөр газарт байрласан байна. Өвлийн дундаж
температур 30 хэмийн хүйтнээс 40 хэмийн хүйтэн байдаг тул байршил маш чухал ач
холбогдолтой байдаг. Байрлах газрыг олон жилийн туршид бий болгодог бөгөөд өвлийн
туршид хуримтлагдан хадгалагдсан хөрзөн нь малыг хүйтнээс тусгаарлах ба малчид түлш
болгон хэрэглэгддэг байна. Энэ үед малчид мал сүргийг хамтад нь ойр байлгаж, малд идэш
тэжээл, хадлан, улаан буудай зэргийг нэмэлт тэжээл болгон өгдөг (Фернандез-Гименез
2002: 69). Монгол улсад өвөлжөө нь ихэнх тохиолдолд хашаалагдсан бага болон том гэрээс
зэргээс бүрдэх бөгөөд ухсан нүх ашиглана (бага давтамжтайгаар). Зураг 3-т Уртын гол
багийн газар нутагт бүртгэгдсэн өвөлжөөний газруудыг 7 харуулсан байна. Ихэнх
өвөлжөөний газрууд нь Шинэжинст сумаас өмнөд зүгт ялангуяа Цагаан Хаалганы уулархаг
газар нутагт байрласан байна. Багаас өмнөд зүгт түр оторлох газруудад сайжруулсан
барилга эсвэл байгууламж байхгүй бөгөөд хавар эсвэл намрын улиралд бэлчээрлэх
зорилгоор богино хугацаанд ашигладаг байна.
Зураг 6-д өвөлжөөг ихээр тэмдэглэсэн ба газар ашиглалтын харилцаа хамаарал, бусад
тусгай хамгаалалттай газар нутаг, Эхийн голын баянбүрдийг харуулав. Говийн Их дархан
цаазат газрын А хэсэг нь (Зураг 1) Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын газар нутагт 994,413.36
га бүсийг хамардаг байна. Баян-Өндөр суманд хийсэн ГМЯ-аар Идрэн багийн өмнөд хэсгийг
2018 он хүртэл тус бүсэд хамааруулдаг байсан гэж онцолсон ба малчдад тус газарт газар
эзэмших гэрчилгээ олгодоггүй байна. 2018 оноос тус заалтыг өөрчилсөн бөгөөд малчин
өрхүүдэд өвөлжөөний газар эзэмших эрх авах хүсэлт илгээх боломжтой болсон. Тухайн
хүсэлтүүдийг одоогийн байдлаар холбогдох захиргаанаас хянан шалгаж байна.

7

Өвөлжөөний газруудын байршлыг Шинэжинст сумын Уртын гол багаас авсан болно. (2019 оны 9
дүгээр сарын 18).
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Зураг 5 Малчдын өвөлжөөний бүртгэгдсэн газрууд
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Зураг 1 Газар ашиглалтын бусад онцлогтой холбогдуулан малчдын өвөлжөөг тэмдэглэв
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Төслийн талбайн ойролцоо байрлах өвөлжөөний газрууд
ГМЯ-аар өвлийн цагт Уртын гол багийн малчид Шинэжинст сумын өмнөд хэсэгт
нүүдэллэдэг гэсэн бол Идрэн багийн малчид бэлчээрийн хүртээмжтэй байдлаас
шалтгаалан Идрэн багаас баруун өмнө зүгт байрлах Идрэн уулын хөндийд нүүдэллэн
амьдардаг гэж дурдсан байна.
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас (Баян Хөндий, Цэнхэр Номин) 10км
радиуст 7 өвөлжөөний газар бүртгэгдсэн8. Тухайлбал 3 өвөлжөөний газар нь Баян Хөндийн
тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас 10 км дотор (Шинэжинст сумын Уртын гол багийн9 нутаг
дэвсгэрт) байсан ба Баян Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн зурвасаас хамгийн ойр
байрлах өвөлжөө 1.6 км зайд байрлаж байна. Харин Цэнхэр Номин тусгай зөвшөөрлийн
талбайгаас 10 км дотор 4 өвөлжөө бүртгэгдсэн. Эдгээрээс 3 нь Шинэжинст сумын Уртын
гол багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг бол дөрөв дэх өвөлжөөний газар нь Идрэн багийн
нутаг дэвсгэрт байрладаг. Дээр дурдсанчлан Идрэн багийн хэмжээнд бүртгэлийн ажил хийж
байгаа бөгөөд 2018 оноос малчдаас газар эзэмших гэрчилгээ олгох өргөдлийг хүлээн авч,
хянан шалгаж байна (Зураг 5-д харуулаагүй болно) (ГМЯ, 2019 он). Уурхайн сайтад нэвтрэх
замын хоёр талд 2.5 км зай дотор нийт 29 өвөлжөөний газар бүртгэгдсэн байна (Зураг 5аас үзнэ үү) (ГМЯ, Шинэжинст).
Тухайн өвөлжөөний газруудтай холбоотой барилга байгууламж бүртгэгдээгүй байна.
Бүртгэгдсэн өвөлжөөний газруудын хувьд улирлын чанартай ашигладаг тул өвөлжөөний
газрын эзэмшилтэй байх нь тус өвөлжөөг өвлийн улирлаар байнга ашигладаг гэсэн үг биш
юм.
Мөн ХАТ олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд эсвэл сайтад нэвтрэх замд ямар нэгэн
өвөлжөөний газар байхгүй (ХАТ-ийн хэрэгжилтээс биет алдагдал хүлээх нөхцөл үүсэхгүй
болно).
1.5.3

Малын нөөц

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумд болон төсөл хэрэгжих Идрэн, Уртын гол багуудад ямаа, хонь,
тэмээг голлон малладаг байна. Зураг 77-д аймгийн түвшинд Баян-Өндөр, Шинэжинст
сумдын малын тоо толгойг харуулсан ба 2010 оноос 2017 оны хооронд малын тоо толгой 3
дахин өссөнийг үзүүлж байна (Баянхонгор аймгийн статистикийн газар 2018: 39). Мөн энэ
онуудад бэлчээрийн газар нутгийн хэмжээ нэмэгдээгүй ба бусад зориулалтын газруудын
хуваарилалтыг бууруулаагүй байна (ГМЯ, Шинэжинст). 2017-оос 2018 оны хооронд малын
тоо толгой бага зэрэг багассан ч энэ нь 2018 онд өмнөх 3 жилийн зун хур тунадасгүй ган
гачигтай байснаар хүнд өвөл тохиолдсонд ба малчид өөрсдийн малыг зарж борлуулсантай
холбоотой юм.

8

Одоогийн байдлаар Шинэжинст сумын захиргаанаас дөрвөн өвөлжөөний газрыг тодруулсан
байна.
9
Идрэн багийн нутаг дэвсгэрт харьяалагддаг газар боловч Уртын гол багт бүртгэлтэй байдаг
газруудын нэг юм. Орон нутгийн захиргаанаас лавлахад тус өрхийн өвөлжөөний газрыг Шинэжинст
сумын Уртын гол багт бүртгэлтэй байдаг гэж хариулсан нь тус нөхцөл байдлыг хуучнаас алдаатай
бүртгэгдсэнийг харуулж байна.
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Зураг 7 Сумын хэмжээнд малын тоо толгой, 2010-2018 он

187,412 187,044

203,675 212,083
180,737 171,825

150,351 154,744

69,760 73,678

2010

2015

2016
Шинэжинст

2017

2018

Баян-Өндөр

Бэлчээрийн даацыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг бол малын тоо толгой юм. Аймгийн
статистик мэдээллээс үзэхэд Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын малчин өрх бүрд дунджаар
тус бүр 379,358 мал ногдож байна. Энэ нь аймгийн дундаж тоон үзүүлэлттэй адил байна
(Баянхонгор аймгийн статистикийн газар 2018 он). 2019 оны 8 дугаар сард хийсэн нийгмийн
суурь үнэлгээний судалгаанд оролцсон өрхүүдээс үзэхэд хамгийн ихдээ 1,090 малтай өрх,
хамгийн багадаа 17 малтай өрх байна. Айл өрхүүдийн хувьд дунджаар 292 малтай байсан
нь аймаг, сумын дунджаас бага зэрэг доогуур байна. Өрхийн судалгаанаас үзэхэд малын
сүргийн тоо харилцан адилгүй байсан ба үүнийг олон шалтгаанаар тайлбарлаж болохоор
байна. Жишээлбэл, зарим малчин өрхүүдийн хувьд орлогын бусад эх үүсвэртэй буюу хүнс
ногоо тарьж ургуулдаг тул бага малтай байхад, бусад малчин өрхүүд олон мал маллахад
хангалттай орлогогүй, өрх толгойлсон өндөр настан гэх мэт нөөц бололцоо дутмаг тул олон
малгүй байх зэрэг орно.
Хүснэгт 5 Аймаг, нийслэл, сум, багийн 100 га газарт ногдох малын сүргийн хэмжээ,
хонины тоо толгой (2019 он)
Баянхонгор
аймаг
11,920

Шинэжинст
сум
477

Малчин өрхийн
тоо
Малын сүргийн
4,249,473
180,737
хэмжээ
Тэмээ
57,388
6,133
Морь
175,944
2,238
Үхэр
239,777
326
Хонь
1,297,467
22,016
Ямаа
2,478,897
150,024
Нэг өрхөд ногдох
356
379
дундаж малын тоо
* Эх сурвалж: ГМЯ-аар өгсөн албан ёсны мэдээлэл

БаянӨндөр сум
480

Уртын гол
баг *
192

Идрэн баг *

171,825

66,132

42,798

4,973
2,273
561
27,252
136,766
358

3,343
659
120
8,284
53,636
344

3,462
311
111
7,619
31,295
441

97

Мал сүргийн тоонд хонины тоо толгойг харвал судалгааны бүсэд хамрагдсан өрхүүд
дунджаар 400-430 гаруй хоньтой байсан нь аймаг, сумын дунджаас доогуур байна. 100 га
газарт ногдох хонины тоо толгой Шинэжинст суманд 21, Баян-Өндөр суманд 32 байгаа нь
аймаг, сумын дунджаас доогуур үзүүлэлттэй байна (Хүснэгт 6).
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Өрхийн судалгаанд оролцогчдоос 4-5 гишүүнтэй өрхийн ерөнхий амьжиргааг хангах малын
тоо толгойг асуухад дунджаар 493 мал гэж хариулсан байна. Одоогоор багийн хэмжээнд
өрхийн дундаж малын тоо толгой 292 байгаа нь малчин өрхүүд өөрсдийн амьжиргааг бүрэн
хангахад хангалтгүй байгааг харуулж байна.
Хүснэгт 6 Аймаг, нийслэл, сум, багийн түвшинд 100 га газарт ногдох хонины тоо толгой,
2019 он (судалгааны багийн тооцооллоор)

Хонины тоо толгой (нийт)
1 малчин өрхөд ногдох
хонины тоо
Бэлчээрийн газар (га)
100 га газарт ногдох хонины
тоо

Баянхонгор
аймаг
6,485,684
544

Шинэжинст
сум
205,325
430

Баян-Өндөр
сум
194,483
405

Уртын
гол баг
78,604
409

Идрэн
баг
55,938
577

8,859,008
73

990,956
21

610,775
32

-

-

ЗБХ, ГМЯ-аас үзэхэд малын тоог харгалзан шагнадаг “Мянгат малчин” (1000-аас дээш
малтай малчин), “Улсын сайн малчин”, “Аймгийн сайн малчин” зэрэг шагналууд болон
тогтмол өсч буй малын тоо толгойн талаар шүүмжлэлтэй хандаж байсан. Тус шагналууд нь
малын чанар бус тоон үзүүлэлтэд ихээхэн ач холбогдол өгдөг тул малчдын хувьд малын
чанар бус тоонд илүү анхаарах чиг хандлага бий болсон байна. Өрхийн судалгаанаас
үзэхэд бүх оролцогчид малын чанарыг малын тоо толгойгоос илүү ач холбогдолтой гэж
хариулсан байна.
Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдын хувьд улсдаа Залаажинст-Идрэн ямааны үүлдрийн
ноолуураар алдартай байдаг. Сумын түвшинд жилдээ 70-80 тонн ямааны нарийн микрон
ноолуур үйлдвэрлэж зах зээлд борлуулдаг байна. 2011-ээс 2016 оны хооронд Баянхонгор
аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад Говь Гурван Сайхан үүлдэр, Залаажинст цагаан
омгийн ямааг нийлүүлсэн үр дүнд судалгаа хийгдсэн байдаг. Шинэжинст, Баян-Өндөр (эх
үүсвэр болсон газар нутаг) сумдад Залаажинст-Идрэн үүлдрийн ямааны тоо толгой 217,500
хүрч үүлдрийг төлөөлөх 47,800 тохиромжтой төрлийг бий болгосон байна.

Зураг 8 Уртын гол багийн Залаажинст-Идрэн үүлдрийн ямаа (2019 оны 8 дугаар сар)
Өрхүүдийн үзэж байгаагаар мал эмнэлгийн үйлчилгээний малын вакцин сайн байдаг гэж
дүгнэсэн ба 80% нь мал сүргийг хамруулдаг гэсэн бол 11% нь хэсэгчилэн хамруулдаг, 9%
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огт хамруулдаггүй гэж хариулсан байна. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хүртэмжийн хувьд
59% нь мал эмнэлэгт хэрэгцээтэй үед хандаж чаддаг гэсэн бол 24% нь заримдаа ханддаг,
17% хандаж чаддаггүй гэж хариулсан байна. Ихэнх өрхүүд (42%) мал эмнэлгийн үйлчилгээг
сайн, 38% нь боломжийн гэж үнэлсэн байна.
1.5.4

Бэлчээр, мал аж ахуйтай холбоотой маргаан, шийдвэрлэлт

Өрхийн судалгаагаар бэлчээр болон бусад байгалийн нөөцтэй холбоотой маргаан тогтмол
бус гардаг гэсэн бол 9% нь долоо хоног тутамд асуудал гардаг, 50% хааяа эсвэл маш ховор
асуудал гардаг гэж хариулжээ. Үүнтэй холбоотой асуудал үүсэх тохиолдолд 35.9% нь
зэргэлдээ амьдрах малчдын хооронд үүсдэг гэж хариулжээ. Нийт өрхийн 41% нь тухайн
асуудал шийдвэрлэгддэг эсэхийг мэдэхгүй гэж хариулсан бол 38% нь талуудын харилцан
ойлголцол дээр тулгуурлан зөвшөөрөгдөх боломжуудыг авч хэлэлцэн шийдвэрлэгддэг гэж
хариулжээ. Нийт судалгаанд оролцогчдын 18% нь маргааныг шийдвэрлэхэд тухайн баг,
сумын захиргаа оролцдог гэж хариулсан байна (Зураг 9).
Зураг 9 Маргааныг шийдвэрлэхэд ашигладаг түгээмэл аргууд
41%

Мэдэхгүй
Бусад

3%

Сумын Засаг дарга зохицуулдаг/шийдвэрлэдэг

3%

Багийн Засаг дарга зохицуулдаг/шийдвэрлэдэг
Зөвшөөрөх боломжтой сонголтуудад зөвшилцдөг

1.5.5

15%
38%

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл

Шинэжинст сумын Эхийн голын (баянбүрд) ойролцоо 12-14 айл өрхүүд 1-2 га орчим жижиг
талбайг хамарсан хүнсний ногоо, тариалан эрхэлдэг. Өрхүүд улаан лооль, өргөст хэмх,
лууван, сонгино, халуун ногоо, төмс, амтат гуй гэх мэт хүнсний ногоо тарих ба тэдгээрийг
савлаж борлуулдаг байна. Социализмын үед Эхийн голд үндэсний хэмжээнд хүнсний
ногооны үрийн нөөц бэлтгэх ажил явагдаж байсан юм.
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Зураг 10 Эхийн голын хүнсний ногооны талбай (2019 оны 8 дугаар сар)
1.5.6

Байгалийн нөөц ашиглалт

Байгалийн нөөцийн хэрэглэгч нь хуулийн дагуу ус, газар ашигласан зэрэг байгалийн нөөц
ашигласны төлбөрийг төлж барагдуулах шаардлагатай. Төлбөр төлж барагдуулах
шаардлагатай этгээдүүдэд аймгийн иргэд, хоршоолол, аж ахуй нэгжүүд багтдаг. Сар бүр
сумын захиргаанаас байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг орон нутгийн хөгжлийн
төсөвт хуримтлуулах ба хуульд заасны дагуу байгаль орчны хамгаалалт, байгалийн
нөөцийн нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулагддаг байна.
Хүснэгт 7 Сумын засгийн газрын хураасан байгалийн нөөцийг ашигласны төлбөр (Монгол
улсын бүх сум)
Байгалийн нөөц ашигласан орлогын төрөл

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн
нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд
зарцуулах шаардлагатай орлогын эзлэх
хувь хэмжээ
15%

Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн
орлого
Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 35%
Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого (мод,
85%
түлээ нөөц ашигласны төлбөр)
Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого
50%
Газрын нөөцийн төлбөрийн орлого
15%
Эх сурвалж: Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, 2012 он

Татварын хуульд заасны дагуу газар ашигласан этгээд нь доорх тооцооллын дагуу газар
ашигласан төлбөрийг төлнө:
•

Нэг хонин толгойд ногдуулах бэлчээрийн газрын төлбөрийн хязгаар 0.01-0.03
хувь байх;

•

Эзэмшиж, ашиглаж байгаа нэг га тариалан, хадлангийн газрын төлбөрийн
хязгаар 0.01-0.03 хувь байх.

Дээрх хүснэгтээс харахад нийт газар ашигласны төлбөрийн орлогын 15%-ийг байгаль
орчныг сайжруулах ажилд зарцуулж байна. Харин малчин өрхүүд тодорхой түвшинд буюу
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0.07 га газрын өмчлөлийн төлбөрөөс (90%), бэлчээр ашигласны төлбөрөөс (100%)
чөлөөлөгддөг байна (Татварын Ерөнхий Газар 2019 он).
Өрхийн судалгаанд оролцогчдын 22% нь байгалийн нөөцийг өрхийн хэрэглээнд ашигладаг
гэсэн бол 53% нь өрхийн хэрэглээнд заримдаа ашигладаг, 26% нь хэзээ ч байгалийн нөөц
ашиглаж байгаагүй гэж хариулсан байна (Зураг 10). Нийт байгалийн нөөцийг ашигладаг гэж
хариулсан өрхөөс 69% нь тухайн бүс нутгийн байгалийн ургамлыг ашигладаг гэсэн бол 30%
нь мод хэрэглэдэг гэж хариулсан байна. Айл өрхүүд маш хүйтэн өвлийн улиралд мөн
хэрэглээний нүүрсний чанар хангалтгүй үед заг модыг10 түлээнд ашигладаг гэж хариулсан
байна. Нийт өрхийн судалгаанд хамрагдсан өрхийн (93%) дийлэнх хувь нь өөрсдийн
агнасан эсвэл хураасан бараа бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулдаггүй гэж хариулсан байна
(Зураг 11).

52.6

69%

25.6

21.8

30%
1%

Often

Sometimes

Never use

Зураг 11 Байгалийн нөөц ашиглалт

Natural plant

Wood

Other

Зураг 12 Ашиглаж буй байгалийн нөөцийн төрөл

Өрхийн судалгааны үеэр өрхүүдээс онцгой байдал тохиолдоход ямар арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлдэг талаар асуусан. Үүнээс оролцогчдын зөвхөн 4% нь онцгой байдлыг даван
туулахад байгалийн нөөцийг хурааж, борлуулдаг гэж хариулжээ. Нийт 49% нь өвчин
халдвар эсвэл байгалийн гамшиг зэрэг урьдчилан таамаглах боломжгүй онцгой байдалд
өөрсдийн малыг зарна гэж хариулсан байна.
...Орон нутагт эдийн засгийн үнэ цэнд хүрэх ургамал амьтны төрөл зүйл байдаггүй тул
хууль бусаар ховордсон ургамал амьтныг агнах ба/эсвэл хураах байдал ховор (бараг
тохиолддоггүй) тохиолддог. Мөн нутгийн ард иргэдийн хувьд ховордсон ургамал амьтны
үнэ цэнийг хадгалах, хамгаалах талаар сайн мэдлэгтэй байдаг. … Айл өрхүүд маш хүйтэн
өвлийн улирлаар эсвэл хэрэглээний нүүрсний чанар хангалтгүй үед заг модыг түлээнд
ашигладаг ч, нүүрсний чанар сайн байгаа тохиолдолд заг модыг түлээнд бараг
хэрэглэдэггүй.
(ГМЯ Шинэжинст)

10

Монгол улсын Ойн тухай хуульд ойг 3 ангилалд хуваана: хориотой бүс, хамгаалагдсан бүс,
ашиглалтын бүс. Хамгаалагдсан ойн бүсэд заг мод багтдаг. Ойн хамгаалалтын үндсэн функцийн
горимд байгалийн унаган төрх ба түүний зарим хэсгийг хамгаалах, тусгай зориулалтаас удаан
хугацаанд хамгаалах зорилгоор дүн шинжилгээ, ажиглалт хийх зэрэг багтана (Цогтбаатар, 2004
он).
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1.5.7

Малчдын усны нөөц

Бүлэг В5 Усны нөөц хэсэгт усны нөөцийн суурь үнэлгээг хамарсан болно. Энэхүү бүлэгт
малчдын ус ашиглалттай холбоотойгоор усны нөөцийн талаар товч танилцуулгыг
багтаасан.
Ус бол чухал бэлчээрийн нөөцүүдийн нэг бөгөөд тухайн хоёр сумдын нутаг дэвсгэрт
амьдарч буй улирлын чанартай нүүдлийн амьдралтай малчдыг суурьшиж байршихад чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Байнгын ил усны нөөц дутмаг байдгаас малчид уламжлалт аргаар,
модон хийцтэй, гараар ухсан худаг ашиглаж ус татаж авдаг байна. Мөн малчид түр
хуримтлагдсан борооны ус, булаг шанднаас ус ашигладаг.
Зураг 6-т ХАТ-ийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас ойр байрлах усны
нөөц бүхий цэгүүдийг харуулсан болно. Хоолой, Хүрэн цав, Майхан, Гүн заг, Сүүл толгойн
бүс нутгийн худгуудыг малчин өрхүүд тодорхой давтамжтайгаар ашигладаг гэж
тодорхойлсон байна.

Зураг 63 Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн газар нутгийн ойролцоох усны нөөцийн цэгүүд
ЭМ компанийн хувьд анхнаасаа орон нутгийн захиргаа, малчидтай усны чанарын
асуудалтай холбоотойгоор хамтран ажиллаж байсан. Тус компани нь социализмын үед
байгуулсан, малчид ашиглах боломжгүй, орхигдсон байдалтай байсан 6 худгийг нөхөн
сэргээж ашиглалтад оруулсан байна. Устай холбоотой санаачлагуудыг орон нутгийн
оролцогч талууд чухал гэж үздэг; орон нутгийн захиргаа, төрийн бус байгууллагуудад
хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжийг бий болгодог; эдийн засгийн үнэ цэнэтэй гэж үздэг
(Фрейзер 2019 он). Өрхийн судалгаагаар мал амьтдын усны гол эх үүсвэр нь гүехэн/гараар
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ухсан худаг байдаг гэж тэмдэглэсэн байна. Тэдгээр худгийг өвлийн улирлаар нийт өрхийн
70% нь ашигладаг бол зуны улиралд 45% нь ашигладаг байна (Зураг 74).
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Зураг 74 Мал аж ахуйд ашиглаж буй гол усны эх үүсвэр
Өрхүүдээс усны голлох эх үүсвэрүүдэд хүрэх зай харилцан адилгүй ба өрхийн судалгаагаар
бүх улирлын хувьд дундаж зай 2.3 км гэж хариулсан байна. Энэхүү зай нь малын өдрийн
бэлчээрлэх газрын хүрээнд багтаж байна. Бүх улирлын туршид өрхүүдийн дийлэнх хувь нь
өрхийн хэрэглээний ундны ус, мал услах ус хангалттай байдаг гэж хариулсан байна. Нийт
өрхийн тал хувь нь ундны усны чанарыг жилийн дөрвөн улиралд сайн байдаг гэж үздэг бол
56% нь зуны улиралд усны чанар сан, 46% нь хаврын улиралд усны чанар сайн байдаг гэж
хариулсан байна. Нийт хамрагдсан өрхөөс 16 өрх ундны усны чанар хүнд байдаг тул муу
байдаг гэж хариулсан байна. Мөн нийт өрхийн дөрөвний нэг нь ундны усны чанарыг
шалгадаг байна. Зуны улиралд судалгаанд хамрагдсан нийт 59 өрхөөс 68% нь малын болон
ундны усны хэрэглээний эх үүсвэр тусдаа байдаг гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлбэл
өрхийн хэрэглээнд тусдаа худаг ашигладаг байна. Нийт өрхийн судалгаанд хамрагдсан
оролцогчдоос 33% нь өвөлжөөний газартаа ундны усны эх үүсвэртэй байдаг гэж хариулжээ.
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Зураг 85 Өрхийн хэрэглээний ундны усны чанарын үнэлгээ, улирлаар
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн 70% нь ундны усны хүртэмж хүн бүрд тэгш хүрдэггүй гэж
үздэг байна. Ихэнх өрхүүд (62%) өөрийн автомашинаар ундны болон өрхийн хэрэглээний
усыг авдаг бол 20% нь гараа зөөвөрлөдөг, 12% нь мал ашиглан усаа зөөвөрлөдөг гэжээ.
Мөн 6% нь ус авахад замын унаа ашигладаг гэж хариулжээ. Дийлэнх өрхүүд усыг өдөр
тутамд (43%) эсвэл 2 өдрийн давтамжтайгаар (33%) авдаг ба энэ нь хол зам туулдаг,
найдвартай тээврийн хэрэгсэлгүй өрхүүдэд чухал цагийг тээвэрлэх ажилд алдахад хүргэдэг
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байна. Ус зөөвөрлөхөд зарцуулсан нийт цагийг илүү үр бүтээмжтэйгээр орлого олох эсвэл
гэр бүлийн, өрхийн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд зарцуулж болох юм.
Нийт судалгаанд оролцогчдын 29% нь ундны усанд нэвтрэх, худагтай холбоотойгоор
маргаан тогтмол гардаг гэсэн бол 63% нь маргаан заримдаа үүсдэг гэж хариулсан байна.
Үүсч буй маргааны тал гаруй хувийг малаа услахдаа нэг худгийг ашиглаж буй малчдын
хооронд, дөрөвний нэг нь орон нутгийн малчид, бусад сумдаас ирсэн малчдын хооронд
үүссэн маргаан эзэлдэг байна. Маргааныг шийдвэрлэхдээ нийт өрхийн 69% нь харилцан
ашигтай сонголтод тулгуурлан асуудлыг шийдвэрлэдэг гэсэн бол өрхийн 19% нь сум, 6%
нь багын Засаг дарга маргааныг шийдвэрлэдэг гэж хариулсан. Үлдсэн өрхийн 13% нь
маргааныг шийдвэрлэхэд ямар нэгэн арга хэмжээ авдаггүй гэж хариулжээ.
1.6

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс

Төслийн хэрэгжилтийн шууд нөлөөлөлд төслийн талбайгаас ойрхон байрлах өвөлжөөний
газар, зуны отор газар, бэлчээрийн газар, худаг ашигладаг малчин өрхүүд өртөж болзошгүй
байна. Өртөмхий малчин өрх, хүмүүс нь аливаа өөрчлөлтөд уян хатан муутай хүмүүс байх
бөгөөд эдгээрт:
•

Өрх толгойлсон эмэгтэй малчин өрхүүд,

•

Ямар ч гэр бүлийн гишүүд дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй өрх толгойлсон ахмад настай
малчин өрхүүд,

•

Нэн ядуу гэж ангилагддаг малчин өрхүүд,

•

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс болон архаг өвчтэй хүмүүс.

1.7

Дүгнэлт

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын оршин суугчдын ихэнх нь хөдөө орон нутгийн/нүүдлийн
малчин өрхүүд бөгөөд Шинэжинст суманд (нийт 759 өрхөөс) 477 өрх (62.8%), Баян-Өндөр
суманд (нийт 753 өрхөөс) 480 өрх (63.7%) хөдөө орон нутагт нүүдэллэн амьдарч байна. Мөн
Шинэжинст суманд 162 өрх (нийт өрхийн 21%), Баян-Өндөр суманд 118 өрх (нийт өрхийн
15.6%) малтай боловч мал маллан нүүдэллэж амьдардаггүй ба сумын төвүүдэд түр эсвэл
байнгын байдлаар суурьшин амьдарч байна. Шинэжинст сумын хэмжээнд нийт өрхийн
83.8%, Баян-Өндөр сумын хэмжээнд нийт өрхийн 79.3% малтай өрхүүд байна.
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд байрлах сумдын газар нутагт оторын мал аж ахуй нийт газар
ашиглалтын дийлэнх хувийг эзэлдэг ба мал сүрэгт хонь, ямаа, тэмээ зонхилж байна.
Улирлын чанартайгаар зарим тохиолдолд хол газрыг (дунджаар 10-аас 40 км хүртэл)
туулах малын нүүдэл нь амьдрахад чухал үүрэг гүйцэтгэх ба уламжлалт бэлчээрийн
менежментийн арга болдог. Энэ арга нь үр шим багатай бэлчээрийн даацийн ачааллыг
бууруулах зорилготой байдаг. Өрхүүд жилдээ 5 удаа нүүдэл хийдэг гэж тэмдэглэсэн байна.
Үр тариалангийн ургац нь тус хоёр суманд маш хязгаарлагдмал байдаг бөгөөд өрхийн
ерөнхий хэрэглээг хангахад ашиглагддаг байна. Зөвхөн Шинэжинст сумын Эхийн голын
(баянбүрд) газар нутагт цөөн тооны өрх айлууд 1-2 га орчим талбайд хүнсний ногоо тарих
ажил эрхэлдэг байна.
Бэлчээрийн хувьд хувийн өмч биш бөгөөд зун, намрын бэлчээрийн газруудыг хэвшсэн газар
ашиглалтын менежментийн дагуу дундын ашиглах газар зааж зохицуулдаг байна. Сумын
захиргаа нь газар хуваарилалтын ажлын хүрээнд малчдад өвөлжөөний газрыг олгох ажлыг
хариуцан зохицуулдаг. 2019 оны 8 дугаар сард газар дээр хийсэн судалгаагаар ХАТ-ийн
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тусгай зөвшөөрөлтэй газрууд мөн сайтад нэвтрэх замаас ойролцоо амьдарч буй малчдын
байрлалыг тогтоох ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тусгай зөвшөөрөлтэй газрууд нь Уртын гол баг
(Шинэжинст сум), Идрэн багуудын (Баян-Өндөр сум) нутаг дэвсгэрт харьяалагдаж байна.
Малчин өрхүүдийн амьдарч буй байрлалыг өрхийн судалгааг авах үеэр бүртгэсэн бөгөөд
тухайн отор газарт байнга амьдарч байгаа гэдгийг төлөөлөх боломжгүй байна. Малчид нь
төслийн нөлөөллийн бүсээс гадна томоохон газар нутгийг хамарч нүүдэлдэг бөгөөд зарим
тохиолдолд улирлын чанартайгаар, тохиолдлоор төслийн нөлөөллийн бүс нутгийн
бэлчээрийг ашиглаж болзошгүй байна.
Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааг газар дээр гүйцэтгэх явцад ХАТ-ийн тусгай
зөвшөөрлийн талбайгаас 20 км зайд ямар нэгэн малчин амьдарч байгаагүй. Ашигт
малтмалын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас (Баян Хөндийн ойролцоо 3, Цэнхэр Номингийн
ойролцоо 4) 10 км радиуст нийт 7 өвөлжөөний газар бүртгэгдсэн байна. Долоон өвөлжөөний
газрын зургаа нь Уртын гол багт, үлдсэн нэг нь Идрэн багт харьяалагдаж байна. Уртын голд
байрлах 4 өвөлжөөний газар нь албан гэрчилгээтэй (өмчлөх гэрчилгээ) бол Идрэн багийн
өвөлжөөний газрын гэрчилгээг олгох ажил явагдаж байна.
Шинэжинст сумын төвөөс ХАТ-ийн газар руу нэвтрэх зам нь Уртын гол багийн (Шинэжинст
сум) нутаг дэвсгэрт харьяалагддаг. Газар дээрх судалгааны ажлаар замаас хамгийн ойрхон
2 км-ийн зайд малчин өрх амьдарч байна. Сайтад нэвтрэх замаас 2.5 км зайд нийт 29
өвөлжөөний газар бүртгэгдсэн байна (өвөлжөөний газар хамгийн ойрхон нь 0.01 км зайд
байрладаг). Тэдгээр өвөлжөөний газруудыг баталгаажуулах ажлууд үргэлжлэн хийгдэж
байна.
ЭМ компани нь одоогоор 10 малын ундны усны худгуудад хяналт тавьж ажиллаж байна.
Тэдгээр худаг нь ХАТ-өөс баруун өмнөд, өмнөдөөс хойд зүгт 2-12 км-т байрлаж байна.
Малчид тэдгээр худгуудаас ойр байрлах бэлчээрийн газруудыг хавар эсвэл намрын
улиралд тохиромжтой нөхцөл байдал үүсэхэд ашиглах боломжтой байна.
Байнга байх ил усны эх үүсвэр дутмаг байдаг тул малчид уламжлалт гар аргаар худаг ухаж
ус татдаг. Малын ундны усны эх үүсвэрт хүрэх дундаж зай 2.3 км ба энэ нь цөөн тооны мал
сүрэг 1 өдрийн хугацаанд бэлчих газар нутагт багтаж байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын өрхөд дунджаар тус бүр 379,358 мал сүрэг ногдож байна.
2019 оны 8 дугаар сард гүйцэтгэсэн өрхийн судалгаанаас үзэхэд хамгийн их буюу 1,090
малтай өрх, хамгийн бага буюу 17 малтай өрх байна. Айл өрхүүдийн хувьд дунджаар 292
малтай байсан нь аймаг, сумын дунджаас бага зэрэг доогуур байна.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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СОЁЛЫН ӨВ
Танилцуулга
Энэ бүлэгт төслийн нөлөөллийн бүсэд орших улсын, бүс нутгийн хэмжээний биет болон
соёлын биет бус өвүүдийг танилцуулна. Үүнд палеонтологи, археологийн өвүүд буюу биет
олдворууд, зан үйл үйлдэх газрууд, түүх соёлын холбогдолтой хамгаалагдсан газрууд (биет
өв) болон зан үйл, ёс заншил, ардын аман зохиол, дуу хөгжим, гар урлал, уламжлалт арга
ухаан (биет бус өв) зэрэг орно.
Суурь шинж чанар, арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Эдийн засгийн суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашиглав. Эрдэнэ Монгол
(ЭМ) компани нь “Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад
шаардагдах анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах
ажилд, гол мэдээлэгчийн ярилцлага (ГМЯ), зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) зэргийг
орон нутгийн иргэдтэй хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар
дээр хийж гүйцэтгэсэн. Анхдагч мэдээлэл цуглуулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг
B1 Танилцуулга хэсгээс үзнэ үү.
Мөн 2016 онд Шинжлэх Ухааны сургуулийн Антропологи, Археологийн Хэлтэс, Монгол
Улсын Их Сургууль, Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн Палеонтологи, Геологийн
Институтын судлаачдаас бүрдсэн баг Монгол Улсын үндэсний шаардлагыг хангах ажлын
хүрээнд төслийн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд судалгаа хийж гүйцэтгэсэн байна.
Энэ бүлэгт тус судалгааны үр дүнг танилцуулна (Эко Трейд 2017a & b).
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийн эх үүсвэрт Монгол улсын болон олон улсын статистик мэдээлэл,
аймаг, сумын Тамгын газрын албан статистик мэдээлэл, төслийн нөлөөллийн бүсэд
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг багтсан болно. Бүрэн жагсаалтыг Хэсэг
1.9-т оруулсан болно.
1.2.2 Судалгааны арга зүй
Нийгмийн суурь мэдээллийг олж авахад ашигласан арга зүйд төслийн нөлөөллийн бүсэд
статистик төлөөлөл болох өрхийн судалгааг авч өгөгдлийг Нийгмийн Ухааны Статистикийн
Багц (SPSS) програм ашиглан боловсруулсан болно. Түүнчлэн, гол мэдээлэгчийн
ярилцлага (ГМЯ) болон зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгийг (ЗБХ) тухайн аймаг, сум, багийн
түвшинд нийгмийн бүтэцтэй холбоотой аливаа асуудлыг олж илрүүлэхэд ашиглан зохион
байгуулсан. Бүлэг B1-ээс нийгмийн суурь аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзнэ
үү.
Төслийн нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт Хөндийн алт төслийн (ХАТ) нөлөөллийн талбай дээрх эдийн засгийн суурь
тайлбарыг тодорхойлсон. Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн
засгийн нөлөөлөлд өртөх бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон. Мөн ХАТн барилга угсралт болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж
болзошгүй байна. Баянхонгор сумын Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тэдгээрийн
сумын төвүүд, Уртын гол, Идрэн багууд (ХАТ байрлах газарт хамрагдах багууд) орно. ХАТ
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нь эдгээр сумд, багуудтай огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл
ажиллагааны үр дүнд шууд болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
Холбогдох стандартууд
Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль (2014 онд батлагдаж, 2016 оны 7 дугаар
сарын 21-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) нь соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, судалж
шинжлэх, зэрэглэл тогтоох, үнэлэх, хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах, сэргээн
уламжлуулах, өвлүүлэх, өмчлөх, эзэмших, ашиглах, сурталчлахтай холбогдсон харилцааг
зохицуулдаг. Соёлын өвийн чухал ач холбогдолтой зүйлд археологийн олдворууд,
археологийн газрууд, булш хиргисүүр, чулуун сийлбэр зэрэг багтдаг. Харин соёлын өвийн
талаарх илүү өргөн ойлголтод уул уурхайн ажиллагаа, боловсруулахтай холбоотой ул мөр
эсвэл аж үйлдвэрлэл, орчин цагийн соёл, амьдралтай холбогдолтой дуу хөгжим, бүжиг,
хувцаслалт зэргийг оруулж болно. Өвийг “ердийн”, “үнэт” эсвэл “хосгүй үнэт” гэж зэрэглэл
тогтоох ба хамгаалалтын түвшингээр нь улс, бүс нутаг (аймаг), орон нутгийн (сум)
хамгаалалттай гэж тодорхойлно.
Соёлын өвийн үнэ цэнэ бүхий зүйлийг хамгаалалтад авах ажлыг Боловсрол, Соёл,
Шинжлэх Ухааны Яам хариуцаж баталдаг байна. Хуульд аливаа археологийн эсвэл соёлын
өвийг тухайн нөхцөл байдалд аль болох байгалийн төлөв байдалд нь хадгалах зарчмыг
баримтлахыг заасан байдаг. Мөн хуульд Засгийн газрыг тодорхойлсон түүх соёлын үнэ
цэнэ бүхий газруудад хамгаалалтын бүс тогтоохыг заасан ба хамгаалалтын бүсэд зөрчил
үүсгэж болох үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог байна.
Хуульд аливаа ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эсхүл холбогдох хөгжүүлэлтийн ажил
хийгдэхээс өмнө эрх бүхий байгууллага археологийн хайгуул судалгааны ажлыг хийж
гүйцэтгэх шаардлагатай гэж заасан байдаг. Тиймээс эрх бүхий археологийн байгууллагын
зөвшөөрөлгүйгээр тус үйл ажиллагаануудыг явуулах боломжгүй. Үйл ажиллагааны үеэр үнэ
цэнэ бүхий соёлын өвийг илрүүлсэн ба зөрчил үүсэх эрсдэлтэй тул энэ тохиолдолд хуульд
тухайн сумын Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэж, тус
өвийг илрүүлсэн газрыг хамгаалалтад авах гэж заасан байна. Сумын Засаг дарга судалгаа
хийгдсэний дараа тухайн соёлын өв бүхий газартай холбоотой шийдвэрийг гаргаж
ажиллана. Түүх, соёл, шинжлэх ухааны ач холбогдол бүхий үнэт зүйл оршин байгаа нутаг
дэвсгэр, газрын хэвлий нь төрийн хамгаалалтад байх бөгөөд аливаа олдвор нь төрийн өмч
байдаг. Одоогийн байдлаар Монгол улсад соёлын биет өв бүхий газрын ач холбогдлыг
тодорхойлох стандартчилсан зааварчилгаа байхгүй байна.
2014 онд Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр соёлын биет
бус өвийг хамгаалах, соёлын өв эзэмшигчдийг дэмжсэн заалтуудыг оруулсан байна. Мөн
соёлын биет бус өвийг хамгаалахтай холбоотойгоор “Соёлын биет бус өвийн үзлэг хийх
журам”, (Сайдын тогтоол А151, 2015 он) “Соёлын биет бус өвийг үндэсний болон дэлхийн
хэмжээнд сурталчлан алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан
өвлөн уламжлагчийг жил бүр тодруулж, шагнал олгох журам” (Засгийн газрын 145 тогтоол,
2016 он) баталсан байна.
Европын Сэргээн Босгол Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) 8 дугаар Гүйцэтгэлийн шаардлага
буюу соёлын өвийн хэсэг нь энэхүү төсөлтэй холбоотой олон улсын стандарт болж байна.
Тус гүйцэтгэлийн шаардлагад соёлын өвийг одоо болон ирээдүй хойч үед чухал ач
холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тус шаардлага нь соёлын өвийг хамгаалах,
харилцагчийг өөрсдийн бизнесийн үйл ажиллагааны явцад соёлын өвтэй холбоотой сөрөг
нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглүүлэх зорилготой байна.
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Гүйцэтгэлийн шаардлагын зорилтуудад: соёлын өвийг хадгалах, хамгаалахад дэмжлэг
үзүүлэх; төслийн хэрэгжилтээс соёлын өвд сөрөг нөлөөлөл үүсэхээс хамгаалах аргачлалыг
ашиглах; бизнесийн үйл ажиллагаанд бүх талууд давуу талуудыг тэгш эдлэх зорилгоор
соёлын өвийг ашиглахыг дэмжих; боломжтой бүх тохиолдолд соёлын өвийн талаарх
мэдлэг, хүндэтгэх байдлыг нэмэгдүүлж ажиллах зэрэг орно.
Бүлэг A2 Бодлого, хууль эрх зүйн тогтолцоо хэсэгт соёлын өвтэй холбоотой нэмэлт олон
улсын стандартууд, гэрээ конвенцуудыг тайлбарласан болно.
Тодорхойлолтууд
“Биет” өв гэдэгт биет зүйлс, хүний гараар бүтсэн эд зүйлс болон түүх, соёл, шинжлэх ухааны
ач холбогдолтой үнэ цэнэ бүхий газрууд орно. ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн Соёлын Өвийн
Конвенцоор (Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенц, 1972 он)
дараах тодорхойлолтыг оруулсан байдаг. Үүнд:
•

Хөшөө дурсгал – архитектурын бүтээл, хийц, хөшөө дурсгалын бүтээл,
зураг, бичээс, агуйн сууц эсвэл эдгээр онцлогуудын хослол;

•

Барилга байгууламж – Тусдаа байрласан бүлэг эсвэл хоорондоо холбогдсон
барилга байгууламжууд;

•

Газар – Түүхийн, гоо зүйн, угсаатан судлалын эсхүл антропологийн ач
холбогдол бүхий археологийн газруудыг хамрах биет газрууд.

ЕСБХБ-ны 8 дугаар Гүйцэтгэлийн Шаардлагад соёлын биет өвийг хөдлөх эсхүл үл хөдлөх,
өмч хөрөнгө, газар, археологи (эртний), палеонтологи, түүх, соёл, урлаг, гоо зүй эсвэл
шашны үнэ цэнэ бүхий хийц эсхүл бүлэг бүхий хийц гэж тодорхойлдог байна. Мөн энэ
тодорхойлолтод соёлын үнэ цэнэ эсхүл шашны онцгой ач холбогдолтой онцлог шинж
чанаруудыг агуулсан байгаль орчныг тодорхойлсон байдаг. Эдгээр байгалийн элементүүд,
хамгаалагдсан төрх, шашны зорилготой байгууламжуудыг “амьд” соёлын өв гэдэг байна.
Монгол улсын хувьд амьд соёлын биет өв нь дараах төрлийн элементүүдээс бүрддэг байна.
Үүнд:
•

•

Овоо гэдэг нь:
o

Түүх, соёл, шашны ач холбогдол бүхий газарт чулуугаар байгуулсан
хийц;

o

Бусад уул нуруудаас тусдаа байрлах онцгой уул эсхүл толгод
(байгалийн төрх, г.м)1.

Суварга гэдэг нь тоосго, шавар, мод болон бусад материалаас бүрдсэн
шашны хөшөө дурсгал/залбирал үйлдэх байршил2.

ЮНЕСКО-ийн соёлын биет бус өвийг хамгаалах конвенцод “биет бус” өв гэдгийг аливаа
ард иргэд, бүлэг, хувь хүмүүстэй холбоотой практик, арга ухаан, ур чадвар, эд зүйлс,
соёлын орон зай гэж тодорхойлсон байна. ЮНЕСКО-ийн тус тодорхойлолтод эртний
уламжлал, ардын аман зохиол, урлагын гүйцэтгэх төрлүүд, нийгэм, шашны зан үйл, баяр
наадам, ёслол, он цагийн эрхээр бий болсон уламжлалт бүтээлийг урлахад шаардлагатай
ур чадвар зэрэг багтсан байна.
1

Түүхээс үзэхэд, овоог хил хязгаарыг тэмдэглэх, газар нутгийг тодорхойлоход ашигладаг байсан
бөгөөд орчин үед ч ийм байдлаар ашиглаж байна.
2
Суваргыг Буддын шашны уламжлалт мөргөлийн газар болгон ашигладаг байна.
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ЕСБХБ-ны 8 дугаар Гүйцэтгэлийн шаардлагад (2014 он) үе дамжин уламжлагддаг аливаа
ард иргэд, бүлэг, хувь хүмүүстэй холбоотой багаж хэрэгсэл, хүний гараар бүтсэн зүйлс,
соёлын орон зайг тэдгээрийн соёлын өвийн нэг хэсэг гэж тодорхойлсон байна.
Түүх, соёлын өвийн тухай
Монгол улс нь нүүдлийн мал аж ахуйн уламжлалд суурилсан баялаг түүх, соёлтой орон юм.
Нийгэмд гарч буй өөрчлөлтүүд, даяаршил, түргэн нэмэгдэж буй хотжилт нь Монгол орны
соёлын уламжлалд ихээхэн нөлөөлж байна. Монгол орны хувьд хурдацтай өсөлтийг
соёлын өвийг хадгалахтай хэрхэн тэнцвэржүүлэх нь тулгарч буй чухал асуудлуудын нэг
болж байна.
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам нь Соёлын Өвийн Төвийг бодлого, төлөвлөлт
хийхэд удирдлагаар хангаж ажилладаг. Соёлын өвийн асуудлуудтай холбоотой
хэрэгжилтийг Соёл Урлагын Газар, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Соёлын Өвийн
Төв болон музей хариуцаж ажиллана. Соёлын Өвийн Төв Монголын үндэсний соёлын биет
болон биет бус өвийг ирээдүй хойч үед уламжлуулах зорилготойгоор дэлгэрүүлэх, нөхөн
сэргээх, баримтжуулах, хамгаалах ажлуудыг хариуцаж ажилладаг байна. Харин Шинжлэх
Ухааны Академийн Түүх, Археологийн Хүрээлэн (ШУАТАХ), Түүх, Археологийн
Хүрээлэнгийн харъяа Түүх, Угсаатны Зүйн Хэлтэс нь соёлын өвийн чухал эд зүйлсийг
хадгалах, баримтжуулах, судлах ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Судалгааг хийж гүйцэтгэсний
дараа эд зүйлсийг музейд шилжүүлдэг байна.
Мөн Монголын Үндэсний Музей нь Монголын өвийг хамгаалах, хадгалах, баримтжуулах,
археологийн ба соёлын газар дээрх судалгааны олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Тус
байгууллага нь орон нутгийн музей үзвэрүүдэд зааварчилгаа, боловсрол олгох үүрэгтэй
ажилладаг байна.
Соёлын биет өв
Монгол улс нь ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн жагсаалтад хэд хэдэн газруудыг бүртгүүлсэн
байдаг. Үүнд:
•

Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн газар нутаг (2015 он);

•

Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар (2004 он);

•

Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолбор (2011 он);

•

Дагуурын ландшафт (2017 он);

•

Увс нуурын ай сав газар (2002 он).

Монгол орон түүхэн их баялагтай тул цаашид илрүүлээгүй археологийн олон олдвор
газрууд байх магадлалтай байна. Тэдгээрийг баталгаажуулах аргачлалуудыг үргэлжлүүлэн
ашигласаар байна. Хүснэгт 1-д улсын хэмжээнд мэдэгдсэн чухал археологийн нөөцүүдийг
харуулсан ба тус нөөцүүдийн аль нь ч төслийн талбай дотор байхгүй байна.
Хүснэгт 1 Археологийн олдворууд он цагаар бүртгэгдсэн байдал
Соёлын
хугацаа

Насжилт

Сайтын төрөл

Доод
Палеолитийн
үе

МЭ-ээс
800,000-

Чулуун багаж хэрэгсэл
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Газар зүйн хамрах
хүрээ
(Мэдэгдэж байгаа
сайтууд)
Баянхонгор аймаг,
Өмнөговь аймаг,
Баян-Өлгий аймаг
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Хүрэл
зэвсгийн үе

100,000 жилийн
өмнө
МЭ-ээс
100,000-40,000
жилийн өмнө
МЭ-ээс 40,00012,000 жилийн
өмнө
МЭ-ээс 12,0008,000 жилийн
өмнө
МЭ-ээс 8,0003,000 жилийн
өмнө
МЭӨ-өөс 2000
жилийн өмнө

Чандманий
соёл

Төмөр зэвсгийн
үеийн эхэн үе

Хүрэл хайлуулах үйл ажиллагаанаас
үлдсэн олдвор, дөрвөлжин булш,
хиргисүүр, буган чулуу хөшөө, хадны
сүг зураг, чулуун уран бүтээлүүд,
хадны зураг
Онцгой овгийг заасан тусгай
булшнууд

Пазирик
соёл

МЭӨ 6-аас 2аар зуун

Маш чадварлагаар урласан эд
бүтээлүүдтэй булшнууд

Хүннүгийн үе

МЭӨ 3-р зуун

Дунд
Палеолитийн
үе
Дээд
Палеолитийн
үе
Чулуун
зэвсгийн үе
Шинэ чулуун
зэвсгийн үе

Хэд хэдэн жижиг суурин, байрлах
газрууд

Чулуун зэвсгийн үеийн төрөл бүрийн
багаж хэрэгслүүд

Баянхонгор аймаг
Өмнөговь аймаг
Өвөрхангай аймаг
Булган аймаг
Хэнтий аймаг
Өвөрхангай аймаг
Монгол улсын ихэнх
бүс нутаг

Шинэ Чулуун зэвсгийн үеийн төрөл
бүрийн багаж хэрэгслүүд

Монгол улсын ихэнх
бүс нутаг
Монгол орон даяар

Ихэвчлэн чулуун зэвсэг
үйлдвэрлэлийн газрууд

Булшнууд (язгууртан, энгийн),
томоохон хот суурин газрууд ба
чулуун уран бүтээлүүд.
Түрэгийн үе
МЭ 6-аас 10Хаад болон энгийн ардад зориулан
аар зуун
бүтээсэн дурсгалт хөшөө цогцолбор,
эртний бичиг бүхий бичсэн хүн чулуу,
архитектурын зураг, объектууд,
хадны бичээс ба булш, хиргисүүр гэх
мэт бусад зүйлс
Тайлбар: МЭӨ – Манай эриний өмнөх, МЭ – Манай эриний үе.

Увс аймгийн Улаангом
сумын ойролцоох
Чандмань-Уул
Монгол Алтайн нуруу
Монгол орон даяар
Алтайн нуруунаас
Хэнтий нуруу хүртэлх
бүс нутгаар түгээмэл

Монгол орон нь археологийн баялаг нөөцтэй байдгаас гадна олон тооны палеонтологийн
олдворуудаар дэлхийд танигдсан орон юм. Байшин Цав, Хуурай Цав, Амтгай, Урлуб Худаг,
Шар Цав зэрэг Дундад Төрмөлийн эриний Цэрдийн галавын сүүл үе буюу 145 сая жилийн
өмнө амьдарч байсан ургамал, амьтны хувьслын талаарх нотолгоо олдсон палеонтологийн
олдвор газрууд байдаг. Энэ бус нутагт олдсон үлэг гүрвэлийн олдворуудаас үзэхэд
хадросавр овгийн “галуун хошуут” үлэг гүрвэлийн үндсэн тархалт нь Төв Азиас байсныг
нотлох бөгөөд тэдгээр нь мөн Өмнөд Америкт оршин тогтнож байсан байна. Үүнээс гадна,
Монгол орны хэмжээнд (Дөрөвдөгч үе буюу 2.4 сая жилээс өнөөг хүртэл) цаашид чухал ач
холбогдол бүхий чулуужсан олдворуудыг илрүүлэх боломж ихтэй ба тухайн үеийн ан
амьтан ургамлын хувьсал, дасан зохицсон байдлын талаар мэдээлэл өгөх боломжтой
байна.
Аймгийн түвшинд төслийн талбайтай ойрхон төрийн тусгай хамгаалалттай хоёр газар
байдаг байна. Их Говийн ТХГ-ын А хэсэг нь төслийн талбайгаас 32 км зайд байрлах ба
Баянхонгор (Баян-Өндөр, Шинэжинст), Говь-Алтай аймгийн газар нутгаар дайрна. Тус
газарт чулуужсан ургамал амьтны хэд хэдэн соёлын өвүүд бүртгэгдсэн байдаг. Говь Гурван
Сайхан байгалийн цогцолбор газар нь төслийн талбайгаас 54 км зайд байрлах ба
Шинэжинст сумын зарим газар нутгийг хамарсан байна. Тус цогцолбор нь газарт уул,
хөндий, хуурай тал, хагас цөл, цөлөрхөг газар нутгаас бүрдэнэ. Тус цогцолборт нэн
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ховордсон, устах аюулд орсон хөхтөн амьтад, өргөн төрлийн ургамал амьтны төрөл зүйл
байдаг байна.
Төслийн талбайгаас ойрхон хоёр орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар байрладаг.
Тусгай хамгаалалттай газар гэдэг нь тухайн орон нутгийн байгалийн унаган төрх, өвөрмөц
тогтоц, түүх, соёлын дурсгал, амралт, аялал жуулчлалын ач холбогдол бүхий газар
нутгийг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах зорилгоор аймаг, нийслэл,
сум, дүүргийн хамгаалалтад авсан газрыг хэлнэ. Бор Хайрхан уул нь байгалийн төрх,
соёлын үнэт хөшөө дурсгалтай тул орон нутгийн хамгаалалтад байдаг ба төслийн
талбайгаас 16 км зайд байрладаг. Ногоон Цав нь нийт 85,713.6 га газрыг хамрах бөгөөд
төслийн талбайгаас 45 км зайд байрладаг. Тус газарт Цэрдийн галавийн үеийн сүүлийн
геологийн бүтэц болох Ногоон Цавын давхарга байдаг. Тус давхаргаас үлэг гүрвэлийн
чулуужсан олдворуудыг гаргаж авсан байдаг.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад дунд хадны зургууд, палеонтологийн нөөц бүхий газрууд
зэрэг олон тооны археологийн олдвор бүхий газрууд байдаг. Хавсралт А-д Соёлын Өвийн
Төвөөс (2019 он) тодорхойлж гаргасан Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын соёлын биет өвийн
жагсаалтыг харуулсан болно. Тус өв газрууд нь ХАТ-ийн олборлолт хийх тусгай
зөвшөөрлийн талбай эсвэл түүний ойр орчимд байрладаггүй байна.
2012 онд Баян-Өндөр суманд Юань гүрний үеийн үндэсний болон түүхийн чухал ач
холбогдол бүхий олдворууд олдсон байна. Олдворуудад занданшуулсан эмэгтэй хүн,
хурганы арьсанд боосон хүүхэд, зэс толгойн гоёл чимэг, сувдан гоёл чимэг, зэс ээмэг, толь,
сам багтсан ба хааны удмын байж болох булш байсан байна (Хаш-Эрдэнэ 2012 он).
2016 онд ХАТ-ийн олборлолтийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд Шинжлэх Ухааны сургуулийн
Антропологи, Археологийн Хэлтэс, Монгол Улсын Их Сургууль, Монголын Шинжлэх Ухааны
Академийн Палеонтологи, Геологийн Институтын гүйцэтгэсэн судалгаагаар ойр хавийн уул
толгод, заг болон шарилж ургасан уулсын хөндий, тал хээрийн газруудаар эртний булш
хиргисүүр, зан үйлийн аливаа байгууламж бий эсэхийг шалгасан байна (Эко Трейд 2017a,
б). Тус судалгаагаар эртний нүүдлийн булш хиргисүүр байх боломжтой уулын ам, эгц хад
хавцал, уулын оройгоор хүний үйл ажиллагаа, эртний нүүдлийн булш хиргисүүртэй
холбоотой олдвор олдоогүй байна. Мөн гуу жалга, хонхор газрууд, тэдгээрийн огтлолцол,
хуурай сувгуудад хийгдсэн хайгуулын ажлаар ямар нэгэн эртний булш хиргисүүр, олдвор
илрээгүй байна. Тус газарт эдгээр олдвор байхгүй байх нь хүн малыг урт хугацаанд
тогтвортой суурьшихад хангах шаардлагатай гадаргын ус думтаг байдагтай холбоотойгоор
тайлбарлаж болох юм.
2016 онд Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн Палеонтологи, Геологийн Институтын
судалгааны багийн гүйцэтгэсэн палеонтологийн судалгаагаар олборлолт хийх тусгай
зөвшөөрлийн талбайд ямар нэгэн олдворыг илрүүлж тодорхойлоогүй байна.
Ариун дагшин газрууд ба амьд соёлын өв
2019 оны 8 дугаар сард гүйцэтгэсэн нийгмийн суурь үнэлгээний газар дээрх судалгаагаар
амьд соёлын биет өв буюу зан үйлийн ач холбогдолтой байгалийн болон хүний гараар
бүтсэн ариун дагшин газрууд бий эсэхийг тодорхойлох зорилгоор нүүр тулсан ярилцлага,
зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлгийг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад олон тооны уламжлалт, ариун дагшин газар байдаг ба
тэдгээрт уул/толгод (нүүдлийн соёлд чухал онцлогтой байдаг), булаг шанд/усны эх
үүсвэрүүд, овоо зэрэг багтаж байна. Хавсралт А-д Монголын Соёлын Өвийн Төвийн
уламжлалт, ариун дагшин газруудын жагсаалтын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн соёлын
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өвийн нөөцийн жагсаалтыг харуулсан болно. Эдгээрийн аль нь ч ХАТ ашигт малтмалын
лицензийн талбайд байдаггүй бөгөөд талбайд нэвтрэх зам нь эдгээрээс зайтай байдаг.
Зураг 1-т болон Хавсралт А-д тодорхойлогдсон соёлын өвийн нөөцийг харуулав (Хавсралт
А-д тусгагдсан бүх эх үүсвэрүүдэд байршлын мэдээллийг оруулаагүй болно).
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Зураг 1 Уламжлалт болон Ариун дагшин газрууд
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Амарбуянт хийд нь Шинэжинст сумаас баруун зүгт 50 км-ийн зайд оршдог. Тус хийд нь
1692 онд байгуулагдсан ба тухайн үедээ 1500 гаруй лам хувраг байрладаг байжээ. 1937
онд хэлмэгдэлтийн үеэр тус хийдийг устгасан бөгөөд 1990-ээд оноос хойш аажмаар
сэргээгдсэн байна. Орон нутгийн иргэдийн хэлснээр, тус хийд нь Баян-Өндөр, Шинэжинст,
Баянцагаан сумын иргэдийн хувьд зан үйлийн, соёлын, боловсролын хэмжээнд хамгийн
чухал байгууламж гэж үздэг байна. Мөн Гурвантэс, Өмнөговь, Говь-Алтай аймгийн иргэд
тус хийдэд залбирал үйлдэхээр ирдэг байна. Одоогоор тус хийдэд нийт 60 лам байрладаг
ба тэдгээрийн 30 нь байнгын оршин суугчид, 12 нь сурагчид, 15 нь Энэтхэг улсын Буддын
хүрээлэнд суралцаж байна (Хийдээс авсан мэдээлэл 2019 он).

Зураг 2 Амарбуянт хийд
Сумын, орон нутгийн түвшинд иргэдийн соёлын өвийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг олж
мэдэх зорилготойгоор өрхийн судалгаа, ЗБХ, ГМЯ-ыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Өрхийн
судалгаагаар өрхүүдээс Монголын соёлын өв болсон зүйлсийг тодорхойлох гэж асуухад
23% нь “онгон зэрлэг байгаль”, 7% нь “эртний эд зүйлс”, 6% нь Амарбуян хийд гэж
хариулсан байна. Оролцогчдын хувьд орон нутгийн хэмжээнд соёлын өвийн нөөцийн
талаар бүрэн ойлголттой байна. Тэдгээрээс сумын хэмжээнд соёлын өвийн олдвор,
газруудыг асуухад (Зураг -ийг үзнэ үү) дийлэнх (40%) нь “байгалийн, онцгой газрууд”, 18%
нь “бусад мөргөлийн газрууд” гэж хариулсан байна.
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Зураг 3 Сумын соёлын биет өвийн талаарх мэдлэг
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад зохион байгуулагдсан ЗБХ-ээр соёлын өвийн сэдвээр илүү
өргөн хүрээтэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна. Оролцогчдоор зан үйлийн, соёлын
ямар нэгэн утга учиртай эд зүйлс болон газрын жагсаалтыг гаргуулсан байна. Зураг -т ЗБХ,
өрхийн судалгаагаар Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын хооронд ижил зүйлсийг жагсаасан
байгааг харж болно. Эдгээрт овоо, олдвор газрууд, ариун дагшин газрууд, уул толгод
багтсан байна.
Шинэжинст сум
• Цагаан Хаалганы ойролцоох түүх соёлын дурсгалт
газрууд;
• Эртний булш хиргисүүр;
• Ховордсон амьтад (Говийн Мазаалай баавгай г.м);
• Чулуун хөгжмийн зэмсэг "Чулуун царгил";
• Сэгс цагаан богдийн байгалийн цогцолбор газар;
• Ногоон Цавийн бүс нутаг;
• Цагаан ноолууртай ямаа ;
• Хуж чулуу;
• Даш уул;
• Заан чулуу;
• Хаан тоорой;
• Залаа уул;
• Ингэн хөхүүр тохой;
• Эхийн гол;
• Суваргын Сухай;
• Хүрэн Цав.

Баян-Өндөр сум
• Чулуун хөгжмийн зэмсэг "Чулуун царгил";
• Зэрлэг ан амьтан: Говийн Мазаалай баавгай, Хулан,
Хавтгай, Хар сүүлт, чоно, Янгир ямаа, ирвэс ;
• Амарбуянт хийд;
• Чихэн хоовор;
• Түүхэн булш, хиргисүүр;
• Баян-Овоо тахилгат уул;
• Их Говийн Шар ус;
• Якутын цагаан агуй;
• Буурал уул;
• Улаан Чулуун;
• Дөрвөлжийн ариун уул;
• Чандмань ариун уул;
• Юань гүрний үед хэрэглэж байсан эртний багаж
хэрэгслүүд;
• Хадны сүг сураг, чулуун бүтээл.

Зураг 4 Зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлгийн үеэр тодорхойлсон соёлын өвүүд
Соёлын биет бус өв
Соёлын биет өвөөс гадна Монголчууд ардын дуу хөгжим, гар урлал, хэл соёл, шашны зан
үйл, нүүдлийн мал аж ахуй, эмнэг сургах урлаг, олон улсад ЮНЕСКО-ийн тэмдэглэсэн
бусад спорт зэрэг соёлын биет бус баялаг өвтэй ард түмэн юм. ЮНЕСКО-ийн соёлын биет
бус өвийн төлөөллийн бүртгэл жагсаалтад (ЮНЕСКО 2018):
•

Морин хуур уламжлалт хөгжмийн зэмсэг (2008): Морин хуур уламжлалт
хөгжмийн зэмсэг Монголын нүүдлийн нийгэмд ёслол, зан үйл болон өдөр
тутмын үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг болдог бөгөөд Монголын нийгэм
соёлд долоон зууны туршид уламжлагдсан байдаг. Морин хуур нь хоёр
чавхдастай, толгойн дээд хэсэгтээ морины толгойн хийцтэй байна.
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•

Ардын уламжлалт уртын дуу (2008), (Олон улсын хэмжээнд БНХАУ-тай
зэрэгцэн нэр дэвшүүлсэн): Уртын дуу нь Монголын хөгжмийн урлагын
хамгийн эртний төрөл буюу 13-аар зуунаас хойш үлдсэн мэргэжлийн сонгодог
урлаг юм. Уртын дууг нарийн бүтэц зохиомж бүхий дуу авиаг гаргаж дуулдаг.
Энэ нь өргөн цар хүрээтэй, дуулаачаас амьсгаа авах, шуранхайлах,
төвөнхийн цохилго зэрэг их авьяас, ур чадварыг шаарддаг.

•

Монголын уламжлалт үндэсний их баяр наадам (2010): Наадмын баярыг
улс даяар долоодугаар сард тэмдэглэж, морин уралдаан, бөхийн барилдаан,
сур харваа гэсэн үндсэн 3 уламжлалт тэмцээнийг зохион байгуулдаг.
Наадмын баяраар үйлддэг зан үйл, ёс заншилууд нь байгаль эх дэлхий,
хүрээлэн буй орчныг эрхэмлэн дээдлэхийг онцолдог. Хөөмий, бие биелгээ
бүжиг, үндэсний хоол, гар урлал, урлагийн тоглолт, аман хэлбэрийн
илэрхийлэл зэрэг нь баяр наадмын онцлог болдог. Монголчууд баяр
наадмаар зан үйл, ёс заншлыг дагаж, үндэсний хувцсаа өмсөж, тухайн
спортод зохицсон хувцас хэрэгслийг хэрэглэдэг. Үндсэн гурван спортын хувьд
Монголчуудын эртний аж амьдрал, амьжиргааны нөхцөлтэй шууд холбоотой
байдаг.

•

Монголын уламжлалт хөөмийн урлаг (2010): Хөөмий нь Монголын баруун
хэсэг болох Алтайн нуруунаас үүсэлтэй ба багалзуур хоолойг ашиглан дуу
дуулах урлаг юм. Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа, төрийн ёслол, баяр
наадмын үеэр Монгол нүүдэлчид хөөмийлдөг байна.

•

Шувуучлахуй буюу бүргэдээр ан хийх зан үйл (2010), (олон улсаас нэр
дэвшүүлсэн): Шонхор шувуу сургагчид уламжлал, ёс зүйн зарчмын дагуу
шонхор шувууг сургаж, хооллож, нисгэж, үржүүлж, шувуудтай харилцаа
үүсгэж, тэдгээрийг хамгаалах эх үүсвэр болдог. Шувуу сургах практикийг
дэлхийн олон оронд ашигладаг ба хэрэглэж буй багаж хэрэгсэл нь харилцан
адилгүй ч үндсэн арга ижил төстэй байдаг. Шонхор шувуу сургах, ан хийх зан
үйлийг шонхорын анчид өнгөрсөн үетэй холбодог гэж ойлгодог ба ялангуяа
тухайн ард иргэдийг өөрсдийн байгаль эх дэлхий, уламжлалт соёлтой
холбогдох холбоо гэж үздэг байна. Шувуучлахуйн талаар мэдлэг, ур чадварыг
албан байдлаар заах, сургах, сургууль эсвэл сургалт клубийн хажуугаар гэр
бүл дотроо үе дамжин уламжлуулдаг байна (ЮНЕСКО 2018).

•

Монгол гэрийн уламжлалт хийц ба түүнтэй холбоотой зан үйл (2013): Гэр
нь дугуй бүтцээр хийгдсэн хана, унь, тооноос бүрдэх ба уяагаар чанга уягдсан
эсгий, зотон даавуун бүрээстэй байна. Гэр нь нүүдэлчдэд тээвэрлэхэд хөнгөн,
буулгах, барихад хялбар хийцтэй байдаг. Гэрийн бүтэц нь орон даяар ижил
байдаг бөгөөд уламжлалт гоёл чимэглэлээр будсан модон хийцтэй, цагаан
зотон даавуу, эсгий бүрхүүлтэй, амьтны үс ноосоор хийсэн олс уяатай, гараар
урласан эсгий шал, дэвсгэр болон тавилгатай байдаг. Уламжлалт сууцын
хувьд Монгол гэр нь нүүдэлчдийн нийгэм, соёлд томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг
байна.

•

Монгол шагайн харваа (2014): Монголчууд малын зарим ясыг дээдэлж
зарим шашны зан үйл, тоглоом наадгай, уламжлалт тоглоомуудад ашигладаг.
Тэдгээрийн дунд багийн шагайн харваа тоглоом орно. Зургаагаас найман
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй багууд даалуун хэлбэртэй хасааг онилж, тодорхой
зайнаас модон хийцтэй хашлага ашиглан шагайг харвах байдлаар тоглодог
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ба харваачид энэ үеэр шагайн харваатай холбоотой аялгуу дууг дуулдаг
байна. Шагай харваачид өөрт зориулсан эд хэрэгсэлтэй байх ба харваачид
өөрсдийн цол, хэргэм зэргийг онцолсон хувцас өмсгөл өмсдөг.
ЮНЕСКО-ийн соёлын биет бус өвийн жагсаалтад доорх өвүүдийг яаралтай оруулах
шаардлагатай байна. Үүнд3:
•

Монгол туульс (2009);

•

Монгол биелгээ буюу Монголын уламжлалт ардын бүжиг (2009);

•

Цуурь уламжлалт хөгжим (2009);

•

Лимбэчдийн уртын дуу тоглох уламжлалт арга – битүү амьсгаа (2011);

•

Монгол уран бичлэг (2013);

•

Ботго авахуулах зан (2015).

ЮНЕСКО-ийн дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн баримтат өвийн жагсаалтад дараах өвүүдийг
тусгасан байдаг. Үүнд:
•

Есөн эрдэнийн Ганжуур судар (2013);

•

Алтан товч шастир (2011);

•

Монгол шунхан Данжуур (2011);

•

Монгол Данжуурын гэрэлт хөшөө (2017).

ГМЯ, ЗБХ болон өрхийн судалгааг гүйцэтгэх явцад Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад
хамаарах хэд хэдэн соёлын биет бус өвийг хэлэлцэж, тодорхойлсон байна. Энэ дундаас
чухал гэж үзсэнд:

3

•

Уламжлалт уртын дуу: Шинэжинст суманд 10 гаруй уртын/хоолойн дуун
төрөл байдаг боловч одоогоор зөвхөн сумын өндөр настай иргэд энэ дууг
дуулж чаддаг байна. (2019 оны 8 дугаар сард гүйцэтгэсэн газар дээрх
нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааны ажлаар үүнийг баталгаажуулах
боломжгүй байсан.)

•

Шашны ёслол үйлдэх ажиллагаа: Судалгаанд оролцогчид Буддын шашны
удирдагч "Гэгээн Лувсанданзанжанцан лам"-ын 380 жилийн ойг онцолсон.4

•

Амарбуянт Буддын шашны сүм хийд: Галыг шүтэн бишрэх ёслолын үйл
ажиллагааг тус хийдэд зохион байгуулдаг. Мөн орон нутгийн иргэд мөргөл
үйлдэх, эмчилгээний зориулалтаар хийдэд зочлох тохиолдол байдаг гэж
тэмдэглэсэн байна.5

ЮНЕСКО-д соёлын биет бус өвийг хамгаалах зорилгоор 18 орны төлөөллөөс бүрдсэн Засгийн газар
хоорондын зөвлөл байгуулсан байдаг. Тус зөвлөл нь өвийг хамгаалах зорилгын хүрээнд соёлын биет
бус өвийн жагсаалтад доорх өвүүдийг яаралтай оруулах шаардлагатай жагсаалтыг боловсруулах,
нийтлэх ажлыг гүйцэтгэж, тухайн улс орны талаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу өвийг жагсаалтад
оруулдаг. Тус зөвлөл нь шалгуур үзүүлэлтүүд, жагсаалтыг шинэчлэх, нийтлүүлэх талаарх журмыг
боловсруулж Ерөнхий Ассамблей-д батлуулахаар хүргүүлдэг.
4
Энэхүү зан үйлийг орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон ЭМ компаниас дэмжлэг
үзүүлж ажиллаж байсан.
5
Энэхүү зан үйлийг орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон ЭМ компаниас дэмжлэг
үзүүлж ажиллаж байсан.
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•

"Тахил" (Хавтан дээр суурилсан тоглоом) тоглоомыг Шинэжинст суманд
уламжлалт байдлаар тоглодог болохыг ГМЯ-аар онцолсон байна. Уг
тоглоомыг анх сумын захиргаанаас Хятадын даалуу тоглоомыг өдөр тутмын
амьдралт тоглох байдлыг таслан зогсоож, түүнийг орлуулах зорилгоор зохион
бүтээсэн гэх боловч үүнийг баримтаар нотлох боломжгүй байна. Тахил
тоглоомыг сумын захиргааны зүгээс ач холбогдол бүхий уламжлалт тоглоом
гэж үзэж, орон нутгийн иргэдэд идэвхтэй сурталчилдаг байна. Газар дээрх
судалгааны ажлын үеэр сумын захиргаанаас судалгааны ажилтнуудад Тахил
тоглоомын талаар танилцуулга хийсэн байна. (Зураг -өөс үзнэ үү).

Зураг 5 "Тахил" тоглоом, Шинэжинст сум, 2019 оны 8 дугаар сар
•

"Чулуун царгил" хөгжмийн зэмсэг нь уулын чулуу эсхүл хөгжмийн нот
дуугарах боломжтой чулуун хэсгүүдээс бүрддэг. Улаанбаатар хотоос БаянӨндөр сум руу хөгжимчид тухайн хөгжмийн зэмсгийг судлахаар ирдэг байна.

•

Шинэжинст суманд иргэд "Залаа Жинст" ямааны үүлдрийг өвөг дээдсээс
уламжлуулан үлдээсэн түүх, бэлгэдлийн өв гэж үздэг байна.

•

Монголын малчид, тэдний аж амьдралтай холбоотой онцлог уламжлалууд.
Үүнд ёслолын ажиллагаа, гэр барих, нүүдэллэх, шинэ төрсөн хүүхдийг угаах,
хурим найр, оршуулга, мал тамгалах зэрэг олон төрлийн зан үйлүүд орно.

“Нүүдлийн амьдрал нь бид бүхний уламжлалт өв тул үүнийг хадгалах шаардлагатай. Бидний
өвөг дээдэс, тэдний өвөг дээдсээс байгаль эх дэлхийтэй зохицох, зочлон хүндлэх ёс бүхий
нүүдлийн аж амьдралын хэв маягийг бий болгож, үе дамжуулсан ирсэн түүхтэй. Уламжлалт
аж амьдралын хэв маяг үеэс үеийн хооронд техник технологийн хөгжил дэвшлээс хамааран
солигдож, өөрчлөгдөж, хүмүүсийн уламжлалт зан үйл, ёсыг дагах байдал алдагдаж байна.
Өнөө үед, хэн ч малаа мориор малладаггүй болсон бөгөөд мал маллагаанд мотоцикл
ашигладаг болсон. Монголчууд нүүдлийн соёлыг өдөр тутмын амьдралд даган мөрдөж
амьдрах нь Монголыг нүүдлийн хэв соёлтой орон хэвээр байлгана. Тиймд бид өөрсдийн соёлыг
хадгалж, хамгаалж, өөрсдийн хүүхдүүдэд соёлын уламжлалыг заах шаардлагатай.”
ГМЯ, Баян-Өндөр сум

2019 оны 8 дугаар сард хийгдсэн нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааны ажлын хүрээнд
Монгол улсын Соёлын Өвийн Төвтэй хэлэлцүүлэг хийж Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдад
соёлын биет бус өв эзэмшигч нарыг тэдгээрийн онцгой ур чадвараар тодорхойлсон (Хүснэгт
2)
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Хүснэгт 2 Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын соёлын биет бус өв эзэмшигчид
Сум
Тодорхойлолт
Баян-Өндөр
Уртын дуу дуулаач
Баян-Өндөр
Уртын дуу дуулаач
Баян-Өндөр
Хурдан морины цолчин
Баян-Өндөр
Ерөөл магтаалийн шүлэг зохиогч
Шинэжинст
Богино дуу дуулаач
Шинэжинст
Сийлбэрчин
Шинэжинст
Яруу найрагч
Шинэжинст
Сийлбэрчин
Шинэжинст
Уламжлалт уран зохиол түүх цуглуулга эзэмшигч
Шинэжинст
Уртын дуу дуулаач
Шинэжинст
Морин хуурч
Шинэжинст
Ардын дуу дуулаач
Шинэжинст
Уламжлалт бүжиг /Биелгээ/
Эх сурвалж: Монгол улсын Соёлын Өвийн Төв, 2019 он

Өрхийн судалгаанд оролцогчдын хувьд соёлын биет бус өв бүхий үйл ажиллагаатай
хангалттай түвшинд харилцаа үүсгэдэг гэсэн бол оролцогчдын гуравны нэг нь өөрсдийн
орон нутгийг соёлын эсхүл зан үйлийн өв эзэмшдэг эсэхийг мэддэггүй гэж хариулсан байна.
Оролцогчдын 22% нь хөгжмийн зэмсгийг чухал соёлын биет бус өв гэж үзсэн бол 15% нь
эртний уламжлал, 13% нь дуу хөгжим гэж тодорхойлсон байна.
13.1
36.4

4.0
Дуу
Ардын зохиол
Хөгжмийн зэмсэг
Эртний уламжлал
Бусад
22.2

9.1

Мэдэхгүй

15.2

Зураг 6 Танай нутгийн ард иргэд ямар ямар соёлын, оюуны өв эзэмшдэг вэ?
Дээрх соёлын биет бус өвийн жагсаалтад дурдсанчлан, Монгол орон нь аман болон бичгийн
уран зохиолын хүчтэй уламжлалтай. Эдгээрт үе дамжин уламжилсан түүх, домог, сургаал
үгс, ёс суртахууны сургаал, таавар хэллэг, хөгжөөнт хэллэг, шүлэг, яруу найраг, туульс
багтдаг. Соёлын биет бус өвийг хадгалан авч үлдэхийн тулд тухайн соёлын биет бус өв нь
ард иргэдэд хамааралтай байх, тогтмол шинэчлэгдэн зохиогдож байх, үе дамжин
уламжлагдаж байх шаардлагатай байдаг. Гэр бүл/ураг төрлийн ач холбогдол, соёлын биет
бус өвийг үе дамжин уламжлуулах механизм тухайн орон нутагт бий болсон байдаг. ГМЯ,
ЗБХ-ээр уламжлалт зан заншлыг гэр бүлийн хүрээнд дамжуулан уламжлуулдаг гэж
онцолсон байна. Өрхийн судалгаанд оролцогчдын 69% нь соёлын өвийн талаар өөрийн
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ураг төрөл, хамаатан садангаас олж мэддэг гэсэн бол 20% нь сургууль эсхүл албан бус
сургалтаас, 7% нь бусад эх үүсвэрээс мэдээлэл авдаг гэж хариулжээ. Оролцогчдоос зөвхөн
2% нь соёлын өвийн талаар мэдээллийг орон нутгийн соёлын төвөөс олж авдаг гэж
хариулсан нь төсөл хэрэгжих сумдад тухайн төрлийн байгууллага дутмаг байгааг харуулж
байна (Доорх хэсгээс илүү дэлгэрэнгүй харна уу).
Улсын баяр наадам болон ёслолын үйл ажиллагаанууд нь залуу хүмүүсийг өөрийн орон
нутгийн соёл, уламжлалын талаар ахмад иргэдээс суралцах боломжийг олгодог.
Судалгаанаас үзэхэд нутгийн ард иргэд Наадам, Цагаан сар, Тэмээний баяр (зуны улиралд
тэмээний мал аж ахуй соёл, уламжлалын өвөрмөц өвийг тэмдэглэдэг) зэрэг үндэсний болон
орон нутгийн баяр наадмыг тэмдэглэдэг байна.
7%

2%
2%
From kinship relatives

20%

From the school or informal local
training
Other

Cultural center

69%

Internet,book, and newspaper

Зураг 7 Соёлын өвийн талаар та хаанаас / хэнээс мэдээлэл олж авдаг вэ?
Шашны зан үйл, ёслол үйлдэх ажиллагааны үр шимийн хувьд нийт өрхийн 26% нь эдгээр
зан үйлүүд нь нийгмийн сайн сайханд хувь нэмэр оруулдаг гэсэн бол 17% нь нийгэмд дэг
жаягыг хадгалахад хувь нэмэртэй байдаг, 15% нь зөвхөн тодорхой бүлэг хүмүүс ашиг
шимийг хүртдэг ба тэдгээрийн нэр хүндийг дээшлүүлэхэд тусладаг гэж хариулжээ.
Түүнчлэн, нийт оролцогчдын гуравны хоёр нь сүүлийн 12 сард мөргөл үйлдэх ёслолд
оролцсон гэж тэмдэглэсэн байна.
"Соёлын биет бус өв уламжлал, практикийг суралцсан/өвлөж авсан хүмүүс зарим нэг давуу
талтай байдаг (жишээ нь ур чадварын тэмцээнд оролцох г.м) боловч соёлын өв орон нутгийн
ард иргэдэд давуу тал үүсгэдэггүй. Орон нутгийн ард иргэдийн төлөө тэмцэгч нутгийн
бөхийн хөшөө дурсгалаас гадна соёлын өвийг сурталчлахад орон нутгийн захиргаа, хувийн
хэвшлээс ажил бага зохион байгуулдаг."
ГМЯ, Шинэжинст сум

Соёлын өвийн байгууллагууд
1990-ээд онд ардчилалд шилжсэний дараа соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах ажилд
төрийн хөрөнгө оруулалт огцом буурсан байна. Санхүүжилт буурснаар соёлын барилга,
байгууламжууд муудсан. Үүнээс гадна хот суурин газар руу чиглэх хөдөлгөөн ихэссэн нь
энэ байдлыг улам доройтуулахад хүргэж, соёлын өвийн мэдлэг, соёлын байгууллагуудын
талаар мэдлэг орхигдож, хөдөө орон нутаг дахь ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн огцом
нэмэгдэж, хүний нөөцийн хомсдол үүссэн байна.
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Баянхонгор аймгийн хэмжээнд нийт хүн амд соёлын үйлчилгээг хүргэдэг байгууллага нь
аймгийн музей (1940 онд байгуулагдсан) бөгөөд тус музейд аймгийн соёлын өв
дурсгалуудыг хадгалж, олон нийтэд үзүүлдэг байна. ГМЯ-аар орон нутгийн зүгээс хуучны
түүхэн сүм хийдийг дахин сэргээхэд ихээхэн анхаарал хандуулж байгааг тэмдэглэсэн байна.
Аймгийн музейн хувьд жил бүр олон нийтэд нээлттэй хаалга арга хэмжээг зохион байгуулж
иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилдэг. Тус музей нь хөдөлгөөнт музей байгуулах боломжийг
судалж байна. Музей нь 14000 гаруй олдвортой ба эдгээрт үнэ цэнэтэй олдворууд багтаж
байна.
Нийт судалгаанд оролцогчид ЗБХ-ээр аялал жуулчлал (орон нутгийн иргэдэд хүрэх үр ашиг)
хөгжих боломжтойг тодорхойлсон. Соёлын өв тухайн орон нутгийн ард иргэдэд үр ашиг
өгдөг эсэхийг өрхийн судалгаагаар лавлахад, ЗБХ-тэй адилаар, оролцогчдын 42% нь үр
ашигтай, 11% нь тодорхой хэмжээнд үр ашигтай гэж хариулсан бол 30% нь ямар нэгэн үр
ашигтай гэж тэмдэглээгүй байна.
Сумын түвшинд соёлын өвийн байгууллага, мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг байна.
Шинэжинст сумын хувьд түүхэн, байгалийн үзэсгэлэнт газруудын байршлын мэдээллийг
хувийн орон нутгийн музей, сумын соёлын төвд хадгалдаг байна. Мөн Шинэжинст сумын
сургуулиас сургуулийн сурагчдад орон нутаг, сумын түүх, байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг
таниулах арга хэмжээг зохион байгуулдаг гэж тэмдэглэсэн байна. Сурагчдад чиглэсэн орон
нутгийн Эко Клуб нь сурагчдыг нийгмийн хөгжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд ЭМ компанийн
дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн соёлын газруудаар аялуулдаг байна. Харин олон нийтийг
хамарсан өөр арга хэмжээ зохион байгуулагддаггүй байна.
Баян-Өндөр сумын хувьд ямар нэгэн музей байдаггүй ба бүх соёлын өв дурсгалыг сумын
жижиг соёлын төвд хадгалдаг байна. Баян-Өндөр суманд хийсэн ГМЯ-аас үзэхэд ховордсон
амьтад, ахмад дайчид, зэвсэгт хүчний түүхийг агуулах орон зай бүхий музей байгууламжийг
бий болгох хүсэлтэй байгааг илэрхийлсэн байна. ЭМ компани болон Баян-Өндөр сумын
соёлын байгууллагуудын өмнөх хамтын ажиллагаа ихээхэн ач холбогдолтой байсан ба
цаашид соёлын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж, өргөтгөх боломжтойг тэмдэглэсэн
байна.
Монголын онцгой байгаль, соёлын өв газрууд нь аялал жуулчлалын салбарын хөгжил,
төрөлжсөн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих чухал хүчин зүйл юм. Гэвч соёлын өв бүхий олон
газрууд буруу менежмент, зохицуулалтгүй ашиглалтын үр дүнд хохирсоор байна. Аймгийн
захиргаанаас зарим тохиолдолд булш хиргисүүрийг тонох явдал тохиолддог гэж
тэмдэглэсэн. Шинэжинст сумын хувьд мөн адил хууль бусаар соёлын өвийн олдворыг ухаж
авах тохиолдол гарч байсныг тэмдэглэсэн байна. Соёлын өвийн газруудын менежментийг
орон нутгаас зохицуулж, нутгийн ард иргэд, зочилж буй хүмүүсийн үр ашигт тулгуурлан
зохион байгуулах нь үндэсний хэмжээнд томоохон асуудал болж байна.
Шинэжинст суманд хийсэн ЗБХ-ээр соёлын өвийн газрууд, зан заншлыг хадгалж,
хамгаалахад хийх шаардлагатай гол ажлууд нь залуу үеийнхний соёлын өвийн талаарх
мэдлэгийг дээшлүүлж, шинжлэх ухаан, эрдмийн судалгаа шинжилгээг дэмжих гэж
онцолжээ. Мөн орон нутгийн малчид сумын нутаг дэвсгэрт соёлын өвийн газруудыг
хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж гэрээ (нөхцөл байдлыг хянах, сэжигтэй үйл ажиллагаанд
хяналт тавих, г.м) хийдэг гэж тайлагнасан байна. Орон нутгийн ард иргэдийг оролцуулах нь
төслийн нөлөөллийн бүсэд эерэг ойлголтыг түгээж, соёлын өвийг хадгалж хамгаалах,
нутгийн ард иргэдийн орон нутгийн соёлын өвийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлж,
бахархлыг төрүүлж байна.
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Зураг -д соёлын өвийг хэрхэн хадгалж болох талаар өрхийн судалгаанд оролцогчдын
хариулсан үндсэн гурван хариултыг харуулсан болно. Хамгийн их буюу 36% нь сумын
захиргаа соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах арга хэмжээ авах, 26% нь төрийн хамгаалалтад
авах гэсэн бол 16% нь ард иргэд өмгөөлөх гэж хариулсан байна. ГМЯ, ЗБХ болон өрхийн
судалгаагаар соёлын өвийг хамгаалахад орон нутгийн ард иргэдийн оролцоо ба тэдгээрийг
өмгөөлөх нь чухал ач холбогдолтойг онцолсон байна. Мөн орон нутгийн ард иргэдийн
хүсэлтээр сумын захиргаанаас соёлын өвийг хамгаалах нь чухал гэж тэмдэглэсэн байна.
Сумын захиргаанаас тодорхой арга хэмжээ
авах

36%

Төрийн/улсын хамгаалах арга хэмжээ авах

26%

Ард иргэд өмгөөлөх

16%
0%

20%

40%

Зураг 8 Сумын соёлын өвийг хэрхэн хадгалах бэ?
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг (ТНӨХ) төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон
төслийг дуусгавар болгохтой холбоотой үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар
амьжиргааг залгуулах, өртөмхий байдалд нөлөөлөх нийгмийн бүлэг/олон нийт гэж
тодорхойлно. Соёлын өвийн нөлөөлөлтэй холбоотойгоор дараах ТНӨХ бүлгүүд
хамаарагдана. Үүнд:
•

Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын иргэд,

•

Малчид,

•

Соёлын биет бус өв эзэмшигчид.

Дүгнэлт
Соёлын өвтэй холбоотойгоор чухал асуудал, сэдвүүдийг дараах байдлаар дүгнэж байна.
•

Төслийн талбайд соёлын ямар нэгэн биет өвийн нөөцийг илрүүлээгүй. Газар
дээрх судалгаагаар тухайн газарт урт хугацаанд хүн, мал тогтвортой амьдрах
боломжгүй тул ирээдүйд аливаа олдвор илрүүлэх магадлал бага байгааг
тэмдэглэсэн байна.

•

Шинэжинст суманд онцлог бүхий уламжлалт уртын дуу гэх мэт хэд хэдэн
соёлын биет бус өвийг тодорхойлсон; сумын шашны ёслол үйлддэг
Амарбуянт Буддын сүм хийдийн мөргөлийн ёслол; Шинэжинст сумын “Тахил”
(хавтан дээр суурилсан тоглоом) тоглоом; “Чулуун царгил” уламжлалт
хөгжмийн зэмсэг; бэлэг тэмдэг, түүхэн өв залгамж болсон “Залаа Жинст
ямааны ноолуур” үүлдэр; Монгол малчид, тэдгээрийн аж амьдралтай
холбоотой өвөрмөц уламжлалууд багтдаг байна.

•

ГМЯ, ЗБХ-ээс харахад орон нутгийн ард иргэд соёлын өв, аялал жуулчлалыг
сурталчлах ажлыг нэмэгдүүлэх, мэдлэгийг дээшлүүлэх, соёлын арга хэмжээ
зохион байгуулах ажлыг ихээхэн үнэ цэнэтэй гэж харж байна.
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•

Орон нутгийн ард иргэд соёлын өвийн талаар мэдлэгийг түлхүү өөрийн
хамаатан садан, сургууль эсхүл албан бус сургалтаас олж авдаг байна.

•

Аймаг, сумын түвшинд соёлын өвийн байгууллага, мэргэжлийн боловсон
хүчин дутмаг байна. Орон нутгийн ард иргэд сумын захиргааг соёлын өвийг
хамгаалах, сурталчлах гол үүрэгтэй байгууллага гэж үзэж байна.
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Хавсралт А: Нэмэлт мэдээлэл, Хүснэгт, Зураг
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Соёлын өвийн төвийн тодорхойлсон түүх дурсгалын үнэ цэнэтэй соёлын биет өвийн
газруудын жагсаалт (2019 он).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дурсгалт газрын нэр
Эрдэнэ Хүрэн хөшөө
Баян-Овоо
Гялтгануур хөшөө
Хөшөөтийн хөшөө
Хөөвөрийн хөшөө
Чандмань уулын хөшөө
Шар булагны хөшөө
Хавцас хөндийн хөшөө
Амарбуянт хийд
Саальт хөшөө
Улаан Чулуут хайрханы хөшөө
Дэлгэр Мөрөнгийн хөшөө
Эрдэнэ Хүрэнгийн хөшөө
Баян-Овоо
Гялтгануур хөшөө
Хөөвөр хөшөө
Чандмань уулын хөшөө
Хавцас хөндий хөшөө
Хөшөөтийн хөшөө
Шар булгийн хөшөө
Амарбуянт хийд
Саальтын хөшөө
Улаан Чулуут Хайрханы хөшөө
Урд Жаргалантын хөшөө
Хонгор тайжийн бунхан

Сум
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Баян-Өндөр
Шинэжинст
Шинэжинст

26

Ногоон цавын Палеонтологийн
хөшөө

Шинэжинст

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Хан-Уулын хөшөө
Бичигт Хананы хөшөө
Хашаатын хөшөө
Зүлэгтийн хөшөө
Тахилгат хайрханы хөшөө
Дархан булгийн хөшөө
Их Самант хайрханы хөшөө
Суварган Сухайн хөшөө
Индэрт чулуулгийн хөшөө
Залаа Жинст уулын хөшөө
Урд Жаргалантын хөшөө
Хонгор тайжийн бунхан
Ногоон цавийн Палеонтологийн
хөшөө дурсгал
Дэлгэр Мөрөнгийн хөшөө
дурсгал
Дэлгэр Мөрөнгийн хөшөө
дурсгал
Шар булгийн хөшөө дурсгал
Хөшөөтийн хөшөө дурсгал
Хөшөөтийн хөшөө дурсгал
Шар булаг хөшөө дурсгал
Дэлгэр Мөрөнгийн хөшөө
дурсгал
Хөшөөтийн хөшөө дурсгал
Хан-Уулын хөшөө дурсгал
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Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст
Шинэжинст

Тодорхойлолт
Хөшөө
Тахилын газар
Архитектурын хөшөө дурсгал
Тахилын байгууламж
Чулуун зэвсгийн үеийн хөшөө дурсгал
Хөшөө дурсгал
Булшны хөшөө
Чулуун зэвсгийн үеийн дурсгал
Архитектурын хөшөө дурсгал
Чулуун зэвсгийн үеийн хөшөө дурсгал
Тахилын байгууламж
Булшны хөшөө
Хөшөө
Тахилын газар
Архитектурын хөшөө дурсгал
Чулуун зэвсгийн үеийн дурсгал
Үйлдвэрлэлийн ул мөр хөшөө дурсгал
Чулуун зэвсгийн үеийн дурсгал
Тахилын байгууламж
Булшны хөшөө
Архитектурын хөшөө дурсгал
Чулуун зэвсгийн үеийн хөшөө дурсгал
Тахилын газар
Бунхан
Бунхан
Палеонтологийн хөшөө дурсгал
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ЛГБТХ
ХХК
Төгрөг
СМНС
ХБӨ
ҮСГ
ЕАБХАБ
ТНӨХ
ЭМД
TB
НҮБХХ
НҮБХАС
НҮБХС
ДЭМБ

Баянхонгор аймгийн захиргаа
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг
Хүний дархлаа хомстлын вирус
Эрүүл мэндийн үзүүлэлт, үнэлгээний хүрээлэн
Хөндий Алтны Төсөл
Гол мэдээлэгчийн ярилцлага
Лесбиян, гей, бисексуал, трансжендер ба хүйс хооронд
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Монголын үндэсний төгрөг (валют)
Статистикийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сан
Халдварт бус өвчин
Үндэсний Статистикийн Газар
Европын Аюулгүй Байдал, Хамтын Ажиллагааны Байгууллага
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Эрүүл мэндийн даатгал
Сүрьеэ
НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр
НҮБ-ын Хүн Амын Сан
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага

Нэр томьёоны тайлбар
Аймаг
Сум
Баг

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны орон нутгийн нэгж
Аймгийн харьяат орон нутгийн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг
захиргааны хоёр дугаар зэрэг
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ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА,
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Танилцуулга
Энэ бүлэгт олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдал зэрэгтэй
холбоотой мэдээллийг оруулсан болно. Үүнд өвчлөл, нас баралт, халдварт болон халдварт
бус өвчний тохиолдол, эх хүүхдийн эрүүл мэнд, хүнсний амин дэм, хооллолт, эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн даатгал, олон нийтийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдал зэрэг эрүүл мэндийн гол мэдээллийг хамарсан болно.
Суурь шинж чанар, арга зүй
Мэдээллийн эх сурвалж
Анхдагч мэдээлэл цуглуулах
Эдийн засгийн суурь бүлгийг боловсруулахад хэд хэдэн эх үүсвэр ашиглав. Эрдэнэ Монгол
(ЭМ) компани нь “Sustainability East Asia” ХХК-аар энэхүү суурь судалгааг боловсруулахад
шаардагдах анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд шалгаруулсан. Мэдээлэл цуглуулах
ажилд, гол мэдээлэгчийн ярилцлага (ГМЯ), зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) зэргийг
орон нутгийн иргэдтэй хийж, өрхийн судалгааг 2019 оны 8-аар сард төсөл хэрэгжих газар
дээр хийж гүйцэтгэсэн. Анхдагч мэдээлэл цуглуулах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг
B1 Танилцуулга хэсгээс үзнэ үү.
Үүнээс гадна, 2016 онд Эко Трейд ХХК-ийн судлаачдын баг Монгол Улсын үндэсний
шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгааг төсөл
хэрэгжих газарт хийж гүйцэтгэн, малчин өрхүүдтэй ярилцлага хийсэн. Мөн энэхүү бүлэгт
судалгааны үр дүнг оруулсан болно.
Хоёрдогч мэдээлэл цуглуулах
Хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалжид үндэсний статистик мэдээлэл, хүн ам, орон сууцны
тооллого, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газраас боловсруулсан албан статистик
мэдээлэл, аймаг, сум, багийн жилийн тайлангууд болон төслийн талбайд хэрэгжиж буй
бусад төсөл, хөтөлбөрүүдийн тайлан зэрэг орно. Тус бүлгийг боловсруулахад ашигласан эх
үүсвэрүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хэсэг 1.8-т оруулсан болно.
Судалгааны арга зүй
Бүлэг B1 Танилцуулга хэсгээс ашигласан нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааны арга
зүйтэй танилцана уу.
Төслийн нөлөөллийн бүс
Энэ бүлэгт Хөндийн алт төслийн (ХАТ) нөлөөллийн талбай дээрх эдийн засгийн суурь
тайлбарыг тодорхойлсон. Баянхонгор аймаг нь макро түвшний хэмжээнд нийгэм, эдийн
засгийн нөлөөлөлд өртөх бөгөөд тус аймгийг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон. Мөн ХАТийн барилга угсралт болон үйл ажиллагаа нь аймгийн түвшинд бусад талуудад нөлөөлж
болзошгүй байна. Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр сум, ялангуяа тэдгээрийн
сумын төвүүд, Уртын гол, Идрэн багууд (ХАТ байрлах газарт хамрагдах багууд) орно. ХАТ
нь эдгээр сумд, багуудтай огтлолцох бөгөөд тус газруудад ХАТ-н барилга угсралт, үйл
ажиллагааны үр дүнд шууд болон шууд бусаар нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл үүснэ.
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Холбогдох стандартууд
Газар өмчлөх, ашиглахтай холбоотой үндсэн заалтуудыг Үндсэн хууль (1992), Монгол
улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (2008), Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хуульд (2016)
тодорхойлсон байдаг. Нэмэлт заалтыг Бүлэг A2 Бодлого, хууль эрх зүйн тогтолцоо хэсэгт
танилцуулсан Монгол Улсын стандартуудад тодорхойлсон байна.
ЕСБХБ-ны 4-р Гүйцэтгэлийн стандартын Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа нь энэхүү төсөлд
хамаарах олон улсын голлох стандарт юм. Бүлэг A2-т тэдгээр заалтуудыг дэлгэрэнгүй
тайлбарласан болно.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, стандартууд
Монгол улсын эрүүл мэндийн зохицуулалтыг Улаанбаатар хот болон 21 аймаг гэж хоёр
хуваадаг. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг гурван шатны түвшинд хүргэдэг байна.
Монгол улсын хэмжээнд гэр бүлийн эрүүл мэндийн төв, сум, багийн эрүүл мэндийн төв, сум
дундын эмнэлэг, клиник, амаржих эмнэлэг, олон нийтийн эрүүл мэндийн төв, ерөнхий
эмнэлэг, сувиллын газар, түргэн тусламжийн төв зэрэг байгууллагууд эрүүл мэндийн
үйлчилгээ үзүүлж байна (Хавсралт А-д тус бүрийн шатны түвшинд хамаарах байгууллага
болон тэдгээрийн үйлчилгээний төрлийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно). Аймгийн
түвшинд, өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлгүүд анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ (сум тус
бүрд нэг) үзүүлдэг. Үүнээс гадна, хэд хэдэн сумдын дунд сум дундын эмнэлэг байдаг.
Дөрвөн жилийн анагаах ухааны сургалтад хамрагдсан бага эмч нарын баг хөдөө орон
нутагт амьдардаг хүн амд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэх ажлыг зохион байгуулдаг.
Тэдгээр эмч нар сумын төвийн эрүүл мэндийн төвд тайлагнаж, ард иргэдийг сумын төвийн
эмч нарт шилжүүлдэг. Өрхийн эмнэлгүүд нь ерөнхий эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх ба
эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх тусламж, эмнэлзүйн болон явцын хяналт хийх,
шаардлагатай тохиолдолд өвчтөнүүдийг дараагийн шатны тусгай эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзүүлдэг байгууллагад шилжүүлэхэд анхаарч ажилладаг байна (Цилаажав 2013 он).
Улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарт нийт 52,274 хүн ажилладаг ба 10,000 хүн амд 35.4
эмч, 39.1 сувилагч, 24.8 бусад анагаах ухааны мэргэжлийн болон техникийн боловсролын
мэргэжилтэн ногдож байна. Улсын хэмжээнд эмч сувилагчийн харьцаа 1:11 бол энэ харьцаа
анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх түвшинд 1:1.4 байна (ЭМЯ 2019 он). ДЭМБын Дэлхийн эрүүл мэндийн тайланд (ДЭМБ 2016 он) тухайн улс оронд эрүүл мэндийн онц
шаардлагатай үйлчилгээг хангахад 10,000 хүн амд ногдох хамгийн багадаа 22.8 эмч,
сувилагч, эх баригч шаардлагатай гэж стандарт тоог тооцоолсон байдаг. Монгол улсын
хувьд хүн амд хүрэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон үйлчилгээ үзүүлэгчид хангалттай
боловч хүн амын газар зүйн байршлаар тархсан байдал нь томоохон сорил болж байна (1р зураг).
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Эх сурвалж: ЭМЯ 2014 он

Зураг 1 Хүн ам, газар нутагт хуваарилагдах эрүүл мэндийн үйлчилгээний үзүүлэлтүүд

Засгийн газрын төсөв нь эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн 62%-ийг бүрдүүлдэг ба
25 гаруй хувийг нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал, 3 хувийг хэрэглэгчийн төлбөр, 10 гаруй
хувийг бусад эх үүсвэр бүрдүүлдэг байна. Төсвийн 60 гаруй хувийг хоёрдугаар, гуравдугаар
шатны эмнэлгүүдэд хуваарилдаг. Төрийн төсвөөс эрүүл мэндийн даатгалаар хүн амын
эрүүл мэндийн үйлчилгээний 90 гаруй хувийг хангадаг ба 2014 оны байдлаар нийт эрүүл
мэндийн үйлчилгээний зардлын 42 хувийг төлбөрт үйлчилгээ эзэлсэн байна. Эрүүл
мэндийн даатгалын шинэчлэл, амбулаторийн үйлчилгээ, өндөр үнэтэй шинжилгээ,
эмчилгээ, эмийн нөхөн олговор зэргийг эрүүл мэндийн даатгалын өргөтгөлөөр хамрах
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болсон нь эрүүл мэндийн даатгалаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөний хэмжээг
бууруулж чадсан бөгөөд 2011 онд 66% байснаас 2016 онд 47% болж буурчээ (ДЭМБ 2017
он).
Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн тогтолцоонд бий болсон амжилт,
дэвшилтүүдэд сайн мэргэшсэн ба тогтвортой ажилласан мэргэжилтнүүд, үйлчилгээний
хэрэгцээ, орон нутгийн нөхцөл байдлын талаар ойлголт, эрүүл мэндийн хэрэглээ,
төвлөрсөн бус удирдлагын талаар мэдээллийн хүртээмжтэй байдал, эрүүл мэндийн
зохицуулалтад клиникийн эмч нарын оролцоо зэрэг багтаж байна. Зарим чухал сорилт,
дутагдлууд нь орчин үеийн шинжилгээний аппарат төхөөрөмж дутмаг, эрүүл мэндийн
салбарын хүнд суртал, эрүүл мэндийн үйлчилгээний үүрэг даалгавар, мэргэжлийн
хангалтгүй хуваарилалт, эмчилгээний болон урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний үр бүтээмж
багатай санхүүгийн хуваарилалт, хөдөө орон нутгийн хүн амд чанартай эрүүл мэндийн
хүртээмж, эрүүл мэндийн орлого болон газар зүй зэрэг нь саад бэрхшээл болж байна
(ДЭМБ 2017 он).
Баянхонгор аймагт нийт 96 эрүүл мэндийн байгууллага, 202 эмч, 34 эм зүйч байдаг
(Хүснэгт 1ийг үзнэ үү). Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн төсөв 7.7 тэрбум төгрөгт хүрч,
2018 онд 2017 оныхтой харьцуулахад 7.3%-иар өссөн байна. Эрүүл мэндийн төсвийг төрийн
төсөв, эрүүл мэндийн даатгал, үйлчилгээний төлбөрөөр бүрдүүлдэг.

т Баянхонгор аймаг болон улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн нөөцийн гурван үзүүлэлтэд
харьцуулалт хийснийг харуулав. Аймаг хоорондын зөрөөг улаан, ногоон өнгөөр тэмдэглэж,
улаан өнгийг хуваарилалт хангалтгүй, ногоон өнгийг хуваарилалт хангалттай гэж
илэрхийлсэн болно. Зураг 1.a, 1.b -д 10,000 хүн амд ногдох эмчийн тоо, 1,000 кв.км тутамд
ногдох эмчийн тоог тус тус харуулсан. Баянхонгор аймаг нь бусад аймгийн адил хүн амд
ногдох эмчийн тоо хангалттай байсан бол газарзүйн тархалтын хувьд хамгийн доогуур орж
байна. Зураг 1c, 1d харьцуулахад 10,000 хүн амд ногдох сувилагчийн тоо нь 1,000 кв.км
тархсан сувилагчийн тоотой харьцангуй тэнцүү харагдаж байна. Баянхонгор аймгийн энэ
үзүүлэлт өмнөх оны үзүүлэлттэй ижил төстэй байна. Зураг 1e-д 10,000 хүн амд ногдох
эмнэлгийн орны тоо нь аймгуудад бага зэрэг зөрөөтэй боловч харьцангуй тэнцүү байгааг
харуулж байна. Харин Зураг 1f-д үзүүлснээр 1,000 кв.км-т тархалт маш их зөрөөтэй байгаа
ба Баянхонгор аймгийн хувьд дийлэнх аймгуудтай ижил төстэй хангалтгүй гэсэн үнэлгээтэй
байна.
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Хүснэгт 1 Аймаг, сумын түвшний эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн ор, эмчийн тоо,
2018 оны үзүүлэлтээр

Эрүүл мэндийн
байгууллагуудын тоо
Эмч
Эм зүйч
Эмнэлгийн мэргэжилтэн
(сувилагч, эх баригч, багийн
эмчийн туслах, бусад туслах
мэргэжилтнүүд)
Бусад эрүүл мэндийн
ажилтнууд
Эмнэлгийн орны тоо
Нэг эмчид ногдох хүний тоо
Нэг сувилагчид ногдох хүний
тоо

Улсын
хэмжээнд
2,706

Баянхонгор
аймаг
96

Шинэжинст
сум
1

Баян-Өндөр
сум
1

9,300
1,611
18,317

202
34
571

2
1
12

1
1
12

-

-

1

-

20,576
310
263

591
435
295

10
1000
489

9
2,668
445

Эх сурвалж: ГМЯ, СМНС, Баянхонгор аймгийн захиргаа, 2019 он

Монголын уламжлалт эм бэлдмэл нь Төвдөөс үүсэлтэй уламжлалт анагаах ухааны техник,
арга зүйд тулгуурлан бий болж, 20 дугаар зууны дундуур үүнийг даран боогдуулж байсан
боловч одоо албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна. Уламжлалт эмчилгээг улсын болон
хувийн олон эмнэлгүүдэд санал болгодог бол эрүүл мэндийн хүртэмж багатай хөдөө орон
нутагт уламжлалт эмчилгээ илүү түгээмэл байдаг.
Шинэжинст суманд эрүүл мэндийн системийг сумын төвийн улсын эмнэлэг бүрдүүлэх ба
үүнд лабораторийн өрөө, автоклав, тээврийн хэрэгсэл багтдаг байна. Тус эмнэлэг нь нийт
10 ортой боловч нэг удаад 6 өвчтөн хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай байна. Мөн эмнэлэгт
хоёр эмч (орчин үеийн анагаах ухааны нэг, уламжлалт анагаах ухааны нэг), нэг эх баригч,
дөрвөн түргэн тусламжийн мэргэжилтэн, нэг тарилга хийгч, нэг лабораторийн техникч,
таван сувилагч, нэг нийгмийн ажилтан, нэг нягтлан бодогч, нэг жолооч ажилладаг.
Сумын түвшинд ерөнхий болон анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлж цусны
шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ (цусан дахь сахарын хэмжээг тогтоох, г.м), В, С гепатит
вирусийн тест (тусгай хэрэгслүүдийг ашиглан), ХДХВ зэрэг бэлгийн замын халдварт
өвчнийг оношилдог байна. Тус суманд нийтийн усанд орох газар байдаггүйгээс гадна
эмнэлэгт цэвэр, бохир усны систем, суваг байдаггүй байна. Энэ нь сумын хэмжээнд нийт
хүн ам болон эмнэлгийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх чадварт
саад хийдэг ба сумын эрүүл мэндийн салбарын гол асуудал болж байна. Сумын эмнэлэг нь
зөвхөн түргэн тусламжийн, шаардлагатай тохиолдолд эх барих тусламж үйлчилгээ (нэн
яаралтай төрөх) үзүүлдэг ба ямар нэгэн мэс заслын ажилбар гүйцэтгэдэггүй. Дийлэнх
жирэмсэн эхчүүдийг эх барихад аймгийн төв рүү шилжүүлдэг байна. 2018 онд суманд 183
эмнэлгийн тусламжийн дуудлага ирж, 700 гаруй хүн эмнэлэгт хэвтэж, 3900 хүн эмнэлэгт
үзүүлэх, шинжилгээ хийлгэсэн байна (давтан үзүүлсэн өвчтөнийг тооцсон байдлаар).
Мөн Баянцагаан суманд Баян-Өндөр, Шинэжинст, Баянцагаан сумын иргэдэд үйлчилдэг
эрүүл мэндийн төв ажилладаг. Баянцагаан сумын эрүүл мэндийн төв нь бүс нутгийн эрүүл
мэндийн цорын ганц эмнэлэг юм. Тус эмнэлэг нь нийт 15 ортой боловч зөвхөн нэг эмчтэй
байна. Шинэжинст суманд хийгдсэн ГМЯ-аар тус эмнэлгийн үйлчилгээ муутай гэдгийг
онцолж Баянцагаан сумын иргэд Баян-Өндөр, Шинэжинст сумын эмнэлэг эсхүл аймгийн
төвийн эмнэлэгт үзүүлэхийг илүүд үздэг гэж тэмдэглэсэн байна.
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Баян-Өндөр суманд эмнэлэг нь 4 жилийн өмнө байгуулагдсан. Тус эмнэлэг 9 ортой боловч
нэг удаад зөвхөн 5 өвчтөн хүлээн авах хүчин чадалтай. Тус эмнэлэгт нь нэг хүүхдийн, 2
эмэгтэйчүүдийн, 2 эмчилгээний зориулалтаар ашиглах ортой. Мөн тус эмнэлэг нь 200-275
км аялах хүчин чадалтай, эрүүл мэндийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх
автомашинтай.
ГМЯ-аар оролцогчид тухайн эмнэлэгт нийт 3 эмч, 3 сэтгэл зүйч, 5 сувилагч, 1 тарилга хийгч,
1 нийгмийн эрүүл ахуйн мэргэжилтэн, сэтгэцийн болон физик эмчилгээний мэргэжилтэн,
хүн амд үйлчилгээг хүргэх болон эмнэлгийг хүчин чадлаар ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх
жолооч хэрэгтэйг онцолсон байна. Одоогийн байдлаар тус эмнэлэгт зөвхөн нэг эмч
өвчтөнүүдэд үйлчилж байна (өдөрт 25-аас 30 хүн). Мөн ГМЯ-аар суманд эмч нарыг татахад
ажлын нөхцөл дутмаг байгаа нь чухал хүчин зүйл болдог бөгөөд эмч нар суманд 1 эсхүл 2оос дээш жил ажиллаж амьдрах сонирхолгүй байдаг гэж онцолсон байна. Мөн уламжлалт
анагаах ухаан олон нийтийн дунд дэлгэрсэн боловч Баян-Өндөр суманд уламжлалт
эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг хүн цөөн байдаг гэж сумын захиргаанаас онцолсон.
"Сумын бүх иргэд сумын эмнэлгийн үйлчилгээг авдаг. Үүнээс гадна, сумын тухайд
ӨМӨЗО-той хил залгадаг тул ард иргэд уламжлалт эм бэлдмэлийг ашигладаг.
ГМЯ, Шинэжинст сум

Өрхийн судалгаанаас үзэхэд нийт оролцогчдын 93.5% нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг авч
чаддаг гэж хариулсан байна. Үйлчилгээний хүртээмжтэй байдал дутмаг, эмнэлэг
алслагдсан зайд байрладаг эсхүл мөнгө дутмаг гэх шалтгаануудыг эрүүл мэндийн
үйлчилгээ авч чаддаггүй (6.5%) гэж оролцогчид дурдсан байна. Оролцогчдоос хэрэгцээ
шаардлага гарсан үед ямар төрлийн эмнэлэгт ханддаг талаар асуухад нийт оролцогчдын
79% нь сумын эмнэлэгт, 13% нь аймгийн эмнэлэгт ханддаг гэж хариулсан байна (үүнээс
бага хувь нь хотын эмнэлэг болон хувийн эмнэлэгт ханддаг гэж хариулжээ). Нийт
оролцогчдын тал гаруй хувь (53%) нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайн гэсэн бол 29.9% нь
дундаж, 9.1% нь муу гэж дүгнэсэн байна. Баянхонгор аймгийн хувьд газар зүйн тархалтаар
эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь бусад аймгуудтай харьцуулахад муу байсан боловч
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын иргэдийн хувьд эрүүл мэндийн хүртээмжтэй байдалд
сэтгэл хангалуун байдаг байна.
Оношлогооны төхөөрөмж дутмаг, эрүүл мэндийн үйлчилгээний үүрэг даалгавар,
мэргэжлийн хуваарилалт хангалтгүй, санхүүгийн нөөцийн үр бүтээмжгүй хуваарилалт,
газар зүйн саад бэрхшээл зэрэг улсын хэмжээнд ижил төстэй сорилтуудыг Шинэжинст,
Баян-Өндөр суманд хийгдсэн ГМЯ-аар тэмдэглэснийг доор харуулав.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбоотой тулгамдаж буй орон нутгийн асуудлууд
Шинэжинст сум:
Баян-Өндөр сум:
 "Эмчийн тоо хангалтгүй ба шилжилт
 "Эмнэлэгт яаралтай рентген төхөөрөмж
хөдөлгөөн их."
шаардлагатай байгаа ба шинээр төрсөн
хүүхдэд эхо аппарат шаардлагатай
 "Орон нутагт эмч нарыг татахын тулд
байна."
амьдрах орчин, ажлын нөхцөл байдлыг



сайжруулах шаардлагатай."



"Эмнэлгийн хүчин чадлыг сайжруулах
шаардлагатай – эмнэлгийн орны тоог
нэмэгдүүлэх, цэвэр ус, бохир усны

"Эмнэлэгт зөвхөн нэг эмч ажиллах ба
өдөрт 25-30 хүнд үйлчилгээ үзүүлдэг."



"Эмнэлэгт бохир усны систем болон
ундны усны ариутгалын систем
байдаггүй. "
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системийг байгуулах, эмнэлгийн барилгын
нөхцөл байдлыг сайжруулах."



"Сумын эмнэлэг хязгаарлагдмал төсөвтэй
байх – онцгой нөхцөл байдалд арга хэмжээ
авахад дөнгөж хүрэлцдэг. "



"Өгөгдсөн төсөв зөвхөн урьдчилан
сэргийлэх шалгалт шинжилгээнд
хүрэлцдэг."



"Эмч нарын хувьд зуны улиралд мотоцикл
ашиглан 2 сар тутамд өрх айлуудаар
явдаг."



" Эмчийн тоо хангалтгүй ба шилжилт
хөдөлгөөн их байдаг. Эмч нарыг авч
үлдэхэд ажлын нөхцөл байдлыг сайжруулах
шаардлагатай байна.”

Нөлөөллийн бүсэд орших сумдад хийсэн ГМЯ

Олон нийтийн эрүүл мэнд
Монгол улсын 3 гаруй сая хүн амын дундаж наслалт 69.57 болж өссөн ба эмэгтэйчүүд
эрэгтэйчүүдээс 10 гаруй жилээр урт насалж байна. 2000 онд Монгол улс нь нярайн
эндэгдэл, 5-аас доош насны хүүхдийн эндэгдэл, эхийн эндэгдлийг амжилттай бууруулж,
хүүхдийн хүнсний амин дэмийн хэрэглээг сайжруулж чадсан байна. Улсын хэмжээнд саа
өвчингүй статусыг хадгалж, татран өвчнийг бүр мөсөн арилгаж, гепатит B вирусийн бүсийн
хэмжээнд тавьсан зорилтод хүрч ажилласан байна. Гэвч Монгол улсын хувьд элэгний хорт
хавдрын өвчлөлт, нас баралтаар дэлхийд тэргүүлж, нийт элэгний хорт хавдраар
өвчлөгчдийн 95% нь гепатит B, C вирусийн халдвартай байна. Үүнд халдварт өвчнийг
оношлох хүчин чадавх, анхан шатны эрүүл мэндийн оношилгоо эмчилгээ дутмаг зэрэг
нөлөөлж байгаа ба энэ нь эрүүл мэндийн төвд хандахад цаг алдах, дахин эмчилгээ хийлгэх
шаардлагатай ч эмчилгээгээ үргэлжлүүлээгүй өвчтөнүүдийн эмчилгээ үр дүнгүй болоход
хүргэдэг.
Зүрхний ишеми өвчин, цус харвалт, элэгний хорт хавдар, элэгний хатуурал зэрэг нь улсын
хэмжээнд нас баралтын голлох шалтгаан болж байна. Эдгээр өвчний ихэнх нь эрүүл бус
амьдралын хэв маяг, хооллолт, мансууруулах бодисын хэрэглээтэй холбоотой байдаг.
Хүмүүс мөн архаг өвчин, чихрийн шижин, цус харвалт, зүрхний өвчин зэрэг халдварт бус
өвчний шинж тэмдэгтэй (ХБӨ) илүү удаан амьдрах болсон. Номхон далайн баруун бүсийн
улс орнуудын дунд Монгол улс нь ХБӨ-ийн дарамтаар долоо дугаарт жагсаж байгаа ба энэ
тоо нэмэгдсээр байна. Үүний зэрэгцээ, ХБӨ-ний хөтөлбөрт хангалттай санхүүжилт
хязгаарлагдмал байна (ЭМҮҮХ 2017 он).
Монгол улсад шинээр гарч ирж буй өвчин эмгэгүүдэд хот, суурин газарт агаарын
бохирдолтой холбоотой зүрх судасны өвчин багтаж байна. Мөн ус, ариун цэвэр, эрүүл
ахуйн асуудал нь Монгол улсын хувьд биелүүлж амжаагүй байгаа хөгжлийн хөтөлбөр
бөгөөд гэр хорооллын бүсэд хөрсний бохирдол, бохир ус цэвэрлэх, зайлуулах зохицуулалт
муу, шаардлага хангаагүй ил модон жорлон зэрэг асуудлууд байна.
Баянхонгор аймагт 2018 онд нийт 2,074 хүүхэд төрсөн нь 2017 оныхтой харьцуулахад 73аар өссөн үзүүлэлттэй байна (СМНС 2019 он). Эдгээр төрөлтөөс 90.3% нь аймгийн ерөнхий
эмнэлэгт, үлдсэн 9.7% нь сум дундын болон сумын эмнэлгүүдэд бүртгэгдсэн байна. 2018
оны байдлаар 1,000 хүн амд ногдох нярайн эндэгдэл 12 бүртгэгдсэн байна. Энэ тоо 2019
оны улсын дундаж буюу 13 эндэгдлээс бага зэрэг доогуур байна. Сүүлийн 10 жилд
Баянхонгор аймаг болон улсын хэмжээнд энэ тоо буурах чиг хандлагатай байна. 2018 онд
аймагт эхийн эндэгдэл бүртгэгдээгүй бол улсын дундаж 27.1 байсан (СМНС 2019 он). Нярай
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хүүхдийн дархлаажуулалт өндөр түвшинд хийгдэж, 2018 онд аймгийн хэмжээнд нийт 99%ийг хамруулсан байна.
2018 онд нийт 505 нас баралт бүртгэгдсэн нь өмнөх оныхоос 62-оор нэмэгдсэн үзүүлэлттэй
байна. Нийт нас баралтын 39.2% нь зүрх судасны өвчин, 20.8% нь хорт хавдар, 12.5% нь
гэмтэл бэртэл, 9.3% нь хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчин, 4.7% нь амьсгалын
замын өвчин, 13.5% нь бусад шалтгааны улмаас байна (СМНС 2019 он). Эдгээрээс хамгийн
ихээр нэмэгдсэн нь зүрх судасны өвчин байсан ба 2017 онд 156 байснаас 2018 онд 198
болж өсжээ. Аймгийн хэмжээнд 1,000 хүн ам тутамд ногдох нас баралт 6 байгаа нь 2017
оноос бага хэмжээгээр өссөн үзүүлэлттэй байна.
2018 онд аймгийн хэмжээнд нийт 1,460 халдварт өвчин бүртгэгдсэн ба 10,000 хүн амд
ногдох өвчтэй хүний тоо 169 байв. Энэ нь 2017 онд 10,000 хүн амд ногдох өвчтэй хүний тоо
131 байснаас бага зэрэг нэмэгдсэн байна. 2018 онд нийт оношлогдсон халдварт өвчний
31.2% нь ханиад томуу, 71.9% нь БЗХӨ байснаас 31.2% нь заг хүйтэн, 24.3% нь тэмбүү,
44.3% нь трихомоназ эзэлсэн байна (БАЗ 2018b). Халдварт өвчний тохиолдол бага байсан
ч статистик үзүүлэлтээс харахад өссөн боловч өсөж буй гэх чиг хандлагыг тодорхойлох
баримт хангалтгүй байна.
Судалгаанд оролцогчид аймгийн хэмжээнд сүрьеэ өвчний тохиолдол нэмэгдсэн, эрүүл
амьдрах талаар мэдээлэл дутмаг, хоол хүнсний хэрэглээнд өөрчлөлт гарсан зэрэгтэй
холбоотойгоор хүмүүс эрүүл бус амьдралын хэв маягаар амьдрах болсонд санаа зовниж
буйгаа илэрхийлсэн байна. Монгол орны нийт хүн амд хэрэглэхэд бэлэн байдаг,
зохицуулалт муутай компаниудын үйлдвэрлэдэг болон импортолдог чанарын шаардлага
хангадаггүй, хямд, хүнсний амин дэмийн үнэ цэнэ багатай бүтээгдэхүүн их байдаг. Мөн
эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндтэй холбоотой санаа зовниж буй асуудлыг хөндсөн бөгөөд
мэдлэг багатайгаас эрэгтэйчүүдийн дунд байнгын эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах
тохиолдол бага байдаг. Аймагт сар бүрийн эхний даваа гарагийг “Архигүй өдөр” гэж
тунхагладаг ба өдөр тутмын хэрэглээнд давс, элсэн чихрийн хэрэглээг бууруулах
зорилготой аян зохион байгуулдаг байна.
Шинэжинст суманд 2018 оны байдлаар хүн амын тоо 2,449 байсан ба 2017 онд амьд
төрөлт 2 байснаас 2018 онд 3 болж өссөн байна (СМНС 2019 он). Энэ тоо нь гайхах зүйл
биш бөгөөд сумын жирэмсэн эхчүүдийг аймгийн төвийн эмчилгээ, тоног төхөөрөмж сайтай
эмнэлэгт шилжүүлдэгтэй шууд холбоотой юм. Гэвч энэ нь жирэмсэн эхчүүдэд аймгийн төвд
байрлах байр олох, аймгийн төв рүү зорчих зэрэг хүндрэл үүсгэдэг. ГМЯ-ын үеэр сумын
оролцогчдоос 2018 онд 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл бүртгэгдээгүй байсан ба 2019 онд 1
эндэгдэл бүртгэгдсэнийг мэдээлсэн.
2018 онд нас баралтын 12 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2017 оныхтой харьцуулахад 7
тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралтын гурван тохиолдол нь зүрх судасны өвчин,
дөрвөн тохиолдол нь гэмтэл бэртэл, нэг тохиолдол нь хоол боловсруулах эрхтэн
тогтолцооны өвчин, хоёр тохиолдол нь амьсгалын замын өвчин, нэг тохиолдол нь хорт
хавдар, нэг тохиолдол нь бусад шалтгаанаар нас барсан байв (СМНС 2019 он). 2018 онд
1,000 хүн амд ногдох нас баралт 5.3 байгаа нь 2017 оныхоос 3.3-аар нэмэгдсэн ба 2010 оны
1,000 хүн тутам ногдох нас баралтаас 7.6-аар бага байна.
Сумын эмнэлгийн төлөөлөгчидтэй хийсэн ГМЯ-аар 2018 онд нийт 31 халдварт өвчин
бүртгэгдсэн нь 2017 оныхоос 18 тохиолдлоор нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Эрүүл мэндийн
мэргэжилтний зүгээс 9 дүгээр сараас 3 дугаар сарын хооронд (өвлийн улирлаар) амьсгалын
замын өвчин нийтлэг тохиолддог гэж тэмдэглэсэн. Мөн БЗХӨ, сүрьеэ өвчний талаарх ард
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иргэдийн мэдлэг хангалттай гэж хариулсан. Ард иргэд аймгийн төв рүү оношилгоо,
эмчилгээ хийлгэхээр очдог тул сумын хэмжээнд эдгээр өвчнийг оношилсон тоо хэмжээ бага
байдаг.
Сумын хэмжээнд ундны устай холбоотойгоор элэг, цөсний өвчлөл нийтлэг тохиолддог
байна.
Баян-Өндөр суманд 2018 оны байдлаар 2,668 хүн амьдарч байна. 2018 онд нийт 18 амьд
төрөлт бүртгэгдсэн бол 2017 онд 17 амьд төрөлтөд бүртгэгдэж байжээ. Хэдийгээр БаянӨндөр сумын хүн амын хэмжээ нь Шинэжинст сумаас бага зэрэг их боловч Баян-Өндөр
суманд олон жирэмсэн эхчүүд амарждаг байна. Сумын эмнэлэг нь Шинэжинст сумын
эмнэлэгтэй харьцуулахад арай цөөн тооны эмэгтэйчүүдийг аймгийн төвд хүүхдээ
төрүүлэхийг зөвлөдөг. Зарим тохиолдолд аймгийн төв рүү зорчих үед хүндрэл үүсэх эсхүл
хугацаанаас өмнө төрөх тохиолдол гардаг байна.
2018 оны байдлаар тус суманд 12 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд энэ нь
2017 оны 21 тохиолдлоос буурсан үзүүлэлттэй байна (Сумын ГМЯ). Нас баралтын хувьд
2018 онд нийт 12 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой адил байсан. Таван нас баралтын
тохиолдол нь зүрх судасны өвчин, нэг тохиолдол нь гэмтэл бэртэл, хоёр тохиолдол нь хоол
боловсруулах эрхтэн тогтолцооны өвчин, хоёр нь хорт хавдар, хоёр нь бусад шалтгаантай
нас баралт эзэлж байна (СМНС 2019 он). 2018 онд 1,000 хүн амд ногдох нас баралтын тоо
4.5 байсан нь 2017 оны 1,000 хүн амд ногдох нас баралтын тооноос (4.9) бага зэрэг
бууралттай ба энэ үзүүлэлт 2010 онд 6.4 байсан байна.
Баян-Өндөр суманд хийсэн ГМЯ-аар сумын ард иргэдэд тулгарч буй эрүүл мэндийн
асуудлуудад шүдний өвчин, бөөр, дотор эрхтний өвчин, сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж буй
гэдэсний өвчин, хүйтний улиралд тохиолддог амьсгалын замын халдварт өвчин зэрэг
багтаж байна. Давс, өөх тосны хэрэглээ маш их, витамин амин дэмийн дутагдал зэрэг нь
сумын хүн амын дунд нийтлэг тохиолддог бөгөөд энэ нь эрүүл хооллолтын талаар мэдлэг
дутмаг, хүнсний хэрэглээний хэв маягт өөрчлөлт орсонтой холбоотой байна.
Өрхийн судалгаагаар нийт оролцогчдын 73% нь ямарваа нэгэн эрүүл мэндийн асуудалгүй
гэсэн бол эрүүл мэндийн асуудалтай гэж хариулсан хүмүүс өндөр цусны даралт, зүрхний
өвчин нь хамгийн ихээр санаа зовниж буй өвчин гэж онцолсон байна.
Гэмт хэрэг, аюулгүй байдал
Гэмт хэрэг, цагдаа
Монгол улсад бүс нутгийн, орон нутгийн түвшинд цагдаагийн байгууллагын сүлжээ үүрэг
гүйцэтгэдэг. Орон нутгийн байцаагчид нь нийгмийн дэг жаягийг сахиулах үүрэг гүйцэтгэж
ажилладаг. Орон нутгийн байцаагч нь хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох,
хууль бусаар галт зэвсэг, хутга эзэмших, хориглосон талбай газарт хог хаях зэрэг
захиргааны зөрчлийг хариуцаж ажилладаг эрх бүхий хүн байна.
2018 онд Монгол улсад нийт 36,200 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оныхоос 4,000 (12.3%)аар нэмэгдсэн байна. Үүнд залилангийн гэмт хэрэг 2,376 тохиолдлоор (79.3%), хулгайн гэмт
хэрэг 1,202 тохиолдлоор (9.8%), хүний эрүүл мэнд, халдашгүй байдалд халдсан хэрэг 322
тохиолдлоор (3.7%), дээрмийн хэрэг 264 тохиолдлоор (21.4%), өмч шамшигдуулах хэрэг
193 тохиолдлоор (52.3%), хүчирхийллийн хэрэг 143 тохиолдлоор (38.0%) тус тус нэмэгдсэн
байна. Зураг 2-т аймаг, нийслэл хотын 2018 онд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоог харуулав.
Үүнээс үзэхэд Баянхонгор аймгийн хувьд гэмт хэргийн тохиолдол, зөрчил барагдуулсан
тоогоор дундаж үзүүлэлттэй байна.
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Эх сурвалж: СМНС 2019 он

Зураг 2 Аймаг, нийслэл хотын хэмжээнд 16 ба түүнээс дээш настай 10000 хүн амд ногдох
гэмт хэргийн тоо
Баянхонгор аймаг 2018 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 18-аас дээш насны 10,000
хүн амд ногдох гэмт хэргийн тоо 177 байсан бол Баянхонгор аймагт энэ тоо бага зэрэг
доогуур буюу 18-аас дээш насны 10,000 хүн амд ногдох гэмт хэргийн тоо 104 байна. 2018
онд нийт 581 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 18 тохиолдлоор (3%) нэмэгдсэн байна.
2018 онд нийт 12 суманд гэмт хэрэг буурсан бол 8 суманд гэмт хэрэг нэмэгдсэн байна. Мөн
онд 396 хүнийг гэмт хэрэгт холбогдсоныг нотолсон нь өмнөх оныхоос 15%-аар буурсан
байна. Нийт 580 гэмт хэргийн хохирогч бүртгэгдсэн бөгөөд 12 хүн гэмт хэргээр амь насаа
алдаж, 210 хүн гэмтэж бэртсэн байна.
2018 оны байдлаар сумын хэмжээнд ангилсан гэмт хэргийн мэдээлэл байхгүй байсан тул
Хүснэгт 2-т 2016, 2017 оны мэдээллийг оруулав. Аймгийн түвшинд хамгийн нийтлэг
тохиолддог гэмт хэрэг нь хүний эрүүл мэнд, амь насанд халдан гэмтэл бэртэл учруулах бол
бусдын өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг буюу хулгайн хэрэг хоёрдугаарт жагсаж байна.
Хүснэгт 2 Аймаг, сумын хэмжээнд 2016-2017 онд бүртгэсэн гэмт хэргийн тоо
Гэмт хэргийн төрөл
Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
Хүний эрүүл мэнд, амь нас, бусад зүйлсэд халдсан
гэмт хэрэг:
Санаатайгаар бусдыг хөнөөсөн гэмт хэрэг
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Амь нас хөнөөхөд оролцсон эсхүл өдөөн хатгасан
гэмт хэрэг
Бусдын биед гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг
Бусдын өмчлөх эрхэд халдсан гэмт хэрэг
Эд хөрөнгийн хулгай
Олон нийтийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг
Байгаль хамгаалах хууль дүрмийг зөрчсөн гэмт
хэрэг
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, авто тээвэр
ашиглалтын дүрэм журмыг зөрчсөн гэмт хэрэг

Баян-Өндөр
Шинэжинст
Баянхонгор
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Шинэжинст
Баянхонгор
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Шинэжинст
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-
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Эх сурвалж: СМНС, 2019 он

2018 оны аймгийн тайлангаар нийт 21,188 зөрчил бүртгэгдсэн нь 2017 оныхоос 9,009
зөрчлөөр илүү буюу 74%-иар өссөн байна1. Нийт 20,488 зөрчилд торгууль ногдуулсан. Мөн
тээврийн хэрэгсэл жолоодох 550 эрхийг цуцлах, торгох ажиллагаа хийгдсэн нь өмнөх
оныхоос 49 тохиолдлоор буюу 9.8%-иар нэмэгдсэн байна. Үүнээс гадна 466 цагдаагийн
баривчилгаа хийсэн нь өмнөх оныхоос 53 тохиолдлоор буюу 12.8%-иар өссөн байна (БАЗ
2018а).
Аймгийн хэмжээнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалтай холбоотой хамгийн томоохон
асуудал нь гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг бөгөөд түвшин маш өндөр байдаг боловч
маш бага мэдээлэгддэг байна. Мөн залуу хүмүүсийн амиа хорлолт, насанд хүрээгүй
хүүхдийн жирэмслэлт нэмэгдэх хандлагатай байна. Аймгийн хэмжээнд зам тээврийн осол,
залилангийн хэргийн тоо хэмжээ нэмэгдсэн бол насанд хүрээгүй хүүхдийн үйлдсэн гэмт
хэрэг буурсан байна. Дэд бүтэц, зам тээврийн хэлтсээс сумдын дунд хатуу хучилттай зам
дагуух газруудад малын хулгайн хэрэг нийтлэг гардаг гэж онцолсон байна.
Шинэжинст суманд ГМЯ-аар цөөн тооны гэмт хэрэг бүртгэгдсэнийг мэдээлсэн байна.
Сумын түвшинд бүртгэгддэг гэмт хэргүүд нь архи согтууруулах ундаатай холбоотой
нийгмийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зэрэг
хэргүүд байдаг. 2018 онд нийт 5 гэмт хэргийг албан байдлаар бүртгэснээс нийт 5 гэмт хэрэг
нь хөнгөн хэлбэрийн байна (СМНС 2019 он). Дээр дурдсанчлан 2016, 2017 онуудад гэмт
хэргийн ангиллаар боловсруулсан мэдээлэл бэлэн байсан ба бусдын биед гэмтэл
учруулах, хулгайн чанартай бага түвшний хэргүүд зонхилж байв. Сумын зүгээс олон
нийтийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалтай холбоотой дараах мэдээллийг хуваалцав:

1

•

Алслагдсан байршил, гаднын этгээд байдаггүйтэй холбоотойгоор гэмт хэрэг
нь олон нийтийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалд томоохон нөлөөлөл
үзүүлдэггүй;

•

Мал аж ахуйн хулгайн хэрэг бага гардаг;

Зөрчил нь гэмт хэрэгтэй адил биш бөгөөд арай бага хэм хэмжээний зөрчлийг хэлнэ.
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•

Архи согтууруулах ундааны хэрэглээ харьцангуй өндөр байгаа ба ихэнх
жижиг дэлгүүрүүд согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй
байдаг;

•

Гэмт хэргийг ихэвчлэн архи согтууруулах ундаа хэрэглэснээс үйлддэг.

Шинэжинст сумын ЗБХ-ийн үеэр оролцогчид тус суманд архины хэрэглээ өндөр байдаг ба
асуудал үүсэх шалтгаан болдог гэж онцолсон байна. ГМЯ-аар архины хэрэглээтэй
холбоотойгоор хүний эрүүл мэндэд (ихэнхдээ бэртэл гэмтэл) халдах хэрэг нийтлэг
тохиолддогийг дурдсан. Цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах
зорилгоор иргэдийг сургалт, мэдээллээр хангаж ажилладаг байна. ЗБХ-ээр төслийн үр дүнд
төслийн ажилтнууд сумын төвд архидан согтуурч, гэмт хэргийн тохиолдол өсөх, орон
нутгийн иргэдтэй хамт архидан согтуурах магадлалтай гэж санаа зовниж буйгаа
илэрхийлсэн. Харин ЭМ компанийн хувьд өөрийн кемп дээр архи, согтууруулах ундаагүй
үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд сумдад үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаанд архи согтууруулах
ундааны хэрэглээг хориглож бодлого баримталж ажиллаж ирсэн. Сумын хэмжээнд
одоогоор үүнтэй холбоотой туршлага бага боловч сумын хэмжээнд архи согтууруулах
ундааны хэрэглээ өндөр байгаа мөн Монгол улсын бусад нутагт дэвсгэрт үйл ажиллагаа
явуулдаг уул уурхайн үзүүлж буй нөлөөлөл зэргээс үндэслэн санаа зовнисон асуудал болж
байна.
Баян-Өндөр суманд 2018 онд нийт 5 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, үүнээс 4 нь хөнгөн, 1 нь ноцтой
гэмт хэрэг байсан. Сумын захиргаанаас 1 ноцтой хэргийг гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг,
бусад 3 хэргийг дотоодын хулгайн хэрэг, бэлчээрийн газартай холбоотой зодоон, танхайрах
хэрэг (Бүлэг B13-аас илүү дэлгэрэнгүйг үзнэ үү), гэр бүлийн хүчирхийлэл байсныг
хуваалцсан.
Сумын Засаг даргын мэдээлснээр 2014 онд тус суманд уул уурхайн компани (компанийн
нэрийг тогтоогоогүй ба энэ нь ЭМ компани биш) болон орон нутгийн малчдын хооронд
үүссэн маргааны үеэр нэг БНХАУ-ын иргэнийг барьцаалах хэрэг гарч байжээ. Үүссэн
маргааныг хүч хэрэглэхгүйгээр тайван замаар шийдвэрлэсэн гэж тайлагнасан байна. Тус
маргааныг Монгол, Хятад иргэдийн хоорондын харилцаанд хардах сэдэл үүссэнээс үүссэн
байж болох талаар тэмдэглэсэн. Энэхүү тохиолдол нь орон нутгийн иргэдийг төслийн
нөлөөллийн бүсэд хятад ажилчид (эсхүл хятад ажилчид орон нутгийн иргэдээс илүү давуу
талтай ажиллаж байна гэх ойлголттой байх) ажиллуулахад мэдрэмтгий хандах байдалтай
болсныг харуулж байна.
ГМЯ-аар сумын хэмжээнд хүчирхийллийн хэрэг нийтлэг тохиолддог гэж онцолсон байна.
Энэ нь ихэнх тохиолдолд гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг байх бөгөөд тус хэргийг дарж
мэдээлэх эсхүл огт мэдээлдэггүй байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийг сард дунджаар
1-ээс 3 удаа гардаг гэсэн байна. ГМЯ-аар хүмүүс гэмт хэрэг гарах, эсхүл хүчирхийлэлд
өртөхөд хаана хандахыг мэддэг ч гэмт хэрэгт хариу арга хэмжээ авах нь дутмаг байдаг
гэсэн байна. Мотоциклын хэрэглээтэй холбоотой замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн хэрэг
нийтлэг тохиолддог байна. ГМЯ-аар Монгол улсын хэмжээнд архи согтууруулах ундааны
үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийг 4,000 хүн тутамд 1 түгээх цэг байна гэж
стандартчилсан нь сумын хэмжээнд худалдаа борлуулалтын цэгийн тоог хязгаарлах
боломжтой гэсэн байна. Гэвч Шинэжинст суманд ойролцоогоор 13 борлуулалтын цэг, БаянӨндөр суманд 7 худалдааны төв нь архи согтууруулах ундаа борлуулж, архи согтууруулах
ундааны хэрэглээтэй холбоотой асуудлыг улам хурцатгаж байна.
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Өрхийн судалгаанд оролцогчдоос гэмт хэрэг, аюулгүй ажиллагаа, хүний эрхийн талаарх
мэдлэгийн талаар асуусан. Зураг 3-т сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд оролцогчдын санаа
зовниж буй гэмт хэргийг харуулав. Архи согтууруулах ундааны хэрэглээтэй холбоотой
асуудал нь албан тайлан мэдээлэл, сумын захиргааны мэдээлэлтэй нийцэж байна. Гэмт
хэргийн хувьд нийт судалгаанд оролцогчдын 96% нь сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд ямар
нэгэн гэмт хэрэгт эсхүл зөрчилд холбогдож хохироогүй гэж хариулсан. Оролцогчдын 89%
нь сумын захиргаа, хууль сахиулах байгууллагыг гэмт хэрэг, зөрчилтэй сайн, хангалттай
тэмцэж чаддаг гэж хариулжээ.

Архидан согтуурахтай холбоотой гэмт хэрэг

32%

Гэмт хэрэг байхгүй

29%

Мэдэхгүй

25%

Танхайн хэрэг

10%

Малын хулгайн хэрэг

4%

Хүн амины хэрэг

1.2%
0%

20%

40%

Зураг 3 Төсөл хэрэгжих газарт хамгийн ихээр анхаарал татаж буй гэмт хэргүүд
Өрхийн судалгаанд оролцогчдын 80% нь ард иргэдийн аюулгүй ажиллагааг асуудал биш
гэж үзсэн бөгөөд автомашин, мотоциклтой холбоотой ослыг аюулгүй ажиллагаатай
холбоотой асуудал гэж үзсэн байна. Оролцогчдоос өөрсдийн амьдарч буй газарт хүний эрх
зөрчигддөг эсэхийг асуухад 46% нь энэ талаар мэдэхгүй, 23% нь ямар ч тохиолдол байхгүй,
10% нь хүүхдийн хүчирхийллийн хэрэг гардаг, 9% нь гэр бүлийн хүчирхийлэл гардаг гэж
хариулжээ. Эдгээртэй холбоотой хэргийг бага мэдээлэх нь нийтлэг бөгөөд ард иргэдийн
хувьд хүний эрхийн талаар мэдлэгийн түвшин ерөнхийдөө бага байна. Дээр дурдсанчлан
аймаг, сумын түвшинд гэр бүлийн хүчирхийлэл зонхилж буй талаар мэдээлэлтэй байдаг ч
хохирсон хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар
дурдаагүй байна.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотойгоор Монгол улс даяар жендэрт суурилсан
хүчирхийллийн судалгааг 2017 онд гүйцэтгэж, 2018 онд илрүүлсэн зөрчлүүдийг нийтэлсэн
байдаг. Судалгаагаар Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл өндөр байгааг
тогтоосон байна. 10 эмэгтэйгээс нэг 15 наснаас өмнө бэлгийн хамтрагч бус этгээдийн
бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан байна. Гэрлэсэн эсхүл бэлгийн хавьтагчтай
эмэгтэйчүүдийн 60% нь биет, бэлгийн, сэтгэл зүйн, эдийн засгийн дарамт шахалт болон
бусад төрлийн хүчирхийлэлд нэг удаа өртөж байсан байна. Нийт эмэгтэйчүүдийн 30% нь
амьдралынхаа туршид биет бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байдаг байна. Жендэрт
суурилсан хүчирхийллийн хохирогчдын дийлэнх нь энэ талаар мэдээлдэггүй эсхүл тусламж
авах талаар бусдад ханддаггүй байна. Судалгааны тооцооллоор зөвхөн тэдгээр
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тохиолдлын бага хувийг цагдаагийн анхааралд авдаг нь Монгол улсын хэмжээнд тус
хэргийг мэдээлэх түвшин бага байгааг харуулж байна (НҮБХАС 2018 он) 2.
Гэмтэл, ослын тохиолдлууд
Гэмтэл бэртэл нь Монгол улсын хэмжээнд нас баралтын гурав дахь том шалтгаан болж
байна. Зам тээврийн ослоос үүдэлтэй осолд насанд хүрсэн хүмүүсийн нас баралтын тоо
хамгийн өндөр байгаа бол насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн хувьд гэмтэл бэртлээс үүсэлтэй
нас баралт хамгийн өндөр байна. ГССҮТ-ийн мэдээлснээр 2018 онд Монгол улсад нийт
142,665 гэмтэл бэртэл бүртгэгдсэнээс 2,923 хүн гэмтлийн улмаас нас барсан байна. Энэ
тоо нь өмнөх онд бүртгэгдсэн гэмтэл бэртлээс 23.7%-иар өссөн ба нийт нас баралт 11.2%иар өссөн байна. Нийт бүртгэгдсэн гэмтэл бэртлийн 83% нь Улаанбаатар хотод, 17% нь
аймаг хөдөө орон нутагт бүртгэгджээ. 10,000 хүн амд ногдох гэмтэл бэртлийн тохиолдол
Улаанбаатар хотод 818, аймаг хөдөө орон нутагт 148 байна (ГССҮТ, 2018).
Хүснэгт 3 Монгол улсын хэмжээнд гэмтэл бэртэл, нас баралтын голлох таван шалтгаан
(2018 оны үзүүлэлтээр)
Гэмтэл бэртлийн голлох 5 шалтгаан
1. Унаж бэртэх - 39.2%
2. Шууд бус механик хүчний нөлөөнд өртөх 16.5%
3. Зам тээврийн осолд орох - 14.3%
4. Хүчирхийлэл үйлдэх - 12.5%
5. Шууд механик хүчний нөлөөнд өртөх - 6%

Нас баралтын голлох 5 шалтгаан
1. Хордох3 - 28.3%
2. Зам тээврийн осолд орох - 18.1%
3. Амиа хорлох - 15.3%
4. Байгалийн гамшигт үзэгдэлд өртөх 7.5%
5. Бусдыг санаатай хөнөөх эсхүл
хүчирхийлэл үйлдэх - 7.3%

Эх сурвалж: ГССҮТ, 2018 он

Насны ангиллаас хамаарч шалтгаанууд өөр өөр байна. Эрэгтэйчүүдийн хувьд гэмтэл
бэртлээс шалтгаалсан нас баралт эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад дөрөв дахин их байсан ба
10,000 хүн амд ногдох гэмтэл бэртлээс үүдэлтэй нас баралтын тоо эрэгтэйчүүдийн хувьд
15.1, эмэгтэйчүүдийн хувьд 3.8 байв. Нас баралт 1 дүгээр сард хамгийн бага, 6 болон 7
дугаар саруудад хамгийн их бүртгэгдсэн байна (Зураг 4-т харуулав).

2

2017 онд Монгол улсад шинээр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжиж
эхэлсэн байдаг. Монголын хамгийн анхны Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийг 2004 онд
баталсан.
3
Хамгийн түгээмэл нь архины хордлоготой холбоотой байна.
ERD001_B15_Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
Page 14
байдал.docx

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
B15 - ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: ГССҮТ, 2018 он

Зураг 4 Улсын хэмжээнд 2018 оны байдлаар гэмтэж бэртсэнээс эмнэлэгт хандсан
өвчтөний тоо, сар бүрээр
Баянхонгор аймгийн хувьд 2018 онд нийт 1,026 хүн гэмтэж бэртсэнээс (10,000 хүн амд
ногдох тохиолдол 120) 52 хүн осол гэмтлийн буюу гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалан нас
барсан байна. Баянхонгор аймагт гэмтэл бэртлийн голлох таван шалтгаанууд нь зам
тээврийн осолд орох, унаж бэртэх, хүчирхийлэлд өртөх, шууд бус механик хүчний нөлөөнд
өртөх, түлэгдэх зэрэг байсан. Нас баралтын голлох таван шалтгаанууд нь зам тээврийн
осол (23 нас баралт), хордлого (10 нас баралт), амиа хорлолт (8 нас баралт), багтраа,
амьсгал боогдох (7 нас баралт), байгалийн аюултай үзэгдэл (5 нас баралт) зэрэг байсан
(ГССҮТ, 2018).
Монгол улсад зам тээврийн ослын тоо хот, хөдөө орон нутагт аль алинд тасралтгүй
нэмэгдсээр байна (Хүснэгт 4). Баянхонгор аймгийн хувьд 10,000 хүн ам тутамд 40 хүн
тээврийн ослын улмаас гэмтэж бэртсэн байна.
Хүснэгт 4 Зам тээврийн осолд гэмтсэн хүний тоо, 2018 он
#

Газар

2016 он

2017 он

2018 он

1
2
3
4

Улсын хэмжээнд
Улаанбаатар хот
Хөдөө орон нутгийн хэмжээнд
Баянхонгор

17,197
11,504
5,693
310

17,603
11,495
6,108
278

20,345
13,564
6,781
338

2018 он
(10,000 хүн амд
ногдох
тохиолдол)
65.2
94.2
40.4
39.9

Эх сурвалж: ГССҮТ, 2018 он

Осол гэмтэлд орсон хүмүүсийг зорчигчийн төрлөөр авч үзвэл улсын хэмжээнд авто
тээврийн жолооч, (34.2%), явган зорчигч (23%), мотоциклын жолооч (18.8%), ердийн хөсөг
унаж яваа жолооч (10.9%) хамгийн их хувийг эзэлсэн байна. (ГССҮТ, 2018).
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Аймаг, сумын захиргаа, ард иргэдийн мэдээлснээр замын тээврийн хөдөлгөөний осол,
гэмтлүүд нь мотоциклын хэрэглээ их байдгаас тохиолддог гэж тэмдэглэжээ. 2018 онд
Баянхонгор аймагт зам тээврийн ослоор 23 хүн нас барсан байна. Үүнээс 14 нь мотоциклын
осол байсан ба Баянхонгор аймаг нь Өвөрхангай (18 нас баралт) аймгийн дараа
хоёрдугаарт орсон байна (Бүлэг B16 Зам тээврийн хэсгээс зам тээврийн осол гэмтлийн
талаар дэлгэрэнгүйг үзнэ үү).
Ялгаварлан гадуурхах
Монгол улсад нийгмийн эмх замбараагүй байдал, хүчирхийлэл нийтлэг тохиолддоггүй
боловч хүн амын зарим бүлэг хүмүүс ялангуяа орон нутагт ялгаварлан гадуурхах,
доромжлолд өртдөг байна. Энэ нь хүн амын зарим хэсэг болох казах, гадаад улсын иргэн
(хятад) зэрэг цөөнх үндэстнийг ялгаварлан гадуурхах үзэлтэй холбоотой байдаг.
Лесбиян, гей, бисексуал, трансжендер ба хүйс хооронд (ЛГБТХ) бүлгийн хүмүүс мөн
нийгэмд ялгаварлан гадуурхах, доромжлолд өртдөг. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс 2014
онд боловсруулсан “Монголд ЛГБТХ байх” тайланд нийгмийн бүхий л талбарт ялгаварлан
гадуурхах байдал байдаг гэдгийг тогтоосон бөгөөд ажлын орчинд хамгийн их хүчирхийлэл
үйлдэгддэг гэж тэмдэглэсэн байна. Өөрийн бэлгийн чиг хандлагыг олон нийтэд нээлттэй
байлгах, бусдын бэлгийн чиг хандлагыг мэдэж стресст хүргэх, ажлаас халах, ажлын орчинд
бусдыг хүчирхийлэлд өртсөнийг мэдээлэх байдал дутмаг байх зэрэг нь асуудлууд байсаар
байна (НҮБХХ 2014 он).
Хүний наймаа, биеэ үнэлэлт
Монгол улс нь хүн худалдаалах эцсийн орон ба хүн худалдаалах эх үүсвэр болж байна.
Бэлгийн мөлжлөгийн хохирогчид нь ихэвчлэн хүчирхийлэл, архидан согтууралтай гэр
бүлээс гаралтай, сургууль хаягдсан, гэр оронгүй, гудамжны эсхүл өнчин, ядуу эсхүл цагаач
өрхийн, гудамжны, зах дээр хөдөлмөр эрхэлдэг, хойд эцэгтэй гэр бүлийн, гэр бүлээсээ
дайжсан охид эмэгтэйчүүд байдаг (ЕАБХАБ 2018 он).
Эцсийн зорчих орны хувьд Монгол улсад албадан хөдөлмөр эрхлэлтэд ихэвчлэн гаднын
цагаач ажилчид багтдаг. Тэдгээр албадан хөдөлмөр эрхэлдэг ажилчдын дунд хамгийн
өртөмтгий бүлэгт Хойд Солонгос, БНХАУ-ын иргэд багтдаг бөгөөд тэдгээр ажилчдыг хөдөө
аж ахуй, барилга, ойн аж ахуй, уул уурхайн салбарт хөдөлмөрийн мөлжлөг үйлдэгддэг
байна. Үүнээс гадна, Гашуун Сухайт, Замын Үүд зэрэг БНХАУ-ын хилийн боомтоор хүн
худалдаалах эрсдэл нэмэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь бүс нутагт уул уурхайн салбар хөгжиж
буйтай холбоотой юм (ЕАБХАБ 2018 он).
Монгол улсын хууль тогтоомжоор бие үнэлэхийг хориглодоггүй ч биеэ үнэлүүлэхтэй
холбоотой зохион байгуулалт хийх, хүмүүсийг ажилд авахыг хориглодог. НҮБ-ын Хүүхдийн
Сангаас нийслэл хот, бусад томоохон хотууд, хилийн боомтуудаар биеэ үнэлэх хүмүүсийн
тоо Монгол улсад нэмэгдэхийн хажуугаар залуучууд тус зах зээлд оролцох нь нэмэгдсэн
талаар тайлагнасан байна (DOS 2019 он).
2019 оны 8 дугаар сард Шинэжинст, Баян-Өндөр суманд гүйцэтгэсэн нийгмийн суурь
үнэлгээний судалгаагаар тус сумдад хүн худалдаалах, бие үнэлэлттэй холбоотой асуудлыг
дурдаагүй ба байхгүй байсан байна.
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс нь (ТНӨХ) төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон
төслийг дуусгавар болгохтой холбоотой үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар
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амьжиргааг залгуулах, өртөмтгий байдалд нөлөөлөх нийгмийн бүлэг/олон нийт гэж
тодорхойлно. ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй нөлөөлөлд өртөмтгий хүмүүс нь:
•

ХАТ-ийн талбайн ойр орчимд амьдардаг ард иргэд,

•

Малчид, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд,

•

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ба архаг өвчтэй хүмүүс.
Дүгнэлт

Төсөлтэй холбоотойгоор ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалтай
холбоотой сэдвүүдийг дүгнэхэд:
•

Монгол улсын хэмжээнд Баянхонгор аймагт эмч, сувилагчийн газар зүйн
тархалтаар авч үзвэл хамгийн муу байна.

•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад эрүүл мэндийн үйлчилгээ, цар хүрээ
хязгаарлагдмал
байна.
Үйлчилгээг
үзүүлэхэд
санхүүгийн
нөөц
хуваарилалтын үр бүтээмжгүй байдал, оношилгооны төхөөрөмж дутмаг
байдал, эрүүл мэндийн үйлчилгээний үүрэг даалгавар, мэргэжлийн
хуваарилалт хангалтгүй байдал, газарзүйн саад зэрэг нь хүндрэл бэрхшээл
болж байна.

•

Халдварт өвчний тохиолдол бага байдаг боловч Баянхонгор аймагт 2018 онд
БЗХӨ нь нийт халдварт өвчний 70%-ийг эзэлсэн байна. 2018 оноос 2017 оны
хооронд нийт бүртгэгдсэн халдварт өвчний тоо нэмэгдсэн боловч энэ
өсөлтийн хандлагыг баримтаар нотлох боломжгүй байв.

•

Нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанууд нь зүрх судасны өвчин, цус харвалт,
хорт хавдар, элэгний хатуурал байсан бөгөөд аймаг, сумын түвшинд хийгдсэн
ажиглалт ижил төстэй байна.

•

Аймгийн хэмжээнд зонхилж буй гэмт хэрэгт бусдын биед гэмтэл учруулах
хэрэг, хулгайн хэргүүд багтдаг. Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад гарч буй
нийгмийн амгалан тайван байдал алдагдах, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг
гэмт хэргүүд нь ихэнхдээ архи согтууруулах ундааны хэрэглээтэй шууд
холбоотой байна. Мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо хэмжээ өндөр байдаг
нь гол асуудал болж байна.

Ашигласан материал
Иш татсан ном зохиол
Баянхонгор аймгийн захиргаа (БАЗ) статистикийн газар. 2018a. Баянхонгор аймгийн 2018
оны нийгэм, эдийн засгийн байдал. Баянхонгор аймгийн захиргаа, Үндэсний
статистикийн газраас боловсруулав.
Баянхонгор аймгийн захиргаа (БАЗ) статистикийн газар. 2018b. Баянхонгор аймгийн 2018
оны 12 дугаар сарын статистик мэдээлэл. Баянхонгор аймгийн захиргаа, Үндэсний
статистикийн газраас боловсруулав.
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв. 2019, 2018 оны эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд. Эрүүл мэндийн
хөгжлийн төв, Номхон Далайн Баруун Бүсийн Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
боловсруулав.
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АНУ-н Төрийн департамент (ТД). 2019 он. Хүний наймааны тайлан мэдээ. 2019 оны 6
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Үндэсний Статистикийн Газар (ҮСГ). 2018b. 2018 оны гэмт хэргийн статистик тайлан.
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тогтвортой хөгжлийг хангах эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн шаардлага.
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Хавсралт А: Нэмэлт мэдээлэл, хүснэгт, зураг
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Хүснэгт 5 Монгол улсын түвшин тус бүрд үзүүлж буй эрүүл мэндийн багц үйлчилгээний
хураангуй
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ үзүүлсэн
үзүүлэгч
Анхан шатны түвшин - Засгийн газрын санхүүжилтээр
Дунд шатны сургалтад хамрагдсан дараах эрүүл мэндийн үйлчилгээг
үзүүлэх эрхтэй мэргэжилтэн: гэрээр үзлэг эмчилгээ хийх; жирэмсний болон
төрсний дараах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх; урьдчилан илрүүлэх үзлэг
Багийн бага эмч
хийх; өвчний үе шатанд тандалт хийх ба эпидиомологийн хяналт тавих;
(орон нутгийн)
сумын эмнэлэгт өвчтөнийг шилжүүлэх; онц шаардлагатай эмийн жор
бичих; олон нийтэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх.
2018 онд нийт багуудад 1198 бага эмч, 933 эмч байна.
Дунджаар 14 ортой, эмч нар 24 цагаар үйлчилдэг (анхан шатны тусламж,
өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүд),сувилагч, эх баригч, дэмжлэг
үзүүлэх мэргэжилтэн; эрүүл мэндийн талаар сурталчлах, боловсрол олгох;
урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлэх (дархлаажуулах, үзлэг хийх);
Сумын эрүүл
өвчний тандалт, эпидимиологийн хяналт хийх; амбулаторийн үйлчилгээ
мэндийн төв, сум
үзүүлэх, үүнд: эмийн жор бичих; хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх,
хоорондын
үүнд: эх барих, жижиг хэмжээний мэс заслын ажил хийх; оношилгоо хийх,
эмнэлэг (орон
гэрээр үзлэг хийх; түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх; олон нийтийн
нутгийн)
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх; өвчин намдаах үйлчилгээ үзүүлэх;
нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх орно. Сумын эрүүл мэндийн төвийг
аймгийн төвөөс байрлах зай, хүн ам зэргээс шалтгаалж 3 ангилалд
хуваадаг.
Өрхийн эмнэлэг нь хот суурин газарт хүн амын эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх сайн дурын үндсэн дээр бүртгүүлсэн төрийн гүйцэтгэгч
байгууллага юм. Тус байгууллага ажлын цагаар өрхийн эмч, сувилагч
нартай байна. Амбулаторийн үйлчилгээ үзүүлэх: эмийн жор бичих,
урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ (дархлаажуулах, хорт хавдрыг оношлох),
Өрхийн эмнэлэг
өвчний тандалт, эпидимиологийн хяналт, оношилгоо хийх, гэрээр үзлэг
(хот, хувийн үйл
хийх, түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх (хязгаарлагдмал), олон
ажиллагаа)
нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх; өвчин намдаах үйлчилгээ
үзүүлэх, нөхөн сэргээх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг.
2018 онд нийт 219 өрхийн эмнэлэг байснаас 135 нь Улаанбаатар хотод, 84
нь 21 аймагт байна. Өрхийн эмнэлгүүдэд 1000 гаруй ерөнхий эмч, 940
сувилагч, 2766 эмч, мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.
Хоёрдугаар түвшин (10%-ийн төлбөртэй)
280 ортой, нийт 3274 эрүүл мэндийн ажилтан ажилладгаас 869 эмч, 981
сувилагч, 327 эх баригч, туслах ажилтан 24 цагийн турш үйлчилгээ
үзүүлдэг.
Үйлчилгээнд: дотоод эм, мэс засал, эх барих, эмэгтэйчүүдийн үзлэг
Дүүргийн эмнэлэг
эмчилгээ, сэтгэц судлал, арьс болон мэдрэлийн эмчилгээ; амбулаторийн
эмчилгээнд: эмийн жор бичих; оношилгоо хийх (Рентген болон эхо
аппарат); түргэн тусламжийн үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн
үйлчилгээ үзүүлдэг.
227 ортой, нийт 5124 эрүүл мэндийн ажилтан ажилладгаас 1163 эмч
(тусгай мэргэжилтэн, ерөнхий), 1783 сувилагч, 662 эх баригч, 24 цагийн
турш үйлчилгээ үзүүлдэг.
Мэргэжлийн тусламж: дотрын эм, мэс засал, эх барих, эмэгтэйчүүдийн
Аймгийн эмнэлэг
эмчилгээ оношилгоо, сэтгэл судлал, арьс өнгөний болон мэдрэлийн
гаралтай эмчилгээ; амбулаторийн эмчилгээнд: эмийн жор бичих;
оношилгоо хийх (Рентген болон эхо аппарат); түргэн тусламжийн
үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Гуравдугаар түвшин (15%-ийн төлбөртэй)
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Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв нь бүс нутгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл
мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх, эмнэлгийн мэргэжлийн зөвлөгөө
өгөх, эрүүл мэндийн бусад байгууллагад сургалт зохион байгуулах
үүрэгтэй эрүүл мэндийн байгууллага юм. 2018 онд Орхон, Дорнод,
Өвөрхангай, Ховд, Өмнөговь аймгуудын эмнэлгүүд нь тус төвийн бүтэц
Бүсийн
зохион байгуулалттайгаар эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байна.
оношилгоо,
Дундаж орны тоо 336 байна. 5 аймгийн нийт орны тоо 1682. Нийт 2050
эмчилгээний төв
эрүүл мэндийн ажилтан байгаагаас 481 эмч, 730 сувилагч, 279 эмнэлгийн
(нийт 5)
болон техникийн ажилтнууд ажилладаг.
Мэргэжлийн тусламж: дотрын эм, мэс засал, эх барих, эмэгтэйчүүдийн
эмчилгээ оношилгоо, сэтгэл судлал, арьс өнгөний болон мэдрэлийн
гаралтай эмчилгээ; амбулаторийн эмчилгээнд: эмийн жор бичих;
оношилгоо хийх (рентген болон эхо аппарат); түргэн тусламжийн
үйлчилгээ үзүүлдэг.
Төв эмнэлэг нь амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, сургалт,
судалгаа, бусад эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжил, арга зүйн
зөвлөгөө өгч ажилладаг. Мэргэжлийн чиг үүргээс хамаарч өөр өөр төрлийн
үйлчилгээ үзүүлдэг. Тухайлбал, зүрх судасны мэс засал, мэдрэлийн мэс
засал, бүдүүн гэдэсний мэс засал, цус, халдварт өвчин, сэтгэцийн эрүүл
мэндийн эмчилгээ, наркологи, уламжлалт анагаах ухаан, эх, хүүхдийн
Төв Эмнэлгүүд,
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ зэрэг багтдаг.
Мэргэжлийн
Хоёрдугаар түвшинд үзүүлдэггүй бусад мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ;
төвүүд
хэвтүүлэн эмчлэх болон амбулаторийн үйлчилгээ, оношилгоо шинжилгээ,
болон түргэн тусламжийн үйлчилгээ багтана.
2018 онд нийт 5988 хүн ажиллаж байснаас 1258 эмч, 2035 сувилагч, 492
эмнэлгийн болон техникийн мэргэжилтнүүд 13 төв эмнэлэгт ажиллаж
байна. Дундаж орны тоо 306 байна (13 төв эмнэлэг, мэргэжлийн төвүүдэд
нийт 3990 ор байна)
Хувийн хэвшил (төлбөртэй үйлчилгээ)
2018 онд нийт 243 ортой, 1340 хувийн эмнэлэг ажиллаж байснаас 32.3%
Хувийн эмнэлгүүд
нь хөдөө орон нутагт, 67.7% нь Улаанбаатар хотод байна.
Нөхөн сэргээх, уламжлалт анагаах ухааны үйлчилгээ үзүүлдэг. 2018 онд
Сувиллын газрууд нийт 107 сувиллын газар бүртгэгдсэнээс Улаанбаатар хотод 58, хөдөө
орон нутагт 49 байна.
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B16: ЗАМ ТЭЭВЭР

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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16.

ЗАМ ТЭЭВЭР

16.1

Танилцуулга

Энэхүү төсөл нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос баруун өмнөд зүгт 980 гаруй
километрийн зайд Баянхонгор аймагт байрладаг. Төслийн талбай нь Баянхонгор аймгийн
төвөөс 300 километрт байрладаг. 2018 оны байдлаар Баянхонгор аймгийн төвийн хүн амын
тоо 30,545 байна.
Баянхонгор аймгийг газарзүйн онцлогоор нь хойд зүгийн уулархаг хангайн, төвийн хээр
талын, өмнөд зүгийн хуурай говь цөлийн гэж гурван хэсэгт хуваадаг. Төслийн талбай нь
говь цөлийн бүс нутагт байрлаж байна.
Хамгийн ойр байрлах сумын төвүүд (хот суурин газрууд) нь Шинэжинст, Баян-Өндөр сумд
бөгөөд тэдгээр сумд төслийн талбайгаас зүүн хойд зүгт 70 км, хойд зүгт 80 км зайд тус тус
байрлаж байна. 2018 онд Баян-Өндөр сумын нийт хүн амын тоо 2,668, Шинэжинст сумын
нийт хүн амын тоо 2,449 байна.
Тус аймгийн хувьд хүн амын хамгийн сийрэг суурьшилтай газар бөгөөд 2018 онд нэг хавтгай
дөрвөлжин километр газарт 0.8 хүн ногдож байсан. 2018 оны байдлаар Баянхонгор аймгийн
нийт хүн амын тоо 88,359 байна.
Баянхонгор аймгийн зонхилох аж үйлдвэрийн салбар нь нүүдлийн, бэлчээрийн мал аж ахуй
бөгөөд өмнө нь тус бүс нутаг мал аж ахуй, махны үйлдвэрлэл, ноос ноолуур үйлдвэрлэлээр
Засгийн газраас шагнал, урамшуулал авч байсан байна.
Төсөлд хамаарах Баян Хөндий, Алтан нар орд газруудын хооронд 19 км шороон замтай.
2016 оноос хойш Баян Хөндийн сайт дээрх кемпээс газар дээрх хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж
ирсэн байна. 2013-аас 2016 онуудад Алтан Нар орд газарт түр хайгуулын кемп байгуулж
байсан.
Хэдийгээр Баянхонгор аймаг нь дэлхий дээрх хүн амын хамгийн сийрэг суурьшилтай
газруудын нэг боловч БНХАУ-аас Монголын баруун өмнөд хэсгийн байгалийн баялагтай
холбогдох дэд бүтцийн ажил хурдацтай явагдаж байна.
Төслийн талбайн хувьд Нарийн Сухайтын нүүрс олборлох байршлаас 200 км зайд
байрладаг бөгөөд тус байршилд хэд хэдэн уул уурхайн компаниуд нүүрс олборлож, Шивээ
Хүрэнгийн (Монголын тал) хилийн боомтоор дамжуулан Секе (БНХАУ-ын тал) хилийн боомт
уруу авто зам, төмөр замаар нүүрс тээвэрлэдэг (үүнд Овоот Толгойн нүүрсний уурхай орсон
болно).
Зам тээвэр
Төслийн талбайд Улаанбаатар хотоос Баянхонгор аймаг (нийт зай 610 км) хүрэх замаас
тусгай тэмдэглэгээ бүхий замаар салаалж зүүн хойд зүгээс нэвтрэх боломжтой бөгөөд
түүний дараагаар Баянхонгор хотоос Шинэжинст сумын төв (300 орчим км) хүрэх
тэмдэглэгээгүй шороон замаар, дараа нь дахин тэмдэглэгээгүй замаар 70 км явж төслийн
талбайд нэвтэрнэ.
Хавсралт А-д Улаанбаатар хотоос сайт уруу нэвтрэх замын гэрэл зургийг хавсаргасан
болно.
Төслийн талбай нь Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн зурвасаас 200 гаруй км зайд байрладаг.
Секе (БНХАУ-ын тал) хилийн боомт/Шивээ Хүрэн (Монголын тал) хилийн боомтын нэвтрэх
зурвас буюу БНХАУ уруу өмнө зүгт хатуу хучилттай тууш замд холбогдсон байдаг.
ERD001_B16_Зам тээвэр.docx

Page 1

B16: ЗАМ ТЭЭВЭР

Монголын хилээс хойд зүгт Нарийн Сухайтын нүүрсний уурхай хүртэл сайжруулсан зам
байдаг боловч олборлолт явуулж буй газарт шороон замтай байна.
Төмөр замын тээвэр
Секе (БНХАУ-ын тал) хилийн боомт, Шивээ Хүрэн (Монголын тал) хилийн боомтод
томоохон хэмжээний автоматжуулсан гурван замтай нүүрс ачих тоног төхөөрөмжтэй ба
тээвэрлэж авчирсан нүүрсийг ачааны төмөр замд ачиж Жиаюьүгуан-Секе, Эжинь-Хами
эсхүл Линьхэ-Секе чиглэлээр тээвэрлэдэг. Одоогоор төмөр замыг өргөтгөж төслийн
талбайн зүүн өмнөд талаар буюу Нарийн Сухайтын нүүрсний уурхайтай шууд холбох
төлөвлөлтийн ажлууд хийгдэж байна.
Агаарын тээвэр
Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод олон улсын нисэх онгоцны буудал байрладаг.
Баянхонгор хотод улирлаас шалтгаалан Улаанбаатар хотоос долоо хоногт нэг нислэг хоёр
талдаа хийгддэг. Баянхонгорын нисэх онгоцны буудал нь хоёр зурвастай бөгөөд Монгол
улсын дотоодын агаарын тээврийн компаниуд үйлчилгээ үзүүлж байна.
Төслийн талбай дээр байдаг шороон замтай онгоц буух зурвасыг хайгуулын кемпийн
зохицуулалтаар онцгой байдлын үед ашигладаг.
Санал болгож буй зам тээврийн чиглэл
Танилцуулга
Төсөлд хоёр төрлийн ялгаатай замыг ашиглахаар байна. Тэдгээрийг доор дурдсан ба Эх
сурвалж: МОНРУД ХХК 2019 он

Зураг 1т харуулав:
•
Улаанбаатар-Арвайхээр-Баянхонгор-Шинэжинст, Баян Хөндийн кемп.
•

Шивээ Хүрэн хилийн боомт-Баян Хөндийн кемп.

Эдгээр хоёр чиглэлийн замын суурь шинж чанаруудыг доор авч үзсэн болно.
Улаанбаатар-Арвайхээр-Баянхонгор- Шинэжинст- Баян Хөндийн кемп хүрэх
зам.
Тус замын урт нь 1,045 км (нэг талдаа) байна. Тус зам нь олон тооны сум, алслагдсан хөдөө
орон нутгаар дайран өнгөрнө. ЭМ компани нь энэ замыг байгуулах анхан шатны судалгааны
ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна (МОНРУД ХХК 2019 он).
МОНРУД компанийн судалгаагаар эдгээр дайран өнгөрөх газруудын алслагдсан байдал,
хөгжил дэвшил муутай байгаа зэргийг онцолсон байна. Мөн тус судалгаагаар чанарын
шаардлага хангахгүй болсон замын хэсгүүдийг харуулсан – Хавсралт А-аас гэрэл зургуудыг
үзнэ үү.
Орон нутгийн зам тээврийн сүлжээний талаар бүрэн ойлголттой болох зорилгоор ЭМ
компаниас зам тээврийн суурь мэдээллийг цуглуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Баянхонгор аймгийн төвөөс Шинэжинст сум хүртэлх зам дээр мэдээлэл цуглуулсан. 2019
оны 6-р сарын 12-оос 8-р сарын 5-ны хооронд (8 долоо хоногийн хугацаатай) хоёр
чиглэлийн замын хөдөлгөөнийг тоолсон. Энэ хугацааг замын хөдөлгөөний үйл явцыг
илэрхийлнэ хэмээн үзсэн.
Цуглуулсан мэдээллийн гол үр дүнгүүд:
ERD001_B16_Зам тээвэр.docx

Page 2

B16: ЗАМ ТЭЭВЭР

•
•

•

•

Баянхонгор аймгийн төв, Шинэжинст сумын хооронд замаар бага хэмжээний
хөдөлгөөн явагддаг.
8 долоо хоногийн хугацаанд мэдээлэл цуглуулахад хамгийн их ачаалалтай өдөрт
24 цагт 103 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдэж; 24 цагийн турш цагт дунджаар 4
тээврийн хэрэгсэл дайран өнгөрсөн байна.
Өдөрт бүртгэгдсэн хамгийн бага хөдөлгөөний тоо хэмжээ нь 29 тээврийн
хэрэгсэл байсан нь өдрөөс өдөрт замын хөдөлгөөн ихээхэн өөрчлөлттэйг
харуулсан байна.
8 долоо хоногийн хугацаанд өдөрт дунджаар 55 тээврийн хэрэгсэл дайран
өнгөрч, цаг тутамд 2 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэн байна.
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Эх сурвалж: МОНРУД ХХК 2019 он

Зураг 1 Хөндийн Алтны төслийн санал болгож буй зам тээврийн чиглүүлэлт
Цуглуулж авсан мэдээлэлд бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн төрлөөр бүртгэл хийгдээгүй
байна. Гэвч нийгмийн суурь үнэлгээ судалгаагаар авсан мэдээллээс үзэхэд сумын ойр
орчимд замын хөдөлгөөнд нийтлэг тохиолддог мотоцикл, жижиг оврын автомашин байсан
байх магадлалтай. Хүнд оврын авто тээврийн хэрэгсэл болох автобус, ачааны машин нь
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зам тээврийн сүлжээний бага ачаалал бүхий бүрэлдэхүүн болж байна. Барилга угсрахаас
өмнө болон ашиглалтын явцад тээврийн хэрэгслийн төрлүүдийн талаарх дараагийн нэмэлт
мэдээллийг цуглуулах ажлыг өвлийн улирлын 11-р сараас 1-р сар хүртэл хийнэ. D15 Замын
хөдөлгөөн болон тээврийн зохицуулалтын төлөвлөгөөнөөс үзнэ үү.
Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаагаар нутгийн ард иргэд зам тээврийн асуудлыг маш
чухал гэж тэмдэглэсэн байна. Нутгийн ард иргэдийн дэвшүүлсэн асуудлууд нь орон нутгийн
алслагдсан байдал, чанар муутай зам зэрэгт тулгуурлаж хувь хүн, бизнест зам тээврийн
зардал их гарахад хүргэдэг гэж онцолсон.
Хоёрдугаар асуудал нь малчдын амьжиргаанд зам тээврийн нөлөөлөх нөлөөлөл юм.
Дэвшүүлсэн асуудлууд нь тоосжилт нэмэгдэхтэй холбоотой нөлөөлөл үүсэх, бэлчээрийн
газрын хязгаарлагдмал байдал, малчдын аж амьдралд эмх замбараагүй байрлах зам
нөлөөлнө гэсэн байна.
Шивээ Хүрэн хилийн боомтоос Баян Хөндийн кемп уруу чиглэх зам
Энэ чиглэлийн замын урт нь ойролцоогоор 499 км (МОНРУД 2019 он) юм. Монголоос
БНХАУ-ын хилээр нэвтэрсэн зам нь Шивээ Хүрэн хилийн боомтын станцын зам болон Говь
Гурван Сайхан байгалийн цогцолбор газрын баруун хэсгийн шороон замуудыг дайрдаг. Уг
цогцолбор газар нь нийт 27,000 хавтгай дөрвөлжин км бөгөөд зүүн зүгээс баруунд 380 км,
хойд зүгээс өмнө зүгт 80 км тархсан Монголын хамгийн том үндэсний парк юм. Тус газар нь
Говь цөлийн хойд ирмэгт байрладаг. Тус өндөрлөг газарт тал хээрийн бүс байдаг ба
хамгийн өндөр цэг нь 2600 метр байдаг. Тус цогцолбор газарт хэд хэдэн нэн ховордсон
амьтан, ургамал олддог байна.
Хилийн зурвасаас хойд чиглэлд замын хөдөлгөөний бүртгэл хийгдээгүй байна. Нийгмийн
суурь судалгаанаас үзэхэд нийт авто тээврийн хэрэгслийн тоо ижил төстэй (цагт 2
автомашин) байна. Бүс нутгийн ашигт малтмалын үйл ажиллагаа өргөжин хөгжихөд энэ
замаар БНХАУ-уруу нүүрс тээвэрлэсэн машины тоо нэмэгдэх магадлалтай байна.
Эрдэнэ Монгол нь Тээврийн зохицуулалтандаа замын хөдөлгөөний өөрчлөлтийг оруулахын
тулд барилга угсралт болон ашиглалт эхлэхээс өмнө ашиглагдаж буй тээврийн маршрутын
нэмэлт мэдээллийг цуглуулах хэрэгтэй.
Дүгнэлт – Зам тээврийн нөлөөлөл, зохицуулалт
Хүлээн авч буй байгаль орчин
Судалгааны талбай нь алслагдсан цөлөрхөг байгальтай бөгөөд амьжиргааг тэтгэх
зорилгоор цөөн тооны мал аж ахуй эрхэлдэг ба газар тариалангийн зориулалтаар газар
ашиглах нь зонхилж байна. Тус аймгийн хувьд жижиг хэмжээний сумдаар ялгардаг (3000
хүн амтай) ба тэдгээр сумдад зам тээврийн аюулгүй ажиллагааны зохицуулалт бага,
мотоциклыг өргөнөөр хэрэглэж, жолооч нарын хувьд хувийн хамгаалах хэрэгслийг маш бага
түвшинд хэрэглэдэг байна.
Аймгийн хэмжээнд одоо байгаа замын стандарт муу байгаа нь гол асуудал болж байна.
Байгалийн элэгдэл, газрын гадаргуун гэмтэл зэрэг нь нийтлэг тохиолдох ба хөрсний
чанарын хувьд бүтэц муутай байдаг.
Өнөөгийн байдлаар авто тээврийн замын хөдөлгөөний тоо бага байгаа ба төсөл хэрэгжиж
эхэлснээр бүсийн/дүүргийн зам тээврийн сүлжээнд тодорхой хэмжээний авто тээврийн
хөдөлгөөн нэмэгдэнэ.
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Авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай чухал арга хэмжээнд стратеги, үүрэг хариуцлага, хяналт,
шаардлагатай үр дүнг баримтжуулах ажил бүхий замын хөдөлгөөний менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах ажил юм.

Ашигласан материал
МОНРУД ХХК. 2019 оны 7 дугаар сар. Баян Хөндийн кемпийн үйл ажиллагааны үеэр
хийгдсэн авто замын ашиглалтын судалгаа.
РПМ Глобал. 2019 оны 1 дүгээр сар. Хөндийн Алт төслийн эдийн засгийн урьдчилсан
үнэлгээний техникийн тайлан.
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Хавсралт А: Гэрэл зураг
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Гэрэл зураг 1 - Баянхонгор аймгийн өмнөд хэсгээс 7км салах шороон зам
Эх сурвалж: МОНРУД тайлан, 2019 оны 7 дугаар сар.

Гэрэл зураг 2 - Баян Хөндийн 10 км сайжруулсан авто замын нөхцөл байдал
Эх сурвалж: МОНРУД тайлан, 2019 оны 7 дугаар сар.
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Гэрэл зураг 3 - Баян Хөндийн 20 км авто замын нөхцөл байдал – элсэрхэг, чулуутай зам
Эх сурвалж: МОНРУД тайлан, 2019 оны 7 дугаар сар.

Гэрэл зураг 4 – 110км урттай Шинэжинст авто замаар 45 хүний суудалтай автобус явж буй
байдал
Эх сурвалж: МОНРУД тайлан, 2019 оны 7 дугаар сар.
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ERD001 C1: НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ
ТАНИЛЦУУЛГА

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний энэ хэсэгт (БОННҮ) Эрдэнэ Ресурс
компанийн (цаашид “Эрдэнэ” гэх) Хөндий Алтны Төсөлтэй холбоотойгоор үүсэж болох
байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг танилцуулсан болно. Нөлөөллийн үнэлгээг
барилга угсралтын үйл ажиллагаанаас хаалтын үе хүртэл төслийн хэрэгжилтийн бүхий л үе
шатанд тодорхойлно.
Бүлэг тус бүрд дараах мэдээллийг танилцуулсан болно. Үүнд:
•

Үүсэж болзошгүй чухал асуудлууд, тэдгээрийн нөлөөллийн танилцуулга;

•

Холбогдох бодлого, стандартууд;

•

Нөлөөллийг үнэлэх арга зүйн тодорхойлолт;

•

Үүсэж болох нөлөөлөл, тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээ;

•

Үүсэж болзошгүй үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээ, бууруулах арга хэмжээг авсны
дараа үүсэх нөлөө;

•

Гүйцэтгэлд мониторинг хийх төлөвлөгөө;

•

Хүснэгт хэлбэрт оруулсан нөлөөллийн үнэлгээний хураангуй.
Нөлөөллийн ангилал, ач холбогдол

Нөлөөллийн үнэлгээний гол анхаарах зүйл нь нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлсний эсвэл бууруулах арга хэмжээг харгалзан авч үзсэний дараа үүсэх нөлөө,
үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдол зэргийг тодорхойлох юм. Тиймээс тэдгээрийг нийцүүлэх
үүднээс байгаль орчин, нийгмийн хүрээнд үүсэж болзошгүй аливаа нөлөөллийг үнэлэх,
ангилах, тайлагнахад нэгдмэл арга барилыг ашиглах шаардлагатай.
Энэхүү БОННҮ-ний хүрээнд нөлөөллийн ангилал, тэдгээрийн ач холбогдлыг тодорхойлох
стандартууд, зөвшөөрөгдсөн/нийтлэгдсэн шалгуур үзүүлэлт, эрх зүйн акттай холбож
дүгнэлт гаргасан болно. Нөлөөлөл, тэдгээрийн үр нөлөө ач холбогдлыг тоо хэмжээгээр
тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд шинжээчийн мэдлэг, санал бодолд тулгуурлан
чанарын үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн тодорхой бус байдлыг холбогдох үнэлгээ хийсэн
бүлэг бүрд тэмдэглэсэн байна.
Нөлөөлөл, тэдгээрийн үр нөлөө ач холбогдлыг БОННҮ A3: Арга зүйн бүлэгт танилцуулсан.
Нөлөөллийг ач холбогдлын аргачлалаар тодорхойлсон болно. Нөлөөллийн ач холбогдлын
аргачлал нь тухайн нөлөөллийн болзошгүй цар хүрээ, нөлөөлөлд өртөх субьектуудын
мэдрэмтгий байдал зэргийг харгалзан авч үздэг.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ ба монитор хийх төлөвлөгөө
боловсруулах
Төслийн загварт олон улсад зөвшөөрөгдсөн аж үйлдвэрийн салбарт бууруулах арга хэмжээ
бүхий сайн практикуудыг оруулсан ба тэдгээрийг барилга угсралт, үйл ажиллагаа, төслийн
хаалтын үе шат бүрд хэрэгжүүлнэ. Нөлөөлөл үүсэх талбар бүрд авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ, алхмууд зэргийг хамарсан бууруулах арга хэмжээг бэлтгэн боловсруулсан болно.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь дараах шаталсан бүтэцтэй байна. Үүнд:
•

"Нөлөөллөөс зайлсхийх" анхны загварыг сонгох;
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•

Бусад хувилбаруудад үнэлгээ хийж, боломжтой тохиолдолд цөөн эсхүл харьцангуй
бага нөлөөлөл үүсгэх хувилбаруудыг сонгох;

•

Үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулах зорилгоор анхны загварт өөрчлөлт оруулах;

•

Бууруулах арга хэмжээг авч үлдэгдэл нөлөөллийг удирдах ба биологийн нөөцийн
цэвэр алдагдалд хүргэхгүй байх дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэх;

•

Дээр дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний дараа үүсэх үлдэгдэл нөлөөллийг
зохицуулах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний (БОННҮ) Байгаль орчин, нийгмийн
удирдлагын төлөвлөгөөнд үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулах, мониторинг зэргийг
тодорхойлсон болно.
Нөлөөллийн үнэлгээний бүтэц
Нөлөөллийн үнэлгээ нь биофизикийн болон хүн орчин зэргийг хамарсан болно. Байгаль
орчин, нийгмийн хүрээнд олон төрлийн талбарт эсвэл талбар хооронд үүсэж буй
нөлөөллийг нөлөөллийн бүлэг тус бүрд онцлон гаргаж, удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгасан.
Нөлөөллийг үнэлэх хэсэг нь доорх бүлгүүдээс бүрдэнэ:
C2: Уур амьсгал, агаарын чанар;
C3: Дуу чимээ, чичиргээ;
C4: Топографи, ландшафт, геологийн хөрс болон газар хөдлөл.
C5: Усны нөөц;
C6: Биологийн олон янз байдлын хамгаалалт;
С7: Хог хаягдал;
C8: Хүн ам, хүн ам зүй;
В9: Эдийн засаг, ажил эрхлэлт;
C10: Газар ашиглалт;
C11: Соёлын өв;
C12: Олон нийтийн, ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал;
В13: Замын хөдөлгөөн ба зам тээвэр;
C14: Хуримтлагдах нөлөөлөл.
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C2: УУР АМЬСГАЛ, АГААРЫН ЧАНАР

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгсийн жагсаалт
НБ
АЧМТ
CO
CO2-e
ЕСБХБ
БОННҮ
ЕХ
СКТ
ХАТ
MNS
NO
NO2
PM10
PM2.5
ХО
SO2

Нөлөөллийн бүс
Агаарын Чанарын Менежментийн төлөвлөгөө
Нүүрстөрөгчийн давхар исэл
Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ
Европын Холбоо
Суурь концентрацийн түвшин
Хөндий Алтны Төсөл
Монголын Үндэсний Стандарт
Азотын исэл
Азотын давхар исэл
Аэродинамикийн диаметер нь 10 микроноос бага хэмжээтэй тоосонцрууд
Аэродинамикийн диаметер нь 2.5 микроноос бага хэмжээтэй тоосонцрууд
Хүдрийн Овоолго
Хүхрийн давхар исэл
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УУР АМЬСГАЛ БА АГААРЫН ЧАНАР
Удиртгал
Хөндий Алтны Төсөл нь (ХАТ; цаашид Төсөл гэх) нь Эрдэнэ Монгол ХХК (Эрдэнэ)-ийн
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн алт олборлолтын төсөл юм. Төслийн талбай нь Монгол орны
баруун өмнөд хэсэгт Баянхонгор аймгийн нутагт оршино. Уг төсөл нь Баянхөндий (БХ),
Алтан нар (АН) гэх хоорондоо 16 км-ийн зайд байрлах хоёр ордыг нэгтгэсэн. Энэхүү
агаарын чанар, хүлэмжийн хийн нөлөөллийн үнэлгээ нь Баянхөндий ил уурхай болон
төслийн бусад бүрэлдэхүүн дэд бүтцүүдээс агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөлд голчлон
төвлөрнө. Алтан нар төслийн хүдрийг БХ төслийн боловсруулах үйлдвэрт боловсруулахаар
төлөвлөсөн болно. Хэдий тийм боловч Алтан Нар төсөл болон АН талбайгаас БХ төслийн
боловсруулах үйлдвэр хүртэлх тээврийн замаас агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийг
концепцийн түвшнээс гадна авч үзээгүй болно.
Төслийн талбай нь Улаанбаатар хотоос баруун өмнө зүгт 1000 орчим км, аймгийн төв болох
Баянхонгор хотоос урагш 350 км, Шинэжинст сумын төвөөс баруун өмнө зүгт 85 км, Хятад
улсын Өвөр Монгол аймгийн хилээс 140 км зайд оршино. Төслийн талбайн байршлын
зургийг Зураг 1-т харуулсан ба үүнд мөн хамгийн ойр орших айлын өвөлжөө, сумын
төвүүдийн байршлыг харуулсан.
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Зураг 1 Хөндий Алтны Төслийн байршил ба ойр орчмын малчдын өвөлжөө, суурин
газрууд
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Уурхайн үйл ажиллагаа
Уг төслөөр уурхайн 10 жилийн олборлолтын хугацаанд нийт 600,000 тонн боловсруулсан
бүтээгдэхүүн гаргаж авах алтны ил уурхайг байгуулахаар зорьсон (Тетра тек, 2019). Нийт
олборлох боломжтой, боловсруулах үйлдвэрт боловсруулагдах эрдсийн хэмжээ 3.5 сая
тонн хэмээн тооцоологдсон. Энэ нь дунджаар 3.73 г/тн-ын агууламжтай байх бөгөөд
хаягдал чулуулаг, боловсруулагдах эрдсийн харьцаа 10.2:1 байна.
Уурхайн төлөвлөгөөгөөр өрөмдлөг, чулуулгийн тэслэлтийн ажлууд хийгдэнэ. Олборлосон
чулуулгийн материалыг экскаватораар тээвэрлэгч техникт ачаална. Хаягдал чулуулаг ил
уурхайн ойролцоо байх овоолгод хүргэгдэх бол, боловсруулагдах материалыг шууд бутлагч
руу тээвэрлэх, эсвэл боловсруулах үйлдвэрийн хажууд байх хүдрийн овоолгод (ХО) түр
хадгалах юм.
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Зураг 2 Баянхөндий уурхайн агаар бохирдуулагчид үүсгэх үйл ажиллагааны хэсгүүд
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Агаар бохирдуулагчдын болзошгүй нөлөөллүүд
Эрдэнэ Монгол ХХК-аас ирүүлсэн Баянхөндий уурхайн Техник Эдийн Засгийн Үнэлгээ
болон Алтан Нар төслийн Эдийн Засгийн Урьдчилсан Үнэлгээ (Тетра Тек, 2019)-д
тодорхойлогдсон уурхайн төлөвлөлт дээр үндэслэн агаар бохирдуулагчдын эх үүсвэрийг
тодорхойллоо. Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх бохирдуулагчид болон холбогдох үйл
ажиллагаануудыг доорх байдлаар тодорхойлов.
•

Тоосонцрууд (PM; ихэвчлэн PM10 ба PM2.5 тодорхойлдог. Энэ нь
аеродинамикийн диаметрээр 10 болон 2.5 микрометрээс бага хэмжээтэй
тоосонцрын ширхэглэгүүд юм)

•

Азотын давхар исэл (NO2);

•

Хүхрийн давхар исэл (SO2);

•

Нүүстөрөгчийн дутуу исэл (CO).

Мөн их хэмжээний тоосжилт бий болж, ургамлан бүрхэвч болон бусад орчны гадаргууд
тоосон бүрхэвч үүсгэснээр амьдрах орчны тав тухыг алдагдуулах магадлалтай юм.
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БОДЛОГО, СТАНДАРТ БОЛОН ЗЭЭЛДҮҮЛЭГЧИЙН
ШААРДЛАГУУД
Орчны агаарын чанарын стандартууд
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) тухайн бүс нутгийн хувьд илүү чанд
шаардлага тавигдаагүй тохиолдолд Европын Холбоо (ЕХ)-ны стандарт хязгаарлалтуудыг
баримтлахыг шаарддаг.
Уг БОННҮ-нд ашиглагдах орчны агаарын чанарын стандартууд нь:
•

Монголын Үндэсний агаарын чанарын стандарт (MNS 4585:2016);

•

ЕХ-ны 2008/50/EU Зөвлөмж

Энэхүү төсөлтэй холбоотой орчны агаарын чанарын стандартуудыг Хүснэгт 1-д нэгтгэн
үзүүллээ.
Хүснэгт 1 Орчны агаарын чанарын стандартууд

Бохирдуулагчи
д

ЕХ-ны
зөвшөөрөгдө
х хэмжээ
(мкг/м3)

Монголын
стандарты
н хүлцэх
агууламж
(мкг/м3)

ХАТ-д
хамаарах
хүлцэх
агуулам
ж
(мкг/м3)

Жилийн
дундаж

20

20

20

-

24 цаг

125

50

50

-

Хэмжилтий
н дундаж
хугацаа

350

-

350

ЕХ-ны стандарт
1 жилийн
хугацаанд 24өөс дээш удаа
хэтэрч болохгүй

20 минут

-

450

450

-

Жилийн

30

40

30

-

24 цаг

40

50

40

Ургамлан
бүрхэвчийн
хамгаалалтанд

SO2
1 цаг

200

-

200

ЕХ-ны стандарт
1 жилийн
хугацаанд 18аас дээш удаа
хэтэрч болохгүй

-

200

200

-

40

Байгалийн
бохирдуулагчий
н эх үүсвэрийг
мөн авч үзнэ.

NO2
1 цаг

20 минут
Жилийн

40

50

PM10

PM2.5

Тайлбар

24 цаг

50

100

50

1 жилийн
хугацаанд 35аас дээш удаа
хэтэрч болохгүй

Жилийн

20

25

20

-
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Бохирдуулагчи
д

Нүүрсхүчлийн
дутуу исэл

ЕХ-ны
зөвшөөрөгдө
х хэмжээ
(мкг/м3)

Монголын
стандарты
н хүлцэх
агууламж
(мкг/м3)

ХАТ-д
хамаарах
хүлцэх
агуулам
ж
(мкг/м3)

24 цаг

-

50

50

-

8 цаг

10,000

10,000

10,000

-

1 цаг

-

30,000

30,000

-

Хэмжилтий
н дундаж
хугацаа

Тайлбар

Эх сурвалж:
(a)
Европын Засгийн газрын 2008/50/EC ЕХ Заавар, 2008 оны 5 дугаар сарын 21-ний Зөвлөлийн Агаарын Чанарын
Шаардлага: Европын орчны агаарын чанар, цэвэр агаарын шаардлага
(b)
Монголын Үндэсний Стандарт MNS 4585:2016-ийн шаардлагууд: Монгол Улсын Стандарт, Хэмжил Зүйн Үндэсний
Агентлаг (2016)

Дээр дурдсан бохирдуулагчдаас гадна, Монгол Улсын агаарын чанарын стандартад озон
(O3), хар тугалга (Pb), бензоперин (BaP) зэрэг бодисуудын зөвшөөрөгдөх хэмжээг
тодорхойлсон байдаг. Гэвч, эдгээр агаар бохирдуулагчдыг энэхүү БОННҮ-нд авч үзээгүй.
Учир нь озон ямар нэг байдлаар шууд агаарт ялгаруулагддаггүй, харин илүү комплекс
химийн урвалын үр дүнд бий болдог. Озоны агууламжийг тооцоолоход үүнийг үүсгэгч эх
үүсвэрүүдийн байгалийн суурь агууламжийн мэдээлэл (ялангуяа байгалийн болон хүний
үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй төрөл бүрийн дэгдэмхий органик нэгдлүүд) шаардлагатай
болдог. ХАТ-ийн талбайн хэмжээнд цуглуулсан энэ төрлийн мэдээлэл хангалтгүй, гэвч озон
ялгаруулагч анхдагч эх үүсвэр энэ бүс нутагт маш бага байна гэж үзэж байна. Түүнчлэн,
төслийн талбайд хар тугалга болон BaP-ны мэдэгдэхүйц эх үүсвэр тодорхойлогдоогүй
бөгөөд төслийн үйл ажиллагаанаас эдгээр бохирдуулагчид үүсэхгүй юм.
Ажлын байр дахь өртөлтийн стандарт
Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааг энд авч үзнэ. Европын стандартын хүрээнд,
хоёр төрлийн стандартад ажлын байранд зөвшөөрөгдөх химийн бодисуудын хүлцэх
хэмжээг тодорхойлсон байдаг:
•

ЕХ-ны олон нийтийн өртөлтийн стандарт,

•

Үндэсний өртөлтийн стандарт

Олон нийтийн стандартыг Европын ажлын байран дахь Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл
Мэндийн Агентлаг тодорхойлсон байдаг. ЕХ гишүүн орнуудаасаа уг олон нийтийн стандарт
хэмжээг харгалзан, өөрсдийн үндэсний ажлын байрны өртөлтийн стандарт хэмжээг
тодорхойлохыг шаарддаг. Уг үндэсний өртөлтийн стандарт хэмжээ нь олон нийтийн
стандарт хэмжээнээс өөр байхыг зөвшөөрдөг. Уг төсөлд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай
Монголын үндэсний зааварчилгаа байхгүй тохиолдолд, энэхүү БОННҮ-нд ЕХ-ны олон
нийтийн өртөлтийн стандарт утгыг тодорхой хугацааны дундаж (ТХД; 8-цагийн дундаж)
болон Богино-Хугацааны Өртөлтийн Стандарт (БХӨС – 15 минутын дундаж)-аар авч
ашигласан.
Энэ төсөлд холбогдох ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг
Хүснэгт 2 – т үзүүлэв.
Хүснэгт 2 Европын олон нийтийн ажлын байран дахь өртөлтийн стандарт хэмжээнүүд
Бохирдууагчид
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Хүхрийн давхар исэл

2,700

1,300

Азотын давхар исэл

1,910

960

Нүүрсхүчлийн дутуу исэл

117,000

23,000

Ялгаруулалтын стандарт, түүний хяналт
Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх тоосонцрыг Агаарын Чанарын Менежментийн
Төлөвлөгөө (АЧМТ)-нд тусгасан хяналт шинжилгээний арга хэмжээний дагуу хянаж, зохих
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Ялгаруулагчийн эх үүсвэрүүдийг хянахад дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ:
•

Материалуудын овоолго, тээврийн зам болон салхины элэгдлийн эх
үүсвэрүүдийг усжуулах, эсвэл химийн бодисоор дэгдэлтийг бууруулах
зэргээр тоосжилтыг хянана. Эрдэнэ компани өмнө нь улирлын чанартай
эрэл хайгуулын үйл ажиллагааны үед тоосжилтын хяналтыг хийж байсан
туршлагатай юм. Тиймээс төлөвлөсөн уурхайн талбайд тоосжилт бууруулах
зорилготой усжуулалтын машин, хангамж байрлуулахаар төлөвлөжээ;

•

Бутлах процесс гэх мэт чулуулгийн материалыг боловсруулах эх үүсвэрүүд
дээр тоосжилт бууруулах (тоос цуглуулагч битүү байгууламж байгуулах г.м);

•

Туузан дамжуулагч, үйлдвэрийн техник хэрэгслүүдийг шүршигчээр тоноглох,
ялангуяа бутлагч, тээрэмдэгч техникүүдийг анхаарах,

Мөн төслийн талбай дахь шаталт үүсгэгч эх үүсвэрүүдэд АЧМТ-нд тодорхойлсны дагуу арга
хэмжээ авах. Тухайлбал:
•

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хөдөлгүүрүүдэд байнга засвар, үйлчилгээ
хийж, бусад үйлдвэрийн техник хэрэгслүүдэд шаардлагатай тохиолдолд
засвар хийх;

•

Дизель үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, болон тосны шүүлтүүрийг
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу сольж байх;

•

Бойлер, дизель үүсгүүрүүдэд аль болох бага хүхрийн агууламжтай нүүрс,
дизель ашиглах;

•

Боломжтой тохиолдолд нүүрс, дизель түлшийг сэргээгдэх шинэ технологиор
солих боломжийг судалж, ТЭЗҮ судалгаа хийх;

•

Эрчим хүчний ашиглалт бууруулах зорилгоор талбайн байгууламжуудыг аль
болох өндөр дулааны үр ашигтайгаар төлөвлөх;

•

Шаардлагагүй болсон үйлдвэрийн техник хэрэгслүүдийг зогсоож, хаах;
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Төслийн нөлөөллийн бүс (НБ)-д боловсруулах үйлдвэрийг тойруулан 10 км-ийн радиус дахь
талбай болон Хүснэгт 1-т тодорхойлсон төслийн талбайд нэвтрэх замын 2.5 км талбайг
хамарна. Тус талбай нь үндсэн барилга угсралт болон үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг
үнэлэх, тодорхойлоход хангалттай болно. Эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнд ил уурхайн
ашиглалт, эрдэс чулуулгийн боловсруулалт, уурхайн хог хаягдал, эрчим хүчний
үйлдвэрлэл, зам тээвэр зэргээс агаарын чанарт нөлөөлөх төлөвтэй байна. Цаг хугацааны
хамрах хүрээ нь төслийн бүх үе шатыг хамрах ба энэ нь бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа,
татан буулгалтын үе шатуудыг багтаана.
Орчны агаарын чанарт сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй төслийн үйл ажиллагаануудыг
Хүснэгт 3-т нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 3 Цэгэн эх үүсвэрийн үзүүлэлтүүд, бохирдуулагчийн ялгаруулалтын тооцоолол
Бохирдуулагчийн эх үүсвэр

Байршил

Бохирдуулагчид

Өрөмдлөг

Ил уурхайн ам

PM10, PM2.5

Тэсэлгээ

Ил уурхайн ам

PM10, PM2.5, NO2

Экскаватор бүхий ачигч
техникүүд
Тээвэрлэгч техник буулгалт
хийх үед
Чулуулгийн материалын
бутлалт
Салхины элэгдэл

Ил уурхайн ам

PM10, PM2.5

Материалын овоолго Хүдрийн
овоолгын суурь, ХХНБ
Боловсруулах үйлдвэр

PM10, PM2.5

Бүх талбайд

PM10, PM2.5

Нүүрсээр галладаг А бойлер

Ажилчдын хотхон

CO, SO2, NO2, PM10, PM2.5

Нүүрсээр галладаг В бойлер

Боловсруулах үйлдвэр,
захиргааны оффис болон
бусад байгууламжууд
Хүнд техникийн засварын
газар
Ажилчдын хотхон

CO, SO2, NO2, PM10, PM2.5

Боловсруулах үйлдвэр

CO, SO2, NO2, PM10, PM2.5

Тээвэрлэлтийн зам,
материалын овоолго, хүдрийн
овоолгын суурь, ХХНБ, ил
уурхайн ам
Тээвэрлэлтийн зам,
материалын овоолго, хүдрийн
овоолгын суурь, ХХНБ, ил
уурхайн ам

PM10, PM2.5

Дэгдэлттэй эх үүсвэрүүд

PM10, PM2.5

Цэгэн эх үүсвэрүүд

Нүүрсээр галладаг С бойлер
Нарны болон дизель үүсгүүр
хосолсон цахилгаан станц
Нарны болон дизель үүсгүүр
хосолсон цахилгаан станц
Хөдөлгөөнт эх үүсвэр
Хучилтгүй замын тээвэрлэлт

Хөдөлгүүрийн цацаргалт
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Агаарт тархсан бохирдуулагчид өртсөнөөр болзошгүй сөрөг нөлөөлөл үүснэ. Мэдрэмтгий
хүлээн авагчид нь ихэвчлэн суурьшлын бүс, эсвэл аялал амралтын газарт байх хүмүүс
бөгөөд эдгээр газруудад хүмүүс илүү хугацаа өнгөрүүлдэг. Тиймээс агаарын чанарын
нөлөөллийн үнэлгээнд эдгээр газруудад төслөөс үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг авч үзсэн.
Ерөнхийдөө, мэдрэмтгий хүлээн авагчдад ойр байх тусам агаарын бохирдуулагчийн нөлөө
илүү өндөр байх нь тодорхой юм.
Төслийн талбай нь харьцангуй сийрэг хүн амын нягтшилтай бүсэд оршино. 2018 оны
судалгаагаар энэ бүс нутгийн хүн амын нягтшил <0.8 байв. Төслийн талбайд хамгийн ойр
байх байнгын суурин газар болох Шинэжинст сумын төв төслийн талбайгаас зүүн хойд зүгт
70 км зайд орших бол Баянхөндий сумын төв хойд зүгт 80 км зайд оршино.
Уурхайн ажилчдын хотхон хамгийн ойр байх мэдрэмтгий хүлээн авагчдын суурьшлын бүс
байх болно. Энэ нь төслийн талбайд, боловсруулах үйлдвэрээс хойд зүгт 4 км зайд
байрлана.
Уг бүс нутагт малчин өрхүүд нүүдэллэн, малаа бэлчээдэг бөгөөд Төслийн ойролцоо хэд
хэдэн малчдын хотхон тогтоогдсон байна. Хамгийн ойр байх малчны өвөлжөө нь
боловсруулах үйлдвэрээс 1.8 км зайд, төслийн талбайн захаас баруун урд чиглэлд оршино.
Эдгээр өвөлжөөг байнгын ашигладаггүй боловч агаарын чанарын үнэлгээнд эдгээр
хотхоныг дунд зэргийн эрсдэлтэй хүлээн авагчид хэмээн тодорхойллоо.
Нөлөөллийн аргачлалын ач холбогдол ба цар хүрээ
Нөлөөллийн эрчим, нөлөөллийн зэргийг тодорхойлохдоо хүлээн авагчийн өртөлтийн зэрэг
болон нөлөөллийн цар хүрээг уялдуулан тодорхойлох байдлаар тогтоосон. Нөлөөллийн
цар хүрээ нь тухайн хүлээн авагчийн суурь орчны өөрчлөлтийг хэмжих үзүүлэлт юм.
Тиймээс нөлөөллийн цар хүрээг доорх байдлаар тодорхойлов:
•

Төслийн улмаас мэдрэмтгий хүлээн авагчдын орчинд агаар бохирдуулагчдын
агууламж нэмэгдэх (Төслийн нөлөөллөөс бий болсон агууламж);

•

Мэдрэмтгий хүлээн авагчдын орчинд нийт агаар бохирдуулагчдын агууламж (орчны
суурь агууламж дээр Төслийн нөлөөллөөс бий болсон агууламж), эсвэл
хуримтлагдсан нөлөөлөл нэмэгдэх;

Агаарын чанарын нөлөөллийн цар хүрээг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 4-т
үзүүлэв.
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Хүснэгт 4 Агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийн цар хүрээ
Нөлөөллийн цар
хүрээ

Нөлөөллийн төрөл

Их

Төслөөс үүсэх бохирдуулагчдын хуримтлагдсан дүн газрын түвшин (ГТ)-д,
хүлээн авагчдын байршилд ОАЧС, эсвэл Ажлын Байрны Өртөлтийн
Стандартаас >100% байна. Мэдэгдэхүйц нөлөөллийг дараах байдлаар
тодорхойлно:
•
•
•
•

Цар хүрээ: Үндэсний хэмжээнд болон хил дамнасан
Үргэлжлэх хугацаа: урт хугацааны
Давтамж: тогтмол
Багасгах боломж: боломжгүй

Төслөөс үүсэх бохирдуулагчдын хуримтлагдсан дүн ГТ-д, хүлээн авагчдын
байршилд ОАЧС, эсвэл Ажлын Байрны Өртөлтийн Стандартаас >100%
байна. Мэдэгдэхүйц нөлөөллийг дараах байдлаар тодорхойлно
• Цар хүрээ: бүс нутгийн

Дунд зэрэг

•
•
•

Үргэлжлэх хугацаа: богино болон дунд хугацааны
Давтамж: үе үе эсвэл тогтмол
Багасгах боломж: боломжтой

Бага

Төслөөс үүсэх бохирдуулагчдын хуримтлагдсан дүн ГТ-д, хүлээн авагчдын
байршилд ОАЧС, эсвэл Ажлын Байрны Өртөлтийн Стандартаас <100%
байна.

Маш бага

Төслөөс үүсэх бохирдуулагчдын хуримтлагдсан дүн ГТ-д, хүлээн авагчдын
байршилд мэдэгдэхгүй.

Хүлээн авагчийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур үзүүлэлтийг Хүснэгт 5-д үзүүлэв.
Хүснэгт 5 Агаарын чанарын хүлээн авагчийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд
Хүлээн
авагчийн
мэдрэмтгий
байдал
Их

Хүлээн авагчийн төрөл

•

•

Малчдын байнгын ашигладаг өвөлжөө, хаваржаа, сумын төв болон бусад
мэдрэмтгий хүн ам (хүүхдүүд, хөгшид, архаг хууч өвчтэй хүмүүс) бүхий суурин
газрууд;
ОАЧС-аас давсан агаар бохирдуулагчийн нөлөөнд өртөх магадлалтай олон
улсын хувьд ач холбогдол бүхий, чухал экосистем, амьтдын амьдрах орчин;

Дунд

•
•
•

Улирлын чанартай ашиглагддаг малчдын хотхон;
Ажлын байр, ажилчдын амьдрах хотхон;
ОАЧС-аас давсан агаар бохирдуулагчийн нөлөөнд өртөх магадлалтай,
үндэсний хэмжээнд ач холбогдол бүхий экосистем, амьтдын амьдрах орчин;

Бага

•
•

Хүн ам оршин суудаггүй, эсвэл байнга цуглардаггүй газрууд;
Агаар бохирдуулагчийн нөлөөнд өртөх магадлал багатай, өөрчлөлтөнд орсон
амьтдын амьдрах орчин, экосистем;

Нөлөөллийн зэргийг тодорхойлох зорилгоор нөлөөллийн хамрах хүрээ, хүлээн авагчийн
мэдрэмтгий байдлын дүнг хамтатган авч үзэв. Төслийн нөлөөллийн зэргийн матрикс (С1:
Удиртгал) – ын дагуу тодорхойлоход дунд зэргийн мэдрэмтгий хүлээн авагчид хамрах
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хүрээ багатай нөлөөлөл үйлчлэхэд нийт нөлөөллийн зэрэг Бага байна. Нөгөөтэйгүүр, дунд
зэргийн мэдрэмтгий хүлээн авагчид хамрах хүрээ ихтэй нөлөөлөл үйлчлэхэд нийт
нөлөөллийн зэрэг Их байна.
Мэдэгдэхүйц нөлөөллүүдийг тодорхойлох аргачлалыг илүү тодорхой байлгах зорилгоор
ХАТ-ийн БОННҮ-ний тайланд дараах нэр томъёонуудыг өргөн ашиглана:
•

Сөрөг: Байгаль орчинд болон хүлээн авагчид халтай буюу сөрөг нөлөөтэй;

•

Саармаг: Байгаль орчин, хүлээн авагчид ямар нэгэн нөлөөгүй;

•

Ашигтай: Байгаль орчин, хүлээн авагчид ашигтай буюу, эерэг нөлөөтэй.
Түвшний тооцооллын загварчлал

Нэгдсэн Улсын Байгаль Орчин Хамгаалах Агентлаг (USEPA)-ын гаргасан тооцооллын
AERSCREEN загварчлалыг ашиглан тооцооллын үнэлгээг гүйцэтгэлээ. AERSCREEN нь
Гаусын тархалтын AERMOD загварчлалын сайжруулсан хувилбар юм. Уг загварчлалаар
цаг бүрийн цаг уурын мэдээлэл шаардахгүйгээр нэгж эх үүсвэрээс ялгарах 1 цагийн
агууламжийн “хамгийн муу хувилбар”-г тооцоолж болдог. Энэ загварчлал илүү сайжруулсан
загварчлалын процессээс илүүтэйгээр байж болох хамгийн муу агууламжийн таамаглалыг
гаргадаг. Учир нь уг загварчлалын аргачлал, тооцоолол нь илүү консерватив шинжтэй
байдаг.
Уг загварчлалын гол зорилго нь төлөвлөсөн ажилчдын хотхон болон бохирдуулагчийн эх
үүсвэрийн хоорондын хамгийн бага зайг тооцоолоход байлаа. Загварчлалд тухайн орчны
цаг агаарын байдлыг авч үздэггүй.
Хүлэмжийн хийн үнэлгээний аргачлал
Төслийн хүлэмжийн хийн үнэлгээг ЕСБХБ-ны боловсруулсан хүлэмжийн хийн үнэлгээ хийх
протоколын дагуу гүйцэтгэсэн (ЕСБХБ, 2017). Тус үнэлгээ нь аж ахуй нэгжүүдийг Хамрах
Хүрээ 1 болон 2-ын ялгаруулалтын мэдээллээ тайлагнаж байхыг санал болгодог.
Ялгаруулалтын мэдээллийг давхардуулахгүйн тулд Хамрах хүрээ 3-н ялгаруулалтыг
мэдээлэх эсэх сонголтыг аж ахуй нэгжид үлдээдэг.
Ялгаруулалтын хамрах хүрээний товч тайлбарыг доор өгөв:
•

Хамрах хүрээ 1-ийн ялгаруулалт нь аж ахуйн нэгжийн эзэмшлийн болон ашиглалтын
эх үүсвэрүүдээс ялгарч буй хүлэмжийн хий (ХХ) -н шууд ялгаруулалт юм. Жишээ нь
компанийн эзэмшлийн бойлерын ялгаруулалт болон техник хэрэгслүүдийн шаталт
зэрэг болно;

•

Хамрах хүрээ 2 –ын ялгаруулалт худалдаж авсан эрчим хүчийг үйлдвэрлэх явцад
ялгарч буй хүлэмжийн хийн шууд бус ялгаралт болно;

•

Хамрах хүрээ 3-ын ялгаруулалт аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүнд үүссэн
ялгаруулалт болон аж ахуйн нэгжид хамаарахгүй, түүний эзэмшлийн бус эх
үүсвэрүүдээс үүсэх ялгарлыг хамаарна;

Дээр дурдсан 3 хамрах хүрээний ялгаруулалтын харилцан холбоог Зураг 3-т нэгтгэн
харууллаа.
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Зураг 3 Хүлэмжийн хийн ялгарлын хамрах хүрээнүүд (WBCSD&WRI, 2015).
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БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛЛҮҮД
Ялгаруулалтын эх үүсвэр бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тэдгээрийн ялгаруулалтын
тооцоог Хүснэгт 6-д харуулав.
Хүснэгт 6 Ялгаруулалтын эх үүсвэрүүдийн дэлгэрэнгүй тайлбар
Ялгаруулагч эх
үүсвэр
Дэгдэмхий эх
үүсвэр
Өрөмдлөг

Байршил

Дэлгэрэнгүй

Ил уурхайн ам

•
•

Тэсэлгээ

Ил уурхайн ам

•
•

Экскаватор бүхий
ачигч техникүүд
Тээвэрлэгч
техник буулгалт
хийх үед
Чулуулгийн
материалын
бутлалт

Ил уурхайн ам

•
•
•
•

Салхины элэгдэл

Бүх талбайд

•

Цэгэн эх
үүсвэрүүд
Нүүрсээр
галладаг А
бойлер

Ажилчдын хотхон

•
•
•

Материалын овоолго
Хүдрийн овоолгын
суурь, ХХНБ
Баяжуулах үйлдвэр

•
•

•

Нүүрсээр
галладаг В
бойлер

Боловсруулах үйлдвэр,
захиргааны оффис
болон бусад
байгууламжууд

•
•
•
•

•

Нүүрсээр
галладаг С
бойлер

Хүнд техникийн
засварын газар
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•
•
•
•

Жилд 57,545 цооног өрөмдөнө
Өрөмдлөгийн үр ашигтай цаг өдөрт 15 цаг;
эхний 6 жилийн хугацаанд жилд дунджаар
5,115 цаг байна.
Жилд 600,000 тонн хүдрийн овоолго,
Тэсэлгээний талбай = уурхайн амны
гадаргуугийн талбай эцсийн байдлаар 1000 х
500 м орчим байна.
Жилд 600,000 тонн хүдрийн овоолго,
24 цаг/өдөр, 365 өдөр/жилд = 8,760 цаг/жилд
Жилд 600,000 тонн хүдрийн овоолго,
24 цаг/өдөр, 365 өдөр/жилд = 8,760 цаг/жилд
Анхдагч бутлагчаар дамжих = хуурай 74
тонн/цагт
24 цаг/өдөрт, 365 өдөр/жилд, 92%-ийн
ашиглалтын бэлэн байдал = 8,059 цаг/жилд
24 цаг/өдөр, 365 өдөр/жилд = 8,760 цаг/жилд

20м өндөр байгууламж
Жилд 4,672 тонн/нүүрс
Жилийн хүйтэн сарууд буюу 10-аас 3-р сарын
хооронд ажиллана. 24 цаг/өдөр, 183
өдөр/жилд = 4,392 цаг/жилд
Ашиглах нүүрсний илчлэгийн хэмжээ
(Жоуль/кг): 15мегаЖ/кг
Бойлерын төрөл: Гинжин сараалжтай бойлер
20м өндөр байгууламж
Жилд 4,672 тонн/нүүрс
Жилийн хүйтэн сарууд буюу 10-аас 3-р сарын
хооронд ажиллана. 24 цаг/өдөр, 183
өдөр/жилд = 4,392 цаг/жилд
Ашиглах нүүрсний илчлэгийн хэмжээ
(Жоуль/кг): 15мегаЖ/кг
Бойлерын төрөл: Гинжин сараалжтай бойлер
20м өндөр байгууламж
Жилд 4,672 тонн/нүүрс
Жилийн хүйтэн сарууд буюу 10-аас 3-р сарын
хооронд ажиллана. 24 цаг/өдөр, 183
өдөр/жилд = 4,392 цаг/жилд
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•

Нарны болон
дизель үүсгүүр
хосолсон
цахилгаан станц

Ажилчдын хотхон

Нарны болон
дизель үүсгүүр
хосолсон
цахилгаан станц

Боловсруулах үйлдвэр

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
Хөдөлгөөнт эх
үүсвэрүүд
Хучилтгүй замын
тээвэрлэлт

Тээвэрлэлтийн зам,
материалын овоолго,
хүдрийн овоолгын
суурь, ХХНБ, ил
уурхайн ам

•
•
•
•
•
•

Хөдөлгүүрийн
цацаргалт

Тээвэрлэлтийн зам,
материалын овоолго,
хүдрийн овоолгын
суурь, ХХНБ, ил
уурхайн ам

•
•
•
•

Ашиглах нүүрсний илчлэгийн хэмжээ
(Жоуль/кг): 15мегаЖ/кг
Бойлерын төрөл: Гинжин сараалжтай бойлор
1 мегаВт хүчин чадалтай
1.6 МегаЛ/жилд дизель түлш
Тооцоолсон үр ашигтай байдал 40%
(боловсруулах үйлдвэрийн цахилгаан станцын
зураглалаас ишлэв)
24 цаг/өдөр, 365 хоног/жилд =8,760 цаг/жилд
6 мегаВт хүчин чадалтай
9.3 МегаЛ/жилд дизель түлш
Түлшний хэрэглээг 40%-ийн үр ашигтайгаар
4.6 МегаВт дундаж хүчин чадалтай байх
нөхцөлд тооцоолсон.
24 цаг/өдөрт, 365 өдөр/жилд = 8,760 цаг/жилд
Түлшний илчлэгийн хэмжээ: 42.7 МегаЖ/кг

Ил уурхайгаас хүдрийн овоолго руу жилд
600,000 тн-ыг тээвэрлэнэ.
Тээвэрлэлтийн машины багтаамж: 38 тн
хүдэр, 54 тн хаягдал чулуулаг,
Тээвэрлэлтийн машины жин: 36 тн хүдэр, 51
тн хаягдал чулуулаг,
Тооцоолсон нарийн шавранцрын агууламж
10%
Усалгааны үеийн тооцоолсон чийгшлийн
агууламж 50%,
Техникийн хэрэгслүүдийн хурд: ачаатай
уруудах үед 12 км/цаг, ачаатай тэгш гадаргууд
45 км/цаг, ачаагүй уруудах үед 30 км/цаг,
ачаагүй тэгш гадаргууд 45 км/цаг,
24 цаг/өдөрт, 365 өдөр/жилд = 8,760 цаг/жилд
Жилд 600,000 тн хүдрийн овоолго
Уурхайн түлшний хэрэглээ = 3.65 МегаЛ/жилд
24 цаг /өдөрт, 365 хоног/жилд = 8,760
цаг/жилд

Орон нутгийн бусад ялгаруулагч эх үүсвэрүүд
Төслийн талбай нь алслагдсан бүсэд орших ба эргэн тойрон ямар нэгэн суурин газар,
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа байхгүй. Харин төслийн талбайд улирлын чанартай хүчтэй
салхи зонхилох ба салхины нөлөөгөөр цөлийн бүсийн нарийн ширхэгт тоосонцор босож,
агаар дахь тоосонцрын агууламж нэмэгддэг. Тиймээс энэ бүс нутагт агаар дахь
бохирдуулагчийн байгалийн түвшин өндөр байх нь элбэг юм.
Энэ бүс нутгийн агаар бохирдуулагчийн гол суурь эх үүсвэрүүд нь:
•

Салхины нөлөөгөөр цөлийн хөрснөөс босох нарийн ширхэглэгт тоосонцор,

•

Хучилтгүй замын тээвэрлэлтээс үүсэх тоосонцор,
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Алтан нар уурхайг ашиглах явцад олборлосон чулуулгийн материалыг Баянхөндий төслийн
боловсруулах үйлдвэр лүү тээвэрлэнэ. Энэхүү 2 төслийн үйл ажиллагааны давхцал зөвхөн
3 сарын турш буюу 2028 оны 7 дугаар сарын 1-ээс 2028 оны 9 дүгээр сарын 30-ны хооронд
байхаар төлөвлөсөн. Гэвч, төслийн бүтээн байгуулалтын шатанд уг давхцалын хугацаа
илүү урт байна.
Одоогийн агаарын чанар ба цаг уурын нөхцөл
Бүс нутгийн цаг уурын нөхцөл агаарын чанарт нөлөөлөх ба ялангуяа бохирдуулагч эх
үүсвэрээсээ хэр хурдан тархах, мөн ямар хэмжээний бохирдуулагч тархах зэргийг
тодорхойлдгоороо салхи голлох нөлөөтэй. Агаар мандал дахь бохирдуулагчдыг “угааж”,
бууруулснаар мөн хур тунадас агаарын чанарт ихээхэн нөлөөлөх боломжтой. Бүс нутгийн
цаг уурын мэдээг төслийн талбайгаас хойд зүгт 83 км зайд байрлах Баян-Өндөр, мөн зүүн
хойд зүгт 200 км-т байрлах Жинст харуулын станцад тус тус цуглуусан байна. Хэдийгээр
энэхүү цуглуулсан өгөгдлүүд нь төслийн талбай орчмын нөхцөлийг бүрэн тодорхойлж
чадахгүй ч, тухайн бүс нутгийн зонхилох цаг уурын нөхцөлийг төлөөлөх боломжтой. Бүс
нутгийн уур амьсгалын нөхцөлийг тодорхойлох зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн
талбайд 2020 он гэхэд ус цаг уурын харуул байрлуулахаар төлөвлөсөн байна.
Доорх хэсгүүдэд хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдээс авсан мэдээллийг тайлбарласан
болно:
•

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 2016, Хэсэг 4.2.1;

•

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 2019, Хэсэг 4.2.2;

•

Цаг уурын нөхцөл байдал, Хэсэг Error! Reference source not found.;

•

Хураангуй, Хэсэг Error! Reference source not found..

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 2016
2016 онд 5 байршлаар 24 цагийн хугацаатай тоосонцрын (PM10, PM2.5) хэмжээнд хяналт
шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна. ЗурагЗураг 1-т төлөвлөсөн уурхайн үйл ажиллагаа
болон кемптэй холбоотойгоор хяналт шинжилгээ хийгдсэн байршлуудыг харуулав.

д тус ажлаар хийгдсэн PM10, PM2.5 тоосонцрын төвлөрлийн статистик мэдээллийг харуулав.
Тэдгээр мэдээллийг холбогдох агаарын чанарын стандартуудтай харьцуулахад (Хэсэг 2.1г үзнэ үү), PM10, PM2.5-ийн хэмжээ стандартаас доогуур байв.
Цуглуулсан мэдээлэл нь хязгаарлагдмал бөгөөд Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу
тэдгээр байршлуудад 24 цагийн туршид хийгдсэн хяналт шинжилгээ юм. Агаарын чанарын
хяналт шинжилгээг урт хугацаанд хийж гүйцэтгэж, цаг уурын нөхцөл байдал, бусад эх
үүсвэртэй холбоотойгоор агаарын чанарт гарч буй өөрчлөлтийг ойлгох нь чухал юм.
Агаарын чанарын суурь мэдээллийг баталгаажуулан холбогдох агаарын чанарын
стандартуудтай харьцуулахад ашиглах зорилгоор төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлэхээс
өмнө хамгийн багадаа 3 сарын өмнө агаарын чанарын мэдээллийг тогтмол авсан байна.
Тэдгээр нэмэлт ажлуудыг D1 Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө хэсэгт дурдсан
болно. Энэхүү төсөл нь Монгол Улс төдийгүй дэлхийн улс орнуудтай адилаар шинээр
хэрэгжүүлэх төсөл бөгөөд улирлын чанартай, тогтвортой бус үйл ажиллагаатай, тасралтгүй
ажиллахад дэд бүтэц бага, бүтэн жилийн туршид тасралтгүй хяналт шинжилгээ хийх нөөц
(хүн, хөрөнгө мөнгө, тоног төхөөрөмж) хангалтгүй гэдгийг онцлох нь зүйтэй.
ESIA_C2_Уур амьсгал, агаарын чанар.docx
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Тэдгээр мэдээллийг цуглуулахад ямар төрлийн багаж хэрэгслийг ашигласан нь тодорхойгүй
ба хэрэглээнд тохиромжтой байсан эсэхийг тодорхойлох боломжгүй байна. Үр дүнгээс
гадна баталгаажуулсан, тохируулга хийгдсэн талаар мэдээлэл байхгүй бөгөөд мэдээллийн
үнэн зөв байдал, баталгаатай эсэхийг тогтоох тохируулгын процесс эсхүл процессын
дараагийн ажлууд байгаа эсэх нь тодорхойгүй байна. Хяналт шинжилгээг тухайн нэгж
цэгээс тодорхой цагт хийж гүйцэтгэсэн тул байршил бүрээс цуглуулсан мэдээлэл
давхцаагүй байна. Тиймээс, байршил бүрээс авсан хяналт шинжилгээний мэдээллийг
төслийн талбайтай харьцуулах нь тохиромжгүй болно.

Зураг 1. 2016 онд хийгдсэн агаарын чанарын ажлын байршлууд

Хүснэгт 7. Төслийн талбайд PM10 тоосонцрын 24 цагийн дундаж төвлөрөл - 2016

#

Сорьц
авсан
огноо
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24 цагийн
дундаж
µg/m3

ЕХ-д
зөвшөөрөгд
өх (a) 24
цагийн

Монгол
Улсад
зөвшөөрөгд
өх дүн
хэмжээ

Сонгосо
н 24
цагийн
дундаж
µg/m3
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1
2
3
4
5

2016.05.30
2016.06.01
2016.06.02
2016.06.03
2016.06.04

дундаж
µg/m3

24hr
Average
µg/m3

50

100

4
3
4
3
3

50

Эх үүсвэр
(c)
Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2008 оны 5 дугаар сарын 21-нд баталсан агаарын чанар болон Европын цэвэр
агаарын талаар ЕХ-ны 2008/50/EC захирамжийн ЕХ-ны агаарын чанарын шаардлагууд
(d)
MNS 4585:2016 -аас авсан утга Эх үүсвэр: Стандарт, хэмжил зүйн газар (2016)

Хүснэгт 8 Төслийн талбайд PM2.5 тоосонцрын 24 цагийн дундаж төвлөрөл - 2016

#

Сорьц
авсан
огноо

24 цагийн
дундаж
µg/m3

ЕХ-д
зөвшөөрөгд
өх (a) 24
цагийн
дундаж
µg/m3

1
2
3
4
5

2016.05.30
2016.06.01
2016.06.02
2016.06.03
2016.06.04

5
3
5
1
3

-

Монгол
Улсад
зөвшөөрөгд
өх дүн
хэмжээ
24hr
Average
µg/m3

Сонгосо
н 24
цагийн
дундаж
µg/m3

50

50

Эх үүсвэр
(a)
Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2008 оны 5 дугаар сарын 21-нд баталсан агаарын чанар болон Европын цэвэр
агаарын талаар ЕХ-ны 2008/50/EC захирамжийн ЕХ-ны агаарын чанарын шаардлагууд
(b)
MNS 4585:2016 -аас авсан утга Эх үүсвэр: Стандарт, хэмжил зүйн газар (2016)

Тоосонцорыг аеродинамик диаметрээр хэмждэг. PM2.5 нь PM10 багтдаг бөгөөд 2.5 µm
хэмжээтэй тоосонцрыг бүртгэх бөгөөд 10 µm -аас бага хэмжээтэй тоосонцрыг PM10 -д
бүртгэдэг. 2016 онд цуглуулсан 5 өдрийн мэдээллээс үзэхэд PM2.5 -ийн төвлөрөл нь PM10тай харьцуулахад их байсан бөгөөд үүнийг баталгаатай эсэхийг нотлох боломжгүй байна.
Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 2019
2019 онд 6 байршлаар 24 цагийн хугацаатай тоосонцрын (PM10, PM2.5) хэмжээнд хяналт
шинжилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна. Зураг 2-д төлөвлөсөн хяналт шинжилгээ хийгдсэн
байршлуудыг харуулсан бөгөөд
д тус ажлаар хийгдсэн PM10, PM2.5 тоосонцрын төвлөрлийн статистик мэдээллийг харуулав.
Хүснэгт Хүснэгт , Хүснэгт , Хүснэгт ,Хүснэгт -т бохирдуулагч тус бүрийг харуулав.
Үр дүнгээс үзэхэд эдгээр өдрүүдэд PM10, PM2.5-ийн хэмжээ заасан стандартаас доогуур
байсан байна. NO2 болон SO2-ийн хэмжээ стандартаас доогуур байсан боловч аж
үйлдвэрийн бохирдлын эх үүсвэргүй бүс нутгийн хувьд өндөр байсан байна.
NO2 болон SO2-ийн хэмжээ их байсныг дараах байдлаар тайлбарлаж болох юм:
•

Ойролцоох техникийн хэрэгсэл болон генераторуудаас үүссэн нөлөөлөл;

•

Гал түймрээс үүссэн нөлөөлөл;

•

Бусад бүс нутгийн бохирдлын эх үүсвэрээс тээвэрлэгдэн ирсэн нөлөөлөл;
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•

Бүс нутагт тодорхойгүй эх үүсвэрээс үүссэн нөлөөлөл

•

Тоног төхөөрөмжийн алдаатай ажиллагаа;

•

Түүврийн аргачлалыг буруугаар авч ажилласан.

2016 онд хийгдсэн хяналт шинжилгээний ажилтай адилаар, 24 цагийн туршид хийгдсэн
түүвэр мэдээлэлд хязгаарлагдаж байгаа ба байршил хооронд тус мэдээлэл давхцахгүй
байна. Чанарын баталгаажуулалт хийх тохируулга бүхий мэдээлэл байхгүй ба хэрэглэсэн
багаж хэрэгслийн мэдээлэл байхгүй байна. 2019 онд хийгдсэн хяналт шинжилгээний
ажлуудын түүврийн мэдээллийг эх мэдээлэлтэй хавсаргаагүй байна.
Нэг өдрийн PM10, PM2.5 -ийн хэмжээтэй мөн адил асуудал үүссэн ба түүвэрлэлтийн талаар
мэдээлэл дутмаг байсан тул дүгнэж хэлэх боломжгүй байна.
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Зураг 2. 2019 онд хийгдсэн агаарын чанарын ажлын байршлууд

Хүснэгт 9. Төслийн талбайд PM10 тоосонцрын 24 цагийн дундаж төвлөрөл - 2019

Сорьцын дугаар

Баянбулаг-Хойд зах
Баянбулаг-Хөндий
Шинэ кемп ZU
Зам дагуу
Ил уурхай ZU
Баянбулаг-Хойд зах

24 цагийн
дундаж
PM10
хэмжээ
µg/m3

ЕХ-ны
зөвшөөрөгд
өх хэмжээ
(a)
µg/m3

MNS
4585:2016
µg/m3

Сонгосо
н дээд
хэмжээ
µg/m3

50

100

50

14
17
1
4
0
3

Эх үүсвэр
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(a)

(b)

Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2008 оны 5 дугаар сарын 21-нд баталсан агаарын чанар болон Европын цэвэр
агаарын талаар ЕХ-ны 2008/50/EC захирамжийн ЕХ-ны агаарын чанарын шаардлагууд
MNS 4585:2016 -аас авсан утга Эх үүсвэр: Стандарт, хэмжил зүйн газар (2016)

Хүснэгт 10. Төслийн талбайд PM2.5 тоосонцрын 24 цагийн дундаж төвлөрөл - 2019

Сорьцын дугаар

Баянбулаг-Хойд зах
Баянбулаг-Хөндий
Шинэ кемп ZU
Зам дагуу
Ил уурхай ZU
Баянбулаг-Хойд зах

24 цагийн
дундаж
PM2.5
хэмжээ
µg/m3

ЕХ-ны
зөвшөөрөгд
өх хэмжээ
(a)
µg/m3

MNS
4585:2016
µg/m3

Сонгосо
н дээд
хэмжээ
µg/m3

-

50

50

4

5
1
5
0

1
Эх үүсвэр
(a)
Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2008 оны 5 дугаар сарын 21-нд баталсан агаарын чанар болон Европын цэвэр
агаарын талаар ЕХ-ны 2008/50/EC захирамжийн ЕХ-ны агаарын чанарын шаардлагууд
(b)
MNS 4585:2016 -аас авсан утга Эх үүсвэр: Стандарт, хэмжил зүйн газар (2016)

Хүснэгт 11 Төслийн нөлөөллийн бүс дэх SO2 -ийн 24 цагийн дундаж төвлөрөл - 2019

Сорьцын дугаар

Баянбулаг-Хойд зах
Баянбулаг-Хөндий
Шинэ кемп ZU
Зам дагуу
Ил уурхай ZU
Гүн заг худаг

Дундаж
SO2
хэмжээ
µg/m3

ЕХ-ны 1
цагийн
дундаж
зөвшөөрөгд
өх хэмжээ
(a)
µg/m3

Монгол
улсын (b) 20минутын
дундаж
µg/m3

Сонгосо
н1
цагийн
дундаж
µg/m3

24
36
28
9
8
104

350

450

350

Эх үүсвэр
(c)
Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2008 оны 5 дугаар сарын 21-нд баталсан агаарын чанар болон Европын цэвэр
агаарын талаар ЕХ-ны 2008/50/EC захирамжийн ЕХ-ны агаарын чанарын шаардлагууд
(d)
MNS 4585:2016 -аас авсан утга Эх үүсвэр: Стандарт, хэмжил зүйн газар (2016)

Хүснэгт 12 Төслийн нөлөөллийн бүс дэх NO2 -ийн 24 цагийн дундаж төвлөрөл - 2019

Сорьцын дугаар

Баянбулаг-Хойд зах
Баянбулаг-Хөндий
Шинэ кемп ZU
Зам дагуу
Ил уурхай ZU
Гүн заг худаг

Дундаж
NO2
хэмжээ
µg/m3

ЕХ-ны 1
цагийн
дундаж
зөвшөөрөгд
өх хэмжээ
(a)
µg/m3

Монгол
улсын (b) 20минутын
дундаж
µg/m3

IFC-ийн
1 цагийн
дундаж
µg/m3

200

200

200

93
93
96
102
98
144

Эх үүсвэр
(a)
Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2008 оны 5 дугаар сарын 21-нд баталсан агаарын чанар болон Европын цэвэр
агаарын талаар ЕХ-ны 2008/50/EC захирамжийн ЕХ-ны агаарын чанарын шаардлагууд
(b)
MNS 4585:2016 -аас авсан утга Эх үүсвэр: Стандарт, хэмжил зүйн газар (2016)
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Дүгнэлт
Цаг уурын нөхцөл байдал нь агаарын чанар, тэр дундаа салхины хүчинд нөлөөлдөг бөгөөд
энэ нь бохирдуулагчийг эс үүсвэрээс хэр хурдан тээвэрлэгдэн ирэх, хэчнээн хэмжээгээр
тээвэрлэгдэх зэргийг тодорхойлдог байна. Мөн хур тунадасны хэмжээ агаар дахь
бохирдуулагчийн хэмжээг бууруулж, агаарын чанарт нөлөөлөл үзүүлдэг байна.
2016 болон 2019 онд цуглуулсан агаарын чанарын мэдээ (PM10, PM2.5, NO2 and SO2) –нээс
харахад хэмжилтийн бүх хугацаанд бохирдуулагчид холбогдох стандартууд болох
Монголын Агаарын Чанарын Стандарт (MNS 4585:2016), Орчны Агаарын Чанарын
Зааварчилгаа (2007) болон ЕХ-ны Зааварчилгаа 2008/50/EU (дэлгэрэнгүйг дараах хэсгээс
харах)-ны зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байжээ. Эдгээр хээрийн хэмжилтүүд цаг уурын
нөхцөлтэй холбоотой бохирдуулагчдын агууламжийн өөрчлөлт, мөн бохирдуулагчийн эх
үүсвэрийн урт хугацаан дахь өөрчлөлт зэргийг тодорхойлоогүй юм.
Дээрх богино хугацаанд, цөөн удаа хийгдсэн агаарын чанарын хяналт шинжилгээнээс
харахад, бохирдуулагчдын хэмжигдсэн агууламж эдгээр хяналт шинжилгээний цэгүүдийг
бүрэн төлөөлж чадах эсэх нь тодорхойгүй байна. Тиймээс, бүс нутгийн агаарын чанарын
суурь нөхцөл байдлыг бүрэн тодорхойлох боломжгүй юм. Хэдий тийм боловч, төслийн
талбайн бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс алслагдсан байдлыг авч үзэхэд энд бохирдуулагч
хийнүүдийн суурь агууламж маш бага буюу байхгүй байх магадлал өндөр юм. Харин,
нарийн ширхэгт тоосонцруудын агууламж байгалийн нөхцөл байдлаас улбаалан өндөр
байх нь боломжтой юм. Компани нь D1 Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөөний
дагуу бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлэхээс өмнө нэмэлт агаарын чанарын хяналт
шинжилгээг хийж гүйцэтгэж, баталгаажуулалт хийнэ.
Баян-Өндөр (хойд зүгт 80 км зайд) болон Жинст (зүүн хойд зүгт 70 км зайд) харуулуудад
цуглуулсан цаг уурын өгөгдлөөс харахад хоёр харуулын хур тунадас, агаарын температур,
чийгшил, салхины хурд болон салхины чиглэл зэрэг үзүүлэлтүүд харьцангуй адил байна.
Бүс нутагт хамгийн бага хур тунадас 10 дугаар сараас 4 дүгээр сарын хооронд унадаг ба
энэ хамгийн бага температуртай байх үе юм. Харьцангуй чийгшил жилийн турш маш бага
буюу хуурай агаар зонхилно. Салхины хурд 4 болон 11 дүгээр саруудад хамгийн өндөр байх
бол 6-7 болон 12-1 дүгээр саруудад харьцангуй бага болдог. Жилийн турш салхины
зонхилох чиглэл баруун өмнөд, баруунаас байх ба энэ нь бохирдуулагчийн тархалт зүүн
хойд болон зүүн зүгт тархах боломжтойг харуулж байна.

ESIA_C2_Уур амьсгал, агаарын чанар.docx

Page 22

C2: УУР АМЬСГАЛ, АГААРЫН ЧАНАР

ҮЛДЭГДЭЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Бүтээн байгуулалтын үеийн нөлөөлөл
Уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой агаарын чанарын өөрчлөлт
зөвхөн уурхайн талбайд төдийгүй, бүс нутгийн хэмжээнд нөлөөлнө. Нөлөөллийн үргэлжлэх
хугацаа богино хугацаанд байх бөгөөд тэдгээр нь зөвхөн бүтээн байгуулалтын шатаар
хязгаарлагдана. Бүтээн байгуулалтын үеийн ялгаруулалтын эх үүсвэрүүд төдийлөн их биш
бөгөөд үүнд олборлолтын үеийн ялгаруулагчдын эх үүсвэр болох өрөмдлөг, тэсэлгээ, ачилт
болон бутлах зэрэг үйл ажиллагаанууд хамаарахгүй юм. Түүнчлэн халаалт болон
цахилгааны эх үүсвэрүүд энэ шатанд бүрэн хүчин чадлаар ажиллахгүй, нэг дор ажиллах
ажилчдын тоо мөн бага байна. Бүтээн байгуулалтын үе шатанд техник хэрэгслүүдийн
ялгаруулалт, салхины элэгдэл, тээвэрлэлт, бойлер болон бусад үүсгүүрүүдийг бага хүчин
чадлаар ашиглах зэрэг нь агаар бохирдуулагч гол эх үүсвэр болно. Энэ үе шатанд
давтамжтай болон тогтмол агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүд ээлжлэх байдлаар нөлөөлнө.
Бүтээн байгуулалтын шатанд үүсэх нөлөөллийг бууруулах боломжтой ба бүтээн
байгуулалтын төгсгөлд агаарын чанарын түвшинг суурь нөхцөлд авчрах боломжтой юм.
Эдгээр хүчин зүйлийг харгалзан үзэхэд бүтээн байгуулалтын шатанд агаарын чанарт
үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээ бага байна гэж таамаглаж байна.
Малчдын өвөлжөө
Төслийн талбайд хамгийн ойр байрлах өвөлжөө нь боловсруулах үйлдвэрээс баруун урд
зүгт 1.8 км зайд байрлах ба агаар бохирдуулагчид холбогдох стандартаас давсан
тохиолдолд уг өвөлжөө агаарын чанарын нөлөөнд өртөх магадлал өндөр юм. Гэвч,
өвөлжөөг ихэвчлэн улирлын чанартай ашигладаг бөгөөд ашиглалтын үе нь салхины
зонхилох чиглэл тааламжтай байх үетэй давхцана. Өвөлжөөний хүлээн авагчийн
мэдрэмтгий байдлыг Дунд гэж ангилсан бол, төслийн бүтээн байгуулалтын шатанд
өвөлжөөний хүлээн авагчдад үзүүлэх агаарын чанарын нөлөөг мөн Дунд зэрэг гэж
тодорхойлсон.
Төслийн ажилчдын хотхон
Уурхайн ажилчдын хотхонд зөвхөн уурхайн ажилчид оршин суух бөгөөд энд мэдрэмтгий
бүлгийн оршин суугчид (нярай, залуу үеийхэн, хөгшид, хууч өвчтэй хүмүүс г.м) байх
магадлал маш бага байна. Үүнд үндэслэн ажилчдын хотхоны хүлээн авагчдын мдэрэмтгий
байдлыг Дунд гэж тодорхойлсон. Төслийн бүтээн байгуулалтаас ажилчдын хотхоны хүлээн
авагчдад үзүүлэх агаарын чанарын нөлөөг Бага гэж тодорхойлсон.
Үйл ажиллагааны үеийн нөлөө
Уурхайн үйл ажиллагааны үед үүсэх агаарын бохирдол нь зөвхөн уурхайн талбайд
төдийгүй, бүс нутгийн хэмжээнд тархах боломжтой бөгөөд зарим бүс нутагт сөргөөр
нөлөөлж болзошгүй юм. Болзошгүй нөлөөлөл нь уурхайн үйл ажиллагааны бүх үед
үргэлжлэх учир нөлөөллийн хугацаа урт байна. Бохирдуулагчдын эх үүсвэрүүдийн ихэнх нь
хоногийн 24 цаг, 7 хоногийн 7 өдөрт ажиллахаар төлөвлөгдсөн. Энэхүү үйл ажиллагааны
үеийн нөлөөллийг мөн бууруулах боломжтой ба үйл ажиллагааны хаалтын шатанд агаарын
чанарыг суурь түвшинд хүртэл сэргээх боломжтой юм. Эдгээр хүчин зүйлсээс үзэхэд
уурхайн үйл ажиллагааны үед агаарын чанарт нөлөөлөх нөлөөллийн цар хүрээ Өндөр
байхаар тооцооллоо.
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Малчдын өвөлжөө
Төслийн талбайд хамгийн ойр байрлах өвөлжөө нь боловсруулах үйлдвэрээс баруун урд
зүгт 1.8 км зайд байрлах ба агаар бохирдуулагчид холбогдох стандартаас давсан
тохиолдолд уг өвөлжөө агаарын чанарын нөлөөнд өртөх магадлал өндөр юм. Малчид
эдгээр өвөлжөөг зөвхөн улирлын чанартай ашиглах бөгөөд жилийн тааламжтай (нөлөөлөл
багатай) зонхилох салхитай үед (салхи уурхайн эсрэг тал руу чиглэсэн үе) хэдэн долоо
хоногоос хэдэн сарын хугацаанд ашиглана. Түүнчлэн эдгээр өвөлжөөг удаан хугацаанд
(хэдэн сараас хэдэн жил хүртэл хугацаанд) ашиглахгүй байх нь элбэг. Эдгээр өвөлжөөнд
түр зуур оршин суух хүлээн авагчдын мэдрэмтгий байдлыг Дунд гэж тодорхойлсон ба
нөлөөллийн цар хүрээ мөн Дунд зэрэг байна. Үйл ажиллагааны үед өвөлжөөнд үзүүлэх
нөлөөллийн эрчмийг мөн Дунд зэрэг гэж тодорхойлсон.

Төслийн ажилчдын хотхон
Төслийн ажилчдын хотхон боловсруулах үйлдвэрээс хойд зүгт ойролцоогоор 4 км зайд
орших ба хотхоны оршин суугчид уурхайн олборлолтын болон боловсруулах үйлдвэрийн
үйл ажиллагааны нөлөөнд өртөх магадлал харьцангуй бага юм. Гэхдээ, ажилчдын хотхоны
орчимд цахилгаан үүсгүүрүүд, бойлерууд зэрэг бохирдуулагч эх үүсвэрүүд байрлана. Хэрэв
эдгээр эх үүсвэрээс ялгарах бохирдуулагчийн нөлөөг бууруулахад зохих арга хэмжээ
аваагүй тохиолдолд уурхайн хотхонд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж болзошгүй юм.
Ажилчдын хотхонд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах зөвлөмжийг боловсруулахад,
мөн бохирдуулагчийн эх үүсвэр болон ажилчдын хотхоны хооронд байх тусгаарлалтын зайг
тооцоолоход AERSCREEN загварчлалыг ашигласан. Хүснэгт 13-т уурхайн хотхоны газрын
түвшний агууламж (ГТА)-ийн тооцооллыг харуулсан ба мөн уурхайн хотхон дахь
бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн ялгаралтыг холбогдох агаарын чанарын стандартаас
хэтрүүлэхгүйн тулд барих тохиромжтой хоорондын зайг тодорхойлсон.
Хүснэгт 13 Хүснэгт Уурхайн хотхоны газрын түвшний агууламж (ГТА)-ийн тооцоолсон дүн
Ялгаруулагч эх
үүсвэр

Бойлер

Үүсгүүр

Нэг дор байрлах
эх үүсвэрүүд

Бохирдуулагчид

Тохиромжтой
тусгаарлах зайд
байх 1 цагийн
хамгийн их
агууламж

1-цагийн
зөвшөөрөгдсөн
хэмжээ (мкг/м3)

SO2

170

208

82%

NO2

43

200

21%

38

83

46%

PM2.5

12

42

29%

CO

34

30,000

<0.1%

SO2

142

208

68%

197

200

99%

6

42

14%

CO

52

30,000

<0.2%

SO2

204

208

98%

140

200

70%

31

83

38%

12

42

29%

PM10

NO2
PM2.5

NO2
PM10
PM2.5

ESIA_C2_Уур амьсгал, агаарын чанар.docx

Тохиромжтой
хоорондын
тусгаарлах зай

25 м-ээс их

325 м-ээс их

775м –ээс их

Зөвшөөрөгдсөн
хэмжээний %
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Ялгаруулагч эх
үүсвэр

Бохирдуулагчид

Тохиромжтой
хоорондын
тусгаарлах зай

CO

Тохиромжтой
тусгаарлах зайд
байх 1 цагийн
хамгийн их
агууламж

1-цагийн
зөвшөөрөгдсөн
хэмжээ (мкг/м3)

53

30,000

Зөвшөөрөгдсөн
хэмжээний %

0.2%

Ажилчдын хотхоноос бойлерууд болон үүсгүүрүүдийг тусгаарлахад дараах зөвлөмжүүдийг
боловсруулав:
•

Холбогдох стандарт, шаардлагуудыг хангахын тулд нүүрсээр галладаг
бойлеруудыг ажилчдын хотхоноос хамгийн багадаа 25 м-ийн зайд байрлуулах;

•

Холбогдох агаарын чанарын стандарт, шаардлагуудыг хангахын тулд дизелээр
ажилладаг үүсгүүрүүдийг уурхайн хотхоноос хамгийн багадаа 325 м зайд
байрлуулах;

•

Хэрэв дизель үүсгүүрүүд болон нүүрсээр галладаг бойлеруудыг нэг байршилд
байршуулан ажиллуулж байгаа тохиолдолд ажилчдын хотхоноос хамгийн багадаа
775 м-ийн зайд байрлах нь зүйтэй.

Төслийн үйл ажиллагаанаас бохирдуулагчдын агууламжийн хуримтлагдсан нөлөөлөл
ихэснэ гэж үзвэл дээр дурдсан зайнуудыг ихэсгэх шаардлагатай. Уурхайн төлөвлөлтийн
үед эдгээр дурдсан хоорондын зай барих арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд уурхайн
үйл ажиллагаанаас ажилчлын хотхонд үзүүлэх агаарын чанарын нөлөөлөл Бага байна.
Хаалт, уурхайн татан буулгалт
Уурхайн татан буулгалтын үед агаарын чанарын нөлөөлөх нөлөөлөл зөвхөн уурхайн
талбайд төдийгүй, тухайн бүс нутгийн хэмжээнд байна. Зөвхөн татан буулгалтын үеэр
хязгаарлагдах учир нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа богино байна. Татан буулгалтын үеийн
бохирдуулагчийн эх үүсвэрт уурхайн олборлолтын үеийн өрөмдлөг, тэсэлгээ, ачаалалт,
бутлалт зэрэг үйл ажилллагаа хамаарахгүй учир энэ үеийн бохирдуулагчийн эх үүсвэр
хязгаарлагдмал байна. Энэ шатанд халаалт, цахилгааны эх үүсвэрүүд бүрэн хүчин чадлаар
ажиллахгүй; уурхайн үйл ажиллагааны үетэй харьцуулахад харьцангуй цөөн тооны
ажилчид ажиллана. Харин татан буулгалтын үед техник хэрэгслүүдийн ялгаруулалт,
салхины элэгдэл, болзошгүй тээвэрлэлт, бойлер, үүсгүүрүүдийн бага хүчин чадлаар
ажиллах үйл ажиллагаа зэргүүд нь гол агаар бохирдуулагч эх үүсвэр болно. Гэвч, татан
буулгалтын шатанд үүсэх уг нөлөөллийг бууруулах боломжтой ба уурхайн хаалтын үед
агаарын чанарыг дахин байгалийн түвшинд хүртэл нөхөн сэргээх боломжтой юм. Эдгээр
хүчин зүйлээс авч үзэхэд уурхайн хаалт, татан буулгалтын шатанд агаарын чанарт
нөлөөлөх нөлөөллийн хамрах хүрээ бага гэж үзлээ.
Боловсруулах үйлдвэрт хамгийн ойр байрлах малчдын өвөлжөө баруун өмнө зүгт 1.8 км
зайд байрлах бол ажилчдын хотхон боловсруулах үйлдвэрээс хойд зүгт 4 км зүгт оршино.
Иймд эдгээр нь агаарын чанарын өөрчлөлтөнд өртөхгүй байх магадлал бага бөгөөд агаар
бохирдуулагч эх үүсвэртээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд малчдын
өвөлжөө болон ажилчдын хотхонд нөлөөлнө. Малчдын өвөлжөөг жилийн турш цөөн хэдэн
долоо хоногоос хэдэн сарын хугацаанд ашиглах ба энэ үе нь тааламжтай зонхилох
салхитай (салхи уурхайн эсрэг тал руу чиглэсэн үе) байна. Ажилчдын хотхонд зөвхөн
уурхайн ажилчид байрлах учир, хүлээн авагчдын мэдрэмтгий байдлыг дунд зэрэг гэж үзэв.
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Төслийн уурхайн хаалт, татан буулгалтын шатанд НБ дахь мэдрэмтгий хүлээн авагчдад
үзүүлэх агаарын чанарт нөлөөллийг Бага гэж ангилав.
Хүлэмжийн хийн ялгаралтын нөлөө
Төслийн гол ХХ ялгаруулагч эх үүсвэр нь хөдөлгөөнт болон суурин ажиллагаатай, шаталтат
хөдөлгүүрт техник хэрэгслүүдийн түлш шатаалттай холбоотой бөгөөд эдгээр нь Хамрах
хүрээ 1 ялгаруулалтад хамаарна. Төслийн талбай нь алслагдмал бүсэд оршдог учир
шаардлагатай эрчим хүчийг төслийн талбайд үйлдвэрлэнэ. Тиймээс, уурхайн
ажиллагаатай холбоотой Хамрах хүрээ 2-ын ялгаруулалт байхгүй юм.
Төслийн үйл ажиллагаанаас жилд хамгийн ихдээ ойролцоогоор 61,599 тон CO2 ялгарна гэж
тооцоолсон. Ялгаралтын эрчим нэгж тонн хүдрийн овоолго тутамд 102.7 кг CO2 ялгаруулалт
байна. Ялгаралтын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийн үзүүлэлтүүд, тооцооллыг Хүснэгт 14-т
дэлгэрэнгүй авч үзлээ.
Хүснэгт 14 Хүлэмжийн хий ялгаруулалтын тооцоолол
Эх үүсвэр

Ялгаруулалт
Emissions
(CO2
тн/жилд)
Суурин шаталтат эх үүсвэр

Тооцоолол

Цахилгаан
станц –
Уурхайн
ажилчдын
хотхон

Жилд ойролцоогоор 1.6 сая литр дизель түлш ашиглана. Дизель
түлшний илчлэгийн хэмжээ 43ТЖ/Гг, нягт 0.846 кг/Л – д үндэслэн
тооцоход Дэлхийн Дулаарлын Потенциал (ДДП) CH4 – д 28, N2O
– д 265 байна.

Цахилгаан
станц –
Боловсруулах
үйлдвэр

4,327

25,151

Жилд ойролцоогоор 9.3 сая литр дизель түлш ашиглана. Дизель
түлшний илчлэгийн хэмжээ 43ТЖ/Гг, нягт 0.846 кг/Л – д үндэслэн
тооцоход Дэлхийн Дулаарлын Потенциал (ДДП) CH4 – д 28, N2O
– д 265 байна.
Бойлерууд жилд 4,672 тонн нүүрс зарцуулна; ялгаруулалтын
хүчин зүйлс нь дэд-битумын нүүрстэй таарна; Цэвэр илчлэгийн
хэмжээ 15MЖ/кг ба Дэлхийн Дулаарлын Потенциал (ДДП) CH4 –
д 28, N2O – д 265 байна.

Нүүрсээр
6,782
галладаг
бойлер A
Нүүрсээр
6,782
галладаг
бойлер B
Нүүрсээр
6,782
галладаг
бойлер C
Хөдөлгөөнт шаталтат эх үүсвэр
Уурхайн
хөдөлгөөнт эх
үүсвэрүүд
Үйлдвэрийн
хөдөлгөөнт эх
үүсвэрүүд –
хучилтгүй
замын
Үйлдвэрийн
хөдөлгөөнт эх
үүсвэрүүд –
хучилттай
замын

10,861

611

302
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Жилд ойролцоогоор 3.65 сая литр дизель түлш ашиглана.
Дизель түлшний цэвэр илчлэгийн хэмжээ 43ТЖ/Гг, нягт 0.846
кг/Л – д үндэслэн тооцоход Дэлхийн Дулаарлын Потенциал
(ДДП) CH4 – д 28, N2O – д 265 байна.
Жилд ойролцоогоор 0.2 сая литр дизель түлш ашиглана. Дизель
түлшний цэвэр илчлэгийн хэмжээ 43ТЖ/Гг, нягт 0.846 кг/Л – д
үндэслэн тооцоход Дэлхийн Дулаарлын Потенциал (ДДП) CH4 –
д 28, N2O – д 265 байна.
Жилд ойролцоогоор 0.1 сая литр дизель түлш ашиглана. Дизель
түлшний цэвэр илчлэгийн хэмжээ 43ТЖ/Гг, нягт 0.846 кг/Л – д
үндэслэн тооцоход Дэлхийн Дулаарлын Потенциал (ДДП) CH4 –
д 28, N2O – д 265 байна.
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НИЙТ

61,599

Үлдэгдэл нөлөөллийн дүгнэлт
Агаарын чанарын нөлөөллийн үнэлгээний гол дүгнэлтүүд:
1. Аргачлал
a. Бүс нутгийн цаг уурын онцлог 10-4 дүгээр сар (өвлийн сарууд)-ын хооронд хур
тунадас бага, мөн агаарын дундаж температур бага байдаг. Хур тунадас бага
байх нь агаарын бохирдлын эрсдэл өндөр байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
b. Хүрээлэн буй орчин жилийн турш ерөнхийдөө хуурай, маш бага чийгшилтэй.
c. Салхины хурд 4 болон 11 дүгээр саруудад хамгийн өндөр, 6/7 болон 12/1
дүгээр саруудад харьцангуй бага. Салхины хурд багатай саруудад агаарын
бохирдлын эрсдэл өндөр байна.
d. Жилийн турш салхи баруун өмнөд болон баруунаас салхилна. Эндээс
харахад төслийн зүүн хойд, зүүн талд байх газар (мэдрэмтгий хүлээн авагч
тогтоогдоогүй) нөлөөлөлд илүү өртөгдөхөөр байна.
2. Агаарын чанар
a. Уурхайн үйл ажиллагаа (тээвэрлэлт, ачилт, бутлалт, өрөмдлөг, тэсэлгээ г.м)аас РМ тоосонцор үүсэх магадлал өндөр. Харин дизель үүсгүүр, техник
хэрэгслүүд агаарт NO2, SO2, CO болон PM ялгаруулна.
b. Төслийн бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанаас ойролцоох ажилчдын
хотхонд үзүүлэх агаарын чанарын нөлөөлөл Бага зэрэг байна.
c. Төслийн үйл ажиллагааны шатанд ойролцоох малчдын хотхонд үзүүлэх
агаарын чанарын нөлөөлөл Дунд зэрэг байна.
d. Бохирдуулагчийн эх үүсвэр болон хүлээн авагчийн хоорондох зайг заасан
хэмжээнд барихад төслийн үйл ажиллагаанаас ажилчдын хотхонд үзүүлэх
агаарын чанарын нөлөөлөл Бага байна.
e. Төслийн хаалт, татан буулгалтын шатанд нөлөөллийн бүс дэх мэдрэмтгий
хүлээн авагчдад үзүүлэх агаарын чанарын нөлөөлөл Бага байна.
3. Хүлэмжийн хий
a. Төслийн гол хүлэмжийн хий ялгаруулагч эх үүсвэр нь түлшээр ажилладаг
суурин болон хөдөлгөөнт, шаталтат хөдөлгүүр бүхий техник хэрэгслүүд
болно. Эдгээр нь Хамрах хүрээ 1-ийн ялгаруулалтад хамаарна.
b. Шаардлагатай эрчим хүчийг төслийн талбайд үйлдвэрлэх тул төсөлтэй
холбоотой Хамрах хүрээ 2-т хамаарах ялгаруулах эх үүсвэр байхгүй.
c. Төслийн үйл ажиллаанаас жилд хамгийн ихдээ ойролцоогоор 61,599 тон CO2
ялгарна хэмээн тооцоолсон. Төслийн явцад ХХ-н ялгаруулалтын эрчим нэгж
тонн хүдрийн овоолгын олборлолт тутамд 102.7 кг CO2 ялгаруулна.
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БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, МЕНЕЖМЕНТИЙН АРГАЧЛАЛЫН НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ
Хүснэгт 15-д нөлөөлөл болон түүнийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн дүгнэлтийг нэгтгэн үзүүлэв.
Хүснэгт 15 Нөлөөлөл ба менежментийн дүгнэлт: Уур амьсгал, агаарын чанар
ID

Нөлөөлөл

Мэдрэмтгий
хүлээн
авагчид

Үе шат
ББ

ҮА

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөө

ХТБ

AQ01

Уурхай дахь эх
үүсвэрүүдийн
ялгаруулалтын
нөлөөлөл

Тогтоогдсон
малчдын
өвөлжөөнүүд

X

a) Хүдрийн овоолго, тээвэрлэлтийн зам, салхины
элэгдлийн эх үүсвэрүүдэд тоос дарагч бодис
ашиглах,
b) Бутлах үйлдвэр зэрэгт тоосны эх үүсвэрүүдэд
тоосны хаалт, бүхээг ашиглах,
c) Туузан дамжлага болон үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүд буюу голчлон бутлах, нунтаглах
хэрэгслүүдийг усаар шүрших,
d) Үйлдвэрийн бүх техник хэрэгслүүдийн хөдөлгүүрт
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгалт, засвар
байнга хийх
e) Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дизель
үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны шүүлтүүрийг сольж
байх,
f) Боломжтой нөхцөлд хүхрийн агууламж багатай
түлш ашиглах,
g) Шаардлагаггүй тохиолдолд үйлдвэрийн техник
хэрэгслийг унтрааж байх,
h) Тэсэлгээний үйл ажиллагааны үр дүнд төслийн
стандартаас давсан тоосжилт үүсэж болзошгүй
тохиолдлуудад зохих хяналтуудыг хэрэгжүүлэх.

Агаарын
чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө

Дунд
зэрэг
Сөрөг

AQ02

Ажилчдын хотхонд
ойр байрлах
бойлер, дизель
үүсгүүрүүдийн

Ажилчдын
хотхон

X

а) Бохирдуулагчийн эх үүсвэр болон ажилчдын
хотхон хооронд санал болгосон зайг барих,
b) Боломжтой нөхцөлд хүхрийн агууламж багатай
түлш ашиглах,

Агаарын
чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага
зэрэг
Сөрөг
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ID

Нөлөөлөл

Мэдрэмтгий
хүлээн
авагчид

Үе шат
ББ

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах арга хэмжээ
ҮА

ялгаруулалтын
нөлөө

ХТБ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөө

c) Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дизель
үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны шүүлтүүрийг сольж
байх,

AQ03

Олборлолтын
үеийн
ялгаруулалтын
нөлөөлөл

Тогтоогдсон
малчдын
өвөлжөөнүүд

X

a) Хүдрийн овоолго, зам, салхины элэгдлийн эх
үүсвэрүүдэд тоос дарагч бодис ашиглах
b) Бутлах үйлдвэр зэрэг тоосны эх үүсвэрүүдэд
тоосны хаалт, бүхээг ашиглах,
c) Туузан дамжлага болон үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүд буюу голчлон бутлах, нунтаглах
хэрэгслүүдийг усаар шүрших,
d) Үйлдвэрийн бүх техник хэрэгслүүдийн хөдөлгүүрт
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгалт, засвар
байнга хийх
e) Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дизель
үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны шүүлтүүрийг сольж
байх,
f) Боломжтой нөхцөлд хүхрийн агууламж багатай
түлш ашиглах,
g) Шаардлагаггүй тохиолдолд үйлдвэрийн техник
хэрэгслийг унтрааж байх,
h) Тэсэлгээний үйл ажиллагааны үр дүнд төслийн
стандартаас давсан тоосжилт үүсэж болзошгүй
тохиолдлуудад зохих хяналтуудыг хэрэгжүүлэх.

Агаарын
чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө

Дунд
зэрэг
Сөрөг

AQ04

Ажилчдын хотхонд
ойр байрлах
бойлер, дизель
үүсгүүрүүдийн
ялгаруулалтын
нөлөө

Ажилчдын
хотхон

X

a) Бохирдуулагчийн эх үүсвэр болон ажилчдын
хотхон хооронд санал болгосон зайг барих
b) Боломжтой нөхцөлд хүхрийн агууламж багатай
түлш ашиглах,

Агаарын
чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага
зэрэг
Сөрөг
(хооронд
ын зайг
барих)
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ID

Нөлөөлөл

Мэдрэмтгий
хүлээн
авагчид

Үе шат
ББ

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах арга хэмжээ
ҮА

ХТБ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөө

Агаарын
чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага
зэрэг
Сөрөг

c) Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дизель
үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны шүүлтүүрийг сольж
байх,
AQ05

Бүх эх
үүсвэрүүдийн
ялгаруулалтын
нөлөөлөл
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Тогтоогдсон
малчдын
өвөлжөөнүүд
болон
ажилчдын
хотхон

X

a) Хүдрийн овоолго, зам, салхины элэгдлийн эх
үүсвэрүүдэд тоос дарагч бодис ашиглах
b) Бутлах үйлдвэр зэрэг тоосны эх үүсвэрүүдэд
тоосны хаалт, бүхээг ашиглах,
c) Туузан дамжлага болон үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүд буюу голчлон бутлах, нунтаглах
хэрэгслүүдийг усаар шүрших,
d) Үйлдвэрийн бүх техник хэрэгслүүдийн хөдөлгүүрт
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу шалгалт, засвар
байнга хийх,
e) Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дизель
үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны шүүлтүүрийг сольж
байх,
f) Боломжтой нөхцөлд хүхрийн агууламж багатай
түлш ашиглах,
g) Шаардлагаггүй тохиолдолд үйлдвэрийн техник
хэрэгслийг унтрааж байх,
h) Тэсэлгээний үйл ажиллагааны үр дүнд төслийн
стандартаас давсан тоосжилт үүсэж болзошгүй
тохиолдлуудад зохих хяналтуудыг хэрэгжүүлэх.
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C3: ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЭЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн тайлбар
НБ
ХАТ
ОТЗТ
ХХНБ

Нөлөөллийн бүс
Хөндий Алтны Төсөл
Олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн талбай
Хог Хаягдлын Нэгдсэн Байгууламж
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ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЭЛ
Удиртгал
Уурхайн бүтээн байгуулалтын болон олборлолтын үед Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ)- ийн
Нөлөөллийн Бүс (НБ)-эд Олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн талбай (ОТЗТ)-аас гадна 5 кмын радиус дахь газрыг хамруулав. Энэхүү бүлэгт ХАТ-өөс НБ дэх мэдрэмтгий хүлээн
авагчдад үзүүлж болзошгүй дуу чимээ болон чичирхийллийн нөлөөллийг дэлгэрэнгүй авч
үзнэ. Мөн төслийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны үед нэмэгдэх орчны дуу чимээ,
чичирхийллийн сөрөг нөлөөнд өртөх магадлалтай хүлээн авагчдад төслийн талбайд
ажиллаж буй уурхайн ажилчид болон ХАТ-ийн талбайд ойр байрлах малчны хотхонд түр
зуур нүүдэллэн ирдэг малчин өрхүүд хамаарна.
Түүнчлэн Олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн талбай (ОТЗТ) – н дуу чимээ, чичирхийллийн
суурь судалгааны дүнг уг тайлангийн Гуравдугаар бүлэг: Дуу чимээ, Чичирхийлэл бүлэгт
нарийвчлан тодорхойлсон билээ. Харин энэхүү бүлэгт төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх
дуу чимээ болон чичирхийллийн гол эх үүсвэрүүд (уурхайн болон ажилчдын хотхоны бүтээн
байгуулалт, ил уурхайн үйл ажиллагаа, тэсэлгээ, баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа
болон эрчим хүчний станц гэх мэт)-ийг тодорхойлж, тэдгээрийн нөлөөллийг дэлгэрэнгүй авч
үзлээ.
Бодлого, Стандартууд болон Санхүүжүүлэгчийн шаардлагууд
ХАТ-д хамаарах стандарт шаардлагуудыг Монголын үндэсний стандартууд болон төсөл
санхүүжүүлэгчийн шаардлагуудын дагуу тайлангийн Хоёрдугаар бүлэг: Бодлого, Хууль
Эрхзүйн Орчин – д тусгаснаар тодорхойлов. ХАТ нь Хүснэгт 1-д харуулсан төслийн
стандартуудтай нийцэж байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд энэхүү судалгаанд дараах дуу чимээ
болон чичирхийллийн стандартуудыг авч үзлээ.
•

ОУСК-ийн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны Шаардлага (2007);

•

Монголын Үндэсний Стандарт (MNS 4585:2016);

•

Тэсэлгээний үеийн хэт даралт болон газрын чичирхийллийн нөлөөллийг багасгах
техникийн суурь зааварчилгаа. Австрали болон Шинэ Зеландын Байгаль Орчны
Зөвлөл (АШЗБОЗ, 1990) ;

•

Европын Засгийн Газар, Зөвлөлийн 2002 оны Зургаадугаар сарын 25-ны 2002/44/EC
Удирдамж: Тэсэлгээний үед ажилчдыг физикийн нөлөөлөл (чичирхийлэл)-ийн
эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны анхдагч
шаардлагууд (Удирдамж 89/391/EEC-ийн 16(1) дэх заалтад хамаарах 16 дугаар бие
даасан удирдамж).

Хүснэгт 1 Хөндий Алтны Төсөлд хамаарах дуу чимээ болон чичирхийллийн стандартууд
Нөлөөлө
л
Дуу
чимээ

Өртөгч

Төсөлд хамаарах стандарт

Үйлдвэрлэл/ху
далдаа (өдөр
ба шөнийн
цагаар)

85 дБ(A) (8 цагийн дундаж)

Суурин бүс
(өдөр-шөнийн
цагаар)

55 дБ(A) (16 цагийн дундаж)
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140 дБ(C) (Оргил үе/түр зуурын дуу
чимээний түвшин)

Тайлбар

ОУСК-ийн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй
Ажиллагаа (БОЭМАА)-ны Зааварчилгаа: Дуу чимээ
(2007)-д үндэслэсэн ХАТ-д хамаарах үйлдвэрийн
бүх төрлийн дуу чимээний түвшний стандарт
хэмжээ
ОУСК-ийн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй
Ажиллагаа (БОЭМАА)-ны Зааварчилгаа: Дуу чимээ
(2007)-д үндэслэсэн уурхайн ажилчдын хотхон
болон малчдын хотхон дахь 06:00-18:00 цагийн
хооронд байх дуу чимээний түвшин.
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Суурин бүс
(өдөр-шөнийн
цагаар)

45 дБ(A) (8 цагийн дундаж)

ОУСК-ийн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй
Ажиллагаа (БОЭМАА)-ны Зааварчилгаа: Дуу чимээ
(2007)-д үндэслэсэн уурхайн ажилчдын хотхон
болон малчдын хотхон дахь 06:00-18:00 цагийн
хооронд байх дуу чимээний түвшин.

Агаарын
тэслэлти
йн хэт
өндөр
даралт

Дуу чимээнд
мэдрэмтгий
газрууд

115 дБ, 12 сарын дотор нийт
тэсэлгээний 5 хүртэлх %-д хэтрэлт
зөвшөөрөгдсөн.

Тэсэлгээний үеийн хэт даралт болон газрын
чичирхийллийн нөлөөллийг багасгах техникийн
суурь зааварчилгаа (АШЗБОЗ, 1990)-д үндэслэн
санал болгох тэсэлгээний цаг 09:00-17:00 цагийн
хооронд.

Тэсэлгээ
ний
үеийн
газрын
чичирхий
лэл

Чичирхйилэлд
мэдрэмтгий
газрууд

Гаршууны
чичирхий
лэл
Бүх биед
мэдрэх
чичирхий
лэл

Ажилчид

120 дБ-аас дээш ямар нэгэн хэтрэлт
зөвшөөрөгдөөгүй.
5 мм/сек (жижиг хэсгүүдийн тархах
хамгийн өндөр хурд), 12 сарын
хугацаан дахь нийт тэсэлгээний 5
хүртэлх %-д зөвшөөрөгдөнө.
10 мм/сек –ээс дээш хэтрэлт
зөвшөөрөгдөөгүй.
8 цагийн хугацаанд 0.5 м/сек2

Европын Засгийн Газар, Зөвлөлийн 2002 оны
Зургаадугаар сарын 25-ны 2002/44/EC Удирдамж-д
үндэслэв.

8 цагийн хугацаанд 1.15 м/сек2

Монгол Улсын хууль журам болон Төсөл санхүүжүүлэгчийн шаардлагын дагуу
чичирхийллийн зөвшөөрөгдсөн ямар нэгэн тодорхой түвшин байхгүй. Тиймээс
чичирхийллийн зөвшөөрөгдөх түвшинг Тэсэлгээний үеийн хэт даралт болон газрын
чичирхийллийн нөлөөллийг багасгах техникийн суурь зааварчилгаа (АШЗБОЗ, 1990), мөн
Европын Засгийн Газар, Зөвлөлийн 2002 оны Зургаадугаар сарын 25-ны 2002/44/EC
Удирдамж: Тэсэлгээний үед ажилчдыг физикийн нөлөөлөл (чичирхийлэл)-ийн эрсдэлд
өртөхөөс сэргийлэх эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны анхдагч шаардлагууд – д үндэслэн
үйлдвэрлэлийн сайн туршлагын түвшингээр чичирхийллийн байж болох түвшнүүдийг
тодорхойлсон.
Үнэлгээний аргачлал
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Газарзүйн хамрах хүрээ
Дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөнд мэдрэмтгий өртөгчдөд ерөнхийдөө мэдрэмтгий
бизнесийн байгууллагууд (эмнэлгүүд, асрах газрууд, дуу бичлэгийн студи гэх мэт), суурин
газрууд (жишээ нь байнгын болон түр зуурын суурингууд, түр буудаллах газрууд), болон дуу
чимээ, чичирхийлэл гаргаж буй техник хэрэгслүүдтэй ажилладаг эсвэл тэдгээртэй ойролцоо
ажиллаж буй ажилчдыг хамруулан авч үздэг. ХАТ-ийн талбай нь суурин газраас алслагдмал
учир төслийн ойролцоо ямар нэгэн байнгын суурин газар болон өөр бизнесийн байгууллага
байхгүй. Харин ХАТ-н талбайн эргэн тойронд нийт 6 түр зуурын малчдын хотхон байдаг
бөгөөд ойр хавийн малчин өрхүүд энд түр нүүдэллэн ирж суурьших магадлалтай юм. Мөн
энэхүү судалгааны дуу чимээ, чичирхийлэлд мэдрэмтгий гол өртөгчдөд төслийн байнгын
болон түр зуурын ажилчдын амьдрах суурингууд, уурхайн талбай дахь ажилчдыг
хамруулсан бөгөөд эдгээр мэдрэмтгий өртөгчдийн байршлыг Зураг 1-д харуулав.
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Зураг 1 Хөндий ОТЗТ дахь дуу чимээнд мэдрэмтгий өртөгчид болон гол уурхайн бүтээн
байгуулалт, үйл ажиллагааны талбайнуудын байршил (Зурагт Хөндий болон Цэнхэр
Номин ОТЗТ-г хамтад нь харуулсан)
Уурхайд хамгийн ойр байрлах малчдын хотхонууд
Зам
Ус хангамжийн хоолой
Хамгаалалтын хашаа
Баянхөндий олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн
талбай
Уурхайн ус хангамжийн цооногийн талбай
Ил уурхай
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Баяжуулах үйлдвэр
Хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж
Үйлдвэрийн тэжээлийн овоолго
Дэд-ангиллын хүдрийн биет
Хашаалсан хаягдал булшлах байгууламж
Бусад уурхайн байгууламжууд
Уурхайн гол бүтээн байгуулалтын талбай/ Уурхайн
үйл ажиллагааны талбай
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Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээ нь ХАТ-ийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа болон хаалтын
үе шатуудыг хамарна. Уурхайн үйл ажиллагааг бүрэн хаасны дараа энд ямар нэгэн
байдлаар дуу чимээ болон чичирхийлэл үүсэхгүй юм.
3.1.1

Үнэлгээний арга зүй

Төслийн бүтээн байгуулалтын үеийн дуу чимээ, чичирхийллийн болзошгүй нөлөөллийн
үнэлгээг Бүлэг А3: Аргачлал, Бүлэг С1: Удиртгал хэсгүүдэд тодорхойлсон стандарт
аргачлалуудад үндэслэн гүйцэтгэснээс гадна уг аргачлалд барилгын болон гадаа талбайн
дуу чимээ, чичиргээг хянах практикийн Британийн стандартын код (BS5228-1:2009) – н
зааварчилгааг мөн авч үзсэн.
BS5228-1:2009 нь их хэмжээний дуу чимээ, чичирхийлэл үүсгэдэг ажлууд/үйл ажиллагаа
бүхий барилгын болон үйл ажиллагааны талбайд дуу чимээ, чичирхийллийг хянахтай
холбоотой суурь аргачлалуудын зөвлөмжүүдийг тусгасан байдаг. Мөн энэхүү аргачлалд дуу
чимээний түвшинг хэмжих, түүнийг урьдчилан тооцоолох төдийгүй, дуу чимээний орчин
тойронд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх аргачлалуудтай холбоотой зааварчилгааг мөн тусгасан
байна.
Дуу чимээний эх үүсвэрээс янз бүрийн зайд орших мэдрэг өртөгчдөд очих дуу чимээний
түвшинг энгийн дуу чимээ багасгах тооцооллын аргыг ашиглан тооцдог. Дуу чимээний
нэмэгдсэн түвшинг тодорхойлох ерөнхий тэгшитгэлийг доор харуулав:
!"#!
$%

!"# = 10 × ()* +10

!"#"
$%

+ 10

!"##
$%

+ 10

!"#$
$% .

+ ⋯ + 10

Энд:
dBA – нийт хэмжигдсэн дуу чимээний түвшин
!"#$ – дуу чимээ үүсгэгч бие даасан эх үүсвэрүүд
Зай ихсэх тусам дуу чимээний түвшин доорх тэгшитгэлийн дагуу буурдаг:
3
/& = /$ − 20 × ()* 2 &43 5
$

L2 – Эх үүсвэрээс R2 зайд ирэх дуу чимээний түвшин
L1 – R1 буюу харьцуулах зайд ирэх дуу чимээний түвшин
Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлүүд (агаарын даралт, төрөл бүрийн гадаргуугийн ойлгох
болон уусгах чанар г.м) дуу чимээний бууралтанд ихээхэн нөлөөтэй. Хэдий тийм боловч
үнэлгээг хялбарчлах зорилгоор эдгээр хүчин зүйлүүдийг тогтмол гэж авч үзлээ.
ХАТ-ийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны үед тухайн өгөгдсөн хугацаанд нэгэн зэрэг
ажиллах уурхайн техник хэрэгслүүдийн тоог нийт төслийн тоног төхөөрөмжүүдийн улирал
тутмын ажиллах цагт үндэслэн тооцож гаргасан. Талбайн тоног төхөөрөмж, үйл
ажиллагааны харьцуулах дуу чимээний түвшин (BS5228-1:2009 Британийн стандартын
Хавсралт С)-ээс бүтээн байгуулалт болон олборлолтын тоног төхөөрөмжүүдийн дуу
чимээний түвшинг тодорхойлсон. BS5228-1:2009 стандартад янз бүрийн октавын төрлийн
дуу шуугианы түвшинг авч үзсэн учир энэхүү үнэлгээнд үүнийг тусад нь авч үзээгүй болно.
ХАТ-ийн БОННҮ-ний суурь судалгаагаар ХАТ-ийн талбайд ямар нэгэн дуу чимээ,
чичирхийллийн эх үүсвэр байхгүй нь батлагдсан билээ (Эко Трейд ХХК). Орон нутгийн
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салхи ихэнхдээ талбайн байгалийн дуу чимээний гол эх үүсвэр болох ба энэ нь цаг агаараас
шалтгаалан ихээхэн өөрчлөгддөг. Түүнчлэн байгалийн бусад хүчин зүйл болох газрын
гадарга, ургамалжилтын өндөр, түүний нягтшил зэргээс дуу чимээний түвшин ихээхэн
хамаардаг учир үүнийг урьдчилан тооцоолоход хүндрэлтэй байдаг.
Болзошгүй нөлөөллүүд
Мэдрэмтгий өртөгчид
Мэдрэмтгий өртөгчдийг тодорхойлохдоо боломжит өртөгчдийн тухайн орчны өөрчлөлтөнд
дасан зохицох чадвар болон дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөнд өртсөний дараа эргэн
сэргэх чадварыг харгалзан үзсэн. Үүнээс харахад суурин газрын оршин суугчид, эмнэлэг,
асаргааны газрууд болон дуу бичлэгийн студийг дуу чимээнд хамгийн мэдрэмтгий өртөгчид
гэж үздэг.
Уг үнэлгээгээр тодорхойлогдсон ХАТ – ийн дуу чимээний нөлөөлөлд өртөгчдийг Хүснэгт 2т харуулав.
Хүснэгт 2 Дуу чимээ, чичирхийлэл хүлээн авагчдын мэдрэмтгий байдлын шалгуур
үзүүлэлтүүд
Мэдрэмтгий
байдал

Хүлээн авагчийн төрөл

Хэт мэдрэг

•

Хэт мэдрэг хүлээн авагч тодорхойлогдоогүй

Дунд зэрэг

•

Хөндий ОТЗТ-аас баруун өмнө зүгт 1.6 км зайд орших өвөлжөөний малчин
өрх. Энэхүү өвөлжөө нь улирлын бэлчээрийн даацын байдлаас хамааран
богино хугацаанд ашиглагддаг ба энд байнгын оршин суугч байхгүй.
Уурхайн гол бүтээн байгуулалт/үйл ажиллагааны талбайгаас 1.3 болон 5 км
зайд орших ХАТ-ийн байнгын болон түр зуурын ажилчдын хотхонууд.

•
•

Бага

Дээр дурдагдсанаас бусад бүх хүлээн авагчид

Нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтийн магнитуд
Энэхүү үнэлгээнд Британийн стандарт 4142 (2014)-ийн зааварчилгааг ашиглав. Уг
зааварчилгаа нь суурин газар болон үйлдвэрлэлийн бүс холилдсон орчинд үзүүлэх
үйлдвэрлэлийн дуу чимээний нөлөөллийг тодорхойлохоос гадна уг нөлөөллийн магнитудыг
тайлангийн 3.2 дахь хэсгийн Төслийн стандартуудтай харьцуулан тогтооход ашиглагдсан.
Хүснэгт 3 Дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн магнитуд
Нөлөөллийн
магнитуд

Нөлөөллийн төрөл

Өндөр

•

Холбогдох дуу шуугианы хязгаараас >10 дБ(A) - аар давсан

Дунд

•

Холбогдох дуу шуугианы хязгаараас 3 -аас 10 дБ(A)-аар давсан

Бага

•

Холбогдох дуу шуугианы хязгаараас 1 -ээс 3 дБ(A) –аар давсан

Маш бага

•

Холбогдох дуу шуугианы хязгаар хүртэл ба түүнээс доош

Эх сурвалж: Британий Стандартын Институт 4142 2014 (2019 оны Нэмэлт)

Бүтээн байгуулалтын үеийн дуу чимээний түвшний тооцоолол
ХАТ-ийн бүтээн байгуулалтын үе шатанд гол уурхай болон уурхайн дагалдах дэд бүтцийн
байгууламжууд (хүдэр боловсруулах үйлдвэр, ажилчдын хотхон, оффисын барилга, ус
хангамжийн шахуургын станц болон шугам хоолойнууд, агуулахууд, засварын газрууд г.м)
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Хөндий ОТЗТ-д баригдах бөгөөд, бүтээн байгуулалтанд хүнд даацын барилгын техник
хэрэгслүүдийг ашиглана.
Нэг дор зэрэг ажиллах олон тооны барилгын техник хэрэгслүүдийн нийт дуу чимээний
түвшнийг тооцоолохдоо тухайн техник тус бүрийн хүчин чадал (кВт)-д үндэслэсэн дуу
чимээний суурь түвшинг тодорхойлж, тэдгээрийг нэмснээр гаргасан. Бүтээн байгуулалтанд
ашиглаж болох техник хэрэгслүүд болон тус бүрийн гаргах дуу чимээний түвшинг Хүснэгт
4-т үзүүллээ.
Хүснэгт 4 Бүтээн байгуулалтын талбайн дуу чимээний тооцоолол
Нэр

Эх үүсвэрээс 10 м-ийн зай дахь дуу чимээний түвшин
дБ (A)

Дугуйт өргөгч кран (70 тон)

70

Бульдозер (310 кВт)

85

Экскаваторууд (дугуйт 75 кВт)

71

Өнхрүүшт нягтруулагч (20 кВт)

73

Нийт

85.5*

Тайлбар: *Бүх барилгын техник хэрэгслүүд хоорондоо ойрхон, нэг дор зэрэг ажиллана гэсэн таамаглал дээр
үндэслэв.
BS5228-1:2009 Британийн стандартын техник тус бүрийн дуу шуугианы түвшин, дБа-аар.

Нийт дуу шуугианы түвшин болох 85.5 дБа-ийг уурхайн талбайд дээр дурдсан таван техник
хэрэгслүүд хоорондоо ойрхон, нэг дор зэрэг ажиллана гэсэн таамаглал дээр үндэслэн
гаргав. Бодит байдал дээр ийнхүү нэг дор бүгд ажиллах магадлал маш бага юм.
Үйл ажиллагааны үе шатны дуу чимээний тооцоолол
ХАТ-ийн үйл ажиллагааны үед дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэр бүхий гол талбайнууд нь уурхайн
талбай дахь ил уурхайн ам, хүдрийн болон хаягдал чулуулгийн зөөвөрлөлт, хог хаягдлын
нэгдсэн байгууламж (ХХНБ), хүдэр боловсруулах үйлдвэр, дизель цахилгаан үүсгэвэр зэрэг
болно.
Хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн гол дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэрт хүдэр ачигч бункер,
бутлуур, хүдэр дамжуулагч болон хүдэр тээрэмдэгч зэрэг багтана. Эдгээрээс хүдэр бутлагч,
хүдэр тээрэмдэгч зэрэг ХАТ-ийн талбайн гол дуу чимээ үүсгэгч нэгжүүд хүдэр боловсруулах
үйлдвэрийн дотор хоорондоо 80 орчим метрийн зайд байрлана. Бутлагчаас бусад бүх
механик техник хэрэгслүүд тусгай байгууламж дотор ажиллах бөгөөд хүдэр дамжуулагчийг
хаалттай орчинд мөн ажиллуулна. Харин хүдэр бутлагч уурхайн тэжээлийн овоолго болон
хаалттай дамжуулах системийн хооронд байрлана. Дуу чимээ үүсгэгч техник хэрэгслүүдийг
хааж, тусгаарлахаас гадна төслийн хүдэр боловсруулах үйлдвэр баруун өмнөд болон зүүн
хойд талаараа бусад барилга байшин, уурхайн байгууламжуудаар, баруун талаараа
үйлдвэрийн тэжээлийн овоолго, зүүн хойд талаараа хаягдлын нэгдсэн байгууламж зэрэг
байгууламжуудаар хүрээлэгдэнэ. Иймд боловсруулах үйлдвэрээс гарах дуу чимээ тархалт
дээр дурдсан байгууламжуудаар халхлагдаж, тархах замдаа саарах юм. Тиймээс энэхүү
үнэлгээнд хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн талбайгаас гарах дуу чимээний тархалтыг
тооцоолоогүй болно.
Уурхайн ил ам, хаягдлын нэгдсэн байгууламж болон дизель цахилгаан станц зэрэг гадаад
орчин дахь бусад бүх төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой дуу чимээний эх үүсвэрүүдийг
уг үнэлгээнд авч үзсэн. Төслийн бусад үйл ажиллагаанаас үүсэх дуу чимээний түвшинг
Хүснэгт 5-д харуулав.
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Хүснэгт 5 Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх дуу чимээний түвшний тооцоолол
Эх үүсвэр

10 м зайд ирэх дуу чимээний харьцуулах
түвшин дБ(A)

Ил уурхайн амны үйл ажиллагаа
Хүдэр ачигч (311 кВТ)

77

Хаягдал чулуулаг ачигч (606 кВТ)

86

Хүдэр тээвэрлэгч (365 кВТ)

83

Хаягдал тээвэрлэгч (509 кВТ)

90
Total

92*

Хаягдлын нэгдсэн байгууламжийн талбайд
Бульдозер

85

Хаягдал тээвэрлэгч (509 кВТ)

90
Total

91*

Тэжээлийн овоолгын талбай
Булдозер

85

Хүдэр тээвэрлэгч (365 кВТ)

83
Total

87*

Дизель цахилгаан үүсгэгч
Уурхайн талбайд KTA50 x 6 нэгж

87*

Ажилчдын хотхонд KTA50 x 2 нэгж

82*

Note: * Бүх барилгын техник хэрэгслүүд хоорондоо ойрхон, нэг дор зэрэг ажиллана гэсэн таамаглал дээр
үндэслэв. BS5228-1:2009 Британийн стандартаас техник тус бүрийн дуу шуугианы түвшинг тодорхойлсон,
дБа-аар. BS5228-1:2009 стандартад октавын дуу чимээний түвшинг төрөл бүрээр нь авч үзсэн.

Энэхүү үнэлгээнд дараах зүйлсийг хамруулсан:
•

Төслийн үйл ажиллагаанд Баянхөндий талбай, Шинэжинст сумын хооронд орон
нутгийн хучилтгүй замыг ашиглахаар төлөвлөсөн ба үүнийг ашиглалтын явцад гол
шугам болгон ашиглаж, байнгын засвар хийгдэнэ. Тиймээс замтай холбоотой
томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд гарахгүй бөгөөд зам засварын ажлын явцад
мэдэгдэхүйц хэмжээний дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөө гарахгүй гэж үзлээ;

•

Бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой чичирхийллийн нөлөөг мөн
тодорхойлсон ба барилгын ажлын явцад тэсэлгээг зөвхөн онцгой тохиолдолд
хийхээр төлөвлөсөн.

•

Цахилгаан шугам, ус хангамжийн шугам, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж,
нүүрсээр ажилладаг халаагч бойлерууд, агуулахууд, ажилчдын амьдрах байр, болон
уурхайн оффисын барилгууд, эдгээрийн үйл ажиллагаанаас мэдэгдэхүйц хэмжээний
дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөө үүсэхгүй гэж үзсэн.
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Үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээ
Бүтээн байгуулалтын шатанд
Малчин өрхүүдэд үзүүлэх нөлөө
Барилгын гол талбайд үүсэх нийлбэр дуу шуугианы түвшин 85 дБа уг талбайгаас буюу эх
үүсвэрээс 950 м зайд 45 дБа (шөнийн цагт зөвшөөрөгдөх хэмжээ), 300 м зайд 55 дБа
(өдрийн цагийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ) болж буурах юм. Уг тайлангийн 3.1.1 хэсэгт дурдсан
аргачлалаар тооцсон дуу шуугианы бууралтын жишээг Зураг 2 ба 3-т үзүүлэв.
Хамгийн ойрын малчны хотхон барилгын талбайгаас 2.25 км зайд байрлах учир уурхайн
бүтээн байгуулалтын ажлын үед мэдрэмтгий хүлээн авагчдад үзүүлэх дуу шуугианы түвшин
төслийн холбогдох стандарт хэмжээнээс хэтрэхгүй гэж үзлээ.
Төлөвлөж буй усан хангамжийн станц, дамжуулах хоолойг барихад ойролцоогоор 1.5
метрийн гүнд суваг ухаж, PVC усны хоолойг байрлуулсны дараа шуудууг нөхөх
шаардлагатай болно. Түргэн дамжуулах хоолойн барилга угсралтын ажил нь тогтоогдсон
түр зуурын малчдын байрлах бүсэд ойролцоо байж болзошгүй боловч 1-3 долоо хоног
хүртэл үргэлжлэх үйл ажиллагаа тул түр зуурын дуу чимээний нөлөөлөл үүсэх юм. Ус
дамжуулах хоолойг барихаар төлөвлөж буй газар нь хөндийн дагуу зөөлөн хөрстэй
харьцангуй тэгш газар бөгөөд газар шорооны ажил хийх хүнд даацын машин механизм
шаардахгүй. Барилгын ажлын түр зуурын шинж чанараас гадна малчдын байрлах
газруудад байнгын шинж чанартай байгууламж байдаггүй ба малчид тогтмол
ашигладдаггүй. Тиймээс түр зуурын барилгын ажлын үеэр усан хангамжийн шугам хоолойн
барилгын ажлаас үүсэх дуу чимээ нь малчдад нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэж дүгнэж байна.
Төлөвлөсөн ус хангамжийн станц, ус дамжуулах шугам хоолойн барилгын ажил малчдын
хотхонтой ойртож очих магадлалтай боловч уг барилгын ажилд төдийлөн олон тооны
техник хэрэгсэл ашиглахгүй учир дуу шуугианы мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхээргүй байна. Ус
хангамжийн шугам хоолойг барих талбай нь харьцангуй тэгш газар учир энд газар шорооны
ажил, шороо зөөх зэрэг үйл ажиллагаа төдийлөн их шаардагдахгүй. Ус дамжуулах хоолойг
барих явцад шугамын дагуу суваг шуудуу гаргах, зөөвөрлөх зэрэг ажлын хүнд техник
шаардагдахгүй юм. Учир нь шугам хоолойг хөнгөн PVC хоолойгоор газрын гадарга дээгүүр
тавьж, бетон тулгуураар бэхлэх юм.
Тиймээс, ХАТ-ийн зүгээс малчдын хотхонд үзүүлэх дуу шуугианы нөлөө маш бага (дуу
шуугианы зөвшөөрөгдөх түвшнээс бага) буюу хүлээн авагчдад ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй
юм. Иймд төслийн зүгээс малчин өрхүүдэд үзүүлж болзошгүй дуу шуугианы нөлөөллийг
багасгах талаар ямар нэгэн арга хэмжээ санал болгоогүй.

Барилгын ажлын дуу чимээний
тархалтын тооцоолол
85

дБ(A)
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-
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Дуу чимээний эх үүсвэрээс хүлээн авагч
хүртэлх зай (m)
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Зураг 2 Барилгын ажлын шатны дуу чимээний тархалтын тооцоолол

Тайлбар: Энэхүү үнэлгээнд дуу чимээний тархалтанд нөлөөлөх байгалийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийг авч
үзээгүй болно.

Зураг 3 Барилгын үйл ажиллагаанаас үүсэх дуу чимээний тархалт
Ажилчдад үзүүлэх нөлөө
Барилгын ажлын эхэн үед ашиглагдах ажилчдын түр зуурын амьдрах хотхон Хөндий ОТЗТн гол барилгын ажлын талбайгаас хойд зүгт 1.3 км зайд байрлана. Иймээс барилгын ажлын
үед ажилчдын хотхон дахь дуу шуугианы түвшин төслийн холбогдох стандарт хэмжээнээс
хэтрэхээргүй байна.
Харин барилгын ажилд ашиглагдах техник хэрэгслүүдийн дуу чимээний түвшин зөвхөн бүх
техник хэрэгслүүд нэг дор ажиллаж байгаа үед уг эх үүсвэрээс 10 м зайд 85 дБа байна гэж
тооцоолсон учир барилгын талбайд ажиллаж буй ажилчид бага зэргээс дунд хэмжээний дуу
шуугианы нөлөөлөлд түр хугацаагаар өртөх магадлалтай юм.
Бууруулах арга хэмжээ
ХАТ-ийн барилгын талбай дахь дуу чимээний нөлөөллийг бууруулахад санал болгож буй
арга хэмжээнүүд:
•

Нэг дор ажиллах барилгын хүнд техник хэрэгслүүд болон шороо тээвэрлэгч
техникүүдийн тоог аль болох бага байхаар барилгын ажлыг төлөвлөх;

ESIA_C3_Дуу чимээ, чичирхийлэл.docx

Page 9

•

Боломжтой тохиолдолд, дуу намсгагчтай техник хэрэгсэл сонгох;

•

Техник хэрэгслүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу байнгын үзлэгт оруулж,
шалгах;

•

Техник хэрэгсэл, машинуудын моторын ажиллагааг шаардлагагүй үед багасгах;

•

Их дуу чимээтэй ажлын талбайд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн ажилчдыг ажиллуулах;

•

Бүх төрлийн их дуу чимээтэй техник хэрэгслүүд болон ажлын талбайд анхааруулах
тэмдэг байршуулж, уг талбайд ажиллахаас өмнө болон дуу чимээ ихтэй хэрэгсэлтэй
ажиллахаас өмнө хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах;

•

Энд ажиллагсдыг дуу чимээ намсгагч хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах;

•

Барилгын талбайн дуу чимээний түвшинг байнга хянаж, тохируулахаас гадна
төслийн холбогдох стандартаас давсан тохиолдолд талбайн ажилчдын ажлын
цагийг багасгах;

Эдгээр дурдсан бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд барилгын
талбайн ажилчдад үзүүлэх дуу шуугианы нөлөө маш бага байна.
Нөлөөллийн үнэлгээ – Үйл ажиллагааны шатанд
Уурхайн ил амнаас малчид болон ажилчдын хотхонд үзүүлэх дуу шуугианы нөлөө
Төслийн ил уурхайн амнаас үүсэх 92 дБа-ийн дуу чимээ уурхайн амнаас 2,150 м зайд
төслийн шөнийн цагийн стандарт болох 45 дБа болж буурахаар тооцоологдсон бол уурхайн
амнаас 750 м зайд өдрийн цагийн стандарт болох 55 дБа болж буурах тооцоо
гарсан.Тиймээс, ил уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхэд ил амнаас үүсэх дуу чимээний түвшин
хамгийн ойр байрлах ажилчдын хотхон (2,250 м зайд байрлана)-д хүрэхэд аль хэдийн
төслийн шөнийн цагийн стандарт түвшинд хүрсэн байхаар харагдаж байна. Түүнчлэн,
уурхайн ил ам гүн болж, түүний хана тэнд ажиллаж буй техник хэрэгслүүдээс өндөрсөх
тусам энэ нь дуу чимээний тархалтыг хязгаарлах саад болж, дуу шуугианыг бууруулах юм.
Хөндий ОТЗТ-н хэмжээ 145 м гүн, 400 м өргөн уртаашаа 850 м байна. Уг ил амнаас баруун
урд зүгт 150-350 м зайд жижиг толгод байрладаг бөгөөд эдгээр нь ил уурхайн амны газрын
гадаргатай харьцуулахад дунджаар 15 м өндөр юм (Error! Reference source not found.).
Тиймээс эдгээр толгод нь ил уурхайн амнаас гарах дуу шуугианы баруун өмнө зүгт тархах
тархалтыг бууруулах байгалийн саад болно. Эндээс харахад, ил уурхайн үйл ажиллагаа
үргэлжлэх явцад эндээс үүсэх дуу чимээний түвшин мэдэгдэхүйц хэмжээнд нэмэгдэж,
орчин тойронд нөлөөлөхөөр байдал үүсэхээргүй байна. Түүнчлэн, ил уурхайн амнаас үүсэх
дуу шуугиан малчдын хотхонд хүрч, сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал маш бага (зөвшөөрөгдөх
түвшнээс бага) буюу үлдэгдэл нөлөө маш бага байхаар байна.
Хөндий Алтны Төслийн хүрээнд баруун өмнөд (Баруун шахуургын станц) болон өмнөд
хэсэгт (Зүүн насос станц) байрладаг хоёр шахуургын станц барьж ашиглалтад оруулахаар
төлөвлөж байна. Насосны станц бүр нь уурхайн хамгийн бага хэрэгцээг хангах 6-7 л/сек 4
кВт, 2.2 кВт-ын хүчин чадалтай жижиг генератор, усны насостой байна. Тоног төхөөрөмжийн
дуу чимээний түвшин нь генератор ба насосны дуу чимээний түвшин 65 дБ (насос 20 кВттай тохирч байна) ба 61 дБ (6.5 кВт-ын генератортой тохирч байгаа) насосны станцуудад
67 дБ байх болно. Дээрх тооцооллоор малчин өрхийн хотхоны ойролцоо дуу чимээний
хэмжээ нь Баруун шахуургын станцаас хамгийн ойрын баазаас 500 метрийн зайд 33 дБ
орчим байх төлөвтэй байна (Зураг 3). Зүүн насос станцын дуу чимээний түвшин нь станцын
алслагдсан байршил зэргээс хамаарч бага байх төлөвтэй байна. Үүнээс гадна насосны
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станцууд нь барилга байгууламжид байрлана. Тиймээс цооногийн талбайн үйл
ажиллагааны дуу чимээ нь кемпийн бүсэд нөлөөлөхгүй болно.

Зураг 4 Хөндий талбайн ил уурхайн амнаас баруун өмнө зүгт байрлах толгодын байршил

ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас хамгийн ойр байрлах малчдын хотхонд болон байнгын
ажилчдын хотхонд хүрэх дуу шуугианы түвшинг тооцоолж, Хүснэгт 6-д үзүүлэв.
Хүснэгт 6 Малчдын хотхонд болон ажилчдын байнгын хотхонд хүрэх дуу шуугианы
түвшний тооцоолол
Дуу шуугианы эх үүсвэр

Малчдын хотхонд хүрэх дуу
шуугианы түвшин, дБа

Ажилчдын байнгын
хотхонд хүрэх дуу
шуугианы түвшин, дБа

Хаягдлын нэгдсэн байгууламж

42

NA

Уурхайн тэжээлийн овоолго

41

NA

Уурхайн талбай дахь дизель
цахилгаан үүсгүүр (6 Нэгж)

34

NA

Ажилчдын хотхон дахь дизель
цахилгаан үүсгүүр (2 Нэгж)

NA

47

Дуу шуугианы нийлбэр
түвшин

44.9

47

Дуу шуугианы гол эх үүсвэрүүдээс хамгийн ойр байрлах малчдын өвөлжөөнд хүрэх дуу
шуугианы түвшин 45 дБа буюу төслийн шөнийн цагийн стандарттай ойролцоо байна.
Энэхүү тооцоололд дуу чимээ сааруулагч, газрын гадаргын өндөр хэсгийг авч үзээгүй юм.
Бодит байдал дээр ХАТ-ийн уурхайн талбайгаас зүүн хойд зүгт буюу малчдын хотхоноос
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200 м-ын зайд байрлах жижиг толгод (Зураг 5) нь уурхайн талбайгаас үүсэх дуу шуугианы
хэмжээг мэдэгдэхүйц бууруулахаар харагдаж байна. Түүнчлэн, уг бүс нутагт баруун өмнө
зүгийн салхи зонхилох бөгөөд энэ нь мөн уурхайн талбайгаас малчдын хотхонд хүрэх дуу
шуугианы эрчмийг бууруулахад ач холбогдолтой юм. Тиймээс энэхүү үнэлгээгээр уурхайн
талбайгаас малчдын хотхонд хүрэх дуу шуугианы нийлбэр түвшин төслийн холбогдох
стандарт хэмжээнээс хэтрэхгүй, маш бага үлдэгдэл нөлөөтэй байна гэж дүгнэлээ.

Herder Camp
KGP Mine Site

Эх сурвалж: Google Earth

Зураг 5 Малчдын хотхон болон Хөндий уурхайн талбай хоорондын газрын гадаргын
өндөршлийн өөрчлөлт
Алтан нар төслийн талбайтай хамгийн ойр байрлах малчдын хотхон ил уурхай болон ХНБ
бүхий төлөвлөсөн уурхайн талбайгаас 5 км зайд байрлана.Тиймээс, энэхүү малчдын хотхон
Алтан Нар төслийн үйл ажиллагааны үед дуу шуугианы нөлөөнд өртөхгүй гэж дүгнэлээ.
Ажилчдын хотхоны оршин суугчдад үзүүлэх нөлөө
ХАТ-ийн ажилчдын хотхон уурхайн үйл ажиллагааны үед дуу чимээ ихтэй байх төслийн
талбайгаас 5 км зайд байрлана. Тиймээс, энд ямар нэгэн дуу чимээний нэмэлт нөлөө
байхгүй гэж үзсэн (Хүснэгт 6-г харах).
Ажилчдын хотхонд ойр байрлах хоёр дизель цахилгаан үүсгүүр хотхоноос зүүн зүгт 375 м
зайд байрлах ба битүү байгууламж дотор байрлах юм. Эдгээр 2 цахилгаан үүсгүүрээс
ажилчдын хотхонд хүрэх дуу шуугианы нийлбэр түвшин 47 дБа бөгөөд төслийн шөнийн цагт
зөвшөөрөгдөх стандарт түвшнээс 2 дБа-аар их байна. Хэдий тийм боловч, дуу шуугианы
түвшин хотхоны бусад барилга байгууламжууд болон цахилгаан үүсгүүрийн хамгаалалтын
байгууламжийн нөлөөгөөр мэдэгдэхүйц буурч, ажилчдын амрах талбай орчимд маш бага
болно. Мөн ажилчдын түр зуурын хотхоны хойд талаар үргэлжлэх газрын өндөрлөг хэсэг
цахилгаан үүсгүүр болон хотхоны хооронд дуу чимээ тусгаарлагч болох юм. Тиймээс
төслөөс ажилчдын хотхонд үзүүлэх дуу чимээний нөлөө маш бага буюу зөвшөөрөгдөх
стандарт түвшнээс бага бөгөөд үлдэгдэл нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзлээ.
Барилгын талбайн ажилчдад үзүүлэх нөлөө
Бусад уурхайнуудын жишээнээс харахад уурхайн талбайд хүнд техник хэрэгслүүд ажиллаж
буй хэсэгт, туузан дамжлага, бутлагч ажиллаж буй хэсгүүд болон ачилт хийж буй машины
ойролцоо дуу шуугианы түвшин нэмэгдэж 85 дБа-аас давах тохиолдол байдаг (Deshmukh
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et al. 2018; Engel ба Kosala 2007). ХАТ-ийн хувьд уурхайд ажиллаж буй хүнд даацын техник
хэрэгслүүд болох хаягдал чулуу ачигч, түүнийг тээвэрлэгч машин болон бульдозер зэрэг
техникүүдийн ойролцоо дуу шуугианы түвшин төслийн холбогдох стандартаас (Хүснэгт 5ыг харах) давах магадлал өндөр юм. Хэдий тийм боловч, стандартаас давсан дуу шуугианы
түвшний нөлөөлөл их дуу чимээтэй нөхцөлд ажиллах хугацаанаас шууд хамааралтай.
Жишээ нь, уурхайн ажилтан орчны дуу чимээний түвшин 85 дБа-аас өндөр нөхцөлд 8
цагаас дээш хугацаагаар ямар нэгэн хувийн хамгаалах хэрэгсэлгүйгээр ажиллах
тохиолдолд энэхүү стандартаас давсан үзүүлэлтийн нөлөө маш их байна.
Дээр дурдсан нөхцөлд үндэслэн төслийн ажилчид ХАТ-ийн үйл ажиллагааны зарим
талбайд Бага болон Дунд түвшний дуу шуугианы нөлөөнд өртөнө гэж энэхүү үнэлгээнд авч
үзлээ.
Бууруулах арга хэмжээ
ХАТ-ийн уурхайн үйл ажиллагааны үед дуу шуугианы түвшнийг бууруулахад доор дурдсан
бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй:
•

Боломжтой тохиолдолд, дуу шуугианы нийлбэр түвшнийг бууруулах зорилгоор хүнд
даацын техник хэрэгслүүдийн тоог бууруулах;

•

Боломжтой тохиолдолд дуу намсгагчтай техник хэрэгслүүд сонгох;

•

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу техник хэрэгслүүдэд байнгын үзлэг, хяналт хийх,

•

Шаардлагатай тохиолдолд дуу чимээ их гаргаж буй техник хэрэгслийг тойруулан дуу
шуугиан сааруулагч байрлуулах;

•

Техник хэрэгслүүдийг шаардлагагүй тохиолдолд унтрааж байх;

•

Дуу чимээ ихтэй техник хэрэгсэл болон ажлын байрны орчимд анхааруулах тэмдэг
байршуулж, уурхайн ажилчдыг эдгээр техник хэрэгслийг хэрэглэхээс өмнө болон
ажлын талбайд нэвтрэхээс өмнө тохирсон ХХХ-ээр хангах;

•

Уурхайн ажилчдыг дуу чимээний түвшинг төслийн стандарт түвшин хүртэл
бууруулах боломжтой ХХХ-ээр хангах;

•

Дуу чимээ, чичиргээний түвшинг байнгын давтамжтай хянаж, төслийн стандартаас
давсан дуу чимээтэй нөхцөлд ажиллаж буй ажилчдын ажиллах цагийн хуваарийг
тохирсон хэмжээнд хүргэж, зохицуулах;

•

Дуу шуугиантай холбоотой ямар нэгэн санал, гомдлыг гомдол бүртгэх журам
ашиглан бүртгэж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

Дээр дурдсан дуу чимээний нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тухай бүрт нь авч
хэрэгжүүлснээр дуу чимээний үлдэгдэл нөлөөллийг маш бага байлгах боломжтой юм.
Тээвэрлэлтийн дуу чимээний нөлөө
Хүдэр, хаягдал чулуулаг тээвэрлэгчид 83-90 дБа-ийн дуу чимээний түвшинтэй техникүүд
байна. Эдгээр төлөвлөсөн ачааны машинууд (CAT740B, CAT773D) нь 70-74 дБа-ийн дотоод
орчны дуу чимээний түвшинтэй ба хаалга цонх нь хаалттай нөхцөлд энд ажиллаж буй
ажилчинд ямар нэгэн мэдэгдэхүйц нөлөөлөл байхгүй гэж үздэг. Тээвэрлэлтийн замын
дагууд ямар нэгэн мэдрэмтгий хүлээн авагч байхгүй тул Алтан Нар болон Хөндий ОТЗТ-д
уг замын үйл ажиллагаанаас үзүүлэх ямар нэгэн сөрөг нөлөө байхгүй.
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Чичирхийллийн нөлөө
ХАТ үйл ажиллагааныхаа оргил үед долоо хоногт хамгийн дээд тал нь 3 хүртэл удаагийн
тэслэлт гүйцэтгэнэ. Тэсрэлтэээс үүсэх дуу чимээний түвшин стандарт түвшнээс давах
магадлалтай боловч энэ нь маш богино хугацаанд үргэлжилнэ. Тиймээс, бусад бүх аюулгүй
ажиллагааны арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд тэсэлгээний ажлаас ямар
нэгэн мэдэгдэхүйц нөлөөлөл үүсэхгүй юм.
Хүнд даацын техник хэрэгсэл болон нягтруулагч зэрэг гар багажтай ажиллаж буй ажилчид
чичирхийллийн нөлөөнд өртөх магадлал өндөр байна. Чичирхийллийн нөлөөнд удаан
өртсөн ажилчид үе мөч, булчингийн чангаралт, тэнцвэрээ алдах, хараа муудах болон бусад
бэртэл гэмтэл авах зэрэг эрүүл мэндийн хувьд сөрөг нөлөөнд өртөх магадлал ихтэй. Монгол
улсын холбогдох стандартууд болон ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн шаардлагад мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлэх чичирхийллийн босго түвшинг ямар нэгэн байдлаар тодорхой тусгаагүй
байна. Тиймээс, ХАТ-ийн хувьд тусгайлсан арга хэмжээ тодорхойлоогүй. Гэвч болзошгүй
чичирхийллийн нөлөөг бууруулах зорилгоор дараах ерөнхий арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна:
•

Боломжтой тохиолдолд доргилт бууруулагчтай техник сонгох;

•

Үйдвэрлэгчийн зааврын дагуу техник хэрэгслүүдэд байнгын засвар үйлчилгээ хийх;

•

Чичиргээ ихтэй техник хэрэгслүүд болон ажлын талбайд анхааруулах тэмдэг
байршуулж, энд ажиллахаас өмнө ажилчдыг зохих ХХХ-ээр хангах;

•

Мэдрэмтгий газруудад болон чичиргээ ихтэй хэрэгслүүдэд доргилтын түвшинг
хянаж, төслийн стандартаас давсан чичиргээтэй нөхцөлд ажиллаж буй ажилчдын
ажлын цагийг багасгах, зохицуулалт хийх;

•

Боломжтой тохиолдолд, доргио ихтэй техникүүд болон талбайд доргилт сулруулах
суурь тавих;

•

Ажилчдад тэсэлгээний хуваарийг мэдээлэх;

•

Доргилт, чичрхийлэлтэй холбоотой санал гомдлыг, гомдол бүртгэх хуудсаар
бүртгэж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,
Уурхайн хаалт ба татан буулгалт

Хаалтын үед ашиглахаа больсон техник хэрэгслүүд болон газар дээрх байгууламжуудыг
буулгаж зөөвөрлөх тээврийн хэрэгслүүдээс дуу чимээний нөлөө үүсэж болзошгүй. Гэвч
эдгээр үйл ажиллагаа нь удаан үргэлжлэхгүй учир уурхайн хаалтын үед мэдэгдэхүйц дуу
шуугианы нөлөө байхгүй гэж үзсэн. ХАТ-ийн Хаалтын Менежментийн Төлөвлөгөөг уурхайг
хаахаас 3 жилийн өмнө боловсруулж, үүнд ажилчдын эрүүл мэнд болон аюулгүй
ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээг нарийвчлан тусгана.
Үлдэгдэл нөлөөллийн дүгнэлт
Хүснэгт 7-д болзошгүй үлдэгдэл нөлөөллүүдийг нэгтгэж, ХАТ-ийн үйл ажиллагаанд
хэрэгжүүлэх боломжтой бууруулах арга хэмжээнүүдийг мөн тусгав.
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Нөлөө

Хүлээн
авагч

Үе шат
Үйл ажиллагааны

NV
01

ХАТ-ийн
барилгын талбай
дахь төслийн
холбогдох
стандартыг
давсан дуу
чимээний түвшин

Барилгын
ажилчид

x

x

Сайжруулах/менежментийн/бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл нөлөө

•

Дуу чимээ,
чичирхийллийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Маш бага

Дуу чимээ,
чичирхийллийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Маш бага

Хаалтын

№

Барилгын

Хүснэгт 7 Дуу чимээ, чичирхийллийн үлдэгдэл нөлөөллийн дүгнэлт

•
•
•
•
•

•
•

NV
02

ХАТ-ийн үйл
ажиллагааны
талбай дахь
төслийн
холбогдох
стандартаас
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•

•

Нэгэн зэрэг ажиллах хүнд техник хэрэгслүүд болон
чулуулаг тээвэрлэгч хэрэгслүүдийн тоог аль болох бага
байхаар барилгын ажлын үйл ажиллагааг төлөвлөх;
Боломжтой тохиолдолд, дуу чимээ, чичирхийлэл
бууруулагчтай техник, технологи сонгох;
Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу барилгын ажлын тоног
төхөөрөмжүүдэд байнгын үзлэг, засвар хийх;
Техник, хэрэгслүүдийг шаардлагагүй тохиолдолд бүрэн
унтрааж байх;
Дуу чимээ ихтэй ажлын байранд зөвхөн тусгайлан
зөвшөөрөгдсөн ажилчдыг ажиллуулах;
Дуу чимээ, чичирхийлэл ихтэй техник хэрэгслүүд болон
ажлын талбайд анхааруулах тэмдэг байршуулж, энд
ажиллахаас өмнө ажилчдыг зохих ХХХ-ээр хангах;
Ажилчдыг дуу чимээний түвшинг төслийн стандарт түвшин
хүртэл бууруулдаг ХХХ-ээр хангах;
Дуу чимээ, чичирхийлэл ихтэй ажлын байруудад байнгын
хяналт хийж, тэнд ажиллаж буй ажилчдын ажиллах цагийг
багасгах, зохицуулах маягаар төслийн стандартаас давсан
дуу чимээний нөлөөг бууруулах;
Боломжтой нөхцөлд нийлбэр дуу чимээний түвшинг
багасгах зорилгоор газар шорооны техник хэрэгслүүдийн
тоог бууруулах;
Аль болох дуу чимээ, чичирхийлэл бууруулагчтай техник
хэрэгсэл сонгох;
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Үе шат

давсан дуу
чимээний түвшин

Сайжруулах/менежментийн/бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

•

ЭМААБО-ны
Менежментийн
төлөвлөгөө

•

•
•

•

•
•
•

•
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Үлдэгдэл нөлөө

Хаалтын

Хүлээн
авагч

Үйл ажиллагааны

Нөлөө

Барилгын

№

Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу техник хэрэгслүүдэд
байнгын засвар үйлчилгээ хийх;
Боломжийг харгалзан дуу чимээ их гаргаж буй техник
хэрэгслүүдийн эргэн тойронд дуу чимээ намсгагч
байрлуулах;
Шаардлагагүй тохиолдолд бүх техник хэрэггслүүдийг бүрэн
унтраах;
Дуу чимээ, чичирхийлэл ихтэй техник хэрэгслүүд болон
ажлын талбайд анхааруулах тэмдэг байршуулж, эдгээр
техниктэй ажиллахаас өмнө ажилчдыг зохих ХХХ-ээр
хангах;
Чичирхийлэл ихтэй талбай болон суурин техник
хэрэгслийн доор чичирхийллийн хүчийг сулруулах суурь
дэвсэх;
Уурхайн бүх ажилчдад тэсэлгээний ажлын хуваарийг
танилцуулах;
Ажилчдыг дуу чимээний түвшинг төслийн стандарт түвшин
хүртэл бууруулах дуу чимээ намсгагч ХХХ-ээр хангах;
Дуу чимээ, чичирхийлэл ихтэй ажлын байруудад байнгын
хяналт хийж, тэнд ажиллаж буй ажилчдын ажиллах цагийг
багасгах, зохицуулах маягаар төслийн стандартаас давсан
дуу чимээний нөлөөг бууруулах;
Дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөтэй холбоотой санал
гомдлыг бүртгэхэд гомдол бүртгэх хуудас ашиглаж,
холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
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ХӨРС
БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн жагсаалт
БОННҮ
ОББХАХТ
ОУСК
ХАТ
ГХЖ
TMP
WMP

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Онцгой байдлын бэлтгэл, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө
Олон улсын санхүүгийн корпорац
Хөндий алтны төсөл
Газар хөндөх журам
Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Үгсийн тайлбар
Аймаг
Сум
Баг

Монгол Улсын газар нутгийн орон нутгийн дээд түвшний засаг захиргааны
нэгж
Аймгийн дараах нэгж; Монгол Улсын засаг захиргааны хоёрдугаар зэргийн
нэгж
Сумын дараах нэгж; Монгол Улсын засаг захиргааны гуравдугаар зэргийн
нэгж
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ХӨРС
БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

ГАЗРЫН ГАДАРГА, ЛАНДШАФТ, ГЕОЛОГИ, ХӨРС БОЛОН
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Танилцуулга
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний энэхүү бүлэгт
төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон хаалтын үе шатнаас үүсэж болох орон нутгийн
газрын гадарга, ландшафт, геологи, хөрс болон газар хөдлөлттэй холбоотой болзошгүй
нөлөөллийг авч үзсэн болно.
Нөлөөллийн үнэлгээг урьд өмнө нь тус БОННҮ-ний баримт бичигт тусгасан төсөлдсуурилсан аргачлалаар хийсэн болно. Энэ бүлэгт болзошгүй нөлөөллийн эх
үүсвэрүүдийг тоймлож, үлдэгдэл нөлөөллийг үнэлж, мөн эдгээр нөлөөлөлд өртөгчид,
тэр дундаа эмзэг гэж ангилж болох хүлээн авагчдыг тодорхойлсон болно.
Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэхийн тулд барилгын, үйл ажиллагааны болон хаалтын үе
шатуудад авах тодорхой арга хэмжээнүүдийн талаар мөн авч үзсэн. Тус бүлэгт мөн
урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, нөхөн сэргээх эсвэл сэргийлэх боломжгүй гэж
тодорхойлогдсон нөлөөллүүдийг нөхөх менежментийн арга хэмжээнүүдийг мөн
тоймлосон.
Нөлөөллийг тодорхойлох үүднээс, Хөндий алтны төслийн газар нутаг эдгээрээс бүрдэнэ
гэж үзэв:
•

Баян хөндий болон Алтан нар талбайд;

•

Шинээр барьсан эсвэл сайжруулсан зам; болон

•

Барилгын ажилд хэрэглэх материалын карьер.
Нөлөөллийн эрчмийн шалгуур

Хүлээн авагчийн мэдрэмтгий чанар нь төрөл, нөхцөл байдал болон хүлээн авагчийн
өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвараас хамаарч өөрчлөгдөнө. Газрын гадарга,
ландшафт, геологи, хөрс болон газар хөдлөлтөд мэдрэмтгий хүлээн авагчдад үзүүлэх
болзошгүй нөлөөллийн эрчмийг Хүснэгт 1-д тайлбарлав. Тухайн нөлөөллийн цар хүрээг
хүлээн авагчид үзүүлэх нөлөөллийн хэр удаан хугацаанд уршиг үлдээх эсэхээс
хамааран тогтоосон. Эдгээр шалгуурыг Хүснэгт 2-т үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Газрын гадарга, ландшафт, геологи болон хөрс зэрэг хүлээн авагчдын
мэдрэмтгий байдлын шалгуур
Хүлээн
авагчийн
мэдрэмтгий
байдал
Өндөр

Дунд

Хүлээн авагчийн төрөл

•
•

Худаг, малчдын бэлчээрийн ойролцоох өнгөн хөрсний нөөц
Онц ач холбогдол бүхий амьдрах орчин, тэргүүлэх экосистемийн
үйлчилгээ эсвэл тэргүүлэх төрөл зүйлүүдийг тэтгэх өнгөн хөрс

•

Бусад өнгөн хөрс
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Бага

•

Малчид болон орон нутгийн замаар зорчигчдод төслийн талбайн
харагдах байдлын үзүүлэх нөлөө

•
•
•

Төслийн талбайн газрын гадарга
Түр урсацтай сайрын ландшафтын шинж төрх
Цөл хээрийн ландшафтын шинж төрх

Хүснэгт 2 Газрын гадарга, ландшафт, геологи, хөрсний нөлөөллийн шалгууруудын цар
хэмжээ
Нөлөөллийн
цар хэмжээ
Ашигтай

Нөлөөллийн төрөл
•

Нөөц эсвэл хүлээн авагчид үзүүлэх эерэг эсвэл ашигтай нөлөө

Маш бага

•

Нөөц/хүлээн авагчийн богино хугацааны доройтол эсвэл өөрчлөлт (таваас
доош жил)

Бага

•

Нөөц/хүлээн авагчийн түр зуурын (төслийн хэрэгжих хугацаанаас богино)
доройтол эсвэл өөрчлөлт

Дунд

•

Нөөц/хүлээн авагчийн түр зуурын (төслийн хэрэгжих хугацаанд, хаалт болон
хаалтын дараах хяналтыг багтаасан) доройтол эсвэл өөрчлөлт

Өндөр

•

Нөөц/хүлээн авагчид байнгын доройтол эсвэл өөрчлөлт үүсэх

Болзошгүй нөлөөлөл
Танилцуулга
Хөндий алтны төслийн болзошгүй нөлөөллүүдийг суурь судалгааны мэдээллийн
үнэлгээ, нөхцөл байдал, мэдрэмтгий чанарууд, мөн барилга, ашиглалтын болон
хаалтын үйл ажиллагааны одоогийн ойлголтуудад үндэслэн гаргасан. Гол мэдрэмтгий
хүлээн авагчдад дараах багтана:
•
•

Бэлчээр болон экологийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төрөл зүйлсийг тэтгэх хөрс
Оршин суугчид, малчид, мөн мал амьтан.
Хөрсний эвдрэл

Барилгын ажил нь зарим талаар хөрсний нөөцөд нөлөөлөх, улмаар алдагдахад хүргэнэ.
Тухайн газар оронд өнгөн хөрс нь нимгэн байна. Барилгын ажлын үед гарсан эвдрэл нь
хөрсний доод давхарга салхинд элэгдэх, органик болон тэжээллэг агууламж багасаж
улмаар хөрсний бүтэц алдагдахад хүргэнэ. Энэ нь малчдын ашиглах бэлчээрт нөлөөлж
болзошгүй.
Түүнчлэн, нөхөн сэргээсэн хөрс нь тогтвортой бус байх нь элбэг ба сул бүтэцтэйн улмаас
ач тус багатай байдаг. Барилгын ажлын дараах аливаа нөхөн сэргээлтийг газрын эвдрэл
болон нөхөн сэргээлттэй холбоотой сайтар боловсруулагдсан журамд суурилан
болгоомжтойгоор хийж гүйцэтгэх ёстой.
Төслийн хамаарал бүхий байнгын дэд бүтцийн ул мөрнөөс үүдэлтэй өнгөн хөрсийг
боломжтой тохиолдолд хуулж төслийн талбайн нөхөн сэргээлтэд дахин ашиглахаар
хадгална. Төслийн хэрэгжих хугацаанд байнгын дэд бүтэц, барилгуудын доор орших
хөрсний бүтэц нь алдагдана.
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Төслийн үйл ажиллагааны үед өнгөн хөрсөнд хатуу хучилтгүй замын дагуу тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй үргэлжилсэн эвдрэл үүсэж болзошгүй.
Хөрсний бохирдол
Төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон хаалтын үе шатуудад доорхоос үүдэн хөрсний
бохирдол үүсэх боломжтой:
•

хаягдлын нэгдсэн байгууламжийн төлөвлөлтгүй урсац;

•

санамсаргүй байдлаар химийн бодис, түлш, тос асгарах;

•

аюултай материалын зохисгүй хадгалалт;

•

хог хаягдлыг төслийн талбай дээр ландфил хаягдлын байгууламжид зайлуулах;

•

засвар үйлчилгээ муу хийсэн тээврийн хэрэгсэл; болон

•

хүдэр болон хаягдал овоолгын тоос шороо дэгдэх.

Түүнчлэн дээрх болзошгүй бохирдуулагч үйл ажиллагаануудаас гадна, төслийн
талбайгаас авсан хөрсний дээжээс байгальд тохиолдох хүнд метал, хүнцлийн агууламж
их гарсан. Гурван дээжийн хүнцэл, зэс, молибдений агууламж нь элсэрхэг хөрсөн дэх
бохирдуулагчийн агууламжийн үндэсний MNS 5850:2008 стандартад зөвшөөрсөн
хэмжээнээс их байсан. (Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.).
Газрын гадаргын өөрчлөлтүүд
Хаягдлын нэгдсэн байгууламж (ХНБ) нь Хөндий алтны төслөөс үүдэх хамгийн том
газрын гадаргын өөрчлөлт болох юм. Тус ХНБ нь өндрөөрөө 150 м хүрч болзошгүй ба
малчдад болон замаар зорчигчдод харагдахуйц байх болно. Ил уурхайн ам нь мөн өөр
нэгэн газрын гадаргын нөлөөлөл байх магадлалтай. Газрын гадаргын өөрчлөлт нь
төслийн талбайн усны шүүрэлд нөлөөлөх, улмаар экологи болон урт хугацаандаа усны
хангамжид нөлөөлж болзошгүй юм.
Төслийн талбайг тэгшлэх, газар шорооны ажлын үр дүнд бага зэрэг газрын гадаргын
өөрчлөлт мөн гарах болно. Барилгын ажлын дараагаар, талбайг тэгшлэх мөн цэвэрлэх
ажил хийгдэж дуусах болно. Барилгын материалын карьерийг барилгын ажил дуусгавар
болсны дараагаар газрын байдалд нийцүүлж, нөхөн сэргээх болно.
Геологи
Уурхай нь олборлосон материалаа газрын гадаргад гаргасны дараагаар тэр нь исэлдэх,
улмаар хүчлийн шүүрэл бий болгож болзошгүй. Энэхүү байгалийн үйл явц нь чулуулаг
дахь сульфидууд нь агаар болон устай харилцан үйлчлэлцэхэд хүхрийн хүчил үүсдэг.
Хүчил бий болох эрсдэл нь Баян хөндий ордод маш бага бол Алтан нар ордод дунд
зэрэг гэж дүгнэж байна. Гэвч, төсөл хэрэгжүүлэгч нь болзошгүй нөлөөллийг бууруулахын
тулд Хүчлийн чулуулгийн шүүрлийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Бүлэг C7: Хаягдал-д уурхайн хаягдлын үнэлгээ, менежментийн
талаар дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.
Газрын гадарга доор орших байгууламж нь газар шорооны ажлын улмаас орон нутгийн
геологид нөлөөлөх боломжтой. Гэвч энэ нөлөө нь маш бага хэмжээний байх төлөвтэй.
Геологи нь нарийн төвөгтэй хэдий ч байгаль орчны түвшинд төслийн талбай дахь
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барилга болон бүтээн байгуулалтын ажилтай холбогдолтой тухайн геологийн
мэдрэмтгий байдал нь бага.
Ландшафт
Алтны уурхайн үйл ажиллагааг нэвтрүүлснээр, мөн хамгийн чухал нь 150 метрийн өндөр
хүрч болзошгүй уурхайн талбай дах хаягдлын овоолго нь төслийн барилга, үйл
ажиллагаа, хаалтын үе шатанд газрын төрх байдлын нөлөө болж, улирлын чанартай
нүүдэллэх малчид болон замаар зорчигчдод нөлөөлөх магадлалтай. Түүнчлэн уурхайн
ам нь малчид болон замаар зорчигчдод мөн нөлөөлж болзошгүй.
Газар хөдлөлтийн төлөв
Газар хөдлөлтийн эрчмийг үнэлэх МСК-64 шатлалын дагуу Хөндий алтны төслийн
судалгааны талбай нь 8 баллын газар хөдлөлтийн бүсэд орших ба энэ зэргийн газар
хөдлөлтийн идэвхжил 10,000 жилд нэг удаа тохиох давтамжтай аж. Монгол орны дорнод
хэсэг болон Хөндий алтны төслийн талбайн газар хөдлөлтийн аюул болон эрсдэл нь
харьцангуй бага. Газар хөдлөлтийн эрсдэл бууруулалтыг зураг төслийн үе шатанд
зохицуулах болно.
Нөлөөллийн үнэлгээ
Танилцуулга
Энэ хэсэгт Төслийн барилгын ажил, үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөллийг хамрах ба
болзошгүй нөлөөллийн цар хэмжээг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл бууруулахад
шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг тогтоож буй юм. Дээрх нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээнүүдийн дараах үлдэгдэл нөлөөллийн эрчмийг Хэсэг 5.5.-д танилцуулав.
Барилга
Хөрсний эвдрэл
Өнгөн хөрс нь ерөнхийдөө болон энэ тохиолдолд мөн мэдрэмтгий хүлээн авагч болох
ба, тэр дундаа малын бэлчээр болон малчдын худгийн ойролцоох өнгөн хөрс нь маш
мэдрэмтгий юм. Барилгын ерөнхий үйл ажиллагаанууд, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн,
борооны усны менежмент болон газар шорооны ажил зэрэг нь хөрсний элэгдэлд хүргэж
болзошгүй.
Барилгын ажлын нөлөөнд эвдрэлд орох газрын хэмжээ нь харьцангуй жижиг. Энэ талбай
нь хэмжээгээрээ тусгай зөвшөөрлийн талбайн дээд тал нь 6%-ийг эзэлнэ. Өнгөн хөрсөө
эргэлт буцалтгүй алдах газрын талбай нь 2%-ийг бүрдүүлж байна. Хэрэв тус эвдрэлийг
баг, сум болон аймгийн түвшинд авч үзвэл харьцуулалт нь ялимгүй болж байгаа юм.
Хэсэг 5.5.1-д заасан холбогдох төлөвлөгөө, журмын хэрэгжилтээс хамаарч, барилгын
ажилтай холбоотой үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь Дунд зэрэг сөрөг.
Хөрсний бохирдол
Барилгын ажлын туршид хөрсний бохирдол үүсэж болзошгүй ба энэ нь ихэнхдээ
тээврийн хэрэгсэл болон бусад барилгын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн түлш
болон/эсвэл тос санамсаргүйгээр асгарах, аюултай материалын түр зуурын хадгалалт
зэргээс үүднэ.
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Өнгөн хөрс нь мэдрэмтгий хүлээн авагч ба мэдрэмтгий байдал нь өндөр гэж
тодорхойлогдсон. Хөрсний бохирдол нь ач холбогдол өндөртэй газруудад орон нутгийн
малчдын ашиглах, ялангуяа бэлчээрийн үйл ажиллагаатай холбоотой газрууд орно.
Доорх Зураг 1-д Шинэжинст сум болон Хөндий алтны төслийн хооронд орших малчдын
өвөлжөөний байршлуудыг харуулна. Бохирдсон хөрс болон малчдын үйл ажиллагаа нь
ямар нэгэн байдлаар давхцах боломж бага байгааг уг зургаас харж болно.
Үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь Бага зэрэг сөрөг.
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Зураг 1 Малчдын өвөлжөө
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Газрын гадаргын өөрчлөлт
Барилгын талбай тэгшлэлт болон газар шорооны ажил нь төслийн талбай дээрх
байгууламжуудад зориулж жигд, тэгш хавтгай суурь талбай бэлдэж өгөх шаардлагатай.
Барилгын материалыг зориулалтын карьерээс нийлүүлэх ба Газар хөндөх журам (ГХЖ),
холбогдох зөвшөөрлүүдийн дагуу нөхөн сэргээх, өө дарах ба үүний зарим хэсгийн
уурхайн хаягдал овоолгоос авах болно. Барилгын ажил, газар шорооны ажил болон
малтлагын ажлын үр дүнд үүссэн гадаргын усны урсгалын өөрчлөлт нь ургамлын аймагт
нөлөөлнө.
Ерөнхийдөө, газрын гадаргад өөрчлөлт үзүүлэх хүлээн авагчийн мэдрэмтгийн байдал
нь бага. Газар шорооны ажилтай холбоотойгоос бусад газрын гадаргын ямар нэгэн
өөрчлөлт нь богино хугацааны байна (5 жилээс бага). Эдгээр нь хэмжээний хувьд бага
ба нөлөөллийн цар хэмжээ нь мөн бага байхаар байна.
Барилгын ажилтай холбоотой газрын гадаргын өөрчлөлтийн үлдэгдэл нөлөөллийн
эрчим нь ялимгүй бага.
Ландшафт
Барилгын ажил ахих тусам төслийн талбайн төрх байдал нь аажмаар цөлийн төрхөөс
байнгын үйл ажиллагаатай алтны уурхайн хэлбэрт шилжинэ. Эхэн үедээ барилгын үе
шатанд ургамлын бүрхүүл нь алдагдах, барилгын тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн болон хамаарал бүхий барилга, бүтээн байгуулалтын ажлаар
тодорхойлогдоно. Тиймээс барилгын үе шатны газар орны төрх байдалд үзүүлэх
хамгийн их нөлөө нь мөн барилгын ажлын оргил үед тохионо.
Барилгын үе шатанд гол харагдах байдал нь газрын гадаргын өндөрлөг цэгүүд, төслийн
талбайг дамнасан, урагш чиглэх замыг багтаасан зураглал байна. Энэхүү харагдах
байдал нь тухайн төслийн талбайн алслагдсан байдал, ашиглалт багатай зэргээс үүдэн
мэдрэмтгий чанар багатай хүлээн авагч гэж үзнэ. Харагдах байдалд ойролцоогоор бүтэн
нэг жилийн турш барилгын ажил нөлөөлнө. Богино хугацааны нөлөө гэдэг утгаараа
малчид болон оршин суугчдад үзүүлэх нөлөө бага.
Тиймээс барилгын ажлын үед газар орны байдал болон харагдах байдалд үзүүлэх
үлдэгдэл нөлөөлөл нь ялимгүй бага гэж үзэж байна.
Үйл ажиллагаа
Хөрсний эвдрэл
Үйл ажиллагааны үеэр засвар үйлчилгээний ажил, тэр дундаа хатуу хучилтгүй зам дагуу
хөрсний эвдрэл гарах магадлалтай. Урьд өмнө ашиглаагүй атар газарт зөвшөөрөлгүй
нэвтрэх, төслийн талбайн ойролцоо тээврийн хэрэгслээр зорчих нь мөн хөрсөнд
нөлөөлж болзошгүй.
Үйл ажиллагааны хэрэгцээнд зориулсан материалын тээвэр нь багахан хэмжээтэй ба
урьдчилан тодорхойлсон замаар л хийгдэнэ.
Жолооч нарыг шороон замаар явуулахгүй, мөн урьдчилан заасан газар зогсох
шаардлагатайгаар зорчиж хөрсний эвдрэлээс сэргийлнэ. Эрдэнэ Монгол ХХК нь
улирлын чанартай хайгуулын ажлын үеэр замын хөдөлгөөний хяналтыг хэрэгжүүлж
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эхэлсэн байна. Орон нутгийн иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, уулзалт нь орон нутгийн
байгаль орчны мэдрэмтгийн байдал болон засмал замгүй газраар зорчихтой холбоотой
мэдлэг олгох зэрэг байж болно.
Холбогдох менежментийн төлөвлөлтийн явцад тусгагдсан арга хэмжээнүүд болон сайн
туршлагуудыг авч үзээд, хөрсний эвдрэл нь богино хугацаатай бөгөөд 5 жилээс доош
үргэлжилнэ гэж үзэж байна. Тиймээс энэ нөлөөллийн цар хэмжээ нь маш бага байна гэж
дүгнэв.
Голлох мэдрэмтгий хэсгүүд дэх өнгөн хөрсний хамгийн муу хувилбарыг тооцоолж
уурхайн үйл ажиллагааны үед үлдэгдэл нөлөөлөл нь Бага зэрэг сөрөг байна гэж үзэв.
Хөрсний бохирдол

Асгаралт, гоожилт
Хөрсний бохирдол нь төслийн үйл ажиллагааны үеэр химийн бодис, урвалж (жишээ нь
натрийн цианид), түлш эсвэл тос зэрэг нь асгарах, гоожих, эсвэл аюултай, аюулгүй
хаягдлын хадгалалт, зайлуулалтаас үүдэж болзошгүй. Хөрсөнд шууд алдагдахаас
сэргийлж бүх химийн бодис болон түлш хадгалах цистерн, дизель цахилгаан үүсгүүр,
бусад тоног төхөөрөмж нь Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөөнд заасны
дагуу, тохирох давхар хоёрдогч агуулахтай байна.
Эрдсийн бус хаягдлыг төслийн талбай дээр Төслийн стандартуудыг хангаж, Хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу бий болгосон хог хаях цэгт газарт булж
зайлуулснаар хөрсөнд үзүүлэх нөлөөллийг багасгана. Санамсаргүй байдлаар асгах
эсвэл хог хаягдал зайлуулж хөрсний бохирдол үүсгэхээс сэргийлэх менежментийн гол
арга замууд нь барилгын үе шаттай ижил ба Хэсэг 5.5.2.2.-т тайлбарласан болно. Үүнд
өнгөн хөрсийг мэдрэмтгий байдал ихтэй хүлээн авагч гэж тодорхойлсон. Өнгөн хөрсний
бохирдол нь онцгой ач холбогдолтой газруудад орон нутгийн малчдын хэрэгцээний
газрууд орно.
Бохирдуулагч асгарах, гоожиход Онцгой байдлын бэлтгэл, хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээг үр дүнтэй авч хэрэгжүүлснээр нөлөөллийг нь богино
хугацаанд байлгах (5 жилээс доош), улмаар нөлөөллийн цар хэмжээ нь бага байх давуу
талтай.

Байгальд тохиолдох металл
Төслийн талбайгаас цуглуулсан суурь мэдээллийн дагуу зарим байршилд байгалиасаа
тохиолдох хүнд металл, тэр дундаа хүнцэл, молибдений агууламж их байна. Байгальд
тохиолдох энэхүү бохирдлын талаар Хэсэг 5.3.3 болон суурь судалгааны Бүлэг B7: Хог
хаягдал; Бүлэг 2.4.8.-д дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
Эдгээр байршлуудад газар, хөрс ухах нь дээрх металлууд ил гарсан тохиолдолд
бохирдуулагчийн нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй. Түүнчлэн бохирдлын замналын дагуух
эрсдэлүүд байгаа ба энэ нь хуурай хаягдал овоолго салхиар үлээгдэх, мөн нэгдсэн хог
хаягдлын байгууламж зэргийн урсац зэрэг болно. Байгальдаа өндөр тунгаар тохиолдож
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буйг харгалзан явцын дундах дээж авалтыг бохирдол нь түгэж нэмэлт нөлөөлөл бий
болгохоос сэргийлж газар хагалах үед авах нь зүйтэй.
Тиймээс үйл ажиллагааны үед санамсаргүй байдлаар бохирдуулагчийн алдсанаас үүсэх
үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь Дунд зэрэг сөрөг гэж үзэв.
Ландшафт
Ландшафтын нөлөөлөл нь дийлэнхдээ Баян хөндийн хаягдал булах цэгтэй холбоотой
байх ба энэ нь боломжит өндрөөр 150 м хүрэхээр зураг төсөл боловсруулагдсан бол
Алтан нар талбайд дараагийн шатны бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор зураг төсөл
нь хийгдээгүй байна. Энэ нь одоогийн ландшафтад үзүүлэх томоохон өөрчлөлт юм. Мөн
уурхайн ам нь одоогийн газар орны төрхөд багагүй нөлөө үзүүлнэ.
Зураг 2-т үзүүлсний дагуу, үйл ажиллагаа нь өргөн тал, намхан толгодын хооронд
харьцангуй хавтгай газар явагдах ба 150 м өндөр овоолго нь малчид болон замаар
зорчих хүмүүст харагдана. Гэсэн хэдий ч төслийн талбайн харагдах байдал нь уурхай
болон дагалдах дэд бүтцийн хамтаар харагдах болно. Түүнчлэн, хаягдлын овоолгын
үзэгдэх байдлын нөлөөлөх хүний тоо нь мөн бага байх юм.

Зураг 2 Баян хөндий талбайн зураг
Үүнд, овоолгын өндөр нь их байх тусам хог хаягдлын цэгийн орон зайн ул мөр нь бага
байхыг онцлох нь зүйтэй. Уг ул мөр нь багасахад хөрсний эвдрэл, бэлчээр сүйтгэх, тоос
шороо босох нь багасаж байгаль орчинд үзүүлэх нийт нөлөө нь багасдаг.
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Тус нөлөөлөлд инженерийн шийдэл байхгүй учир харагдах байдлыг уул уурхайн бусад
дэд бүтэц, тэр дундаа үйлдвэрийн барилга, овоолго болон бусад байгууламжийн
хамтаар харж үзэх хэрэгтэй. Ингэснээр харагдах байдлаас үүсэх мэдрэмтгий чанар нь
цаг хугацааны хамтаар багасах болно. Дээрхэд үндэслэн төслийн талбайн хэмжээнд
харагдах байдалд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллийн эрчмийг Бага зэрэг сөрөг гэж үзэв.
Үлдэгдэл нөлөөлөл болон менежментийн/нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээнүүд
Барилга
Хөрсний элэгдэл, эвдрэл
Барилгын ажилтай холбоотой хөрсний элэгдэл нь Өнгөн хөрсний ашиглалтын журам
болон Газар хөндөх журам зэрэгтэй нийцүүлэн зохицуулагдах болно. Энэхүү журамд
өнгөн хөрсний ашиглалттай холбоотой төлөвлөлт, хөрс хуулалт, хадгалалт зэргийг
тусгасан:
•

Газар хөндөхийн өмнөх үнэлгээ;

•

Өнгөн хөрсний төрөл болон гүнийг үнэлэх;

•

Өнгөн хөрсний менежментийн журам (ӨХМЖ) болон Газар хөндөх зөвшөөрөл
зэрэгтэй нийцэж буй эсэх; болон

•

Ирээдүйд ашиглах зориулалттай өнгөн хөрсийг овоолгын байршилд
байрлуулах.

Зам дагуух тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нөлөөллийг замын дэд бүтцэд өөрт нь
суурилуулсан шийдлээр (борооны ус зайлуулах, орон нутгийн гидрологийг хадгалах үйл
ажиллагаа зэрэг), тоос дарах үйл ажиллагаа болон замын засвар үйлчилгээ зэргээр
шийднэ. Төслийн талбай дээр ажиллах бүх ажилчид, зочид болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт
замгүй газраар зорчих үйлдлийн хор уршгийн талаар танилцуулга болгон мэдээлж,
урьдчилан тодорхой замаар зорчих, мөн тэмдэг тэмдэглэгээний хурдны хязгаарыг даган
мөрдөх талаар зааварчлах болно. Бүх ажилчдад сургалт явуулж, тээврийн хэрэгслийг
зөвхөн Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хийнэ.
Хөрсний бохирдол
Барилгын бүх төрлийн үйл ажиллагаа нь Онцгой байдлын бэлтгэл, хариу арга
хэмжээний төлөвлөгөө, Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө (АММТ) болон
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө зэргийн нөхцөл шаардлагуудтай нийцэх болно.
Эдгээр төлөвлөгөөнүүд нь их хэмжээний аюултай материалын менежментийн үндсэн
арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж, асгарах, байгаль орчныг бохирдуулахаас сэргийлэх,
улмаар дээрх материалын аюулгүй хадгалалт, тээвэрлэлтийг хангана. Эдгээр арга
хэмжээнүүд нь байгаль орчинд учруулж болох эрсдэлтэйгээ дүйцэхүйц бөгөөд асгарч,
гоожсоноос үүдэх байгаль орчны нөлөөлөл нь бага байлгах талаар анхаарна.
Менежментийн үндсэн арга хэмжээнүүдэд:
•
Шингэн хэлбэртэй аюултай материалын (хаягдал тос болон уусгагч ) хадгалалт
нь доод тал нь 110%-ийн багтаамжтай хоёрдогч агуулах савтай байх ба энэ нь
газрын гадарга дээр, үл нэвчүүлэх чанар багатай байна;
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•

Асгарсан бохирдуулагч шингээгч хэрэгслүүд, хамгаалалтын тоног төхөөрөмж,
болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг аюултай материал хадгалж,
ашиглаж буй газар, төслийн талбай дээр бэлэн байлгах ба шаардлагатай үед
цэвэрлэх, нөлөөллийг бууруулахад ашиглана;

•

Аюултай материалыг зөвхөн Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн зүгээс зөвшөөрөл олгосон
эсвэл тусгай материал тээвэрлэхээр баталгаажуулсан туслан гүйцэтгэгчид
тээвэрлэнэ;

•

Инженерийн шийдэл бүхий баталгаажуулсан цэвэрлэх эсвэл зайлуулах арга
байхгүй бүх аюултай хог хаягдлыг төслийн талбай дээр тохирох цэвэрлэх эсвэл
зайлуулах арга зам бий болтол зохих аргаар хадгалах болно;

•

Тусгай дахин боловсруулах зөвшөөрөлтэй гэрээт гүйцэтгэгчээс бусад
тохиолдолд ба төслийн шаардлагад нийцсэн хаягдал зайлуулах байгууламж
Монгол Улсад олдох хүртэл, хаягдлыг төслийн талбайгаас гадагш илгээж
зайлуулах эсвэл цэвэрлэхгүй;

•

Бохирдуулагч асгарсан, гоожсон бүх тохиолдолд Онцгой байдлын бэлтгэл,
хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө болон Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх
журам зэргийг мөрдөнө.

Эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлж, асгарсан бодисыг шуурхай аюулгүйжүүлсний
дараагаар хөрсний бохирдлын нөлөөллийн цар хүрээ нь бага байх болно.
Газрын гадарга
Газар шорооны ажилтай холбоотойгоос бусад газрын гадаргын ямар нэгэн өөрчлөлт нь
богино хугацааны байна (5 жилээс бага). Тиймээс энэ нөлөөллийн цар хэмжээ нь маш
бага байна гэж дүгнэв.
Тиймээс барилгын ажлын үед газрын гадаргын өөрчлөлтийн нөлөөллийн эрчим нь
ялимгүй бага гэж үзэж байна.
Ландшафт
Харагдах байдалд барилгын ажил ойролцоогоор бүтэн нэг жилийн турш нөлөөлнө.
Богино хугацааны нөлөө гэдэг утгаараа малчид болон оршин суугчдад үзүүлэх нөлөө
бага.
Тиймээс барилгын ажлын үед газар орны байдал болон харагдах байдалд үзүүлэх
үлдэгдэл нөлөөлөл нь ялимгүй бага гэж үзэж байна.
Үйл ажиллагаа
Хөрсний эвдрэл
Зам дагуух тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үр нөлөөг замын дэд бүтцэд өөрт нь
суурилуулсан шийдлээр (борооны ус зайлуулах, орон нутгийн гидрологийг хадгалах үйл
ажиллагаа зэрэг), тоос дарах үйл ажиллагаа болон замын засвар үйлчилгээ зэргээр
шийднэ. Төслийн талбай дээр ажиллах бүх ажилчид, зочид болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт
ESIA_C4_Газрын гадарга, ландшафт, геологи, хѳрс болон газар хѳдлѳлтийн
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замгүй газраар зорчих үйлдлийн хор уршгийн талаар танилцуулга болгон мэдээлж,
урьдчилан тодорхой замаар зорчих, мөн тэмдэг тэмдэглэгээний хурдны хязгаарыг даган
мөрдөх талаар зааварчлах болно. Бүх ажилчдад сургалт явуулж, тээврийн хэрэгслийг
зөвхөн Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хийнэ.
Үйл ажиллагааны хэрэгцээнд зориулсан материалын тээвэр нь багахан хэмжээтэй ба
урьдчилан тодорхойлсон замаар л хийгдэнэ. Жолооч нарыг шороон замаар явуулахгүй,
мөн урьдчилан заасан газар зогсох шаардлагатайгаар зорчуулж хөрсний эвдрэлээс
сэргийлнэ. Орон нутгийн иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, уулзалт нь орон нутгийн
байгаль орчны мэдрэмтгий байдал болон засмал замгүй газраар зорчихтой холбоотой
мэдлэг олгох зэрэг байж болно .
Газрын эвдрэлийн бүх үйл ажиллагааг Газрын эвдрэл хяналт болон Нөхөн сэргээлтийн
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу зохицуулна. Тус төлөвлөгөө нь дотоод зөвшөөрөл
авах үйл явцын нөхцөл шаардлагуудыг тодорхойлно. Түүнчлэн хяналтгүй газар хөндөлт
болохоос сэргийлж тогтмол ажиглалт хийх болно.
Өнгөн хөрсийг Өнгөн хөрсний ашиглалтын журам болон Газар хөндөх журам зэргийн
дагуу зохицуулна. Энэ журмаар өнгөн хөрсний ашиглалттай холбоотой төлөвлөлт, хөрс
хуулалт, хадгалалт зэргийг тодорхойлсон. Элэгдлийг бууруулахын тулд бүх өнгөн
хөрсийг ангилж хадгалах болно. Засвар үйлчилгээ дууссан цагт өнгөн хөрсийг нөхөн
сэргээлтийн зорилгоор дахин ашиглах болно.
Хөрсний бохирдол

Асгаралт, гоожилт
Санамсаргүй байдлаар асгах эсвэл хог хаягдал зайлуулж хөрсний бохирдол үүсгэхээс
сэргийлэх менежментийн гол арга замууд нь барилгын үе шаттай ижил ба Хэсэг 5.5.2.2.т тайлбарласан болно. Өнгөн хөрсний бохирдол нь онцгой ач холбогдолтой газруудад
орон нутгийн малчдын хэрэгцээний газрууд орно.
Бохирдуулагч асгарах, гоожиход Онцгой байдлын бэлтгэл, хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээг үр дүнтэй авч хэрэгжүүлснээр нөлөөллийг нь богино
хугацаанд байлгах (5 жилээс доош), улмаар нөлөөллийн цар хэмжээ нь бага байх давуу
талтай. Түүнчлэн тогтмол засвар үйлчилгээний ажлын сацуу, мэдрэмтгий гэж
тодорхойлсон газруудад засвар үйлчилгээний ажлыг илүү давтамжтайгаар,
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу, эсвэл урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний дагуу
хийснээр өнгөн хөрсөнд нөлөөлөх эрсдэлийг улам багасгана.

Байгальд тохиолдох металл
Хүнд металлын агууламж байгалиасаа өндөр тунгаар тохиолдож буйг харгалзан үзэж
Эрдэнэ Монгол ХХК нь явцын дундах дээж авалтыг бохирдол нь түгэж нэмэлт нөлөөлөл
бий болгохоос сэргийлж газар хагалах үед авах менежментийн арга барилыг санал
болгож байгаа юм.
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Нөлөөллийг бууруулах болон менежментийн арга замын тойм
Хүснэгт 5.3 нь нөлөөлөл болон арга хэмжээнүүдийн тоймыг танилцуулна.
Хүснэгт 5.3 – Нөлөөлөл болон менежментийн тойм: Газрын гадарга, ландшафт, геологи, хөрс болон газар хөдлөлтийн төлөв
ID

Нөлөөлөл

Мэдрэмтгий
хүлээн авагч

Үе шат
Бари Ү/Алга
гаа

Хаалт

TLGS01

Төслийн ул
мөр үлдэх
газар дагуу
өнгөн хөрс
алдагдах

Хөрсний нөөц

X

X

X

TLGS02

Барилгын
материалд
зориулсан
карьерийн
улмаас өнгөн
хөрс алдагдах

Хөрсний нөөц

X

-

-
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Сайжруулалт/Менежмент/
Бууруулалтын арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөллий
н эрчим

a) Газар хөндөх
зөвшөөрөл (ГХЗ)-ийг
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн
дотоод үйл явцаар, өнгөн
хөрсийг хуулах, газар ухах
шаардлагатай ямар нэгэн
ажил эхлэхээс өмнө авна.
б) Өнгөн хөрсийг элэгдэлд
оруулахгүйн тулд тусад нь
хадгалж, нөхөн
сэргээлтийн ажилд ахин
ашиглана.
в) Хөрсийг үр дүнтэй
хадгалж буйг хянахын
тулд овоолгын хяналтыг
хийнэ.
a) Газар хөндөх
зөвшөөрөл (ГХЗ)-ийг
энгийн зөвшөөрөлд
мэдүүлэг өгөхөөс, мөн
аливаа ажил эхлэхээс
өмнө авах
б) ГХЗ-ийг олгох үйл
явцын хүрээнд
байршлуудыг байгаль

Өнгөн хөрсний
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг

Өнгөн хөрсний
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг
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TLGS03

Нөлөөлөл

Санамсаргүй
байдлаар
түлш, аюултай
бодис
асгарах,
гоожих
зэргээс хөрс
бохирдох

Мэдрэмтгий
хүлээн авагч

Өнгөн хөрс

Үе шат
Бари Ү/Алга
гаа

X
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X

Хаалт

X

ХӨРС БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Сайжруулалт/Менежмент/
Бууруулалтын арга хэмжээ

орчин болон нийгмийн
эрсдэлийн үзлэг хийнэ.
(в) ГХЗ-ийн журам нь:
• байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөллийг
багасгахад
шаардлагатай арга
хэмжээг тусгасан;
• эрдэс баялгийн нөөц
ашиглах Монгол Улсын
зохицуулалтуудыг
даган мөрдөх; мөн
• туслан гүйцэтгэгчийг
ажлаа дуусгахаас
өмнө ухашийг тэгшлэх,
өө дарж, нөхөн
сэргээлтийн ажил хийх
шаардлагуудаар
хангах.
a) Шингэн хэлбэртэй
аюултай материалын
(хаягдал тос болон
уусгагч) хадгалалт нь
доод тал нь 110%-ийн
багтаамжтай хоёрдогч
агуулах савтай байх ба
энэ нь газрын гадарга
дээр, нэвчүүлэх чанар
багатай байна.

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөллий
н эрчим

Аюултай
материалын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг
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TLGS04

Нөлөөлөл

Хөрс нь
санамсаргүй
байдлаар
түлш, аюултай
бодис
асгарах,
гоожих
зэргээс
бохирдох

Мэдрэмтгий
хүлээн авагч

Өнгөн хөрс

Үе шат
Бари Ү/Алга
гаа

X
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X

Хаалт

X

ХӨРС БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Сайжруулалт/Менежмент/
Бууруулалтын арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

b) Асгарсан бохирдуулагч
шингээгч хэрэгслүүд,
хамгаалалтын тоног
төхөөрөмж, болон бусад
шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийг аюултай
материал хадгалж,
ашиглаж буй газар,
төслийн талбай дээр
бэлэн байлгах ба
шаардлагатай үед
цэвэрлэх, нөлөөллийг
бууруулахад ашиглана.
c) Аюултай материалыг
зөвхөн зөвшөөрөл олгосон
эсвэл тусгай материал
тээвэрлэхээр
баталгаажуулсан туслан
гүйцэтгэгчид тээвэрлэнэ.
a) Инженерийн шийдэл
Хаягдлын
бүхий баталгаажуулсан
менежментийн
цэвэрлэх эсвэл зайлуулах төлөвлөгөө
арга байхгүй бүх аюултай
хог хаягдлыг төслийн
талбай дээр тохирох
цэвэрлэх эсвэл зайлуулах
арга зам бий болтол зохих
аргаар хадгалах болно.
b) Тусгай дахин
боловсруулах

Үлдэгдэл
нөлөөллий
н эрчим

Бага зэрэг
сөрөг
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Нөлөөлөл

Мэдрэмтгий
хүлээн авагч

Үе шат
Бари Ү/Алга
гаа

Хаалт

TLGS05

Байгальд
тохиолдох
хүнд
металлын
бохирдол

Хөрсний нөөц

X

X

X

TLGS06

Тээврийн
хэрэгсэл
орчин тойрны
өнгөн хөрсний
чанарт
нөлөөлөх

Хөрсний нөөц

X

X

X
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ХӨРС БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Сайжруулалт/Менежмент/
Бууруулалтын арга хэмжээ

зөвшөөрөлтэй гэрээт
гүйцэтгэгчээс бусад
тохиолдолд ба төслийн
шаардлагад нийцсэн
хаягдал зайлуулах
байгууламж Монгол Улсад
олдох хүртэл, хаягдлыг
төслийн талбайгаас
гадагш илгээж зайлуулах
эсвэл цэвэрлэхгүй.
Боломжтой бол хүнд
металлын агууламж ихтэй
гэж тогтоогдсон хэсгээс
зай барих. Ухаж гаргасан
шорооны тогтмол
хяналтын үр дүнг тусгаж,
суурь судалгааны
шаардлагуудыг даваагүй
эсэхийг баталгаажуулах.
Ухсан шороог торон
аргачлалаар янз бүрийн
гүнд шинжилж буйг хангах.
a) Мэдрэмтгий байдал
өндөр газрууд, мөн хатуу
хучилтгүй замын дагуу
тоос дарах ажил хийх.
b) Төслийн талбайн
танилцуулгын хүрээнд
сургалт, мэдээлэл олгоно.

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөллий
н эрчим

Газрын эвдрэл
хяналт болон Нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг

Тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг
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ID

TLGS07

TLGS08

Нөлөөлөл

Барилгын
сэтлэх,
дүүргэж
тэгшлэх үйл
явцын дүнд
үүсэх газрын
гадаргын
өөрчлөлт
Эрдэнэ
Монгол ХХКийн үйл
ажиллагааны
үр дүнд үүсэх
газрын төрх
болон
харагдах
байдлын
өөрчлөлт

Мэдрэмтгий
хүлээн авагч

Үе шат
Бари Ү/Алга
гаа

Хаалт

Төслийн талбай
дээрх газрын
гадаргын
өөрчлөлт

X

-

-

Нүүдэлчин
малчид болон
замаар
зорчигчид

X

X

-
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ХӨРС БОЛОН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Сайжруулалт/Менежмент/
Бууруулалтын арга хэмжээ

c) Урьдчилан
тодорхойлсон замаар л
зорчих болон замын
хурдны тэмдэглэгээг
мөрдөх.
a) Төслийн талбайг жигд
гадаргуу бий болгох
үүднээс тэгшлэх.
b) Бүх ухсан газар шороог
ГХЗ-ийн дагуу тухайн
газраас явахаасаа өмнө
нөхөн сэргээж, өө дарж
тэгшлэх ажил хийгдэнэ.
Бүх ухсан газар шороо,
газар хөндсөн түр зуурын
үйлдлүүдийг ГХЗ-ийн
дагуу тухайн газраас
явахаасаа өмнө нөхөн
сэргээж, өө дарж тэгшлэх
ажил хийгдэнэ.

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөллий
н эрчим

Газрын эвдрэл
хяналт болон Нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Газрын эвдрэл
хяналт болон Нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Дунд зэрэг
сөрөг
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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УСНЫ НӨӨЦ
Оршил
Тус бүлэгт Хөндий алтны төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон хаалтын үе шатуудад
үүсэж болох усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээний тухай өгүүлэв. Энэ бүлэгт мөн эдгээр
нөлөөллийг багасгах, урьдчилан сэргийлэхийн тулд хийж болох буруулах болон
менежментийн тодорхой арга хэмжээнүүдийг агуулсан болно.
Бодлого, Стандартууд болон Зээлдүүлэгчийн шаардлагууд
Бүлэг A2: Бодлого болон хууль эрх зүйн тогтолцоо нь Хөндий алтны төсөлд хамаарах
шаардлагуудыг агуулсан болно. Үүнд Монгол Улсад мөрдөгдөх усны нөөцийн Бодлого
болон хууль эрх зүйн тогтолцоог тоймлосон ба энэ нь усны нөөцийн менежментийн чухал
удирдамж болж өгч буй юм.
Төслийн усны хэрэгцээ
Тус хэсэгт танилцуулах төслийн усны хэрэгцээний тухай мэдээллийг 2019 оны 9 дүгээр
сарын 19-ний өдөр Тетра Тек компани бэлэн болгосон Техникийн бичиг баримт, Ус
нийлүүлэлтийн үнэлгээ-с авсан болно. (ТТ, 2019, 9-р сарын 19).
Төслийн барилгын үе шатанд дотоодын хэрэгцээ шаардлага нь нэмэгдэх ба энэ нь төслийн
үйл ажиллагаа болон хаалтын үе шатуудтай харьцуулахад илүү олон тооны хүн хүч
талбайд ажиллахтай холбоотой. Барилгын үйл явцад шууд шаардагдах усны хэрэгцээ мөн
(цемент зуурах, тоос дарах) байх боловч энэ нь төслийн ашиглалтанд оруулах, үйл
ажиллагааны үеийн хэрэгцээ шиг их байхгүй. Хэрэв ашиглалтанд оруулах, үйл
ажиллагааны үеийн хэрэгцээнд нийлүүлэхээр төлөвлөж буй хэмжээ хангалттай бол энэ нь
барилгын үе шатанд мөн хүрэлцээтэй байна гэсэн үг юм.
Төслийн усны хэрэгцээг тоймлон доорх Хүснэгт 5.1 Төслийн усны хэрэгцээний тойм .-д
үзүүлэв.
Хүснэгт 5.1 Төслийн усны хэрэгцээний тойм
Ус ашиглалт

Дотоод
хэрэгцээ

Үйл
ажиллагаа
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Зүйл

Ундны ус, хоол
хийх, угаалга,
шүршүүр, эрүүл
ахуй

Тоос дарах

Нэг хүнд ногдох усны
хэрэглээ
Кемпийн хүн ам
Дахин ашигласан усны
хувь хэмжээ (саарал ус)
Өдрийн нийт усны
хэрэгцээ
Ачааны машины
багтаамж
Ачааны машины тоо
Тээвэрлэлт (4-10 сарын
хооронд)
Өдрийн усны хэрэгцээ
(4-10 сарын хооронд)
Өдрийн тээвэрлэлт (113 сарын хооронд)
Өдрийн усны хэрэгцээ
(11-3 сарын хооронд)
Дотоодын хэрэглэсэн
усны дахин ашиглалт

Шаардлагатай
усны хэмжээ

Нэгж

180

литр/хүн/өдөр

380
60

%

45,600

литр/өдөр

10,000

Литр

2
8

/өдөр

160,000

литр/өдөр

3

/өдөр

60,000

литр/өдөр

68,400

литр/өдөр
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Ус ашиглалт

Зүйл

Тоос дарахад
шаардлагатай нэмэлт ус
(дээд хэмжээ)
Өрөмдлөг

Тээврийн
хэрэгслийн
засвар
3

үйлчилгээ

Боловсруулал
тын ус
Хаягдал бий 1,800
болсон
Хаягдлын
20
чийгшлийн
агууламж
Хаягдалд
360
хадгалагдаж
үлдсэн ус
Хаягдалд
360,000
хадгалагдаж
үлдсэн ус
Хүлэмжийн
3
тоо #
Хүлэмж тус
4,000
бүрийн усны
хэрэгцээ (4-10
сарын
хооронд)
Өдрийн нийт 12,000
усны хэрэгцээ
(4-10 сарын
хооронд)
Нийт усны хэрэгцээ

Тээврийн хэрэгсэл тус
бүрийг угаахад
шаардлагатай усны
хэмжээ
Угаасан тээврийн
хэрэгслийн #
Дахин ашигласан усны
хэмжээ
Тээврийн хэрэгсэл
угаахад алдагдсан усны
хэмжээ

Шаардлагатай
усны хэмжээ
91,600

Нэгж

литр/өдөр

Дээрх тоос
дарах
тооцооллыг
оруулсан
болно
10,000
Литр

30

/өдөр

80

%

60,000

литр/өдөр

4.2

L/s

569,200
7

литр/өдөр
литр/сек

тн/өдөр
%

тн/өдөр

литр/өдөр

литр/өдөр

литр/өдөр

Мэдээллийг Тетра Тек компаний бэлтгэсэн Техникийн бичиг баримт, Ус нийлүүлэлтийн үнэлгээ-с авсан болно. (ТТ, 2019,
9-р сарын 19). Хүснэгт 1: Төслийн усны хэрэгцээний тойм
1

Усны хэрэгцээг тодорхойлоход боловсруулалтын үйлдвэрийн усны алдагдал маш бага байх
тул Тетра Тек компанийн таамаглалд нь хүдэр тээрэмдэх, боловсруулах үе шатны ус
ашиглалтыг оруулаагүй болно. Боловсруулалтын үеийн ус ашиглалт нь төслийн хүдрийн
биетийн онцлог болон сонгож авсан боловсруулалтын арга хэлбэрээс ихээхэн хамааралтай
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юм. Баян Хөндийн орд газрын хүдрийн биет харьцангуй ижил төстэй бол Алтан Нар орд
газрын хүдрийн биет нь харилцан адилгүй байх ба зарим бүсэд полиметалик, дундаж
сульфиджсан байдалтай байна. Эдгээрээс үзэхэд хүдрийн боловсруулалтын үе шатанд
усны алдагдал бага байх төлөвтэй байна. Хүдрийн боловсруулалтын явцад нэмэлт ус
шаардахтай холбоотойгоор усны алдагдал бий болох тохиолдолд төслийн усны
хангамжийн зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээний урсгалыг 50 хувиар нэмэгдүүлж төслийн усны
хэрэгцээг хангах боломжтой юм.
Хүснэгт 5.1 Төслийн усны хэрэгцээний тойм -д мөн бүтээн байгуулалт болон уурхайн үйл
ажиллагааны үеийн өрөмдлөгийн үеийн усны хэрэгцээг оруулаагүй болно. Өрөмдлөгийн
үеэр ашиглагдах усны хэмжээ нь өрөмний төрлөөс хамаарах ба уг хэмжээг тоос дарах усны
хэрэгцээнд хангалттай хамруулж тооцсон гэж үзэж байна.
Дотоодын усны хэрэгцээнд ойролцоогоор 45,600 литр/өдөр хэмжээг кемптэй ойр орших
цооногоос (“кемпийн шинэ худаг”, 0.75 литр/сек) болон баруун зүгт орших нөөц “кемпийн
хуучин худаг” (0.25 литр/сек) зэргээс нийлүүлэх болно. Тиймээс “шинэ кемпийн талбай”
уст давхарга нь (Монгол Улсын албан ёсны усны нөөцийн тайланд тусгасны дагуу)
ойролцоогоор 0.5 литр/сек ус үйлдвэрлэх шаардлагатай юм. Хүрэн цав (ХЦ) болон Босгын
сайр (БС) уст давхаргууд нь дотоодын болон бусад усны хэрэгцээг хангах тул худгууд нь 7
литр/сек ус нийлүүлэх шаардлагатай болно.
Төлөвлөж буй уурхайд цуглах гүний усны тооцоолол
Урьдчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэлийн (УТЭЗҮ) хүрээнд Тетра Тек компани нь ил
уурхайд шүүрэн орох гүний усны хэмжээг тооцолж үнэлгээ хийсэн. Ил уурхайн аманд
шүүрэх усны тооцоолол нь уг усны менежментэд шаардагдах хүч хөдөлмөрийг
тодорхойлоход шаардлагатай. Тетра Тек нь GeoStudio-ийн SEEP/W загварчлалын програм
хангамж ашиглан (Хувилбар 8.16, 2016 он) Баян хөндий уурхайн ашиглалтын 7 жилийн
хугацаанд аманд цугларах түр зуурын гүний усны шүүрэлтийн загварыг гаргасан. Уурхайн
ашиглалтын үеийн сүүл дэх шүүрлийн хэмжээг усны урсацын хамгийн их үеийг гэж үзсэн ба
энэ нь түрэлт (напор) хамгийн их байх үетэй таарна. Гүний усны загварчлал нь уурхайн
нөөцийн үнэлгээнд зориулж боловсруулсан геологийн загварчлалд суурилсан болно. Тус
загварчлалын геометрийн өгөгдөхүүнийг Тетра Тек компаний геотехникийн багийн хийж
гүйцэтгэсэн уурхайн амны зүүн-хойд хэсгийн геотехник загварчлалаас авсан болно. Энэхүү
геометр өгөгдлийг аксимметр байдлаар боловсруулж ил уурхайн аманд цутгах урсгалыг
тооцоолсон. Баян хөндий, Алтан нар ордуудын гидрогеологийн судалгаагаар тус тус 3 буюу
нийт 6 цооног өрөмдсөн байна. Орд тус бүрт зөвхөн нэг цооногт л хэмжигдэхүйц (BKHGD02 болон TNHGD-02) хэмжээний ус илрүүлсэн. Энэ нь тухайн ордууд дах чулуун давхарга
нь гидравлик дамжуулах чанар муутайг харуулсан ба ус нь хагаралуудаас гарч буйг илтгэнэ.
Нээлттэй цооногт (BKHGD-02) нэг удаагийн шахуургын туршилт тестийг Охь-Ус компани
хийж гүйцэтгэсэн ба тухайн уст давхаргын гидравлик шинж чанарыг тодорхойлоход чиглэв.
Гүний усны урсгалын тооцооллоор уурхайн аманд цугларах усны хэмжээ 50-ийн
хуваагдахуун байхаар байна гэж үзэж байна. Энэ үзүүлэлт нь загварчлалд олон тооны,
харилцан адилгүй гидравлик дамжуулах коэфициент ашигласан үед түгээмэл тохиолдох ба
урьдчилан таамагласан гүний усны урсац нь энэхүү коэфициентын хэмжээ, далайцад их
мэдрэмтгий юм.
Загварчлалын Хувилбар 4 нь уурхайн талбайн нөхцөл байдлыг хамгийн төлөөлөхүйц
байсан ба Баян хөндий уурхайн аманд орж ирэх гүний усны урсгалыг ойролцоогоор 33
м3/өдөр гэж тооцсон.
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Ус нийлүүлэлтийн үнэлгээ
Тетра Тек компани нь төслийн ус ханган нийлүүлэлтийн урьдчилсан үнэлгээг хийж
гүйцэтгэсэн. (TT, 2019 оны 9 сарын 19.) Тус үнэлгээгээр 2019 оны 4-р сард өрөмдсөн 12
цооногийн 5 нь 2-4 литр/сек ус үйлдвэрлэх боломжтойг тогтоосон. Мөн Босгын сайр, Хүрэн
цав болон кемпийн худаг зэрэг уст давхаргуудын нөөц нь хэмжээ дамжаа болон уурхайн
ашиглалтын хугацаанд үндэслэн 10.5 литр/сек байхаар байна. (Охь-Ус ХХК 2019).
Өмнө нь олж тогтоосны дагуу Хүрэн цав болон Босгын сайр ус давхаргуудаас шаардлагатай
байгаа усны хэмжээ нь 6 литр/сек. Эдгээр тооцоолол нь зөв гэж үзвэл, Хүрэн цав болон
Босгын сайр ус давхаргуудын усны нөөц нь төслийн усны хэрэгцээг хангах боломжтой. (TT,
2019 оны 9 сарын 19).
Баян хөндий уурхайд үүсэх нуурын судалгааны арга зүй
Тетра Тек компани нь уул уурхайн үйл ажиллагаа дуусгавар болсны дараагаар Баян
хөндийн уурхайн аманд нуур үүсэх эсэх талаар судалгаа хийсэн болно. (TT, 2019 оны 9
сарын 19.) Түүнчлэн, уг судалгааны нэг хэсэг болгож Баян хөндийн уурхайн аманд шүүрэх
усны хүрээний урьдчилсан шинжилгээг мөн хийсэн. Дүн шинжилгээнд 8 жилийн хугацаанд
усны урсгалын түр зуурын, аксисимметр, 2 хэмжээст системүүдийг ашиглан нийт 5
боломжит хувилбарыг авч үзсэн. Тетра Тек нь эдгээр загварчлалыг тус үнэлгээний усны
балансыг тогтооход ашигласан болно. Геологийн материалын гидравлик шинж чанарыг
тогтооход Баян хөндий болон Алтан нар ордуудад хийсэн тус тус ганцхан уст давхаргын
туршилтад үндэслэсэн тул эдгээр хувилбарууд нь тус үнэлгээг хүрээлэх байдалтайгаар
загварчлагдсан юм.
Энэхүү судалгаанд Баян хөндий уурхайн хаалтын дараа аманд нь нуур үүсэх таван
боломжит хувилбарыг авч үзсэн. Усны цугларалтын хэмжээний хэлбэлзэл, ууршилт болон
гидравлик дамжуулах чанар зэргийг авч үзэж уул уурхайн үйл ажиллагаа дуусгавар
болсны дараах газар дээрх нөхцөл байдлын боломжит хувилбаруудыг илтгэсэн болно.
Загварчлалын үр дүн нь 35 метрийн гүнтэйгээр 30 жилийн дараагаар тогтворжих нуур
үүсэхийг илтгэнэ.
Хувилбаруудын дараагийн дүн шинжилгээгээр ууршилтын түвшин болон усны шүүрлийн
хэлбэлзэлийг тусгаж, тус тус 20-90 метрийн гүний болон 5-120 жилийн хугацаатай
үзүүлэлтүүдийг гарган авсан. Энэхүү дүн шинжилгээ болон хамаарах таван боломжит
хувилбаруудад үндэслэн Тетра Тек компани нь Баян хөндий уурхай хаагдсаны дараагаар
аманд нь нуур үүсэх магадлал ихтэй гэж дүгнэсэн ба нуурын гүн нь 35 метр орчим байж
уурхай хаагдсанаас хойш 38 жил орчмын дараагаар тогтворжино хэмээн тооцоолсон.
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Old Camp well location

New Camp well
location

Зураг 1 Усны хайгуулын талбай, кемпийн болон малчдын худгийн байршлууд
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Үнэлгээний арга зүй
Үнэлгээний хүрээ
Газар зүйн хүрээ
Төслийн нөлөөллийн бүс нь Баян хөндий болон Алтан нар талбайд, Хүрэн цав болон
Босгын сайр цооногууд, ус дамжуулах хоолой, усны нөөцийн мэдрэмтгий хүлээн авагчдад
төслийн үзүүлэх боломжит нөлөө зэргийн газар зүйн хүрээг тус тус хамарна. Эдгээр хүлээн
авагчид нь:
•

Төслийн нөлөөллийн бүс болон урсгалын доогуур дайран өнгөрөх түр
зуурын урсгалтай усны голдрилын систем;

•

Ус таталтын нөлөөллийн радиус дотор төслийн талбайн гүнд болон
урсгалын доор орших гадаргад ойр гүний ус; болон

•

Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудаас татсан төслийн хэрэгцээний ус болон
гүний ус татах нөлөөллийн радиус.

Доор дурдсанчлан, одоогийн байдлаар Хүрэн цав, Босгын сайр болон Кемпийн худгуудаас
ус татахтай холбоотой усны түвшний бууралтыг баттай тооцоолох боломжгүй байна.
Эдгээр тооцоолол нь илүү нарийвчилсан мэдээлэл болон гүний усны загварчлал
шаардана. Барилгын ажлын өмнө болон үйл ажиллагааны эхэн үед цуглуулсан гүний усны
хяналтын мэдээллийг ус таталттай холбоотой түр зуурын гүний усны түвшин бууралтыг
үнэлэх, тааварлахад ашиглах болно. Гүний усны менежментийн болон Гүний усны
хяналтын төлөвлөгөө нь төслийн туршид ус таталтын нөлөөллийн радиусыг үнэлэх болон
гүний ус таталтын дараах гүний усны сэргэлтийн цаг хугацааг тооцоолох арга зүй болон
тогтолцоог бүрдүүлнэ.
Зураг 1 нь Төслийн нөлөөллийн бүсийг харуулна.
Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээ нь Хөндий алтны төслийн барилга, үйл ажиллагаа, хаалт
болон гүний усны нөхөн сэргэлт зэрэг бүхий л үе шатыг хамрана. Энэ арга барилыг Бүлэг
А3: Арга зүй-д нарийн танилцуулсан болно.
Техникийн хамрах хүрээ
Техникийн хүрээ нь усны нөөцөд шууд болон дамаар (хоёрдогч) нөлөөлж болзошгүй
Хөндий алтны төслийн зарим элементүүдийг, тэр дундаа доорх хамарна:
•
Барилгын үе шатны үйл ажиллагаа;
•

Ашиглалтын шатны үйл ажиллагаа (цахилгаан станцтай холбоотой усны
нийлүүлэлт, хаягдал ус, ус цэвэршүүлэлт); болон

•

Хаалтын үе шатны үйл ажиллагаа.

Гүний ус таталтын нөлөөллийн радиусыг үнэлэх арга зүй
Төлөвлөж буй гүний усыг татан буулгах хөтөлбөртэй холбоотой гүний усны таталтын
загварчлалыг AqtesolvTM-г ашиглан боловсруулав (ROMA, 2020). Төлөвлөж буй насос
худаг дахь усны суурь тооцоог 2019 онд тогтоосон насосны хувь хэмжээгээр төслийн
хугацаанд (7 жил буюу 2555 хоног) байхаар тооцоолсон (Хүснэгт 5.2). Тархалтын тооцоог
ROMA-аар насосны тестийг тайлагнах AqtesolvTM -д үндэслэн, янз бүрийн гидравлик
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дамжуулалтад (K) тулгуурлан тооцоолсон бөгөөд 2020 гэхэд тогтвортой түвшинд хүрээгүй
байсан байна.
Хүснэгт 5.1 Санал болгож буй гүний ус татах хөтөлбөр
Нөөц (зэрэглэл C)
Хайгуулын
Боломжит гүний усны нөөцийн
цооног,
No.
үйлдвэрлэл
худгийн
дугаар
л/сек
м3/өдөр
Баруун KT-BS цооногийн талбай
1
BKW30
3.5
300
2
BKW44
1.7
150
3
BKW16
3.9
340
Total
9.1
790
Зүүн KT-BS худгийн талбай
4
BKW21
0.9
77
Total
0.9
77
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
10
867
Шинэ кемпийн талбай
5
Шинэ
0.75
65
кемпийн
худаг
6
Хуучин
0.25
21
кемпийн
худаг
Нийт
1.0
86
Дотоод хэрэглээ
1.0
86

Тооцоолол нь уст давхаргын шинж чанар (K ба Storativity (S)) ба ус таталтын хурд юм. KTBS ан цавын чулуулгийн уст давхаргын доод K-ийн хэмжээ нь усны түвшний бууралтыг
нэмэгдүүлдэг. Тооцооллыг (Зураг 3) уст давхаргын 7 жилийн хугацаанд тогтмол гидравлик
шинж чанартай байхад үндэслэсэн болно. Хийгдсэн насосны тестийн гидравлик тооцоолол
нь татаж буй худгийн гидравлик шинж чанарыг харуулах бөгөөд томоохон системийг
төлөөлдөггүй болно (тухайлбал, ан цав бүхий холбоос, орон зайн цар хүрээ). Нэмж
дурдахад ашигласан гидравлик шинж чанар нь тогтвортой байдалд хүрэх боломжгүй
байсан насосны өгөгдлийн судалгаа шинжилгээнд суурилсан болно (ROMA, 2020).
Үнэлгээний арга зүй
Барилга, үйл ажиллагаа болон хаалтын үе шатуудад усны нөөөцөд үзүүлэх боломжит
нөлөөллийн үнэлгээг Бүлэг A3: Арга зүй болон Бүлэг C1: Оршил зэрэгт тайлбарласан
стандарт аргачлалд үндэслэн хийсэн болно. Баян хөндий сав газрын гидрогеологийн
үнэлгээг урт хугацааны уст үеийн шавхалт, нөхөн сэргэлтийн туршилт болон уст үе нь
тухайн санал болгож буй ус таталтад үзүүлэх хариу үйлдлийн нарийвчилсан гүний усны
загварчлалаар тус тус хийсэн болно.
Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудын хайгуулын болон үйлдвэрлэлийн цооногуудад тогтмол
түвшинт ус таталтын туршилт хийсэн ба уст үеийн нөхцөл байдал, гидравлик шинж чанарыг
тодорхойлохын тулд орчин тойрны ажиглалтын цооногуудын өгөгдлийг мөн тусгасан болно.
Уст үеийн өгөгдлийг үнэлж, физик шинж чанарыг нь тодорхойлохын тулд худгийн
тэгшитгэлийг ашигласан.
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Нөлөөллийн эрчмийн шалгуур
Тухайн нөлөөллийн эрчмийг усны нөөцийн хүлээн авагчдын мэдрэмтгийн байдал,
нөлөөллийн далайц зэргийн хослолоор тогтооно. Мэдрэмтгийн байдал, нөлөөллийн
далайцын оноох шалгуурыг Хүснэгт 5.3 Усны нөөцийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур болон
ХүснэгтХүснэгт 5.-д тус тус үзүүлэв. Тухайн нөлөөллийн ач холбогдлын түвшинг оноох
зориулалттай мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн далайцыг хослуулах матриксийг Бүлэг A3:
Арга зүй –д үзүүлэв.
Хүлээн авагчийн мэдрэмтгий байдал
Тухайн нөлөөллийн эрчмийг боломжит нөлөөллийн үр дагаврын хэмжээ ба нөлөөлөлд
өртөгч талын мэдрэмтгий байдлыг харьцуулах замаар тодорхойлсон. Усны чанар, урсацад
гарсан өөрчлөлт нь усны нөлөөллийн бүсэд уснаас хамаарах экологийн эрүүл мэнд,
ашиглаж болохуйц гүний ус мөн малчдын хэрэгцээний усны чанарт нөлөөлж болзошгүй.
Тиймээс гүний ус таталтын нөлөөллийн радиус доторх малчдын худаг зэрэг хүлээн авагчид
нь уст үеийн ус таталт, усны нөөцийн бохирдол зэргийн нөлөөнд их мэдрэмтгийн юм.
Хүснэгт Хүснэгт 5.3 Усны нөөцийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур-д нь усны нөөцийн хүлээн
авагчдын
мэдрэмтгий
байдлын
шалгуурыг
танилцуулав.
Хүснэгт 5.3 Усны нөөцийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур
Ач холбогдлын
түвшин
Өндөр

Дунд

Бага
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Тайлбар



Байгалийн төрхөөрөө эсвэл түүндээ ойрхон байгаа сайн чанартай усны
урсгал



Олон Улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 6 (ОУСК
ГС6) –ийн дагуу олон улсын, эсвэл үндэсний түвшинд тусгай
хамгаалалтын статустай, эсвэл онц чухал амьдрах орчин бүрдүүлж буй
төрөл зүйлүүдийн бүрдэл эсвэл амьдрах орчны чухал хэсэг болсон гол
ус



Аж үйлвэрлэл, усжуулалт, мал усалгаа болон олон тооны
хэрэглэгчдийн ундны усны хэрэглээ болсон гол ус



Одоо байгаа усны эх үүсвэрийн төлөөх өрсөлдөөн их, мөн сав газрын
нөхөн сэргэлт нь багасаж байгаа усны нөөц хомс нутаг



Хүмүүс ундны хэрэгцээнд ашиглаж болохгүй ч цөөн тооны хэрэглэгчид
усжуулaлт, эсвэл мал усалгааны зорилгоор ашиглаж болохуйц ус



ОУСК ГС6-ийн дагуу төрөл зүйлүүдийн бүрдэл эсвэл амьдрах орчны
чухал хэсэг болсон онц чухал амьдрах орчин бүрдүүлж буй гол ус



Хөндий алтны төслийн талбайн доторх ОУСК ГС6-ийн дагуу төрөл
зүйлүүдийн бүрдэл эсвэл амьдрах орчны чухал хэсэг болсон онц чухал
амьдрах орчин бүрдүүлж буй түр зуурын урсгалт гол ус



Хүрэн цав, Босгын сайр уст үеүүд (мал услахад ашиглагддаг, бага
гүний устай газраар зэрлэг амьтан болон ургамжилтыг тэтгэдэг байж
болох)



Ундны, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн хэрэгцээнд ашиглаж болохгүй
гол ус



ОУСК ГС6-ийн дагуу төрөл зүйлүүдийн бүрдэл эсвэл амьдрах орчны
чухал хэсэг болсон онц чухал амьдрах орчин бүрдүүлж буй гол ус

Page 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БҮЛЭГ C5 – УСНЫ НӨӨЦ

Ач холбогдлын
түвшин

Тайлбар



Барилгын үе шатанд Хөндийн алтны төсөл, ус дамжуулах хоолойн
урсгалын доор экологийн ач холбогдол бүхий зүйлсийг тэтгэх түр
зуурын урсгалт гол ус

Нөлөөллийн цар хэмжээний шалгуур
Усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээг холбогдох үндэсний усны чанарын
стандартуудад суурилан тогтоосон. Тус шалгууруудыг Хүснэгт Хүснэгт 5.-д үзүүлэв.
Хүснэгт 5.4 Нөлөөллийн цар хүрээний шалгуур
Нөлөөллийн цар
хүрээ
Өндөр

Нөлөөллийн төрөл



Төслийн хаягдал нь (төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус) хаягдал бохир
усны чанарын стандартаас хэтрэх, эсвэл уусган шингэлэх хүчин чадал
багатай хүлээн авагч уст биед хүлцэж болох усны чанарын
стандартаас хэтрэх



Байгалийн жамаараа усны чанар, хэмжээ сэргэх, мөн байгалийн хүчин
зүйлээр физик доройтолд боломж хязгаарлагдмал нөхцөлд ба энэ
нөлөөлөл нь урт хугацаанд үргэлжлэх бол (>1 жил)



Төслийн хаягдал нь (төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус) хаягдал бохир
усны чанарын стандартаас хэтрэх, эсвэл хүлээн авагч уст биеийн
чанарын стандартаас хэтэрсэн ч богино хугацаанд уусах



Бохирдол хүлээн авагч уст биеийн усны чанар, хэмжээ сэргэх, нөхцөл
байгалийн жамаараа сэргэх энэ нөлөөлөл нь дунд хугацаанд
үргэлжлэх бол (6 – 12 сар)



Төслийн хаягдал нь (төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус) хаягдал бохир
усны чанарын стандартаас хэтрэхгүй, мөн хүлээн авагч уст биеийн
чанарын стандартыг зөрчихгүй тохиолдолд



Байгалийн жамаараа усны чанар, хэмжээ сэргэх боломжтой ба тухайн
нөлөөлөл нь богино хугацаанд үргэлжлэх бол (<6 сар)

Маш бага



Байгалийн жамаараа үүсэх өөрчлөлтөөс онц ялгагдахуйц өөрчлөлт
үгүй




Зөвшөөрөгдөх хязгаар, түвшингээс доогуур нөлөөтэй байх

Ач тустай

Дунд

Бага

Ашигтай эсвэл эерэг үр дагавар

Болзошгүй нөлөөлөл
Танилцуулга
Хөндий алтны төслийн болзошгүй нөлөөлөл нь суурь судалгааны мэдээлэл, нөхцөл байдал
болон мэдрэмтгий хүлээн авагчид, мөн барилга, ашиглалтын болон хаалтын үйл
ажиллагааны одоогийн ойлголтуудад үндэслэн гаргасан.
Нөлөөллийн бүс дэх усны нөөцийн голлох мэдрэмтгий хүлээн авагчид нь:
•
•
•

Экологийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тэтгэдэг гадаргын болон гүний усны нөөц;
Бага гүний уснаас хамааралтай малчид болон тэдний мал сүрэг; болон
Гүний уснаас хамааралтай экологи.
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Зураг 2 Баян хөндий талбайн бүдүүвч
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Мэдрэмтгий хүлээн авагчид
Төслийн барилгын үе шат, ашиглалтын үйл ажиллагааны үед нөлөөлөлд өртөж болзошгүй
мэдрэмтгийн хүлээн авагчдыг доорх хэсгүүдэд танилцуулав.
Баян хөндий талбай
Хөндий алтны төслийн барилга болон ашиглалт нь урсгалын доор орших экологи, ургамал
болон зэрлэг амьтдыг тэтгэж байж болзошгүй түр зуурын урсгалт гадаргын усны урсгал,
хэмжээнд нь нөлөөлж болзошгүй. Баян хөндий талбайн гүний ус нь газрын гадаргаас
ойролцоогоор 10 метрийн гүнд хэмжигдсэн. (TT, 2019 оны 9 сарын 19).
Хоёр ширхэг малчдын худаг, Майхан Хүрэн-Хойд (МХ-Х) болон Майхан Хүрэн-Урд (МХ-У)
нар нь Баян хөндийн уурхайн төслийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн баруун-хойд хэсэгт
орших ба түүнд хүргэх замтай ойр байрлана. Эдгээр худгаас хамаарах малчин иргэд нь
болзошгүй мэдрэмтгийн хүлээн авагчдад багтана. Болзошгүй экологийн мэдрэмтгийн
хүлээн авагчдад Баян хөндий тусгай зөвшөөрлийн талбайн орчмын газрын гадаргад ойр
бага гүний уснаас хамаарал бүхий сөөг ба сөөглөг ургамлууд багтана.
Алтан нар талбай
Хөндий алтны төслийн барилга болон ашиглалтын үйл ажиллагаа нь Алтан нар талбайд
голын урсгалын доор орших экологи, ургамал болон зэрлэг амьтдыг тэтгэж байж
болзошгүй түр зуурын урсгалт гадаргын усны урсац, хэмжээнд нь нөлөөлж болзошгүй.
Алтан нар талбайн гүний ус нь TNHGD-02 цооногт газрын гадаргаас ойролцоороор 14.5
метрийн гүнд хэмжигдсэн (TT, 2019 оны 9 сарын 19).
Хөндий алтны төслийн барилга болон ашиглалтын үйл ажиллагаа нь голын урсгалын
доор орших экологи, ургамал болон зэрлэг амьтдыг тэтгэж байж болзошгүй түр зуурын
урсгалт гадаргын усны урсац болон чанарт нь нөлөөлж болзошгүй.
Алтан нар тусгай зөвшөөрлийн талбайд малчдын худаг байхгүй боловч Хоолой худагхойд, Хоолой худаг-урд гэсэн хос малчдын худаг нь Алтан нар уурхайн тусгай
зөвшөөрлийн талбайн заагаас урд зүгт 2 км зайд, мөн Сүүл толгой гэсэн малчдын худаг нь
баруун-хойд зүгт 3 км зайд тус тус оршино. Эдгээр худгуудаас хамаарал бүхий аль ч
малчин иргэд нь мэдрэмтгий хүлээн авагчдын тоонд багтана.
Боломжит экологийн мэдрэмтгий хүлээн авагчдад Алтан нар тусгай зөвшөөрлийн талбай
орчмын газрын гадаргад ойр бага гүний уснаас хамаарал бүхий сөөг болон сөөглөг
ургамлууд багтана.
Хүрэн цав болон босгын сайр цооногууд
Хүрэн цав, Босгын сайр цооногууд болон холбогдох ус таталтын нөлөөллийн радиус
дотор малчдын худаг болон гүний уснаас хамаарал бүхий экологид нөлөөлөх магадлал
бий . Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудаас төлөвлөж буй ус таталтын үр дүнд үүсэх гүний
усны түвшний бууралтыг баталгаатай тооцоолох боломж одоогоор байхгүй байна. Усны
нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө нь төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд өртөх
магадлалтай мэдрэмтгий хүлээн авагчдыг үнэлэх удирдамж болох юм.
Нөлөөллийн боломжит эх үүсвэрүүд – Барилгын ажил
Барилгын ажилд шаардлагатай гүний усыг Хүрэн цав, Босгын сайр сав газрын цооногуудаас
татах төлөвлөгөөтэй байгаа ба энэ нь Шинэжинст сумын Уртын гол багийн нутагт Баян
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хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас урагш 1-3 км зайд орших төслийн усны хэрэгцээг
мөн хангана.
Барилгын ажилд ус ашигласны нөлөө
Барилгын ажлын үед тоос дарах, барилгын талбайг бэлтгэх, цемент зуурах зэрэг ажилд ус
шаардлагатай. Барилгын явцад ашиглагдах усны хэмжээ нь ашиглалтын үйл
ажиллагаатай харьцуулахад тун бага ба энэ зорилгоор Хүрэн цав, Босгын сайр
цооногуудаас олборлох усны нөлөө нь ялимгүй бага юм.
Гадаргын усны горимыг алдагдуулсны нөлөө
Барилгын үйл ажиллагааны үеэр түр зуурын урсгалтай гадаргын усны байгалийн горимыг
алдагдуулах, өөрчлөх нөлөөллийн магадлал бий. Тус үнэлгээнд зориулан эдгээр
нөлөөллийг зөвхөн Баян хөндий, Алтан нар талбайн газар нутагт л авч үзэж байгаа ба
Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудын барилгын ажилтай холбоотой нөлөөлөл ялимгүй бага
гэж үзсэн тул авч үзээгүй болно.
Цементээр хучсан гадаргуу, барилга, борооны ус зайлуулах шуудуу, хоолой зэрэг хүн амын
дэд бүтэц болон ус дамжуулах хоолойн суурь хөл бэхэлгээ зэрэг нь төслийн нөлөөллийн
бүс доторх усны урсгалын байгалийн горимыг өөрчлөх магадлалтай ба Баян хөндий, Алтан
нар талбайнуудын гадаргад ойр бага гүний ус болон гадаргын уснаас хамааралтай
экологид нөлөөлж болзошгүй.
Газрын доорх, газарт булсан дамжуулах хоолой зэрэг шугаман дэд бүтэц нь гадаргын ус
шүүрлийн байгалийн горимыг алдагдуулж болзошгүй. Эдгээр газар хөндсөн хэсгүүд нь түр
зуурын урсгалт голын голдиролтой огтлолцох газарт усны урсгалд өөр чиг бий болгох,
улмаар байгалийн урсцын горимыг өөрчилж эдгээр усаар тэжээгдэх газрын гадаргад ойр
гүний уснаас хамаарал бүхий экологи, мөн аллювийн уснаас хамааралтай малчдад
нөлөөлж болзошгүй.
Усны чанарын нөлөө
Төслийн нөлөөллийн бүсэд усны чанарт нөлөөлж болзошгүй барилгын болон ашиглалтын
үйл ажиллагаануудад доорх орно:
•

Барилгын тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслээс санамсаргүй
байдлаар түлш, тос алдах;

•

Тээвэрлэлт, ачиж буулгах явцад аюултай химийн бодис алдах (жишээ нь,
нүүрс устөрөгч, тос, тослох материал болон цемент, цементийн нэмэгдэл
бодисууд, хүчил ба шүлт); мөн

•

Газрын хөрсний эвдрэл доройтлоос үүдэн усанд илүү их тунадас үүсэхэд
хүргэх.

Нөлөөллийн боломжит эх үүсвэрүүд – ашиглалт, үйл ажиллагаа
Төслийн дотоодын усны хэрэгцээ нь 45,600 литр/өдөр, үүнийг нь “кемпийн ойролцоох
газраас буюу цооногуудаас татахгүй юм.” Энэ кемпийн худаг нь (Шинэ кемпийн худаг) Баян
хөндий, Алтан нар уул уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай хооронд, кемптэй ойролцоо
оршино. (ЗурагЗураг 1 Усны хайгуулын талбай, кемпийн болон малчдын худгийн
байршлууд ). Дотоодын усны хэрэгцээнд зориулан кемпийн орчим орших уст давхарга нь
0.5 литр/сек ус гаргах шаардлагатай. (TT, 2019 оны 9 сарын 19).
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Хүрэн цав, Босгын сайр цооногийн уст давхаргууд нь дотоодын-бус усны хэрэгцээг хангах
ба үүнд нь үйл ажиллагаанд шаардлагатай ус (тоос дарах болон тээврийн хэрэгслийн
арчилгаа, засвар үйлчилгээ) болон боловсруулалтын ус мөн багтана (хаягдал болон нөхөн
сэргээлт). Эдгээр усны хэрэгцээнд үндэслэн Хүрэн цав, Босгын сайр уст давхаргуудын
худгууд нь 6 литр/сек ус гаргах шаардлагатай. (TT, 2019 оны 9 сарын 19).
Гүний ус олборлохоос үүсэх нөлөө
2019 онд ROMA-д Охь-Ус -аас тогтоосон 7 жилийн туршид ашиглахаар санал болгож буй
насосны цооногийг дүрсэлж, 2020 он, гидравлик дамжилтын (K) утга 2-30 м болж буурах
буюу К утгаас дээгүүр, усны бууралт 10-аас 90 м-ийн хооронд байх төлөвтэй байна (Зураг
3). Дээд К утгын хувьд кемпийн худгийн усны бууралт 2-6 м, доод К утгын хувьд 6-19 м байх
төлөвтэй байна.
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Зураг 1 Насосны худаг тус бүрийн усны түвшний тооцоолсон бууралт (KT-BS цооногийн талбай).
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KT-BS ан цавын чулуулгын давхарга нь бага урсацтай бөгөөд хугарлын хувьд
хязгаарлагдмал байдаг тул зөрүү ихтэй, найдваргүй гидравлик хариу урвал үзүүлж
болзошгүй байна (ROMA, 2020). Урт хугацаанд шаардагдах гүйцэтгэлийг урьдчилан
таамаглахын тулд цаашид тогтмол хяналт хийх шаардлагатай байна.
Энэхүү нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд үзэхэд гүний усыг татах хөтөлбөр нь төслийн
нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй хэд хэдэн малчдын ашигладаг гүний усны хэмжээг буурахад
хүргэж болзошгүй байгаа бөгөөд цооногуудын ойролцоо байрлах газруудад илүү их
хэмжээгээр татагдах төлөвтэй байна.
Одоогийн усны түвшин буурах тооцооцол (ROMA, 2020) нь үйлдвэрлэлийн цооногоор
хязгаарлагдаж байгаа бөгөөд хамгийн ихдээ долоон жилийн дараа буурах хэмжээ 10-90
метр байх тооцоололтой байна. Урьдчилсан таамаглалаар хамгийн их хэмжээгээр буурах
хоёр үйлдвэрлэлийн цооног (BKW16 ба BKW30) нь KT-BS-ийн баруун цооногт байрлаж
байна. Энэхүү тооцооллоор КТ - BS цооногийн урд хэсэгт байрлах Хүрэн цавын малчдын
худагт усны түвшин буурах хандлага ажиглагдаж болзошгүй бөгөөд төслийн нөлөөллийн
бүсийн хойд зүг малчдын худагт нөлөөлж болзошгүй байна.
Малчдын ашигладаг гүехэн гүний ус, газрын доорх ус нь төслийн нөлөөллийн бүсийн уст
давхаргуудтай гидравлик холбоотой байж болзошгүй байна. Үүнээс үүдэн гидравлик
холбоотой малчдын ашигладаг худгийн усны нөөц шавхагдахад хүргэж болзошгүй.
Төлөвлөж буй гүний усыг барих горимтой холбоотой тооцоог нэмэлт гидрогеологийн
туршилт, загварчлал, бүх тодорхойлогдсон малчдын ашигладаг худгийг хамруулан хийж
гүйцэтгэнэ.
Газрын доорх усны түвшинг бууруулах үр нөлөөг Усны нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөөнд үнэлнэ. Энэхүү баримт бичигт газрын доорх усны урсацтай холбоотой
нөлөөллийг үнэлэх, удирдахад шаардлагатай мэдээллийг олж авах, нарийвчилсан
аргачлалыг танилцуулсан болно.
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Зураг 2 Хүрэн цав, Босгын сайрын цооногууд
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Гадаргын усны горимыг алдагдуулсны нөлөөлөл
Хөндий алтны төслийн цементэн хучилттай гадаргуу, байгууламжууд болон хүн амын дэд
бүтэц, тэр дундаа борооны ус зайлуулах шуудуу, хоолой зэрэг нь орон нутгийн байгалийн
гидрологийн горимыг алдагдуулах мөн төслийн талбайнуудаас доош урсах гадаргын усны
урсгалыг өөрчилж болзошгүй. Эдгээр урсцууд нь орон нутгийн экосистемийг тэтгэж байж
болох ба өөрчилсөн тохиолдолд гадаргын уснаас хамааралтай экологи болон түр зуурын
усны урсгалаар тэжээгдэх газрын гадаргад ойр аллювийн уст давхаргаас хамаарал бүхий
малчдад муугаар нөлөөлж болзошгүй.
Газрын доор байршуулсан ус дамжуулах хоолой зэрэг шугаман дэд бүтэц нь гадаргын усны
голдиролтой огтлолцож байгалийн урсцын голдирлыг өөрчилж болзошгүй. Энэ нь орон
нутгийн тухайн гадаргын урсцаас тэжээгдэх хэрэглэгчид болох экологийн хүлээн авагчид
( бут, сөөглөг ургамлууд) болон гадаргын усны урсгалаар тэжээгдэх газрын гадаргад ойр
тунамал уст давхаргаас хамаарал бүхий малчдад муугаар нөлөөлж болзошгүй.

Уурхайн амны огтлолцол, Уурхайн ус болон Тунадасны хамгаалалтын далан
Уурхайн талбайд орж ирэх цэвэр усыг хураахын тулд уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж
буй хэсэгтэй огтлолцох байгалийн усны урсацын голдирлыг таслах болно. Энэ цугларсан
усыг тусгай хадгалах санд хадгалж, илүүдэл усыг уурхайн амнаас холуур зайлуулна. Орчин
тойрны хуурай нөхцөлөөс үүдэн гадаргын усны урсгал маш бага ба улирлын чанартай байх
төлөвтэй байгаа ба шаардлагатай далангийн сан нь жижиг байх болно.
Уул уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй газраас шавхсан усыг уурхайн аманд байрлах,
уурхайн ус зайлуулах системийн нэг хэсэг болсон даланд цуглуулна. Энэ усыг тоос дарах,
болон бусад өөр төрлийн зориулалтаар ашиглах болно.
Төслийн талбай дээгүүрх гадаргын усны урсгалын өөрчлөлт нь экологийн болон ундны усны
ач холбогдол бүхий байж болзошгүй байгалийн түр зуурын гадаргын усны урсгалд нөлөөлөх
магадлалтай. Баян хөндий болон Алтан нар талбайнуудын нэгдсэн хаягдлын
байгууламжаас урсах хур тунадасны усыг орон нутгийн байгальд шингэхээс өмнө цуглуулах
шаардлагатай. Хаягдлын цэг тус бүр захаараа бохир ус зайлуулах сувагтай байх ба аливаа
хурдас бүхий усыг тухайн газарт байрлах хурдас хамгаалах даланд цуглуулах болно.
Эдгээр далангуудын усыг тунадас нь тунах хүртэл хадгална. Далангууд нь мөн зөвхөн
хурдан урсгалтай үед буюу тунадасны агууламж багатай үед л ус гадагшлуулах загвараар
бүтээгдэх болно.
Усны чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөө
Газрын гадаргын болон гүний усны чанарт төслийн барилгын, ашиглалтын үйл
ажиллагааны болон хаалтын үе шатуудад нөлөөлөх магадлалтай. Ус бохирдуулах
боломжит эх үүсвэрүүд нь:
•

Уурхайн амны овоолго

•

Нэгдсэн хаягдлын байгууламж (НХБ)
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•

Цахилгаан станц

•

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн шатахуун дүүргэх цэг

•

Тээврийн хэрэгслийн угаалгын байгууламж

•

Үйлдвэрийн цех,

•

Агуулах,

•

Тэсрэх бодисын агуулах,

•

Бохир усны үйлдвэр (БХ),

•

Химийн бодистой бие засах газар (АН),

•

Хог булах газар (эрдсийн бус хаягдал)

•

Дулааны станц;

•

Кемпийн дулааны болон цахилгаан станц;

•

Хаягдал ус дамжуулах станц (үйлдвэр дээр, Нэгдсэн хаягдлын байгууламжид
дамжуулахаа хүлээх);

•

Химийн бодис урвалж хадгалах агуулах.

Бохирдуулж болзошгүй газар ашиглалтаас үүдэх бохирдуулагчид өртөх боломжит замууд:
•

Уурхайн бохир хаягдлаас урсах, шүүрэх;

•

Химийн бодис, түлш болон тосны санаандгүй асгаралт, гоожилт;

•

Материалын зохисгүй хадгалалт;

•

Хаягдлын уурхайн талбай дээр газарт булах (эрдсийн бус хаягдал),
гадаргын элэгдлээс үүдэн шүүрэл үүсэж орчин тойронд түгэх;

•

Засвар үйлчилгээ хангалтгүй хийсэн тээврийн хэрэгсэл; болон

•

Түр зуурын урсгалт голын голдиролд тоос болон хур хогийг хаях.

Түүнчлэн уурхайн үйл ажиллагааны үр дүнд олборлосон материалыг газрын гадаргад
гаргах ба энэ нь исэлдэх, улмаар хүчлийн шүүрэл үүсгэж болзошгүй. Энэ төрлийн
нөлөөллийн тухай Бүлэг С7 – Хаягдал-д авч хэлэлцсэн болно.
Нөлөөллийн үнэлгээ
Танилцуулга
Энэхүү хэсэгт төслийн барилга болон үйл ажиллагааны шатны нөлөөллийг авч үзсэн ба
боломжит нөлөөллийн хэмжээг тэвчиж болохуйц түвшинд хүртэл бууруулахад
шаардлагатай бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж буй юм. Эдгээр нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээний дараагаар үлдэх үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь дараагийн хэсгүүдэд
танилцуулагдсан болно. .
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Хөндийн алтны төслийн хэрэгцээнд зориулан Хүрэн цав, Босгын сайр цооногуудаас ус
олборлолтын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд, тэр дундаа гадаргад ойр гүний ус
болон малчдын худагт үзүүлж болзошгүй нөлөөг бууруулах аргуудыг холбогдох
менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд авч хэлэлцсэн. Эдгээр менежментийн төлөвлөгөөнүүд
нь Хөндий алтны төслийн талбайн усны хяналт шинжилгээний шалгууруудыг агуулах ба тэр
дундаа: зорилтууд, үндэслэл, ус цаг уурын станцуудын байгуулалт бүхий хяналтын
цэгүүдийн байршлууд, гадаргын болон гүний усны хяналт шинжилгээний арга зүй,
нөлөөллийн хязгаарууд болон төслийн барилгын болон ашиглалтын үе шатанд авч
хэрэгжүүлэх шаардлагатай алхмууд.
Усны хяналт шинжилгээ нь гүний усны чанар болон түвшнийг хэмжих, үзүүлэлтүүдийг нь
тусгай тогтоосон хязгаартай харьцуулах, уг түвшнийг давсан тохиолдолд урьдчилан
тодорхойлсон нөөц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг шаардана.
Усны менежментийн эхний төлөвлөлтөд засгийн газрын хууль журам, холбогдох стандарт
болон хяналтын мэдээлэлд үндэслэн ус таталт, ус шавхалт, хаягдал усны чанар зэргийн
шалгууруудыг боловсруулж хэрэгжүүлэх багтана.
Барилга
Хөндий алтны төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын үед барилгын үйл ажиллагаанаас
уст биед үзүүлэх нөлөөллийг тухайн төсөл хэрэгжих талбайгаар л хязгаарлагдана гэж үзэж
байна. Гэсэн хэдий ч нөлөөлөлд мэдрэмтгий уст биед тусах нөлөөг багасгах усны
менежментийн тодорхой арга хэмжээнүүдийг холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнд
тусгасан байгаа. Барилгын үе шатны үлдэгдэл нөлөө болон бууруулах арга хэмжээнүүдийг
дараагийн хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
Барилгын үе шатны ус ашиглалтын нөлөө
Барилгын үйл ажиллагаа нь харьцангуй бага хэмжээтэй ус, богино хугацаанд шаардах ба
нөлөөллийн цар хүрээ нь бага байна. Хамгийн мэдрэмтгийн хүлээн авагчид нь мэдрэмтгий
байдал өндөр гэж ангилагдсан байгаа ба эдгээрт Хүрэн цав, Босгын сайр цооногууд, болон
усны нөөцийн нөлөөллий бүс доторх малчдын худаг, цооног орно.

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Барилгын үе шатанд усны хэрэглээг доорх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр багасгаж болно:
•

Усыг зөвхөн “шаардлагатай” үед нь л тоос дарах зорилгоор ашиглана;

•

Тоног төхөөрөмж, үйлдвэрийг барилгын үе шатанд цэвэрлэх үйл ажиллагааг
вакум цацлагаар хийх нь ус хэмнэнэ;

•

Барилгын ажлаар бий болсон хаягдал усыг тоос дарах, цемент үйлдвэрлэл
зэрэгт дахин ашиглах;

•

Хаягдал усыг дахин ашиглах хүртэл хадгалах; мөн

•

Ус хамгааллын арга хэмжээнүүдийн үр дүнтэй байдлыг тогтмол хянана.
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Үлдэгдэл нөлөөлөл
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний дараах барилгын ажилд гүний ус ашигласны
үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь бага зэрэг сөрөг гэж үзэж байна.
5.1.1.1 Гадаргын усны горимыг алдагдуулсны нөлөөлөл
Гадаргын усны горимыг алдагдуулсантай холбоотой нөлөөлөл нь урсгалын доор байрлах
гадаргын уснаас хамаарал бүхий экологи руу очих гадаргын усны урсгал багасах зэрэг
бөгөөд цар хүрээ нь бага байхаар төсөөлж байна. Урсгалын доор байрлах гадаргын уснаас
хамааралтай экологи нь дунд зэрэг мэдрэмтгий чанартай.

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Барилгын ажлын үед, байгалийн жамаар урсах гадаргын усны горимыг алдагдуулсантай
холбоотой үүсэж болзошгүй нөлөө нь дараах арга хэмжээг авснаар багасах боломжтой:
•

Дэд бүтцийн зураг төслийг байгалийн урсацтай харшилдах байдал
багатайгаар боловсруулах

•

Шаардлагатай үед, ширүүн борооны усыг зайлуулах зориулалттай суваг
татаж, нутгийн гидрологийг хадгалах.

Үлдэгдэл нөлөө
Гадаргын усны горимыг алдагдуулах үлдэгдэл нөлөөлөл нь нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээний дараагаар бага зэрэг сөрөг эрчимтэй байна гэж үзэж байна.
Гадаргын болон гүний усны чанарт үзүүлэх нөлөө
Барилгын ажлын гадаргын ус болон гүний усны чанарт үзүүлэх нөлөөллийн цар хэмжээ нь
бага. Гадаргын ус болон гүний усны мэдрэмтгий байдал нь дунд зэрэг гэж үзэж байна.

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Барилгын ажлын үед гадаргын болон гүний усны чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөө нь
дараах арга хэмжээг авснаар багасах боломжтой:
•
Ямар нэгэн инженерийн болон урьдчилан зөвшөөрөгдсөн цэвэршүүлэлт,
эсвэл зайлуулах аргагүй бүх аюултай хаягдлыг шилжүүлэх, цэвэршүүлэлт
хийх болон/эсвэл зайлуулах хүртэл төслийн талбайд нь хадгална.
•

Барилга, үйл ажиллагааны үед ашигласан тээврийн хэрэгсэл машин нь
түлш, тос болон тормосны шингэн асгарах, гоожих магадлалыг багасгахын
тулд тогтмол техникийн үзлэгт оруулна.

•

Түлш, тос болон химийн бодис хадгалах сав зэрэг нь хөрсөнд шууд
асгарахаас сэргийлж шингэн үл нэвтрэх хоёрдогч давхар хашилт (жишээ нь
цементэн хүрээ) зэрэгтэй байна.
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•

Бодис асгарсан, шүүрснээс болж үүссэн хөрсний бохирдуулагчийг арилгах,
саармагжуулах, нөхөн сэргээх зэрэг арга хэмжээ авна.

•

Хог булах цэгийн загвар нь байгаль орчны хяналтын худаг болон аюулгүйн
тойрог хашаа зэргийг багтаасан байх.

•

Ус зайлуулах шугамын бүтээн байгуулалт болон инженерийн хяналт нь
Хөндийн алтны төслийн барилгын үе шатанд хүчтэй борооны ус хяналтгүй
урсахаас сэргийлэхийн тулд хийгдэнэ.

•

Борооны цэвэр усыг даялуулж орчин тойрны газар урсгах болно.

•

Нэгдсэн хаягдлын байгууламжийн хогийн овоолго нь хур тунадасыг
цуглуулалгүй урсгах бүтэц маягаар зохион байгуулна.

Үлдэгдэл нөлөө
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний дараах гадаргын болон гүний усны чанарын
нөлөөллийн үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь дунд зэрэг сөрөг гэж үзэж байна.

Үйл ажиллагаа
Гүний ус олборлолтын нөлөө
Төслийн усны нийлүүлэлтийг гүний ус олборлолтоор хангах тул байгаль орчны нөлөөлөл
байж болзошгүй. Нөлөөллийн хүлээн авагчид нь дунд зэргийн мэдрэмтгий чанартай
байна. Эдгээр нь Хүрэн цав, Босгын сайр уст давхаргууд болон Зураг 1-т үзүүлсэн есөн
ширхэг гүний усаар тэжээгдэх малчдын худаг болон гүний уснаас хамааралтай усны
нөөцийн нөлөөллийн бүс доторх экологи зэрэг орно.

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Хөндий алтны төслийн ашиглалтын үйл ажиллагааны үеэр гүний ус таталтын нөлөөллийг
бууруулах ажил нь тохирох менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд төвлөрөх болно.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний голлох хэрэгсэл нь цооногийн хяналтын хөтөлбөр юм.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь нөлөөллийн бүс дэх зарим гүний усны асуудлуудад хяналт тавьдаг
боловч Хөндий алтны төслийн барилга болон үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө илүү нарийн
хяналт шинжилгээ хийж эхлүүлэх болно.
Энэ үед олж цуглуулсан нэмэлт суурь мэдээллүүд нь гүний усны улирлын чанартай
байгалийн хэлбэлзлийн талаар мэдээлэл өгөх болно. Эдгээр мэдээгээр Хүрэн цав, Босгын
сайр цооногуудын үйл ажиллагаа нь гидрогеологийн горим болон малчдын худагт үзүүлж
буй явцын нөлөөллийн үнэлгээнд хувь нэмэр болно. Гүний усны хяналт нь байгалийн
хэлбэлзлээс гадна гүний усны олборлолттой холбоотой нөлөөллийг тодорхойлох боломж
олгоход оршиж буй юм.
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Менежментийн төлөвлөгөө нь доорх усны хяналт шинжилгээний шалгууруудыг агуулсан
байна: хяналтын зорилго, үндэслэл, гадаргын ус болон гүний усны хяналт шинжилгээний
арга зүй болон байршлууд, мөн Хөндий алтны төслийн хэрэгжилтийн явцад хэрэгжүүлэх
шаардлагатай арга хэмжээнүүд зэрэг багтана. Усны хяналт шинжилгээ нь гүний усны
чанар болон түвшин хэмжилт зэргийг агуулж, үзүүлэлтүүдийг нь тусгай тогтоосон
хязгаартай харьцуулах, уг түвшинг давсан тохиолдолд урьдчилан тодорхойлсон нөөц арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг шаардана. .
Усны нөөцийн нөлөөллийн бүс дэх гүний усны хяналт шинжилгээ нь усны түвшин хэмжилт,
ус олборлолтын түвшний хэмжилт болон цооногуудаас дээж авж шинжлэх зэргээс бүрдэнэ.
Эдгээр хяналт шинжилгээний ажлууд нь урьдчилан тогтоосон цэгүүдэд гүний усны түвшинг
хэмжиж, усны чанарын үзүүлэлтүүд болон ус таталтыг үнэлэх, мөн ус таталттай холбоотой
байж болзошгүй нөлөөллүүдийг хянах зорилготой усны химийн найрлага зэргийг үнэлэх
боломж олгох юм. Усны нөөцийн хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөнд тодорхойлсон арга
хэмжээ авах босгыг давсан үзүүлэлтийг үзүүлэх юм бол нөлөөллийг бууруулах хариу арга
хэмжээ авна.
Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эсэхийг нөлөөлөлд өртөгчдийн хүлцэж болох гүний ус
олборлолтын хязгаараар тогтоосон. Дээрх хязгаарууд нь хэтэрсэн эсвэл давсан
тохиолдолд авах хариу арга хэмжээнүүд нь тухайн цооног бүрийн ус шавхалтын хурдыг
сааруулах замаар гүний ус татах горимыг өөрчлөх зэрэг байж болно. Хүрэн цав, Босгын
сайр цооногуудын үйл ажиллагаа нь эхлэхээс өмнөх хэмжээнд малчдын усны хэрэгцээ
хүртээмжтэй нийлүүлэгдэж байгаа байдлыг хангахын тулд нэмэлт тусламж эсвэл дэд
бүтцээр хангах ажлыг авч үзэж мөн болно. Түүнчлэн, Хүрэн цав уст үеийн талбайд нэмэлт
нөөц цооног байрлуулсан нь төслийн усны хэрэглээ нь малчдын худгийн хангамжийг
багасгахад хүрвэл шаардлагын дагуу малчдын усны хэрэгцээг нөхөж болох юм. Энэ үйл явц
нь холбогдох хариу арга хэмжээ болон хязгааруудын хамтаар холбогдох менежментийн
төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгагдах болно.

Үлдэгдэл нөлөө
Гүний ус таталтаас малчдын худагт үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллийн цар хэмжээ нь тус
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд нь 6 сарын дотор цооногоос ус татсаны үр дүнд
үүссэн усны хүртээмжтэй байдалд орсон өөрчлөлт тус бүрийг хамрах учраас бага байна
гэж үзэж байгаа. Малчдын хэрэглээний гүний ус нь маш мэдрэмтгий хүлээн авагч гэж
ангилагдсан ба нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний дараах ус таталтын нөлөөллийн
эрчим нь дунд зэрэг сөрөг гэж үзэж байна.
Усны чанарын нөлөө
Усны чанарт үзүүлэх аливаа нөлөөлөл нь Баян хөндий, Алтан нар талбай болон урсгалын
доор орших газруудын хүрээнд үлдэх ба цар хэмжээ нь дунд зэрэг байна. Хүлээн авагчид
нь дунд зэргийн мэдрэмтгий чанартай байх ба эдгээр нь Баян хөндий, Алтан нар
талбайнуудын урсгалын чигийн доор орших гадаргын уснаас хамааралтай экологи мөн
орно.
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Хөндий алтны төслийн үйл ажиллагааны үед, гадаргын усны чанарт үзүүлэх нөлөө дараах
арга хэмжээний үр дүнд буурч болно:
•

Ямар нэгэн инженерийн болон урьдчилан зөвшөөрөгдсөн цэвэршүүлэлт,
эсвэл зайлуулах аргагүй бүх аюултай хаягдлыг шилжүүлэх, цэвэршүүлэлт
хийх болон/эсвэл зайлуулах хүртэл төслийн талбайд нь хадгалагдана.

•

Барилга, үйл ажиллагааны үед ашигласан тээврийн хэрэгсэл машин нь
түлш, тос болон тормосны шингэн асгарах, гоожих магадлалыг багасгахын
тулд тогтмол техникийн үзлэгт оруулна.

•

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэхэд зориулан хүнд машин
техникийн цехийн хажууд бетонон хавтан болон усаар хангана. Энэ
байгууламжийн угаадас усыг цуглуулж тунадас шүүлтүүр болон тос
ангижруулагчаар цэвэрлэсний дараагаар зайлуулна.

•

Түлш, тос болон химийн бодис хадгалах савыг шингэн үл нэвчих хоёрдогч
давхар хашилттай байлгах ба энэ нь хөрсөнд шууд асгарах, алдагдахаас
сэргийлнэ.

•

Бодис асгарсан, шүүрснээс болж үүссэн хөрсний бохирдуулагчийг арилгах,
саармагжуулах, нөхөн сэргээх зэрэг арга хэмжээ авна.

Хөндий алтны төсөлтэй холбоотой гадаргын усны чанарт үзүүлэх нөлөөллийг дараах арга
хэмжээг ашиглан бууруулах болно:
•

Төлөвлөж буй хаягдал ус, борооны ус хадгалах далангийн үл нэвчих
шаардлага болон бүтцийн нарийн үзүүлэлтүүдийг Mонгол Улсын
стандартын дагуу зураг төсөлд тусгана;

•

Гадаргын усны чанарт үзүүлэх нөлөөллийг ашиглахад тохиромжтой
лабораториор зөвшөөрөгдсөн, усны дээжийг тохирох давтамжтайгаар авч
шинжилснээр хянана;

•

Аюултай барилгын материал, түлш, тос болон химийн бодис хадгалах
байгууламж нь шингэн үл нэвтрэх газрын дээр хийгдэх ба байнгын хяналтад
байна;

•

Аюултай химийн бодис хадгалах байгууламж нь Монгол Улсын стандартын .
дагуу байна. Үйлдвэр нь мөн цемент зэрэг химийн бодист тэсвэртэй тохирох
материалаар хийгдсэн, хоёрдогч хашилттай байна. Уг хашилт нь асгарсан
алдагдсан бодисыг хавхлаг, хоолой, бөглөх цэг зэргээр цуглуулах, агуулах
боломжтой байдлаар зохион бүтээгдэнэ;

•

Санаандгүй байдлаар бодис асгаж аюултай хог хаягдлаар гадаргын ус
бохирдуулсныг зохистой менежментийн төлөвлөгөөний дагуу удирдана.
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Нүүрс устөрөгчийг бөөнөөр хадгалалахдаа хоёрдогч нөөц хашилтыг
ашиглана.
•

Баян хөндийн нэгдсэн хаягдлын байгууламжийн зураг төсөл нь нь хур
тунадас, гадаргын усны урсцыг хуурай хаягдал / хаягдал чулуулаг дундуур
урсаж усыг цугларсан хаягдлаас хамгаалах, химийн урвалд орж болзошгүй
материал уусгаж авахаас сэргийлэх байдлаар шилдэг зарчим, туршлагыг
агуулсан байна .

Үлдэгдэл нөлөө
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний дараах гадаргын усны чанарт үзүүлэх үлдэгдэл
нөлөөллийн эрчим нь дунд зэрэг сөрөг гэж үзэж байна.
Гадаргын усны горимыг алдагдуулсны нөлөөлөл
Гадаргын усны горимыг алдагдуулсантай холбоотой нөлөөлөлд урсгалын доор орших,
гадаргын уснаас хамааралтай экологи руу урсах усны хэмжээ багасах зэрэг орно. Энэхүү
нөлөөллийн цар хэмжээ нь бага байна гэж үзэж байна. Урсгалын доор орших гадаргын усны
урсцаас хамаарал бүхий экологийн мэдрэг чанар бага байна.
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Хөндий алтны төслийн үйл ажиллагааны үед байгалийн түр зуурын урсгалтай гадаргын
усны горимыг алдагдуулснаас үүсэж болзошгүй нөлөөллийг дараах арга хэмжээ авч
бууруулна:
•

Төслийн дэд бүтцийг байгалийн жамаараа урсах усны горимтой аль болох
бага огтлолцох байдлаар зураг төслийг нь боловсруулж барих

•

Шаардлагатай үед, ширүүн борооны усыг урсгах зориулалттай суваг татаж,
орон нутгийн гидрологийг хадгалах

•

Ус зайлуулах гол системийг хамгаалж, засвар үйлчилгээг хийснээр урсгалын
доор болон урсцын байгалийн горимд ямар нэгэн нөлөөгүй байдлыг хангана;

•

Ус дамжуулах хоолойг газарт булах ба ус зайлуулах системийг элэгдүүлж
болзошгүй хяналтгүй асгаралт, гоожилтыг багасгахын тул тогтмол үзлэг
шалгалт хийх, мөн асгаралт мэдрэгчтэй байх

•

Ширүүн борооны усыг үйл ажиллагаа явагдаж буй талбайгаас холдуулж
элэгдэл болон тунадас үүсэлтийг багасгах байдлаар байгалийн урсац руу нь
чиглүүлэх.

Үлдэгдэл нөлөө
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний дараах үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь дунд зэрэг
сөрөг гэж үзэж байна.
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Нөлөөллийг бууруулах болон менежментийн арга барилын тойм
Хүснэгт 5.5 нь усны нөөцөд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөлөл болон түүнийг бууруулах арга хэмжээг үзүүлэв.
Хүснэгт 5.5 Нөлөөллийн тойм болон менежмент: Усны нөөц
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Төслийн
нөлөөллийн бүс
доторх малчдын
худаг/цооног

Chapter C5: Water Resources

Барилгын шатанд гүний усны
түвшинг тогтмол хянах. Энэ хяналт
нь ашиглалтын үйл ажиллагааны
үед цооногуудыг болон кемпийн
худгийг ашиглалттай холбоотой
нөлөөллийг хянахад шаардлагатай
гидрогеологийн суурь мэдээлэл бий
болгох юм.

b)

Хаягдал усыг тоос дарахад ашиглах
замаар ус хэмнэх арга
хэмжээнүүдийг авна

c)

Усны тусгай зөвшөөрлийн нөхцөлийг
дагаж мөрдөх

04/06/2020

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Бага зэрэг
сөрөг

Усны нөөцийн
хяналтын
төлөвлөгөө
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Мэдрэмтгий
хүлээн авагчид

Хаалт

Нөлөөлөл

Үйл ажиллагаа

Дугаар

Барилга

Үе шат

X

X

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах
арга хэмжээ

d)

Ашиглалтын үйл ажиллагаа болон
менежментийн үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх бүрийд гүний усны
түвшинг тогтмол хянах. Тэр дундаа
цооногийн үйл ажиллагааны
менежмент, мөн Хүрэн цав, Босгын
сайр болон кемпийн худаг
ашиглалтаар гүний ус таталтын
хязгаар давсан тохиолдолд нөхөх
арга хэмжээ зэрэг.

04/06/2020

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Дунд зэрэг
сөрөг

Усны нөөцийн
хяналтын
төлөвлөгөө

Page | 27 of 35

WR002

Гадаргын болон гүний
усны чанарт үзүүлэх
нөлөөлөл
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Мэдрэмтгий
хүлээн авагчид

Хөндий алтны
төслийн талбайд
болон урсгалын
доор орших
гадаргын болон
гүний ус, мөн
Хүрэн цав,
Босгын сайр
цооногуудаас
татсан ус
дамжуулах
хоолой

Хаалт

Нөлөөлөл

Үйл ажиллагаа

Дугаар

Барилга

Үе шат

X

X

-

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах
арга хэмжээ

a)

b)

Ямар нэгэн инженерийн болон
урьдчилан зөвшөөрөгдсөн
цэвэршүүлэлт эсвэл зайлуулах
аргагүй бүх аюултай хаягдлыг
төслийн талбайд нь шилжүүлэх,
цэвэршүүлэлт болон/эсвэл
зайлуулах хүртэл хадгалагдана
Барилга, үйл ажиллагааны үед
ашигласан тээврийн хэрэгсэл машин
нь түлш, тос болон тормосны
шингэн асгарах, гоожих магадлалыг
багасгахын тулд тогтмол техникийн
үзлэгт оруулна

c)

Түлш, тос болон химийн бодис
хадгалах сав зэрэг нь хөрсөнд шууд
асгарахаас сэргийлсэн шингэн үл
нэвтрэх хоёрдогч хашилт зэрэгтэй
байна.

d)

Бодис асгарсан, шүүрснээс болж
үүссэн хөрсний бохирдуулагчийг
арилгах, саармагжуулах, нөхөн
сэргээх зэрэг арга хэмжээ авна

a)

Ширүүн борооны усыг боломжит
бохирдуулагчаас, тэр дундаа
нэгдсэн хаягдлын байгууламж
зэргээс холдуулж зураг төсөлд
тусгах

04/06/2020

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Дунд зэрэг
сөрөг

Усны нөөцийн
хяналтын
төлөвлөгөө
Аюултай
материалын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
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WR003

Гадаргын усны
горимд үзүүлэх нөлөө
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Мэдрэмтгий
хүлээн авагчид

Бут, сөөглөг
ургамлын
зүйлүүд,
гадаргад ойр
аллювийн уст үе
болон гадаргад
ойр гүний уснаас
хамаарал бүхий
малчид.

X

X

Хаалт

Нөлөөлөл

Үйл ажиллагаа

Дугаар

Барилга

Үе шат

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах
арга хэмжээ

Барилгын болон ашиглалтын үйл
ажиллагааны ажлын үед, байгалийн
жамаар урсах гадаргын усны горимыг
алдагдуулсантай холбоотой үүсэж
болзошгүй нөлөөллүүдийг дараах арга
хэмжээг авснаар багасгах боломжтой:
(a)

Зам барилга нь орон нутгийн
гидрологийг хадгалах, ширүүн
борооны ус зайлуулах боломж
бүхий байдлаар хийгдэнэ;

(b)

Байгалийн горимоор урсах
хэсгүүдийг хаалт болон бусад газар
дээрх хяналтын аргаар
хамгаалагдана;

(c)

Шуудуу ухах, түр зуурын зам гаргах,
болон бусад газар шорооны
ажилтай холбоотой ус зайлуулах
системийн эвдрэлийг дээрх ажлыг
дуусгавар болсны дараагаар
засварлаж тэнцвэржүүлэх;

(d)

Борооны дараа шороо тунадасны
урсалт нэмэгдэхээс сэргийлж
элэгдэл эвдрэл ба тунадсыг
бууруулах арга хэмжээ авна;

(e)

Ус зайлуулах шугамын бүтээн
байгуулалт болон инженерийн
хяналт нь хүчтэй борооны ус
хяналтгүй урсахаас сэргийлэхийн
тулд мөн хийгдэнэ.

04/06/2020

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

????

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

???
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Гүний ус болон
гадаргын усны нөөцөд
үзүүлэх нөлөө

WR005

Төслийн нөлөөллийн
бүс даяарх усны
нөөцийн нөлөөлөл

Chapter C5: Water Resources

Төслийн
нөлөөллийн бүс
доторх гүний ус
болон гадаргын
ус

X

X

Гүний болон
гадаргын ус

X

Мэдрэмтгий
хүлээн авагчид

X

Хаалт

Нөлөөлөл

Үйл ажиллагаа

Дугаар

Барилга

Үе шат

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Засгийн газрын дүрэм журамд үндэслэн
ус таталт, ус шавхалт, хаягдал усны
чанар зэргийн шалгуурүүдыг
боловсруулж хэрэгжүүлэх.

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө

(a)

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Хөндий алтны төслийн усны
нөөцтэй холбоотой менежментийн
үйл ажиллагаа эрхэлж буй бүх
ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид
нь ажил эхлэхийн өмнөх сургалт,
практик сургалтанд хамрагдана. Энэ
нь усны нөөцийн хамгаалалт болон
менежментийн ач холбогдлын тухай
тодорхой агуулгатай байх болно.

(b)

Байгаль орчны усны хяналт
шинжилгээ болон дээж авалттай
холбоотой ажиллаж буй хүмүүст
тусгай нарийвчилсан сургалт
явуулна.

(c)

Усны хяналт шинжилгээ, усны дээж
авалт дээр ажиллаж буй бүх
гидрогеологич болон байгаль орчны
ажилтнууд нь дээж авалтын
протокол болон төслийн чанарын
үнэлгээ, чанарын хяналтын сургалт
авах болно.

04/06/2020

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Бага зэрэг
сөрөг

Хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг

Усны нөөцийн
хяналтын
төлөвлөгөө
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Эшилсэн ном товхимол

2030 Уотер Рисорсес Груп. 2014. Монгол орны усны нөөцийн менежментийн зорилтот дүн
шинжилгээ.
Батнасан,Н. 2004. Монгол орны цэвэр усны асуудлууд. WWF Монгол дахь хөтөлбөрийн
газар.
Олон улсын санхүүгийн корпораци. Дэлхийн Банк Групп. 2007. Байгаль орчин, Эрүүл
мэнд, Аюулгүй ажиллагааны (БЭА) удирдамж, Ерөнхий удирдамж
RPM Global. 2019. NI 43-101 Хөндий алтны төслийн эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээний
техникийн тайлан. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци 2019 оны 2 сарын 4.
Тетра Тек. 2019 оны 12 дугаар сар, Хөндий алтны төсөл NI 43-101 Техникийн тайлан.
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C6: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн жагсаалт
НБ
ЧАОҮ
БОННҮ
БОНБНҮ
ГИДЦГ
ГГСБЦГ
ХАТ
АМТЗТ
ТТББНГ

Нөлөөллийн бүс
Чухал амьдрах орчны үнэлгээ
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
Говийн Их Дархан Цаазат Газар
Говь Гурван Сайхан Байгалийн Цогцолборт Газар
Хөндий Алтны Төсөл
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай
Тост, Тосон Бумбын Байгалийн Нөөц Газар
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БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ
Танилцуулга
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний (БОННҮ) энэхүү бүлэгт Хөндий Алтны
ордын (ХАТ) төслийн барилга, үйл ажиллагаа ба хаалтын үе шатуудад биологийн олон янз
байдалд үзүүлэж болзошгүй нөлөөллүүдийн талаар авч үзэв.
Төсөлтэй шууд болон шууд бус холбоотой нөлөөллүүдийн тухайн нөлөөллийн шинж
чанартай, түүний хариу авахаар төлөвлөсөн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээтэй,
биологийн олон янз байдалд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийн эрчим ба үлдэгдэл нөлөөлөл
мөн буруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний дараах эрчимтэй уялдуулан үнэлэв. Бүхий л
үлдэгдэл нөлөөллүүд ба холбогдох бууруулах арга хэмжээнүүд, нөлөөллийн менежментийн
төлөвлөгөөний нэр ба үлдэгдэл нөлөөллийн эрчмийг тус бүлгийн төгсгөлд Хүснэгт 5-д
тоймлон үзүүлэв.
Бодлого, стандартууд
Бүлэг A2: Бодлого ба хууль тогтоомжийн хүрээ –д Хөндийн алтны төслийн дагаж мөрдөх
ёстой Монгол Улсын хууль тогтоомж болон зээлдэгчийн тавьдаг шаардлагуудыг
танилцуулсан.
Нөлөөллийн үнэлгээний арга зүй
Энэхүү үнэлгээний зорилтыг хангахын тулд биологийн олон янз байдалд үзүүлж болзошгүй
нөлөөллүүдийн эрчмийг тодорхойлохын тулд Бүлэг A3: Арга зүй-д танилцуулсан стандарт
арга зүйг ашигласан болно.
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Газар зүйн хамрах хүрээ
Төслийн нөлөөллийн бүсэд Хөндий Алтны Төслийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй
талбайн орчим өрнөх дараах бүрэлдэхүүн үйл ажиллагаануудын газруудыг хамруулан авч
үзсэн:
•

Хөндий ба Цэнхэр Номингийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн эргэн
тойрны 10 км орчны бүс;

•

Усны эрэл хайгуулын өрөмдлөг хийж буй талбайн орчны 10 км-ийг хамарсан бүс; ба

•

Шинэжинст сумаас уурхайн талбай хүрэх авто замын хоёр талын 500 м хөвөөг
хамарсан талбай юм.

Дээрх газруудад давхардсан талбайн хэмжээ нь 1,230 км2 бөгөөд үүнд Цэнхэр Номин ба
Хөндийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайнуудыг холбож барихаар төлөвлөж
буй тээврийн зам мөн Хөндийн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас урагш 3 км зайд орших
гүний усны хайгуулын талбай ба боловсруулах үйлдвэрийн хооронд барихаар төлөвлөж
буй ус хангамжийн шугам хоолой багтсан болно (Дүрслэл 1).
Говийн Их Дархан Цаазат Газрын (ГИДЦГ) А хэсгийн нийт талбай, Говь Гурван Сайхан
Байгалийн Цогцолборт Газар (ГГСБЦГ) ба Тост, Тосон Бумбын Байгалийн Нөөц Газрыг
(ТТББНГ) тус тус Хөндийн алтны төслийн шууд бус боломжит нөлөөллийн бүс гэж
тодорхойлогдсон байна. Учир нь эдгээр газрууд нүүдлийн том хөхтөн зүйлүүд байдаг.
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Дүрслэл 1 Хөндийн Алтны Төслийн биологийн төрөл зүйлд нөлөөлөх нөлөөллийн бүсийн
талбай
Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээний хувьд төслийн бүтэн циклийг тэр дундаа Хөндий Алтны
Төслийн барилга, үйл ажиллагаа ба хаалтын үе шатыг хамарна.
Техникийн хамрах хүрээ
Энэ бүлэгт биологийн олон янз байдалд (амьтны ба ургамлын аймаг) Хөндий Алтны
Төслийн барилгын, үйл ажиллагааны ба хаалтын үе шатны үйл ажиллагаанаас шууд болон
шууд бусаар нөлөөлөх нөлөөллүүдийг үнэлсэн. Тодорхойлсон нөлөөлөл тус бүрд зориулан
авахаар төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд ба тухайн арга хэмжээнүүдийг авсны дараа үлдэх
үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээг мөн тус бүлэгт авч үзсэн.
Эрчмийн шалгуур үзүүлэлт
Тухайн нөлөөллийн эрчмийг боломжит нөлөөллийн үр дагаврын хэмжээ ба нөлөөлөлд
өртөгч талын мэдрэмтгий байдлыг харьцуулах замаар тодорхойлсон. Тухайн нөлөөллийн
эрчмийг тогтоох зорилго бүхий нөлөөллийн үр дагаврын хэмжээ ба мэдрэмтгий байдлыг
харьцуулсан матрицыг Бүлэг A3: Арга зүйд хэсэгт танилцуулсан.
Нөлөөллийн үр дагаврын хэмжээ ба нөлөөлөлд өртөгч талын мэдрэмтгий байдлыг
тогтооход ашигласан шалгуур шинжүүрийг Хүснэгт 1 ба Хүснэгт 2-т тус тус үзүүлэв.
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Хүснэгт 1 Биологийн олон янз байдлын нөлөөллийн шалгуурын эрчим
Нөлөөллийн
эрчим
Өндөр
Дунд
Бага

Маш бага

Ач тустай

Нөлөөллийн төрөл
Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөлөл нь тухайн зүйлийг бүсийн
хэмжээнд эргэлт буцалтгүй алдах буюу амьдрах орчны доройтол нь нөхөн
сэргээлтийн дараа 10 жилээс доошгүй хугацаанд эргэн сэргэхгүй байх
Тухайн зүйл амьтны бүсийн хэмжээнд алдагдах нөлөөлөл нь эргэж буцаж болох
буюу амьдрах орчны доройтол нь нөхөн сэргээлтийн дараа 3-10 жилийн
хугацаанд суурь төлөв байдалдаа эргэн сэргэх
Биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд мэдэгдэхүйц нөлөөлөл
үүсэх ба зүйлүүд төслийн талбайн хэмжээнд алдагдах боловч эргэж сэргэж
болно мөн амьдрах орчны доройтол нь суурь төлөв байдалдаа нөхөн сэргээлт
хийгдсэний дараа 1-2 жилийн хугацаанд эргэн сэргэх
Биологийн олон янз байдлын зүйлүүдэд гарах өөрчлөлт нь ялимгүй бага бөгөөд
байгалийн жамаар гарах өөрчлөлт буюу амьдрах орчны доройтол нь суурь
төлөв байдалдаа нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж дууссаны дараа 1 жилийн
дотор буцаж сэргэх
Тухайн үйл ажиллагаа нь байгалийн нөөц буюу хүлээн авагчдаа эерэг ашигтай
нөлөө авчрах

Хүснэгт 2 Нөлөөлөлд өртөх биологийн олон янз байдлын мэдрэг байдал
Нөлөөллийн эрчим

Тодорхойлолт

Өндөр

Биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг нь Олон улсын байгаль
хамгаалах холбооны жагсаалтад Устаж байгаа буюу Устаж болзошгүй
бүс нутгийн улаан дансанд ховордож байгаа гэж бүртгэгдсэн бол. Чухал
амьдрах орчны бүх шалгуур шинжүүрийг хангаж байгаа бол (Хүснэгт 3)
Биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг нь Олон улсын байгаль
хамгаалах холбооны жагсаалтад Эмзэг гэж бүртгэгдсэн мөн бүс нутгийн
улаан дансанд Ховордсон гэж бүртгэгдсэн зүйлүүд бол, Нэн тэргүүний
биологийн олон янз байдлын шалгуур шинжүүрийг хангаж байгаа бол
(Хүснэгт 4)
Биологийн олон янз байдлын зүйлүүд нь ховордсон зүйл амьтдын
жагсаалтанд ороогүй буюу Монгол Улсын хууль тогтоомжоор ховор/нэн
ховор ангилалд багтаагүй бол

Дунд

Бага

Болзошгүй нөлөөллүүд
Эмзэг хүлээн авагчид
Эмзэг хүлээн авагчид гэж нэн чухал амьдрах орчныг тодорхойлогч зүйлүүд буюу Нэн
тэргүүний чухал амьдрах орчны үнэлгээний тайланд (Хавсралт E1) багтсан нэн тэргүүний
чухал биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэлнэ.
Нэн чухал амьдрах орчин ба Нэн тэргүүний чухал биологийн олон янз байдлын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн эмзэг хүлээн авагчдыг Хүснэгт 3 ба Хүснэгт 4- тус тус үзүүлэв.

Доорх хэсгүүдэд ХАТ-ийн барилга ба үйл ажиллагаанаас үүдэн эдгээр хүлээн авагчдад
үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүдийн танилцуулав.
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Хүснэгт 3 Нэн чухал амьдрах орчны биологийн олон янз байдлын эмзэг хүлээн авагчид
Биологийн олон янз
байдлын
бүрэлдэхүүн хэсэг
Хөхтөн

ЕСБХБ-ны нэн чухал
амьдрах орчны шалгуур
шинжүүр

Үнэлгээний үндэслэл

Хавтгай тэмээ
Camelus bactrianus

ii. Устаж болзошгүй буюу
устаж байгаа зүйлүүдэд
чухал ач холбогдолтой
амьдрах орчин

Олон улсын байгаль хамгаалах
холбооноос устаж байгаа гэж
тодорхойлсон
Монголын Улаан дансаар устаж
болзошгүй гэж тодорхойлсон

Хулан адуу
Equus hemionus

Монголын Улаан дансаар устаж
болзошгүй гэж тодорхойлсон

Ирвэс
Uncia uncia

Монголын Улаан дансаар устаж
болзошгүй гэж тодорхойлсон

Аргаль хонь
Ovis ammon

Монголын Улаан дансаар устаж
болзошгүй гэж тодорхойлсон

Мазаалай
Ursus arctos gobiensis

Хар сүүлт зээр
Gazella
subgututturosa

iii. Унаган буюу газарзүйн
хувьд хязгаарлагдмал
тархацтай зүйлүүдэд чухал
ач холбогдолтой амьдрах
орчин
iv. Дэлхийн хэмжээнд чухал
нүүдлийн / тодорхой газар
олноор цуглардаг зүйлүүдэд
чухал ач холбогдолтой
амьдрах орчин

Монголын Улаан дансаар устаж байгаа
гэж тодорхойлсон

iv. Унаган буюу газарзүйн
хувьд хязгаарлагдмал
тархацтай зүйлүүдэд чухал
ач холбогдолтой амьдрах
орчин

Мэдэгдэж буй амьдрах орчин нь
хязгаарлагдмал тархац нутгийн шалгуур
болох 50,000 км2-ийг хангаж буй

Олон улсын байгаль хамгаалах
холбооноос болон Монголын Улаан
дансаар эмзэг гэж тодорхойлсон
Монгол Улсын хууль тогтоомжоор ховор
амьтан

Мөлхөгч
Говийн нүцгэн
хуруут гүрвэл
Cyrtopodion
elongatus

Тэмдэглэл: CR-Устаж байгаа; EN-Устаж болзошгүй; VU-Эмзэг
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Хүснэгт 4 Биологийн олон янз байдлын нэн чухал эмзэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Биологийн олон янз байдал

ЕСБХБ-ны нэн
тэргүүний биологийн
олон янз байдлын
шалгуур

Үнэлгээний үндэслэл

Монгол бүйлс
(Amygdalus Mongolica)
Бариулт бүйлс
(Amygdalus pedunculata)
Шар бэрээмэг
(Arnebia guttata)
Төв азийн лавай
(Asterothamnus centrali-asiaticus)
Цөлийн аргамжин цэцэг
(Cistanche deserticola)
Зүүнгарын гоёо
(Cynomorium soongaricum)
Морин зээргэнэ
(Ephedra equisetina Bunge.)
Регелийн будараа
(Iljinia Regelii)
Потанины улаан тулам
(Incarvillea potanini Batal.)
Шивүүрт ортууз
(Oxytropis acanthacea)
Монгол ортууз
(Oxytropis mongolica Kom)
Эгэл үмхий өвс
(Peganum harmala L)
Эгэл нишингэ
(Phragmites communis)
Тоорой
(Populus diversifolia)
Нөмрөгт банздоо
(Saussurea involucrata Bip)
Ацан ажигана
(Stellaria dichotoma L)
Потанины хотир
(Zygophyllum Potaninii Maxim.)
Хөхтөн

ii. Эмзэг зүйлүүд

Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан

Эрээн хүрнэ
(Vormela peregusna)

ii. Эмзэг зүйлүүд

Олон улсын байгаль хамгаалах
холбооноос болон Монголын Улаан
дансаар эмзэг гэж тодорхойлсон
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан

ii. Эмзэг зүйлүүд

Олон улсын байгаль хамгаалах
холбооноос болон Монголын Улаан
дансаар Устаж болзошгүй гэж
тодорхойлсон
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Нэн ховор зүйл амьтан

Ургамлууд

Янгир
(Capra sibirica)
Шувууд
Идлэг шонхор
(Falco cherrug)

Монгол тоодог
(Chlamydotis undulate)
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Биологийн олон янз байдал

ЕСБХБ-ны нэн
тэргүүний биологийн
олон янз байдлын
шалгуур

Монгол хуланжороо
(Podoces hendersoni)
Мөлхөгч

Үнэлгээний үндэслэл

Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан

Нарийн могой
(Coluber spinali)
Могой гүрвэл
(Eremias multiocellata)
Цоохор хонин гүрвэл
(Phrynocephalus versicolor)
Амьдрах орчин

ii. Эмзэг зүйлүүд

Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу Ховор зүйл амьтан

Заган ой

iv. Экологийн бүтэц
функц үйл ажиллагаа
нь нэн тэргүүний чухал
биологийн олон янз
байдлыг тэтгэхэд
шаардлагатай байдаг

Экологийн бүтэц функц үйл
ажиллагаа нь нэн ховор цөлийн
аргамжин цэцгийг (Cistanche
deserticola) тэтгэдэг
Экологийн бүтэц функц үйл
ажиллагаа нь ховор Монгол
хуланжороо (Podoces hendersoni)
зүйлийг тэгтгэдэг

Монгол бүйлсний амьдрах орчин

Тэмдэглэл: CR-Устаж байгаа; EN-Устаж болзошгүй; VU-Эмзэг
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Барилга ба үйл ажиллагаанаас үүсэх нөлөөллүүд
Ургамалд үзүүлэх нөлөөллүүд
Барилгын ба үйл ажиллагааны үед ажлууд нь хуурай газрын амьдрах орчныг газар ухаж
хөндөх, нягтаршуулах буюу хөрсийг өөрчлөх зэргээр доройтуулж устгаж болзошгүй байдаг
ба улмаар хөрсийг бохирдуулснаас эсхүл аюулгүй бодисыг санамсаргүй алдсанаас
ургамлын бүрхэвчийг алдагдахад хүргэдэг.
ХАТ-ийн байшин барилга, зам, ил уурхай гэм мэт уурхайн дэд бүтцийг барих ажил нь урт
хугацааны байнгын амьдрах орчны алдагдалд хүргэж магадгүй. ХАТ-өөс учруулах эвдрэл
доройтлын нийт талбайг ойролцоогоор 213 га (62 га нь Алтан нард, 116 га нь Хөндийд, 35
га нь төслийн талбайн замд) гэж тооцоолсон. Нийт эвдрэл доройтлын гуравны нэг (29.9%
буюу 63.6 га) нь ил уурхайн улмаас байнгын шинжтэй юм. Бусад бүх доройтлын талбайнууд
(барилга, хаягдал чулуулгын овоолго) нь уурхайн үйл ажиллагааны явцад аажмаар нөхөн
сэргээж болно гэж үзсэн (Дүрслэл 2).

Дүрслэл 2 Хөндий Алтны Төслийн талбайд эвдрэл доройтол үүсэх гол байршлууд
Нэн тэргүүний ач холбогдолтой Регелийн будраа (Iljinia Regelii) ба Потанины хотир
(Zygophyllum Potaninii Maxim) 2 зүйл ургамлын амьдрах орчин ХАТ-ийн шууд эвдрэлд өртөж
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алдагдаж болзошгүй (Дүрслэл 3). Шууд эвдрэлд орох газар дотор болон түүний ойр орчимд
байж болзошгүй бусад чухал ургамлын зүйлүүдэд улаан ортууз буюу өргөст ортууз
(Oxytropis aciphylla), Монгол бүйлс (Amygdalus Mongolica) ба Төв азийн лавай
(Asterothamnus centrali-asiaticus) орно. Эдгээр зүйлүүд нь Монгол Улсын хууль тогтоомжоор
Ховор ба Нэн ховор ургамлын ангилалд багтдаг ба энэхүү үнэлгээгээр Дунд зэрэг
мэдрэмтгий хүлээн авагч гэж үзсэн.
Барилгын үе шатанд барилгын материал буулгах талбай гэх мэт нэмэлт газрууд түр зуурын
эвдрэлд өртөх боломжтой байна. Гэвч амьдрах орчны алдагдал нь төслийн дэд бүтцийн
шууд эвдрэлийн бүсэд зөвхөн тохиолдох ба энэхүү алдагдал нь төслийн хаалтын үед
төслийн талбайг бүрэн нөхөн сэргээж дуустал үргэлжилнэ гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Төслийн үйл ажиллагааны шатаа эхлүүлэх үед уурхайн дэд бүтцийг барих ажлын хүрээнд
хийгдэх газар хөндөх үйл ажиллагаанууд бүрэн зогсохгүй юм гэхэд маш бага болж буурах
юм. Ургамалд үзүүлэх бусад болзошгүй шууд нөлөөллүүдэд барилгын шатны үед тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр болон тээвэрлэлт, хадгалалт ба ашиглалтын үед
аюултай бодис материал асгарч алдагдах орно. Тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй ургамлын
амьдрах орчин шууд алдагдах нь уурхайн ашиглалтын үед ихээхэн багасах ба хөдөлөөн нь
энэ үед зөвхөн тээврийн зам дагуух хөдөлгөөнөөр хязгаарлагдана. Энэ төрлийн
нөлөөллүүд бүгдээс зайлсхийж болохгүй боловч зохих менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулж хэрэгжүүлнээр бууруулж болно.
Нэн тэргүүний чухал ургамлын зүйлүүдэд шууд бусаар нөлөөлж болзошгүй нөлөөллүүд нь
ХАТ төслийн ажилтнууд зөвшөөрөлгүй ховор болон ашигт ургамлыг түүж бэлтгэх явдал
байж болох юм. Орон нутгийн иргэдийн хүн амын тооны өсөлт буюу хүн амын бүтцийн
өөрчлөлт орж болзошгүй ба энэ нь ХАТ гэх мэт байгалийн нөөц ашиглалтын төслүүд
хэрэгжиж ашигт ургамлыг түүж бэлтгэж эдийн засгийн ашиг олох зорилгоор худалдаалах
явдал гарч болзошгүй. Гэвч ХАТ-ийн хувьд эмзэг ургамлын зүйлүүдийг орон нутгийн иргэд
түүж бэлтгэх явдал маш бага гэж үнэлсэн. Учир нь төслийн байршил нь алс хол бөгөөд ойр
хавьд 70 км радиус дотор хүн амын суурьшлын газар байхгүй. Төслийн албан ёсны
ажилтан, төслийн талбайн оршин суугч нараас бусад хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг
татахаар эдийн засгийн аливаа үйл ажиллагааг талбайн эргэн тойронд явуулахгүй юм.
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтод хариу арга хэмжээ авахгүй байх мөн
уурхайн барилгын үйл ажиллагааны үеийн газар шорооны ажил нь ургамалжилтад
нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй. Тоосжилт ургамлын бүрхэц дээр буух нь ургамлын
фотосинтезийн үйл ажиллагаа, амьсгал, ууршилтад нөлөөлж болзошгүй ба ургац буурч
бүлгэмдлийн бүтцэд нөлөөлж болзошгүй. Бэлчээрт тоосжил үүссэх нь орон нутгийн
малчдын хувьд ихээхэн санаа зовоож буй асуудал бөгөөд үүнийг 2019 оны 8-р сард хийсэн
Нийгмийн суурь судалгаанд тусгасан байдаг. Үйл ажиллагааны үеийн тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилт нь барилгын үе шатнаас ялгаатай нь уурхайн идэвхтэй үйл
ажиллагаа явуулж буй хэсгээр хязгаарлагдана.
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Дүрслэл 3 Хөндий талбайд ажиглагдсан гол ургамлын зүйлүүд ба уурхайн нөлөөллийн
талбайнууд
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд
Барилгын ба үйл ажиллагааны шатанд ургамалд үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийхийн тулд
төслийн өөр өөр бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрд ялгаатай стратеги баримталж ажиллах болно.
Бүхий л тохиолдлуудад тус төсөл нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн механизмийг ашиглах
бөгөөд үүнд тухайн зорилгыг хангахад чиглэсэн газар хөндөлт хийхээс өмнөх үнэлгээг хийж
нэн тэргүүний ач холбогдолтой ургамал, хөрсний төрлийг тогтоох мөн ургамлын зүйлд
үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх инженерийн болон дизайны өөрчлөлт шийдэл буй эсэхийг
үнэлэх шаардлага гардаг юм. Хөндийн алтны төслөөс эвдрэлд орох талбайд орших нэн
тэргүүний ач холбогдолтой ургамлуудыг аль болох шилжүүлэн тарих болно. Тухайн бодгаль
зүйлүүдийг шилжүүлэн тарих боломжгүй бол эдгээр зүйлүүдийг барилгын ажил дууссаны
дараа дахин тарих туршилтанд хамруулах болно. Баян Хөндийн ордны хайгуулын ажлын
үед Эрдэнэ компани талбай дээр ургамал мод үржүүлгийн хүлэмж барьж, ховор ба нутгийн
унаган зүйлүүдийн цуглуулсан үрийг тарьж ургуулах туршилт хийсэн. Нөхөн сэргээх ба
дахин тарьж ургуулах ажлыг төслийн барилгын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон
газруудад боломжийн хэрээр хийж ургамал ургаж болох газруудад тарих болно.
Уурхайн талбайд барихаар төлөвлөж буй ус хангамжийн шугам хоолой ба зарим авто
замын хэсгүүд нь уг дэд бүтцийн эзлэх талбайн хэмжээ харьцангуй бага мөн холбогдох
барилгын ажил бага учраас ургамлын бүлгэмдлүүдэд ялангуяа нэн тэргүүний чухал
ургамлын зүйлүүдэд үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийхэд хамгийн хялбар байх юм. Үүнээс
ялгаатай нь ХАТ-ийн уурхай талбайн дэд бүтэц нь дээрх шиг уян хатан байж чадахгүй юм.
Учир нь төслийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг байршуулах тодорхой хатуу заалтууд
бий.
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ХАТ нь зөвхөн зориулалтын зам ашиглах ба төслийн бүх машинууд төслийн талбайн дотор
ба гадна мөрдөх хурдны хязгаарлалтыг мөрдүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх ба
энэ нь амьдрах орчныг шаардлагагүйгээр доройтуулах мөн тоосжилт үүсэхээс зайлсхийх
зорилготой. Эрдэнэ компани нь хайгуулын үе шатандаа төслийн талбай дээрх тээврийн
хэрэгслийг хөдөлгөөнийг зарим замуудыг хаах мөн хөдөлгөөний тодорхой зөвшөөрсөн
замаар явуулах мөн анхааруулга тэмдэг тавих зэргээр зохицуулж эхэлсэн. Шинэ хучилтгүй
замууд өргөн байх шинжтэй байдаг учир нь гүн гүнзий хотойж гэмтсэн газруудыг тойрч явж
замыг өргөсгөдөг. Төсөл нь энэ эрсдэлийг хамгийн сайн менежментийн аргуудыг
хэрэгжүүлэх замаар мөн хучилтгүй замуудад засвар үйлчилгээ хийж явах аргагүй хэсэг
үүсэхээс сэргийлнэ. Нөлөөллийг бууруулах бусад арга хэмжээнүүдэд онцгой
тохиолдлуудад буюу ядаргаа тайлах зорилгоос бусад үед тээврийн хэрэгслүүдийг замын
хажууд зогсохыг хориглох, замаас гарч явахыг хориглох мөн оролцогч талуудыг үүнийг мөн
дагаж мөрдөхийг уриалах, уурхайн талбайн зам гэх мэт тоос босдог газруудыг услах зэрэг
багтана.
ХАТ нь биологийн олон янз байдлын зохих сургалтыг төслийн бүхий л ажилчдад мөн зочдод
зориулж боловсруулж тэдний биологийн олон янз байдлын нэн тэргүүний чухал
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тухай мөн чухал зүйлүүдийн менежментийн талаар баримталж буй
компанийн бодлого шаардлагуудын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлнэ.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ ба нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлсний дараах ургамалд барилгын үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээ
нь Бага гэж үзсэн. Учир нь ургамлын нэн чухал амьдрах орчин байхгүй гэж үзсэн. Түүнээс
гадна барилгын шатны үед түр зуурын хугацаанд эвдрэлд өртөх бүх газруудыг тус шат
дууссаны дараа нөхөн сэргээх болно. Иймд Хөндий алтны төслийн үйл ажиллагаануудыг
нөлөөлөлд эмзэг мэдрэг ургамлын зүйлүүдэд Ялимгүй багаас Бага зэрэг сөрөг үлдэгдэл
нөлөөтэй гэж тодорхойлсон. Учир нь нөлөөллүүд нь суурь төлөв байдалд мэдэгдэхүйц
өөрчлөлт авчрах боловч ихээхэн хүндрэлтэй эвдрэл доройтол үүсгэхгүй буюу зүйлүүдийн
үнэ цэн ба функц үйл ажиллагаанд урт хугацаагаар хохирол учруулахгүй хэмээн үзэж
байна.
Хөхтөн амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл
Зэрлэг тэмээ буюу хавтгай (Camelus bactrianus), хулан (Equus hemionus), ирвэс (Uncia
uncia), аргаль хонь (Ovis ammon), Говийн баавгай буюу мазаалай (Ursus arctos gobiensis)
ба хар сүүлт зээр (Gazella subgututturosa) зэрэг зүйл амьтдыг нөлөөлөлд эмзэг мэдрэмтгийн
байдлын хувьд Өндөр хөхтөн амьтдын зүйлүүд гэж тооцсон. Эрээн хүрнэ (Vormela
peregusna) ба янгир (Capra sibirica) хэмээх зүйлүүдийг тус үнэлгээний хүрээнд Дунд зэрэг
мэдрэмтгий гэж үзсэн.
Алс хол газарт урьд нь бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаагүй талбайд эхлүүлж буй
байгалийн нөөц ашиглалтын төслүүд нь зам гэх мэт шугаман дэд бүтэц барьж байгуулснаар
зэрлэг амьтан ургамлын амьдрах орчныг хэсэгчлэн хуваах боломжтой. Хөндийн алтны
төслийн талбайд барьж байгуулахаар төлөвлөж буй шугаман дэд бүтцэд нийт 5 км орчим
урт ус хангамж дамжуулах шугам хоолой мөн өндрөөр цахилгаан дамжуулах шугам хоёр
багтана. Барихаар төлөвлөж буй шугаман дэд бүтэц нь Хөндийн ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөлтэй талбай доторх Хөндий Алтны Төслийн уурхайн бүтээн байгуулалтын
талбайн эргэн тойрон цөөн км талбайг хамрах тул амьдрах орчны хэсэгчлэн хуваагдлын
үнэлгээг энэхүү үнэлгээний ажилд хамруулахгүй байхаар шийдсэн.
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Хавтгай
Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны үнэлгээний дагуу (Hare 2008) хавтгай тэмээний
идээшил нутгийн хамгийн ойр байршил нь Эдрэнгийн Нурууны өмнө орших Шаргын говь ба
Номингийн баруун өмнөд зүгт 100 км зайд оршино. Ховор тохиолдолд ихэнхдээ өвөл
Хавтгай тэмээ нь Ингэн хөөврийн хоолой ба Нэмэгтийн хоолойн Говьд нүүдэллэдэг (
Байгаль орчны яам 2014). Эдгээр газрууд нь ойролцоогоор Хөндий алтны төслийн
талбайгаас зүүн өмнөд ба зүүн зүгт 70 – 150 км зайд оршино.
Тус зүйлд тулгарч буй гол аюул занал нь гэрийн тэмээтэй эрлийзжих явдал ба (IUCN 2019)
энэ нь орон нутгийн малчид зориудаас эсхүл зориуд бусаар уралдааны тэмээ өсгөх
зорилгоор хийгддэг. Гэрийн тэмээтэй эрлийзжих нь энэ зүйл амьтны оршин тогтнолд өвчин
халдаах замаар аюул учруулах магадлалтай (Walzer and Kaczensky 2005). Хавтгай тэмээнд
учирч буй бусад аюул заналд гэрийн тэжээмэл амьтдын улмаар амьдрах орчны алдагдал,
цаг уурын өөрчлөлттэй холбоотой гадаргын усны нөөцийн хомсдол, ботго чононд бариулж
хорогдох ба зам тээврийн хөдөлгөөнөөс дайжиж амьдрах орчин сэлгэх (IUCN 2019; Байгаль
орчны яам 2014).
Хөндий Алтны Төслийн барилгын үйл ажиллагаанаас хавтгай тэмээ ба түүний амьдрах
орчинд үзүүлэх шууд бус нөлөөлөл нь дайжих нөлөөллөөр хязгаарлагдах бөгөөд болзошгүй
үхэл хорогдлын эрсдэл барилгын материал Хятадын хилээс Өмнөговь аймгийн Гурвантэс
сумаар дамжуулан өвлийн улиралд зөөх үед тээврийн хэрэгсэлд дайруулах үед үүсэж
болзошгүй. Гэвч үүний тохиолдох магадлал нь Хавтгай тэмээ энэ газраас өвлийн улирал
маш ховор явдаг мөн хавтгай популяцийн тоо цөөний дээр зам тээврийн хөдөлгөөн сийрэг
учир маш бага юм. Чөлөөт цагаараа буюу амьжиргаа залгуулах үүднээс энэ зүйл амьтныг
агнах явдал Төслийн ажилтнуудын дунд гарах нь бараг тохиолдохгүй учир нь уурхайн
талбай ба хавтгай амьдрах орчин хоорондын асар хол зай ба энэ зүйл амьтныг спорт
агнуурын зорилгоор агнадаггүй юм (Дэлхийн Банк 2006). Тиймээс Хөндий алтны төслийн
барилгын үйл ажиллагаанаас үүсэж болзошгүй нөлөөллийн эрчим нь хавтгай тэмээнд Маш
Бага юм.
Хөндий Алтны Төслийн үйл ажиллагаа нь шууд болон шууд бус ноцтой нөлөөллийг хавтгай
тэмээний зүйлд үзүүлэхгүй гэж үзэж байна. Учир нь тус зүйл амьтны амьдрах орчин ба
уурхай үйл ажиллагааны хооронд хол зай (100 орчим км) байх ба үйл ажиллагаа уурхайн
талбай дотор үргэлжилнэ.
Хулан
Хулангийн Монгол орны тархац нутаг нь хээр тал, заримдаг цөл ба цөлийн амьдрах орчин,
баруун хязгаараас зүүн хойд хязгаар дахь Монгол-Орос-Хятадын хилийн уулзвар хүртэлх
зайг хамарна. Хулангийн популяцийн тоо толгойд болон тархац нутгийн хэмжээнд огцом
бууралт гарсан ба одоо зөвхөн Алтайн Өвөр Говьд, Хойд Говь, Алаша Говь цөлд мөн
Зүүнгарын Говь цөлд тархсан ба хойшоо Дорнод говьд Их Нартын Байгалийн Нөөц газар
хүртэл тархсан ( Кларк ба бусадl. 2006). Зүүнгарын говьд Говийн Их Дархан Цаазат Газрын
Б хэсэгт мөн А хэсэгт чухал популяци байдаг.
Амьдрах орчинд нь ургах ургамлын гарц ялгаатай байдаг учир хулан тохиромжтой бэлчээр
нутаг сэлгэн нүүдэллэх ба ган зудны үед шилжилт хөдөлгөөн хийдэг. Хулан Хөндий Алтны
Төслийн талбай ойролцоо тэмдэглэгдээгүй боловч өмнөд ба баруун өмнөд зүгт амьдрах
орчинд тархан байдаг гэж ажиглагдсан. Хөндий Алтны Төслийн талбайтай хамгийн ойр
амьдрах орчин нь ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас баруун өмнөд зүгт 25
км зайд Эдрэнгийн Нурууны өвөрт оршино.
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Хөндий Алтны Төслийн хулангийн амьдрах орчныг шууд алдагдуулах нөлөө байхгүй гэж
үзэж байна. Болзошгүй шууд бус нөлөөлөл нь уурхайн барилгын үе шатанд барилгын
материалыг Хятадын хилээс зөөвөрлөх үед түр зуур дайжих нөлөө юм. Гэвч барилгын
материалын тээвэрлэлтийн хэмжээ өдөрт 4-5 ачааны машин 1 байна гэж үзэхэд дайжих
шууд бус нөлөөллийн эрчим нь Маш Бага гэж тооцсон.
Барилгын шатны үед том хөхтөн амьтад тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр
мөргөлдөх нөлөөлөл байж болзошгүй боловч хулангийн зан төрх нь тээврийн хэрэгслээс
дайждагийн дээр өргөн тал газарт харууц сайтай учир энэ төрлийн нөлөөлөл үүсэх
магадлал нь маш бага юм.
Орон нутгийн хүн амын демограф хөдлөл зүйд шилжин ирэлтээс үүсэх өөрчлөлт нь хулан
зэрэг ховор зүйл амьтанд шууд бус нөлөөтэй байж болзошгүй учир нь хүмүүс агнуур хийх
байгалийн ургамал цуглуулах нь нэмэгдэж болох боловч энэ нөлөөлөл Хөндий Алтны
Төслийн хувьд маш бага гэж үзэж болно. Учир нь төслийн байршил алс хязгаарт байх ба
сумын хүн ам эдийн засгийн ашиг хонжоо хайн ирэх магадлал нь хязгаарлагдмал юм.
Хөндий Алтны Төслийн үйл ажиллагааны үеийн тээврийн хөдөлгөөний нөлөөлөл хулангийн
амьдрах орчинд ялимгүй бага байна. Учир нь тээврийн хэрэгслийн тоо маш цөөн (өдөрт 4
ачааны машин) юм.
Амьдрах орчноос дайжиж болзошгүй нөлөөллийн үргэлжлэх байх түр зуурынх мөн шууд бус
болзошгүй нөлөөлөл үүсэх магадлал бага учир Хөндий Алтны Төслөөс хуланд үзүүлэх
нөлөөллийн эрчим Маш Бага юм.
Ирвэс
Монгол орон дахь ирвэсийн тархац нутгийн хэмжээ ойролцоогоор 103,000 km2 хэмээн
тооцдог ба ихэнхдээ Алтайн Өвөр Говийн цөлд Говь Алтайн хойд уулархаг нутгаар
ажиглагдсан байдаг. Хөндий Алтны Төслийн талбайгаас зүүн хойд зүгт байх Гичгэний нуруу
ба Жинст уул болон баруун өмнөд зүгт байх Эдрэнгийн нуруу нь 10-20 км зайд тус тус
оршдог ба эдгээр нь төслийн талбайтай хамгийн ойр ирвэсний амьдрах орчин юм.
Тус зүйл амьтанд хамгийн ихээр учруулж буй аюул занал нь Монгол оронд ч ижилхэн
уламжлалт анагаах ухаанд ашиглах зорилгоор хууль бусаар агнах мөн түүний идэш тэжээл
болох амьтдын популяцийн тоо толгойн хорогдол (жишээлбэл янгир ба аргаль), гэрийн
тэжээмэл амьтдын тооны өсөлттэй холбоотой амьдрах орчны алдагдал ба байгалийн нөөц
ашиглалтын төслүүдтэй холбоотой юм (Кларк ба бусад. 2006, Байгаль орчны яам 2014).
Хөндий Алтны Төслийн барилгын ба үйл ажиллагааны шаттай холбоотойгоор ирвэсний
амьдрах орчинд шууд алдагдал үүсэхгүй юм, учир нь энэ зүйл амьтан уулархаг газруудад
тохиолдох ба Хөндий алтны төслийн нөлөөллийн бүс нь энэхүү амьдрах орчинтой
давхцдаггүй. Уурхайн барилгын ба үйл ажиллагааны үе шатанд барилгын материалыг Тост,
Тосон Бумбын Байгалийн Нөөц газрын дундуур зөөвөрлөхөд амьтад дайжсанаар ирвэсний
амьдрах орчны түр зуурын алдагдал үүсэх шууд бус нөлөөлөл байж болзошгүй байна.
Ирвэс тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөж үхэж хорогдох магадлал маш бага юм. Учир нь энэ
зүйл амьтан хүнээс зайлсхийх зан төрхтэй амьтан бөгөөд үүний амьдрах орчин нь хад
чулуурхаг толгод ба уулс байдаг. Хөндий Алтны Төслийн барилгын ажил нь ирвэс болон
түүний хоол тэжээл болдог зүйлд нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж байна. Тиймээс ХАТ-ийн
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Материалын цар хэмжээ ба тоног төхөөрөмжийн тээврийг барилгын үе шатны эхний зургаан сард
дуусгана гэж төлөвлөж байна
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барилгын ба үйл ажиллагааны үеийн ирвэсд үзүүлэх нөлөөллийн эрчим нь Багаас Маш
Бага гэж дүгнэв.
Аргаль хонь
Аргаль хонийн Монгол орон дахь тархцын өнөөгийн байдал нь өргөн уудам газрыг хамрах
ба үүнд Монгол Алтайн нуруу, Говь Алтайн нурууны уулс мөн Зүүнгарын Говь цөл, Алтайн
Өвөр Говь, Алаша Говь, Дорнод говь, говийн бүсийн хойд хэсгээс тал хээр, ойт хээрийн ба
уулын тайгын бүсийн өмнөд хэсэгт хүртэл тархсан байна. Төв Халхын уулс, Хан-Хөхий уул,
Хангайн нурууны уулс ба Хөвсгөл аймгийн Арсай голын орчим аргалийн зарим популяцууд
байдаг. Хүний үйл ажиллагаанаас учруулах гол аюул занал нь хууль бус буюу тогтвортой
бусаар агнах ялангуяа спорт агнуурын чиглэлээр агнах явдал бөгөөд цаг агаарын онц хэцүү
нөхцөлд (өвөлжилт хүндрэлтэй болон гантай жил) аргаль хонийн үхэл хорогдол өндөр
байдаг (Кларк ба бусад. 2006).
Хөндий Алтны Төсөл нь аргаль хонийн Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт аргалийн амьдрах
орчинд байдаг. Аргалийн амьдрах орчны шууд алдагдал энэ бүс нутагт бага гэж үзсэн учир
нь төслийн улмаас шууд эвдрэл доройтолд орох газар бага (1.15 км2) юм. Хөндий алтны
төслийн төлөвлөгдөж буй уурхайн дэд бүтэц нь хад уулархаг толгодод үзүүлэх шууд эвдрэл
доройтлын нөлөөлөл нь бага юм. Энэ газар аргаль хонийн амьдрах орчин юм. Тээврийн
хэрэгсэлтэй мөргөлдсөнөөр шууд үхэл хорогдолд учруулж болзошгүй эрсдэл буй боловч
үүний тохиолдох магадлал нь маш бага юм. Учир нь энэ газарт зам байхгүйн дээр аргалийн
илүүд үздэг амьдрах орчин нь хад чулуурхаг толгод юм. Төслийн ажилтнууд аргалийг хууль
бусаар агнах нь бараг тохиолдохгүй гэж үзсэн, учир нь тус газрын алс хол байршил, төслийн
ажилтнууд ажлын талбайд нисэх-машинаар ирэх, машинаар явах-нисэх мөн тусгай
автобусаар ажилчдыг тээвэрлэх болон төслийн талбайд ажилчдын байранд амьдруулах
тул дээрх асуудал гарахгүй.
Аргалийн амьдрах орчинд ХАТ-өөс барилгын шатны үед үзүүлэх гол нөлөөлөл нь тухайн
амьтан дайжсанаар түр зуурдаа амьдрах орчноо алдах шууд бус нөлөөлөл юм. ХАТ-ийн
барилгын үеийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний анхан шатны судалгаагаар Гурвантэс
суманд орших Шивээ хүрээн хилийн шалган нэвтрүүлэх цэг ба ХАТ-ийн талбай хооронд
Баянлиг ба Шинэжинст сумаар дамжин хүрэх тээврийн замнал байж болохыг тодорхойлсон
(Монруд 2019). Энэхүү замналын зарим хэсэг нь аргалийн энэ бүс нутаг дахь боломжит
амьдрах орчинтой хоёр газраар давхцаж байгаа ба энэ нь Баянлиг ба Шинэжинст сумын
хооронд мөн Шинэжинст ба Хөндийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй газар хооронд
юм. Эдгээр давхцаж буй газар нь хамгийн ихдээ 200 км орчим байна гэж тооцоолсон боловч
замаас дайжих нөлөөллийн эрчим нь бага гэж үзсэн учир нь эдгээр замууд нь угаас байсан
дэд бүтэц ба болзошгүй нөлөөллийн үргэжлэх хугацаа нь түр зуурынх мөн тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн нь өдөрт 4-5 ачааны машин ирэх буцах хоёр талдаа явах юм. Үйл
ажиллагааны үе шатны тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс аргальд учруулах нөлөөлөл нь
ялимгүй бага юм. Учир нь нийт тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний тоо маш бага.
Мазаалай
Мазаалай баавгайн уугуул тархац нутаг нь Монгол оронд Говийн Их Дархан Цаазат Газрын
А хэсэгт 18,000 км2 гэж тооцдог (Байгаль очны яам 2014). Мазаалай нь Атас Богд, Шар
Хулсан ба Цагаан Богд ууланд баян бүрд бүхий газруудад тохиолддог. Говийн Их Дархан
Цаазат Газрын А хэсэг дэх мазаалайн мэдэгдэж буй амьдрах орчин ба ХАТ-ийн ашигт
малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай хооронд ойролцоогоор 80 км зай бий.
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Популяцийн тоо толгой цөөний улмаас хоорондоо цус ойртож нийлэх, нөхөн үржихүйн
түвшин муу зэрэг нь говийн баавгай хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт мөн өвчин гэх мэт биотик
хүчин зүйлүүдэд эмзэг болгож байна (Кларк ба бусадl. 2006). Хатуу ширүүн орчны нөхцөл
ба гадаргын усны хомсдол (жишээ нь баян бүрд ширгэх) энэ нь цаг уурын өөрчлөлттэй
холбоотой улам хүндэрч байж болзошгүй зэрэг нь энэ зүйл амьтны мэнд үлдэхэд аюул
занал учруулж байна (Кларк ба бусадl. 2006).
ХАТ-ийн барилгын ба үйл ажиллагааны үе шатнаас энэ зүйл амьтанд шууд болон шууд бус
ноцтой нөлөөлөл байхгүй гэж үзэж байна учир нь төслийн нөлөөллийн бүсийн эвдрэлийн
талбай нь Мазаалайн тархац нутгаас хангалттай зайтай ба ХАТ-ийн барилгын үеийн
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн энэ зүйлийн амьдрах орчинтой давхцахгүй юм.
Хар сүүлт зээр
Хар сүүлт зээр бэлчээр ус хайн нүүдэллэдэг тул нүүдлийн зүйл гэж үздэг. Хар сүүлт зээрийн
тархац нутаг нь Монгол орны зүүн-өмнөд хэсгээс Кавказийн нурууны өмнөд хэсэг хүртэл
Хятад, Төв Ази, Иран, Афганистан ба Пакистаны газар нутгаар дамжин тархдаг. Энэ зүйл
амьтны популяцийн тоо толгой бууралтын гол шалтгаан нь хууль бус агнуур боловч
байгалийн нөөцийн төлөөх тэмцэл гэрийн тэжээмэл мал амьтны тоо толгой нэмэгдсэнээр
ихэссэн, хашаажсан зам, төмөр зам том хэмжээний дэд бүтцийн төслүүдийн бүтээн
байгуулалтын улмаас амьдрах орчны хэсэгчлэн хуваагдал мөн хүний үйл ажиллагаанаас
үүдэх эвдрэл доройтол нь энэ зүйлд үзүүлж буй аюул занал юм.
Энэ зүйл амьтны Монгол орны тархац нь 500,000 гаруй хавтгай дөрвөлжин км газар гэж
тооцдог ба үүний ихэнх нь Зүүнгарын говь цөл, Их нууруудын хотгор ба Нууруудын хөндий,
Алтайн Өвөр говь, Зүүн говь ба Алаша Говь цөлийг хамардаг байна. ХАТ-ийн нөлөөллийн
бүс нь хар сүүлт зээрийн амьдрах орчны тархацтай давхцдаг. 2017 ба 2019 оны байгаль
орчны суурь судалгааны үед хар сүүлт зээр ХАТ-ийн талбайд буйг тэмдэглэсэн (Эко Трейд
2019).
ХАТ-ийн талбай ба Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт байх Хятад улстай хиллэх
боомт хоорондын зам дагуух хөдөлгөөн барилгын ажлын үед нэмэгдсэнээр түр зуур
амьдрах орчноос дайжиж шууд бус нөлөөллийг тээврийн коридор дагуу үүсгэж болзошгүй
ба тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөж үхэж хорогдох шууд нөлөөлөл байж болзошгүй.
Хар сүүлт зээр нь алс хязгаарлагдмал газарт уул уурхайн дэд бүтцийн ойролцоо идээших
нь хэвийн үзэгдэл хэмээн тэмдэглэгдсэн ба хашаажсан талбай дотор хүртэл урт
хугацаагаар тээврийн хэрэгслээс зайлсхийж байдаг байна (Байгаль зэрлэг амьтдыг
хамгаалах нийгэмлэг 2015). Энэхүү зан төрх нь төслийн талбай дахь уугуул амьтад
тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг болохыг Монгол орны өмнөд
хэсэгт үйл ажиллагаа явуулж буй зарим уурхайн талбайнуудын хатуу хучилттай замуудад
ажиглагдсан байна (Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг 2015). Хар сүүлт зээр
тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдсөнөөр шууд үхэлд хүрэх эрсдэл нь ХАТ-ийн хувьд багаас
дунд зэрэг байна, учир нь барилгын ба үйл ажиллагааны үеийн тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн нь хатуу хучилтгүй зам дээр явагдах тул машины хурдыг хязгаарлах ба
нөлөөллийг бууруулах бусад арга хэмжээнүүдийг давхар хэрэгжүүлнэ.
ХАТ-ийн уурхайн дэд бүтцийн эвдрэлийн хэмжээ нь хар сүүлт зээрийн амьдрах орчны шууд
алдагдалд нөлөөлж болох боловч төслийн барилгын ба үйл ажиллагааны үе шатанд хүн ба
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдэх учраас амьдрах орчноос дайжих шууд бус
нөлөөлөл байна. Энэ зүйл амьтан нүүдэллэдэг зан төрхтэй учир амьдрах орчны шууд
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алдагдлыг уурхайн талбай дотор Ялимгүй бага гэж үзсэн боловч барилгын материал зөөх
зам дагуух газраас дайжих нөлөөлөл нь илүү юм.
Хар сүүлт зээрд үзүүлэх ХАТ-ийн барилгын үеийн нөлөөллүүдийн эрчим нь Бага гэж
дүгнэсэн.
Эрээн хүрнэ
Эрээн хүрнэ бол Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны Улаан Дансны дагуу Эмзэг
ангилалд багтдаг ба Монголын Улаан Дансаар Ховордож болзошгүй ангилалд харин
Монгол Улсын хууль тогтоомжоор “ховор” амьтны тоонд багтдаг. ХАТ-ийн талбай нь энэ
зүйл амьтны Монгол орны тархац нутагтай давхцдаг ба үүний тархац нутаг нь Говийн
бүсийн баруун урд ба урд хэсэгт бүхэлд нь мөн Их Нууруудын хотгорт байдаг.
Газар тариалан эрхлэлтээс үүдсэн амьдрах орчны алдагдал ба түүний идэш тэжээл болдог
зүйлийн ховордол нь энэ зүйл амьтанд дэлхийн хэмжээнд учруулж буй гол аюул занал юм.
Гэвч өөр зүйл амьтныг барихад зориулж тавьсан урхи хавханд баригдаж үхэх нь Монгол
оронд гардаг гол аюул юм (Кларк ба бусад 2006). Энэ зүйл амьтныг арьс үс, махыг нь
ашиглах зорилгоор зарж борлуулдаг тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.
Эрээн хүрнэ нь нүүдэллэдэг зүйл биш учраас төслийн болзошгүй нөлөөллүүд нь орон
нутгийн шинжтэй төслийн шууд эвдрэлд орох газрын хэмжээгээр хязгаарлагдана гэж энэ
үнэлгээгээр дүгнэсэн. ХАТ-ийн болзошгүй шууд нөлөөлөл нь барилгын ажлын үеийн
амьдрах орчны шууд алдагдал ба тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх явдал юм. Барилгын
шатны үеийн хүн ихсэх, байнга оршин байснаас үүдэн дайжих нөлөөлөл нь шууд бус
амьдрах орчноо алдах нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй. Гэвч болзошгүй нөлөөлөл тухайн
байршлаар хязгаарлагдах мөн тохиолдол магадлал бага учир нөлөөллийн эрчмийг Бага
хэмээн үзлээ.
Янгир
Янгир (Capra sibirica) Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны ангиллаар анхааралд
өртөхөөргүй ба Монголын улаан дансанд ховордож болзошгүй гэдэг ангилалд багтаагүй
боловч Монгол Улсын хууль тогтоомжоор ховор амьтан гэж тодорхойлогдсон.
Монгол орны хэмжээнд тархац нутаг нь Монгол орны төв болон зүүн бүсүүдэд хэсэгчлэгдэн
хуваагдсан байдаг ба гол амьдрах орчин хад чулуурхаг гаршуу буюу Алтайн Өвөр Говь
цөлийн эгц цавчим уулархаг газрууд байдаг ба Говь Алтай, Хангай ба Хөвсгөлийн уул
нуруудын баруун өмнөд ба зүүн хэсгүүдэд тархсан байдаг. ХАТ-ийн талбайтай хамгийн ойр
янгирын амьдрах орчин бол баруун урд зүгт 20 км зайд орших Эдрэнгийн нуруу ба төслийн
талбайгаас зүүн хойд зүгт 50 км зайд орших Жинст уул юм. Махыг хүнсэнд хэрэглэх мөн
спорт трофи агнуурын зорилгоор хууль бусаар агнах мөн малын бэлчээрлэлт нэмэгдсэнээр
мөн байгалийн нөөц олборлох үйл ажиллагаанаас шалтгаалан амьдрах орчин алдагдах нь
Монгол орны хувьд хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй энэ зүйл амьтны популяцид үзүүлэх
гол аюул гэж үзэж байна (Кларк ба бусад. 2006).
ХАТ-ийн талбай ба түүний нөлөөллийн бүс нь Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт байдаг
янгирын амьдрах орчинтой давхцдаггүй. Тиймээс шууд амьдрах орчин алдагдах нөлөөлөл
үүсэхгүй. Бусад шууд болзошгүй нөлөөллүүдэд тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх орж болох
боловч уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой зам ашиглалт ба энэ зүйл амьтны уул
хадархаг орчинд амьдардаг учраас тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх эрсдэлийг бага гэж үзэж
байна.
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ХАТ-өөс янгирт үзүүлэх шууд бус болзошгүй нөлөөлөл нь төслийн ажилтнууд хууль бус
агнуур хийх, барилгын ажлын үеийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс дайжиж түр зуур
амьдрах орчноо алдах явдал юм. Гэвч төслийн ажилтнууд барилгын үе шатны үед хууль
бус ан хийх магадлал бараг тохиолдохгүй гэж үзэж байна. Учир нь төслийн талбайн
байршил алс хол, төслийн ажилтнууд ажлын талбайд нисэх-машинаар ирэх, машинаар
явах-нисэх мөн тусгай автобусаар ажилчдыг тээвэрлэх болон байнгын харуул
хамгаалалттай төслийн талбайд ажилчдын байранд амьдруулах тул дээрх асуудал
гарахгүй.
Хятадаас барилгын материал зөөвөрлөх ажил Гурвантэс сумын нутагт Нэмэгт Уулын орчим
(ойролцоогоор 40 км зурвас) янгирын амьдрах орчныг дайран өнгөрнө. Одоо ашиглаж
байгаа зам нь олон нийтэд нээлттэй зам ба ХАТ-ийн цөөн тооны барилгын материал зөөх
машинууд янгирын амьдрах орчинд нэмэлт нөлөөлөл үзүүлэхгүй юм.
Улаанбаатараас ХАТ-ийн талбай хүртэлх зам нь янгирын амьдрах орчныг гурван газраар
дайран өнгөрнө. Тухайлбал Баянхонгор хотын өмнө Хангайн нуруунд (ойролцоогоор 50 км
зурваст), Баянцагаан уул ба Их Богд уулын хооронд (ойролцоогоор 70 км) мөн Шинэжинст
сумын орчим Жинст Ууланд (30 км орчим) давхцана. Гэвч барилгын ажлын үеийн тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн нь янгир ямаа дайжих явдлыг ноцтой үүсгэхгүй гэж үзэж байна. Учир
нь эдгээр замууд нь аймаг ба сумын төвүүдийг холбож хэдэн арван жил үүгээр олон нийт
зорчиж ирсэн. Эдгээр замуудад нэмэгдэх хөдөлгөөн нь барилгын үе шатанд өдөрт 7-8
машин хоёр талдаа зорчих хөдөлгөөн байх бөгөөд хүн ба барилгын материалыг 12 сарын
турш зөөвөрлөнө. Үйл ажиллагааны шатны тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нь дээд тал нь
өдөрт 4 явдал байх ба одоо олон нийт ашигласаар буй энэ зам замаас янгир дайжих
нөлөөлөл үүсгэхгүй гэж үзэж байна.
Дээрх нөхцөлд үндэслэн Хөндий алтны төслийн барилгын ба үйл ажиллагааны шатанд
янгир ямаанд үзүүлэх нөлөөллийн эрчим Багаас Маш Бага гэж үзэж байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд
ХАТ-ийн барилгын ба үйл ажиллагааны үед гарч болзошгүй нөлөөллүүдийг бууруулахын
тулд янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн ба тээвэрлэлттэй холбоотой нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой. Учир нь том туруутан зүйлүүд тээврийн хэрэгсэлтэй
мөргөлдөж үхэх болон дайжиж зугтах магадлал өндөр байгаа юм.
Хөхтөн амьтдад үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг доор
үзүүлэв:
•

Зөвхөн зориулалтын замыг ашиглаж, машины хурдны хязгаарлалтыг мөрдүүлж
зэрлэг амьтан дайрч осолдох эрсдэлийг бууруулна;

•

Тээврийн хэрэгслүүд аль болох зөвхөн өдрийн гэрэлтэй цагт хөдөлгөөнд
оролцохоор хязгаарлана;

•

Барилгын материал зөөвөрлөх тээврийн хэрэгслүүдийг цугт нь цуваагаар явуулах
ба энэ нь дайжих нөлөөллийн үргэлжлэх хугацааг багасгах зорилготой;

•

Тээврийн хэрэгслийн хурдыг жолоочийн боловсролыг нэмэгдүүлэх мөн журам
дүрэм мөрдүүлэх замаар хязгаарлана;
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•

Төслийн ажилтнуудад биологийн олон янз байдлын мэдлэг дээшлүүлэх сургалт
орох ба үүнд нэн чухал амьдрах орчин ба нэн тэргүүний чухал биологийн олон янз
байдлын зүйлүүдийн тухай сэдэв багтана;

•

Замаас гадуур машин жолоодохгүй мөн зогсохгүй байх. Зөвхөн онцгой тохиолдолд
буюу ядарсан үед замаас гарч зогсох;

•

Төслийн нөлөөлөл ба түүнтэй холбоотой үүсэх нөлөөлөлд өртөгч орон нутгийн
иргэдтэй зөвлөгөөн хийж тээврийн хөдөлгөөний талаар ярилцах;

•

Зэрлэг амьтан зам хөндлөн гарч болзошгүй замын хэсгүүдийг албан болон албан
бус ажиглалт хийх замаар тодорхойлж замын анхааруулга тэмдэг байрлуулах буюу
шаардлагатай бол машины хурдны хязгаарлалтыг мөрдүүлэх;

•

Төслийн тээврийн хэрэгслүүд хоол хүнсний хаягдлыг ил задгай хаяхгүй байж зэрлэг
амьтан төслийн талбай орчмоос болон тээврийн зам орчмоос цуглуулахгүй байх;

•

Шууд эвдрэлд өртөх газарт газар хөндөхөөс өмнө эрээн хүрнийн үүр буй эсэхийг
шалгаж үзлэг явуулах хэрэв олдсон тохиолдолд аюулгүй аргаар тухайн амьтныг
барьж өөр газарт тавьж явуулах;

•

Гэрийн тэжээмэл амьтан муур нохойг төслийн талбайд төслийн ажилтнууд
тэжээхгүй байх ба энэ нь эрээн хүрнэ мэт зэрлэг амьтдыг барихгүй байх
зорилготой; мөн

•

Агнуур хийхгүй байх бодлогыг боловсруулж мөрдүүлэх ба төсөл ба төслийн гэрээт
гүйцэтгэгч нарын тээврийн хэрэгслийг тодорхой хугацаанд шалгаж зэрлэг амьтны
бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг нягтална.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
ХАТ-ийн барилгын ба үйл ажиллагааны үе шатны үйл ажиллагаанаас зорилтот хөхтөн
амьтдын зүйлүүдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл нь голчлон уурхайн талбай дээр хүн
байрлах болон барилгын материал зөөвөрлөхтэй холбоотойгоор хүн тухайн амьтдын
амьдрах орчинд байснаар амьдрах орчноос дайжих явдал юм. Хар сүүлт зээр мөн эрээн
хүрнийг машин мөргөх шууд нөлөөлөл байхгүй гэж үзсэн. Гэвч барилгын үе шат богино
хугацаанд үргэлжлэх ба (ойролцоогоор 12 сар үргэлжилнэ) уурхайн шууд эвдрэлд орох
газар нь харьцангуй бага бөгөөд хөхтөн амьтан амьдрах орчныхоо хэмжээнд өргөн тархсан.
Тиймээс энэ судалгаанд авч үзсэн хөхтөн амьтны хувьд үлдэгдэл нөлөөлөл нь бууруулах
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний дараа Ялимгүй багаас Бага зэрэг сөрөг байх юм.
Бага зэргийн эрчимтэй нөлөөллүүд нь хүндрэл, эвдрэл доройтол авчрахгүй буюу тухайн
амьтдын үнэ цэн, функц хэвийн үйл ажиллагааг сүйтгэхгүй гэж үзэж байна. Харин Ялимгүй
бага нөлөөллүүд нь байгалийн жам ёсны өөрчлөлтийн хязгаар хүрээн дотроо байна.
Хүснэгт 5 –аас нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ ба биологийн янз байдлын зүйлүүдэд
үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллийн хураангуйг үзүүлэв.
Шувуудад үзүүлэх нөлөөлөл
Гурван зүйл шувууд тухайлбал идлэг шонхор (Falco cherrug), жороо тоодог (Chlamydotis
undulata), Монгол хуланжороо (Podoses hendersoni) нарыг ХАТ-ийн хувьд нэн тэргүүний
чухал биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж тодорхойлсон, учир нь эдгээр нь
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байгаль хамгааллын хувьд өндөр үнэ цэнтэй статустай юм. Эдгээр нөлөөлөлд өртөгч
талуудын мэдрэг чанар нь хуланжороо ба жороо тоодогийн хувьд Дунд зэрэг бол идлэг
шонхорын хувьд Өндөр юм.
Идлэг шонхор нь дэлхийн болон бүс нутгийн хэмжээнд популяцийн тоо толгой нь буурч буй
тул Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны Улаан дансанд Устаж болзошгүй ангилалд
байдаг бол Монголын Улаан дансанд Эмзэг хэмээх жагсаалтанд багтдаг. Идлэг шонхорын
амьдрах орчны тархац нь зүүн Европоос Хятадын зүүн хэсэг хүртэл, хойд зүгт Сибирийн
төв хэсгээс өмнө зүгт Арабын хойг хүртэл үргэлжилнэ. ХАТ-ийн талбай ба түүний
нөлөөллийн бүс нь идлэг шонхор шувууны тэмдэглэгдсэн амьдрах орчноос гадна 40 км-ийн
зайтай оршино (ОУБХХ 2019). Гэвч энэхүү үнэлгээний хүрээнд идлэг шонхорын
хөдөлгөөнийг харгалзан ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийг тус зүйлийн амьдрах орчинд
хамруулж үзсэн.
Жороо тоодог нь Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны Улаан дансанд мөн Монгол
орны Улаан дансанд Эмзэг хэмээн бүртгэгдсэн. Монгол оронд тус зүйл амьтны үржлийн
болон идээшлийн нутагт бэлчээрийн талхлагдал үүсгэх, үржлийн амжилтад нь уул уурхайн
олборлолтын үйл ажиллагаанаас нөлөөлөх, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаас амьдрах
орчин алдагдах мөн цахилгаан дамжуулах шугамд цохиулж хорогдох зэрэг нөлөөллийг энэ
зүйлд учруулж болох гол аюул занал гэж тодорхойлсон (Гомбобаатар ба Монкс 2011). ХАТ
ба түүний нөлөөллийн бүс нь жороо тоодгийн тархац нутагтай давхцдаг. Эко Трейд ХХК-ий
2019 онд хийсэн Байгаль орчны суурь судалгааны үед Хөндийн ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөлтэй талбайд энэ зүйл шувууг 4 удаа ажиглаж тэмдэглэжээ.
Монгол хуланжороо нь Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны Улаан дансанд мөн
Монгол орны Улаан дансанд Анхааралд өртөхөөргүй гэж тэмдэглэгдсэн бол Монгол орны
Улаанд дансанд Эмзэг гэж бүртгэгджээ. Энэ зүйлийн Монгол орон дахь тархац нь Монголын
баруун өмнөд ба баруун хэсгүүд тэр дундаа говь цөл, цөлөрхөг хээр, Монгол-Алтайн нуруу,
Говь-Алтайн нуруу, Увс нуур ба Их Нууруудын хотгорыг хамардаг. Монгол хуланжороод
үзүүлж буй гол аюул занал нь үүний махыг идэх нь анагаах увдистай гэх итгэлээс үүдэж
хууль бусаар агнах, амьдрах орчны алдагдал ялангуяа үүрээ засах орчин болдог бут
сөөглөг ургамлын бүрхэц багасах явдал юм (Байгаль орчны яам 2014).
Уурхайн барилгын ба ашиглалтын үйл ажиллагаанууд нь шувуудад янз бүрийн сөрөг
нөлөөллүүдийг хүргэж болзошгүй. Тухайлбал үйл ажиллагааны ид идэвхтэй үед дайжихаас
эхлээд үүрлэх орчин сүйдэх мөн үүрээ орхих гэх мэт үржлийн үеийн зан төрхөд өөрчлөлт
гарах зэрэг орно. Агаар дээгүүр цахилгаан дамжуулах үед цахилгаанд цохиулах болзошгүй
нөлөөлөл гарах боломжтой.
ХАТ-ийн барилгын үйл ажиллагааны улмаас идлэг шонхорын үүр сүйдэх нь бараг
тохиолдохгүй юм. Учир нь энэ зүйл шувуу ер нь мод болон бусад өндөрлөг зүйл дээр
үүрлэдэг ба ийм зүйлс одоогоор төслийн талбайд байхгүй. Нөгөө талаас барилгын үе
шатанд сөөглөг ургамал ба заган ойд үүрлэж амардаг жороо тоодог ба Монгол
хуланжорооны үүр ба үүрлэдэг орчинд нөлөөлж болзошгүй. Жишээ нь Монгол орны өмнөд
хэсэгт Монгол хуланжороо нь бараг дан ганц Монгол бүйлс (Amygdalus mongolica) дээр
үүрлэдэг (142-оос 134 үүр) бол үүний дараагаар заг (Haloxylon ammodendron) ба бусад бут
сөөглөг (142-оос 8 үүр) ургамалд үүрлэж байв (Валентин ба бусад 2017). Жороо тоодог нь
заган ойд буюу бут сөөглөг орчинд үржиж амардаг учир энэ амьдрах орчинд үзүүлэх аливаа
нөлөөлөл нь эдгээр зүйлд учруулах шууд аюул занал юм (Гомбобаатар ба Монкс 2006).
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Шувууны үүрний хамгааллын ач холбогдол тухайн зүйлээс шалтгаалан янз бүр байх боловч
бүх л үүрүүд маш эмзэг юм 2 . Гэвч шувууны үүрний эвдрэл сүйдэл эсхүл үүрээ орхих
нөлөөллөөс барилгын шатны өмнө болон дундуур авч хэрэгжүүлэх сайн туршлагын үр дүнд
зайлсхийх боломжтой юм. Шувууны үүрний эвдрэл сүйдэл эсхүл үүрээ орхих нь дунд зэрэг
эрчимтэй сөрөг нөлөөлөл (шувууд үржлийн улиралд дараа нь өөр байршилд амжилттай
үүрлэх боломжтой) ба богино хугацаанд үргэлжлэх (үүрлэх нэг улирлын үед үргэлжлэх
магадлалтай) ба сөрөг нөлөөллөөс эргэж сэргэх (барилгын ажил дууссаны дараа шувууд
эргэн ирж үүрлэж болно) боломжтой юм. Шувуудын үүрэнд үзүүлэх нөлөөллийн хүрээ
хязгаар нь барилгын ба бараа материал буулгах талбайн шууд нөлөөллийн бүсээр
хязгаарлагдах юм. Тиймээс ХАТ-ийн барилгын ажлын улмаас шувуудын амьдрах орчин
шууд алдагдах нь зохих бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд
ноцтой байхгүй гэж үзэж байна.
Махчин шувууд цахилгааны шугамд орооцолдож үхэх нь Монгол оронд түгээмэл юм. Учир
нь эдгээр шувууд цахилгаан дамжуулах шугам гэх мэт өндөрлөг дэд бүтэц дээр сууц идэш
болгох амьтнаа харуулддаг зан төрхтэй (Диксон ба бусад 2017). Цахилгаан дамжуулах
шугамд цохиулж болзошгүй нөлөөлөл нь ХАТ-ийн талбай дээр ноцтой бөгөөд эргэж
сэргэшгүй нөлөөлөл боловч энэ магадал бага юм. Учир нь уурхайн бүтээн байгуулалтын
талбай дээр уурхайн ажилчдын кемпэд зориулж цахилгаан дамжуулах шугам босгох ба
үүнээс шалтгаалж мэдрэг шувууд зайлсхийж дайжих юм.
ХАТ-ийн барилгын шатнаас шувуудын зүйлүүдэд учруулж болох гол шууд бус нөлөөлөл нь
байнга байрлах хүмүүсийн тоо ихсэх мөн барилгатай холбоотой өөр бусад дуу чимээ, гэрэл,
тоос шороо ихсэх гэх мэт нөлөөллүүд байх юм. Хэрээ гэх мэт (Corvus corax) бусад махчин
зүйлүүдийн тоо нэмэгдэх нь бусад шувуудын зүйлүүдэд махчлалд өртөх шууд бус нөлөөг
үүсгэж болзошгүй. Нөлөөллөөс зайлж дайжих шууд бус нөлөөлөл нь нөлөөлөлд мэдрэг
шувуудын зүйлүүдэд ноцтой нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа ба үүний учир нь уурхайн талбайн
жижиг хэмжээ ба тухайн зүйл амьтан шилжин хөдлөх чадвартай холбоотой.
Дээрх үнэлгээнд тулгуурлан ХАТ-өөс шувуудад үзүүлэх нөлөөллийн эрчим нь бага гэж үзэж
байна. Учир нь нөлөөллүүд тодорхой газарт хязгаарлагдмал шинжтэй, богино хугацаанд
үргэлжлэх мөн эргэн сэргэх боломжтой (цахилгаан цохиулах нөлөөллөөс бусад) юм.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд
Цахилгаан дамжуулах шугам дагуу шувууд цахилгаан дамжуулагчид цохиулах тохиолдлоос
тухайн дамжуулагчдыг хангалттай хол зайтай байрлуулах замаар сэргийлэх боломжтой.
Цахилгаанд цохиулах бусад эх үүсвэрүүдээс орчин үеийн дизайн болон барилгын арга
техникийг ашиглан зайлсхийх боломжтой (Диксон ба бусад 2018). Цахилгаан дамжуулах
шугам дээрх шувуу үргээгчдийг байрлуулснаар цахилгаан дамжуулах шугамтай мөргөлдөх
давтамжийг бууруулахад үр дүнтэй боловч үүнийг байршуулахад өндөр өртөгтэй ба амжилт
олохгүй байх магадлал өндөр юм (Дашням ба бусад 2016 ба Састайнабилити ба Байгаль
зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг 2018).
ХАТ-ийн барилгын ажлаас шувуудад ялангуяа нөлөөлөлд мэдрэг зүйлүүдэд үзүүлж
болзошгүй нөлөөллийг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ:

2

Удирдамж: ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-д Шувууны Директив нь зэрлэг шувуудын мэнд үлдэх
шууд аюул занал учруулах бүх үйл ажиллагаа тэр дундаа үүр сүйтгэх ажиллагааг хориглоно гэж зөвлөсөн
байдаг.
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•

Газар хөндөхөөс өмнө судалгаа хийх, ялангуяа Монгол бүйлс ба заг модонд
амьдрах зүйлүүдийг үзэж үүр эвдлэхээс зайлсхийх;

•

Барилгын талбай доторх монгол бүйлс ба заг гэх мэт том бутлаг ургамлууд дээр
монгол хуланжороо, жороо тоодог шувууд үүрлүүлэхээс зайлсхийх арга хэмжээ
үржлийн улирал эхлэхээс өмнө зохих арга зүйг ашиглан гүйцэтгэх;

•

Мэдрэг шувуудын зүйл биологийн олон янз байдлын таниулга, тэдгээрийг таньж
тодорхойлох арга зүйн сургалтыг бүх ажилчдад хийх;

•

Төслийн талбай дахь цахилгаан дамжуулах шугамын цамхаг ба утсыг шувуудад
ээлтэй байдлаар барьж, идлэг шонхор гэх мэт зүйлүүд өндөр хүчдэлд цохиулж үхэж
хорогдохоос сэргийлэх;

•

Төслийн талбай дээрх шувуудын үхэл хорогдолд хяналт мониторинг хийж хэрэв
шаардлагатай бол тодорхойлогдсон аюул заналыг бууруулах нэмэлт арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх; мөн

•

Бусад шувуудын өндөг ба ангаахайнуудыг барьж иддэг хэрээ гэх мэт шувууд хоол
хүнсний хаягдлаар хооллох боломжийг аль болох хязгаарлах.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Төслөөс шувуудад үзүүлэх нөлөөлөл нь барилгын ажлын улмаас үүсэж буй нөлөөллүүд
болон нэн чухал биш газраар үүрлэдэг шувуудад үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл ба барилгын
болон ашиглалтын шатны сүүлээр цахилгаан дамжуулах шугаманд цохиулах зэрэг
нөлөөллөөр хязгаарлагдана. Зүйлүүдийн тархац нутагтай харьцуулахад уурхайн талбайн
жижиг талбай, цахилгаан шугамын зай нь богино зөвхөн уурхайн талбайд байх зэргийг
харгалзан үзээд мэдрэг шувуудын зүйлд ХАТ-өөс үзүүлэх нөлөөллийг Маш бага гэж
дүгнэсэн.
Дээр дурдсан бууруулах арга хэмжээнүүдийг мөрдүүлж авч хэрэгжүүлсний дараа газраас
өндөрт цахилгаан дамжуулах шугамаас эвдрэлд орох газрын талбайн бага хэмжээг
(ойролцооноор 5 км) харгалзан үзээд мөн энэ нь төслийн нөлөөллийн бүсэд байх тул
шувуудын эмзэг зүйлүүдийн нийт нөлөөлөл нь Ялимгүй бага гэж үзсэн. Үлдэгдэл нөлөөлөл
нь суурь төлөв байдалтай харьцуулахад шувуудын эмзэг зүйлүүдийн амьдрах орчин болон
популяцийн тоо толгойд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт авчрахгүй гэж үзэж байна.
Мөлхөгчдөд үзүүлэх нөлөөлөл
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүст талбайд байдаг 4 зүйлийн мөлхөгчдийг эмзэг зүйлүүд гэж
тодорхойлсон. Эдгээр зүйлүүд нь нарийн могой (Coluber spinali), Могой гүрвэл (Eremias
multiocellata), Монгол хонин гүрвэл (Phrynocephalus versicolor) ба Говийн махир хуруут
(Cyrtopodion elongatus) юм. Эдгээр зүйлүүд нь Нэн чухал амьдрах орчны үнэлгээний
тайланд (Хавсралт Е1) Нэн тэргүүний чухал биологийн олон янз байдлын бүрэлдэхүүн
хэсэг буюу Чухал амьдрах орчны зүйлүүд хэмээн бүртгэгдсэн.
Нарийн могой, Монгол хонин гүрвэл ба могойн гүрвэлийн Монгол орны тархац нутаг нь
ихэнхдээ говийн бүсийн өмнөд ба баруун өмнөд хэсэг бут сөөглөг цөлөрхөг газрын
гадаргуутай хэсэгтэй давхцдаг. Монгол хонин гүрвэл, могой гүрвэлийн амьдрах орчин нь
говийн бүсийн өмнөд хэсгээс баруун хойш Их Нууруудын хотгор хүртэл үргэлжилнэ. Эдгээр
зүйлүүд нь Монгол орны хамгийн элбэг тохиолддог зүйлүүд бөгөөд популяцийн тоо толгой
нь тогтмол байдаг (Тэрбиш ба бусад 2006). Нөгөө талаас говийн махир хуруут гүрвэл нь
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28,500 км2 газарт зөвхөн байдаг тул хязгаарлагдмал тархац нутагтай зүйл гэж тооцогддог
ба Монгол Улсын Улаан дансанд мөлхөгчдийн эмзэг зүйл гэж бүртгэгдсэн.
Эдгээр зүйл амьтдад гол учруулж буй аюул занал нь жил дараалсан ган ба энэ нь эдгээр
зүйл амьтдын хоол тэжээл болох шавжны тоо толгойг цөөрүүлдэг гэж үздэг. Бут сөөглөг
ургамлыг түлшинд хэрэглэх зорилгоор тогтворгүй ашиглах мөн ашигт малтмал олборлох
төслүүдийн бүтээн байгуулалтын улмаас амьдрах орчноо алдах зэрэг нь Монгол орны өмнө
хэсэгт байх эдгээр зүйл мөлхөгчдөд тулгарч болзошгүй аюул занал юм (Тэрбиш ба бусад
2006; Байгаль орчны яам 2014).
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийн талбай нь мөлхөгчдийн мэдрэг зүйлүүдийн тархацтай
давхцдаг. Тиймээс уул уурхайн бүтээн байгуулалт нь тухайн зүйлүүдийн амьдрах орчныг
шууд газар хөндөлтөд оруулснаар нөлөөлнө. Тээврийн хэрэгслээр санамсаргүй дайрах
явдал бол гарч болзошгүй нөлөөлөл юм.
Барилгын ба ашиглалтын үед мөлхөгчдийн зүйлүүдэд үзүүлэх шууд бус нөлөөлөл нь хэрээ,
урт чихт зараа, муур нохой гэх мэт махчин зүйл амьтад нэмэгдэх явдал байж болзошгүй
юм. Учир нь эдгээр зүйл амьтад уурхайн кемпээс ил задгай орхисон хоол хүнсний хаягдалд
татагдаж ирж магадгүй.
ХАТ-өөс мөлхөгчдийн эмзэг зүйлүүдэд үзүүлэх нөлөөллийн эрчмийг Маш багаас Бага гэж
үнэлсэн.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд
Нөлөөлөлд мэдрэмтгий мөлхөгчдийн зүйлүүдэд нөлөөлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах
дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ:
•

Бүх ажилчдад биологийн олон янз байдлын ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт
өгч эмзэг мэдрэмтгий зүйлүүдийг таньж тодорхойлох сургалт хийх;

•

Газрыг эвдрэлд орохоос өмнө нь үнэлгээ хийж зорилтот мөлхөгчдийн зүйлүүдийг
эвдрэлд өртөх талбайгаас шилжүүлэх;

•

Уурхайн талбайн авто замууд дээр дайруулж болзошгүй мөлхөгчдийг тодорхойлж
жолооч нарт зориулж анхааруулга замын тэмдэглэгээг босгож амьтдыг дайрж
алахаас зайлсхийж тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлаж тохируулах; мөн

•

Мөлхөгчдийн зүйлүүдээр хооллодог амьтдад аль болох хоол хүнсний хаягдлаар
хооллох байдлыг бууруулах.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Боломжит нөлөөллүүдээс зайлсхийхийн тулд бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний
дараах Хөндий алтны төслийн үлдэгдэл нөлөөлөл нь Ялимгүй бага гэж тус үнэлгээгээр
тодорхойлсон. Учир нь болзошгүй үлдэгдэл нөлөөллүүд нь суурь төлөв байдалд байгалийн
жамаас илүүтэйгээр томоохон өөрчлөлт авчрахгүй гэж үзэж байна.
Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад үзүүлэх нөлөөлөл
Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны жагсаалтанд багтсан Аюулд өртөж буй
экосистем, Чувуудад чухал газар (ШЧГ) буюу Рамсарын конвенцид бүртгэлтэй газрууд
Хөндий алтны төслийн талбайд байхгүй. Хөндий алтны төсөлтэй хамгийн ойр зайд орших
шувуудад чухал газар бол Их Богд Уул ба Говь Гурван Сайханы шувуудад чухал газар
бөгөөд эдгээр нь төслийн талбайгаас зүүн хойш 140 км ба зүүн зүгт 270 км зайд тус тус
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оршино. Нуруудын хөндий хэмээх Рамсарын конвенцийн бүртгэлтэй газар нь Хөндий алтны
төслөөс хойд зүгт 170 км зайд байрлана.
Хөндий Алтны Төслийн талбайд хамгийн ойр тусгай хамгаалалтай газруудад (Дүрслэл 4)
доорх багтана. Үүнд:
•

Говийн Их Дархан Цаазат Газрын А хэсэг A ( зүүн өмнөд зүгт 27 км зайд);

•

Говь Гурван Сайханы Байгалийн Цогцолборт Газар (зүүн зүгт 48 км зайд); ба

•

Тост, Тосон Бумбын Байгалийн Нөөц Газар (зүүн өмнөд зүгт 70 км зайд).

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтай газрууд болох Бор Хайрхан ба Ногоон цав нь Хөндий
алтны төсөлтэй ойролцоо байршилтай.

Дүрслэл 4 Хөндий Алтны Төслийн талбай ба Монгол орны баруун өмнөд талд орших тусгай
хамгаалалттай газар нутгуудын байршил
Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад Хөндий Алтны Төслийн барилгын шатны үйл
ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүд нь Говь Гурван Сайхан Байгалийн
Цогцолборт Газар дундуур барилгын ажлын үед явагдах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн
нэмэгдэхтэй холбоотой ба өдрийн дундаж хөдөлгөөн 4-5 ачааны машин барилгын ажлын
зургаан сарын турш явагдана гэж тооцоолсон. Барилгын материалын тээвэрлэлт нь тусгай
хамгаалалтай газар дотор одоо байгаа замыг ашиглах ба шинээр өөр замнал үүсгэхгүй.
Зарим газруудад одоо байгаа замыг засаж сэлбэж аюулгүй нэвтрэх боломжийг хангах
шаардлага үүсэж магадгүй (Монруд ХХК 2019). Шинэжинст сумаас төслийн талбай хүртэлх
зам нь ямар ч тусгай хамгаалалттай газраар дайран өнгөрдөггүй. Тээврийн хэрэгслийн
хязгаарлагдмал хэмжээ, хугацаа бүхий хөдөлгөөнөөс үзэхэд тусгай хамгаалалттай газар
нутгуудад амьдрах орчны их хэмжээний алдагдал, доройтол Хөндий алтны уурхайн үйл
ажиллагаанаас үүсэхгүй гэж дүгнэж болохоор байна.
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Бусад сөрөг физик орчны нөлөөлөл Хөндий Алтны Төслийн барилгын үйл ажиллагаанаас
бусад тусгай хамгаалалттай газруудад үүсэхгүй юм, учир нь барилгын үйл ажиллагаа нь
төслийн нөлөөллийн бүсээр хязгаарлагдана. Тийм боловч Хөндий Алтны Төслийн тусгай
хамгаалалттай газарт хийх тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой оролцогч талуудын
санааг зовоож буй асуудлуудыг авч үзэх хэрэгтэй.
Дараах бууруулах арга хэмжээнүүдийг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн болзошгүй
нөлөөллүүдээс зайлсхийх үүднээс авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Үүнд оролцогч
талуудын санал хүсэлтийг тусгаж авч үзсэн:
•

Дархан цаазат газрын захиргаатай тээврийн
менежментийн төлөвлөгөөний талаар зөвлөлдөх;

•

Зөвхөн одоо байгаа замыг ашиглах;

•

Барилгын материалын тээвэрлэлтийг дагалдах харуул хамгаалалттай явуулах;

•

Тээврийн хэрэгслийн хурдыг жолоочийн боловсролыг дээшлүүлэх мөн дүрэм
мөрдүүлэх замаар хязгаарлах;

•

Хөндий Алтны Төслийн уртын зайн тээвэр ба гэрээт байгууллагуудын зам тээврийг

хэрэгслийн

нөлөөлөл

ба

аль болох өдрийн цагаар хийлгэх; мөн
•

Замаас гадуур машин жолоодохгүй мөн зогсохгүй байх. Зөвхөн онцгой тохиолдолд
буюу ядарсан үед замаас гарч зогсох.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээр дурдсан бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний дараа тусгай
хамгаалалттай газарт барилгын үйл ажиллагааны үеийн зам тээврийн хөдөлгөөнөөс
үзүүлэх нөлөөлөл нь Маш Бага байна гэж үзсэн, учир нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
функц буюу сайн сайхан байдалд эвдрэл доройтол буюу сүйдэл учруулах нь барилгын үе
шатны үеийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг суурь төлөв байдалтай харьцуулахад
ажиглагдахгүй бага байх юм.
Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй тусгай хамгаалалттай газар нутгууд нь эмзэг мэдрэг байдлын
хувьд Дунд зэрэг гэж тодорхойлогдсон бөгөөд үүнийг тооцохдоо тухайн нөлөөллийн түр
зуур үргэжлэх байдлыг авч үзсэн. Бууруулах арга хэмжээний дараах үлдэгдэл нөлөөлөл нь
Ялимгүй бага гэж тооцсон.

Биологийн олон янз байдлын эмзэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд үзүүлэх
үлдэгдэл нөлөөллийн тойм
Биологийн олон янз байдлын эмзэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд Хөндий Алтны Төслөөс
болзошгүй нөлөөллүүд ба тэдгээрийн бууруулах арга хэмжээнүүд болон үлдэгдэл
нөлөөллүүдийг Хүснэгт 5-д тоймлон үзүүлэв.
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Хүснэгт 5 Биологийн олон янз байдалд Хөндийн алтны төслөөс үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүдийн тойм, буруулах арга хэмжээнүүд ба
үлдэгдэл нөлөөллүүдийн тойм
Дугаа
р

Нөлөөлөл

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Amygdalus
Mongolica
Amygdalus
pedunculata
Arnebia guttata
Asterothamnus
centrali-asiaticus
Cistanche
deserticola
Cynomorium
soongaricum
Ephedra equisetina
Bunge.
Iljinia Regelii
Incarvillea potanini
Batal.
Oxytropis
acanthacea
Oxytropis mongolica
Kom
Peganum harmala L
Phragmites
communis
Populus diversifolia
Saussurea
involucrata Bip

X

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Дунд

Газар хөндөх ажил хийгдэх
бүх газруудад барилгын
ажил эхлэхээс өмнө
судалгаа явуулах

Газрын эвдрэл ба
нөхөн сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Маш бага
сөрөг

Барилгын ажил хийгдэхээс
өмнөх үеийн судалгаан дээр
үндэслэн нэн тэргүүний
чухал ургамлын зүйлүүд
байгаа газраас аль болох
зайлсхийх

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ургамал
BD01

Барилгын
ажлын үед
амьдрах орчноо
шууд алдах мөн
барилгын
ажлын үед
газрын эвдрэл
доройтол үүсэх
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X

Нэн тэргүүний чухал ургамал
хамгаалах журмыг аливаа
хөрс хуулах ажил эхлэхээс
өмнө хэрэгжүүлж эхлэх
Нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг
авч хэрэгжүүлэх

Биологийн олон янз
байдлын нөхөн
сэргээлтийн
төлөвлөгөө
Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Замгүй газраар явах
хөдөлгөөнийг бууруулахын
тулд оролцогч талуудын
оролцоог хангах
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Дугаа
р

Нөлөөлөл

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Stellaria dichotoma L
Zygophyllum
Potaninii Maxim.

BD02

BD03

Барилгын ба
ашиглалтын үе
шатанд
тээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөн ба
газар хөндөх
үйл
ажиллагаанаас
үүдэн тоосжилт
үүсэж уурхайн
талбай дахь
ургамалд
нөлөөлөх
Санамсаргүйгээ
р асгаралт
гоожилт үүсэж
хөрс ургамалд
нөлөөлөх

Ургамлын бүх
зүйлүүд

Ургамлын бүх
зүйлүүд
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Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Замгүй газраар явахгүй байх
бодлого баримталж үүндээ
уурхайн төслийн талбай
дотор ба гадна мөрдөх
хурдны хязгаарыг тогтоох

X

X

X

X

X

X

Маш бага

Маш бага

Замын засвар үйлчилгээг
хийж төслийн тээврийн
хэрэгсэл замаас гадуур хэд
хэдэн зам үүсгэхээс
зайлсхийх
Замаас гадуур машин
явуулахгүй байх бодлого
хэрэгжүүлж үүндээ төслийн
дотор ба гадна баримтлах
хурдны хязгаарыг тусгах
Төслийн талбай доторх
замыг усалж тоос дарах

Агаарын чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө

Биологийн олон янз байдлын
ойлголтыг нэмэгдүүлэх
сургалт боловсруулж бүх
төслийн ажилчид ба зочдод
заах

Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага
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Дугаа
р

Нөлөөлөл

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Аюултай материалын
гэнэтийн асгаралтыг тогтоон
барих нэмэлт давхарга нэмж
барих

Хог хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
BD04

Төслийн
ажилтнууд овор
ашигтай
ургамлуудыг
түүж бэлтгэх
буюу ХАТИ-ийн
бүтээн
байгуулалтын
улмаас тус бүс
нутагт хүн ирэх
нь нэмэгдэх

Cistanche
deserticola

Амьдрах орчны
шууд алдагдал

Эрээн хүрнэ
(Vormela peregusna)

X

X

X

Маш бага

Zygophyllum
potaninii

Биологийн олон янз байдлын
ойлголтыг нэмэгдүүлэх
сургалт боловсруулж бүх
төслийн ажилчид ба зочдод
заах

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Агнуурын ба ургамал түүж
бэлтгэх тухай бодлогыг
боловсруулж мөрдүүлэх

Хөхтөн
BD05
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X

Маш бага

Барилгын ажил эхлэхээс
өмнө эрээн хүрнэ буй
эсэхийг шалгах судалгаа
явуулж барилгын ажлын
шууд нөлөөлөлд өртөх
талбайд буй эсэхийг
шалгана
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Дугаа
р

BD06

Нөлөөлөл

Зэрлэг амьтад
тэр дундаа
нүүдлийн том
туруутан
амьтад дайжиж
зайлснаар
амьдрах орчноо
шууд бусаар
алдах

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Camelus bactrianus

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

X

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Маш бага

Equus hemionus
Uncia uncia
Ovis ammon

Эрээн хүрний эзэнтэй үүр
төслийн нөлөөллийн шууд
бүсэд байгаа бол
мэргэжилтэнтэй хамтран
аюулгүй аргаар барьж тавих
Замаас гадуур машин
явуулахгүй байх бодлого
хэрэгжүүлж үүндээ төслийн
дотор ба гадна баримтлах
хурдны хязгаарыг тусгах
Төслийн тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг аь
болох өдрийн цагаар
явуулдаг байх

Capra sibirica
Gazella
subgututturosa

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

X

X

Дунд

Барилгын материалын
тээвэрлэлтийг харуултай
цуваагаар явуулах
Биологийн олон янз байдлын
сургалтыг боловсруулж бүх
төслийн ажилчид ба зочдод
сургах

BD07

Тээврийн
хэрэгсэлтэй
мөргөлдсөнөөр

Gazella
subgututturosa
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X

X

Дунд

Бүх төсөлтэй холбоотой
тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөнийг аль болох

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
Биологийн олон янз
байдлын

Бага

Маш бага
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Дугаа
р

Нөлөөлөл

зэрлэг амьтдын
үхэл хорогдол
нэмэгдэх

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Vormela peregusna

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

зөвхөн өдрийн цагаар
явуулах

менежментийн
төлөвлөгөө

Жолоочийн боловсоролыг
дээшлүүлэх замаар хурдны
хязгаарлалтыг мөрдүүлэх

Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Биологийн олон янз байдлын
сургалтыг боловсруулж бүх
төслийн ажилчид ба зочдод
сургах

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн ба зэрлэг амьтан
зам хөндлөн гарах явдалд
хяналт мониторинг хийх ба
машинд дайруулсан
тохиолдлуулыг бүртгэж
тэмдэглэжүүлнэ

BD08

Төслийн
ажилтнууд
спорт агнуур
хийх нь
нэмэгдэх

Gazella
subgututturosa
Capra sibirica
Ovis ammon
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X

X

X

Маш бага

Зэрлэг амьтан зам хөндлөн
гарч болзошгүй газруудад
тэмдэг тэмдэглэгээ
байршуулах
Биологийн олон янз байдлын
сургалтыг боловсруулж бүх
төслийн ажилчид ба зочдод
сургах

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Ан хийхгүй, ургамал түүж
бэлтгэхгүй байх бодлого
боловсруулж мөрдүүлэх
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Дугаа
р

BD09

Нөлөөлөл

Төслийн
талбайд хүний
байгаа газар
татагдаж ирдэг
амьтад
нэмэгдсэнээр
эмзэг амьтдын
зүйлүүдийн
үхэл хорогдол
нэмэгдэх

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Vormela peregusna

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

X

X

Хаал
т

X

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Маш бага

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Төслийн машинууд зэрлэг
амьтны гаралтай
бүтээгдэхүүн тээвэрлэж
байгаа эсэхэд тогтмол үзлэг
шалгалт хийж байх
Биологийн олон янз байдлын
сургалтыг боловсруулж бүх
төслийн ажилчид ба зочдод
сургах

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Гэрийн тэжээмэл нохой муур
гэх мэт амьтдыг төслийн
талбай дээр байлгахгүй байх
Махчин зүйл амьтдад хоол
хүнсний хаягдал үлдээхгүй
байх

Birds
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Дугаа
р

Нөлөөлөл

BD10

Шувуудын үүр
хөндсөнөөс
үүсэх шууд
нөлөөлөл

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Chlamydotis
undulata

X

Podoses hendersoni

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх
Бага

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Төслийн бүх ажилтнуудад
биологийн олон янз байдлын
сургалтыг явуулж нөлөөлөлд
эмзэг шувуудын зүйлүүд ба
тэдгээрийг таньж
тодорхойлох арга зүйг
сургах;

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Ялангуяа Монгол бүйлс ба
заг модонд шувууны үүр
сүйтгэхээс сэргийлж газар
хөндөхөөс өмнө судалгаа
хийх

Хог хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Барилгын талбай доторх
Монгол бүйлс ба заг гэх мэт
том бутлаг ургамлууд дээр
Монгол хуланжороо, жороо
тоодог шувууд үүрлүүлэхээс
зайлсхийх арга хэмжээ
үржлийн улирал эхлэхээс
өмнө зохих арга зүйг
ашиглан гүйцэтгэх
BD11

Цахилгаан
дамжуулах
шугамтай
мөргөлдөж
цохиулж үхэх

Falco cherrug
Chlamydotis
undulata
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X

X

Төслийн талбай дээр
шувуудад ээлтэй дизайн
бүхий цахилгааны шугам
ашиглаж шувууд тэр дундаа
идлэг шонхор цахилгаанд
цохиулахаас сэргийлэх
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Дугаа
р

BD12

Нөлөөлөл

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Төслийн үйл
ажиллагааны
улмаас
татагдаж ирсэн
зүйлүүд
шувуудын
ангаахайнуудыг
барьж идэх нь
нэмэгдэх

Podoses hendersoni

Барилгын
ажлын үйл
ажиллагааны
улмаас
амьдрах орчин
алдагдах

Cyrtopodion
elongatus

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Төслийн талбай дахь
шувуудын үхэл хорогдлын
хяналт шинжилгээг хийж
шаардлагатай нэмэлт арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж
тодорхойлсон аюул заналыг
бууруулах
Хаягдал хоол хүнсээр хэрээ
гэх мэт бусад зүйлийн өндөг
ангаахайгаар хооллодог
зүйлүүд хооллох явдлыг аль
болох хязгаарлах

Falco cherrug
Chlamydotis
undulata

Reptiles
BD13

X

Маш бага

Биологийн олон янз байдлын
тухай сургалтыг бүх
ажилчдад өгч нэн тэргүүний
чухал мөлхөгчдийн зүйлүүд
ба тэдгээрийг таньж
тодорхойлох талаар сургах
Газар хөндөхөөс өмнөх
үеийн судалгааг хийж
шаардлагатай мөлхөгчдийн
зүйлүүдийг нүүлгэн
шилжүүлэх
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Дугаа
р

Нөлөөлөл

BD14

BD15

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Мөлхөгчдийн
эмзэг
зүйлүүдийг
төслийн үйл
ажиллагааны
улмаас
татагдаж ирсэн
зүйлүүд барьж
идсэнээр үхэл
хорогдол
нэмэгдэх

Coluber spinali

X

Тээврийн
хэрэгслийн
ослын улмаас
үхэж хорогдох

Cyrtopodion
elongatus

X

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх
Маш бага

Eremias
multiocellata
Phrynocephalus
versicolor
Cyrtopodion
elongatus
X

X

Маш бага

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Мөлхөгчдийн зүйлээр
хооллодог зүйлүүд хоолны
үлдэгдэл идэх боломжийг
хягзаарлах

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Гэрийн тэжээмэл амьтад
(нохой муур) хэрэв төслийн
ажилтнуудад байдаг бол
эмзэг зүйлүүдийг тэдгээр
амьтад барьж идэхээс
сэргийлж төслийн талбай
дотор байлгах
Мөлхөгчид өндөр нягтралтай
байх газруудад замын
анхааруулах тэмдэг
байрлуулж тээврийн
хэрэгсэл санамсаргүй дайрж
хороох явдлаас зайлсхийх

Хог хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
BD16

Амьдрах орчны
доройтол

Амьдрах орчин ба
дэмжих

X

Маш бага

Зөвхөн баталсан одоо
хэрэглэж буй замыг ашиглах
Жолооч нарын боловсролыг
дээшлүүлж дүрэм мөрдүүлэх
замаар тээврийн хэрэгслийн
хурдыг хязгаарлах
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Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Ялимгүй
бага

Тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
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Дугаа
р

Нөлөөлөл

BD17

Оролцогч
талуудад сөрөг
сэтгэгдэл/
ойлголт
төрүүлэх

BD18

Нөлөөлөлд
мэдрэг хөхтөн
амьтны
зүйлүүдэд
үзүүлэх
нөлөөлөл

Мэдрэг хүлээн
авагч нар

Үед шат
Бар
Аши
илга глал
т

Холбогдох
оролцогч талууд
(малчид, байгаль
хамгаалагчид,
ТХГН-ийн захиргаа)

X

Нөлөөлөлд мэдрэг
хөхтөн амьтны
зүйлүүдийг энэхүү
үнэлгээнд авч үзсэн

X

Хаал
т

Буруулах
арга
хэмжээ
авахаас
өмнөх
Маш бага

Маш бага

Сайжруулалт/ Менежмент/
Бууруулах арга хэмжэ

Тусгай хамгаалаллтай газар
нутгийн захиргаатай хамтран
ажиллаж барилгын ажлын
үед ашиглаж болох зохистой
замналыг сонгоход санал
бодлыг нь тусгах
Холбогдох оролцогч
талуудын оролцоог хангаж
тэднийг ХАТ-ийн болзошгүй
нөлөөлөл ба хариу
менежментийн талаар
мэдээлэлжүүлэх
Том хөхтөн амьтантай адил

Менежментийн
төлөвлөгөө
Хуваарилалт

Оролцогч талуудын
болон харилцаа
холбооны хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө

Биологийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөлөл

Ялимгүй
бага

Ялимгүй
бага

Зам тээврийн
хөдөлгөөний ба
тээвэрлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
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Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын хэрэгцээ буй эсэхэд
өгөх дүгнэлт
EСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-ийн 5 дахь догол мөр дотор, мөн ЕСБХБ-ны
Гүйцэтгэлийн шаардлага 6-ын Зааварчилгааны 3.8 ба 5.2 дахь догол мөрд тухайн төсөл нь
нөлөөллийг шат дараалан бууруулах арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлэх тэр дундаа
нөлөөллөөс зайлсхийхэд ихээхэн ач холбогдол өгөх мөн тэдгээр бууруулах арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний дараа биологийн олон янз байдалд “ноцтой үлдэгдэл
сөрөг нөлөөлөл” байсаар байх тохиолдолд биологийн олон янз байдалд дүйцүүлэн
хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар дурдсан байдаг. Энэхүү дүйцүүлэн
хамгааллын зорилго бол “цэвэр алдагдалгүй байх” эсхүл “цэвэр ашигтай” байх нөхцөлийг
биологийн олон янз байдлын нэн тэргүүний чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба нэн чухал
амьдрах орчны хувьд тус тус хангах явдал юм. Энэ нь ноцтой сөрөг үлдэгдэл нөлөөллийн
хохирлыг нөхөн хохиролгүй болгож буй хэлбэр юм. Биологийн олон янз байдлын нэн
тэргүүний чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба нэн чухал амьдрах орчинд үзүүлж болзошгүй
нөлөөллийг бууруулахад зориулсан арга хэмжээнүүдийг авч үзэхэд ХАТ-ийн барилгын ба
ашиглалтын үе шатанд биологийн төрөл зүйлийн эмзэг хүлээн авагчдад “ноцтой сөрөг
үлдэгдэл нөлөөлөл” учрахгүй гэж үзэж байна.
Эмзэг ургамлын зүйлүүд, эрээн хүрнэ, хар сүүлт зээр зэрэг зүйлүүдийн амьдрах орчин нь
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүстэй давхцдаг тул бага эрчимтэй сөрөг нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй. Гэвч үлдэгдэл нөлөөлөл нь эдгээр зүйлүүдэд хүндрэл учруулахгүй,
доройтуулахгүй буюу эдгээрийн функц үйл ажиллагаанд доголдол үүсгэхгүй гэж үзсэн. ХАТийн барилгын ба ашиглалтын үе шатны болзошгүй нөлөөллүүд нь бүх мэдрэмтгий
биологийн олон янз байдлын зүйлүүдэд нөлөөллийг шат дараалан бууруулах арга хэмжээг
авсны дараа ялимгүй бага үлдэгдэл нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм. Гэвч ургамлын хувьд
нөхөн сэргээлтийн журмуудыг хэрэгжүүлснээр биологийн олон янз байдалд урт
хугацаандаа нийт цэвэр алдагдалгүй байна гэж тооцож байна.
Тиймээс ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн шаардлага 6-г хангахын тулд биологийн олон янз
байдлын дүйцүүлэн хамгааллыг энэ удаад ХАТ-д хэрэгжүүлэхийг зөвлөхгүй байна. Гэхдээ
үүнийг тухайн нөлөөлөл хэрэв үүссэн тохиолдолд биологийн олон янз байдлын хяналт
мониторингийн үр дүнд анализ хийсний үндсэн дээр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэхүү
үнэлгээний үр дүнгээс үзэхэд ХАТ-ийн үйл ажиллагаанууд нь нэн чухал амьдрах орчны
биологийн төрөл зүйлүүдэд ноцтой эрсдэл үзүүлэхгүй ба нийт цэвэр ашигт хүрэх ба нийт
цэвэр алдагдалд хүрэхгүйн тулд үүнд нэмэлт дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээ
(Зааварчилгаа: ЕСБХБ Гүйцэтгэлийн шаардлага 6) шаардлагагүй. Тиймээс Биологийн
олон янз байдлын үйл ажиллагааны тусдаа төлөвлөгөөг ХАТ-д зориулж энэ удаад
боловсруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Энэ хооронд ХАТ тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад хийгдэх судалгааны ажлуудад
дэмжлэг үзүүлэх ховор зүйлүүдэд ус, хоол тэжээл тавьж өгч оршин буй амьдрах орчинд нь
ялангуяа байгаль цаг уурын хатуу ширүүн нөхцөлд мэнд үлдэхэд нь нэмэр болох мөн
өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй газартаа биологийн олон янз байдлын хамгааллын
чиглэлээр сайн туршлага, хүсэл зорилготой гэдгээ үзүүлэхийг зөвлөж байна.
ХАТ-д зориулсан биологийн олон янз байдлын нэмэлт арга хэмжээнүүдийг Д4: Биологийн
олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө хэсэгт тусгав.
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C7: ХОГ ХАЯГДАЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ХОГ ХАЯГДАЛ
ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Хөндий Алтны Төсөл (цаашид ХАТ эсхүл Төсөл)-ийн БОННҮ-ний энэхүү бүлэгт төслийн
барилгажилт, ашиглалт, хаалтын үе шатуудад хог хаягдлаас үүсэх хог хаягдлын болзошгүй
нөлөөллийг тодорхойлж, хог хаягдал зайлуулах дэд бүтэц, менежментийн туршлагыг
нарийвчлан тусгасан болно.
Энэхүү бүлэгт сөрөг нөлөөллийг төлөвлөх, зайлсхийхэд чиглэсэн тодорхой арга хэмжээг
нарийвчлан тодорхойлж, мөн зайлсхийх боломжгүй нөлөөллийг багасгах, бууруулах,
дүйцүүлэн хамгаалах, нөхөн төлөхөд чиглэсэн менежментийн арга хэмжээг нарийвчлан
тусгасан болно.
ХАТ-ийн барилгажилт болон ашиглалтын үе шатуудын болзошгүй нөлөөллийг хянахын
тулд дараах менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ:
•

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө;

•

Аюултай материалын хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө; ба

•

Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө.

ХАТ-ийн хаалт болон ашиглалтаас гаргах үйл ажиллагааг уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний
дагуу хийнэ.
Энэхүү бүлэгт хог хаягдал гэдэгт, ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд (НБ) бий болсон хатуу болон
шингэн эрдэст, эрдэст бус, аюултай, аюулгүй хог хаягдал орно гэж тодорхойлсон. Тоос,
хийн бохирдуулагч зэрэг хаягдлын ялгаруулалтыг С2: Уур амьсгал ба агаарын чанар-т
нарийвчлан авч үзсэн тул энд давтахгүй.
Үлдэгдэл нөлөөлөл болон нөлөөллийн хураангуйг энэхүү бүлгийн төгсгөлд Хүснэгт 6-д
үзүүлэв.
БОДЛОГО, СТАНДАРТ болон ЗЭЭЛДҮҮЛЭГЧДИЙН ШААРДЛАГУУД
Төслийн хог хаягдлын менежментийн стандартууд нь Монгол Улсын Үндсэн хууль тогтоомж,
стандартууд, Зээлдүүлэгчдийн стандарт, удирдамжууд болон Эрдэнэ-ийн Хог хаягдал,
аюултай материалтай харьцах, устгах бодлого зэргээс бүрдэнэ. Холбогдох хууль,
стандартуудад дараах зүйлс багтана:
•

Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай хууль (2017 он);

•

Монгол Улсын Химийн болон хорт бодисын тухай хууль (2006 он, 2017 онд шинэчлэн
найруулсан);

•

Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн
ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага (Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын A/443 тушаалын хавсралт, 2018 он);

•

Энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэг байгуулах, үйл ажиллагаа явуулах, хаах
аргачилсан заавар (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын A/445
тушаалын хавсралт, 2018 он);
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•

Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах,
экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл олгоход
тавигдах шаардлага болон зөвшөөрөл олгох журам (Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яамны сайдын A/18 тушаалын хавсралт, 2018 он);

•

Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт, тэдгээрийн зэрэглэл (Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яамны сайдын A/349 тушаалын хавсралт, 2017 он);

•

ХАТ-ийн батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)ний Хог хаягдлын менежментийн шаардлагууд;

•

Монгол Улсын Үндэсний стандарт MNS4943: 2015. Хүрээлэн буй орчин. Усны чанар.
Бохир ус. Ерөнхий шаардлага;

•

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны Байгаль орчин, нийгмийн бодлого (2014
он ); ба

•

Эрдэнэ-ийн Хог хаягдал, аюултай материалтай харьцах, устгах бодлого.
НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ
Үнэлгээний хамрах хүрээ

Газарзүйн хамрах хүрээ
Үнэлгээнд газарзүйн хамрах хүрээг Бүлэг A1: Танилцуулга-д тодорхойлсноор төслийн
нөлөөллийн бүс гэж авсан.
Хог хаягдалтай холбоотойгоор дараах бүсүүдийг ХАТ-ийн нөлөөллийн бүс (НБ) гэж үзэж
байна:
•

Хөндий төслийн ашигт малтмалын лицензийн бүс (АМЛБ); ба

•

ХАТ-ийн АMЛБ-ийн өмнө зүгт байрлах усны хайгуулын талбай.

Төлөвлөж буй уурхайн НБ-ийг үйл ажиллагаа болон болзошгүй нөлөөлөлд мэдрэг
өртөгсдөөр тодорхойлсон. Хог хаягдлын зохисгүй менежментээс үүдэлтэй нөлөөлөлд
байгаль орчин болон хүн өртөж болзошгүй юм.
Алтан Нар ордыг 7-дахь жилээс ашиглахаар төлөвлөсөн, цаашид тусдаа нөлөөллийн
үнэлгээ хийх учир Цэнхэр Номингийн АМЛБ-ийг энэхүү үнэлгээний ХАТ-ийн хог хаягдлын
НБ-ийн нэг хэсэг гэж үзэхгүй.
Түр хугацааны хамрах хүрээ
Түр хугацааны хамрах хүрээнд 2020 оноос эхлэх 10 жилийн хугацаатай ХАТ-ийн
барилгажилт, ашиглалт, хаалтын үе шатуудыг багтаасан төслийн үйл ажиллагааны бүрэн
мөчлөг хамарна.
Техникийн хамрах хүрээ
Үнэлгээнд техникийн хамрах хүрээнд ХАТ-ийн үндсэн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс үүсэж
болзошгүй шууд болон шууд бус (хоёрдогч) нөлөөллийг авч үзнэ, тухайлбал:
•

Барилгын үйл ажиллагаа;

•

Ашиглалтын үйл ажиллагаа; ба
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•

Уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа.

ХАТ-ийн хүрээнд НБ дэх бохир усыг цэвэрлэх зорилгоор Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
(‘БУЦБ’) барина.
ХАТ-өөс гарч буй бүх бохир усыг Монгол Улсын стандартад нийцүүлэн дахин цэвэршүүлж
хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх эсвэл тоосжилтыг бууруулах зорилгоор ашиглана. Бохир
ус цэвэрлэх байгууламжаас гарах хатуу хаягдлыг ландфиллд булшилна.
ХАТ-ийн ахуйн хог хаягдлыг Хог хаягдлын менежментийн төв (ХХМТ)-ийн ландфиллийн
талбайд булшлах ба аюултай хог хаягдлыг ХХМТ рүү зөөж, аюултай хог хаягдал
боловсруулах, дахин ашиглах болон устгах боломжтой болтол тусгай зориулалтын талбайд
хадгална. Нүүрсэн галлагаатай уурын зуухны үнсийг нэгдсэн эрдэст хаягдлын
байгууламжид хаях эсвэл зориулалтын ландфиллд булшилна.
Хог хаягдлыг ХАТ-ийн талбайгаас ХХМТ рүү зөөх явцад үүсэх шууд бус, хоёрдогч
нөлөөллүүд (ж. тоос, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, агаарын хийн ялгаруулалт ба дуу
шуугиан)-ийг Бүлэг C2: Уур амьсгал ба агаарын чанар, усны нөөц ба Бүлэг C11: Тээвэрлэлт
хэсэгт тусгасан. Хуримтлагдах нөлөөллүүдийг Бүлэг C14: Хуримтлагдах нөлөөлөл-д тус
тус тусгасан байна.
Үнэлгээний аргачлал
Энэхүү үнэлгээнд төслийн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатуудад үүсэх, устгах хог хаягдал
болон менежментийн туршлагуудаас үүсэж болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлох стандарт
аргачлалуудыг Бүлэг A3: Аргачлал ба Бүлэг C1: Нөлөөллийн үнэлгээний танилцуулга-д
тусгасан.
Хог хаягдлын нөлөөлөлд өртөгсөд
Нөлөөлөлд өртөгсдийн хүлээн авах чадвар нь нөхцөл байдлын өөрчлөлтөнд дасан зохицох
чадвар, оролцогч талуудын нөлөөлөлд өртөгсдөд өгөх үнэлэмж, хэрэглэж буй хууль
тогтоомж, бодлого зэргээс шалтгаалж өөрчлөгддөг. Нөлөөлөлд өртөгсдийн хүлээн авах
чадварыг Хүснэгт 1-д харуулав.
Хүснэгт 1 Хог хаягдлын нөлөөлөлд өртөгсдийн мэдрэг байдал
Нөлөөлөлд өртөгсдийн
мэдрэг байдал

Нөлөөлөлд өртөгсдийн төрөл

Өндөр

Гүний ус – малчдын худаг

Дунд

Төслийн нөлөөллийн бүс доторх малчдын худаг

Бага

ХАТ-ийн нөлөөллийн бүс доторх хөрс, гүний ус
ХАТ-ийн уурхайн ажилчид

Хог хаягдлын нөлөөллийн хэмжээг өртөгсдөд үзүүлэх нөлөөллийн тогтмол байдал дээр
үндэслэн тодорхойлсон. Эдгээр шалгууруудыг Хүснэгт 2-т харуулсан.
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Хүснэгт 2 Хог хаягдлын нөлөөллийн хэмжээ
Нөлөөллийн хэмжээ
Өндөр
Дунд
Бага
Маш бага
Ашигтай

Нөлөөллийн төрөл
Нөөц/нөлөөлөлд өртөгсдийн байнгын доройтол буюу өөрчлөлт
Нөөц/нөлөөлөлд өртөгсдийн түр зуурын (төслийн ашиглалтын
хугацаанд) доройтол буюу өөрчлөлт
Нөөц/нөлөөлөлд өртөгсдийн түр зуурын (төслийн ашиглалтын
хугацаанаас бага) доройтол буюу өөрчлөлт
Нөөц/нөлөөлөлд өртөгсдийн богино хугацааны (таван жилээс
бага) доройтол буюу өөрчлөлт
Нөөц/нөлөөлөлд өртөгсдөд ашигтай буюу эерэг нөлөө

БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛӨЛ
Энэхүү хэсэгт ХАТ-ийн болзошгүй нөлөөллүүдийг төслийн төлөв байдлын үнэлгээ болон
төслийн барилгажилт, ашиглалт, хаалтын үйл ажиллагааны талаарх ойлголт дээр үндэслэн
тодорхойлов.
Нөлөөлөлд өртөгсөд
Энэхүү үнэлгээний хүрээнд Бүлэг B7: Хог хаягдал-д тодорхойлсон нөлөөлөлд өртөгсдийн
мэдрэг байдлыг дараах байдлаар авч үзнэ:
•

Газрын доорх ус;

•

Хөрс;

•

Нутгийн экосистем;

•

ХАТ-д ойрхон амьдардаг ба/ эсвэл уурхайд ажилладаг ажилчид; ба

•

Төслийн нөлөөллийн бүсийн малчид.

ХАТ-ийн талбайд барихаар төлөвлөж буй ландфиллийн талбай болон БУЦБ-ийн бүсэд
чухал ач холбогдол бүхий ургамал, амьдрах орчин, нөлөөлөлд өртөх эмзэг хөрс зэрэг
байхгүй байна. Уурхайн талбайд булшлах хог хаягдлын ихэнх хувийг барилгын үйл
ажиллагаанаас гарах инертийн хог хаягдал эзлэх ба ялзралд орох хог хаягдал нь багахан
хувийг эзлэх төлөвтэй байна. Ландфиллийн байгууламжаас гарах үнэр хамгийн бага байна
гэж тооцоолсон.
Барилгын хог хаягдал
Барилгын хог хаягдлын эх үүсвэр
Барилгын үе шатанд 500 хүртэлх ажилчид НБ доторх уурхайн кемпэд түр байрлана.
ХАТ-ийн барилгын үе шатанд барилгын материал болон бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг
уурхайн талбай руу тээвэрлэж авчирна. Энэхүү үйл ажиллагаанаас дараах хог хаягдлууд
үүсэж, шууд нөлөөлж болзошгүй :
•

Бетон, мод зэрэг барилгын аюулгүй хог хаягдал;

•

Барилгын ажлын талбай дахь (оффис хамаарна) ажилчдын сууцнаас гарах ахуйн
болон ариун цэврийн өрөөний хог хаягдал болон бохир ус,

•

Уурхайн талбайн үйл ажиллагаанаас гарах аюултай хог хаягдал (хаягдал тос ба
үлдэгдэл химийн бодис бүхий сав, баглаа боодол) болон бохир ус.
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Хүснэгт 3-т ХАТ-ийн барилгын үе шатанд ахуйн болон барилга барих, нураах үед үүсэх хог
хаягдлын хэмжээг харуулсан.
Хүснэгт 3 Хөндий алтны төслийн барилгын үе шатанд үүсэх хог хаягдлын хэмжээ
Үе шат

Хөндий алтны төслийн ахуйн болон барилгын хог хаягдал (тонн)

Барилгажилтын үе
1,825
шат
Энэхүү утгыг Монголын уул уурхайн үйл ажиллагаа ба хог хаягдлын менежментийн харьцуулсан
мэдээллийн сан (Калифорнийн нэгдсэн Хог хаягдлын менежментийн зөвлөл ба ЭЗХАХБ-ын хог
хаягдлын мэдээллийн сангаас гаргасан үйлдвэрлэлийн хатуу хог хаягдлын стандарт ангиллын
мэдээллийн сангийн товхимол) дээр үндэслэн төслийн 12 жилийн хугацаанд барилгын үе шатанд
ажиллах ажилчдын нийт тоо (500)-г хог хаягдал үүсэх хэмжээ (өдөрт нэг хүнд 10 кг)-нд үржүүлэн
тооцож гаргасан.

Хүснэгт 3-аас харахад төслийн барилгын үе шатанд нийт 1,825 тонн хог хаягдал үүснэ гэж
тооцоолсон. Барилгын үе шатанд эмнэлгийн хог хаягдал Үл ялиг үүснэ гэж үзсэн байна.
Эдгээр хог хаягдлын урсгалын зохисгүй менежментээс хөрс, гадаргын ус, газрын доорх ус
(бохирдол), хүний эрүүл мэнд (бохирдсон ус хэрэглэх ба/буюу бохирдсон хөрстэй харьцах)
зэрэгт сөрөг нөлөөлөл учруулж болзошгүй.
Ашиглалтын үе шат
Ахуйн хог хаягдал
Ашиглалтын үе шатанд, төслийн талбай дээр ойролцоогоор 337 хүн ажиллахаар
төлөвлөсөн. Болзошгүй нөлөөллийг бодитоор үнэлэх зорилгоор төлөвлөсөн ажилчдын тоон
дээр 25%-ийг нэмж, уурхайн талбай дээр ажиллахаар төлөвлөсөн ажилчдын тоог хамгийн
дээд тал нь 421 хүнээр авч энэхүү БОННҮ-нд оруулсан болно. Ашиглалтын үе шатанд үүсэх
хог хаягдлын урсгалыг Хүснэгт 4-т тусгав.
Хүснэгт 4 Хөндий алтны төслийн ашиглалтын үе шатанд гарах хаягдлын эх үүсвэр болон
төрөл
Хог хаягдлын
урсгал
Ахуйн хог хаягдал
– аюулгүй

Ахуйн хог хаягдал
– аюултай
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Анхдагч эх үүсвэр
Гал тогоо, кемп болон
оффис

Гал тогоо, кемп болон
оффис

Хог хаягдлын төрөл














Цаас, картон баглаа боодол
Хүнсний/муудсан хаягдал
Шил
Хуванцар
Лааз
Ашигласан тос/тосолгооны материал
Цэвэрлэсэн бохир усны лаг
Цэвэрлэгээний бодис
Будаг
Принтерийн хор
Флюресцент гэрлүүд
Батерей
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Үйлдвэрийн хог
хаягдал – аюулгүй

Үйлдвэрийн хог
хаягдал – аюултай

Эмнэлгийн болон
лабораторийн хог
хаягдал

Бохир ус

Дулааны станц, засвар
үйлчилгээний газар

ХАТ-ийн үйл ажиллагаа,
цехүүд, түлш цэнэглэх
болон техникийн засвар,
үйлчилгээний бүсүүд

Эмнэлгийн болон
лабораторийн
байгууламж

Гал тогоо, кемп, ХАТ-ийн
үйл ажиллагаа,
цехүүдийн гадаргуун
урсац



ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас гарах үнс
(халаалтын байгууламж/уурын зуух)
зэрэг шатсан хог хаягдал










Сав, баглаа боодол







Түлш болон уусгагчид



Органик (химийн) шингэн хаягдал,
хуванцар хатуу хаягдал бүхий
лабораторийн хог хаягдал



Гал тогоо, кемп болон ажлын бусад
хэсгүүдийн ариутгах татуургын бохир
ус (хар болон саарал ус)



Засвар, үйлчилгээний цехийн бохир
ус

Хаягдал төмөр
Мод
Тормосны хүрд
Дугуй
Нүүрс устөрөгчийн тосны хаягдал
Ашигласан тос/химийн бодисын сав
Аюултай материалын санамсаргүй
асгаралтын улмаас бохирдсон
чулуу/хөрс
Тостой алчуур
Будаг
Тээврийн хэрэгслийн батерей
Ашигласан химийн бодис, боолт,
тариур болон бусад хурц үзүүртэй
эмнэлгийн биологийн шатдаггүй хог
хаягдал

Хүснэгт 3-д ХАТ-ийн барилгын үе шатанд ахуйн болон барилга барих, нураах үед үүсэх хог
хаягдлын хэмжээг харуулсан.
Хүснэгт 5 Хөндий алтны төслийн ашиглалтын үе шатанд гарах хог хаягдлын хэмжээ
Үе шат

Ашиглалтын үе шат

Хөндий алтны төслийн үйл ажиллагааны үед үүсэх хог хаягдал
(тонн)
4,399.43

Энэхүү утгыг Монголын уул уурхайн үйл ажиллагаа ба хог хаягдлын менежментийн харьцуулсан
мэдээллийн сан (Калифорнийн нэгдсэн Хог хаягдлын менежментийн зөвлөл ба ЭЗХАХБ-ын хог
хаягдлын мэдээллийн сангаас гаргасан үйлдвэрлэлийн хатуу хог хаягдлын стандарт ангиллын
мэдээллийн сангийн товхимол) дээр үндэслэн төслийн 10 жилийн ашиглалтын хугацаанд
ажиллах ажилчдын нийт тоо (421)-г хог хаягдал үүсэх уламжлалт үзүүлэлт (өдөрт нэг хүнд 4.09
кг)-нд үржүүлэн тооцож гаргасан.
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Хүснэгт 5-аас харахад төслийн ашиглалтын үе шатанд нийт 4,400 тонн хог хаягдал үүснэ
гэж тооцоолсон. Ашиглалтын үе шатанд эмнэлгийн хог хаягдал Үл ялиг үүснэ гэж үзсэн
байна.
Эдгээр хог хаягдлын урсгалын зохисгүй менежментээс хөрс, гадаргын ус, газрын доорх ус
(бохирдол), хүний эрүүл мэндэд (бохирдсон ус хэрэглэх ба/буюу бохирдсон хөрстэй
харьцах) сөрөг нөлөөлөл учруулж болзошгүй.
Эрдэст хаягдал
Баянхөндий төслийн ашиглалтын 6 жилийн хугацаанд үүсэх эрдэст хаягдлын нийт хэмжээ
нь 39,385,452 тонн, үүнээс: 35,864,000 тонн нь хаягдал чулуулаг ба 3,521,452 тонн нь
үйлдвэрийн хаягдал байна. Алтан Нар төслийн ирээдүйн ашиглалтын үйл ажиллагаанаас
ойролцоогоор 15,500,000 тонн эрдэст хаягдал (1,800,000 тонн үйлдвэрийн хаягдал ба
13,700,000 тонн хаягдал чулуулаг) гарна гэж тооцоолж байна.
Уурхайн хаалт болон ашиглалтаас гаргах үе шат
ХАТ-ийн хаалт болон ашиглалтаас гаргах үйл ажиллагааг энэхүү БОННҮ-ийн нэг хэсэг
болгон боловсруулсан, ХАТ-ийн Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд тусгасан шаардлагуудын
дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн хаалтын зорилго, түүнтэй
холбоотой үйл явцаас бүрдэнэ. Энэхүү төлөвлөгөөнд нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний
үр ашгийг тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө багтсан
байна. Ашиглалтаас гаргах үе шатанд гарч болзошгүй нөлөөлөл нь барилгажилтын үе
шатанд тодорхойлсон нөлөөлөлтэй ижил байгаа тул ашиглалтаас гаргах үйл ажиллагааны
явцад 7.5.1-т дурдсантай ижил төстэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
ҮЛДЭГДЭЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Энэхүү хэсэгт төслийн барилгажилт, ашиглалт, ашиглалтаас гаргах үе шатуудын үлдэгдэл
нөлөөлөл, болзошгүй нөлөөллийн хүрээллийг багасгах зорилго бүхий төслийн салшгүй
бүрэлдэхүүн хэсэг болох нөлөөлөл бууруулах цогц арга хэмжээг нарийвчлан авч үзнэ.
Менежментийн хяналт
Хог хаягдлыг зайлуулахтай холбоотойгоор гарч болзошгүй нөлөөллийг юуны түрүүнд хог
хаягдлын хэмжээг багасгах, хог хаягдлыг дахин боловсруулах, зохих ёсоор зайлуулах
замаар удирдан зохион байгуулна. Гэрээт компаниуд материалын хаягдал, бохир усыг
багасгах, боломжтой бол материалыг дахин боловсруулах, дахин ашиглахаар төлөвлөнө.
Хог хаягдлын урсгалыг зохих ёсоор зохицуулах, хадгалах, боловсруулах, зайлуулах
боломжийг бүрдүүлэх үүднээс хог хаягдлыг ангилна. Эдгээрийг үндэсний стандарт, олон
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдамжийн дагуу ангилна, тухайлбал, аюулгүй хог хаягдал
(ахуйн болон инерт хог хаягдал гэх мэт); аюултай хог хаягдал ба бохир ус гэх мэтээр. Хог
хаягдлын менежментийн байгууламжийн эмх цэгц, хог хаягдлын менежментийн ерөнхий
туршлагуудад нийцэж байгаа эсэхэд тогтмол үзлэг шалгалт хийнэ. Хог хаягдлыг ХАТ-ийн
Аюултай материал ба Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу удирдан
зохицуулна.
Бий болсон хог хаягдал бүрийг сар бүр бүртгэж, тооллого явуулна, талбай дээрх
хуримтлагдсан нийт хаягдлыг дахин боловсруулна эсвэл устгана, мөн аюултай хог хаягдлыг
дахин боловсруулж, аюулгүй хог хаягдлыг устгана.
Хог хаягдлын менежментийн шаардлагуудтай холбоотой сургалтуудыг ХАТ-ийн үйл
ажиллагааны бүхий л үе шатанд хийнэ.
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Барилгын үе шат
Эрдэст бус хаягдлын хяналтын загвар
Хог хаягдлыг багасгах, үр ашигтай хянах, устгах зорилгоор барилгын үе шатны хяналтын
загварыг төсөлд оруулж өгсөн. Хяналтуудад дараах зүйлс багтана:
•

•

Барилгын үе шатанд БУЦБ байгуулах:
o

Цэвэршүүлсэн бохир усыг дахин ашиглах боломжтой тоосжилт дарах /буюу
хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх;

o

Хатуу лагийг ландфиллд булшлах.

Барилгын болон ахуйн хог хаягдлын ландфиллийн талбай байгуулахад дараах
зүйлсийг багтаана:
o

нэвчүүлдэггүй үе давхаргатай;

o

шүүрэл цуглуулах байгууламжтай;

o

байгаль орчны хяналт шинжилгээний худгуудтай;

o

байгууламж хамгаалалтын хашаатай байх.

•

Мод, төмөр, хуванцар болон бусад холбогдох материалуудыг дахин ашиглах
зориулалтын талбайтай; ба

•

Аюултай хог хаягдал хадгалах зориулалтын хашсан талбайтай.
Ахуйн болон барилгын хог хаягдал

Барилгын үе шатанд барилгын инерт болон ахуйн хог хаягдлыг ХАТ-ийн талбайн
ландфиллд байршуулна. Ландфиллийн зураг төсөлд нэвчилт багатай үе давхарга, шүүрэл
цуглуулах, цэвэршүүлэх систем, байгаль орчны хяналт шинжилгээний худгууд болон
ландфиллийн талбайн хамгаалалтын хашаа зэрэг багтсан. Барилга болон ахуйн хог
хаягдлыг төслийн талбайн ландфиллд хаяна. Аюулгүй материалууд (ж., модон сав баглаа,
илүүдэл будаг)-ийг дахин ашиглах боломжтой ба хяналтан доор орон нутгийн иргэдэд
ашиглуулж болно.
Төслөөс үүссэн хог хаягдлыг ХАТ-ийн талбайн ландфиллд булшлахаар төлөвлөсөн.
Хамгийн ойрын нөлөөлөлд өртөгсөд нь ХАТ-ийн ажилчид байх ба нөлөөллийн хэмжээ бага.
Барилгажилтын үе шатны нөлөөллийн хэмжээ бага бөгөөд түр зуурынх байна. Иймд, ХАТийн хог хаягдлын менежментийн үлдэгдэл нөлөөлөл нь Үл ялиг байхаар тооцоолсон.
Аюултай хог хаягдал
Одоогийн байдлаар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь аюултай хог хаягдал устгах
зөвшөөрлийг Цэцүүх трейд ХХК зэрэг хэд хэдэн компанид өгсөн. ХАТ-ийн барилгын үе
шатанд гарах аюултай хог хаягдлыг (дахин боловсруулж болох хог хаягдлыг оруулаагүй)
Монгол Улсын холбогдох шаардлагын дагуу устгах боломжтой болтол түр хугацаагаар
аюулгүй хадгалах зорилгоор хог хаягдлыг ХХМТ-т хаяна. Ашигласан тос, будаг, хөлдөлтийн
эсрэг шингэн, батерей, хүнсний тосны хаягдал зэрэг дахин боловсруулж болох хог хаягдлыг
цуглуулж, үнэлж, дахин ашиглаж, эсвэл дахин боловсруулах зорилгоор уурхайн талбайгаас
гаргаж хаяна. Эмнэлгийн хог хаягдлыг шатаах зорилгоор орон нутгийн эмнэлэгт шилжүүлнэ.
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Дахин боловсруулахаас өмнө моторын тос зэрэг ашигласан тос тосолгооны материалыг
ХХМТ-д хөрс болон газрын доорх усыг бохирдуулахгүй байхаар хангалттай
битүүмжлэлтэйгээр хадгална.
Аюултай хог хаягдлыг Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу
зохицуулна. Хүрээлэн буй орчинд аюултай хог хаягдал алдагдах осол гарсан тохиолдолд
Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын үед авах хариу арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний дагуу шийдвэрлэнэ. Энэхүү журам нь
хөрс/газрын доорх ус бохирдох болзошгүй нөлөөллийн үед авах осол аваарын арга
хэмжээний үйл явцыг тодорхойлно.
Төслийн аюултай хог хаягдлыг ухаалаг худалдан авалт (ж., хуванцар сав баглаа боодлыг
багасгах) хийх буюу бүтээгдэхүүнээ ухаалгаар сонгож (ж., аюул багатай цэвэрлэгээний
бодис ашиглах, натри эсвэл флюресцент гэрэлтүүлгийн оронд LED гэрэлтүүлэг ашиглах),
боломжтой бол дахин боловсруулах (ж., хаягдал нүүрсустөрөгч, батерей, хүнсний тосны
хаягдал г.м.) замаар багасгана.
Аюултай хог хаягдлыг багасгахын тулд худалдан авах ажиллагааны зохих журмыг
хэрэгжүүлнэ. Боловсруулах шийдэл олох эсвэл зохих лицензтэй байгууламж бэлэн болтол
мөн хог хаягдлыг зохих ёсоор хадгалахын тулд аюултай хог хаягдлын менежментийн арга
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Тиймээс, аюултай материалаас гарах аливаа нөлөөлөл бага байх
магадлалтай гэж тооцогддог. Нөлөөлөлд хамгийн мэдрэг өртөгсөд нь барилгын ажилчид,
нөлөөлөлд дунд зэрэг өртөгсөд нь нутгийн малчид юм. Үүний дагуу үлдэгдэл нөлөөлөл Бага
зэрэг сөрөг байхаар тооцоолсон.
Ахуйн хаягдал ус
ХАТ-ийн барилгын үе шатны эхэн үеийн болон ажилчдын кемпээс гарах ахуйн бохир усыг
цуглуулж, Баянхөндий төслийн түр зуурын цэвэрлэх байгууламжинд хаяна. Байнгын кемп
дээр БУЦБ барьж, ашиглалтанд орсны дараа цэвэршүүлсэн бохир усыг тоосжилт дарах
эсвэл хүрээлэн буй орчинд нийлүүлнэ. БУЦБ-аас гарах аливаа хатуу үлдэгдлийг
ландфиллд булшилна.
Байгууламжийн зураг төсөл, боловсруулалтын стандарт, менежментийн журмыг харгалзан
үзсэний үндсэн дээр ХАТ-ийн бохир уснаас хөрс /буюу газрын доорх ус болон малчдын
худгийн (эмзэг байдал нь өндөр) усанд бохирдол үүсэж болзошгүй бөгөөд маш бага
нөлөөлнө гэж тооцсон. Үүний дагуу үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдол Бага зэрэг сөрөг
байхаар тооцоолсон.
Гадаргын усны урсац
С5: Усны нөөц болон Д3: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө бүлгээс харна
уу.
Ашиглалтын үе шат
ХАТ-ийн зураг төсөл дэхь Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө, Хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр төслийн ашиглалтын явцад нөөцийн хаягдал
хамгийн бага байхаас гадна хаягдал чулуулаг болон баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал нь
хаягдлын анхдагч урсгал болох юм.
Эрдэст хаягдлын хяналтын зураг төсөл
Санал болгож буй аргачлал
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Эрдэнэ-д хаягдал чулуулаг болон өтгөрүүлсэн хаягдлыг хамтад нь холих уурхайн хаягдлын
нэгдсэн менежментийн аргыг санал болгож байна. Энэхүү аргын онцлог зүйлс:
•

Хаягдал чулуулгийг баяжуулах үйлдвэрийн хаягдалтай хамтад нь хольж нэгдсэн
хаягдлын байгууламж (НХБ)-д хаях;

•

Нэвчилт бууруулахаар инженерчлэгдсэн газрын гадаргуутай;

•

Олон давхар үе нь бүтцийг тогтвортой болгож, элэгдлийг багасгана;

•

Өтгөрүүлсэн чийгтэй хаягдлын хатуу бодисууд нь хаягдал чулуулгийн хэсгүүдийн
хооронд нэгэн жигд хуримтлагдан, нэгэн цул нэгдсэн хаягдлын байгууламж (НХБ)
үүсгэнэ.

Хаягдлын бүтэц
Баянхөндийн баяжуулах үйлдвэр нь нь цианид ашиглан химийн аргаар алтыг хүдрээс
уусгаж авах уламжлалт бутлах-нунтаглах-уусгах үйл ажиллагаанаас бүрддэг. БХ-ийн
баяжуулах үйлдвэр дараахыг хэрэгжүүлснээр цианидын зарцуулалтыг багасгана:
•

Урьдчилан цианиджуулсан уусмалын дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх;

•

Үйлдвэрлэлд цианидын уусмалын нэмэлт хэрэгцээг багасгах; ба

•

Цианидын уусмалын хоргүйжүүлэх хэмжээг багасгах.

Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан хаягдлыг өтгөрүүлж (усыг эргүүлэн ашиглах), цианид
агуулсан үлдэгдэл нэгдлүүдийг задалж, хоргүйжүүлснээр цианидын хэмжээг литр тутамд 50
миллиграмм-аас бага сул хүчилд уусдаг (WAD) цианид болгон бууруулна. Энэ нь Олон
улсын цианидын менежментийн код, Монгол Улсын стандартын шаардлагад нийцэж байгаа
юм.
Дараа нь өтгөрүүлж, хоргүйжүүлсэн хаягдлыг шүүж дахин ашиглах усыг нэмэлтээр гаргаж
авна. Усыг зайлуулснаар хаягдлын хөрс, элс гэх мэт механик хатуу хольц ихсэж,
зайлуулахад тогтвортой газрын гадарга үүсгэх боломжийг олгодог.
Шүүгдсэн хаягдлын “кек”-ийг нэгдсэн хаягдлын байгууламжид ачааны машинаар тээвэрлэж,
хаяад хоёр метрийн зузаантай хаягдал чулуулгийн овоолго үүсгэн нягтаршуулна. Энэхүү
“хамтад нь холих” үйл явц нь уурхайн хаягдал чулуулгийн хоосон орон зайг үйлдвэрийн
хаягдлаар дүүргэж, хамгийн их тэсвэртэй гадаргыг үүсгэнэ. Үйлдвэрийн хаягдлыг хаягдал
чулуулаг дотор булшлах нь нэвчүүлэх чадварыг бууруулж, хүчиллэг урсац үүсэх болон
металлын уусгалтын эх үүсвэр болох хүчилтөрөгчийн шүүлтүүрийн эрсдэлийг бууруулдаг.
Тиймээс, НХБ нь уурхайн ашиглалт болон хаалтын үйл ажиллагааны хамгийн аюулгүй, үр
дүнтэй хог хаягдлын менежментийн арга гэж тооцогддог.
Цианидын менежмент
Уурхайн ашиглалтын хугацаанд хүдрийн агууламж харьцангуй хэлбэлзэлтэй байна.
Тээрмийн тэжээлийн агууламж өндөр байх тусам цианидын зарцуулалт өндөр байх учир
хүдрийн агууламжийг урьдчилан тооцно. Цаашид ашигт малтмалын хог хаягдлын
менежментэд Олон улсын цианидын менежментийн кодын (ICMC) шаардлагын дагуу
хаягдлын байгууламж дахь үйлдвэрийн хаягдлын үлдэгдэл цианидын агууламжийг хянана.
Уурхайгаас гарч болзошгүй хүчиллэг урсцын үнэлгээ
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Дээр дурдсан НХБ-ийн хог хаягдлын менежментийн эрсдэлүүдийн нэг нь уурхайн хүчиллэг
урсац үүсэх явдал юм. Рамбол нь БХ-ийн уурхайн хаягдал чулуулгийн шинж чанарыг
тодорхойлох дээжүүдийн шинжилгээний үр дүн дээр тулгуурлан хүчиллэг урсац үүсэх
боломжийг тодорхойлохдоо хүчиллэг суурийг тооцоолох аргыг ашигласан. Энэхүү
үнэлгээнд үндэслэн хаягдал чулуулгийн загварт хүчиллэг урсац үүсэх боломжийг авч үзэх
шаардлагагүй гэж үзсэн боловч давслаг бодис, хүнцлийн агууламж өндөртэй чулуулгийг
бүрхүүл материал болгон ашиглахгүй байх шаардлагатай гэж үзсэн.
Металлын агууламжийг дэлхий дээрх гадаргын тархалтын дундаж агууламжтай
харьцуулахад бари, мөнгөн ус, марганцаар баян байсан ба ялангуа хүнцлийн агууламж
өндөр (Монгол Улсад түгээмэл тохиолддог) байв. Хүчил багатай хаягдал чулуулгийн хувьд
бохирдуулагч бодис уусгах магадлал бага байна. Гэсэн хэдий ч, хаягдал чулуулгийг усны
эх үүсвэрээс тусгаарлах, нөлөөлөлд өртөгсдийн ойролцоо тоосжилтыг бууруулах зэрэг
менежментийн зохицуулалт хийх шаардлагатай.
Алтан Нар-ын хаягдал чулуулгийн геохимийн статик туршилтуудын үр дүн дээр үндэслэн
АН-ын уурхайн хаягдал чулуулгаас хүчиллэг урсац үүсэх боломжтой гэж дүгнэж байна.
Цаашид АН-аас гарах хаягдал нь газрын гадарга дээр хүчил үүсгэх, металл бус элементтэй
нэгдэх эсэхийг хаягдлын шинж чанарыг тодорхойлох туршилтаар шалгах шаардлагатай.
Энэ эрсдэлийг бага – дунд түвшинд байна гэж тооцолж байгаа ч нийт уурхайн ашиглалтын
7-дахь жилд АН-ын уурхайг ашиглахаас өмнө туршилтаар баталгаажуулна.
Нэгдсэн хаягдлын байгууламж (НХБ)-ийн зураг төсөл
БХ уурхайн хаягдал чулуулаг, үйлдвэрийн хаягдлын менежментийн стратегийг Эрдэнэ-ийн
уурхайн хаалтын зорилго, хаягдлын шинж чанарын тодорхойлолт дээр үндэслэн
боловсруулсан бөгөөд дараахыг багтаасан НХБ-ийг барьж байгуулна:
•

Баянхөндий уурхайн бүх хаягдал чулуулаг;

•

Баянхөндий уурхайн үйлдвэрийн бүх хаягдал;

•

Алтан Нар уурхайн ашиглалтын эхний үед гарах үйлдвэрийн хаягдал.

Дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан НХБ-ийг энгийн полигон хэлбэртэй барина:
•

Эзлэх талбайн хэмжээ - 57 га;

•

Хамгийн их харьцангуй урт - 1,290 м (НХБ-ийн өндөр – 150м);

•

Хүчин чадал - 20,000,000 м3; ба

•

Гаднах налуу - ≤180.

Нэгдсэн хаягдлын байгууламжийн менежмент
Үйлдвэрийн хаягдал ба хаягдал чулуулгийн нягтралыг нэмэгдүүлэх зорилгоор НХБ-ийг үе
давхаргатай барихаар төлөвлөж байна. 2 метрийн зузаантай үе давхаргын нягтралыг
оновчтой болгохын тулд чичиргээт өнхрүүлгийг ашиглана. Овоолгын нягтралыг ихэсгэх нь
байгууламжийн нэвчилт болон байгууламжаас гарах шүүрлийн хэмжээг бууруулахаас гадна
НХБ-ийн ул мөрийг багасгана.
Гаднах үржил шимт бүрхүүлтэй ижил зузаантайгаар үе давхаргад нэгэн зэрэг байрлуулна.
Хаалтын үед байгууламжийн гадаргуу дээр дээд бүрхүүлийг байрлуулах шаардлагатай
болно.
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БХ-ийн ил уурхайн олборлолтын эхний хоёр жилийн хугацаанд их хэмжээний цэвэр хаягдал
материал гарах бөгөөд НХБ-ийн хаалтын үед хүрэлцээтэй байлгахын тулд овоолгын зарим
хэсгийг нөөцлөх шаардлагатай.
Монгол Улсын зохицуулалтанд овоолгод бага агуулгатай материал >0.3 г/т байх
шаардлагатай байдаг. Бага агуулгатай материал нь тодорхой хэмжээгээр эрдэсжилттэй
байх тул үүнийг бусад эрдэсжсэн хаягдал материалтай ижил аргаар зохицуулж, тусгаарлах
шаардлагатай. Үүнийг НХБ-д булшлах замаар хамгийн үр ашигтай байдлаар зохицуулах
боломжтой.
Доор харуулсан Зураг 1, 2-т НХБ-ийг эхний үе давхаргаас эхлүүлэн дуустал хэрхэн барих,
түүний дотор бага агууламжтай материалыг багтаах тухай схемыг үзүүлэв.
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Эх сурвалж: Эрдэнэ, NI 43-101 Хөндийн алтны төслийн Техникийн тайлан, 2019 оны 12-р сар

Зураг 1 Хөндий алтны төслийн нэгдсэн хаягдлын байгууламжийн ерөнхий загвар
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Хаягдал чулуулаг болон үйлдвэрийн хаягдлын химийн найрлагыг зохих стандартад нийцэж
байгаа эсэхийг шалгах үүднээс тогтмол дээж авч, шинжилгээ хийнэ. Бари, мөнгөн ус,
марганцаар баян, хүнцлийн агууламж нь өндөр (Монгол Улсад маш элбэг тохиолддог) учир
энэ тал дээр онцгой анхаарал тавих хэрэгтэй. Хаягдал чулуулгийн хүчил үүсгэх боломж
бага тул уг материал нь бохирдуулагчдыг уусгах боломжгүй ч хаягдал чулуулгийн овоолгыг
усны эх үүсвэрээс тусад нь хадгалах нь зүйтэй.
Тоосжилтыг хянаж буйг баталгаажуулах зорилгоор тоосжилтын менежментийн иж бүрэн
хөтөлбөрийг НХБ-ийн тоосны нөлөөлөлд өртөгсдийн ойролцоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Үйлдвэрийн хаягдал нь "нойтон кек" хэлбэртэй байх учир чийглэгийн агууламж нь жигд
байгаа эсэхийг хянан шинжилж байх шаардлагатай.
Өмнө хэлэлцсэний үр дүнд ХАТ-өөс гарах үйлдвэрийн хаягдал, хаягдал чулуулгийн
менежментийн үлдэгдэл нөлөөлөл Үл ялиг байх төлөвтэй байна.
Ахуйн хог хаягдал
Төслийн ашиглалтын үе шатанд үүсэх ашигт малтмалын бус хог хаягдлыг төслийн
нөлөөллийн бүсэд байрлах ландфиллд булшилна. Аюулгүй хог хаягдлын ландфиллийн
зураг төсөлд үерийн ус зайлуулах суваг, байгаль орчны хяналт шинжилгээний дэд бүтэц
болон талбайн хамгаалалтын хашаа зэрэг орно. Эдгээрийг харгалзаж үзэн ахуйн хог
хаягдлын үлдэгдэл нөлөөлөл нь Үл ялиг байна гэж үзэж байна.
Аюултай хог хаягдал
Аюултай хог хаягдал (санамсаргүй байдлаар тос, шатах тослох материал алдагдах)-ыг
цаашид дахин ашиглах, боловсруулах /буюу устгах боломжийг үнэлэх зорилгоор ХХМТ рүү
тээвэрлэнэ. Тос агуулсан бүх тоног төхөөрөмжүүд нь асгарсан тосыг агуулах хоёрдогч
агуулахтай байна. Хаягдал тосыг дахин боловсруулах эсвэл устгах зорилгоор төслийн
талбайгаас гаргана. Нүүрсустөрөгчийн том хэмжээний агуулахыг шаардлагатай
стандартын дагуу барина. Өдөр тутмын үйл ажиллагааг Аюултай материал болон ашигт
малтмалын бус хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөгөөр зохицуулна.
Бараа материалын хяналтгүй худалдан авалт нь устгахад хүндрэлтэй, шаардлагагүй
аюултай хог хаягдлын урсгал бий болгодог. Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ХАТ-ийн
үйл ажиллагааны бүхий л үе шатуудад хог хаягдал үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх, ухаалаг
худалдан авалт хийх зааварчилгааг ашиглах, аюултай материалын жагсаалт гаргах зэрэг
арга хэмжээг авна.
Аюултай хог хаягдлын үлдэгдэл нөлөөлөл нь Үл ялиг байхаар байна.
Ариутгах татуургын бохир ус ба үйлдвэрийн хаягдал ус
Ашиглалтын үе шатанд БУЦБ-ийг ашиглах бөгөөд цэвэршүүлсэн бохир усыг тоосжилт
дарах зорилгоор ашиглах буюу хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх болно. БУЦБ-аас гарах
аливаа хатуу хаягдлыг ландфиллд булшилна.
Байгууламжийн зураг төсөл, цэвэршүүлэх стандарт, авч хэрэгжүүлэх менежментийн
журмыг харгалзан үзсэний үр дүнд хөрс болон газрын доорх усыг бохирдуулах магадлал
бага гэж үзэж байна. Тиймээс үлдэгдэл нөлөөлөл нь үндсэндээ Үл ялиг байхаар байна.
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Гадаргуун усны урсцын менежемент
С5: Усны нөөц болон Д3: Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө бүлгээс харна
уу.
Уурхайн хаалт болон ашиглалтаас гаргах үе шат
ХАТ-ийн хаалт болон ашиглатаас гаргах үе шатыг Хаалтын төлөвлөгөөнд тусгасан
шаардлагуудын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
Хаалтын төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн ашиглалтаас гаргах үеийн зорилтууд, тэдгээрт хүрэх арга
зам болон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зэргээс бүрдэнэ. Үүнд,
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг үр ашигтай байдлаар тодорхойлж, хяналт
шинжилгээний төлөвлөгөөнд багтаана.
Ашиглалтаас гаргах үе шатны болзошгүй нөлөөллүүд нь барилгын үе шатанд тодорхойлсон
нөлөөллүүдтэй ижил байна гэж үзэж байгаа тул ашиглалтаас гаргах үе шатанд барилгын
хэсэгт дурдсантай ижил төстэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
Ашигт малтмалын хаягдлын хувьд хаалтын стратеги нь Зураг 1.1-ийн Бүдүүвч 5-т харуулсан
НХБ-ийн эцсийн шатаас бүрдэнэ. Үндсэндээ, Бүдүүвч 5-т харуулснаар битүүмжлэгдсэн,
ургамалжсан овоолго үүснэ. Байнгын хяналт шинжилгээгээр НХБ-ийг аюулгүй шинж
чанартай гэдгийг батална.
Үлдэгдэл нөлөөлөл болон бууруулах арга хэмжээний хураангуй
ХАТ-ийн барилгажилт, ашиглалтын үе шатуудын хог хаягдал устгахтай холбоотой
болзошгүй нөлөөллүүдийг ихэвчлэн Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө, Хог
хаягдлын менежмент болон хог хаягдлын менежментийн арга хэмжээний удирдамж бүхий
бусад холбогдолтой журмуудын дагуу хянаж, багасгана. Хог хаягдал үүсгэхээс зайлсхийх,
бууруулах, хянах болон хянан шинжлэх менежментийн гол хяналтуудад дараах зүйлс
багтана:
•

Хог хаягдлын шатлалыг хэрэгжүүлэх a) хог хаягдал үүсгэхээс зайлсхийх, эх үүсвэр
дээр нь багасгах; b) хог хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин ашиглах; ба c) төслийн
барилгажилт ба ашиглалтын үе шатуудад хог хаягдал хадгалах, боловсруулах /буюу
устгах;

•

Хог хаягдлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн журам, удирдамж болон аргачлалын
шалгууруудын дагуу ангилах;

•

Хог хаягдлыг эх үүсвэр (үүссэн) дээр нь ангилж, цаашид боловсруулах, тээвэрлэх,
устгах гэсэн зорилготой тусгаарлан хадгалж, хянан шинжлэх;

•

Боломжтой тохиолдолд, орон нутгийн иргэдтэй хэлэлцүүлэг хийж мод, дугуй,
хаягдал төмөр, картон зэрэг дахин ашиглаж болох материалуудыг орон нутагт өгч
ашиглуулах;

•

Хог хаягдлыг урьдчилан үнэлэх, хяналт шинжилгээтэй, хог хаягдлыг дахин
боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй гэрээт компаниар хийлгэх,

•

Аюулгүй хог хаягдлыг ХХМТ-ийн ландфиллд булшлах;
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•

Аюултай хог хаягдлыг хэрэгжиж буй үндэсний болон олон улсын шаардлагуудын
дагуу зайлуулж, хадгалах; ба

•

Сард үүсэх хог хаягдлын хэмжээ, дахин боловсруулахаар төслийн талбайгаас
гаргасан хог хаягдал, боловсруулах аюултай хог хаягдал, устгах аюулгүй хог хаягдал
болон дахин боловсруулах боломжгүй хадгалагдаж буй аюултай хог хаягдал зэргийн
хуримтлагдсан хэмжээг тодорхойлох зорилгоор хог хаягдлын тооллогыг явуулах.
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ

ХАТ-өөс үүсэх, дахин ашиглах, дахин боловсруулах хог хаягдлын байнгын хяналт
шинжилгээг барилгажилт болон ашиглалтын үе шатуудын хяналт шинжилгээний
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Үүнд, хог хаягдлыг ангилах, хадгалах байгууламжийн
эмх цэгцтэй байдлыг шалгах зэрэг зүйлс багтана.
Гадаргын болон газрын доорх ус, БУЦБ-ийн хяналт шинжилгээг
Хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөө, Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө болон Усны
нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө зэргийн дагуу хийнэ.
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НӨЛӨӨЛЛИЙН ХУРААНГУЙН ХҮСНЭГТ
Хүснэгт 6: Хог хаягдлын нөлөөллийн хураангуй

Аюултай хог
хаягдлын устгалын
менежмент
байхгүйн улмаас
үүсэх хөрс, газрын
доорх усны
бохирдол

Нөлөөллийн
бүсийн
малчид, хөрс,
газрын доорх
ус болон
уурхайн
ажилчид

ESIA_C7_Хог хаягдал.docx

X

X

X

X

X

Сайжруулах/удирдах/бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн
хэмжээ

a) Уурхайн талбайн ландфиллийг ашиглах.
b) Хог хаягдлын шатлалыг хэрэгжүүлэх.
c) Орон нутгийн иргэдэд дахин ашиглах аюулгүй
материалаар хангах.
d) Хог хаягдлыг багасгах зорилгоор ухаалаг худалдан авалт
хийх.
e) Хог хаягдлын хэмжээг урсгалын болон устгах байршлаар
нь харуулах зорилгоор хог хаягдлын данс бүртгэлийг
боловсруулж, тооллого хийх.
f) Төслийн хог хаягдлын менежментийн байгууламжуудын
бүрэн бүтэн байдлыг шалгах болон тэдгээрийг Хог
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу ашиглаж
буйг баталгаажуулах зорилгоор дотоод аудит хийх.
g) Ажлын байрны ерөнхий эмх цэгц болон хог хаягдлын
менежментийн хяналт шалгалтыг тогтмол хийх.
a) Аюултай материал ба ашигт малтмалын бус хог хаягдлыг
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу устгах
b) Аюултай материалын хэмжээг багасгахын тулд ухаалаг
худалдан авалт хийх, өөрөөр хэлбэл аль болох аюулгүй
материалуудыг худалдан авах сонголтыг хийх.
c) Монгол Улсад аюултай хог хаягдлын баталгаажсан
байгууламж байгуулагдаж, аюултай хог хаягдал дахин

Аюултай
материалын
менежментийн
төлөвлөгөө болон
Хог хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Үл ялиг

Аюултай
материалын
менежментийн
төлөвлөгөө болон
Хог хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг

Уурхайн хаалт

Уурхайн
ажилчид,
усны нөөц

Ашиглалтын үе
шат

Хянах
шаардлагатай хог
хаягдлын тоо ихсэх

Үе шат
Барилгажилтын
үе шат

Нөлөөлөлд
мэдрэг
өртөгсөд

Барилгын өмнөх

Нөлөөлөл

X
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Нөлөөлөл

Үе шат

Сайжруулах/удирдах/бууруулах арга хэмжээ
Уурхайн хаалт

Ашиглалтын үе
шат

Барилгажилтын
үе шат

Барилгын өмнөх

Нөлөөлөлд
мэдрэг
өртөгсөд

d)
Хөрс, газрын доорх
ус, ялангуяа
малчдын
худгуудын
бохирдол

Газрын доорх
ус – Малчдын
худаг, ХАТийн
нөлөөллийн
бүсийн хөрс,
газрын доорх
ус, уурхайн
ажилчид

X

X

X

X

a)
b)
c)

боловруулах, устгах зохистой шийдэл олтол аюултай хог
хаягдлыг тусгай зориулалтын бүсэд хадгалах.
Хог хаягдлын менежментийн төвийн нүүрсустөрөгчийг
дахин ашиглах.
Барилгажилтын үе шатны эхэн үеийн үйл ажиллагаанаас
гарах бохир усыг төв цэвэрлэх байгууламж руу илгээх.
ХАТ-ийн барилга, ашиглалт, уурхайн хаалтын үе
шатуудад ашиглах БУЦБ-ийг барьж, ашиглалтанд
оруулах.
Тоосжилт дарах буюу хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэхээс
өмнө бохир усыг үндэсний стандартын дагуу
цэвэршүүлэх.

Менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл
нөлөөллийн
хэмжээ

Аюултай
материалын
менежментийн
төлөвлөгөө болон
Хог хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага зэрэг
сөрөг

НХБ-ийн шүүрлийн
улмаас үүсэх хөрс,
газрын доорх усны
бохирдол

ХАТ-ийн
нөлөөллийн
бүсийн хөрс,
газрын доорх
ус

X

НХБ-д овоолсон хаягдал чулуулаг, хаягдал материал дээр
дээжлэлт хийх, туршилтын хөтөлбөр боловсруулах.

Үл ялиг

НХБ-д овоолсон
хаягдал хатсаны
улмаас үүсэх
тоосжилт

Нөлөөллийн
бүсийн
малчид,
уурхайн
ажилчид

X

Тоосны хяналтыг сайжруулах зорилгоор тоосжилтын
менежментийн цогц хөтөлбөрийг НХБ дээр тоосны
нөөлөөлөлд өртөгсдийн ойролцоо хэрэгжүүлэх.

Үл ялиг
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АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
Калифорнийн Нэгдсэн хаягдлын менежментийн зөвлөл, 2019 он, 2019 оны 11-р сарын 14ны
өдөр
үнэлсэн
хог
хаягдал
үүсгэлтийн
үзүүлэлт
<
https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/General/Rates>,
<https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/>
Дэлхийн банк. 2012 он. Хог хаягдал гэж юу вэ: Дэлхийн Хатуу хог хаягдлын менежментийн
тойм
ЖАЙКА. 2007 он. Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний
судалгаа
ЭЗХАХБ. 2019 он, Хотын хог хаягдлын мэдээлэл 2019 оны 11-р сарын 14-ны өдөр үнэлсэн,
https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm
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Эрдэнэ Монгол ХХК
C8 - Хүн ам, хүн ам зүй
2020 оны гуравдугаар сар

Sustainability East Asia LLC
Утас +976 7011 4921
Факс +976 7010 4921
Улсын бүртгэлийн дугаар:
9019036111

801 Сан бизнес төв
Ерөнхий сайд Амарын
гудамж-29
8-р хороо, Сүхбаатар
дүүрэг
Улаанбаатар-14200
Монгол улс
mongolia@sustainability.net

.au

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C8 - ХҮН АМ, ХҮН АМ ЗҮЙ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ХҮН АМ, ХҮН АМ ЗҮЙ
Танилцуулга
Энэ бүлэгт Хөндийн Алтны Төслийн (цаашид ХАТ эсвэл Төсөл гэх) хэрэгжилтээс хүн ам,
хүн ам зүйн бүтцэд үүсэж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг танилцуулна. Уг бүлэгт сөрөг
нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг
танилцуулсан болно.
Бодлого, стандартууд болон зээлдүүлэгчдийн шаардлага
Бүлэг A2: Бодлого, эрх зүйн тогтолцоо хэсэгт ХАТ-д мөрдөгдөх шаардлагуудыг тоймлон
хүргэсэн болно.
Үнэлгээний арга зүй
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Газар зүйн хамрах хүрээ
Тус үнэлгээний газар зүйн хамрах хүрээ нь Бүлэг B9: Хүн ам, хүн ам зүй хэсэгт
тодорхойлсон ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийг хамруулна. ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд орших
Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдын төвүүдэд чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөний
нөлөөлөл (ХАТ-өөс хамгийн ойрхон байрладаг хотууд) үүсэх төлөвтэй байна. Эдийн
засгийн боломж, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотойгоор үүсэх хувь хүмүүсийн болон өрх
айлуудын төлөвлөгдөөгүй шилжилт хөдөлгөөн нь Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдын
төвүүдэд төвлөрөх төлөвтэй байна.
Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээнд ХАТ-ийн барилга угсралтын үе шат, үйл ажиллагааны үе
шат мөн хаалтын үе шатуудыг хамруулна.
Техникийн хамрах хүрээ
ХАТ-ийн нийгэм эдийн засгийн суурь үнэлгээний хамрах хүрээг 2019 оны 6 дугаар сараас 9
дүгээр сарын хооронд гүйцэтгэсэн “Хамрах хүрээг тогтоох ажил”-ын хүрээнд тодорхойлсон
ба үүгээр нөлөөнд өртөж болзошгүй хүмүүс, ард иргэд болон хүлээгдэж буй нөлөөлөл
зэргийг тодорхойлсон. ХАТ-ийн хүн ам, хүн ам зүйн бүтцэд үүсэж болзошгүй нөлөөллийн
хамрах хүрээг тогтоох ажлын үр дүнд тулгуурлан үнэлсэн болно.
Тус үнэлгээ нь ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд төслийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор үүсэж
болзошгүй хүн амын ирэх шилжилт хөдөлгөөнд гол анхаарал хандуулсан болно. Үүнд ХАТийн болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын боловсон хүчин, Монгол орны бусад газар
нутгаас эдийн засгийн боломж эрэлхийлж Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын төвүүдэд
хөдөлмөр эрхлэхээр болон бизнесийн боломжийг хайж ирсэн хүмүүс багтана.
Үнэлгээний арга зүй
Бүлэг A3: Арга зүй хэсэгт танилцуулсан ерөнхий аргачлалын дагуу болзошгүй нөлөөллийн
үнэлгээ, дүгнэлтийг хийж гүйцэтгэсэн. Тус аргачлалыг ашиглахад дараах ажлуудаас
мэдээлэл авсан болно. Үүнд:
•

2019 онд газар дээр хийгдсэн нийгмийн суурь үнэлгээ, судалгааны ажлыг
гүйцэтгэсэн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, судалгааны
багийн ажиглалт;
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•

Оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийн үр дүн (Бүлэг A6: Оролцогч талуудын
оролцоо);

•

Мэргэжлийн мэдлэг, үзэл бодол;

•

Ижил төстэй нийгэм, байгаль орчны нөхцөл байдалтай төслүүд эсвэл ижил
төстэй төслүүд дээр ажиллаж байсан БОННҮ-ийн туршлага.

Ач холбогдлын шалгуур үзүүлэлт
Болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдлыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн (ТНӨХ)
мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн хэмжээнээс хамаарч тодорхойлдог. Error! Reference
source not found., Error! Reference source not found.-т мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн
хэмжээг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг тус тус харуулсан болно. Мэдрэмтгий байдал,
нөлөөллийн хэмжээг нэгтгэж нөлөөллийн ач холбогдлын хэмжээг тодорхойлох матрицыг
Бүлэг A3: Арга зүй хэсэгт танилцуулсан.
Хүснэгт 1 Хүн ам, хүн ам зүйн мэдрэмтгий байдлын шалгуур үзүүлэлт
Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүсийн
мэдрэмтгий
байдал
Их
Дунд
Бага

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс

Өөрчлөлтөд дасан зохицох, амьжиргааны чанарыг тогтвортой хадгалах,
сайжруулахад маш бага чадавх бололцоотой төслийн нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс.
Өөрчлөлтөд дасан зохицох, амьжиргааны чанарыг тогтвортой хадгалах,
сайжруулахад хязгаарлагдмал чадавх бололцоотой төслийн нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүс.
Өөрчлөлтөд дасан зохицох, амьжиргааны чанарыг тогтвортой хадгалах,
сайжруулах чадавх бололцоотой төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс.

Хүснэгт 2 Хүн ам, хүн ам зүйн нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтийн хэмжээ
Нөлөөллийн
хэмжээ
Их
Дунд
Бага
Маш бага
Эерэг

Нөлөөллийн төрөл
Цаг хугацаа, өөрчлөх боломжтой эсэхээс үл хамааран олон тооны аж
ахуйн нэгжүүд, хүмүүсийг хамрах (орон нутгаас хамаарах тоо хэмжээ)
нөлөөлөл.
Цаг хугацаа, өөрчлөх боломжтой эсэхээс үл хамааран дунд тооны аж
ахуйн нэгжүүд, хүмүүсийг хамрах (орон нутгаас хамаарах тоо хэмжээ)
нөлөөлөл.
Цаг хугацаа, өөрчлөх боломжтой эсэхээс үл хамааран цөөн тооны аж
ахуйн нэгжүүд, хүмүүсийг хамрах (орон нутгаас хамаарах тоо хэмжээ)
нөлөөлөл.
Хүмүүсийн эрүүл ахуйд мэдэгдэхүйц бус, суурь нөхцөлд өөрчлөлт
оруулаагүй ба хэмжих боломжгүй нөлөөлөл.
Эерэг, давуу тал үүсгэх нөлөөлөл (хэмжээнээс үл харгалзан).

Болзошгүй нөлөөлөл
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Хүн ам, хүн ам зүйн бүтцийн өөрчлөлтийн хувьд хоёр сумдад дараах төрлийн хүмүүс нь хүн
ам зүйн бүтэц өөрчлөгдөх, дэд бүтцийн хэрэглээ нэмэгдэхтэй холбоотойгоор дасан
зохицоход өртөмтгий байх төлөвтэй байна.
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•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын бүх иргэд ба ялангуяа сумын төвүүдэд
оршин сууж буй хүмүүс;

•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын сургууль, эмнэлгийн ажиллагсад болон
хэрэглэгчид.

Нөлөөллийн эх үүсвэр – Барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шат
Боловсон хүчин болон байрлах байр сууц
ХАТ-ийн барилга угсралтын үе шатанд 506 гаруй хүн (туслан гүйцэтгэгчийг оруулсан)
ажиллах буюу урьдчилсан тооцоогоор 12 хүртэлх сарын хугацаанд барилга угсралтын
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Үйл ажиллагааны үе шатанд төслийн хүрээнд ойролцоогоор 337
ажилчид сайт дээр ажиллана. Энэхүү БОННҮ-ийн судалгааны хүрээнд болзошгүй
нөлөөллийг үнэлэх зорилгоор сайт дээрх нийт ажилчдын тоог 25 хувиар нэмэгдүүлж 421
хүн ажиллахаар тооцоолсон болно. Сайт дээр нэг удаад бүх боловсон хүчин зэрэг
ажиллахгүй бөгөөд ажлын ээлжээс шалтгаалан цөөн тооны ажилчид ажиллана (нэгэн зэрэг
хамгийн ихдээ 190 хүн ажиллана). Ажилчдыг Баянхонгор аймгийн төв рүү онгоцоор
тээвэрлэж, сайт уруу автобусаар тээвэрлэн авчирна. Баян-Өндөр болон Шинэжинст
сумдаас ажиллаж буй орон нутгийн ажилчдыг автобусаар тээвэрлэж, сайт дээр байр
сууцаар хангах бөгөөд ээлжийн эцэст тэдгээр ажилчдыг гэртээ харихад автобусаар
тээврийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
Барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шатанд бүх ажилчдыг байр сууцаар хангаж,
кемпийг Баян Хөндийн газар нутагт (ойролцоогоор 4 км зайтай газар) байгуулна.
Одоогийн дэд бүтэц, үйлчилгээ
ХАТ-д одоо байгаа зарим дэд бүтэц, үйлчилгээг боломжтой тохиолдолд цааш үргэлжлүүлэн
ашиглана. ХАТ-ийн байрлах газарт түр болон байнгын чанартай барилга байгууламжууд
шаардлагатай болно (Бүлэг 5 Төслийн тодорхойлолт хэсгийг үзнэ үү). Одоо байгаа дэд
бүтэц, элементүүдээс дараахыг ашиглана. Үүнд:
•

Улаанбаатар болон Баянхонгорын нисэх онгоцны буудал;

•

Авто зам.

Болзошгүй нөлөөлөл
Энэ бүлэгт тодорхойлсон болзошгүй нөлөөллүүд нь:
•

Эдийн засгийн боломжийг эрэлхийлсэн хүмүүс болон ХАТ-ийн хэрэгжилттэй
холбоотой ажилчдын ирэх шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж, хүн амын тоо
нэмэгдэх.

Төслийн боловсон хүчин, орон нутагт шилжин ирэх ажилчдын орон нутгийн эрүүл мэндийн
үйлчилгээнд үүсгэж болзошгүй ачааллын талаар Бүлэг C12 Ажлын байрны болон олон
нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал хэсэгт тодорхойлсон. Мөн Бүлэг
C11 Соёлын өв хэсэгт орон нутгийн иргэд, шилжин суурьшиж буй хүмүүс, төслийн боловсон
хүчний хоорондын харилцаанаас соёлын биет бус өвд үүсэж болзошгүй нөлөөллийг
тодорхойлсон.

ESIA_C8_Хүн ам, хүн ам зүй.docx

Page 3

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C8 - ХҮН АМ, ХҮН АМ ЗҮЙ

Үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээ
Барилга угсралт болон үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх нөлөөлөл
Барилга угсралт болон үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх нөлөөллүүд нь чанарын хувьд
ижил төстэй тул тэдгээрийг хамтад нь авч үзсэн.
ХАТ-ийн үр дүнд эдийн засгийн боломж эрэлхийлсэн хүмүүс болон ирэх
ажилчдын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор хүн амын хэмжээ нэмэгдэх
Шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэх, ХАТ-ийн хэрэгжилт, туслан гүйцэтгэгч байгууллагын
ажиллагсад хоёр сумдад байрлах зэргээс шалтгаалж ХАТ-ийн нөлөөллийн бүс нутагт,
ялангуяа Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын хүн амын хэмжээ бага зэрэг өсөх төлөвтэй
байна. Хүн амын хэмжээ нэмэгдэхтэй холбоотой дараах сөрөг нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй
байна. Үүнд:
•

Төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд нийгмийн дэд бүтцийн ачаалал нэмэгдэх;

•

Ажлын байрны төлөө тэмцэл нэмэгдэх, орон нутгийн ард иргэд, шилжин
суурьшиж буй гадны ажилчдын дунд зөрчил үүсэх зэрэг нийгмийн дунд
хагарал бий болох;

•

Нийгмийн эрүүл ахуйн нөхцөл байдлыг дордуулах (БЗХӨ болон бусад
халдварт өвчний тоо өсөх, архидан согтуурахтай холбоотой хүчирхийлэл
нэмэгдэх, г.м);

•

Орон нутгийн хэмжээнд инфляц үүсэх.

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад (шууд болон шууд бус) шилжин суурьших гадны ажилчдын
(болон тэдгээрийн гэр бүл) тоо бага байх төлөвтэй байна. Тус орон нутагт оршин суудаг, ур
чадварын шаардлага хангасан иргэдээс хамгийн түрүүнд ХАТ-д ажилд авахад анхаарах
бөгөөд Бүлэг C9 Эдийн засаг ба хөдөлмөр эрхлэлт хэсэгт энэ талаар дэлгэрэнгүй
тодорхойлсон. Компанийн зүгээс орон нутгийн уугуул боловч бусад орон нутагт суурьшин
амьдарч буй чадварлаг боловсон хүчнийг төсөл хэрэгжүүлэх орон нутагт буцаан татаж
авахад анхаарч ажиллана. Мөн компанийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төгсөгчид, өмнө нь
компанид, орон нутгийн хэмжээнд улирлын чанартай ажил гүйцэтгэж байсан хүмүүсийг
ажилд авахад анхаарч ажиллана.
Төсөл хэрэгжих газар уруу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой боломж үүсэж
болзошгүй байна. Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас (ОУСК) төсөлтэй холбоотой
шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхойлох зорилгоор гурван хүчин зүйл дээр тулгуурласан
чанарын үзүүлэлт бүхий хэрэгслийг боловсруулсан байдаг. Үүнд тухайн орчинд хөдөлгөөнт
хүн ам бий эсэх, төслийн шинж чанар, тухайн төслийн хэрэгцээг хангахад шаардлагатай
хүчин чадал бий эсэх зэргийг харгалзан авч үздэг (ОУСК, 2019 он)1.
Хүн амын хөдөлгөөнт байдал: Хүн амын хөдөлгөөнт байдал нь гэнэтийн шилжилт
хөдөлгөөнийг тодорхойлох чухал үзүүлэлт болдог ба үүнийг бүс нутгийн болон улсын
түвшинд үнэлдэг байна. ОУСК-ийн боловсруулсан хэрэгслийг ашиглахад дараах хүчин
зүйлүүдээс хамаарч хүн амын хөдөлгөөнт байдал “Дунд”-аас “Их” гэсэн үнэлгээ гарсан
байна. Бүс нутагт болон улсын түвшинд өөрийн амьжиргааг залгуулах зорилгоор хөдөө аж
ахуй эрхэлдэг, түүнээс хамааралтай хүн ам орон нутагт их байна. Ажилгүйдлийн түвшин
бүс нутагт болон улсын хэмжээнд “Бага”-аас “Дунд” түвшинд байх (бусад хөгжиж буй

1

ОУСК-ийн Эрсдэлийн үнэлгээ https://www.ifc.org.
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орнуудтай харьцуулахад) боловч залуучуудын дунд бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт их байгаа
нь орон нутгийн болон бүс нутгийн хэмжээнд асуудал болж байна. Монгол улсын нэг хүнд
ногдох ДНБ-ний хэмжээ сүүлийн 25 жилийн хугацаанд гурав дахин нэмэгдсэн боловч энэ
тоо дэлхийн улс орнуудын ДНБ-ний дунджаас доогуур байна. Монгол улсын хөгжил
Улаанбаатар хот болон Өмнөговийн нутаг дэвсгэрт хөгжиж буй уул уурхайн салбарт (Оюу
Толгой, Таван Толгойн төслүүд) төвлөрдөг. Өмнөговьд явагдаж буй уул уурхайн төслүүдтэй
холбоотойгоор хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэн байна.
Макро түвшинд хүн амын хөдөлгөөнт байдал “Дунд”-аас “Их” байгаа ч төсөл хэрэгжих газарт
шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулахад хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлж байна. Сум болон
аймгийн түвшинд ирсэн ба явсан шилжилт хөдөлгөөний хэмжээ бага байна. Дотогш
чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн бага байгаа нь аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, эдийн засгийн
боломж дутмаг (ерөнхий хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй), мал аж ахуйгаас
өөр ажил эрхлэлт бага зэргээс хамааралтай. Тус хоёр сумд нь Баянхонгор аймгийн төв
болон Улаанбаатар хотоос алслагдсан байршилтай байдаг нь шинээр бизнес эрхлэхэд
хүндрэл учруулдаг байна. Нийгмийн дэд бүтэц дутмаг байгаа нь сумд руу чиглэсэн шилжилт
хөдөлгөөн бага байгаа гол хүчин зүйл болж байна. Тус сумдын хэмжээнд дэд бүтэц болон
үйлчилгээ маш бага хөгжсөн, авто замын чанар муу, боловсролын байгууллагууд 9 дүгээр
анги хүртэлх боловсрол олгодог, ундны цэвэр ус болон бохир усны ариутгалын дэд бүтэц
муу, төвийн эрчим хүчний шугамд холбогдсон ч тасалддаг нь тулгамдсан асуудлууд болж
байна (Бүлэг B12 Нийгмийн дэд бүтэц хэсгийг үзнэ үү).
Сумдаас гадагш чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн ихэвчлэн аймгийн төв болон Улаанбаатар
хот уруу байх ба хүмүүс ахисан боловсрол эзэмших, ажлын боломж эрэлхийлэхээр явдаг
байна. Дээд боловсрол эзэмшсэн орон нутгийн иргэдийн хувьд том хот суурин газруудад
суурьших өндөр магадлалтай байдаг. Нийгмийн суурь үнэлгээ, судалгааны ажлын явцад
хийгдсэн зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгээр (ЗБХ) оролцогчдоос сүүлийн үед сургуулиа
төгссөн хүмүүс өөрийн сум, аймагтаа ажиллахаар буцаж ирсэн тохиолдлуудыг онцолсон
байна. Төсөл хэрэгжсэнээр энэхүү чиг хандлагыг илүү бэхжүүлэх боломжтой юм. Төсөл
хэрэгжих газарт оршин суудаг гэр бүлээс аймаг, улсын хэмжээнд эдийн засгийн боломж
эрэлхийлж, боловсрол эзэмшихээр явсан хүмүүсийн эргэж ирэх боломжтой хүмүүсийг
буцаан орон нутагт ирүүлж, гэр бүлийн нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх, тэдгээр хүмүүст
төслөөс үүсэх шууд болон шууд бус эдийн засгийн боломжуудыг олгох боломжтой юм.
Төслийн шинж чанар: Төслийн шинж чанар гэж хүмүүсийг татах, төслийн үндсэн онцлог
бүхий шинж чанарыг хэлнэ. Төсөлтэй холбоотой хүмүүсийг татах үндсэн хүчин зүйл нь
бараа бүтээгдэхүүн болон ажлын байрны эрэлттэй холбоотой байна (тухайн эрэлтийн
түвшин ба үргэлжлэх хугацаа). Дээр дурдсанчлан, ХАТ-ийн барилга угсралтын болон үйл
ажиллагааны үе шатанд харьцангуй бага тооны боловсон хүчин шаардагдана. Үйл
ажиллагааны үе шаттай харьцуулахад барилга угсралтын үе шатанд арай олон тооны
ажилчид ажиллах ба үргэлжлэх хугацаа 12 сар хүртэл байна. Үйл ажиллагааны үе шатны
уурхайн ашиглалтын анхдагч мөчлөг 10 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ. Бүлэг C9 Эдийн
засаг ба хөдөлмөр эрхлэлт хэсэгт дурдсанчлан, төслийн барилга угсралтын болон үйл
ажиллагааны үе шатанд холимог ур чадвартай, бүрэн бус ур чадвартай, ур чадваргүй
боловсон хүчин шаардагдах ба тэдгээр боловсон хүчний заримыг төслийн нөлөөллийн
бүсээс ажилд авах хэдий ч ихэнх ажилчдыг Баянхонгор, Улаанбаатар (мөн олон улсаас)
зэрэг хот суурин газруудаас ажилд авах төлөвтэй байна. Төсөлд шаардагдах бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хувьд мөн адил байна. Төслийн хүрээнд орон нутаг болон бүс
нутгийн замын дэд бүтэц тодорхой хэмжээнд сайжрах боловч төсөл хэрэгжих газрын
алслагдсан байршил, сайтад нийтийн хэрэглээ, үйлчилгээ (эмнэлгийн үйлчилгээ, г.м)
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үзүүлэх шаардлагаас үүдэн бүс нутгийн хэмжээнд нэмэлт дэд бүтцийн хөгжүүлэлт
хязгаарлагдмал хийгдэх төлөвтэй байна. Энэ нь хүмүүсийг орон нутагт татах хүчин зүйл
хязгаарлагдмал байгааг харуулж байна.
Орон нутгийн төслийн хэрэгцээг хангах хүчин чадал: Төслийн хөгжүүлэлтийн ажлын
хүрээнд шаардлага хангах боломжгүй газруудад төслөөс хөрөнгө оруулалт хийж,
тэдгээрийг бий болгох шаардлага гардаг. Сонгож авсан хөгжлийн стратеги, түүний үр дүнд
орон нутгийн хүчин чадлыг сайжруулж, дотогш чиглэх шилжилт хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх
боломжтой бөгөөд үүгээр дамжуулан нэмэлт шилжилт хөдөлгөөн үүсгэх эдийн засгийн
хөгжүүлэлтийг бий болгож болно. Дээр дурдсанчлан, тус сумд нь аймагтаа хамгийн сийрэг
хүн амтай сумд бөгөөд орон нутгийн хэмжээнд ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр
хэрэгжүүлээгүйгээс сумын иргэдийн төслийн боловсон хүчний шаардлагыг хангах байдал
хязгаарлагдмал байна (ялангуяа чадварлаг боловсон хүчин). Хоёр сумдын хувьд эдийн
засгийн төв болох Баянхонгор аймгийн төвөөс алслагдсан, орон нутгийн хэмжээнд эрэлт
ихтэй бусад эдийн засгийн томоохон аж үйлдвэрийн салбар байдаггүй байна. Шинэжинст,
Баян-Өндөр сумдын хувьд бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бэлэн байдал, чанар, тоо
хэмжээ, найдвартай байдал одоогоор хязгаарлагдмал байна. Орон нутгийн хэмжээнд
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт бий болсноор орон нутгийн бизнесүүдийн
төрөлжилт, өсөлтийг дэмжих боловч төслөөс үүсэх нийт эрэлт нь дотогш чиглэсэн шилжилт
хөдөлгөөнийг их, дунд хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд хангалтгүй байна.
Төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд зарим орон нутгийн нийгмийн дэд бүтцэд (ялангуяа
сургууль, эмнэлэг, зам) нэмэлт ачаалал үүсэх төлөвтэй байгаа ба одоогийн байгаа дэд
бүтцийн хувьд нэмэлт ачаалал даах хүчин чадал дутмаг байна. Компанийн одоогийн
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын сонгон шалгаруулалт, худалдан
авалт, нийгмийн хөгжлийн ажлууд нь ус, эрүүл мэнд, боловсрол, ЖДБ-ийн хөгжил зэргийг
сайжруулахад хувь нэмэр оруулна. Орон нутгийн хөгжил, эдийн засгийн нөхцөл байдал
сайжрах нь боловсон хүчнийг татах хүчин зүйл болох боловч дээр дурдсан шинж чанарууд
нь шинээр боловсон хүчин татах хүчийг бууруулж байна.
Бүлэг B8 Хүн ам зүй хэсэгт тэмдэглэснээр, хоёр сумдын хувьд шилжин суурьшихаар ирсэн
хүмүүсийг эерэгээр хүлээж авах бөгөөд ХАТ хэрэгжсэнээр хүн амын хэмжээ бага зэрэг өсөх
төлөвтэй байна. Тиймд бууруулах арга хэмжээний өмнөх нөлөөллийн ач холбогдол “Бага”
(мэдрэмтгий байдал “Дунд”, нөлөөллийн хэмжээ “Бага”) байна.
Бууруулах арга хэмжээ
Хүн ам зүйн бүтцэд (ялангуяа хүн амын өсөлт) үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг
удирдахад санал болгосон арга хэмжээг Бүлэг C9 Эдийн засаг, Бүлэг C12 Ажлын байр
болон олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал хэсгүүдэд
дэлгэрэнгүй тодорхойлсон. Энэ хэсэгт тэдгээрийг дахин давтахгүй бөгөөд товчхон
тайлбарлавал, орон нутгийн иргэдийг нэн тэргүүнд ажилд авах шаардлагыг хангахад тухайн
орон нутгийн харьяалал болон оршин суугаа хугацааг баталгаажуулах хуудас зэргийг
харгалзан авч үзнэ. Энэхүү шаардлагыг цаашид дамжуулах зорилгоор нутгийн захиргааны
газар, агентлагуудад мэдээлэх ба орон нутагт чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулж
ажиллана. Шаардлагатай тохиолдолд шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой аливаа сөрөг
нөлөөлөл болон төслийн ажилчид, ард иргэдийн хоорондын харилцаа зэрэгт мониторинг
хийх, хяналт тавихад сумын захиргаанаас дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
Туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажилчид ХАТ-ийн шаардлагуудыг даган мөрдөж
ажиллана. Үүний дагуу барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шатанд орон нутгийн
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хэмжээнд үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутгийн иргэдийг ажилд авах тал
дээр ач холбогдол өгч, олон нийтийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны
шаардлага зэргийг мөрдөж ажиллана. Нутгийн захиргаа болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн
хамтын ажиллагаанд төслөөс шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэхтэй холбоотой зохицуулах
хуулийн хэрэгжилтийн заалтууд багтана. Компанийн зүгээс шаардлагатай тохиолдолд
төслөөс үүсэх аливаа нийгмийн асуудлыг зохицуулахад холбогдох захиргааны байгууллага,
цагдаагийн газартай хамтран ажиллана.
Нэмэлт санал болгож буй арга хэмжээнүүд нь:
•

Нийтлэгдсэн мэдээлэл болон оролцогч талуудаас ирүүлсэн мэдээллийг жил
бүр шалгаж, мэдэгдэхүйц хэмжээний шилжилт хөдөлгөөн үүсэж байгаа
эсэхийг шалгах. Мэдээллийн бэлэн байдлаас шалтгаалж, олон нийтийн эрүүл
мэндийн аюулгүй байдал болон аюулгүй ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөөний хүрээнд дараах мэдээлэлд мониторинг хийх (Шилжилт
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагагүй болно).
o

Бүртгэгдсэн хүн амын цэвэр өөрчлөлт, хүйс, сум тус бүрээр;

o

Нийт бүртгэгдсэн ба бүртгэгдээгүй хүн амын тоо, сум тус бүрээр;

o

Сургууль/цэцэрлэгийн хүчин чадлыг нийт сурагчдын тоотой
харьцуулсан харьцуулалт;

o

Судалгааны ажлын явцад эмнэлгийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн
мэдээлсэн хүчин чадалтай холбоотой асуудлууд;

o

Бүртгэлтэй/бүртгэлгүй бизнесийн тоо хэмжээнд гарсан (ажилчдын тоо)
өөрчлөлт, сум тус бүрээр;

o

Гомдол мэдүүлэх журам, зөрчлийн бүртгэлд бүртгэгдсэн шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэлийн талаар мэдээлэл;

o

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо;

o

Бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын тоо;

o

Оролцогч талуудын оролцоо, бүртгэлээр бүртгэсэн хувь хүн, өрхийн
орлогын мэдээлэл

o

Орон нутгаас ажилд авсан ур чадвартай/ур чадваргүй ажилчдын тоо,
хэмжээ (ажил хийхэд бэлэн байгаа хүмүүсийн нийт тоотой харьцуулах,
хүйсээр харуулах);

o

Орон нутагт бүртгэлтэй жижиг, дунд бизнесүүдийн тоо (ЖДБ).

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээр дурдсан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг Оролцогч талуудын болон
харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан авч хэрэгжүүлснээр
нөлөөллийн хэмжээ “Бага”, мэдрэмтгий байдлын түвшин “Дунд” байна. Хүн амын өсөлт, хүн
ам зүйн бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой үлдэгдэл нөлөөлөл “Бага” байна.
Хаалтын үе шатанд үүсэх нөлөөлөл
ХАТ-ийн хаалтын үе шатанд төслийн ажилчдыг тараах, уурхайн үйл ажиллагаа зогссоноор
барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шатанд дээр дурдсан нөлөөллүүд буурах
эсвэл бүрэн арилна гэж үзэж байна. Энэ үе шатанд хүн ам, хүн ам зүйн бүтцэд томоохон
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нөлөөлөл үүсэхгүй. Уурхайн хаалтын үе шатанд хийгдэх цомхтголтой холбоотойгоор
гадагш чиглэх шилжилт хөдөлгөөн үүсэх магадлал хязгаарлагдмал байна. Бүлэг C9 Эдийн
засаг, хөдөлмөр эрхлэлт хэсэгт хаалтын үе шатанд уурхайн ажилчдад үүсэх нөлөөллийг
дэлгэрэнгүй үнэлсэн.
Уурхайн төлөвлөгөөт хаалтын ажиллагаанаас өмнө ХАТ-ийн Хаалтын менежментийн
дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг боловсруулна. ХАТ-ийн хаалтын ажиллагаанаас үүсэж болзошгүй
нөлөөллийг Хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу тодорхойлж, үнэлнэ.

ESIA_C8_Хүн ам, хүн ам зүй.docx

Page 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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Хүн ам, хүн ам зүйн нөлөө, тойм
ID

POP
01

Нөлөөлөл

ХАТ-тэй
холбоотой
шилжилт
хөдөлгөөн
нэмэгдсэнээр
хүн амын тоо,
хэмжээ
нэмэгдэх

Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс

Шинэжинст, БаянӨндөр сумдын бүх
иргэд ба ялангуяа
сумын төвүүдэд
оршин сууж буй
хүмүүс;

Үе шат
Бар
илга
угср
алт
X

Сайжруулалт/Менежмент/
Нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ
Үйл
ажи
ллаг
аа
X

Менежментийн төлөвлөгөө
хуваарилалт

Хаалт

-

Бүлэг C9 Эдийн засаг ба хөдөлмөр
эрхлэлт хэсэгт авах шаардлагатай
арга хэмжээг дэлгэрэнгүй
тодорхойлсон болно.

Шинэжинст, БаянӨндөр сумдын
сургууль, эмнэлгүүд
(ажилчид болон
хэрэглэгчид)
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Оролцогч талуудын
болон харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Ажлын байрны эрүүл
мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө



Олон нийтийн эрүүл
мэнд, аюулгүй
байдал, аюулгүй
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө



Орон нутгийн
хөгжлийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Туслан гүйцэтгэгч,
худалдан авалтын

Бага
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ID

Нөлөөлөл

Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс

Үе шат
Бар
илга
угср
алт

Сайжруулалт/Менежмент/
Нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ
Үйл
ажи
ллаг
аа

Менежментийн төлөвлөгөө
хуваарилалт

Хаалт



X

X

-

Нийтлэгдсэн мэдээлэл болон
оролцогч талуудаас ирүүлсэн
мэдээллийг жил бүр шалгаж,
мэдэгдэхүйц хэмжээний шилжилт
хөдөлгөөн үүсэж байгаа эсэхийг
шалгах. Мэдээллийн бэлэн
байдлаас шалтгаалж, Олон
нийтийн эрүүл мэндийн аюулгүй
байдал болон аюулгүй
ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөөний хүрээнд дараах
мэдээлэлд мониторинг хийх
(Шилжилт хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах шаардлагагүй
болно).
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тус бүрээр;
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менежментийн
төлөвлөгөө
Онцгой байдлын үеийн
менежментийн
төлөвлөгөө
 Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Орон нутгийн эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал,
аюулгүй ажиллагааны
УИХ-ын гишүүн



Оролцогч талуудын
болон харилцаа
холбооны менежментийн
төлөвлөгөө
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ID

Нөлөөлөл

Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс

Үе шат
Бар
илга
угср
алт
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Сайжруулалт/Менежмент/
Нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ
Үйл
ажи
ллаг
аа

Хаалт



Нийт бүртгэгдсэн ба
бүртгэгдээгүй хүн амын
тоо, сум тус бүрээр;



Сургууль/цэцэрлэгийн
хүчин чадлыг нийт
сурагчдын тоотой
харьцуулсан харьцуулалт;



Судалгааны ажлын явцад
эмнэлгийн эрүүл мэндийн
мэргэжилтнүүдийн
мэдээлсэн хүчин чадалтай
холбоотой асуудлууд;



Бүртгэлтэй/бүртгэлгүй
бизнесийн тоо хэмжээнд
гарсан (ажилчдын тоо)
өөрчлөлт, сум тус бүрээр;



Гомдол мэдүүлэх журам,
зөрчлийн бүртгэлд
бүртгэгдсэн шилжилт
хөдөлгөөний бүртгэлийн
талаар мэдээлэл;



Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн
тоо;



Бүртгэгдсэн зам тээврийн
ослын тоо;
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ID

Нөлөөлөл

Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс

Үе шат
Бар
илга
угср
алт

Сайжруулалт/Менежмент/
Нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ
Үйл
ажи
ллаг
аа

Хаалт



Оролцогч талуудын
оролцоо, бүртгэлээр
бүртгэсэн хувь хүн, өрхийн
орлогын мэдээлэл



Орон нутгаас ажилд авсан
ур чадвартай/ур чадваргүй
ажилчдын тоо, хэмжээ
(ажил хийхэд бэлэн байгаа
хүмүүсийн нийт тоотой
харьцуулах, хүйсээр
харуулах);



Орон нутагт бүртгэлтэй
жижиг, дунд бизнесүүдийн
тоо (ЖДБ).
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Менежментийн төлөвлөгөө
хуваарилалт

Үлдэгдэл ач
холбогдол
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Ашигласан материал
Эш татсан ном зохиол
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК). Төсөл ба хүмүүс: Төслийн үйл ажиллагаанаас
үүдэлтэй шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах гарын авлага. Онлайнаар хандах
боломжтой.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C9 - ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Танилцуулга
Энэ бүлэгт Хөндий Алтны Төслийн (цаашид ХАТ эсвэл Төсөл гэх) хэрэгжилтээс эдийн засаг
хөдөлмөр эрхлэлтэд үүсэж болох нөлөөллийн үнэлгээг танилцуулна. Тус бүлэгт сөрөг
нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, эерэг
нөлөөллийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ зэргийг танилцуулна.
Бодлого, стандарт, зээлдүүлэгчдийн шаардлага
Бүлэг A2: Бодлого, эрх зүйн тогтолцоо хэсэгт ХАТ-д мөрдөгдөх шаардлагуудыг тоймлон
хүргэсэн болно.
Үнэлгээний арга зүй
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Газар зүйн хамрах хүрээ
Тус үнэлгээний газар зүйн хамрах хүрээ нь Бүлэг B10: Хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргаа хэсэгт
тодорхойлсон ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийг хамруулна. Тус үнэлгээнд Шинэжинст, БаянӨндөр сумд болон Баянхонгор аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засагт үүсэх
шууд болон шууд бус нөлөөллийг хамруулсан. Мөн бүсийн/аймгийн түвшинд ХАТ-ийн
ханган нийлүүлэлт, хөдөлмөрийн шаардлагууд, хөдөлмөр эрхлэлт болон амьжиргаатай
холбоотой нөлөөллүүд үүсэх төлөвтэй байна.
Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээнд ХАТ-ийн барилга угсралтын үе шат, үйл ажиллагааны үе
шат мөн хаалтын үе шатуудыг хамруулна.
Техникийн хамрах хүрээ
ХАТ-ийн нийгэм эдийн засгийн суурь үнэлгээний хамрах хүрээг 2019 оны 6 дугаар сараас 9
дүгээр сарын хооронд гүйцэтгэсэн “Хамрах хүрээг тогтоох ажил”-ын хүрээнд тодорхойлсон
ба үүгээр нөлөөнд өртөж болзошгүй хүмүүс, ард иргэд, хүлээгдэж буй нөлөөлөл зэргийг
тодорхойлсон байна. ХАТ-ийн эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлтэд үүсэж болзошгүй
нөлөөллийн хамрах хүрээг тогтоох ажлын үр дүнд үндэслэн үнэлсэн байна. Хөдөлмөр
эрхлэлтэд үүсэж болзошгүй нөлөөллийг шууд болон шууд бус гэж “ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн
шаардлага 2: Хөдөлмөр ба хөдөлмөрийн нөхцөл” хэсэгт тодорхойлсны дагуу авч үзнэ. Үүнд
доорх тодорхойлолтуудыг ашигласан болно.
•

Ажилчид – Үүнд ХАТ-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр ажилд авсан
компанийн ажилчдыг хамруулах бөгөөд компанийн гадаад (гадаадын
мэргэжилтнүүд) болон дотоодын (тухайн орон нутгийн бус) бүх ажилчдыг
хамруулна.

•

Туслан гүйцэтгэгчийн ажилчид – Тэдгээрт ХАТ-ийн хүрээнд уурхайн үндсэн
үйл ажиллагаа болон компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд чухал
шаардлагатай үйл ажиллагаатай холбоотой ажил хийх туслан гүйцэтгэгч
болон бусад гуравдагч талын ажилчдыг хамруулна.

•

Ханган нийлүүлэлтийн ажилчид – Тэдгээрт ханган нийлүүлэгчийн бараа
материал, сэлбэг хэрэгсэл, бараа бүтээгдэхүүнийг хангах үйл ажиллагаанд
оролцдог ажилчид хамаарагдана. Компанийн зүгээс бэлтгэн нийлүүлэгчдийг
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удирдах шууд эрх мэдэлгүй ч, ханган нийлүүлэгч байгууллагуудыг ЕСБХБ-ны
шаардлагуудыг хангуулахад шаардлага тавьж ажиллах үүрэг хүлээнэ.
Үнэлгээний арга зүй
Бүлэг A3: Арга зүй хэсэгт танилцуулсан ерөнхий аргачлалын дагуу болзошгүй нөлөөллийн
үнэлгээ, дүгнэлтийг хийж гүйцэтгэсэн. Тус аргачлалд дараах ажлуудаас мэдээлэл авч
ашигласан байна.
•

2019 онд газар дээр нийгмийн суурь үнэлгээ судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ судалгааны багийн ажиглалт;

•

Оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийн үр дүн (Бүлэг A6: Оролцогч талуудын
оролцоо);

•

Мэргэжлийн мэдлэг, үзэл бодол;

•

Ижил төстэй нийгэм, байгаль орчны нөхцөл байдалтай төслүүд эсвэл ижил
төстэй төслүүд дээр ажиллаж байсан БОННҮ-ийн туршлага.

Ач холбогдлын шалгуур үзүүлэлт
Болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдлыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн (ТНӨХ)
мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн хэмжээнээс хамаарч тодорхойлдог. Хүснэгт 1, Хүснэгт 2т мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг тус тус
харуулсан болно. Мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн хэмжээг нэгтгэж нөлөөллийн ач
холбогдлын хэмжээг тодорхойлох матрицыг Бүлэг A3: Арга зүй хэсэгт танилцуулсан.
Хүснэгт 1 Хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур үзүүлэлт
Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүсийн
мэдрэмтгий
байдал
Их
Дунд
Бага

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс

Өөрчлөлтөд дасан зохицох, амьжиргааны чанарыг тогтвортой хадгалах,
сайжруулахад маш бага чадавх бололцоотой төслийн нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс.
Өөрчлөлтөд дасан зохицох, амьжиргааны чанарыг тогтвортой хадгалах,
сайжруулахад хязгаарлагдмал чадавх бололцоотой төслийн нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүс.
Өөрчлөлтөд дасан зохицох, амьжиргааны чанарыг тогтвортой хадгалах,
сайжруулахад зарим чадавх бололцоотой төслийн нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс.

Хүснэгт 2 Эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтийн хэмжээ
Нөлөөллийн хэмжээ
Их
Дунд
Бага
Маш бага

Нөлөөллийн төрөл
Цаг хугацаа, өөрчлөх боломжтой эсэхээс үл хамааран олон тооны аж
ахуй нэгжүүд, хүмүүсийг хамрах (орон нутгаас хамаарах тоо хэмжээ)
нөлөөлөл.
Цаг хугацаа, өөрчлөх боломжтой эсэхээс үл хамааран дунд тооны аж
ахуй нэгжүүд, хүмүүсийг хамрах (орон нутгаас хамаарах тоо хэмжээ)
нөлөөлөл.
Цаг хугацаа, өөрчлөх боломжтой эсэхээс үл хамааран цөөн тооны аж
ахуй нэгжүүд, хүмүүсийг хамрах (орон нутгаас хамаарах тоо хэмжээ)
нөлөөлөл.
Хүмүүсийн эрүүл ахуйд мэдэгдэхүйц бус, суурь нөхцөлд өөрчлөлт
оруулаагүй ба хэмжих боломжгүй нөлөөлөл.
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Давуу тал үүсгэх

Эерэг, давуу тал үүсгэх нөлөөлөл.

Үүсэж болзошгүй нөлөөллүүд
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Эдийн засагт үүсэж болзошгүй төрөл бүрийн нөлөөллийг үнэлэхэд дараах ТНӨХ багтана.
•

Ажилчид, туслан гүйцэтгэгчийн ажилчид (монгол болон олон улсын);

•

Сумын оршин суугчид,

•

Багийн малчид,

•

Орон нутгийн аж ахуй нэгж, бизнес эрхлэгчид.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд авч үзэхэд, хөгжиж буй эдийн засагтай Баянхонгор аймаг,
ялангуяа Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад (уул уурхайн туршлага багатай байх) ажил
горилогч дараах хүмүүс нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байна.
•

Боловсролын түвшин багатай хүмүүс;

•

Эмэгтэйчүүд;

•

Хөдөө аж ахуйд шаардагддаг ур чадвараас бусад (мал маллагааг оруулан)
ур чадвар багатай хүмүүс;

•

Шинэ ажлын байрны талаар мэдээллийг хялбар авах боломжгүй хүмүүс.

Мөн эдийн засгийн өсөлт, холбогдох инфляцийн нөлөөнд орлого, эрүүл ахуйн нөхцөл буурч
болох дараах хүмүүс нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байна.
•

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон архаг өвчтэй хүмүүс;

•

Нийгмийн халамжийн төлбөрөөс хамааралтай өрх айл, хүмүүс;

•

Төрийн тэтгэвэр тэтгэмжээс хамааралтай өндөр настай хүмүүс.

Нөлөөллийн эх үүсвэрүүд
Барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх нөлөөллийн эх үүсвэрүүдэд бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний худалдан авалт, шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт,
төсөлтэй холбоотой татвар, ашиглалтын төлбөр зэргээс үүсэх үр ашигтай нөлөөллүүд
багтана. Орон нутгийн түвшнээс бусад түвшинд төслийн тогтвортой хөгжлийн хөрөнгө
оруулалттай холбоотой эдийн засгийн үр ашигт байдал нь уурхайн хаалтын үе шаттай
зэрэгцэн буурах төлөвтэй байна.
Үүнээс гадна, шууд бус байдлаар хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн боломжууд нэмэгдэх нь
шууд бус байдлаар үүсэх хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх юм.
Малчдын амьжиргаа, тэдгээртэй холбоотой нөлөөллийг Бүлэг C11 хэсэгт авч үзсэн болно.
Үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээ
Энэ хэсэгт үүсэж буй нөлөөллүүдийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, ХАТ-ийн барилга
угсралт, үйл ажиллагаа, хаалтын үе шатанд үүсэх үлдэгдэл нөлөөллүүдийг тодорхойлсон.
Мөн төслийн хэрэгжилтэд маш чухал болзошгүй нөлөөллийн хэмжээг бууруулах зорилготой
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлсон байна.
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Барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх нөлөөлөл
Бизнесийн боломжууд болон шууд, шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэх
ХАТ-ийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлт нь эерэг нөлөөлөл бөгөөд барилга угсралт, үйл
ажиллагааны үе шатанд хөдөлмөр эрхлэлт шууд болон шууд бусаар нэмэгдэж, хөдөлмөр
эрхлэх боломжийг бий болгоно.
•

Байнгын болон түр шууд ажлын байрны боломжууд;

•

Туслан гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгчдэд үүсэх шууд бус ажлын боломжууд;

•

Нэмэлт хэрэгцээнд зарцуулах орлого, нэмэлт бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний эрэлт нэмэгдсэний үр дүнд шинээр хөдөлмөр эрхлэлт бий
болох.

ХАТ-ийн барилга угсралтын, үйл ажиллагааны болон хаалтын үе шатуудад өндөр ур
чадвартай, дунд хэмжээний ур чадвартай, бага ур чадвартай боловсон хүчин шаардагдана.
Тус төсөл нь ажилчид, туслан гүйцэтгэгчдэд цалин, төлбөр төлснөөр эдийн засгийн эерэг
нөлөөлөл үүсгэнэ. Барилга угсралтын үе шатанд боловсон хүчний тоо хэмжээ бага
шаардагдах хэдий ч эрэлт хамгийн их үедээ нийт 506 1 хүнийг (туслан гүйцэтгэгчдийг
оруулсан тоо) 12 хүртэлх сарын хугацаанд ажиллуулах төлөвтэй байна. Нийт боловсон
хүчнийг сайт дээр нэгэн зэрэг байлгахгүй бөгөөд ажлын ээлж томилолтоос хамаарч цөөн
тооны хүн сайт дээр ажиллана. ХАТ-ийн барилга угсралтын үе шатны үеэр гадаад ажилтны
тоо их байх бөгөөд үйл ажиллагааны үе шат эхлэхэд уг тоо буурч, Монгол Улсын хууль
тогтоомж, шаардлагын дагуу нийт албан тушаалын 90%-ийг Монгол ажилчид бүрдүүлсэн
байна.
Уурхайн үйл ажиллагааны үе шатанд холимог ур чадвар, дунд хэмжээний болон бага ур
чадвар шаардсан ажлын байруудыг бий болгоно. Эдгээр ажлын байрууд нь Эрдэнэ Монгол
компани, туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд, ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад бий болно.
Барилга угсралтын үе шатанд ажилласан зарим боловсон хүчнийг үйл ажиллагааны үе
шатанд шилжүүлэн ажиллуулна. Нийт боловсон хүчний тоо 420 байх бөгөөд үүнд шууд
болон шууд бус хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүс багтана2. Үйл ажиллагааны үе шатны ажлын
байрууд нь урт хугацааных байх ба ХАТ-ийн ашиглалтын үргэлжлэх хугацаа урьдчилсан
тооцоогоор 10 жил байна. Хүснэгт 3-т ХАТ-ийн үйл ажиллагааны үе шатанд Эрдэнэ Монгол
компани (шууд) болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудад (шууд бус) урьдчилсан
тооцоогоор ажиллах нийт ажилтны тоог харуулав.
Хүснэгт 3 ХАТ-тэй холбоотой шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт
Компанитай шууд холбоотой ажиллах албан тушаалууд
Удирдлага
Захиргаа
Санхүү
Боловсруулалт Техникийн
Боловсруулалт Үйлдвэрлэлийн
Олборлолт Техникийн
Засвар үйлчилгээ, инженер
Сургалт
Мэдээллийн технологи
1

Албан тушаалын тоо
10
20
2
6
33
6
30
4
2

Барилга угсралтын үе шатнаас үүсэх нөлөөллийг тооцох зорилгоор төлөвлөгдсөн боловсон
хүчнийг 50%-аар илүү байхаар тооцоолсон.
2
Үйл ажиллагааны үе шатнаас үүсэх нөлөөллийг тооцох зорилгоор төлөвлөгдсөн боловсон хүчнийг
25%-аар илүү байхаар тооцоолсон.
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Судалгаа
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, орон нутгийн
Геологи
Хангамж
Лаборатори
Төслүүд
Цахилгаан станц
Зайнаас ажиллах ажилчид (Улаанбаатар, Баянхонгор аймгийн
төвд)
Нийт
Туслан гүйцэтгэгчид хамаарах албан тушаалууд
Хөдөлгөөнт засвар үйлчилгээ
Олборлолт, Үйлдвэрлэл
Кемп
Нийт

6
13
9
11
9
2
10
17
190
Албан тушаалын тоо
33
77
45
155

ХАТ-ийн үүсэж буй орон нутгийн худалдан авалтын боломжуудад агрегат/элс, бетон,
барилгын бараа материал, хүнс, хувийн хамгаалах хэрэгсэл зэрэг бараа бүтээгдэхүүн
багтаж байна. Мөн Эрдэнэ Монгол компани болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд болох
олон тооны бэлтгэн нийлүүлэгч, ханган нийлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудтай
бараа материалын шаардлага хангах, барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе
шатанд сайт дээр хүнсний хангамж, тээврийн үйлчилгээ, хоол хүнсний хангамжийн
үйлчилгээ, хувцас цэвэрлэх болон ариун цэврийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хамтран ажиллах
юм.
Хэдийгээр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт үүсэх нь орон нутгийн бизнесүүдийг
төрөлжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх боловч Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын орон нутгийн
бизнесийн чадавх дутмаг байх нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бэлэн байдал, тэдгээрийн
чанар, тоо хэмжээ, найдвартай байдалд нөлөөлөх боломжтойг тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
Тиймээс ХАТ-д ашиглах ихэнх бараа бүтээгдэхүүнийг Баянхонгор, Улаанбаатар гэх мэт хот
суурин газраас эсхүл БНХАУ болон бусад улсаас импортлох шаардлагатай болно.
Тус орон нутгийн хөдөө аж ахуйн салбар нь голдуу амьжиргааг залгуулах, мах, сүү, сүүн
бүтээгдэхүүнд суурилсан жижиг хэмжээний үйлдвэрлэлд тулгуурласан байдаг бөгөөд
арилжааны чиглэлээр цөөн хэмжээнд ургац хураадаг байна (Эхийн голын орчимд хүнсний
ногоо даршлахад зориулж хязгаарлагдмал тооны ногоо тарьж, жижиг хэмжээний
боловсруулалт хийдэг). Иймд уурхайн кемпийн хоол хүнсний үйлчилгээнд орон нутгийн
хөдөө аж ахуйн хүнсний бүтээгдэхүүнийг ашиглах боломж бага байна. Нийгмийн суурь
үнэлгээний судалгаагаар тус сумдад цөөн тооны бүртгэлтэй бизнесүүд байдгийг
тэмдэглэсэн бөгөөд тэдгээр нь жижиглэнгийн болон бөөний худалдаа, төрийн, нийгмийн
үйлчилгээ, бусад хувийн хэвшлийн үйлчилгээ зэрэг юм.
Орлого нэмэгдэх болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлт өссөнөөр хөдөлмөр эрхлэлт
нэмэгдэх нь төслийн эерэг нөлөөлөл болно. Тус нөлөөлөл нь барилга угсралтын болон үйл
ажиллагааны үе шатанд бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэхтэй холбоотойгоор үүснэ.
Барилга угсралтын үе шатанд илүү олон ажилтан ажиллах тул энэ үе шатанд нөлөөлөл
бага зэрэг өндөр байх боломжтой. Шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт үүсэх газар, тоо хэмжээ нь
нийт зарцуулах орлогын дүнгээс шууд хамаарна. Газар зүй, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг
харгалзан үзвэл ХАТ-өөс авах цалин хөлс, ханган нийлүүлэлтийн төлбөр зэрэг мөнгөний
урсгал нь тухайн орон нутаг болон Баянхонгор аймгаас гадагшаа чиглэсэн байна. Учир нь
олон тооны ажилчид/туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд нь Улаанбаатар хот, гадаад орнуудад
байршилтай байх бөгөөд өөрсдийн цалинг тухайн газруудад зарцуулах төлөвтэй байна. Тус
ESIA_C9_Эдийн засаг, хѳдѳлмѳр эрхлэлт.docx

Page 5

мөнгөний урсгалаар бий болох хөдөлмөр эрхлэлт нь орон нутагт бус Улаанбаатар хотод
тодорхой хэмжээгээр үлдэж болзошгүй байна. Шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэх нь бүс
нутгийн хэмжээнд болон гадаадын орнуудад мөн үүсэж болох юм. Тус нөлөөллийн хэмжээг
бууруулсан байдлаар3 авч үзэхэд үйл ажиллагаа эрхэлж буй 1 уурхайн албан тушаал бүрд
шууд бус байдлаар 0.1 ажлын байр бий болгоно гэж үзвэл орлого, бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний эрэлт нэмэгдсэнээр нийт 42 ажлын байр шинээр нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

3

•

Нийт ажилчдыг (туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудыг хамруулан) удирдан
зохицуулах Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж,
хэрэгжүүлэх. Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө нь компанийн Хүний
нөөцийн менежментийн бодлоготой уялдсан байх бөгөөд ажилд авах бодлого,
сургалт, мэргэжлийн ур чадвар хөгжүүлэлтийн бодлого зэрэг нийт ажилчдын
дагаж мөрдөх бодлогуудыг боловсруулах юм.

•

Барилга угсралтын үе шатанд ажилчдыг орон нутаг, Баянхонгор аймгаас
ажилд авахад анхаарах ба тэдгээр ажилчдыг барилга угсралтын үе шатнаас
үйл ажиллагааны үе шатанд амжилттай шилжин ажиллахад шаардагдах ур
чадварыг хөгжүүлэх, сургалтад хамрагдуулахад дэмжлэг үзүүлэх.

•

Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулж, хэрэгжүүлэх ба үүнд дараах зүйлсийг харгалзан авч үзнэ. Үүнд:
o

Орон нутгийн боловсон хүчний боловсрол, ажлын ур чадвар;

o

Орон нутгийн хэмжээнд сургалт зохион байгуулах боломжтой
боловсролын байгууллагуудын чадамж;

o

Орон нутгийн сургалтын байгууллагуудад сургалтын хөтөлбөрийг түгээх
зориулалтаар өгөх тусламж дэмжлэгийн хэлбэр.

•

Ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудад сургалт зохион байгуулж
ХАТ-ийг зохих ур чадвартай боловсон хүчинтэй болгох. Компанийн эсхүл
туслан гүйцэтгэгч гэрээт байгууллагын хэрэгцээнээс хамаарч сургалтын
хөтөлбөрт болон ажлын байран дээрх сургалтаас албан мэргэжил олгох
сургалтуудыг зохион байгуулах.

•

Жилийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх,
шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулах.

•

Бараа материалын тооллого, шаардлага хангах судалгааг гүйцэтгэж, орон
нутгийн иргэд, засаг захиргаатай хамтран орон нутгаас ханган нийлүүлэлт
хийх боломжтой ханган нийлүүлэгчдийг тодорхойлох.

•

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөний хүрээнд орон
нутгийн иргэд, засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтарч орон нутгийн

Салбарын тооцоогоор олборлох үйлдвэрлэлийн операторын шууд бий болгосон 1 ажлын байрны
цаана нэгээс дөрвөн ажлын шинээр байр бий болдог гэсэн байна. Энэ тоо баримт харилцан
адилгүй байдаг. Англо Американ байгууллагаас шууд бус ажлын байр үүсэх тоо хэмжээг нийт шууд
болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлтийн 5-с 20 хувиар тооцоолно гэсэн зөвлөмж гаргасан байдаг
(Англо Американ 2012 он).
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бизнесүүдэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх Ханган нийлүүлэлтийн хөтөлбөрийг
боловсруулах боломжийг судлах.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
ХАТ нь барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шатны явцад орон нутагт болон Баянхонгор
аймаг, Улаанбаатар хотод хөдөлмөр эрхлэлтэд шууд болон шууд бус эерэг нөлөөлөл
үүсгэнэ.
Ард иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хүлээлт
Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумдын иргэдийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар
хүлээлт өндөр байна. Барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шатанд хөдөлмөр эрхлэлттэй
холбоотойгоор үүссэн хүлээлтэд хүрэхгүй байх нь орон нутгийн иргэдийн дунд сэтгэл
хангалуун бус байдлыг үүсгэж болзошгүй. Төслийн нөлөөлөлд өртөх хүмүүс уг асуудалд их
мэдрэмтгий байгаа нь энэхүү нөлөөллийн ач холбогдол өндөр байгааг харуулж байна.
Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаагаар орон нутгийн иргэд, засаг захиргаатай хамтран
хийгдсэн хэлэлцүүлгээр олон хүмүүс ХАТ-ийн хөдөлмөрийн шаардлагыг хангах ур
чадваргүй бөгөөд сургалт, хөгжүүлэлтгүйгээр шинээр үүсэх ажлын байрны боломжуудыг
эдлэх боломжгүй гэдгийг онцолсон байна. Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаанаас үзэхэд
нийт өрхийн 16% нь дээд боловсролтой, 8% нь техник мэргэжлийн боловсролтой байсан
бөгөөд энэ нь орон нутгийн хэмжээнд чадварлаг боловсон хүчин дутмаг ба холимог болон
ур чадвар багатай боловсон хүчин их байгааг харуулж байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Доорх арга хэмжээнүүдээс гадна 1.5.1.1 хэсэгт дурдсан арга хэмжээнүүд нь тус нөлөөллийг
бууруулахад туслах юм.
•

Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд орон нутгийн иргэдийг нээлттэй
ажлын байранд ажиллах боломжийг дэмжих зорилготой зохицуулалт,
шаардлагыг тусгасан байна. Үүнд:
o

Орон нутгийн иргэд тухайн ажлын байранд шаардагдах зохих мэдлэг, ур
чадвар, туршлагатай бол тус иргэдэд давуу тал олгож, ажилд авах
бодлогыг баримтлах. Тус бодлогоор Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдаас
өргөдөл гаргагчдыг эхэлж ажилд авахад давуу тал олгож, үүний дараа
Баянхонгор аймгаас өргөдөл гаргагчийг, түүний дараагаар бусад
газраас өргөдөл гаргагчийг эрэмбэлэх зарчмаар ажиллах.

o

Төслийн нөлөөллийн бүсэд тодорхой хугацаанд оршин суусан байх эсхүл
түүнийг баталгаажуулах баримт зэргээр “орон нутгаас ажилд авах”
шаардлагыг боловсруулах.

o

Төслийн талбайд чадварлаг боловсон хүчнийг татах зорилгоор
(Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын) ур чадвартай иргэдэд чиглэсэн
ажилд авах бодлого баримтлах. Тус бодлогод өмнөх улирлын чанартай
ажилладаг ажилчид, компанийн тэтгэлэгт хамрагдсан төгсөгчдийг
хамруулан авч үзэх.

o

Хоёр талын зөвшилцсөн, орон нутгийн хэмжээнд зохимжтой ажлын
байрыг зарлах.
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o

•

Орон нутгийн шаардлага хангасан ажил хайгчдыг өргөдөл мэдүүлэхэд
дэмжих зорилгоор орон нутгийн сургалтын байгууллагуудтай хамтран
ажиллах оролцоог дэмжих.

Орон нутагт ажилд авах хүний тоо, хугацаа, сайтад барих шаардлагатай хүнд
машин механизм жолооны эрх, үнэмлэхний төрөл болон жолоо барьсан нийт
жилийн тоо гэх мэт шаардагдах ур чадварын талаар олон нийттэй харилцах
албаны мэргэжилтнээр дамжуулан тогтмол мэдээлэл хүргүүлэх.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Орон нутгийн ард иргэдийн хүлээлтэд хүрэхгүй байх эрсдэл нь орон нутгийн ард иргэдийн
дунд бухимдал үүсгэж, ХАТ-ийн нийгмийн дэмжлэг алдагдахад хүргэж болзошгүй. Дээрх
дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний дараа үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдол “Бага”
байна.
Чадварлаг боловсон хүчнийг олж авах боломж
Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдлаас үзэхэд улсын хэмжээнд шаардагдах чадварлаг
боловсон хүчин хангалттай байна. Гэвч Засгийн газрын түвшинд бодлогод өөрчлөлт
оруулах, бараа бүтээгдэхүүний үнийн бодлогыг өөрчлөх нь тус нөхцөл байдлыг өөрчилж
болзошгүй гадаад хүчин зүйл болж байгаа бөгөөд улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн зах
зээлийн нөхцөл байдалд (эрэлт, нийлүүлэлт) нөлөөлж болзошгүй байна. Үүнээс үүсэх
нөхцөл байдал нь компанид мэдрэгдэж, хуваарийн дагуу ажлыг гүйцэтгэхэд шууд нөлөөлөл
үүсгэх юм. Орон нутгийн хэмжээнд чадварлаг боловсон хүчин дутмаг байна (1.5.1.18 1.5.1.2
хэсэгт тайлбарласан болно). Сумдын алслагдсан байдлаас үүдэн тухайн орон нутгийн
чадварлаг боловсон хүчин аймгийн төв, Улаанбаатар хот руу мал аж ахуйгаас өөр
хөдөлмөр эрхлэхээр явдаг гэдгийг суурь үнэлгээний судалгаагаар олж тогтоосон байна.
Үүний зэрэгцээ тус сумдын хот суурин газраас алслагдсан байдал болон мал аж ахуйгаас
өөр бизнесийн боломж, нийгмийн дэд бүтэц, үйлчилгээ дутмаг байдаг зэрэг нь нөхцөл
байдлыг улам доройтуулж байна.
Орон нутгийн хэмжээнд томоохон хэмжээний уул уурхайн талаар мэдлэг туршлага бага,
хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах ур чадвар, туршлага хангалтгүй байна. ХАТ-ийн хайгуулын
ажлын үеэр улирлын чанартай ажиллаж байсан орон нутгийн 15 иргэдээс ажилд авах
боломжтой байна. Компанийн зүгээс аймгийн төв, Улаанбаатар хотод оршин суудаг боловч
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын уугуул чадварлаг боловсон хүчнийг ажилд авах
боломжтой юм. Мөн Баянхонгор аймгийн төвийн сургууль төгсөгчид, өөрсдийн ур чадварыг
төсөлд ашиглах боломжтой, шаардлага хангах залуучуудыг ажилд авах боломжтой юм.
Төслийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шатанд Эрдэнэ Монгол компанийн
тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан орон нутгийн төгсөгчдөд ажлын санал хүргүүлэх
боломжтой.
Суурь үнэлгээний судалгаагаар Баянхонгор аймгийн хэмжээнд Техник мэргэжлийн
боловсрол олгох сургалтад илүү олон тооны эмэгтэйчүүд хамрагдсаныг тэмдэглэсэн байна
(улсын хэмжээнд боловсролын сургалтад хамрагдагсдын чиг хандлагатай нийцэж байна).
Энэ нь ХАТ-д чадварлаг эмэгтэйчүүдийг боловсон хүчнээр ажилд авч, боловсон хүчнийг
бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж болох юм. Энэ нь тус орон нутагт, ялангуяа төслийн
нөлөөллийн бүсэд жендэрт суурилсан орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах хөшүүрэг болж
болох юм. Мөн холимог ур чадвартай, нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнээс гадна уурхайн
кемп, үйлчилгээнд эрэгтэй ажилчдаас илүү эмэгтэй ажилчдыг татах олон төрлийн ажлын
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байрууд бий болно. Эдгээр нь орон нутгийн эмэгтэйчүүдийг ажилд авах нэмэлт боломжийг
үүсгэх юм.
Төслийн нөлөөллийн бүсэд уул уурхайн салбарын талаар сургалт авах боломж
хязгаарлагдмал мөн орон нутгийн сургалтын байгууллагууд суралцагчдыг ажилд бэлтгэх
туршлага багатай байна. Төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдардаг, мэргэжлийн ур чадварыг
хөгжүүлэх сургалтад хамрагдаж байгаагүй иргэдийг дэмжихэд ажлын байран дээрх сургалт
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
Дээр дурдсанчлан, барилга угсралтын үе шатанд ХАТ-д олон тооны гадаад ажилчид
ажиллах бөгөөд үйл ажиллагааны үе шатанд шилжих явцад тус ажилчдын тоог бууруулна.
Боловсон хүчний дийлэнхийг дотоодоос монгол ажилчид бүрдүүлэх гэсэн шаардлагын
дагуу үйл ажиллагааны үе шатанд шилжихэд шаардлага хангасан боловсон хүчнийг авч
үлдэхтэй холбоотой асуудал үүсэж болзошгүй байна. Тиймд барилга угсралтын болон үйл
ажиллагааны үе шатанд нөлөөллийн мэдрэмтгий байдал “Их” байх ба бууруулах арга
хэмжээний өмнөх нөлөөллийн ач холбогдол “Их” байх төлөвтэй байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
1.5.1.1, 1.5.1.2 хэсэгт дурдсан арга хэмжээнүүдээс гадна доорх бууруулах арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.
•

Дотоодын мэргэжилтнүүдийг ажиллуулах боломжгүй сургалт болон бусад
нийцлийг хангах зорилготой ажлуудад олон улсын мэргэжилтнүүдийг
хугацаат гэрээгээр ажиллуулах.

•

Орон нутгийн ажилчдын ур чадварыг хөгжүүлж, орон нутгийн ажил
горилогчийн ур чадвар, туршлагын шаардлагыг хангуулах санаачилгуудыг
багтаасан Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулж, хэрэгжүүлэх (дадлага, худалдаа арилжаа болон мэргэших
тэтгэлэгт хөтөлбөр, г.м). Тус санаачилгууд болон компанийн өмнөх
хэрэгжүүлсэн орон нутгийн хөгжлийн санаачилгууд нь орон нутгийн иргэд,
захиргаатай харилцах харилцааг бэхжүүлнэ.

•

Эмэгтэйчүүдийг удирдлага, техник/инженерийн албан тушаалд ажиллах,
мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

•

Эмэгтэйчүүдийг олон төрлийн албан тушаалд ажиллахыг идэвхтэй дэмжих.
ХАТ-өөс эмэгтэй ажил горилогчдод ур чадвар шаардагддаггүй ба холимог ур
чадвар шаардагддаг ажлуудаас бусад ажлын байруудыг санал болгож
ажиллахад анхаарах.

•

Эмэгтэйчүүдийн ажлын орчинд үүсэх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор ажлын
дарамтгүй орчныг бүрдүүлэх хатуу бодлого баримтлах.

•

Орон нутгийн сумын захиргаатай хамтарч, ХАТ-д эмэгтэйчүүдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх боломжуудыг тодорхойлох. Мөн төслийн хүрээнд орон нутгийн
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ихэвчлэн
эмэгтэйчүүдийн эрхэлдэг сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хүнсний ногоо
боловсруулах/даршлах зэрэгт хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгох боломжуудыг
судлах.
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Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээр дурдсан бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд нөлөөллийн ач холбогдол буурч,
барилга угсралтын болон үйл ажиллгааны үе шатанд үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдол
“Бага” байна.
Хөдөлмөрийн харилцаа, байрлах сууц, хөдөлмөрийн орчин нөхцөлтэй холбоотой
үүсэх маргаан
Боловсон хүчний дийлэнхийг дотоодын ажилчдаас бүрдүүлсэн ХАТ нь өөрийн ажилчдад
олон улсын стандарт жишгийн дагуух ажлын байрны нөхцөлөөр хангахыг зорьж ажиллана.
Боловсон хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдийг уурхайн ашиглалтын нийт хугацаа буюу
хөгжүүлэлтээс өмнөх үе шатнаас хаалтын үе шат хүртэлх хугацаанд удирдах шаардлагатай
юм. Монгол улсад үйлдвэрчний эвлэл нийтлэг байдаггүй бөгөөд жижиг хэмжээтэй ХАТ-ийн
хувьд үйлдвэрчний эвлэл үүсэх магадлал багатай байна. ХАТ-д хөдөлмөрийн харилцаатай
холбоотой асуудал үүсэх магадлал бага боловч аливаа үүсэх маргаан нь төслийн хуваарьт
ажлуудад саад хийж, нийт төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд томоохон нөлөөлөл үүсгэж
болзошгүй юм.
Түүнчлэн, уурхайн кемпүүдэд байрлаж буй ажилчдын хувьд кемпээс ажлын бус
шалтгаанаар явах хязгаарлагдмал боломж олгоно. Энэхүү зохион байгуулалт нь орон
нутгийн ард иргэдэд үүсэх хэд хэдэн нөлөөллийг бууруулах зорилготой ба сайтын
алслагдсан байршилтай холбоотой юм. Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих нь
ажилчдын эрх, эрүүл мэндэд халдсан сөрөг нөлөөллийг үүсгэж болзошгүй бөгөөд ЕСБХБны 2-р Гүйцэтгэлийн шаардлагад нийцэн ажиллахад зөрчил үүсгэж болзошгүй юм. Хэрэв
ажилчид өөрсдийн ажлыг орхиж сайтаас явах эрхгүй гэж үзсэн бол тухайн хүний явах эрхийг
зөрчсөн хэрэг зэрэг орчин үеийн боолчлолын хэрэгт татагдах гэх мэт олон төрлийн
нөлөөллүүд үүсэж болно. Хууль ёсны дагуу хамгаалагдах эрх “Бага” гэж үзсэн гадаад
ажилчдын хувьд энэхүү эрсдэл илүү өндөр байхаар байна.
Энэхүү нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний өмнөх ач холбогдлын хувьд “Дунд” байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Эрдэнэ Монгол компани нь хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хувь хүний болон дундын
хөдөлмөрийн маргаан, хөдөлмөрийн орчин, ажлын үүрэг хариуцлагын нөхцөл заалтуудад
үүсэх эрх зүйн зөрчил, жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотойгоор ажил олгогчид болон
ажилчдын эрх үүргийг хамгаалж, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад олон улсын
шаардлагуудыг (ялангуяа ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 2) дагаж мөрдөнө (Бүлэг A2
Эрх зүйн тогтолцоо –г үзнэ үү). Эрдэнэ Монгол компани нь Хүний нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрчний эвлэл болон албан төлөөлөл шаардсан бусад
ажилчидтай сайн харилцааг эрхэмлэн ажиллана.
Бүхий л ажилчдыг (дээр дурдсан) Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу
удирдаж ажиллана. Тус төлөвлөгөөнд төслийн бүхий л ажилчдын байрлах сууцны
хангамжийг ОУВС/ЕСБХБ-ны ажилчдын байр сууцны хангамжийн тухай (ОУВС/ЕСБХБ
2009) удирдамжийг мөрдөхийг тусгаж, ажилд авах, цалин (ижил төрлийн ажилд тэгш цалин
олгох зарчмыг баримтлах), урамшуулал олгоход хувь хүний үзэмж, хүйсээр гадуурхахгүй.
Ажилчдын байр сууцын хангамжтай холбоотойгоор доорх үндсэн шаардлагуудыг хангасан
байна.
•

Амьдрах байр сууц нь үер болон бусад байгалийн гамшгийн аюулаас
хамгаалагдсан байршилд байх.
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•

Боломжтой тохиолдолд амьдрах байр сууцыг ажиллах газраас тодорхой
зайд байршуулах.

•

Амьдрах байр сууцнаас ажлын байранд хүрэх тээвэрлэлт аюулгүй, үнэгүй
байх.

•

Амьдрах байр сууцыг шаардлага хангасан материал ашиглаж байгуулах ба
холбогдох засвар үйлчилгээг хийж, аливаа хог хаягдлаас ангид цэвэр
байлгах.

Бүх ажилчидтай гэрээ хийхээс өмнө сайтын нөхцөл байдал, ялангуяа уурхайн аливаа хот
суурин газраас алслагдсан талаар мэдээлсэн байна.
Компанийн зүгээс ажилчдын паспорт, үнэмлэхийг авах бөгөөд 18-аас доош насны хүнийг
аюултай ажил (насыг тодорхойлно) эрхлүүлэхийг хориглоно. Шинээр орох бүх ажилчдыг
заавар суух сургалтанд хамруулах ба тус сургалтаар ажилтны эрх үүрэг, үүсэж болох
зөрчлүүд, орчин үеийн боолчлолын талаар мэдлэгийг олгосон байна. Сахилгын арга
хэмжээнүүд нь тодорхой байх ба ногдуулах торгуулийн дүнгийн хэмжээг журмын дагуу
дүрэм зөрчсөнтэй пропорционал байдлаар тогтоох ба ажилчдад гаргасан шийдвэрт гомдол
мэдүүлж, өөрийгөө өмгөөлөх боломжийг олгоно.
Эрдэнэ Монгол компаниас туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудад Хүний нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллах шаардлага тавина. Туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудыг Туслан гүйцэтгэгчийн болон худалдан авалтын менежментийн
төлөвлөгөөний дагуу зохицуулах ба тус төлөвлөгөөнд бүх гэрээт байгууллагуудыг Монгол
Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, ЕСБХБ-ны 2-р Гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг мөрдөж
байгаа эсэхэд тогтмол нийцлийн мониторинг хийх талаар тусгасан байна.
Эрдэнэ Монгол компани нь төслийн хүрээнд гэрээт байгууллагуудыг өөрийн ажиллагсдад
эрх тэгш хандаж байгаа эсэх, бүхий л хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж
ажиллана.
Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, Туслан гүйцэтгэгчийн болон худалдан авалтын
менежментийн төлөвлөгөөнөөс гадна, хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын орчин нөхцөл болон бусад
асуудалтай холбоотой болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг компанийн
Хүний нөөцийн менежментийн бодлого журамд тусгасан байна. Бусад холбогдох
бодлогуудад дараах багтана. Үүнд:
•

Ажлын байран дээр харилцааг зохицуулах бодлого;

•

Бэлгийн болон ерөнхий дарамт шахалтыг зохицуулах бодлого;

•

Гэмт хэргийг мэдээлсэн мэдээлэгч буюу шүгэл үлээгчийг зохицуулах
бодлого;

•

Бизнесийн ёс зүйн болон ёс зүйн дүрэм.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Үлдэгдэл нөлөөлөл сөрөг байх бөгөөд нөлөөллийн хэмжээ “Бага”, мэдрэмтгий байдал
“Дунд” байна. Нийт нөлөөллийн ач холбогдол “Бага” байна.
Орон нутгийн инфляц
Орон нутгийн хэмжээнд үнийн инфляц үүсэх нь төслийн сөрөг нөлөөлөл байж болзошгүй
байна. Үнийн инфляц нь эдийн засгийн эргэлтэд нэмэгдсэн мөнгөний нийлүүлэлтээс үүсэх
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бөгөөд орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүн (тэдгээрийн үнэ) болон эдийн засгийн хомс
нөөцийн эрэлтийг нэмэгдүүлдэг. Орон нутгийн хэмжээнд инфляц үүсэх боловч ажилчдын
амьдрах ХАТ-ийн кемп, сайтын алслагдсан байдал мөн ажилчдыг хот суурин газар руу
(хамгийн ойрын суурин газар болох Шинэжинст сумын төв нь сайтаас 70 км зайд байрладаг)
ажлын бус зорилгоор явахыг хязгаарлах зэрэг нь инфляцийн хэмжээг тодорхой хэмжээнд
байлгахад нөлөөлнө. Инфляц нь орон нутгийн эдийн засагт барилга угсралтын болон үйл
ажиллагааны үе шатанд ажиллаж буй ажилчдын зарцуулагдах мөнгөний хэмжээ нэмэгдэх
мөн орон нутгийн бус төслийн ажилчид орон нутагт зарцуулалт хийх зэргээр бий болж болох
юм. Ховор нөхцөл байдалд орон нутгийн эмч, багш, төрийн чухал үүрэг гүйцэтгэх
мэргэжилтнүүд уул уурхайн салбарт ажиллахаар шилжилт хөдөлгөөн хийх нөхцөл байдал
үүсэх бөгөөд энэ төрлийн үзэгдэл нь 2009 оны Монгол Улсын уул уурхайн салбарын огцом
өсөлттэй үеэр үүсэж байсан байна. Харин ХАТ-ийн хувьд харьцангуй жижиг хэмжээний
төсөл тул уг нөхцөл байдал үүсэх магадлал бага байна.
Төслийн эхний жилүүдэд (1-2 жил) инфляц бага эсхүл дунд хэмжээгээр өсөж болзошгүй
байна. Эдийн засгийн хэвийн өсөлтийн нэг хэсэг бол тогтвортой, тодорхой хэмжээний
инфляц байдаг. Инфляц хэт өсөх нь төрийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлоготой хүмүүсийн
амьдралд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Ихэнх тохиолдолд тэдгээр хүмүүс нь хөгжлийн
бэрхшээлтэй, өвчтэй, өндөр настай өртөмтгий бүлгийн хүмүүс байдаг.
Суурь үнэлгээний судалгаагаар төслийн нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй хүмүүс үнийн
өөрчлөлтөд мэдрэмтгий байдгийг онцолсон бөгөөд нийт 40 өрхөд (нийт өрхийн 51%) гэр
бүлийн ямар нэг гишүүн төрөөс тэтгэвэр тэтгэмж авдаг гэж хариулсан байна. Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн хувьд мэдрэмтгий байдал “Дунд” байх төлөвтэй ба орон
нутгийн хэмжээнд тодорхой тооны иргэд болон бизнесүүдэд нөлөөлж болзошгүй байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Эрдэнэ Монгол компанийн зүгээс орон нутгийн хэмжээнд инфляцийн түвшин өсөхтэй
холбоотойгоор зохицуулалтыг бууруулах бодит арга хэмжээ авах боломжгүй байна.
Компанийн зүгээс инфляцийн түвшинд хяналт тавих зорилгоор сумын захиргаа болон
өртөмтгий бүлгийн хүмүүстэй байнгын харилцаатай ажиллаж, түүний үр дүнгээс хамааран
зорилтот ажлууд болон хугацаат ажлуудыг гүйцэтгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана.
Эрдэнэ Монгол компани нь бусад харьцуулж болохуйц төслүүдтэй пропорциональ
хэмжээгээр цалин олгоно.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Төслийн хүрээнд орон нутгаас ажилчдыг авч ажиллуулахад илүү ач холбогдол өгч, зах
зээлийн жишиг цалин олгох тул инфляцийн нөлөөлөл үүсэх магадлал багатай байна. Мөн
1.5.1.1, 1.5.1.6, 1.5.1.7 хэсгүүдэд тодорхойлсон эдийн засгийн эерэг нөлөөллүүд нь сөрөг
нөлөөллийг бууруулахад хувь нэмэр оруулна. Тэтгэвэр тэтгэмж авдаг, тогтмол орлоготой
бусад өртөмхий бүлгийн хүмүүст үлдэгдэл нөлөөлөл үүсэж болзошгүй ба түүний үр дүнд
үүсэх үлдэгдэл сөрөг нөлөөллийн ач холбогдол “Бага” төлөвтэй байна.
Төрийн болон орон нутгийн төсөвт орлого нэмэгдэх
Монгол Улсын эдийн засагт ХАТ-өөс оруулах эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын томоохон
бүрэлдэхүүн хэсэгт тус төслийн барилга угсралтын, үйл ажиллагааны болон хаалтын үе
шатанд хийгдэх орон нутгийн худалдан авалтууд, татвар, цалин, ашиглалтын төлбөр зэрэг
багтаж байна.
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Үндэсний хэмжээний хөрөнгө оруулалт, шууд үр ашиг: ХАТ-ийн хайгуулын үйл ажиллагаанд
хийгдсэн хөрөнгө оруулалтууд, барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шатанд
хийгдсэн хөрөнгө оруулалтууд нь Монголын эдийн засагт мөнгөний нийлүүлэлтийг
нэмэгдүүлнэ. 2004 оноос хойш Монгол улсын хэмжээнд хайгуулын төслүүдэд ойролцоогоор
50 сая ам.доллар зарцуулсан байдаг бөгөөд ХАТ-д 10 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт
хийгдсэн байна.
Анхан шатны тооцоогоор төслийн зохион байгуулалт, барилга угсралт, суурилуулалт, үйл
ажиллагаанд оруулах ажлуудад нийт 39.9 сая ам.долларыг зарцуулахаар тооцоолсон
байна. Уурхайн төлөвлөгөөнд тогтвортой байлгах 1.21 сая ам.долларыг тусгасан ба
уурхайн хаалтын зардлыг 1.31 сая ам.доллар байхаар тооцоолсон байна. Засгийн газрын
төсвийн орлогыг татвар болон ашиглалтын төлбөр бүрдүүлэх бөгөөд уурхайн ашиглалтын
бүх хугацааны туршид нийт 81.8 сая ам.долларын орлого оруулах төлөвтэй байна.
Мөн Бүлэг В10 Эдийн засгийн хэсэгт дурдсанчлан, Эрдэнэ Монгол компани нь Монголын
Хөрөнгийн Бирж дээр бүртгэгдсэн анхны гадаадын зах зээлд бүртгэлтэй компани болсон
байна. Давхар бүртгэлтэй компанийн хувьд тус компаниас Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын
ард иргэдэд хувьцаа олгох боломжийн талаар орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран
ажилласан. Үүний үр дүнд тус сумдын нийт 5000 иргэдэд МХБ-дээр бүртгэлтэй хувьцаанаас
хувьцаа олгож, орон нутгийн ард иргэд тухайн хувьцааны үнэ ханш нэмэгдэхэд эдийн
засгийн үр ашгийг хүртэх боломжтой болсон байна.
Шууд бус эдийн засгийн үр ашиг: Эдгээр шууд төлбөрөөс гадна төслөөс үүсэх шууд бус
эдийн засгийн боломжууд буюу төслийн нөлөөллийн бүсэд Монгол улсад, ялангуяа
Улаанбаатар хотод амьдардаг ажилчдын зарцуулалтаар бий болно (энэ талаар 1.5.1.1
хэсэгт тэмдэглэсэн болно). Үүнд хоол хүнс, зам тээвэр, байр сууцны үйлчилгээтэй
холбоотой зарцуулалтууд багтана.
Тус төслөөс хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд нөлөөлөл үүсгэж болох юм.
ХАТ-ийг амжилттай хэрэгжүүлснээр Монгол улсын хувьд уул уурхайн салбарт хөрөнгө
оруулалт хийхэд аюул багатай орон гэж харагдах, уул уурхайн болон бусад эдийн засгийн
салбаруудад тогтвортой хөрөнгө оруулалт хийх итгэлийг зах зээл дээр бий болгоно.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Эрдэнэ Монгол компани нь улс, аймгийн төсөвт төлөгдөж буй орлого болон зарцуулалтад
бодит хяналт тавих боломжгүй. Монгол Улс нь Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын
санаачилгад нэгдсэн гишүүн орон бөгөөд тус механизмаар дамжуулан уул уурхайн орлогод
хяналт тавьж, нийтлэл гаргадаг байна.
Компанийн зүгээс засгийн газарт төлөх төлбөрийг өөрийн санхүүгийн тайлагнах эрх үүргийн
дагуу төлж барагдуулна. Эрдэнэ Монгол компани нь орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын
талаар орон нутгийн захиргаатай Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ (ОНХАГ)
байгуулан хамтран ажиллана. Тус гэрээ нь хуулийн дагуу хүлээх хариуцлага болон
гэрээний хэрэгжилтийг хангахад гол үүргийг хүлээнэ (1.5.1.7 хэсэгт дурдсан сайжруулах
арга хэмжээнүүдийг үзнэ үү).
Эрдэнэ Монгол компани нь төслийн хүрээнд орон нутгийн ард иргэдтэй тогтвортой
харилцааг эрхэмлэж, улс, орон нутгийн хэмжээнд санхүүгийн хувь нэмэр оруулан,
холбогдох төлбөрийг төлж, орон нутгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулж, нутгийн ард
иргэдийн ХАТ-ийн талаарх ойлголтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
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Улсын болон орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэх нь ХАТ-өөс үүсгэх эерэг нөлөөлөл юм.
Орон нутгийн хөгжлийн санаачилгууд
Эрдэнэ Монгол компани нь нутгийн ард иргэд болон оролцогч талуудтай удаан хугацаанд
үргэлжлэх үнэ цэнийг бий болгоход анхаарч ажиллана. Гол оролцогч талуудтай түншлэл
бий болгох, хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн санаачилгууд нь төслөөс үүсэх болзошгүй
эерэг нөлөөлөл юм.
Эрдэнэ Монгол компаниас Баянхонгор аймаг, Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын захиргаатай
албан ёсны хамтын ажиллагааны гэрээг 2014 оноос байгуулсан ба (нийт 6 календарийн
жил) хамгийн анх 2006 оноос хойш орон нутагтай харилцаа үүсгэж ажилласан байна.
ОНХАГ-ний зорилтууд нь төслөөс орон нутгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдтэй нийцэж,
орон нутгийн иргэдийн амьжиргаа, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах юм. Энэ
талаар Бүлэг B9 Нийгмийн бүтэц болон Бүлэг B10 Эдийн засаг –т дэлгэрэнгүйгээр
тайлбарласан болно. ОНХАГ-ний хүрээнд хэрэгжүүлсэн үндсэн үйл ажиллагаа болон
хөтөлбөрүүд нь орон нутгийн боловсрол, эрүүл мэндийн байгууламжуудыг сайжруулах,
сурагчдыг дээд боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх, малчин өрхүүдийн амьжиргааг
сайжруулахад чиглэсэн байна.
2017 онд тус компаниас Бритиш Колумбын Их Сургуультай (БКИС) холбогдож, хайгуулын
үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниуд нь өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулж буй тухайн улсад
улсын болон орон нутгийн хэмжээнд хэрхэн нөөцийн хөгжүүлэлттэй холбоотой үр ашгийг
нэмэгдүүлж болох талаар судалгаа хийх түншлэл байгуулсан байна. Судалгааны
хөтөлбөрийн хүрээнд уул уурхайн төслүүд хэрхэн оролцогч талуудыг оролцуулж үнэ цэнийг
бий болгох, хуваалцах арга замуудыг судалсан байна4. Энэхүү түншлэл нь Эрдэнэ Монгол
компанид ХАТ-ийн зорилгод хүрэх, олон улсын сайн практикийг хэрэгжүүлэх болон дэмжлэг
үзүүлэх зорилтод хүрэхэд мөн орон нутгийн ард иргэдэд үйлчлэхэд туслах юм. 2019 оны 8
дугаар сард хийгдсэн нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааны үеэр ярилцлага өгсөн
оролцогчдоос ирээдүйн ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор төслийн
талаар үзэл бодлыг асуусан байна. Фрейзер (2019)-ийн судалгаагаар дараах гол
сэдвүүдийг тодорхойлсон байна. Үүнд:

4

•

Хөдөлмөр эрхлэлт – Орон нутгийн иргэдийг ажилд авах ба сургах, орон
нутгийн ард иргэдэд боломж олгох;

•

Боловсрол – Компанийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх, орон нутгийн
иргэдийн ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт болон түншлэлийн хөтөлбөр бий
болгох;

•

Ус – Усны чанар, хэмжээ, хүртээмж, худгийн засвар үйлчилгээг дэмжих /үйл
ажиллагаа, уул уурхайн үйл ажиллагаанаас усанд нөлөөлөх нөлөөллийн
талаар мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд;

•

Эдийн засгийн хөгжил – Орон нутгийн ЖДБ-ийг хөгжүүлэх, худалдан авалтад
дэмжлэг үзүүлэх, малчдын амьжиргаа, эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрүүд;

Фрейзер, Ж., Кунц, Н., Батдорж, B. (2019 он). Ашигт малтмалын хайгуулын төслүүд үнэ цэнийг бий
болгож, олон нийттэй хуваалцаж чадах уу? Монгол улсын кейс судалгаа. Нөөцийн бодлого, 101455,
болон Фрейзер, Ж., Батдорж, Б., Кунц, Н. (2018 он). Уурхайн ашиглалтын хугацаанд үнэ цэнийг бий
болгож, иргэдтэй хуваалцах: Монгол улсын Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорацийн кейс.
Бритиш Колумбын Их Сургууль.
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•

Дэд бүтэц – Дундын дэд бүтэц, орон нутгийн дэд бүтцийн сайжруулалтууд
болон сэргээгдэх эрчим хүчид анхаарал хандуулах;

•

Байгаль орчин – Нутгийн ард иргэдийг хөрсний элэгдэл болон цөлжилтийг
бууруулах үйл ажиллагаануудад хамруулах. Ялангуяа бэлчээрийн чанар,
хүртээмжтэй байдал, орон нутгийн иргэдийн цаг уурын өөрчлөлтөт нөлөөлөх
нөлөөллийг бууруулахад дэмжлэг өгөх санаачилгуудад ач холбогдол өгөх.

Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаагаар орон нутгийн удирдлага, иргэдийн хувьд
ирээдүйд ХАТ-ийн хэрэгжих явцад орон нутагт хөгжлийн ажлууд хийгдэнэ гэсэн өндөр
хүлээлттэй байсан бөгөөд тухайн орон нутагт өмнө нь явагдаж байсан уул уурхайн
олборлолтын туршлагатай холбоотойгоор сөрөг нөлөөлөл үүснэ гэсэн бодолтой байна.
Үүнд олон жил үргэлжлэх стратегийн орон нутгийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
•

ОНХА-г тусгасан байх;

•

(Эерэг болон сөрөг) нөлөөллүүдэд орон нутгийн хөгжлийн ажлуудыг холбох;

•

ХАТ-ийн хэрэгжих явцад компани болон орон нутгийн хэмжээнд үр дүнтэй,
тогтвортойгоор орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
чадавхыг бэхжүүлэх5;

•

Компани болон иргэд хоорондын итгэлцлийг бий болгох зорилгоор орон
нутгийн хүлээлт, орон нутгийн хөгжлийн төслүүд, үр ашигт байдлыг удирдах.

Эрдэнэ Монгол компанийн ХАТ-ийн хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд (2019) дурдсанчлан, тус
компани нь төслийн нөлөөнд өртөж болох оролцогч талуудтай урт хугацааны ОНХАГ-г
байгуулж ажиллана. ОНХАГ-нд уурхайгаас үүсэж болзошгүй үр ашиг, боломжуудыг
тодорхойлж, хөдөлмөр эрхлэлт, ханган нийлүүлэлт, байгаль орчны хамгаалалт, компани
болон орон нутгийн захиргааны үүрэг хариуцлагыг тусгасан байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг санал болгож байна. Үүнд:
•

5

Хэрэгжүүлж буй орон нутгийн хөгжлийн бодлогоос гадна, ОНХАГ-г
хэрэгжүүлэх зааварчилгаа бүхий Орон нутгийн хамтын ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. Үүнд дараах зорилтуудыг тусгана.
o

Засгийн газар, олон улсын донор байгууллагууд, бусад бүс нутгийн
хувийн компаниудтай хамтран ажиллах түншлэлийг бий болгож,
санхүүжилтийг олох боломжуудыг эрэлхийлэх;

o

Нөлөөлөлд суурилсан орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааг сонгож,
төслийн нөлөөнд өртөж болзошгүй иргэдийг хамруулах;

o

Тогтвортой байх үр дүнг баримтлан хүний капиталд (хөрөнгийн
зарцуулалт, дэд бүтэц бус) хөрөнгө оруулалт хийхэд ач холбогдол өгөх.
Компанийн зүгээс хэрэгцээ шаардлагатай байдал ач холбогдол өгөх
бөгөөд оролцоот төлөвлөлт болон хэрэгжилтийг нэн тэргүүнд анхаарах

Бүлэг B10 Эдийн засаг –т Эрдэнэ Монгол компанийн хэрэгжүүлсэн орон нутгийн хөгжлийн
төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулсан болно. Чухал төслүүдэд: тэтгэлэгт
хөтөлбөр болон хоёр сумдад эрүүл мэнд, ундны усанд нэвтрүүлэх, худгуудыг дахин сэргээхтэй
холбоотой дэмжлэг үзүүлэх, усны асуудлаар хариуцлага хүлээлгэх ажлууд байсан байна.
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ба эдгээр нь ард иргэдийн хөгжлийн төлөвлөгөөний тогтвортой байдал,
амжилтад чухал нөлөө үзүүлнэ.
•

ОНХАГ-г эцэслэхээс өмнө нутгийн ард иргэдтэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,
орон нутгийн хөгжлийн боломжит ажлуудыг тодорхойлно. Амжилттай
хэрэгжүүлж буй орон нутгийн хөгжлийн ажлуудын талаар мэдээлэл авснаар
цаашид орон нутгийн хэрэгцээ, оролцоог (тэтгэлэгт хөтөлбөр, усны
асуудалтай холбоотой хийх ажлууд, г.м) нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм.

Хаалтын үе шатанд үүсэх нөлөөлөл
ХАТ-ийн хаалтын үе шатны шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бууралт
Хаалтын үе шатанд шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт буурч, орон нутгийн эдийн
засаг агших төлөвтэй байна. Шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлтэд үүсэх нөлөөлөл
сөрөг байна. Ханган нийлүүлэлтийн бүхий л шатанд ажлын байр, үйлчилгээний эрэлт
буурснаар хөдөлмөр эрхлэлт буурна. Газар зүйн хамрах хүрээнд сум, аймаг багтах бөгөөд
улсын болон олон улсын хэмжээнд хязгаарлагдмал байна. Нөлөөллийн хэмжээ “Дунд”,
нөлөөллийн мэдрэмтгий байдал “Их”, бууруулах арга хэмжээний өмнөх ач холбогдол “Их”
байна. Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа нь урт хугацаанд байх бөгөөд хаалтын үе шатнаас
хойш үргэлжлэх юм. Эдийн засгийн үр ашигтай нэмэлт эх үүсвэр олдохгүй байх, уурхайн
үйл ажиллагааг цааш үргэлжлүүлэхгүй бол тус нөлөөлөл үүсэх нь тодорхой байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Уурхайн хаалтын үе шатанд боловсон хүчний тоо буурна. Хаалтын үе шатанд дараах зохих
бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд анхаарна.Үүнд:
•

ХАТ-ийн ажилчдыг тараах ажлыг зохицуулах хаалтын менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах;

•

Хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд цомхтгол хийгдэхтэй
холбоотойгоор Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, ЕСБХБ-ны 2-р
Гүйцэтгэлийн шаардлагын дагуу ажилчдад мэдэгдэл хүргэх, үүнтэй
холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, тэтгэмжийн багцыг санал болгох
ажлуудыг гүйцэтгэх;

•

Монгол Улсад Эрдэнэ Монгол компанийн хэрэгжүүлж буй өөр төсөл бий бол
ХАТ-ийн ажилчдыг тус төслүүдэд шилжүүлэн ажилд авахад анхаарах;

•

Бүх ажилчдад сургалтад хамрагдсан болон хөдөлмөр эрхэлж байсныг
баталгаажуулах гэрчилгээ олгох.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
ХАТ-ийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засагт
өргөн хүрээтэй эерэг нөлөөлөл үүсэж, энэ нь Монгол Улсын хэмжээнд болон төслийн
нөлөөллийн бүсэд нөлөөлнө. Гэвч ХАТ-ийг дуусахад татан буулгаж, хаах нь зайлшгүй
бөгөөд түүнээс үүсэх нөлөөллийн хэмжээ “Дунд” байх төлөвтэй байна. Дээр дурдсан
бууруулах арга хэмжээнүүд нь нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн нөлөөллийн мэдрэмтгий
байдлыг “Их”-ээс “Дунд” болгож бууруулах бөгөөд үлдэгдэл нөлөөлөл “Дунд” байна.
Үлдэгдэл нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээний хураангуй
Хүснэгт 4-т хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн сайжруулалт/бууруулах арга хэмжээнүүдтэй
холбоотой үүсэх нөлөөллийг танилцуулсан ба үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдлыг үнэлсэн
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болно. Эрдэнэ Монгол компани нь дотоод хяналтыг зохион байгуулж, энэхүү бүлэгт үнэлсэн
нөлөөллүүдийг бууруулах/сайжруулах арга хэмжээ бүрийн хэрэгжилтийн үр дүн, явцыг
тайлагнаж ажиллана.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C9 - ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Хүснэгт 4 Эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх нөлөөллийн хураангуй
ID

E01

Нөлөөлөл

Шууд, шууд бус
хөдөлмөр
эрхлэлт
нэмэгдэх ба
бизнесийн
боломжууд

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс
Монгол ба
гадаад
ажилчид
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Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

Хаал
т
-

X

X

-

X

X

-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Нийт ажилчдыг (туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудыг хамруулан) удирдан зохицуулах
Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулж, хэрэгжүүлэх. Хүний нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө нь компанийн Хүний
нөөцийн менежментийн бодлоготой уялдсан байх
бөгөөд ажилд авах бодлого, сургалт, мэргэжлийн
хөгжүүлэлтийн бодлого зэрэг нийт ажилчдын
дагаж мөрдөх бодлогуудыг боловсруулах.
Барилга угсралтын ажилчдыг орон нутаг,
Баянхонгор аймгаас ажилд авахад анхаарах ба
тэдгээр ажилчдыг барилга угсралтын үе шатнаас
үйл ажиллагааны үе шатанд амжилттай шилжин
ажиллахад шаардагдах ур чадварыг хөгжүүлэх,
сургалтад хамрагдуулахад дэмжлэг үзүүлэх.
Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
ба дараах зүйлсийг харгалзан авч үзнэ. Үүнд:



Орон нутгийн боловсон хүчний боловсрол,
ажлын ур чадвар;



Орон нутгийн хэмжээнд сургалт зохион
байгуулах боломжтой боловсролын
байгууллагуудын чадамж;



Орон нутгийн сургалтын байгууллагуудад
сургалтын хөтөлбөрийг түгээхэд зориулж
өгөх тусламж дэмжлэгийн хэлбэр.
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Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл ач
холбогдол

Эерэг

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C9 - ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ID

Нөлөөлөл

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

Хаал
т

X

X

-

X

X

-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

Ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудад сургалт зохион байгуулж ХАТийг зохих ур чадвартай боловсон хүчинтэй болгох.
Компанийн эсхүл туслан гүйцэтгэгч гэрээт
байгууллагын хэрэгцээнээс хамаарч сургалтын
хөтөлбөрт ажлын байран дээрх сургалтаар албан
мэргэжил олгох зэрэг сургалтуудыг зохион
байгуулах
Бараа материалын тооллого, шаардлага хангах
судалгааг гүйцэтгэж, орон нутгийн иргэд, засаг
захиргаатай хамтран орон нутгаас ханган
нийлүүлэлт хийх боломжтой ханган
нийлүүлэгчдийг тодорхойлох.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө



Туслан
гүйцэтгэгч
ийн болон
худалдан
авалтын
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны удирдлагын
төлөвлөгөөний хүрээнд орон нутгийн иргэд, засаг
захиргааны байгууллагуудтай хамтарч орон
нутгийн бизнесүүдэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
Ханган нийлүүлэлтийн хөтөлбөрийг боловсруулах
боломжийг судлах.



Орон
нутгийн
хамтын
ажиллагаан
ы
төлөвлөгөө
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Туслан
гүйцэтгэгчийн
болон худалдан
авалтын
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэгдэл ач
холбогдол

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C9 - ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ID

E02

Нөлөөлөл

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
талаарх ард
иргэдийн
хүлээлт

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс
1.4.1. хэсэгт
дурдсан бүх
төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүс

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

Хаал
т
-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

Доорх арга хэмжээнүүдээс гадна E01 хэсэгт
дурдсан арга хэмжээнүүд нь тус нөлөөллийг
бууруулна.
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X

X

X

X

-

Орон нутгийн иргэд тухайн ажлын байранд
шаардагдах зохих мэдлэг, ур чадвар, туршлагатай
бол тус иргэдэд давуу тал олгож, ажилд авах
бодлогыг баримтлах. Тус бодлогоор Шинэжинст,
Баян-Өндөр сумдаас өргөдөл гаргагчдыг эхэлж
ажилд авахад давуу тал олгож, үүний дараа
Баянхонгор аймгаас өргөдөл гаргагчдыг, түүний
дараа бусад газраас өргөдөл гаргагчдыг
эрэмбэлэх зарчмаар ажиллах.
Төслийн нөлөөллийн бүсэд тодорхой хугацаанд
оршин суусан байх эсхүл түүнийг баталгаажуулах
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баримт зэргээр “орон нутгаас ажилд авах”
шаардлагыг боловсруулах.
X

X

-

X

X

-

X

ESIA_C9_Эдийн засаг, хѳдѳлмѳр эрхлэлт.docx

X

-

Төслийн талбайд чадварлаг боловсон хүчнийг
татах зорилгоор (Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумдын) ур чадвартай иргэд рүү чиглэсэн ажилд
авах бодлого баримтлах. Тус бодлогод өмнөх
улирлын чанартай ажилладаг ажилчид,
компанийн тэтгэлэгт хамрагдсан төгсөгчдийг
хамруулан авч үзэх.
Хоёр талын зөвшилцсөн, орон нутгийн хэмжээнд
зохимжтой ажлын байрыг зарлах.

Орон нутгийн шаардлага хангасан ажил хайгчдыг
өргөдөл мэдүүлэхэд дэмжих зорилгоор орон
нутгийн сургалтын байгууллагуудтай хамтран
ажиллаж, оролцоог дэмжих.
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E03

Чадварлаг
боловсон
хүчнийг олж
авах чадамж

1.4.1. хэсэгт
дурдсан бүх
төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүс

ESIA_C9_Эдийн засаг, хѳдѳлмѳр эрхлэлт.docx
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Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

Орон нутагт шинээр ажилд авах хүний тоо,
хугацаа, сайтад барих шаардлагатай хүнд машин
механизм жолооны эрхийн төрөл, жолоо барьсан
нийт жилийн тоо гэх мэт шаардагдах ур чадварын
талаарх мэдээллийг Олон нийттэй харилцах
албаны мэргэжилтнээр дамжуулан тогтмол
хүргүүлэх.
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нөөцийн
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Оролцогч
талуудын
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харилцаа
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менежмент
ийн
төлөвлөгөө

Доорх арга хэмжээнүүдээс гадна E01, E02 –т
дурдсан арга хэмжээнүүд нь тус нөлөөллийг
бууруулна.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө
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Дотоодын мэргэжилтнүүдийг ажиллуулах
боломжгүй сургалт болон бусад нийцлийг хангах
зорилготой ажлуудад олон улсын
мэргэжилтнүүдийг хугацаат гэрээгээр ажиллуулах.
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Орон нутгийн ажилчдын ур чадварыг хөгжүүлж,
орон нутгийн ажил горилогчдын ур чадвар,
туршлагын шаардлагыг хангуулах санаачилгуудыг
багтаасан Орон нутгийн хамтын ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж,
хэрэгжүүлэх (дадлага, худалдаа арилжаа болон
мэргэших тэтгэлэгт хөтөлбөр, г.м). Компанийн
өмнөх хэрэгжүүлсэн орон нутгийн хөгжлийн
санаачилгууд нь орон нутгийн иргэд, захиргаатай
харилцах харилцааг бэхжүүлнэ.
Эмэгтэйчүүдийг удирдлага, техник/инженерийн
албан тушаалд ажиллах, мэргэжлийг хөгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх.



Эмэгтэйчүүдийг олон төрлийн албан тушаалд
ажиллахыг идэвхтэй дэмжих. ХАТ-өөс эмэгтэй
ажил горилогчдод ур чадвар шаардагддаггүй ба
холимог ур чадвар шаардагддаг ажлуудаас бусад
ажлын байруудыг санал болгож ажиллахад
анхаарах.
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Эмэгтэйчүүдийн ажлын орчинд үүсэх эрсдэлийг
бууруулах зорилгоор ажлын дарамтгүй орчныг
бүрдүүлэх хатуу бодлого баримтлах.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

-

Орон нутгийн сумын захиргаатай хамтарч, ХАТ-д
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
боломжуудыг тодорхойлох. Мөн төслийн хүрээнд
орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ихэвчлэн
эмэгтэйчүүдийн эрхэлдэг сүүн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл, хүнсний ногоо
боловсруулах/даршлах зэрэг хөдөлмөр
эрхлэлтийг бий болгох боломжуудыг судлах.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө
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болон
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холбоотой
үүсэх маргаан

Бүх ажилчид
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Эрдэнэ Монгол компани нь хамтын гэрээ,
хэлэлцээр, хувь хүний болон дундын
хөдөлмөрийн маргаан, хөдөлмөрийн орчин,
ажлын үүрэг хариуцлагын нөхцөл заалтуудад
үүсэх эрх зүйн зөрчил, жендэрийн эрх тэгш
байдалтай холбоотойгоор ажил олгогчид болон
ажилчдын эрх үүргийг хамгаалж, Хөдөлмөрийн
тухай хууль болон бусад олон улсын
шаардлагуудыг (ялангуяа ЕСБХБ-ны
Гүйцэтгэлийн шаардлага 2) дагаж мөрдөнө (Бүлэг
A2 Эрх зүйн тогтолцоо –г үзнэ үү). Эрдэнэ Монгол
компани нь Хүний нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрчний эвлэл болон
албан төлөөлөл шаардсан бусад ажилчидтай
сайн харилцааг эрхэмлэн ажиллана.
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Бүхий л ажилчдыг (дээр дурдсан) Хүний нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу удирдаж
ажиллана. Тус төлөвлөгөөнд төслийн бүхий л
ажилчдын байрлах байр сууцны хангамжийг
ОУВС/ЕСБХБ-ны ажилчдын байр сууцны
хангамжийн тухай (ОУВС/ЕСБХБ 2009)
удирдамжийг дагаж мөрдөхийг тусгаж мөн ажилд
авах, цалин (ижил төрлийн ажилд ижил тэгш
цалин олгох зарчмыг баримтлах), урамшуулал
олгоход хувь хүний үзэмж, хүйсээр гадуурхахгүй.
Ажилчдын байр сууцын хангамжтай
холбоотойгоор доорх үндсэн шаардлагуудыг
хангасан байна. Үүнд:
 Амьдрах байр сууц нь үер болон бусад
байгалийн гамшгийн аюулаас
хамгаалагдсан байршилд байх.



Боломжтой тохиолдолд амьдрах байр
сууцыг ажиллах газраас тодорхой зайнд
байршуулах.



Амьдрах байр сууцнаас ажлын байранд
хүрэх тээвэрлэлт аюулгүй, үнэгүй байх.

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт



Хүний
нөөцийн
менежмент
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X
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Амьдрах байр сууцыг шаардлага хангасан
материал ашиглаж байгуулах ба
холбогдох засвар үйлчилгээг хийж, аливаа
хог хаягдлаас ангид цэвэр байлгах.
Бүх ажилчидтай гэрээ хийхээс өмнө сайтын
нөхцөл байдал, ялангуяа уурхайн хот суурин
газраас алслагдсан талаар мэдээлсэн байна.
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Компанийн зүгээс ажилчдын пасспорт, үнэмлэхийг
авах ба 18-аас доош насны хүнийг аюултай ажил
(насыг тодорхойлно) эрхлүүлэхийг хориглоно. Бүх
ажилчдыг шинээр ажилд ороход заавал суух
шаардлагатай сургалтанд хамруулах ба тус
сургалтаар ажилтны эрх үүрэг, үүсэж болох
зөрчлүүд, орчин үеийн боолчлолын талаар
мэдлэгийг олгосон байна. Сахилгын арга
хэмжээнүүд нь тодорхой байх ба ногдуулах
торгуулийн дүнгийн хэмжээг журмын дагуу дүрэм
зөрчсөнтэй пропорциональ байдлаар тогтоох
бөгөөд ажилчдад гаргасан шийдвэрт гомдол
мэдүүлж, өөрийгөө өмгөөлөх боломж олгоно.
Хүний нөөцийн менежментийн бодлогод заасны
дагуу ажилд авах, цалин (ижил төрлийн ажилд
ижил тэгш цалин олгох зарчмыг баримтлах),
урамшуулал олгоход хувь хүний үзэмж, хүйсээр
гадуурхахгүй байх бодлого баримтлах.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

Ажилчдад гомдол мэдүүлэх механизмыг
хэрэгжүүлж, бүх ажилчдад нээлттэй болгох.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө
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ID

E05

Нөлөөлөл

Орон нутгийн
инфляц

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс

1.4.1. хэсэгт
дурдсан бүх
төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс,
ялангуяа
тогтмол
орлоготой
хүмүүс.
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Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

Хаал
т
-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудад Хүний
нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөж
ажиллах шаардлага тавих. Туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудыг Туслан гүйцэтгэгчийн болон
худалдан авалтын менежментийн төлөвлөгөөний
дагуу зохицуулах ба тус шаардлагуудыг мөрдөж
байгаа эсэхэд тогтмол нийцлийн мониторинг хийх.

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт





Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

Туслан
гүйцэтгэгчийн
болон худалдан
авалтын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Төслийн хүрээнд гэрээт байгууллагуудыг өөрийн
ажилчдад эрх тэгш хандаж байгаа эсэх болон
бүхий л хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтэд
хяналт тавих.



Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Инфляцийн түвшинд хяналт тавих зорилгоор
сумын захиргаа болон өртөмхий бүлгийн
хүмүүстэй байнгын харилцаатай ажиллаж, түүний
үр дүнгээс хамааран зорилтот ажлууд болон
хугацаат ажлуудыг гүйцэтгэх арга хэмжээг
хэрэгжүүлж ажиллах.



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Бусад харьцуулж болохуйц төслүүдтэй
пропорциональ хэмжээгээр цалин олгох (улсын
дундаж болон аж үйлдвэрийн салбарын стандарт
хэмжээгээр).



Хүний
нөөцийн
менежмент
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Төслийн
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өртсөн
хүмүүс

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа

Хаал
т

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

Үлдэгдэл ач
холбогдол

ийн
төлөвлөгөө
E06

Улсын болон
орон нутгийн
төсвийн орлого
нэмэгдэх

1.4.1. хэсэгт
дурдсан бүх
төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүс
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X

X

-

Компанийн зүгээс засгийн газарт төлөх төлбөрийг
өөрийн санхүүгийн тайлагнах эрх үүргийн дагуу
төлж барагдуулах.



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын талаар орон
нутгийн захиргаатай Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээ (ОНХАГ) байгуулан хамтран
ажиллана. Тус гэрээ нь хуулийн дагуу хүлээх
хариуцлага болон компани гэрээний хэрэгжилтийг
хангана.



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежмент
ийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Орон нутгийн ард иргэдтэй тогтвортой харилцааг
эрхэмлэж мөн улс, орон нутгийн хэмжээнд
санхүүгийн хувь нэмэр бүхий холбогдох төлбөрийг
төлж, орон нутгийн эдийн засагт хувь нэмэр
оруулан, нутгийн ард иргэдийн ХАТ-ийн талаарх
ойлголтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежмент
ийн
төлөвлөгөө
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ID

E07

Нөлөөлөл

Орон нутгийн
хөгжлийн
санаачилгууд

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс
1.4.1. хэсэгт
дурдсан бүх
төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүс

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

X
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X

Хаал
т
-

-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Доорх арга хэмжээнүүдээс гадна E01, E02, E03,
E06 –т дурдсан арга хэмжээнүүд нь тус
нөлөөллийг бууруулна.

ОНХАГ-г эцэслэхээс өмнө нутгийн ард иргэдтэй
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, орон нутгийн
хөгжлийн боломжит ажлуудыг тодорхойлно.
Амжилттай хэрэгжүүлж буй орон нутгийн хөгжлийн
ажлуудын талаарх мэдээлэл авснаар цаашид
орон нутгийн хэрэгцээ, оролцоог (тэтгэлэгт
хөтөлбөр, усны асуудлаар хийх ажлууд, г.м)
нэмэгдүүлэх.
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Хүний
нөөцийн
менежмент
ийн
төлөвлөгөө



Туслан
гүйцэтгэгч
ийн болон
худалдан
авалтын
менежмент
ийн
төлөвлөгөө



Орон
нутгийн
хамтын
ажиллагаан
ы
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ID

Нөлөөлөл

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
хүмүүс

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

Хаал
т
-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Хэрэгжүүлж буй орон нутгийн хөгжлийн бодлогоос
гадна, ОНХАГ-г хэрэгжүүлэхэд зааварчилгаа
бүхий Орон нутгийн хамтын ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. Үүнд
дараах зорилтуудыг тусгах:
 Засгийн газар, олон улсын донор
байгууллагууд, бусад бүс нутгийн хувийн
компаниудтай хамтран ажиллах
түншлэлийг бий болгож, санхүүжилт олох
боломжуудыг эрэлхийлэх;



Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт



Үлдэгдэл ач
холбогдол

Орон
нутгийн
хамтын
ажиллагаан
ы
төлөвлөгөө

Нөлөөлөлд суурилсан орон нутгийн
хөгжлийн үйл ажиллагааг сонгож, төслийн
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдийг
хамруулах;



E08

ХАТ-ийн
хаалтын үе
шатанд шууд,

1.4.1. хэсэгт
дурдсан бүх
төслийн
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-

-

X

Тогтвортой байх үр дүнг баримтлан хүний
капиталд (хөрөнгийн зарцуулалт, дэд
бүтэц бус) хөрөнгө оруулалт хийхэд ач
холбогдол өгөх. Компанийн зүгээс
хэрэгцээ шаардлагатай байдал ач
холбогдол өгөх ба оролцоот төлөвлөлт,
хэрэгжилтэд нэн тэргүүнд анхаарснаар
ард иргэдийн хөгжлийн төлөвлөгөөний
тогтвортой байдал, амжилтад чухал нөлөө
үзүүлнэ.
ХАТ-ийн ажилчдыг тараах ажлыг зохицуулах
хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулах.
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өртсөн
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өртсөн хүмүүс
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Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
-

Хаал
т
X

X

X

X

X

X

X

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

Хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд
цомхотгол хийгдэхтэй холбоотойгоор Монгол
Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, ЕСБХБ-ны 2-р
Гүйцэтгэлийн шаардлагын дагуу ажилчдад
мэдэгдэл хүргэх мөн үүнтэй холбоотойгоор
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, тэтгэмжийн багцыг
санал болгох ажлуудыг гүйцэтгэх.
Монгол Улсад Эрдэнэ Монгол компанийн
хэрэгжүүлж буй бусад төсөл бий бол ХАТ-ийн
ажилчдыг тус төслүүдэд шилжүүлэн ажилд авахад
анхаарах.
Бүх ажилчдад сургалтад хамрагдсан, хөдөлмөр
эрхэлж байсныг баталгаажуулах гэрчилгээ олгох.

Хаалтын
менежментийн
төлөвлөгөө
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Хаалтын
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Хаалтын
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Үлдэгдэл ач
холбогдол

Ашигласан материал
Англо Американ Сервисэс ЮК лимитэд. (2012 он). Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний багаж,
Хувилбар 3.
Эрдэнэ Монгол ХХК. (2019 он). Эрдэнэ Монгол компанийн Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээний хүрээнд оруулсан хувь нэмрийн хураангуй 2014 – 2018 он.
Фрейзер, Ж., Батдорж, Б., Кунц, Н. (2018 он). Уурхайн ашиглалтын хугацаанд үнэ цэнийг
бий болгож, иргэдтэй хуваалцах нь: Монгол Улсын Эрдэнэ Ресурс Девелопмент
Корпорацийн кейс. Бритиш Колумбын Их Сургууль.
Фрейзер, Ж., Кунц, Н., Батдорж, B. (2019 он). Ашигт малтмалын хайгуулын төслүүд үнэ
цэнийг бий болгож, олон нийттэй хуваалцаж чадах уу? Монгол Улсын кейс судалгаа.
Нөөцийн бодлого, 101455
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C10: ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ГАЗАР АШИГЛАЛТ
Танилцуулга
Энэхүү бүлэгт Хөндий Алтны Төслийн барилгажилт, ашиглалт, хаалтын үе шатны үйл
ажиллагааны явцад бий болох газар ашиглалт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн болзошгүй
нөлөөллийн үнэлгээг тусгав. Уг бүлэгт газар ашиглалтад нөлөөлж болохуйц нөлөөллүүдийг
багасгахад авч хэрэгжүүлэх удирдлагын болон тусгай бууруулах арга хэмжээ мөн үр
ашигтай нөлөөллүүдийг дээд зэргээр ихэсгэх арга хэмжээнүүдийг мөн тусгасан болно.
Газар ашиглалтын бодлого журам стандарт болон газар түрээслүүлэгчийн
шаардлага
Бүлэг А2 ХАТ-ийг авч хэрэгжүүлэхэд мөрдөх бодлого журам болон хууль зүйн хамрах
хүрээнд тавигдах шаардлагууд.
Үнэлгээний аргууд
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Газар зүйн хамрах хүрээ
ХАТ-ийн газар ашиглалтын Б13 бүлэгт нөлөөлийн бүсэд заасны дагуу газар зүйн хамрах
хүрээний үнэлгээг тодорхойлсон болно. ХАТ-ийн үнэлгээнд Баянхонгор аймгийн дараах сум
багт харьяалагддаг газруудын байгаль орчинд шууд болон шууд бусаар үзүүлэх
нөлөөллийг тусгасан. Үүнд::
•

Шинэжинст сум (Уртын голын баг) – ХАТ-ийн ашигт малтмалын лицензийн
талбай (АМЛТ) болон Шинэжинст сумын төвөөс тус төслийн уурхайн
талбайд нэвтрэх зам хүртэл;

•

Баян-Өндөр сум (Идрэн баг) ХАТ-ийн ашигт малтмалын лицензийн талбайд
(АМЛТ) байрладаг.

Төслийн дунд шатны үйл ажиллагааны хамрах хүрээ
ХАТ-ийн дунд шатны үйл ажиллагаа нь барилгын ажил, ашиглалт болон хаалтын үйл
ажиллагааны явцыг хамарна.
Техникийн хамрах хүрээ
ХАТ-ийн нийгэм эдийн засгийн үнэлгээний хамрах хүрээг 2019 оны 6-9 сарын хооронд
явуулсан судалгааны ажлын хүрээнд төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хүмүүс, ойр
орчны газар, барилга байгууламж нөлөөлөлд өртөж болохуйц газруудыг судалгааны ажлын
хүрээнд тодорхойлно. ХАТ-ийн техникийн хамрах хүрээнд үндэслэн уг төсөлтэй
холбоотойгоор газар ашиглалтад учрах сөрөг нөлөөллийг үнэлсэн бөгөөд үүнд газар
эзэмших, албадан нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой EBRD PR5-д тодорхойлсон бодит
болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийг харгалзан үзэж нөлөөллийг тодорхойлсон
болно.
•

Хэрэв төслийн бүсэд амьдардаг хүмүүс газар эзэмшдэг, эсвэл төслийн
хүрээнд ашиглахтай холбоотойгоор өөр газар луу нүүх шаардлагатай бол
бодит нүүлгэн шилжүүлэлт хийнэ.
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•

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, бэлчээрийн талбай нь алдагдах эсвэл
өөрийн хөрөнгөд нэвтрэх боломж нь хомсдох улмаар амьжиргаанд нөлөөлөх
тохиолдолд эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт хийнэ.

Уг бүлэгт бодит нүүлгэн шилжүүлэлт бараг хийгдэхгүй байх гэж үзэн эдийн засгийн нүүлгэн
шилжүүлэлтэд гол анхаарал хандуулсан болно.
Үнэлгээний арга
Болзошгүй нөлөөлийг А3 Аргачлал бүлэгт заасан ерөнхий аргачлалыг ашиглан үнэлгээг
хийж гүйцэтгэв.
•

2019 оны 8 сард ESIA багийн хээрийн судалгааны ажлын явцад хийсэн
ажиглалт

•

Оролцогч талуудын зөвлөгөөний үр дүнг A6 бүлгийн (Оролцогч талуудын
оролцооны хэсэг) бүлгээс үзнэ үү.

•

Мэргэжилтнүүдийн дүгнэлт

•

ESIA баг нь урьд нь ижил төстэй нийгмийн болон байгаль орчны төслүүд дээр
ажиллаж байсан туршлагатай.

Ач холбогдлын шалгуур үзүүлэлтүүд
Болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдлыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн хүлээн авах
чадвар (ТНӨХ), нөлөөлийн хамрах хүрээг хослуулан тодорхойлов. Газар ашиглалтад
өртсөн хүмүүсийн хүлээн авах чадвар, нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хүснэгт 1,2-т
тус тус үзүүлэв. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс болон нөлөөлийн төрлийг хүмүүсийн хүлээн авах
чадвар болон нөлөөлийн түвшингээр нь хуваарилж матрицын аргаар аргачлалын А3 Бүлэгт
тодорхойлон үзүүлсэн болно.
Хүснэгт 1 Газар ашиглалтын гол шалгуур үзүүлэлтүүд
Ач
холбогдолын
түвшин
Их
Дунд
Бага

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс
Амьдрах бололцоо тааруу, амьжиргааны түвшин муутай төслийн нөлөөлөлд
өртсөн айл өрхүүд тухайн өөрчлөлтөд зохицох эсвэл амьдралын чанараа
сайжруулах
Төслийн нөлөөлөлд дунд зэрэг өртөж буй айл өрхүүд тухайн өөрчлөлтөд дасан
зохицох эсвэл амьдралын чадвараа дээшлүүлэх.
Төслийн нөлөөлөлд маш бага хэмжээгээр өртөж буй айл өрхүүд тухайн
өөрчлөлтөд дасан зохицох эсвэл амьдралын чанараа дээшлүүлэх

Хүснэгт 2 Газар ашиглалтад нөлөөлөх шалгуур үзүүлэлтийн хэмжигдхүүн
Нөлөөллийн
хэмжигдхүүн
Их

Нөлөөллийн төрөл

Цаг хугацаанаас үл хамааран орон нутгийн удирдлагууд олон тооны хүмүүс эсвэл
бизнесийн байгууллагуудад нөлөөлөх нөлөөлөл.
Дунд
Тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлаас хамааран хэсэг бүлэг хүмүүст болон
бизнесийн байгууллагуудад нөлөөлж болох ба энэ нь цаг хугацаанаас үл
хамаарна.
Бага
Тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан цөөн тооны хүмүүст нөлөөлөх
магадлалтай, 2 жил хүртэл түр хугацаагаар эсвэл цаг хугацаанаас үл хамаарч
болно.
Маш бага
Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүст хэмжигдэхүйц эсвэл мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх
магадлал бага байгаа тул ерөнхийдөө материаллаг нөлөөлөл үзүүлэхгүй.
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Үр ашигтай

Нөлөөлөлд өртсөнөөр эерэг давуу талтай болон ашиг тустай нөлөөллийг хүртэх

Болзошгүй нөлөөллүүд
Малчид болон төслийн нөлөөлөлд өртөж буй бусад хүмүүс
2019 оны 8-р сард хэрэгжүүлсэн төслийн суурь судалгааны үр дүнг Газар Ашиглалтын Б13
Бүлэгт малчдын зуслан болон худгийн байршлыг тусгаж үзүүлэв. Төслийн нөлөөллийн
бүсэд өртөж болзошгүй малчин өрхүүд болон төслийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор
нөлөөлөлд өртөж болохуйц дэд бүтэц үүнд,төслийн талбайд нэвтрэх зам зэргийг дор
үзүүлэв.
•

ХАТ-ийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор үүсэж болох ямар ч болзошгүй нүүлгэн
шилжүүлэлт хийгдэхээргүй байна.

•

Шинэжинст сум, Уртын голын багт Баян Хөндийн (АМЛТ) ашигт малтмалын
талбайд малчин өрхийн бүртгэгдсэн 3 өвөлжөө байдаг ба энэ нь Баян
Хөндийгөөс 10 км хүртэлх зайд оршдог. Мөн Шинэжинст сум нь Баян
Хөндийтэй хиллэдэг хилээс хамгийн ойрхон ойролцоогоор 1,6 км – т оршдог.

•

Алтан Нар /Баян Өндөр сумын Идрэн баг/
Алтан Нараас 10 км- ын зайд орших малчин өрхийн бүртгэгдсэн 4 өвөлжөө
байна. Үүний 3 нь Шинэжинст сумын Уртын гол багт харьяалагддаг ба 4 дэх
өвөлжөө нь Идрэн багт харьяалагддаг.

•

Төслийн талбайд нэвтрэх зам / Шинэжинст сум Уртын голын баг /
Төслийн талбайд нэвтрэх замын 2 талаар хамгийн ойр нь 0,01 км-ээс 2,5 кмт байрлах нийт малчин өрхийн 29 бүртгэгдсэн өвөлжөө байна.

•

Мөн түүнчлэн, дээр дурдагдсан тодорхой байршлуудад малчид 4 улиралд
өргөн уудам нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг тул зарим тохиолдолд
малчид болон мал сүрэг тодорхой нөлөөллийн бүсэд байж болно гэж үзэж
байна.

•

ХАТ-ийн төслийн нөлөөллийн бүсэд байрлаж буй бүх малчин өрхийн өвөлжөө,
зуслан, худаг, бэлчээрийн талбай зэрэг нь төслийн хэрэгжилттэй
холбоотойгоор шууд болон шууд бус болзошгүй нөлөөлөлд өртөнө.

ХАТ-ийн ашигт малтмалын лицензийн талбайн орчимд 10 км бүсэд байрлах Алтан Нарын
газар ашиглалт, агаарын чанар, усны нөөц, зам тээврийн хөдөлгөөний бүлэгт тодорхойлсон
нөлөөллийн бүсийг харгалзан болзошгүй нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлов. Төслийн
талбайд нэвтрэх 5 км замын хоёр талын 2,5 км талбайг газар ашиглалт, агаарын чанар,
усны нөөц, зам тээврийн хөдөлгөөний бүлэгт тодорхойлсноор төслийн талбайд нэвтрэх
замын нөлөөллийн бүс дэх тоосжилт харьцангуй их байгаа учир нь өдөр тутмын бэлчээрийн
бог малын хөдөлгөөн мөн түүнчлэн усны эх үүсвэрээс 2,3 км-т оршдог өрхийн судалгаанд
хамрагдсан хүмүүсийн мэдээлснээр нөлөөллийн бүсийн дундаж зайд оршдог гэж
мэдээлсэн.
Нөлөөллийн эх үүсвэр – Барилга байгууламж ашиглалтын явц
ХАТ-ийн барилгын ажлын үе шат нь 12 сар хүртэлх хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд уурхай
болон холбогдох дэд бүтцийг барьж ашиглалтанд оруулах зорилгоор байнгын газар
эзэмших эсвэл газар хуваарилах шаардлагатай байна. 90 га орчмын талбайд хашаа
босгоход ойролцоогоор 150 га хязгаарлагдмал газар шаардлагатай. Эрдэнэ Компани нь
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Баян Хөндийн талбайд эхлээд Боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж байгаа
бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор дэд бүтцийг байгуулж Алтан Нар талбайг 2026 он гэхэд
хамгийн бага байгууламжтайгаар дагуул үйл ажиллагаа явуулдаг газар болгохоор
төлөвлөж байна. Баян Хөндийн орд нь Шинэжинст сумын Уртын гол багт, Алтан Нарын орд
нь Баян Өндөр сумын Идрэн багт байрладаг. Уурхайн талбай болон холбогдох дэд бүтцийг
тойруулан хамгаалалттай хашаа хийнэ.
Уурхайг барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газраас гадуур түр барилга байгууламж
барих, ашиглахыг хориглоно. Мөн түүнчлэн, төслийн талбайгаас гадна 1 га-аас бага
хэмжээтэй материал олборлодог карьер байгуулахаар төлөвлөж байна.
Шинэжинст сумын Уртын гол багийн төвөөс ХАТ-ийн талбайн нэвтрэх хэсгийн хооронд
ойролцоогоор 70 км орчим шороон замын зарим хэсгийг барилгын ажлын хүрээнд
хэсэгчилсэн байдлаар шинэчлэлт хийх шаардлагатай. Барилгын ажлын явцад төслийн
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг өдөрт дундаж нь ойролцоогоор 7.5 гэж тооцдог ( эсвэл
одоогийн байгаа замын хөдөлгөөний дундаж эрчимжил дээр 13%-аар ихэсгэж тооцож
болно) Ашиглалтын явцад замын хөдөлгөөний эрчимжлийг бууруулж өдөрт ойролцоогоор
4 тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцохоор тооцвол замын хөдөлгөөний эрчимжил
дээр ойролцоогоор 1% нэмж тооцно.
ХАТ-ийн цэвэр усны хангамжийг Шинэжинст сумын Уртын гол багт байрладаг Баян Хөндийн
ашигт малтмалын лицензийн талбайгаас урагш 1-3 км-т байрладаг Хүрэн Цав болон Босгын
Сайрын сав газрын гүний уснаас хангана.
Газар ашиглалтын нөлөөллийн эх үүсвэрүүд гол төлөв Шинэжинст сумын Уртын гол баг,
болон Баян-Өндөр сумын Идрэн багт бага хэмжээгээр үүснэ. Уртын гол багт Баян Хөндийн
орд байрладаг бөгөөд энэхүү бүтээн байгуулалтад ХАТ-ийн ихэнх дэд бүтэц, боловсруулах
байгууламж, амьдрах байр, төслийн талбайд нэвтрэх зам зэрэг багтана. Идрэн багт Алтан
Нарын ил уурхай байрлах бөгөөд хог хаягдлын талбай мөн Алтан Нараас Баян Хөндийтэй
холбосон олборлолт тээвэрлэх замын нэг хэсэг нь багтсан.
Энэхүү бүлэгт дараах нөлөөллийн үзүүлэлтүүдийг тусгаж оруулав.
•

Бэлчээрээ алдах, бэлчээрийн хомсдолд орох, бэлчээрийн талбайд
нэвтрэхэд хязгаарлалт үүсэх зэргээс шалтгаалан үүсэх эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт хийх

•

Бэлчээр ашиглагчдад тулгамдсан асуудлын улмаас бэлчээрийн нөлөөлөл,
ялангуяа чимээ шуугиантай, тоостой, чичиргээтэй г.м

•

Бэлчээр ашиглах боломжийг хязгаарлах зэргээс болж бэлчээрийн хомсдолд
орох, бэлчээрийн өрсөлдөөн, зөрчил нэмэгдэх

•

Төслийн үйл ажиллагааны хаалтын дараа бэлчээрийн талбайд хуучин шиг
нэвтрэх боломжтой болох мөн газар ашиглаж дууссаны дараах нөхөн
сэргээлтийн байдал

Газар ашиглалтад нөлөөлж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг дараах бүлгүүдийн үнэлгээ
хэсэгт үзүүлэв.
•

С2 бүлэгт тоос шорооны улмаас бэлчээрийн талбайд доройтол үүсэх үүнд
уур амьсгал, агаарын чанарын байдал

•

С5 бүлэгт Малчдын худагт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл усны нөөц
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•

С13 бүлэгт замын хөдөлгөөний улмаас малчдад болон мал сүрэгт үзүүлэх
нөлөөллийг тээврийн хөдөлгөөний хэсэгт үзүүлэв.

Алтан Нарын ордын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хоёр ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөлтэй талбайн хоорондох замыг сайжруулж Алтан Нарын ордоос Баян Хөндийн
боловсруулах үйлдвэрүүдэд хүдэр зөөдөг машинууд уг замыг ашиглахтай холбоотой
тодорхой нөлөөлөл үүсэж болзошгүй. Үүнд улирлын чанартай зуслан, өвөлжөө бэлчээрийн
талбайн чанар муудах, уул уурхай, зам тээврийн явцад үүссэн шороо тоос болон бусад
хуримтлагдсан бохирдуулагч бодистой холбоотойгоор бэлчээрийн чанар муудаж, малчдын
худагт нэвтрэх боломж буурах зэрэг багтана. Алтан Нарын ордыг ашиглахтай холбоотой
газар ашиглалт, амьжиргаанд үзүүлэх тодорхой нөлөөллийг Эрдэнэ Монгол компани
дараачийн шатанд сайжруулан ашиглах тохиолдолд нэмэлт үнэлгээ хийх шааардлагатай.
Хохирлыг багасгах ба зайлсхийх хүчин чармайлт
ХАТ-ийн бүх бүрэлдэхүүн хэсэг нь хүн ам цөөтэй суурин газар байдаг. Төслийн бүхий л үйл
ажиллагааны явцад малчид бэлчээрийн талбайгаа алдах эсвэл мал аж ахуйн үйл
ажиллагаанд саад учирч болзошгүйтэй холбоотойгоор Эрдэнэ Монгол компани нь эдийн
засгийн хохирол учруулахаас зайлсхийж байна.
Уурхайн талбай: Дээр дурдсанчлан, уурхайн талбай нь барилгын ажлын болон
үйлдвэрлэлийн явцад ашиглахаар босгосон тусгай хашаанд байрлах бөгөөд хүрээлэн буй
орчин, байгаль орчин болон нийгмийн нөлөөллийг урьдчилан таамаглаж аль болох бага
газарт үйл ажиллагаа явуулснаар бэлчээрийг нийтийн хүртээлд олгох боломжтой болно.
Уурхайн талбайд нэвтрэх зам: Төслийн талбайд нэвтрэх хэсгийн одоогийн шороон замыг
малын бэлчээр болон малчдын үйл ажиллагаанд саад учруулах явдлыг багасгах зорилгоор
барьж байгуулсан. Дээр дурдсанчлан хамгийн ойрхон өвөлжөө нь төслийн талбайд нэвтрэх
замаас ойролцоогоор 0.01 км-т байрладаг. Барилгын ажлын болон ашиглалтын үе шатыг
дэмжих зорилгоор шороон замын зарим хэсэгт хэсэгчилсэн засвар хийгдэнэ.
Бусад нөлөөллийг үнэлэх
Барилга байгуууламж болон үйлдвэрлэлийн нөлөөлөл
Барилга байгууламж ба ашиглалт нь төстэй шинж чанартай учраас нөлөөллийг хамтад нь
авч үзэв.
Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, хязгаарлалт, бэлчээрийн хүртээмж хомсдох
Барилга байгууламжийн болон ашиглалтын явцад ХАТ-ийн талбай болгож ойролцоогоор
150 га талбайг ашиглахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд үүний 90 га орчимд хашаа барьснаар
олон нийтийн нэвтрэх хөдөлгөөнөөс тусгаарлаж, аюулгүй байдлыг хангах бөгөөд ингэснээр
орон нутгийн малчид улирлын чанартай бэлчээрт нэвтрэх боломж хомсдох юм. Мөн ХАТ нь
уурхайн талбайд нэвтрэх хэсгийн замд хэсэгчилсэн зам засварын ажил хийх бөгөөд
ингэснээр малчид, болон улирлын чанартай бэлчээрийн талбайд нэвтрэх эрх
хязгаарлагдаж бэлчээр ашиглах боломжийг хомсдуулж, хязгаарлаж болзошгүй юм.
Нүүдэлчний мал аж ахуй нь өргөн уудам нутгийг хамарч бэлчээрлүүлэх зорилготой
уламжлалт мал аж ахуй бөгөөд бэлчээрийн хүртээмжийг хомсдуулах, хязгаарлах, эсвэл
тасалдуулах нь малчид орлого, амьжиргаагаа алдах явдалд хүргэж болзошгүй байна.
Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг тодорхойлохдоо сум, багийн түвшинд
малчид, нутгийн удирдлагуудтай зөвлөлдөх замаар хийдэг. Үүнд 2019 оны 8 сард бүх
малчид болон өвөлжөө нь төслийн нөлөөллийн бүсэд орсон малчдыг оролцуулан нийгмийн
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суурь судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба газар ашиглагчдын эрх үүрэг, тухайн газарт
хааяа очиж үзэх боломжтой бусад хүмүүс зэрэгтэй харилцан зөвлөлдсөн болно.
Бэлчээрийн газар нутаг нь хуулиараа мал аж ахуй эрхэлдэг малчдын нийтийн өмч тул бүх
малчид малаа бэлчээрлүүлэх тэгш эрхтэй. Газар ашиглалтын Б13 бүлэгт тодорхойлсноор
малчдын зуслан, өвөлжөөнүүд, бэлчээрийн талбай нь тогтмол нэг газраа байрлах албагүй,
учир нь тэжээлийн байдал, малын тоо, цаг агаарын нөхцөл байдал, малчин өрхийн хувийн
хэрэгцээ зэргээс шалтгаалан жилээс жилд өөрчлөгдөх боломжтой гэж үзсэн. Нөлөөллийн
бүсэд өртсөн газар нутгийн ихэнх хэсэг нь төрийн өмчид харьяалагддаг ба ХАТ-ийн
төлөвлөж буй дэд бүтцийн 20 км-ийн зайд тариалангийн талбай байхгүй уламжлалт мал аж
ахуйд ашиглах боломжтой газар байна. Монгол Улсын 1992 оны Үндсэн хууль, 2002 оны
Газрын тухай хуульд заасны дагуу малчинд бэлчээрийн зориулалтаар бус өвөлжөө болгож
ашиглах зорилгоор Газар эзэмших гэрчилгээг Сумын Засаг Даргын Тамгын Газраас олгосон
байдаг.
Б13 бүлэгт заасны дагуу Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумууд хоёулаа бэлчээр нь сийрэг,
улирлын чанартай хувьсдаг. Малчид жилд дунджаар таван удаа нүүдэллэдэг бөгөөд өвөл
хамгийн намуухан улирал байдаг. Энэ нь өвөлжөө болон бэлчээрийн байдлаас хамаарна.
2018 онд Уртын гол багт 192, Идрэн багийн нутагт 97 малчид бүртгэгджээ. Аймгийн
хэмжээнд 2010-2017 онтой харьцуулахад хоёр суманд малын тоо гурав дахин нэмэгдсэн
бол бэлчээрт хуваарилсан газар нэмэгдсэнгүй. Нийгмийн суурь судалгааны ажлын явцад
тогтоосон малын үйлдвэрлэл бэлчээрийн эзлэх хувьтай пропорциональ байна. Малын тоо
хэмжээ нь бэлчээрийн талбайн эзлэх хувьтай тэнцүү байна. Малчдын өрхийн орлогод
малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнэ, дэлгүүрээс хол байх болон тээврийн зардал зэрэг
нэмэлт хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг.
2019 оны 8-р сард (зуны улиралд) хийсэн нийгмийн суурь судалгааны ажлын тайланд Баян
Хөндий болон Алтан Нар ашигт малтмалын лицензийн талбайн аль алинд нь 20 км-ийн
зайд малчид суурьшаагүй байсан байна. Эдгээр судалгаанаас харахад малчид улирлын
чанартай бэлчээрийн хүрэлцээнээс хамаарч үе үе мал бэлчээрлүүлж байгааг харуулж
байна. Эрдэнэ Монгол компани 2011 оноос хойш хайгуулын ажил гүйцэтгэсээр ирсэн бөгөөд
2016 онд хийсэн суурь судалгаанд нэлээд хэдэн жилийн турш лицензийн талбайн
ойролцоох бэлчээрийг малчид үе үе ашигласаар ирсэн. (Эко Трейд 2017) (Зураг 1)
Дээр дурдсанчлан Уртын гол багт Баян Хөндийн ашигт малтмалын лицензийн талбайгаас
10 км зайд 3 өвөлжөө байдаг. Алтан Нарын талбайгаас 10 км зайд 4 өвөлжөө байдгийн 3 нь
Уртын гол багт, 4 дэх нь Идрэн багт байрладаг. Эдгээр өвөлжөөнүүдтэй холбоотой байнгын
дэд бүтэц байхгүй байна. Өвөлжөө ашиглах нь тухайн улирлын байдлаас хамаардаг харин
өвөлжөө эзэмших гэдэг нь тухайн өвөлжөөг жил бүр ашиглана гэсэн үг биш юм.
2019 оны 8-р сард хийсэн суурь судалгаанд Уртын гол багт 5 км-ийн зайд (замын хоёр
талаарх 2.5 км)-т малчин өрхийн 8 зуслан байсан. Эдгээр малчидтай хийсэн ярилцлага
ажиглалтаас үзэхэд улирлын чанартай бэлчээрээс хамаарч малчид энэ бүсэд малаа
бэлчээрлүүлж, төллүүлж байгаа тухай дурдав. Төслийн талбайн нэвтрэх замын хажуугийн
2.5 км-т (хамгийн ойр байрлах 0.01 км-ийн зайд) 29 өвөлжөө бүртгэгдсэн байдаг. Дахин
хэлэхэд, эдгээр өвөлжөөнүүдтэй холбоотой байнгын дэд бүтэц байхгүй байна (Зураг 2-т
бүртгэлтэй өвөлжөөг харуулав).
Төслийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох Баян Хөндийн ил уурхайн бүтээн байгуулалт, уул
уурхайн боловсруулалт ба холбогдох дэд бүтцийг багтаасан төслийн талбайд нэвтрэх хэсэг
нь Шинэжинст сумын Уртын гол багт байрладаг. Иймээс анхдагч нөлөөлөлд Уртын гол
багийн малчид орохоор байна. Тухайн нутаг дахь бэлчээрийн харилцан адилгүй байдлаас
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шалтгаалан малчдын хөдөлгөөн их байгаа тул Уртын гол багт байдаг улирлын чанартай
бэлчээр ашигладаг малчдын бэлчээр хомсдох, ашиглах боломж хязгаарлагдмал болж
болзошгүй тул Баян Хөндийн ордын ашиглалт, уурхайн нэвтрэх замд хийгдэх хэсэгчилсэн
зам засварын ажлуудтай холбоотойгоор бага зэргийн эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт
хийх магадлалтай байна.
Баян Хөндийн нөлөөллийн бүстэй холбогдуулан өвөлжөө нь нөлөөллийн бүсээс 10 км зайд
оршдог малчид өөр газарт байрладаг бэлчээрийн малчдыг бодвол нөлөөлөлд өртөх
магадлал нь харьцангуй өндөр, учир нь нөлөөллийн бүсэд ойрхон оршсноор малчид
өвөлжөөний эргэн тойрон дахь бэлчээрт нэвтрэх байдал хязгаарлагдмал болох, бэлчээр
хомсдох, зэрэг асуудлууд үүсч байгаа юм. Эдгээр малчид барилга угсралт, ашиглалтын
явцад бэлчээрийн талбай хомсдож бэлчээрийн талбайг ашиглаж чадахгүй байдалд хүрч
болзошгүй бөгөөд энэ явдал нь уурхайн ашиглалтын хугацаанд дуустал үргэлжлэх ба
улмаар уурхайн ашигласан олон хэсэгт нөхөн сэргээлт хийх, уул уурхай ашиглахаас өмнөх
үеийн хэлбэрт шилжүүлж ургамал, зүлэг тарина.
Алтан Нар ашигт малтмалын лицензийн талбай нь Идрэн багт байрладаг ба зөвхөн 2026
оноос л олборлож эхлэхээр төлөвлөж байгаа. Баян Хөндий болон Алтан Нарын 10 км
нөлөөллийн бүс нь Идрэн баг хүртэл өргөжиж байгаа хэдий ч Идрэн багаас Алтан Нар
нөлөөллийн бүсэд зөвхөн нэг өвөлжөө бүртгэгдсэн байна. Цаашид нийгмийн суурь
судалгааны ажлын явцад энэ бүсийг ашигладаг малчид олдоогүй бөгөөд нөлөөллийн
бүсийн бүс нутгийг улирлын чанартай ашигладаг. Идрэн багийн нөлөөллийн бүсэд оршдог
малчид улирлын чанартай эдийн засгийн хязгаарлагдмал нүүлгэн шилжилтийг хийх
боломжтой бөгөөд энэхүү нөлөөлөл нь Алтан Нар ордыг ашиглаж эхэлмэгц их хэмжээгээр
үүсэж болзошгүй.
Төслийн талбайн нэвтрэх замын нөлөөллийн бүсийн 5 км-т оршдог малчид ойролцоогоор
12 сарын хугацаанд барилгын ажил гүйцэтгэж байх үед, төслийн үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор малчид малын бэлчээрт нэвтрэх, малын хөдөлгөөн уулзвар хэсэгт
нэвтрэхэд бага зэргийн саад үүснэ. Эдгээр нөлөөлөл нь түр зуурын шинж чанартай. Барилга
угсралтын үед төслийн замын ачаалал нь одоогийн барилга ажлын явцад гарч болох суурь
судалгааны үзүүлэлтээс 13 орчим хувиар илүү байна. Хэдийгээр доорх нөлөөлөл нь уул
уурхайн ашиглалтын явцад үргэлжилдэг, удаан хугацаатай байдаг ч ашиглалтын явцад
замын хөдөлгөөний хэмжээ буурч, урьдчилан таамагласнаас замын хөдөлгөөн
ойролцоогоор 1 хувиар нэмэгдэх төлөвтэй байгаа тул бэлчээр ашиглалт, малын бэлчээрт
нэвтрэх зэрэгт маш бага нөлөөлөл үзүүлнэ.
Ерөнхийдөө энэхүү нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс өмнө нөлөөллийг
дунд зэргийн хэмжээтэй гэж үзэв. Дээр дурдсанчлан, барилгын ажлын ашиглалтын явцад
улирлаас хамаарсан улирлын чанартай бэлчээрийн өөрчлөлт, малчдын хөдөлгөөн ихтэй
байдал, бэлчээрийн талбай хомсдох зэрэг үүсэх нөлөөллүүд бага байгаа байдлаас үзэхэд
малчид эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт бага хийх нь тодорхой болж байна. Гэсэн хэдий
ч малчдын амьжиргаанд нөлөөлж болзошгүй өндөр магадлалыг харгалзан нөлөөллийг
багасгах нөлөөллийн ач холбогдлыг тодорхойлох шаардлагатай.
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Зураг 3 Малчдын хаваржаа болон зуншлагын бэлчээрийн талбай
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Зураг 4 Малчдын өвөлжөө
ESIA_C10_Газар ашиглалт.docx

Page 9

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C10: ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Барилгын ажил, ашиглалтын явцад тухайн нөлөөлийн бүсэд байгаа малчдад аль болох
бага хохирол учруулах мөн төслийн хаалтын үе шатанд малын бэлчээрийн талбайг анх
байсан байдалд нь эргүүлж оруулан сайжруулах, (тухайлбал бэлчээрийн талбайд нөхөн
сэргээлт хийх төслийн бүхий л үе шатанд газар ашиглалтыг үр ашигтай ашиглах нөхцөлийг
бүрдүүлж, боломжит арга хэмжээг авах талаар холбогдох оролцогч талуудтай хэлэлцэх нь
газар ашиглалтын чухал асуудал юм.
Монгол Улсад хэрэгжсэн бусад төслүүдийн авч хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн арга хэмжээ,
нөхөн олговрын туршлагыг судалснаар эдийн засгийг сайжруулах, амьжиргааг дээшлүүлэх
оновчтой хувилбарыг авч хэрэгжүүлэх юм. Нөхөн олговор олгож, амьжиргааг дээшлүүлэх
арга хэмжээний үр дүнд нь багуудын дунд нөхөн олговор авах болон авахгүй айл өрхүүдийн
хооронд нийгмийн хуваагдал үүсч болзошгүй. Энэ нь Монгол Улсын хуулиар бэлчээрийн
талбай бүх нийтийн эзэмшил тул хөдөөгийн хүн ам суурьшил багатай газарт эрсдэлтэй. Цаг
хугацаа өнгөрөх тусам нөхөн олговор авдаг болон авдаггүй айл өрхүүдийн хооронд зөрчил
үүсэж нийгмийн хурцадмал байдал үүсч болзошгүй. Тиймээс Эрдэнэ Монгол компанийн
хувьд төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хийгдэх эдийн засгийн нүүлгэн
шилжүүлэлт бага байгаа учраас бэлчээр нийтийн эзэмшлийг харгалзан нийтэд нь
амьжиргааг нь дээшлүүлэх арга хэмжээ авах нь зүйтэй.
Эрдэнэ Монгол компани нь дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж дараах арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.
•

Нутгийн захиргаа, малчидтай хамтран газар ашиглалт, амьжиргааны түвшинг
дээшлүүлэх, менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг тодорхойлох,
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

•

Малчдын Амьжиргааг Дээшлүүлэх Хөтөлбөр
Бэлчээрийн хүртээмж хомсдох, бэлчээрийн талбай алдагдах, бэлчээрийн
талбайд нэвтрэхэд хязгаарлалт үүсэх зэрэг бэлчээрийн нөлөөллийн шинж
чанарыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр Малчдын Амьжиргааг Дэмжих
Хөтөлбөрийг /МАДХ/ хэрэгжүүлнэ. МАДХ-ийг эхний ээлжинд Уртын гол багийн
нөлөөллийн бүсэд орсон өвөлжөөтэй малчдад, дараа нь (боломжтой бол аль
болох богино хугацаанд) Уртын гол багийн оролцох боломжтой бүх малчдад
хэрэгжүүлнэ. Алтан Нар ордыг олборлож эхэлснээр МАДХ –ийг Идрэн багт
хуваарийн дагуу явуулна. МАДХ-ийн зохион байгуулалт, менежментийн
хүрээнд малчид, баг, сумын удирдлага болон холбогдох бусад
мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулна. МАДХ-т энэ
чиглэлээр амжилттай ажиллаж байсан өмнөх малчдын амьжиргааны
хөтөлбөр, төслүүдийн адил давуу эрх ойлголтын талаар ойлголтыг малчдад
бий болгоход чиглэгдсэн болно. МАДХ нь орон нутгийн хамтын ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан өргөн хүрээтэй олон нийтийн
хөгжлийн санаачилга хөтөлбөрүүдээс тусдаа хөтөлбөр юм. Дараах зүйлийг
МАДХ-ийн хүрээнд дэмжиж болох сэдвийн төрлүүд гэж тодорхойлсон.
o

Бэлчээрийг хянах

o

Үр цацах, доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийх

o

Малын эрүүл мэндийн байдал болон

o

Ноолуурын чанар сайжруулах
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Малчдад сургалт явуулж, ур чадварыг хөгжүүлэх

o
•

Талбайн нэвтрэх замын хэсэгт Баян Хөндийн нөлөөллийн бүсэд өвөлждөг
малчин өрхөд малчдыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд тусгасан ерөнхий
заалтуудаас гадна нэмэлт хэлбэрээр дараах байдлаар тусламж олгох
боломжтой. Үүнд:
o

Баян Хөндийн нөлөөллийн бүсэд өвөлжөө нь байрладаг малчин өрхүүд
уурхайн бүтээн байгуулалт болон ашиглалтын явцад тусламж авах,
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх арга хэмжээнд хамрагдана. Мал аж
ахуй эрхлэн өвөлжөө ашиглаж байх хугацаанд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх
арга хэмжээ авах боломжтой юм.

o

ХАТ-ийн уурхайн барилгын ажлыг гүйцэтгэж байх явцад уурхайн
нэвтрэх замын 5 км-ийн бүсэд өвөлжөө нь байрладаг малчид тусламж
авах, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд туслалцаа авах эрхтэй.
Өвөлжөө нь нөлөөллийн бүсэд байрладаг малчин өрхүүд өвөлжөөгөө
мал аж ахуйн зорилгоор ашиглаж байгаа тохиолдолд малчдад
туслалцаа үзүүлнэ. ХАТ-ийн төслийг хэрэгжүүлэх явцад малчдад
тусламж үзүүлэх тохиолдол бүрийг авч хэлэлцэж үнэлгээний дагуу
туслалцаа үзүүлнэ.

Нөлөөлөлд өртсөн малчдад ноогдох нөхөн олговрын болон амьжиргааны
түвшинг дэмжих арга хэмжээг тодорхойлж, тохиролцох (өвөл, мал эмнэлгийн
үйлчилгээнд малчдад туслах зорилгоор тодорхой хэмжээний тэжээл өгөх
боломжтой)
ХАТ-ийн барилга угсралт, ашиглалтын ажил эхлэхээс өмнө нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй малчин өрхүүдтэй уулзаж, уг төслийн үйл ажиллагаа нь малын
бэлчээр, малын хөдөлгөөн, усны нөөц хүртээмжид нөлөөлж болзошгүй
талаар малчдад урьдчилан мэдэгдэж, зөвлөгөө өгөх. Уг хэлэлцүүлгээр
нөлөөллийг хэрхэн бууруулах, хамгийн бага байлгах талаар анхаарлаа
хандуулах болно (Оролцогч талууд болон менежментийн хөтөлбөрт).
•

Хэрэв малчин малын бэлчээрийг ашигт малтмалын лицензийн талбайд байх
боломжтой гэж үзэн шалтгаанаа тайлбарласан тохиолдолд Эрдэнэ Монгол
компани нь уг асуудлыг авч үзэн тухайн малчны бэлчээрийн талбай нь
аюулгүй байх тохиолдолд бэлчээрт нэвтрэх эрхийг олгоно.

•

Ажил эхлэхээс өмнө ажлын талбайг сайтар шалгах.

•

Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө (Тээврийн Хөдөлгөөн ба Тээврийн
Хэрэгсэл мөн дараах зүйлс орно) С13 Бүлэг-ээс үзнэ үү
o

Онцгой байдал үүсээгүй тохиолдолд бусад ХАТ-тэй холбоотой ямар
нэгэн тусгай тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг хориглох

o

Замын тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг
хянах

•

Төслийн ажил дууссаны дараа уг төслийн зориулалтаар ашигласан
доройтсон газрыг ХАТ-ийн Газрын Доройтлыг Хянах болон Нөхөн Сэргээх
Төлөвлөгөөний дагуу нөхөн сэргээлт явуулж хэвийн нөхцөлд оруулна.
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•

Гомдол гаргах журмыг мөрдөнө.

Бусад Нөлөөллүүд
Нөлөөлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний дараа нөлөөлллийг бага түвшинд
байна гэж үзнэ. Дээрх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр малчдад
үзүүлэх нөлөөллийн түвшинг ихээс дунд түвшин хүртэл бууруулна гэж үзэж байна. Иймд,
нөлөөллийг бууруулсны дараах ач холбогдлын түвшингээр бага гэж үзэхээр байна.
Дээр дурдсан удирдлагын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бэлчээрийн чанар сайжирч,
малын тоо толгой өсч, малын гаралтай бүтээгдэхүүн нэмэгдэж улмаар малчдын
амьжиргаанд эерэг өөрчлөлтүүд гарна гэж үзэж байна.

Бэлчээрийн талбайд дуу чимээ, тоос, чичиргээ сөргөөр нөлөөлөх нь
Тоосжилтын улмаас үүсэх бэлчээрийн доройтлын нөлөөллийг Цаг уур ба агаарын чанар С2
Бүлэгт, Малчдын ашигладаг худганд нөлөөлөх нөлөөллийг Усны Нөөц С5 Бүлэгт, малчид
болон мал сүрэгт тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нөлөөлөх нөлөөллийг Замын Хөдөлгөөн,
Тээврийн Хэрэгсэл С13 Бүлэгт тус тус үзүүлэв.
Уурхайн барилгын ажлын болон ашиглалтын явцад ХАТ-ийн ордоос салхины чиглэл дагуу
эргэн тойрны газруудад хүнд механизмын техник хэрэгсэл ажиллуулж, материал зөөхтэй
холбоотойгоор дуу чимээ гарч чичиргээ үүсэж тоос шороо босно.
Дээр дурдсан Баян Хөндийн нөлөөллийн бүсийн 10 км-т 3 өвөлжөө бүртгэгдсэн (хамгийн
ойр нь ойролцоогоор уурхайн лицензийн талбайн зурвасаас 1.6 км-т) ба Алтан Нарын
нөлөөллийн бүсэд 4 өвөлжөө бүртгэгдсэн байна.
Цаашдаа, төслийн талбайн 10 км-т байгаа улирлын чанартай бэлчээрийг ашиглах нь
бэлчээр ховордсон үед ашиглах, бэлчээрийн чанар хүртээмжийг сайжруулах боломжтой
юм.
Нөлөөллийн бүсийн 10 км-т оршдог өвөлжөөтэй малчдад дуу чимээ, чичиргээ, тоос шороо
нь бага зэргийн нөлөөлөл үүсгэнэ.
Барилгын ажил болон ашиглалтын явц нь урт хугацааны туршид үргэлжлэх бөгөөд
байгальд нөлөөлөх нөлөөлөл нь бага гэж үзэж байна.
Бусад улирлын чанартай бэлчээр ашигладаг малчдын хувьд одоогоор ямар нэгэн
нөлөөлөлд өртөх нь тодорхойгүй тул нэн тэргүүнд Уртын Гол багийн бүх малчид мөн
(Алтан Нар ордыг ашиглаж эхлэхээр) Идрэн багийн малчид нөлөөлөлд өртөж болзошгүй
гэж үзэж байна..
Бэлчээрийн талбай нь нийтийн эзэмшил тул бүх малчид эн тэнцүү ашиглах эрхтэй байдаг
учраас тодорхой нэг бэлчээрийн талбайг ямар малчин ашиглаж байгааг тогтооход ярвигтай
байдаг. Иймд Уртын Гол багийн бүх малчид шууд болон шууд бусаар нөлөөлөлд өртөнө
гэж үзэж байна..
ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, дуу чимээ
чичиргээнээс гарах тоос нь замын хажуу талын бүс нутгийг ашигладаг малчдад муугаар
нөлөөлдөг.
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Барилгын ажлын явцад замын хөдөлгөөн ихсэж (замын хөдөлгөөний хэмжээг дэр дурдсан
Тээврийн Хөдөлгөөн ба Тээврийн Хэрэгсэл С13 Бүлэг тодорхойлов), ашиглалтын явцад
тээврийн хөдөлгөөн багасна.
Барилгын ажил болон ашиглалтын явцад тээврийн хэрэгслийн эрчимжил бага байх
төлөвтэй байна. Уурхайн талбайд нэвтрэх хэсгийн хоёр талаарх (нийт 5 км-ын) 2.5 км-т
өвөлжөөтэй малчдад мөн нэвтрэх хэсэгт түр зуур (хамгийн ойрхон нь 500м-т) ойрхон
өвөлждөг малчдад хамгийн их төвөгтэй байхаар байна.
Улирлын чанартай бэлчээр ашигладаг Уртын гол багт амьдардаг бүх малчдад бэлчээрийн
талбай нь төслийн үйл ажиллагаа явуулах талбайтай хамгийн ойрхон байгаа тул Уртын гол
багийн бүх малчид болзошгүй нөлөөлөлд өртөнө гэж үзэж байна.
Малчдын дунд нийгмийн суурь судалгаа явуулахад уурхайн бүтээн байгуулалттай
холбоотойгоор малчид өмнө нь хэрэгжсэн Нүүрсний төслийн том оврын ачааны машинаар
нүүрс зөөснөөс болж их хэижээний тоос босож, бэлчээрийн газрыг доройтуулж, газрын үр
өгөөжийг муутгаж, малчдын усны нөөцөд маш муугаар нөлөөлж байсныг дурдаж санаа
зовниж байгаагаа хэлэв.
Иймд, барилгын ажил болон ашиглалтын явцад мөн зам ашиглалтаас үүдэн сөрөг
нөлөөлөл их гарч, тулгамдсан асуудал үүсэж байна.
Уурхайн ашиглалтын хугацаанд орон нутгийн нөхцөл байдлаас хамааран харьцангуй олон
тооны хүмүүст нөлөөлж болзошгүй тул нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авахаас өмнөх
нөлөөлөл нь дунд зэрэг байна гэж тодорхойлов. Төслийн нэвтрэх хэсгийн тээврийн
хөдөлгөөн нь уурхайн барилгын ажлын үед ихсэж харин ашиглалтын явцад буурах
төлөвтэй байна. Иймд, нөлөөллийн ач холбогдол нь нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээнүүдийн өмнөх чухал үзүүлэлт юм.

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Мөн дэр дурдсан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд дээр үндэслэн доорх арга хэмжээг
нэмэлтээр тусгаж оруулав.
•

Орон нутгийн иргэдтэй ХАТ-ийн талаарх нөлөөлөл, нөлөөллийн
менежментийн арга хэмжээ, төслийн хуваарь, орон нутагт төслийн талаар
илүү сайн ойлголттой болоход чиглэсэн үйл ажиллагааг орон нутгийн
иргэдийн дунд тогтмол зохион байгуулах, (нүүрсний төслийн яг эсрэг
байдлаар)

•

Агаар мандлын ялгаруулалтын менежмент хяналтын төлөвлөгөө, тээврийн
менежментийн төлөвлөгөө, болон дуу чимээ, чичиргээний менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх.

Бусад нөлөөлөл
Дээрх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн ч малчдад үзүүлэх нөлөөлөл
өндөр хэвээр байх төлөвтэй байна. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсны дараа
нөлөөллийн үзүүлэлтийг бага гэж тооцно.. Бусад нөлөөллийн ач холбогдолыг авч үзвэл
дунд зэрэг байна.

ESIA_C10_Газар ашиглалт.docx
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1.5.1.3 Бэлчээрийн талбай алдагдсаны улмаас бэлчээрийн өрсөлдөөн нэмэгдэх
ХАТ-ийн барилга байгууламж, ашиглалтын улмаас малчид малаа арай хол зайд
бэлчээрлүүлэх, бэлчээрийн бүсэд нэвтрэхэд хязгаарлалттай болох эсвэл бэлчээрийн
ердийн хэв маягаа өөрчлөхөд хүргэж болох юм. Хэрэв малчид нүүдэллэх нь багасвал зарим
бэлчээрийн талбайд хэтэрхий их бөөгнөрөл үүсэж бэлчээрийн доройтолд хүргэж, хөрш
зэргэлдээ малчдын хооронд зөрчилдөөн бий болж болзошгүй юм.
2019 оны 8-р сард хийсэн судалгааны ажлын үеэр малчид бэлчээрийн тухай маргаан
одоохондоо бага байгааг дурдаад хэрэв иймэрхүү бэлчээрийн асуудал үүсвэл хоорондоо
ойрхон байрладаг малчдын хооронд маргаан үүсдэг болохыг мэдэгдэв. Бэлчээрийн
өрсөлдөөн ихэссэнтэй холбоотой ХАТ-ийн бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа нь иймэрхүү
маргааныг улам хурцатгаж болзошгүй юм.
Малчдад үзүүлэх нөлөөллийн чанарыг дунд зэрэг гэж үзэж байна, учир нь улирлын
бэлчээрийн чанартай өөрчлөлт, малчдын бэлчээр солилт их, бэлчээрийн талбай алдагдах
явдал бага, бэлчээрийн талбайд нэвтрэх хязгаарлалт бага замын хөдөлгөөний ачаалал
багатайгаас шалтгаалан энэхүү нөлөөллийн хамрах хүрээг дунд зэрэг гэж тооцов. Тиймээс
нөлөөлөл бууруулахаас өмнөх нөлөөллийг дунд зэрэг гэж үнэлнэ.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 1.5.1.1 хэсэгт үзүүлэв.
Бусад Нөлөөлөл
Малчдад үзүүлэх нөлөөлөл дунд зэрэг нөлөөллийн үзүүлэлт нь бага байна. Иймд, энэ
тайланд танилцуулсан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний дараах
нөлөөллийн ач холбогдлыг нийтэд нь бага гэж үзэж байна.
Төслийн хаалтын үеийн нөлөөлөл
Бэлчээрийн талбай болон уурхайн ажиллагаа дууссаны дараах талбайд дахин
нэвтрэх
ХАТ-ийн уурхайн талбайг хааснаас хойш газар ашиглалтыг Засгийн газрын агентлагууд,
орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоотойгоор төслийн уурхайн ажлын талбай дахь
алдагдал, эдийн засгийн үр өгөөжийг уг бүсэд хамгийн их хэмжээгээр нөхөх зорилгоор
тодорхойлно.
Төслийн хаалтын ажиллагааны үед төслийн дэд бүтцийг буулгаж, газрыг хуучин байснаар
нь нөхөн сэргээнэ. Газрын гадарга дээрх сүйтгэлийг одоо байгаагаар нь хязгаарлаж нэмж
сүйтгэл учруулахгүй тул хаалтын ажиллагаанд нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзнэ. Нөхөн
сэргээлтийг уул уурхайн ажил дууссаны дараа хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд тодорхой
хугацаанд хийхээр төлөвлөж байна. Мөн уурхайн хаалтын ажиллагааны дараах хяналт
хийнэ. Газрыг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах нөлөөллийг эерэг гэж үздэг
бөгөөд ингэснээр газрыг найдвартай, аюулгүй, тогтвортой хэлбэрт оруулна. Мөн
нөлөөллийн орон зайн хэмжээ бага байх болно (жишээ нь төслийн үйл ажиллагаа явуулсан
газрыг) Засгийн газарт буцааж өгөх бөгөөд малчид цаашид урт хугацаанд ашиглах
боломжтой. Уурхайн хаалтын ажиллагааны дараах нөхөн сэргээлтийн үр нөлөө
ажиглагдах тул үүнийг бага зэргийн эерэг нөлөө гэж тооцдог.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Төслийн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
ESIA_C10_Газар ашиглалт.docx
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•

Уурхайн хаалтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор Хаалтын Менежментийн
Хөтөлбөр Боловсруулаж Хэрэгжүүлэх

Бусад Нөлөөлөл
Газар Ашиглалтад уурхайн хаалтын ажиллагаа, нөхөн сэргээлтийн ажлыг үр ашигтай
нөлөөлөл гэж үздэг.
Бусад нөлөөлөл болон нөлөөллийг бууруулах менежментийн арга
хэмжээний дүгнэлт
Болзошгүй бусад нөлөөллүүд болон нөлөөллийг бууруулахад авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээнүүдийг Хүснэгт 3-т жагсаалтаар үзүүлэв.

ESIA_C10_Газар ашиглалт.docx
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Хүснэгт 3 Газар Ашиглалтад Нөлөөлөх Нөлөөллийн Дүгнэлт
Код

Нөлөөлөл

Газар
Ашиглагчдын
Бүрэлдэхүүн хэсэг

LU0
1

Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт
(Малчдын
бэлчээрийн
талбай
хомсдох,
бэлчээрийн
талбайд
нэвтрэх
байдалд
хязгаарлалт
үүсэх)

Малчид/малчдын
зуслан, өвөлжөө
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Нөлөөллийн явц
Бар
Аши Хаал
илга глал т
жилт т
X
X
-

X

X

-

Газар ашиглалтыг сайжруулах
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хувиарлалт

Нутгийн захиргаа малчидтай хамтран
газар ашиглалт, амьжиргааны байдлыг
дээшлүүлэх,
менежментийн
төлөвлөгөөний биелэлтийг тодорхойлох,
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.



Бэлчээрийн хүртээмж хомсдох, буурах,
алдагдах зэрэг бэлчээрийн нөлөөллийн
шинж чанарыг харгалзан үзсэний үндсэн
дээр Малчдын Амьжиргааг Дэмжих
Хөтөлбөрийг /МАДХ/ хэрэгжүүлнэ. МАДХийг эхний ээлжинд Уртын гол багийн
нөлөөллийн бүсэд орсон өвөлжөөтэй
малчдад, дараа нь (боломжтой бол аль
болох богино хугацаанд) Уртын гол
багийн оролцох боломжтой бүх малчдад
хэрэгжүүлнэ. Алтан Нар ордыг ашиглаж
эхэлснээр МАДХ –ийг Идрэн багт
хуваарийн дагуу явуулна. МАДХ-ийн
зохион
байгуулалт,
менежментийн
хүрээнд малчид, баг, сумын удирдлага
болон
холбогдох
бусад
мэргэжилтнүүдтэй
зөвлөлдөх
уулзалтуудыг зохион байгуулна. МАДХ-т
энэ чиглэлээр амжилттай ажиллаж
байсан өмнөх малчдын амьжиргааны
хөтөлбөр, төслүүдийн адил давуу эрх
ойлголтын талаар ойлголтыг малчдад
бий болгоход чиглэгдсэн болно. МАДХ нь
орон нутгийн хамтын ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан
өргөн хүрээтэй олон нийтийн хөгжлийн
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Газар
ашиглалт
болон
малчдын
амьжиргааны
менежментийн
хөтөлбөр
Газар
ашиглалт
болон
малчдын
амьжиргааны
менежментийн
хөтөлбөр

Бусад
нөлөөлөл,
хүчин зүйлс

Бага зэрэг
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Код

Нөлөөлөл

Газар
Ашиглагчдын
Бүрэлдэхүүн хэсэг

Нөлөөллийн явц
Бар
Аши Хаал
илга глал т
жилт т

Газар ашиглалтыг сайжруулах
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хувиарлалт

санаачилга
хөтөлбөрүүдээс
тусдаа
хөтөлбөр юм. Дараах зүйлийг МАДХ-ийн
хүрээнд дэмжиж болох сэдвийн төрлүүд
гэж тодорхойлсон.
 Бэлчээрийг хянах;

X

X

-



Үр цацах, доройтсон бэлчээрийн нөхөн
сэргээлтийн ажил хийх





Малын эрүүл мэндийн байдал болон

Малчдад сургалт явуулж, ур чадварыг
хөгжүүлэх
Талбайн нэвтрэх замын хэсэгт Баян
Хөндийн нөлөөллийн бүсэд өвөлждөг
малчин
өрхөд
малчдыг
дэмжих
хөтөлбөрийн хүрээнд тусгасан ерөнхий
заалтуудаас гадна нэмэлт хэлбэрээр
дараах
байдлаар
тусламж
олгох
боломжтой. Үүнд:
 Баян Хөндийн нөлөөллийн бүсэд
өвөлжөө нь байрладаг малчин өрхүүд
уурхайн бүтээн байгуулалт болон
ашиглалтын явцад тусламж авах,
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх
арга хэмжээнд хамрагдана. Мал аж
ахуй эрхлэхэд өвөлжөө ашиглаж байх
хугацаанд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх
арга хэмжээ авах боломжтой юм.
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Ноолуурын чанарыг сайжруулах

ХАТ-ийн уурхайн барилгын ажлыг
гүйцэтгэж байх явцад уурхайн нэвтрэх
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амьжиргааны
менежментийн
хөтөлбөр

Бусад
нөлөөлөл,
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Код

Нөлөөлөл

Газар
Ашиглагчдын
Бүрэлдэхүүн хэсэг

Нөлөөллийн явц
Бар
Аши Хаал
илга глал т
жилт т

Газар ашиглалтыг сайжруулах
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хувиарлалт

замын 5 км-ын бүсэд өвөлжөө нь
байрладаг малчид тусламж авах,
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд
туслалцаа авах эрхтэй. Өвөлжөө нь
нөлөөллийн бүсэд байрладаг малчин
өрхүүд өвөлжөөгөө, мал аж ахуйн
зорилгоор ашиглаж байгаа тохиолдолд
малчдад туслалцаа үзүүлнэ. ХАТ-ийн
төслийг хэрэгжүүлэх явцад малчдад
үзүүлэх тусламжийн тохиолдол бүрийг
авч хэлэлцэж үнэлгээний дагуу туслалцаа
үзүүлнэ.
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X

X

-

X

X

-

Газар ашиглалтын нөлөөллийг бууруулах
менежментийн арга хэмжээг нөлөөллийн
бүсэд өртсөн малчидтай ярилцаж орон
нутгийн удирдлагатай тохиролцсоны
үндсэн дээр боловсруулсан. Нөлөөлөлд
өртсөн малчдад ноогдох нөхөн олговрын
болон амьжиргааны түвшинг дэмжих арга
хэмжээг тодорхойлж, тохиролцох (өвөл,
мал эмнэлгийн үйлчилгээнд малчдад
туслах зорилгоор тодорхой хэмжээний
тэжээл өгөх боломжтой)
Хэрэв малчин малын бэлчээрийг ашигт
малтмалын лицензийн талбайд байх
боломжтой
гэж
үзэн
шалтгаанаа
тайлбарласан
тохиолдолд
Эрдэнэ
Монгол компани нь уг асуудлыг хянаж
үзэн тухайн малчны бэлчээрийн талбай
нь аюулгүй байх тохиолдолд бэлчээрт
нэвтрэх эрхийг олгоно.
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Оролцогч талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Газар ашиглалтыг
сайжруулах
менежментийн
төлөвлөгөө



Бусад
нөлөөлөл,
хүчин зүйлс

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C10: ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Код

LU0
2

Нөлөөлөл

Төслийн
талбайд
нэвтрэх зам,
уурхайн
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Газар
Ашиглагчдын
Бүрэлдэхүүн хэсэг

Малчид/малчдын
зуслан, өвөлжөө

Нөлөөллийн явц
Бар
Аши Хаал
илга глал т
жилт т
X
X
-

Газар ашиглалтыг сайжруулах
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хувиарлалт

Газар ашиглахтай холбогдуулан орон
нутгийн иргэдээс ирүүлсэн аливаа
гомдлыг хянах, шийдвэрлэхийн тулд
гомдол гаргах журмыг дагаж мөрдөнө.



Оролцогч талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

Ажил эхлэхээс өмнө ажлын талбайг
сайтар шалгана.



Газрын
сүйдлийг
хянах, нөхөн сэргээх
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

Онцгой байдал үүсээгүй тохиолдолд
бусад ХАТ-ийн ямар нэгэн тусгай
тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг хориглох



Зам
тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

Замын тэмдэг тэмдэглэгээ болон замын
хөдөлгөөний дагах ёстой журмуудыг
дагаж хэрэгжүүлэх



Зам
тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X



Газрын
сүйдлийг
хянах, нөхөн сэргээх
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

ХАТ-ийн зориулалтаар сүйдэж болзошгүй
бүх газруудыг ХАТ-ийн барилга угсралт,
ашиглалтын ажиллагаа дууссаны дараа
явц тутамд нөхөн сэргээж, ашиглаж
эхлэхээс өмнөх байсан байдалд нь
шилжүүлнэ. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг
ХАТ-ийн газар сүйдлийг хянах болон
нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
Дээрх бүхий л арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.



Газар ашиглалтыг
сайжруулах
менежментийн
төлөвлөгөө

-

-
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Дунд зэрэг

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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Код

Нөлөөлөл

Газар
Ашиглагчдын
Бүрэлдэхүүн хэсэг

Нөлөөллийн явц
Бар
Аши Хаал
илга глал т
жилт т

Газар ашиглалтыг сайжруулах
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
арга хэмжээ

талбайн бүтээн
байгуулалт,
ашиглалтын
улмаас үүсэх
дуу чимээ,
шороо
тоос,чичиргээ
зэрэг
нөлөөллөөс
бэлчээр
ашиглагчдад
үүссэн
бэлчээрийн
нөлөөлөл
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X

X

-

X

X

-

ХАТ-ийн
нөлөөлөл,
нөлөөллийн
менежментийн арга хэмжээ, төслийн
хуваарь, орон нутгийн иргэдийн дунд
төслийг илүү сайн ойлгоход туслах үйл
ажиллагааны талаар орон нутгийн
иргэдтэй
мэдээлэл,
сурталчилгааны
ажлыг тогтмол хийх / Нүүрсний төслийн яг
эсрэг байдлаар
•
Агаар
мандлын
ялгаруулалтыг
зохицуулах,
хяналтын
төлөвлөгөө,
тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, дуу
чимээ,
чичиргээний
менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх.
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Оролцогч талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Газрын
сүйдлийг
хянах, нөхөн сэргээх
менежментийн
төлөвлөгөө



Зам
тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Оролцогч талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Агаар
мандлын
ялгаралтыг
зохицуулах
төлөвлөгөө



Дуу
чимээ
чичиргээний
менежментийн
төлөвлөгөө

ба
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Код

Нөлөөлөл

Газар
Ашиглагчдын
Бүрэлдэхүүн хэсэг

LU0
3

Малчид
бэлчээрийн
талбайг
алдахаас
шалтгаалж
бэлчээрийн
төлөөх
өрсөлдөөн,
зөрчил
улам
нэмэгдэх

Малчид/малчдын
зуслан, өвөлжөө

LU0
4

Малчдын
бэлчээрийн
талбайд дахин
нэвтрэх
боломжтой
болох
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Малчид/малчдын
зуслан, өвөлжөө

Нөлөөллийн явц
Бар
Аши Хаал
илга глал т
жилт т
X
X

-

-

X

Газар ашиглалтыг сайжруулах
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хувиарлалт

Бусад
нөлөөлөл,
хүчин зүйлс

Бүхий л арга хэмжээг дээр LU01 – д
заасны дагуу авч хэрэгжүүлнэ.



Газар ашиглалтыг
сайжруулах
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага



Оролцогч талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Газрын
сүйдлийг
хянах, нөхөн сэргээх
менежментийн
төлөвлөгөө



Зам
тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Төслийн
ажлын
хаалтын
менежментийн
төлөвлөгөө

Төслийн ажил дууссаны дараах хаалтын
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх
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Ашигласан материал
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк. 2008 он. ЕСБХБ-ны Байгаль орчин, нийгмийн
бодлого. Гүйцэтгэлийн шаардлага 8: Соёлын өв.
Алтан Нарын Байгаль Орчны болон нийгмийн суурь судалгаа Эко Трэйд ХХК 2017
Баян Хөндийн Байгаль Орчны болон нийгмийн суурь судалгаа Эко Трэйд ХХК 2017
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2020 оны гуравдугаар сар
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Утас +976 7011 4921
Факс +976 7010 4921
Улсын бүртгэлийн дугаар:
9019036111

801 Сан бизнес төв
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C11 - СОЁЛЫН ӨВ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Хуудас i

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C11 - СОЁЛЫН ӨВ

СОЁЛЫН ӨВ
Танилцуулга
Энэ бүлэгт Хөндий Алтны Төслийн (цаашид ХАТ эсвэл Төсөл гэх) хэрэгжилтээс соёлын
биет болон биет бус өвд (цаашид өөрөөр заагаагүй бол хамтад нь соёлын өв гэх) үүсэж
болох нөлөөллийн үнэлгээг хамруулсан болно. Мөн энэхүү бүлэгт сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, эерэг нөлөөллийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ зэргийг танилцуулсан болно.
Бодлого, стандарт, зээлдүүлэгчийн шаардлага
Бүлэг A2: Бодлого ба эрх зүйн тогтолцоо хэсэгт ХАТ-тэй холбоотой бусад
шаардлагуудыг тоймлон хүргэсэн болно.
Үнэлгээний арга зүй
Үнэлгээний хамрах хүрээ
Газар зүйн хамрах хүрээ
Тус үнэлгээний газар зүйн хамрах хүрээнд ХАТ-ийн талбай, талбайд нэвтрэх зам зэрэг
газруудад илрүүлсэн болон илрүүлээгүй байгаа соёлын биет өв зүйлсэд үүсэж болзошгүй
сөрөг нөлөөллийг хамруулсан болно. Соёлын биет бус өвд үүсэж болзошгүй нөлөөллийг
сумын түвшинд авч үзэх ба Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын газар нутгийг хамруулсан
болно. Нөлөөллийн бүсийн талаар Бүлэг B14: Соёлын Өв хэсэгт танилцуулсан.
Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээнд ХАТ-ийн барилга угсралтын үе шат, үйл ажиллагааны үе
шат, хаалтын үе шатуудыг хамруулна.
Техникийн хамрах хүрээ
ХАТ-ийн нийгэм эдийн засгийн суурь үнэлгээний хамрах хүрээг 2019 оны 6 дугаар сараас 9
дүгээр сарын хооронд гүйцэтгэсэн “Хамрах хүрээг тогтоох ажил”-ын хүрээнд тодорхойлсон
ба үүгээр нөлөөнд өртөж болзошгүй хүмүүс, ард иргэд, хүлээгдэж буй нөлөөлөл зэргийг
тодорхойлсон байна.
ХАТ-ийн барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе шаттай холбоотойгоор соёлын
өвийн үнэт зүйлсэд үүсэж болзошгүй нөлөөллийг 2016 онд батлагдсан Соёлын өвийг
хамгаалах тухай хууль, Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) 8 дугаар
гүйцэтгэлийн шаардлагын дагуу тодорхойлсон байна. Тэдгээрт:
•

Үнэ цэн бүхий археологи, палеонтологийн эд олдворууд, түүх, соёлын эсвэл
зан үйлийн ач холбогдол бүхий барилга байгууламжууд, орон нутгийн ард
иргэдийн хувьд ариун дагшин эсвэл бусад ач холбогдол бүхий байгалийн
өвөрмөц элементүүдийг агуулсан соёлын биет өв газар, онцлог шинжүүд;

•

Уламжлал, мэдлэг, зан заншил, соёлын хэм хэмжээ, тухайн ард иргэдийн түүх,
үе дамжсан холбоог харуулах уламжлалт амьдрах ухаан зэрэг ард иргэдийн
нийгмийн баялаг болсон соёлын биет бус элементүүд.
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Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C11 - СОЁЛЫН ӨВ

Үнэлгээний арга зүй
Бүлэг A3: Арга зүй хэсэгт танилцуулсан ерөнхий аргачлалын дагуу болзошгүй нөлөөллийн
үнэлгээ, дүгнэлтийг хийж гүйцэтгэсэн. Тус аргачлалд дараах ажлуудаас мэдээлэл авч
ашигласан байна.
•

2019 онд газар дээрх БОННҮ судалгааны багийн ажиглалт;

•

Оролцогч талуудын хэлэлцүүлгийн үр дүн (Бүлэг A6: Оролцогч талуудын
оролцоо);

•

Мэргэжлийн мэдлэг, үзэл бодол;

•

Өмнө нь хийгдэж байсан БОННҮ-ийн туршлагатай ижил төстэй төслүүд
болон ижил төстэй нийгэм, байгаль орчны нөхцөл байдал.

Ач холбогдлын шалгуур үзүүлэлт
Соёлын өвийн үнэт зүйлсийн ач холбогдол
Одоогоор Монгол Улсад соёлын өвийн онцлог шинж чанаруудын ач холбогдлуудыг
үнэлэхтэй холбоотой стандарт, зааварчилгаа байхгүй байна. ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд
байрлах соёлын биет өвийн онцлог шинж чанаруудыг Хүснэгт 1эд харуулсан мэдрэмтгий
байдлын шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлсон байна.
Хүснэгт 1 Соёлын өвийн мэдрэмтгий байдлын шалгуур үзүүлэлт
Мэдрэмтгий
байдал
Их

Дунд

Бага

Шалгуур үзүүлэлт
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн соёлын биет бус өв эсвэл уугуул иргэд, хосгүй
нийгэм соёлын үүсэл гарал, олон нийтийн хөдөлгөөнтэй холбоотой соёлын биет
бус өв эсвэл үндэсний, дэлхийн хэмжээнд ач холбогдол бүхий хүмүүс.
Дэлхийн Соёлын Өвд бүртгэлтэй соёлын биет өв.
Үндэсний хэмжээнд ач холбогдол бүхий соёлын биет өвийн онцлог шинж чанар.
Орон нутгийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, тодорхой амьдрах арга ухаан, олон нийтийн
хөдөлгөөнтэй холбоотой соёлын биет бус өв эсвэл орон нутгийн хэмжээнд ач
холбогдол бүхий хүмүүс.
Онцлог шинж чанартай эсвэл тухайн үеийн онцлог шинж чанарыг агуулсан,
түүхэн ач холбогдол бүхий холбоог харуулсан бүртгэгдээгүй боловч хамгаалах
шаардлагатай соёлын биет өв.
Бусад газарт эсвэл бүтэц байгууламжуудад тухайн он цаг, соёлын үнэ цэнийг
харуулсан онцлог шинж чанар "Хуулбарлах боломжтой" бүхий бүртгэгдээгүй
боловч хамгаалах шаардлагатай соёлын биет өв.

Болзошгүй нөлөөллийн хэмжээ
Болзошгүй нөлөөллийн хэмжээний талаарх мэргэжлийн санал бодолд үндэслэх уламжлалт
аргачлалыг соёлын өвийн үнэ цэнийг хадгалах, соёлын өвийн нийт алдагдал хамгийн бага
байх зарчимтай уялдуулж ашигласан байна. Үүнд болзошгүй нөлөөллийн хугацаа, соёлын
өвийн үнэ цэнийн газар зүйн хамрах хүрээ, үлдэгдэл нөлөөллийн давтамж, үүсэж болох
нөлөөллийн өөрчлөгдөх байдал зэргийг харгалзан авч үзсэн байна. Бүлэг A3: Арга зүй
хэсэгт болзошгүй нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг танилцуулсан
болно.
Хүснэгт 2 Соёлын өвийн нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтийн хэмжээ
Нөлөөллийн
хэмжээ

Нөлөөллийн төрөл
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Их

Дунд

Бага

Маш бага

Ихэнх эсвэл бүхий л чухал соёлын өвийн зүйлсийн үнэ цэнд өөрчлөлт
оруулснаар бүрэн өөрчлөгдсөн байх.
Соёлын биет бус өвийн зан үйл, холбоо, соёлын үнэлэлт, харагдах байдал их
хэмжээгээр өөрчлөгдсөн байх.
Ихэнх эсвэл бүхий л чухал соёлын өвийн зүйлсийн үнэ цэнд өөрчлөлт
оруулснаар тодорхой өөрчлөгдсөн байх.
Соёлын биет бус өвийн зан үйл, холбоо, соёлын үнэлэлт, харагдах байдал
тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдсөн байх.
Цөөн тооны чухал соёлын өвийн зүйлсийн үнэ цэнд өөрчлөлт оруулснаар бага
эсвэл тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдсөн байх. Соёлын өвийн үнэт зүйлсийн шинж
чанарт өөрчлөлт оруулах зорилгоор орчин нөхцөлд эсвэл өөрчлөгдөхөд хүргэх
нөхцөлд бага хэмжээний өөрчлөлт оруулсан байх.
Соёлын биет бус өвийн зан үйл, холбоо, соёлын үнэлэлт, харагдах байдал зэрэгт
нөлөөлөхүйц бага хэмжээний өөрчлөлт оруулсан байх.
Соёлын өвийн үнэ цэн, нөхцөл байдалд маш бага эсвэл ямар нэгэн өөрчлөлт
оруулаагүй байх.
Соёлын биет бус өвийн зан үйл, холбоо, соёлын үнэлэлт, харагдах байдал зэрэгт
нөлөөлөхүйц маш бага хэмжээний өөрчлөлт эсвэл ямар нэгэн өөрчлөлт
оруулаагүй байх.

Нөлөөллийн ач холбогдол
Соёлын өвийн онцлог шинж чанарын мэдрэмтгий байдал, болзошгүй нөлөөллийн хэмжээг
үнэлдэг нөлөөллийн ач холбогдлын матриц нь соёлын өв тус бүрээр болзошгүй нөлөөллийн
ач холбогдлын үнэлгээг боловсруулдаг. Ач холбогдлын матрицыг Бүлэг A3: Арга зүй хэсэгт
танилцуулсан болно.
Болзошгүй нөлөөлөл
Дараах хэсгүүдэд төслийн барилга угсралт, үйл ажиллагаа болон хаалтын үе шатанд
соёлын өвд үүсэж болзошгүй нөлөөллийг тайлбарласан болно. Мөн тодорхойлсон
нөлөөлөл бүрд зохих нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг танилцуулсан.
Нөлөөллийн эх үүсвэр – Барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шат
Барилга угсралт болон үйл ажиллагааны үе шатанд үүсэх соёлын өвийн нөлөөлөл нь ижил
төстэй тул хамтад нь тайлбарласан болно. ХАТ-ийн барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе
шатанд дараах нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй байна. Үүнд:
•

ХАТ-ийн талбайд илрүүлсэн бүртгэлд ороогүй, урьдчилан таамаглах
боломжгүй эд зүйлс, онцлог шинж чанарт (археологи, палеонтологийн, түүх,
соёл, шашны үнэ цэн бүхий шинж чанартай) бодит алдагдал, хохирол
учруулах.

•

ХАТ-ийн талбай, сайт уруу нэвтрэх замын ойролцоо илрүүлсэн археологи
эсвэл палеонтологийн эд зүйлсийг ХАТ-ийн боловсон хүчин, туслан
гүйцэтгэгчид, нүүдэллэн суурьшиж буй хүмүүс санаатайгаар хөндөх.

•

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын иргэд ХАТ-ийн барилга угсралт, үйл
ажиллагаанд оролцож буй орон нутгийн бус иргэдтэй харилцаа үүсгэснээр
уламжлалт тогтолцоо, зан үйл, зан заншил зэрэг соёлын биет бус өв сулрах,
буурах.

•

Уурхайн хаалтын үр дүнд төсөл хэрэгжсэн газрыг уул уурхайн олборлолтын
бус зориулалтаар ашиглахад хүргэх, тус төслөөс соёлын өвийн нөөцөд
оруулах хөрөнгө оруулалт буурах, орон нутгийн зан үйлд орон нутгийн бус
иргэдийн нөлөөлөх нөлөөлөл буурахад хүргэж болно.
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Үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээ
Барилга угсралт, үйл ажиллагааны нөлөөлөл
Соёлын биет өвд хохирол учруулах
ХАТ-ийн газар хөндөх үйл ажиллагаанууд (сайтын бэлтгэл ажил, олборлолт, тэсэлгээ г.м)
нь соёлын өвийн үнэт зүйлс, ялангуяа ХАТ-ийн талбайд өмнөх хайгуулын ажлаар
илрүүлээгүй олдворыг шинээр илрүүлэх, тэдгээрт бодит хохирол учруулах гол эх үүсвэр
болж байна. Эдгээр ажиллагаанууд нь соёл, палеонтологи, археологийн нөөцөд шууд
алдагдал, хохирол учруулах өндөр магадлалтай байна. Ингэснээр шууд нөлөөлөл нь
тухайн нөөцөд байнгын нөлөөлөл үзүүлж болох юм.
Бүлэг B14: Соёлын өв хэсэгт дурдсанчлан, барилга угсралт эсвэл үйл ажиллагааны үе
шатанд ямар ч соёлын биет өвийн дурсгалд хохирол учруулахгүй ба болзошгүй сүйтгэлд
хүргэхгүй гэж тодорхойлсон. Судалгаагаар эртний нүүдлийн булш хиргисүүр байх
боломжтой уулын ам, эгц хад хавцал, уулын оройгоор хүний үйл ажиллагаа, эртний
нүүдлийн булш хиргисүүртэй холбоотой олдвор олдоогүй байна. Мөн жалга, хонхор
газрууд, тэдгээрийн огтлолцол, хуурай сувгуудад хийгдсэн хайгуулын ажлаар ямар нэгэн
эртний булш хиргисүүр, олдвор илрээгүй байна (Зураг 1). Тус газарт эдгээр олдвор байхгүй
байгаа нь хүн малыг урт хугацаанд тогтвортой суурьшихад шаардлагатай гадаргын ус
дутмаг байдагтай холбоотойгоор тайлбарлаж болох юм. Мөн палеонтологийн судалгаагаар
уурхайн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд ямар нэгэн олдвор илрүүлээгүй байна.
Иймээс тус нөлөөлөл үүсэх магадлал “Маш бага” байгаа ба нөлөөллийн хүрээ “Бага”,
тогтмол бус, богино хугацааны байх магадлалтай байна. Барилга угсралтын үе шатанд
өмнө нь илрүүлээгүй соёлын өвийг илрүүлэх зэрэг шууд нөлөөллүүд нь тухайн нөөцөд
байнгын нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй байна. Мэдрэмтгий байдал, нөлөөллийн хэмжээ
“Дунд” мөн бууруулах арга хэмжээний өмнөх нөлөөллийн ач холбогдол “Дунд” байна.
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Зураг 1 Төслийн ойролцоо мэдэгдэж байгаа соёлын өв
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Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Газар хөндөлт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө, Зам тээврийн
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
•

Тохиолдлын олдворын журмыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх. Тухайн
ажиллагааг зохицуулах компанийн дотоод журам, Монгол Улсын Засгийн
газраас гаргасан журам зааврын дагуу тохиолдлын олдворуудыг аврах,
хадгалан хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

•

ХАТ-ийн ажилчид, туслан гүйцэтгэгчдэд Тохиолдлын олдворын журам,
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн талаар сургалт зохион байгуулна.
Доорх ажиллагаанд оролцож буй бүхий л ажилчдад соёлын өвийг таньж
мэдэх, журам зааврыг хэрхэн дагаж мөрдөх талаар нарийвчилсан сургалт
зохион байгуулна. Үүнд:
o

Газар шороон ажил хийх, хүнд оврын тээврийн хэрэгсэл зэрэг хүнд
техник төхөөрөмж ашиглалт;

o

Өрөмдлөг, тэсэлгээ;

o

Малтлага, геологийн хайгуул судалгаа;

o

Байгаль орчны хамгаалалт;

o

Олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтнүүд орно.

•

ХАТ-ийн талбайд эсвэл талбайн ойролцоо соёлын өвийн дурсгал илрүүлбэл
тухайн ажлыг гүйцэтгэж буй туслан гүйцэтгэгчдэд тухайн хөрсний давхаргыг
хамгаалах тоног төхөөрөмжөөр хангах болон Тохиолдлын олдворын журмын
дагуу үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

•

ХАТ-ийн Газар хөндөлт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөний
нэг хэсэг болох газар хөндөх зөвшөөрлийг ашиглана. Төлөвлөгөөт газар
хөндөх ажилд төслийн зөвшөөрлийг хянах ажлын хүрээнд үнэлгээ дүгнэлт
хийнэ.

•

Ёс зүйн дүрэм журмын дагуу туслан гүйцэтгэгч байгууллага болон ХАТ-ийн
ажилчдыг сахилга баттай ажиллуулах арга хэмжээг авч ажиллана.

•

Холбогдох дүрэм журамд заасны дагуу ХАТ-ийн төлөвлөсөн талбайгаас
гадна хийгдэх аливаа малтлагын ажил эхлэхээс өмнө газар эзэмших болон
газар хөндөх зөвшөөрлийг авсан байна. (Бүлэг А2: Эрх зүйн тогтолцоо хэсгийг
үзнэ үү).

Газар хөндөх бүхий л үйл ажиллагааны туршид соёлын биет өвийг алдагдахаас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор ХАТ-ийн Тохиолдлын олдворын журмыг мөрдөж ажиллана. Тус
журмаар илрүүлсэн түүх, соёлын ач холбогдол бүхий соёлын өвийн аюулгүй ажиллагаа,
бүрэн бүтэн байдал болон тэдгээрийн зохицуулалтыг ханган ажиллана. Тохиолдлын
олдворын журмын хэрэгжилтийг газар хөндөх ажилд оролцсон бүхий л ажилчид хангаж
ажиллана (бүх төрлийн газар хөндөх ажилд оролцож буй ажилчид, туслан гүйцэтгэгч, дэд
туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд, г.м). Туслан гүйцэтгэгч, дэд туслан гүйцэтгэгчидтэй
байгуулах гэрээнд Тохиолдлын олдворын журамтай холбоотой зохицуулалтыг зааж
тусгана.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
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Хэрэгжүүлэх шаардлагатай бууруулах арга хэмжээнээс үзэхэд тус нөлөөллийн хэмжээ
“Бага”, мэдрэмтгий байдал “Дунд” байна. Үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдлын хэмжээ
“Бага” байхаар байна.
Соёлын өвийн зүйлсийг санаатайгаар хөндөх
Төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад чиглэсэн хүн амын
шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж болзошгүй бөгөөд үүнд барилга угсралт, үйл ажиллагаанд
оролцох ажилчид хөдөлмөр эрхлэх, эдийн засаг, бизнесийн боломжуудтай холбоотой
ажилчдын нүүдэл багтаж байна (Бүлэг C8: Хүн ам, хүн ам зүй хэсгийг үзнэ үү). Үүнээс гадна
төсөл хэрэгжсэнээр сумдын хэмжээнд соёлын өвийн ач холбогдол бүхий газруудад ирэх
хүмүүсийн тоо нэмэгдэж болзошгүй байна. Үүний үр дүнд соёлын өв газруудад
санамсаргүйгээр гэмтэл учруулах эсвэл тухайн газруудын зан заншилтай холбоотой зөрчил
үүсэх магадлалтай. Энэ нь орон нутгийн хэмжээнд асуудал үүсгэж болзошгүй ба орон
нутгийн ард иргэд болон түр суурьшин ажиллаж буй хүмүүс, аялагчдын хооронд маргаан
үүсгэх боломжтой юм. Гэвч ХАТ-ийн талбай нь сум, аймгийн төвөөс алслагдсан байх учир
барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шатанд гаднаас ирэх ажилчдын тоо бага байна гэж
тэмдэглэсэн байна. ХАТ-ийн үйл ажиллагааны үе шатанд нийт ажилчдын тоог бага зэрэг
бууруулж, тогтвортой байлгана. Үйл ажиллагааны үе шатанд ажилчдын тоог бууруулах нь
соёлын өвийн нөөцөд үзүүлэх дарамтыг бага хэмжээнд бууруулах боломжтой юм.
Тухайн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээс өмнө арилгах боломжгүй
байх, богино хугацаанаас урт хугацаанд оршин тогтнох, орон нутгийн түвшнээс бүс нутгийн
түвшинд хамааралтай байх магадлалтай боловч бага давтамжтайгаар тохиолддог байна.
Нөлөөллийн хэмжээ, мэдрэмтгий байдал тус бүр “Дунд” байгаа нь ач холбогдлын үнэлгээ
“Дунд” байхад хүргэж байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
ХАТ-ийн талбайгаас гаднах талбайд гуравдагч этгээд хууль бусаар соёлын өв дурсгалыг
авах малтлагын ажилд хяналт тавих, хууль журмын хэрэгжилтийг сахиулах, торгууль
ногдуулах ажлууд нь компанийн эрх үүргийн хүрээнээс давсан зүйл болно. 1.5.1-ээр хэсэгт
дурдсанаас гадна, дараах бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
•

Холбогдох захиргаа болон эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллаж, ХАТийн талбайн ойролцоо хууль бусаар гүйцэтгэж буй газрын гүний судалгаа,
малтлага, хайгуулын ажил зэрэг үйл ажиллагааг тайлагнаж ажиллана. Орон
нутгийн малчдыг тухайн орон нутгийн соёлын өвийн нөөцийг хамгаалахад
компанийн дэмжлэгтэйгээр мониторинг хийх ажлыг харгалзан авч үзнэ. Энэ
талаар цаашид судалгаа хийж, орон нутгийн иргэдтэй хэлэлцэх
шаардлагатай ба соёлын өвийн оролцоот мониторингийн ажлыг бусад
оролцоот хөтөлбөрүүдтэй (усны нөөцөд мониторинг хийх, г.м) уялдуулан хийх
боломжийг хэлэлцэнэ.

•

ХАТ-ийн бүхий л ажилчид, туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудыг хууль бусаар
археологи, палеонтологийн эд зүйлс, түүх дурсгалын олдворыг хайх, бусдад
шилжүүлэх, худалдах зорилгоор хайгуул, малтлага хийхийг хориглоно.
Үйлдсэн зөрчлийн түвшингээс хамаарч ажлаас түр чөлөөлөхөөс ажлаас
халах хүртэл сахилгын шийтгэлийн арга хэмжээ авч ажиллана. Хүнд
хэлбэрийн зөрчил буюу археологи, палеонтологийн олдворыг наймаалах
зорилготой зөрчил гарсан тохиолдолд тус зөрчилтэй холбоотой ХАТ-ийн
ажилчид, туслан гүйцэтгэгч байгууллагыг хууль бус ажиллагаанд оролцсонд

ESIA_C11_Соёлын ѳв.docx

Хуудас 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C11 - СОЁЛЫН ӨВ

үзэж, үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба хууль сахиулах холбогдох байгууллагад
хандаж эрүүгийн эсвэл иргэний хуулийн дагуу арга хэмжээ авхуулах ажлыг
хийнэ.
•

Ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын соёлын өвийн нөөцөд
нэвтрэх боломжийг хязгаарлаж, ХАТ-ийн боловсон хүчнийг амьдрах байр
сууцаар хангана.

•

ХАТ-ийн бүх л ажилчдад зөвшөөрөгдсөн замаар зорчих, археологи, соёлын
ач холбогдол бүхий газруудаас зайлсхийх талаар зааварчилгаа өгнө. Замын
хөдөлгөөнд оролцож буй туслан гүйцэтгэгч, дэд туслан гүйцэтгэгч, гэрээт
ажилчдыг замын хөдөлгөөний удирдлагын зайлшгүй суух шаардлагатай
сургалтад хамруулна.

•

Соёлын өв, соёлын төрөлжүүлэлтийг харилцан хүндэтгэх зарчимд суурилсан
зөвшөөрөгдсөн зан үйл зэргийг агуулсан ёс зүйн дүрэм, шинээр ажилд ороход
зайлшгүй суух шаардлагатай сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

•

Соёлын өвийг хүндлэх, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд тодорхой
давтамжтайгаар ажилчдыг орон нутгийн соёлын ач холбогдол бүхий
газруудад зорчих боломжийг бүрдүүлнэ.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Хэрэгжүүлэх шаардлагатай бууруулах арга хэмжээнээс үзэхэд тус нөлөөллийн хэмжээ
“Бага” , мэдрэмтгий байдал “Дунд” байна. Мөн үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдлын хэмжээ
“Бага” байна. Үйл ажиллагааг гуравдагч талууд тодорхойлох, холбогдох захиргааны
байгууллагуудад мэдээлэх зэрэг боломжууд үр ашигтай байдлыг бий болгож байна.
Соёлын биет бус өвд үзүүлэх нөлөөлөл
Бүлэг B14: Соёлын өв хэсэгт дурдсанчлан, барилга угсралтын болон үйл ажиллагааны үе
шатанд ажиллах боловсон хүчнийг бий болгож, үүний үр дүнд орон нутгийн иргэд, түр
оршин суугч хүн амын хоорондын харилцаанаас шашин шүтлэг, уламжлалт зан үйл, ёслол,
ариун дагшин газрыг хүндлэх, уламжлалт зан заншил, ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөх
нь буурахад хүргэж болзошгүй. Энэ нь хүмүүсийн үзэл бодол илүү орчин үеийн чиг
хандлагад шилжихтэй холбоотой. Бууруулах арга хэмжээнээс өмнө тус нөлөөллийн
мэдрэмтгий байдал “Дунд” мөн нөлөөллийн хэмжээ “Дунд” байгаа бөгөөд соёлын биет бус
өвийн зан үйл, холбоо, соёлын үнэлэлт, харагдах байдал зэрэгт нөлөөлөхүйц өөрчлөлт
оруулсан байна. Бууруулах арга хэмжээний өмнө ач холбогдлын түвшин “Дунд” байна.
Олон төрлийн угсаа гарал, газар зүйн байрлалаас ирсэн хүмүүсийн хооронд харилцаа үүсэх
нь соёлын төрөлжүүлэлт, харилцан уялдаа холбоо сайжрах боломжийг бүрдүүлдэг.
Компанийн зүгээс Баянхонгор аймгийн соёлын биет бус өв, тэдгээртэй холбоотой зан
үйлийг хүндэтгэн ажиллаж ирсэн ба Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын захиргаа, орон
нутгийн ард иргэдтэй хайгуулын ажлыг эхлэх үеэс хамтран ажиллаж, тухайн орон нутгийн
соёл, уламжлалыг хадгалж хамгаалах, орон нутгийн соёлын арга хэмжээг бэхжүүлэх тал
дээр дэмжлэг үзүүлэн ажилласан байна. Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгаагаар
ярилцлага хийсэн хүмүүсийн хувьд соёлын биет бус өвийг чухал ач холбогдолтой ба
тэдгээр зан үйл, уламжлалуудыг хадгалан ирээдүй хойч үеийнхэнд дамжуулах хэрэгтэй гэж
үзсэн байна.
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
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Бүлэг C8: Хүн ам, хүн ам зүй хэсэгт дурдсанаас гадна дараах бууруулах, сайжруулах арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх саналыг тусгасан байна. Үүнд:
•

Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөөнд
(мөн Санал гомдол барагдуулах журамд) хүн амын шилжилт хөдөлгөөн,
ажилд авах, байр сууцаар хангахтай холбоотой зохицуулах арга хэмжээний
талаар орон нутгийн иргэдтэй хийх хэлэлцүүлэг, мэдээлэл түгээх үйл
ажиллагаанд тусгах. Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө нь уламжлалт мал аж ахуй эрхэлж буй хүмүүст
болон уламжлалт мал аж ахуйд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээнд онцгойлон анхаарах ба газар ашиглалт, амьжиргааны
менежментийн төлөвлөгөөгөөр дамжуулан амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх (C10: Газар ашиглалт-г үзнэ үү).

•

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний боловсруулалт,
хэрэгжилтээр орон нутгийн соёлын арга хэмжээг бэхжүүлэх, орон нутгийн
уламжлал, соёлыг хамгаалахад сумын захиргаа болон орон нутгийн ард
иргэдтэй хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх. Боломжит арга хэмжээнүүд нь:
o

Орон нутгийн хэмжээнд соёлын өвийг зохицуулахтай холбоотой
мэргэжлийн ур чадвар дутмаг байдлыг залруулах зорилгоор ард
иргэдийн мэдээлэл, мэдлэг боловсролын хэрэгцээг хангаж, орон
нутгийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх.

o

Нөлөөллийн бүсэд аман уламжлалыг сайжруулах зорилгоор сумын
соёлын төвүүдэд аман түүх зохиолын хөтөлбөрийг байгуулах (“Чулуун
царгил” хөгжмийн зэмсэг, Шинэжинст сумын “Тахил” наадгай); БаянӨндөр сумын Амарбуянт хийдийн ёслолын ажиллагаа, гэх мэт); Орон
нутгийн иргэдэд соёлын биет болон биет бус өвийг танилцуулах
үзэсгэлэн, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах.

o

Орон нутгийн соёлын өв болсон Наадам, Цагаан Сар зэрэг баяр наадмыг
дэмжих компанийн оролцоо, дэмжлэгийг үргэлжлүүлэх.

•

Соёлын биет бус өвд нөлөөлөл үүссэн эсвэл ард иргэдээс сөрөг нөлөөлөл
үүссэн талаар санал гомдол гаргавал тэдгээр нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээг авч ажиллах.

•

Соёлын өвийн тухай заалт, соёлын төрөлжүүлэлтийг харилцан хүндэтгэх
зарчимд суурилсан зөвшөөрөгдсөн зан үйлийг агуулсан ёс зүйн дүрэм,
шинээр ажилд ороход зайлшгүй суух шаардлагатай сургалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Хэрэгжүүлэх шаардлагатай бууруулах арга хэмжээнээс үзэхэд тус нөлөөллийн хэмжээ
“Бага”, мэдрэмтгий байдал “Бага” байна. Мөн үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдлын хэмжээ
“Маш бага” байна. Дээр дурдсанчлан, эерэг нөлөөлөл үүсэж болзошгүй байна.
Хаалтын үе шат
Уурхайн хаалтын үр дүнд төсөл хэрэгжсэн газрыг олборлолтын бус зориулалтаар
ашиглахад хүргэх, тус төслөөс соёлын өвийн нөөцөд оруулах хөрөнгө оруулалт буурах,
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орон нутгийн хэмжээний зан үйлд орон нутгийн бус иргэдийн нөлөөлөх нөлөөлөл буурахад
хүргэж болно.
Бүлэг A5: Төслийн тодорхойлолт хэсэгт дурдсанчлан, ХАТ-ийн Хаалтын менежментийн
дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг төлөвлөгөөт хаалтын ажлаас өмнө боловсруулсан байх
шаардлагатай. ХАТ-ийн хаалт, татан буулгах ажиллагаанаас үүсэж болзошгүй нөлөөллийг
тодорхойлж, олон улсын сайн практикт үндэслэн боловсруулсан ХАТ-ийн Хаалтын
төлөвлөгөөний дагуу үнэлгээ хийнэ 1 . Хаалтын үе шаттай холбоотойгоор үүсэж болох
нөлөөллийн хэмжээ ач холбогдол багатай байхаар байна.
Үлдэгдэл нөлөөлөл бууруулах менежментийн арга хэмжээний хураангуй
Хүснэгт 3-т ХАТ-тэй холбоотой үүсэж болзошгүй үлдэгдэл нөлөөллийн хураангуй,
тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээний саналуудыг үзүүлсэн болно.

1

ЕСБХБ-ны Байгаль орчин, нийгмийн бодлого (2014) -д тодорхойлсноор, олон улсын сайн практик
гэж дэлхийд болон бүс нутагт ижил төслийг ижил төстэй нөхцөлд хэрэгжүүлэх явцад мэргэшсэн,
туршлагатай мэргэжилтнүүдийн зүгээс мэргэжлийн өндөр ур чадвар, хянамгай байдал, анхаарал,
ирээдүйг харсан байдлаар ажиллаж ирсэн туршлагыг хэлнэ. Ийм туршлагын үр дүнд төслийн онцлог
нөхцөл байдалд хамгийн тохиромжтой технологийг тухайн төсөлд ашигласан тохиолдол орж болно.
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Хуудас 11
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Хүснэгт 3 Соёлын өвд үзүүлэх нөлөөллийн хураангуй
ID

CH0
1

Нөлөөлөл

ХАТ-ийн
талбайд
санамсаргүйгээ
р илрүүлсэн
соёлын өвийн
дурсгалд биет
гэмтэл, хохирол
учруулах.

CH онцлог

ХАТ-ийн талбайд
илрүүлсэн
бүртгэгдээгүй
археологи,
палеонтологийн
олдвор, дурсгалууд.

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

X

X

Хаал
т
-

-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

Үлдэгдэл ач
холбогдол

Тохиолдлын олдворын журмыг
боловсруулж, хэрэгжүүлэх. Тухайн
ажиллагааг зохицуулах компанийн дотоод
журам, Монгол Улсын Засгийн газраас
гаргасан журам зааврын дагуу тохиолдлын
олдворуудыг аврах, хадгалан хамгаалах
ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.



Газар хөндөх
хяналт, нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага



Тохиолдлын
олдворын
журам

ХАТ-ийн ажилчдад, туслан гүйцэтгэгчдэд
Тохиолдлын олдворын журам, Соёлын
өвийг хамгаалах тухай хуулийн талаар
сургалт зохион байгуулна. Доорх
ажиллагаанд оролцож буй бүхий л
ажилчдад соёлын өвийг таньж мэдэх, журам
зааврыг хэрхэн дагаж мөрдөх талаар
нарийвчилсан сургалт зохион байгуулна.
Үүнд:
 Газар шорооны ажил хийх, хүнд оврын
тээврийн хэрэгсэл зэрэг хүнд техник
төхөөрөмж ашиглалт;



Газар хөндөх
хяналт, нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Тохиолдлын
олдворын
журам
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Өрөмдлөг, тэсэлгээ;
Малтлага, геологийн хайгуул судалгаа;
Байгаль орчны хамгаалалт;
Олон нийтийн харилцаа хариуцсан
мэргэжилтнүүд орно.

Хуудас 12
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Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

X
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X

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

-

Туслан гүйцэтгэгч, дэд туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудтай хийх гэрээнд Тохиолдлын
олдворын эд зүйлсийн талаарх
зохицуулалтыг зааж тусгана



Газар хөндөх
хяналт, нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

-

ХАТ-ийн талбайд эсвэл талбайн ойролцоо
соёлын өвийн дурсгал илрүүлбэл тухайн
ажлыг гүйцэтгэж буй туслан гүйцэтгэгчдийг
тухайн хөрсний давхаргыг хамгаалах тоног
төхөөрөмжөөр хангах, Тохиолдлын
олдворын журмын дагуу үнэлгээ хийхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.



Газар хөндөх
хяналт, нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Тохиолдлын
олдворын
журам

ХАТ-ийн Газар хөндөлт ба нөхөн
сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөний
нэг хэсэг болох газар хөндөх зөвшөөрлийг
ашиглана. Төлөвлөгөөт газар хөндөх ажилд
төслийн зөвшөөрлийг хянах ажлын хүрээнд
үнэлгээ дүгнэлт хийнэ.
Ёс зүйн дүрэм журмын дагуу туслан
гүйцэтгэгч байгууллага болон ХАТ-ийн
ажилчдыг сахилга баттай ажиллуулах арга
хэмжээг авч ажиллана.



Газар хөндөх
хяналт, нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Холбогдох дүрэм журамд заасны дагуу
ХАТ-ийн төлөвлөсөн талбайгаас гадна
хийгдэх аливаа малтлагын ажил эхлэхээс
өмнө газар эзэмших болон газар хөндөх
зөвшөөрлийг авсан байна. (Бүлэг А2: Эрх
зүйн тогтолцоо хэсгийг үзнэ үү).



Газар хөндөх
хяналт, нөхөн
сэргээлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Хаал
т

X

X

-

X

X

-

X

X

-

Үлдэгдэл ач
холбогдол
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ID

CH0
2

Нөлөөлөл

Соёлын
газруудыг
санаатайгаар
хөндөх.
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CH онцлог

Шинэжинст, БаянӨндөр сумдад
илрүүлсэн
бүртгэгдээгүй
археологи,
палеонтологийн
олдвор, дурсгалууд

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа
X
X

Хаал
т
-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг Бүлэг
C8: Хүн ам, хүн ам зүй хэсгээс үзнэ үү.
Холбогдох захиргаа болон эрх бүхий
байгууллагатай хамтран ажиллаж, ХАТ-ийн
талбайн ойролцоо хууль бусаар гүйцэтгэж
буй газрын гүний судалгаа, малтлага,
хайгуулын ажил зэрэг үйл ажиллагааг
тайлагнаж ажиллана. Орон нутгийн
малчдыг тухайн орон нутгийн соёлын өвийн
нөөцийг хамгаалахад компанийн
дэмжлэгтэйгээр мониторинг хийх ажлыг
харгалзан авч үзнэ. Энэ талаар цаашид
судалгаа хийж, орон нутгийн иргэдтэй
хэлэлцэх шаардлагатай ба соёлын өвийн
оролцоот мониторингийн ажлыг бусад
оролцоот хөтөлбөрүүдтэй (усны нөөцөд
мониторинг хийх, г.м) уялдуулан хийх
боломжийг хэлэлцэнэ.
ХАТ-ийн бүхий л ажилчид, туслан
гүйцэтгэгч байгууллагуудыг хууль бусаар
археологи, палеонтологийн эд зүйлс, түүх
дурсгалын олдворыг хайх, бусдад
шилжүүлэх, худалдах зорилгоор хайгуул,
малтлага хийхийг хориглоно.
Ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудын соёлын өвийн нөөцөд
нэвтрэх боломжийг хязгаарлаж, ХАТ-ийн
боловсон хүчнийг амьдрах байр сууцаар
хангана.
ХАТ-ийн бүх ажилчдад зөвшөөрөгдсөн
замаар зорчих, археологи, соёлын ач
холбогдол бүхий газруудаас зайлсхийх
талаар зааварчилгаа өгнө. Замын

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт
-

Үлдэгдэл ач
холбогдол

Бага



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Зам тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө
Хуудас 14
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ID

CH0
3

Нөлөөлөл

Уламжлалт
тогтолцоо, зан
үйл, зан заншил
гэх мэт биет
бус өв сулрах.
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CH онцлог

Орон нутгийн
онцлог болсон
соёлын биет болон
биет бус өвүүд.

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа

Хаал
т

X

X

-

X

X

-

X

X

-

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

хөдөлгөөнд оролцож буй туслан гүйцэтгэгч,
дэд туслан гүйцэтгэгч, гэрээт ажилчдыг
замын хөдөлгөөний удирдлагын зайлшгүй
суух шаардлагатай сургалтад хамруулна.
Соёлын өв, соёлын төрөлжүүлэлтийг
харилцан хүндэтгэх зарчимд суурилсан
зөвшөөрөгдсөн зан үйл зэргийг агуулсан ёс
зүйн дүрэм болон шинээр ажилд ороход
зайлшгүй суух шаардлагатай сургалтын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
Соёлын өвийг хүндлэх, мэдлэгийг
дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд тодорхой
давтамжтайгаар ажилчдыг орон нутгийн
соёлын ач холбогдол бүхий газруудад
зорчих боломжийг бүрдүүлнэ.

Оролцогч талуудын болон харилцаа
холбооны менежментийн төлөвлөгөөнд
(мөн Санал гомдол барагдуулах журамд)
хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, ажилд авах,
байр сууцаар хангахтай холбоотой
зохицуулах арга хэмжээний талаар орон
нутгийн иргэдтэй хийх хэлэлцүүлэг,
мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаанд тусгах.
Оролцогч талуудын болон харилцаа
холбооны менежментийн төлөвлөгөө нь
уламжлалт мал аж ахуй эрхэлж буй хүмүүст
болон уламжлалт мал аж ахуйд нөлөөлөх
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд
онцгойлон анхаарч, Газар ашиглалт,
амьжиргааны менежментийн

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт



Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Гомдол
барагдуулах
механизм



Газар ашиглалт
ба
амьжиргааны

Үлдэгдэл ач
холбогдол

Бага
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Нөлөөлөл

CH онцлог

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа

Хаал
т

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

төлөвлөгөөгөөр дамжуулан Амьжиргааг
дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

X

X

-

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны
төлөвлөгөөний боловсруулалт,
хэрэгжилтээр орон нутгийн соёлын арга
хэмжээг дэмжиж бэхжүүлэх, орон нутгийн
уламжлалт соёлыг хадгалж хамгаалахад
сумын захиргаа болон орон нутгийн ард
иргэдийн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлнэ.
Боломжит арга хэмжээ нь:
 Орон нутгийн хэмжээнд соёлын өвийг
зохицуулахтай холбоотой мэргэжлийн ур
чадвар дутмаг байдлыг залруулах
зорилгоор ард иргэдийн мэдээлэл,
мэдлэг боловсролын хэрэгцээг хангаж,
орон нутгийн байгууллагуудад дэмжлэг
үзүүлэх.
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Үлдэгдэл ач
холбогдол

менежментийн
төлөвлөгөө



Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө

Нөлөөллийн бүсэд ардын аман
уламжлалыг сайжруулах зорилгоор
сумын соёлын төвүүдэд аман түүх
зохиолын хөтөлбөрийг байгуулах
(“Чулуун царгил” хөгжмийн зэмсэг,
Шинэжинст сумын “Тахил” наадгай);
Баян-Өндөр сумын Амарбуянт хийдийн
ёслолын ажиллагаа, гэх мэт); Орон
Хуудас 16
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ID

Нөлөөлөл

CH онцлог

Үе шат
Бар
Үйл
илга ажи
угср ллаг
алт
аа

Хаал
т

Сайжруулалт/Менежмент/Нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөө
хуваарилалт

Үлдэгдэл ач
холбогдол

нутгийн иргэдэд соёлын биет болон биет
бус өвийг танилцуулах үзэсгэлэн, олон
нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах.



X

CH0
4

Уурхайн
хаалтын үр
дүнд төслөөс
соёлын өвийн
нөөцөд оруулах
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Орон нутгийн
онцлог соёлын биет
болон биет бус
өвүүд.

X

-

X

X

-

-

-

X

Орон нутгийн соёлын өв болсон Наадам,
Цагаан Сар зэрэг баяр наадмыг дэмжих
компанийн оролцоо, дэмжлэгийг
үргэлжлүүлэх.
Соёлын биет бус өвд нөлөөлөл үүссэн
эсвэл ард иргэдээс сөрөг нөлөөлөл үүссэн
талаар санал гомдол гаргавал тэдгээр
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч
ажиллана.

Соёлын өвийн тухай заалт, соёлын
төрөлжүүлэлтийг харилцан хүндэтгэх
зарчимд суурилсан зөвшөөрөгдсөн зан
үйлийг агуулсан ёс зүйн дүрэм болон
шинээр ажилд ороход зайлшгүй суух
шаардлагатай сургалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
Хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулна.



Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө



Гомдол
барагдуулах
механизм



Хүний нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө



Хаалтын
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага
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C12 – Олон нийтийн болон
ажлын байрны эрүүл ахуй,
аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдал
2020 оны гуравдугаар сар

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БҮЛЭГ 12 – ОЛОН НИЙТИЙН БОЛОН АЖЛЫН
БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА,
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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ОЛОН НИЙТИЙН БОЛОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
1.1

Оршил

Энэхүү бүлэг нь Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ эсвэл төсөл)-ийн барилгажилт, ашиглалт,
хаалтын үе шатанд ажлын байрны болон олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал,
аюулгүй ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг үнэлэх зорилготой. Мөн энэхүү
бүлэгт сөрөг нөлөөлөөс зайлсхийх, сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд бууруулах,
эерэг нөлөөтэй нөлөөллийг нэмэгдүүлэх зэрэг тогтсон арга хэмжээг боловсруулсан.
1.2

Журам, стандарт болон зээлдэгчийн шаардлага

Бүлэг А2: Бодлого, эрх зүйн хүрээнд ХАТ-ийн тавигдах шаардлагуудыг нарийвчлан
харуулав.
1.3

Үнэлгээний аргачлал

1.3.1

Үнэлгээний хамрах хүрээ

1.3.1.1 Газар зүйн хамрах хүрээ
Энэхүү үнэлгээний газар зүйн хамрах хүрээ нь Бүлэг 15: Олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, аюулгүй ажиллагаанд тодорхойлсноор ХАТ-ийн нөлөөллийн бүс (нб)-ийг хамарна.
ХАТ-ийн үйл ажиллагааны хүрээнд уурхайн талбай, уурхай руу нэвтрэх зам талбай,
Баянхонгор аймаг, нэн ялангуяа Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын иргэд, олон нийтэд
үзүүлэх нөлөөллийг энэхүү үнэлгээгээр голчлон хамаарна.
1.3.1.2 Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Барилгажилт, үйл ажиллагаа, хаалтын үе шат хамаарна.
1.3.1.3 Техникийн хамрах хүрээ
Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээний хамрах хүрээг 2019 оны 6 дугаар сараас 9 дүгээр
сар хүртэлх хугацаанд явуулсан судалгааны ажлын хүрээнд тодорхойлсон бөгөөд үүнд
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хүн / нийгэм, хүлээгдэж буй нөлөөллийг тодорхойлсон болно.
Төслийн үйл ажиллагааны улмаас олон нийт, ажилчдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдал,
аюулгүй ажиллагаанд учирч болзошгүй нөлөөллийг хамрах хүрээний үр дүнд үнэлэв.
1.3.1.4 Үнэлгээний арга
Бүлэг А3: Аргачлалд заасан ерөнхий аргачлалын дагуу болзошгүй нөлөөллийг үнэлж
дүгнэсэн. Энэхүү аргачлалын ашиглалтыг дараах байдлаар харууллаа. Үүнд:
●

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний баг 2019 оны 8 дугаар
сард талбай дээр ажиллаж ажиглалт судалгаа хийсэн;

●

Оролцогч талуудын зөвлөгөөний үр дүн (“Бүлэг А6: Талуудын оролцоо”-г
харна уу);

●

Шинжээчийн мэдлэг, дүгнэлт;
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●

1.3.2

Ижил төстэй төслүүдийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний
туршлага болон нийгэм, байгаль орчны хувьд ижил төстэй бүтэцтэй
төслүүдийн туршлага

Ач холбогдлын шалгуур

Болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдлыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс (НӨХ)-ийн
мэдрэмж болон нөлөөллийн цар хүрээний хослолоор тодорхойлно. Мэдрэмтгий чанар,
нөлөөллийн хэмжээг тогтооход ашигласан шалгууруудыг хүснэгт 1 болон 2-т тус бүрчлэн
тусгалаа. Нөлөөллийн ач холбогдлын түвшинг хуваарилах мэдрэмж, нөлөөллийн хэмжээг
нэгтгэх матрицыг Бүлэг А3: Арга зүй-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны мэдрэмжийн шалгуур
үзүүлэлт
Ач холбогдлын
түвшин
Их

Дунд

Бага

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд
Төслөөс үзүүлэх эрсдэлийн талаар болон урьдчилан сэргийлэх/бууруулах
талаар муу ойлголтой төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс (НӨХ).
Агаарын чанар, дуу чимээний түвшин гэх зэрэг хүрээлэн буй орчны эрүүл
мэндийн үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтөд мэдрэмтгий хөгжлийн бэрхшээлтэй
залуу, өндөр настай гэх мэт НӨХ.
Нийгмийн эрүүл мэндийн өөрчлөлтөд өндөр мэдрэмжтэй, нэн ядуу, эсвэл
эмзэг бүлгүүд гэх мэт НӨХ-ийн нь эмнэлгийн тусламж, гомдол гаргах
журам, олон нийтийн төлөөлөгчид өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн
ажиллах боломж хязгаарлагдмал тул нийгмийн эрүүл мэндийн
өөрчлөлтөд өндөр мэдрэмжтэй байдаг.
Зам ашиглагч гэх мэт төсөлтэй байнга холбоотой байдаг НӨХ.
Эрсдэл бүхий зан үйл хийж эрсдэлийн өөрчлөлтөд улам мэдрэг болсон
НӨХ.
Байгаль орчны болон нийгмийн тодорхойлогч хүчин зүйлийн өөрчлөлтийн
улмаас хэсэг хугацааны турш таагүй байдалд орох магадлалтай НӨХ. Тэд
үе үе төсөлтэй нөөцийг хуваалцах мадаглалтай (жишээ нь өдөр бүр зам
ашигладаг). Төслийн эрсдэлийн талаар бүрэн бус ойлголттой. Төслийн
эрсдэл болон боломжит стратегийн талаар мэдлэгтэй.
Төслийн үйл ажиллагааны үр дүн тэдний амьдрал ахуйд бага зэргийн
нөлөө үзүүлдэг эсвэл эрсдэл учруулдаггүй, үр дүнтэй даван туулах
стратегитэй НӨХ. Тэд нөөц хуваалцах магадлалтай ба төслийн үйл
ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийн талаар өргөн хүрээний ойлголттой.

Хүснэгт 2 Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны нөлөөллийн шалгуурын
хэмжээ
Нөлөөллийн
хэмжээ
Их
Дунд

Бага

Нөлөөллийн төрөл
Цаг хугацаа болон өөрчлөх боломжоос үл хамааран нас баралтыг 1% -аар
эсвэл өвчлөл (өвчин/гэмтэл)-ийг 10 хувиар нэмэгдүүлэх нөлөөлөл
(тогтоосон суурь нөхцөлд үндэслэн).
Цаг хугацаа болон өөрчлөх боломжоос үл хамааран нас баралтыг 1% -аар
эсвэл өвчлөл (өвчин/гэмтэл)-ийг 1 хувиар нэмэгдүүлэх нөлөөлөл. Өвчлөл
(өвчин/гэмтэл) нэмэгдэх эсвэл хуучин байдалдаа эргэн орох магадлалтай,
хуучин байрандаа эргэн орсон тохиолдолд хамгийн багадаа 1 сар
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдана.
Богино хугацаа (1 жил хүртэл)-нд цочмог болон архаг өвчлөл
(өвчин/гэмтэл)-ийг 1 хувиас бага нэмэгдүүлэх нөлөөлөл ба хамгийн
багадаа 2 долоо хоногоор хөдөлмөрийн чадвараа алдах.
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Маш бага
Ач тустай

Хүмүүсийн амьжиргаанд хэмжигдэхүйц эсвэл мэдэгдэхүйц нөлөө
үзүүлэхгүй. Ингэснээр суурь нөхцөлд материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй.
Давуу тал эсвэл эерэг нөлөөлөл.

1.4

Болзошгүй нөлөөлөл

1.4.1

Нөлөөлөлд өртөх хүмүүс

Бүх ажилчид хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын нөлөөлөлтэй
холбогдоно.
Нөлөөллийн бүс дэх бүх иргэд олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй
ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бөгөөд үүнд Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын
малчид, иргэд хамарна. “Эрсдэл”-д мэдрэмтгий НӨХ-д хөгжлийн бэрхшээлтэй болон архаг
өвчтэй иргэд багтана.
1.4.2

Нөлөөллийн эх үүсвэр

Ажлын байрны болон олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаатай
холбоотой гол нөлөөллийн эх үүсвэр нь тухайн газрын алслагдсан байдал, аваар ослын үед
ажилчдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын нөлөөлөлтэй холбоотой юм. Цаашдаа шинэ
уурхайн талбай, ашиглах тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц, шинээр бүрдүүлсэн ажиллах хүчийг
бий болгосноор ажлын байрны осол, бэртлийг үүсгэж болзошгүй ба энэ нь уул уурхайн
гэрээт ажилчдыг хянахад тулгарч болзошгүй бэрхшээлүүдээс үүдэлтэй байх магадлалтай.
Ажилчид орон нутгийн иргэдтэй ямар нэгэн байдлаар харилцаа үүсгэсэн тохиолдолд
халдварт өвчний тархалтыг нэмэгдүүлж одоогийн ачаалалтай байгаа эмнэлгийн
үйлчилгээнд хүндрэл учруулж болзошгүй. Архидан согтуурах, биеэ үнэлэх, эсвэл гэмт хэрэг
зэрэг төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн асуудлуудаас болж нийгмийн хагарал үүсч,
амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.
Төслийн барилгажилтын үе шатанд багахан хэмжээний буюу нийт 506 хүн (гэрээлэгч орно)ий бүрэлдэхүүнтэй ажиллах хүч 12 сарын хугацаанд барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ.
Ашиглалтын үе шатанд, уурхайн талбайд ойролцоогоор 337 хүн ажиллана. Энэхүү
үнэлгээний зорилгын хүрээнд болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээгээр хамгийн ихдээ буюу
талбайд ажиллах ойролцоогоор 420 хүний 25 хувийн нэмэгдэл тэтгэмжийг оруулсан болно.
Бүх ажиллах хүч нэг дор ажиллахгүй бөгөөд ажилчид ээлжээр ажиллана (талбайн дээр нэг
ээлжинд хамгийн ихдээ 190 ажилчид ажиллана). Ажилчид Баянхонгор аймгийн төв хүртэл
онгоцоор нисэж уурхайн талбай руу автобусаар зорчино. Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын
ажилчид мөн уурхайн талбай руу автобусаар зорчиж, уурхайн кемпэд байрлаж, ээлж
солигдсоны дараагаар автобусаар зорчиж суманд амьдарна.
Барилгажилт болон ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад төслийн бүх ажилчдыг кемпэд
байрлуулах бөгөөд кемпийг Баян Хөндий (ойролцоогоор 4 км-ын зайтай)-д байгуулна.ХАТийн талбайд нэг харуул хамгаалалтын компани 24/7 горимоор ажиллаж, харуул
хамгаалалтын ажилтнууд зэвсэггүй байна. Хууль бус алтны бичил уурхайчид ХАТ-ийн
талбай руу халдах нь төслийг түр зогсоож болзошгүй бөгөөд уурхайн ажилчид, орон нутгийн
иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг эрсдэлд оруулах магадлалтай.
Төслийн онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээний боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд Алтан
нар уурхайн лицензийн талбайн хуурай нуурын эргийн талбайд бага оврын нисэх онгоц
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буух/хөөрөх боломжтой нислэгийн зурвас байгуулахыг Эрдэнэ зөвшөөрсөн. Нисдэг тэрэг
шаардлагатай тохиолдолд, нисдэг тэрэгний талбайг нэмэх боломжтой.
Эрчим хүчний хэрэглээг генератороор хангах бөгөөд ундны усыг урвуу осмос цэвэрлэх
байгууламжаас, уурхайн лицензийн талбайн урд талд байрлах цооногоос усаар хангах
болно (Бүлэг А5 Төслийн тодорхойлолтоос дэлгэрүүлж харна уу).
1.4.2.1 Болзошгүй нөлөөлөл
Энэхүү бүлэгт дараах байдлаар болзошгүй нөлөөллийг үнэлэв. Үүнд:
●

Ажилчид, онцгой байдлын тусламж, төрийн байгууллага болон төслийн
нөлөөллийн бүс дэх олон нийтийг хамарсан төлөвлөгдөөгүй онцгой байдлын
арга хэмжээ;

●

Ажилчдын эрүүл мэнд, түргэн тусламжийн үйлчилгээ;

●

Шинэ уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээр гарч болзошгүй ажлын байрны осол
ба/эсвэл гэмтэл;

●

Гэрээт ажилчид гэрээний шаардлагыг дагаж мөрдөхгүй байх;

●

Орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд үзүүлэх дарамт нэмэгдэх;

●

Халдварт өвчны тархалт нэмэгдэх;

●

Амьжиргаа ба/эсвэл хувь хүний аюулгүй байдал буурах, нийгмийн хагарал;

●

Олон нийтийн зүгээс төслийн байгууламж, дэд бүтцэд зөвшөөрөлгүй
нэвтрэх;

●

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллөөс шалтгаалан зохицуулалтын
шаардлагаар Төслийг зогсоох болон/ эсвэл идэвхжилийг нэмэгдүүлэх;

●

Хууль бус алтны бичил уурхайчид төслийн талбай руу дайрах.

Нөлөөллийн үнэлгээний бусад бүлгүүдэд заасны дагуу дараах болзошгүй нөлөөллийг
үнэлсэн. Үүнд:
●

Тоосжилт түвшин нэмэгдэхэд өртөх. Жишээ нь: “Бүлэг С2: Уур амьсгал ба
агаарын чанар”-д үнэлсэн замын хөдөлгөөний урсгал болон/эсвэл газар
шорооны ажил;

●

Дуу чимээний түвшин нэмэгдсэний улмаас үүсэх нөлөөллийг “Бүлэг С3: Дуу
чимээ, чичиргээ”-т үнэлэв;

●

Усны нөөцийн өөрчлөлтийг “Бүлэг С5: Усны нөөц”-д үнэлэв;

●

Уурхайн тээвэртэй холбоотой осол гарах / мөргөлдөх магадлалыг “Бүлэг
С13: Тээвэрлэлт”-д үнэлэв;

●

Аюултай материал тээвэрлэх, ослын улмаас асгарах магадлалыг “Бүлэг
С13: Тээвэрлэлт”-д үнэлэв.
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1.5

Үлдэгдэл нөлөөллийн үнэлгээ

Энэ хэсэгт нөлөөллийн нарийвчилсан тайлбар, үүний дотор Төслийн барилгажилтаас
үлдсэн нөлөөлөл, үйл ажиллагаа, хаалтын нөлөөллийг тусгасан. Мөн болзошгүй
нөлөөллийн эрчмийг багасгах зорилготой бууруулах арга хэмжээг тусгасан болно.
1.5.1

Барилгажилт болон ашиглалтын үе шат

1.5.1.1 Төлөвлөгдөөгүй онцгой байдал ажилчид болон орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөх нь
Бууруулах боломжгүй буюу урьдчилан төлөвлөгдөөгүй онцгой байдал нь ажилчид болон
орон нутгийн иргэдийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Эдгээр
нь дараах шалтгааны улмаас байгаль орчин, нийгэм болон/эсвэл аюулгүй байдалд
нөлөөлнө. Үүнд:
●

Түймэр / дэлбэрэлт / бусад үйлдвэрлэлийн болон барилгын осол (хүний амь
нас хохирох);

●

Хана нурах;

●

Уурхайн талбай үерт автах;

●

Газар хөдлөх;

●

Халдварт өвчин дэгдэх;

●

Цахилгаан, дулаан, ус алдагдах;

●

Цаг уур эрс тэс байдал / байгалийн гамшигт үзэгдэл;

●

Улс төрийн хямрал / хууль бус баривчилгаа / террорист халдлага; болон

●

Бусад урьдчилан төлөвлөгдөөгүй үзэгдэл.

Эдгээр төлөвлөгдөөгүй үзэгдлүүд нь шууд, томоохон сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай
боловч буцаах боломжгүй ба орон нутаг, бүс нутаг, цаашлаад үндэсний болон олон улсад
богино эсвэл дунд хугацаанд нөлөөлж болзошгүй.
Бууруулах арга хэмжээ
Онцгой байдлын улмаас хүнд гэмтэх, нас барах эрсдэлийг бууруулахын тулд дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
●

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүлгүүд,
тэдгээрийн мэдээлэл болон харилцаа холбоо, мэдэгдлийн стратеги, журам
зэргийг багтаасан “Хямрал, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөө” боловсруулж хэрэгжүүлэх.

●

Аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, жил бүр шинэчлэх. Эрсдэлийн
тодорхойлолтыг Аюулгүй байдал, Байгаль орчин, Олон нийтийн эрсдэлийн
түвшинд тодорхойлсон осол, эрсдэлийн талаарх мэдээллээр хангах
боломжтой. Эрсдэлийн дүн шинжилгээнд Улаанбаатар хот, Баянхонгор
аймгийн төв, уурхайн талбай, замын трасс болон бусад дэд бүтцийн
байгууламжуудыг хамруулна. Эрдэнэ эрсдэлийн үнэлгээний журмыг аюул,
эрсдэл тодорхойлох үйл явцыг мэдээлэхэд ашиглаж байна.
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●

“Хямрал, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г
танилцуулж, онцгой байдлын үед аймгийн онцгой байдлын газрууд, олон
нийттэй хамтран онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний талаар
мэдээлэл, мэдлэг олгох.

●

“Хямрал, онцгой байдлын баг”-ийг урьдчилан таамаглаж болзошгүй онцгой
байдал, түүний дотор хүрээлэн буй орчны онцгой байдлын үед зохицож
ажиллах талаар тодорхой хугацаанд сургах.

●

Шаардлагатай, боломжтой бол сумын болон аймгийн цагдаа, түргэн
тусламжийн албатай харилцан дэмжлэг үзүүлэх гэрээ байгуулах.

●

Химийн бодис, урвалыг худалдан авах, тээвэрлэх, хадгалах, ашиглах, устгах
талаар олон улсын шилдэг туршлага, түүнчлэн цианидийн үйлдвэрлэл,
тээвэрлэлт ашиглалтын талаар Олон улсын цианидийн менежментийн код
(ICMC)-д тодорхойлсон зарчмын дагуу менежмент хийх (Аюултай
материалын менежментийн төлөвлөгөөнд бууруулах арга хэмжээг
дэлгэрүүлж тусгасныг харна уу).

●

Бараа материалын нөөцийг хангалттай бүрдүүлж, онцгой байдлын үед
ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах халаалт, ус, эрчим хүчээр
хангах арга хэмжээ авах.

●

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах боломжгүй тохиолдолд
нүүлгэн шилжүүлэх.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Арга хэмжээ авсан тохиолдолд урьдчилан төлөвлөгдөөгүй үйл явдал тохиолдох магадлал
бага. Нөлөөллийн эрчим болон хүлээн авагчийн мэдрэг байдлыг дунд хэмжээнд хүртэл
багасгах боломжтой. Энэ нь үлдэгдэл нөлөөллийг дунд хэмжээнд хүргэнэ.
1.5.1.2 Ажилчдын эрүүл мэнд, түргэн тусламжийн үйлчилгээ
ХАТ алслагдсан зайд байрладаг бөгөөд Улаанбаатар хотоос 980 км, Баянхонгор аймгийн
төвөөс 300 км-ын зайд оршдог. Мөн орон нутгийн эмнэлгийн байгууламж, яаралтай үед
тусламж үзүүлэх боломж хомс байдаг. Сумын эмнэлэгт мэс засал хийдэггүй ба анхан шатны
түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Тиймээс ажилчдад үр дүнтэй, найдвартай, цаг
алдалгүй эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэх ("Medivac") үйлчилгээг үзүүлэх нь чухал бөгөөд
учир нь аливаа саатал, хүндрэл нь амь насаа алдах эсвэл ноцтой гэмтэл учруулж
болзошгүй юм.
Ажлын байран дээр осол эсвэл эрүүл мэндийн ноцтой байдал тохиолдсон бол Эрдэнэ
Монгол ХХК-ийн үндсэн болон гэрээт ажилчид уурхайн эмнэлгийн үйлчилгээний тасаг эсвэл
уурхайн талбайд эмчлэх боломжгүй бол сумын эмнэлэг, аймгийн төв эмнэлэг эсвэл
Улаанбаатар хотод эмнэлгийн үйлчилгээ авах боломжтой. Төслийн талбайд мэргэжлийн ур
чадвартай эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн тогтмол эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
Төсөл нь эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэгчтэй гэрээгээр хамтрах ба шаардлагатай үед бага
оврын нисэх онгоц, агаарын тээврээр зөөвөрлөнө. Цаг агаарын нөхцөлөөс болж онгоц
хөөрөх боломжгүй үед нэмэлтээр нисдэг тэрэг ашиглана.
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Ийм үйл явдал тохиолдох магадлал багатай боловч богино, дунд хугацаанд орон нутгийн
хэмжээнд шууд, салшгүй нөлөө үзүүлэх боломжтой юм.
Бууруулах арга хэмжээ
Ажилчид өөрсдийн ажлын үндсэн үүргээ биелүүлэх нь нөлөөллийг бууруулахад гол үйл явц
болно. Эрдэнэ урьдчилан таамаглах, урьдчилан сэргийлэх шинж чанартай элементүүдийг
багтаасан Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөөгөөр эрүүл мэндийн хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бөгөөд гэрээт
гүйцэтгэгчдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.
1.5.1.1 хэсэгт тусгасан арга хэмжээг нь хэрэгжүүлэх ба дараах арга хэмжээг нэмэлтээр
тусгав. Үүнд:
●

Хариу арга хэмжээ авах боломжийг хангахын тулд эрүүл мэндийн нүүлгэн
шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагатай тогтмол харилцаж хяналт
тавих.

●

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
ХАТ-ийн талбайн алслагдсан байдал, эрүүл мэндийн нүүлгэн шилжүүлэх үйлчилгээг цаг
тухайд нь үзүүлэхэд үзүүлэх нөлөөлөл нь дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн ч гэсэн Дунд
зэргийн үлдэгдэл нөлөөлөлтэй байна. Мэдрэмжийн байдал болон эрчим дунд хэмжээнд
хүртэл багасаж болзошгүй.
1.5.1.3 Шинэ уурхайн талбайн нээлтийн үеийн ажлын байрны осол болон / эсвэл гэмтэл
Бодит байдал дээр ажилчид шинэ албан тушаалд томилогдож байгаа үед хамгийн их тооны
осол гарах боломжтой байдаг. Баруун Австралийн Уул уурхай, газрын тосны яамны
судалгаагаар “Баруун Австралийн уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 2000-2012 оны гэнэтийн
осол”-ыг мөрдөн шалгасан. Нас баралтын голлох шалтгааныг дараах байдлаар харууллаа.
Үүнд:
●

Нас барсан хугацаа: 3 нас баралтын 1 нь ихэнхдээ эхний үүрэгт жилд
тохиолдох, 2-дахь жилээс ажиллаж эхэлсэн үеэс нас баралтын 48 хувь нь
тохиолдоно.

●

Уурхайн талбай дахь хугацаа: Тухайн газарт өөр газар ажиллаж байсан
туршлага эсвэл ажилласан жилээс үл хамааран тухайн газарт нэг жилээс
бага хугацаагаар ажилласан ажилчдын нас баралтын 49%-ийг эзэлж байна.

●

Удирдах ажилтны үргэлжлэх хугацаа: нас баралтын 68 хувь нь удирдах
ажилтны эхний 3 жилд тохиолдоно.

●

Журмыг дагаж мөрдөх: гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх аюул болон
урьдчилан сэргийлэх эсвэл хянах боломжтой үед олон осол давтагдах (73
хувийн нас баралт). Гэвч, 89 хувийн нас баралтад хамаарах журам, дүрэм
байхгүй.

Олон улсын туршлагыг судалж ХАТ-д яаралтай хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд ажилчдын
эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд нөлөөлөх боломжит нөлөөлөл (цаг алдсан гэмтэл - ЦАГ ERD001_C12 Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдал
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эсвэл нас баралт) нь шинэ уурхай ажиллаж эхлэхэд шинэ оператор, шинэ тоног төхөөрөмж,
шинэ технологитой хамаатай.
“Бүлэг Б15 Олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаа”-д тусгаснаар
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжлийн хяналтын давтамж Монгол Улсад
бага байдаг - мэргэжлийн хяналтыг ихэнхдээ аюулгүй байдал, заримдаа зөвхөн
хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн зүйлүүдэд гүйцэтгэдэг тул Эрдэнэд ажилчдын эрүүл мэнд,
аюулгүй байдлыг хангах үүднээс энэхүү үүрэг хариуцлагыг санаачилж, хэрэгжүүлэхийг
зөвлөж байна.
Барилгажилт болон ашиглалтын эхний 12 сард болзошгүй нөлөөлөл нь аймагт шууд,
томоохон сөрөг байдлаар нөлөөлөх магадлал хамгийн өндөр байна. Энэ нөлөөлөл нь өндөр
мэдрэмтгий бөгөөд их нөлөөллийг бууруулах өмнөх үнэлгээний үр дүнг гаргана.
Бууруулах арга хэмжээ
Эрдэнэ шинэ ирсэн хүмүүст туршлагатай эсэхээс үр хамааран анхаарах шаардлагтай ба
тэд өдөр-шөнийн ажлын орчин, шинэ хамтран ажиллагчид, удирдлага, ажлын үйл явцтай
танилцахад цаг хугацаа шаардлагатай. Нас баралтын түвшин нь ажилчдын эхний сар,
гэрээний заалт дахь удирдлага, оршил сургалт, сургалтын үр дүнтэй хамааралтай.
Бууруулах арга хэмжээнд Эрдэнэ-ийн урьдчилсан Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, аюулгүй ажиллагааны журам, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Төслийн гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөнд тусгасан ба Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөнд дараах байдлаар нарийвчлан тусгах шаардлагатай. Үүнд:
●

Гэрээт ажиллагсдын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын доод
түвшний шаардлагын гэрээний менежментийн шаардлагыг хангаж,
Эрдэнийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын бодлого, стандарт, журам, OHSAS
18001 / ISO 45001-ийн заалтын дагуу гэрээний хугацаанд хяналт, торгуулийн
хамт аливаа зөрчлийг арилгах.

●

Гэрээ байгуулахаас өмнө урьдчилсан бэлтгэл / шалгалт хийх.

●

Шаардлагатай тоихолдолд бичгэн журам, стандарчлагдсан туршлага, ажлын
дүрэм болон сургалтыг “Аюулгүй ажлын байрны дадал”-ыг бүрдүүлэхэд
дараах байдлаар ашиглана. Үүнд:

●

o

Аюулын тодорхойлолт, эрсдэлийн үнэлгээг бүх нэгж талбарт гүйцэтгэх

o

Осол, гэмтэлд хүргэж болзошгүй ажлын явц, дадлага, байгууламжийн
аюулыг тодорхойлох зорилгоор бүх газарт аюулыг тодорхойлох,
эрсдэлийн үнэлгээ хийх; болзошгүй осол, гэмтэл, өвчний үндсэн
шалтгааныг тодорхойлох аюулгүй ажиллагааны дадлыг төслийн бүх
томоохон үйл ажиллагаануудад тогтооно.

Ажлын эхний сард ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдэд дараах төрлийн анхан
шатны санамж, сургалт, удирдлагаар хангах. Үүнд:
o

Шинэ ажилчдын чиглэл, ажилд чиглэсэн сургалт, үргэлжилсэн сургалт,
менежментийн болон удирдлагын сургалт, инженерийн сургалтын
аюулгүй байдал, гэрээт гүйцэтгэгчийн сургалт, аюулын үеийн харилцаа

ERD001_C12 Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдал
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холбооны сургалт, аюулыг таних сургалт, боломжтой бол аюулгүй
ажиллагааны сэдэв болон мэдлэгийг бүх сургалтын хөтөлбөрт багтаах.
●

Эрдэнэ Осол/ ослын мөрдөн байцаах хөтөлбөрийг ослын талаар мэдээлэх,
мөрдөн шалгах, дүн шинжилгээ хийх үйл явцад хяналт удирдлага менежер,
аюулгүй ажиллагааны төлөөлөгчид тогтмол зааварчилгаа өгдөг системийг
хэрэгжүүлнэ.

●

Гэрээний гүйцэтгэлд хяналт, шалгалт хийх, аюулгүй ажиллагааны өдөр
тутмын уулзалт, аюулгүй байдлын талаар гэрээлэгч удирдлагын уулзалтыг
тогтмол хийх.

●

Байгууламж, тоног төхөөрөмж, төслийн талбайн аюулгүй байдлын
хөтөлбөрийг хуваарийн дагуу нэгдсэн аргачлал, журам, маягтыг ашиглан
хянах. Хяналт шалгалт, аудитын хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд дараах
зүйлсээс бүрдэнэ. Үүнд:

●

Өдөр тутмын хяналт/явган хяналт, нийцлийн шаардлагыг тодорхойлох,
менежментийн хамтын ажиллагаа ба оролцоо, зөвлөмж, биелэлт, бичлэг
хадгалах.

●

Гамшгийн болон онцгой байдлын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, байнгын
сургалт.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нөлөөллийн эрчим, мэдрэмтгий байдлыг үр дүнтэйгээр
бууруулах бөгөөд ингэснээр үлдэгдэл нөлөөллийг бага хэмжээнд хүргэнэ.
1.5.1.4 Гэрээт ажиллах хүч гэрээний шаардлагыг биелүүлэхгүй байх
Дээр дурдсанчлан, Эрдэнэ хөдөлгөөнт техникийн засвар үйлчилгээ зэргийг тодорхой тооны
гэрээт ажиллах хүч гүйцэтгэнэ (уурхайн булан, уурхайн үйлдвэрлэл, кемп, болон бусад
болзошгүй газрууд).
Монгол (мөн олон улсын) дахь бусад уул уурхайн төслийн туршлагаас харахад ихэнхдээ
хамгийн ноцтой хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлууд гэрээт гүйцэтгэгчтэй
холбоотой байдаг ба иймд гэрээний шаардлагыг чанд мөрдөх шаардлагатай. Үүнд гэрээ
зөрчсөн тохиолдолд торгуулийн шийтгэлийг хэрэгжүүлэх ажил орно.
Эрдэнийн хяналтаас гадуур үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэрээт гүйцэтгэгчид уурхайн талбай
дахь бүх ажилчид болон олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлж
болзошгүй. Энэ нь буцааж болохгүй, шууд нөлөөлөл үзүүлэх ба үүнд уурхайн барилгажилт,
ашиглалтын турш хүний амь нас эрсдэх магадлалтай. Эрдэнэ, төслийн ажилчид болон орон
нутгийн иргэд гэрээт ажилчидтай хамгийн мэдрэмтгий байдлаар өртөх магадлалтай.
Нөлөөллийн урьдчилсан бууруулах арга хэмжээ өндөр ач холбогдолтой.
Бууруулах арга хэмжээ
Гэрээний шаардлагыг дагаж мөрдөхгүй байгаа гэрээт ажиллах хүчний нөлөөллийг
арилгахад 1.5.1.3 дугаар хэсэгт тусгасан дээрх бууруулах арга хэмжээг хангалттай гэж үзэж
байна.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
ERD001_C12 Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй
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Дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нөлөөллийн эрчим, мэдрэмтгий байдлыг үр дүнтэйгээр
бууруулах бөгөөд ингэснээр үлдэгдэл нөлөөллийг бага хэмжээнд хүргэнэ.
1.5.1.5 Орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд үзүүлэх дарамт нэмэгдэх
Төсөл нь сүрьеэ зэрэг газар нутагт тархдаг ердийн халдварт өвчний эсрэг вакцинжуулалтад
хамруулан (мэргэжлийн эмнэлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдээр дамжуулан), ээлжийн үеэр
ажиллагсдынхаа цэвэр, эрүүл хүнсээр хангах, эрүүл хооллолт болон эрүүл ахуйн дадалд
сургах зэрэг ажилчдын эрүүл мэндийн байнгын үйлчилгээ, боловсролыг дээшлүүлэхэд
чиглэсэн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлснээр ажиллах хүч нь Төслийн нөлөөллийн
бүс дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээнд нэмэлт хэрэгцээ үүсгэхгүй.
Орон нутгийн ажиллах хүч ажлаас хамааралгүй байсан ч орон нутгийн эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээ авах тул ажилчдад эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх нь Төслийн нөлөөллийн бүс
дэх орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд цэвэр нөлөө үзүүлэхгүй байх магадлалтай.
Гэвч мэргэжлийн боловсролын адил ажиллагсдын эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх, эрүүл
мэндийн сайн туршлагын чадавхыг бэхжүүлэх нь Төслийн ашиглалтын хугацаанаас цааш
эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой бөгөөд ажилчдын ар гэр, өрхүүдэд хоёрдогч эерэг нөлөө
үзүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд стресс нь тухайн газарт дотоодын шилжилт хөдөлгөөний
улмаас үүсэж болно. Бүх насны дотоодын шилжин ирэгсдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ
шаардлагатай тул эрсдэлт шилжин ирэгсэд эрүүл мэндийн үйлчилгээний ачааллыг
нэмэгдүүлнэ. Шилжилт хөдөлгөөн хийх боломж бага хэдий ч (“Бүлэг 8 Хүн ам зүй”-д
тусгасны дагуу) хүн амын тоо бага хэмжээгээр нэмэгдэх одоо байгаа эрүүл мэндийн
үйлчилгээ болон дэд бүтцийн байгууламжуудын стрессийг нэмэгдүүлэх магадлалтай.
Эрүүл мэндийн ажилчдын хомсдол нь одоогоор асуудал болж байгаа бөгөөд суурь
судалгаанд оролцогчид ажилчдын халаа сэлгээ их, эмнэлгийн дэд бүтэц муу, чадавхын
хувьд асуудалтайг дурдсан. Төслөөс үүдэлтэй шилжилт хөдөлгөөн нь төслийн бүхий л үе
шатанд Төслийн нөлөөллийн бүс дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний чадавхид багаас дунд
зэргийн эрчимшилтэй нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг үүсгэнэ (төсөл дууссаны дараа ч
хадгалагдах магадлалтай).
Бууруулах арга хэмжээ
“Бүлэг С8 Хүн ам зүй”-д заасан арга хэмжээнээс гадна дараах бууруулах арга хэмжээг
тусгана. Үүнд:
●

Үндсэн ажилчид болон гэрээт ажилчдыг гэрээ байгуулахаас өмнө
ажил/гэрээний бүхий л үе шатанд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан эсэхийг
хянах.

●

Сумын эрүүл мэндийн тогтолцооноос хараат бус байдаг ажилчид болон
гэрээт ажилчидтай холбоотой асуудал, осол гэмтлээс урьдчилан
сэргийлэхэд шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх.

●

Ажилчдад эрүүл мэндийн мэдлэг олгох энгийн сургалт явуулах (жишээ нь
харилцан яриагаар).

●

Төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ, чадавхид тогтвортой хөрөнгө
оруулалт хийх аргыг тодорхойлохын тулд орон нутгийн эрүүл мэндийн
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мэргэжилтнүүдтэй холбоо тогтоох замаар шилжилт хөдөлгөөний үр дүнд
гарч буй эрүүл мэндийн үйлчилгээнд үзүүлэх дарамтыг бууруулах.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээр дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд энэхүү нөлөөллийн ач холбогдлыг Дунд
зэргээс бага зэргийн үлдэгдэлтэй зэрэглэлд бууруулж болно гэж үзэж байна (Мэдрэмжийн
зэрэг бага, эрчим бага).
1.5.1.6 Халдварт өвчний тархалт нэмэгдэх
2018 онд Баянхонгор аймагт бүртгэгдсэн халдварт өвчний ойролцоогоор 70% нь бэлгийн
замын халдварт өвчин (БЗХӨ) байна. Мөн аймгийн хэмжээн дэх сүрьеэгийн халдварын
нэмэгдэл анхаарал татаж байна. Орон нутгийн түвшинд халдварт өвчний өсөлтийг үр
дүнтэйгээр хянахад орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагуудын чадвар одоогоор бага байна.
Төслийн нөлөөллийн бүс дэх шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор барилгын болон
ашиглалтын үеийн ажиллах хүч БЗХӨ болон сүрьеэ гэх мэт бусад халдварт өвчний
тархалтыг нэмэгдүүлж болзошгүй. Кемптэй ойр амьдрах, ариун цэврийг муу сахиснаар
халдварт өвчин болон хоол, усаар дамждаг өвчний эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.
Хамгийн ойрын сумын төвөөс (Шинэжинст сумын төвөөс 70 км-ын зайтай) ХАТ-ийн
алслагдсан байдал (мөн байрлах кемп) нь ажиллах хүч болон нутгийн иргэд хоорондоо
харилцах боломжийг бууруулж байгаа тул энэхүү нөлөөллийг бууруулах хүчин зүйл болно.
Ажиллах хүч нь нэг ээлжинд хамгийн ихдээ 190 хүн буюу харьцангүй бага тооны хүн төслийн
талбай дээр ажиллана. Ачааны машины жолооч нар болон орон нутгийн иргэдтэй харьцаж
болзошгүй бусад ажилчид гэх зэрэг хөдөлгөөнт ажиллах хүч өндөр эрсдэл дагуулж
болзошгүй. Энэ нь бүс нутгийн хэмжээнд (аймгийн түвшинд) урт хугацааны шууд бус
нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй.
Орон нутагт нэг удаагийн орлого ихэссэнтэй холбоотой архи, согтууруулах ундааны
хэрэглээ ихсэх зэрэг зан үйлийн эрсдэлт хүчин зүйлүүд, эрчүүд ажиллах хүч ихэссэнээр
биеэ үнэлэгчдийн тоо нэмэгдэх нь бэлгийн харьцааны зан үйлийн эрсдэл өндөр байх
магадлалтай. Хамгийн их эрсдэлтэй бүлэг бол өндөр эрсдэлтэй зан үйлтэй хүмүүс юм
(жишээ нь биеэ үнэлэгч болон архи хэрэглэдэг хүмүүс). Тиймээс, БЗХӨ-ний өндөр тархалт
цаашид барилгын болон ашиглалтын үе шатуудад ажиглагдах урт хугацааны туршид
ашиглагдах шууд бус сөрөг нөлөөлөл юм.
Бууруулах арга хэмжээ
1.5.1.5 дугаар хэсэглт заасан арга хэмжээнээс гадна барилгажилт болон ашиглалттай
холбоотой халдварт өвчний тархалт, тархалтыг бууруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
●

Бүх ажилчдад хамаарах Ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх. Бүх Эрдэнийн
ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг Ёс зүйн дүрмэнд заасны дагуу олон
нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны талаарх анхан
шатны сургалтанд хамруулах. БЗХӨ болон бусад халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгох болно. Энэхүү сургалтыг тогтмол
явуулж байх.

●

Халдварт өвчин, БЗХӨ-өөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн орон нутгийн
эрүүл мэндийн кампанит ажлыг дэмжих боломжийг тодорхойлох.
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●

Биеэ үнэлэгчээр үйлчлүүлэхгүй байх бодлогыг хатуу мөрдөх, биеэ
үнэлэгчээр үйлчлүүлсэн ажилчдыг нэн даруй халах.

●

Халдварт өвчний өөрчлөлттэй холбоотой хүлээн авсан гомдлын сургамжийг
судалж, тодорхойлох. Халдварт өвчнийг нэвтрүүлэх, тархах эрсдэлийг
бууруулахын тулд шаардлагатай бол Нийгмийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал,
аюулгүй ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэх.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Төслийн алслагдмал байдал, төлөвлөөгүй хүн амын шилжилт хөдөлгөөн бага байгаа
тохиолдолд ХАТ-тэй холбоотой халдварт өвчний гаралт ихсэх магадлал багатай юм.
Дараах бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нөлөөллийн эрчим бага байх ба энэ хэсэгт
өртсөн хүмүүсийн мэдрэмтгий байдал нь дунд зэргийн нөлөөтэй тул бага зэргийн
нөлөөллийн ач холбогдолтой болно.
1.5.1.7 Нийгмийн хагарал ба сайн сайхан байдал болон/эсвэл хувийн аюулгүй байдал
буурах
Төслийн ажиллах хүч болон Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад төсөлтэй холбоотой шилжин
ирэгсдийн хөдөлгөөн нь дараах шалтгааны улмаас нийгмийн хагарал, сайн сайхан байдал
болон/эсвэл хувийн аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлж болзошгүй. Үүнд:
●

Хамгааллын алба (жишээ нь, хаалган дээр) байгаа эсэх, тэдгээрийн
оролцоотойгоор зөрчилдөөн үүсэх боломж;

●

Төслийн бодит эсвэл хүлээн зөвшөөрсөн дэмжлэг эсвэл ашиг тусыг нэг
бүлэг эсвэл сонирхогч бүлгээс нөгөөд шилжүүлэх; үүнд эдийн засгийн
боломжийг эрэлхийлж буй цагаачдыг хамруулж болно;

●

Гэмт хэрэг нэмэгдэх.

●

Архитай хамааралтай өвчлөл, хэрэг нэмэгдэх;

●

Цагдаа болон бусад нийтийн үйлчилгээний салбарт дарамт үзүүлэх; болон

●

Биеэ үнэлэлт.

Эрдэнэ хайгуулын ажиллагаа эхэлснээс хойш хамгаалалтын ажилчин / төслийн ажилчид
болон олон нийтийн хооронд ХАТ-ийн хайгуулын талбайд хамгаалалттай холбоотой зөрчил
гараагүй. Хүний аюулгүй байдалд эрсдэл учруулж болзошгүй харилцан үйлчлэл нь орон
нутгийн засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагатай хамтарч хайгуулын талбайгаас
гар аргаар ашигт малтмал олборлогчдыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг багтаасан болно.
Төслийн алслагдсан байдлаас шалтгаалж тухайн нутгийн малчидтай, эсвэл тухайн газар
руу тодорхой аялал хийх хүмүүстэй харьцах боломж хязгаарлагдмал юм. Дээр
дурдсанчлан, талбай дээрх аюулгүй байдлыг харуул хамгаалалтын ажилтнууд, захын
хашаагаар хангах болно (түүний дотор эргүүл хийх). Уурхайн ашиглалтын явцад орон
нутгийн иргэдтэй зөрчилдөх үр дагавар нь шууд нөлөөтэй тул орон нутгийн шинжтэй
хамгааллын албатай шууд холбогдох хүмүүст урт хугацаанд нөлөөлөх боломжтой.
Хамгаалал болон хамгааллын бус сургалтанд хамрагдаж ажиллахад бусад сум, багийн
иргэдтэй харьцуулж атаархал бий болж, Эрдэнийн ажилчид болон гэрээт ажилтнуудын
хооронд эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсвэл бодит цалингийн зөрүү гарч болзошгүй. Энэ нь
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нийгмийн хагарлын асуудалд хүргэж болзошгүй. “В, Хүн ам зүй”-д тусгаснаар цагаачдын
талаарх сумын иргэдийн хандлага ерөнхийдөө эерэг байдаг ба шилжин ирэгсдээс орон
нутгийн иргэдэд хүрэх үр өгөөжийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хоёр сум (болон аймаг) руу нүүх,
шилжин ирэх нь ач холбогдолгүй байгааг тэмдэглэжээ. Мөн эдийн засгийн боломж хайж
цагаачлах нь хязгаарлагдмал байх төлөвтэй байна. Дээр дурдсанчлан шилжин ирэгсэд
нийгмийн хагарал үүсэхэд нөлөөлж болно.
Төслийн нөлөөллийн бүс дэх ажилгүйдэл болон орлого буурснаас болж нийгмийн хагарал
/ нийгмийн эсрэг зан үйл (хүчирхийлэл, архидалт, гэмт хэрэг гэх мэт) тохиолдож болзошгүй.
“Бүлэг В15 Олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаа”-д тусгаснаар
олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны гол асуудлуудын зарим
нь Төслийн нөлөөллийн бүс дэх архины хэрэглээ болон түүнтэй холбоотой гэмт хэрэгтэй
холбоотой. Үүнийг орон нутгийн удирдлагууд, ялангуяа залуучуудад хамааралтай талаар
санаа зовниж байгааг тэмдэглэжээ. Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, хүн худалдаалах,
биеэ үнэлэх болон нэг удаагийн орлого нэмэгдсэн (мөн согтууруулах ундааны зохистой
хэрэглээ) дээр суурилсан бэлгийн мөлжлөгийн зан үйлийг бий болгох магадлалтай. Эдгээр
болон бусад гэмт хэргийн тохиолдол одоогоор маш бага байгаа боловч цагдаагийн газар
болон орон нутгийн төрийн үйлчилгээнд нэмэлт дарамт үзүүлэхээс гадна иргэдийн сайн
сайхан байдал, аюулгүй байдлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулж болзошгүй юм.
“Бүлэг В9 Нийгмийн бүтэц”-д фокус бүлгийн ярилцлагаар (ФБЯ) тэд орон нутгийн
удирдлага, ажилчдад итгэх итгэл бага байгаа нь тогтоогдсон. Тэдний оронд хамаатан
садандаа, ялангуяа дээд боловсролтой, сумын төвд амьдардаг хүмүүст итгэдэг (тэд нийгэмэдийн засгийн асуудал, улс төрийн талаар илүү сайн мэдлэгтэй гэж үздэг). Улмаар, өрхийн
судалгаагаар бүх шатны төрийн байгууллага, цагдаа, шүүх, төрийн бус байгууллага (ТББ)д итгэх итгэл ерөнхийдөө бага байна. Энэ нь орон нутгийн илрүүлэх, удирдах чадвар гэх
мэт нийгмийн хагарлын нөлөөлөлтэй холбоотой. Компаний оролцоо нь олон нийтийн хэтийн
төлөв, асуудлыг таньж мэдэх, хариу үзүүлэхэд зохих түвшинд орон нутгийн байгууллага
болон сонирхогч талуудтай хамтарч ажиллахад голлож анхаарна.
Нийгмийн хагарал, амьдралын сайн сайхан болон/эсвэл хувь хүний аюулгүй байдал
алдагдах төслийн бүхий л үе шат (ялангуяа барилгажилт болон ашиглалтын үед, харин
хаалтын үед бага)-нд тохиолдох магадлалтай ба орон нутгийн шинжтэй урт хугацааны
байна. Өртөгчийн мэдрэмтгий байдал нь дунд, урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн эрчим
дунд, нөлөөллийн ач холбогдол нь дунд.
Бууруулах арга хэмжээ
Нийгмийн хагарал, сайн сайхан байдал ба / эсвэл хувийн аюулгүй байдлын бууралтыг
“Бүлэг С8: Хүн ам зүй”-д тусгасан бууруулах арга хэмжээнд тусгасны дагуу хамгийн бага
байдалд хадгалах, мөн түүнчлэн Хэсэг 1.5.1.5 болон 1.5.1.6-д тусган нөхцөлийн дагуу
дараах нэмэлт арга хэмжээг төлөвлөх шаардлагатай. Үүнд:
●

Оролцогч талууд ба харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөөг
ашиглан Төслийн ажиллах хүч, орон нутагт нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах
арга замын талаар орон нутгийн иргэдтэй харилцах, гомдлын талаар
мэдээлэх Гомдол гаргах журмын талаарх мэдлэгийг хангах.

●

Согтууруулах ундаа хэрэглэхээс татгалзах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, үүнд:
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o

“Хуурай” талбайг хэрэгжүүлэх (уурхайн талбайд согтууруулах ундаа
хэрэглэхгүй),

o

Амралтын хэсгийг байгуулах,

o

Шаардлагатай бол согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодисын
шинжилгээ хийх.

●

Төслийн бүх ажилчдад хүний наймаа, биеэ үнэлэлтийн талаарх мэдлэгийг
дээшлүүлэх, эрсдэлийг тодорхойлох арга зам, ажиглалт, хэрэг явдлын
талаар мэдээлэх, жендэрийн мэдрэмжийн талаарх мэдлэг олгох удиртгал
сургалтыг зохион байгуулах.

●

Эрдэнэ (мөн тэдгээрийн харуул хамгаалалтын гэрээт ажилтнууд)
Хамгаалал, хүний эрхийн сайн дурын зарчимд тусгагдсан заалтуудыг дагаж
мөрдөнө. Үүнд:
o

Хамгааллын чиг үүрэгт ажилтан, гэрээт ажилчдыг Хамгаалал, хүний
эрхийн сайн дурын зарчимд нийцсэн хамгаалал, хүний эрхийн болон
албадсан сургалтанд хамруулах, хамгаалалтын ажилчдад аюулгүй
байдал, хүний эрхийн талаарх сургалт зохион байгуулах.

o

Орон нутгийн хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилд авахаасаа өмнө
хамгаалалтын ажилтнууд, үйлчилгээ эрхлэгчдийг нарийн үзлэгээр
шалгана.

o

Орон нутгийн хууль, журмыг дагаж мөрдөх зорилгоор хамгаалалтын
үйлчилгээ эрхлэгчдэд тогтмол аудитын шалгалт хийх.

o

Нэн шаардлагатай үед л хамгаалалтын ажилтнууд хүч хэрэглэх журмыг
боловсруулж хэрэгжүүлэх бөгөөд хууль зүйн зорилгод үргэлж нийцсэн
байх.

o

Хамгаалалтын ажилтнуудын хүний эрхийн зөрчил, хүчирхийлэл, хүчийг
хэтрүүлэн ашигласан гэх үндэслэл бүхий мэдээллүүдийг судалж,
тайлагнах.

o

Орон нутгийн иргэдтэй зөвлөлдөж, хамгаалалтын журмыг олон нийтэд
нээлттэй байлгах, хамгаалалтын ажилтнуудтай холбоотой аливаа
гомдлыг зохих ёсоор бүртгэж, шуурхай шийдвэрлэх.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээр дурдсан хэрэгжилтийн болон бууруулах арга хэмжээгээр нөлөөллийн эрчим бага ба
НӨХ-ийн эрсдэлийн мэдрэмж дунд байна. Бууруулах арга хэмжээний дараах нөлөөлөл нь
бага гэж үнэлсэн байна.
1.5.1.8 ХАТ-ийн байгууламжууд болон дэд бүтэц рүү нэвтрэх
Уурхайн талбай нь мөн чанартаа аюултай бүс учраас орон нутгийн иргэд удиртгал
сургалтанд хамрагдаагүй, мэдлэггүй, аюулгүй тоноглолгүй, эсвэл зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн
тохиолдолд олон нийтэд аюул учирна. Үүнээс гадна дэлбэрэлт гэх мэт үйлдлүүд нь осол
аюулд хүргэж хүний амь нас эрсдэх аюултай. Энэхүү болзошгүй нөлөөлөл нь ХАТ дэх
уурхайн байгууламж руу нэвтрэхээс эхлээд олон нийтийн төлөөлөл эсвэл одоо ажиллаж
ERD001_C12 Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдал

Page 14

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C12 –ОЛОН НИЙТИЙН БОЛОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ
АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
байгаа ажилтан, гэрээт ажиллагсдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хамаатай. Үүнд
бэлчээрийг улирлын чанартай ашиглах болон малын эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
хамаарна. Дээр дурдсанчлан алслагдсан байршил, нутаг дэвсгэрийн хүн амын тоо бага
байгаа нь тухайн уурхайн хүртээмж, нөлөөллийн тохиолдох магадлалыг багасгана. Нэмж
хэлэхэд уурхайн талбай (үүнд орд, боловсруулах үйлдвэр, дэд бүтэц) болон байрлах
кемпийг өргөстэй тортой периметр хашаагаар (мөн эргүүлийн хамгаалалт) хамгаална.
Энэхүү болзошгүй нөлөөлөл нь хүн болон малын эрүүл мэндэд аюул учруулах тул урт
хугацааны (төслийн бүхий л үе шатанд) шууд томоохон сөрөг нөлөөлөл байх бөгөөд
Төслийн талбайд (уурхайн сайтын түвшинд) шууд хамаарна. Хүлээн авагчийн мэдрэмж нь
дунд, урьдчилан бууруулах нөлөөллийн эрчим дунд тул нөлөөллийн ач холбогдол хүлцэх
хэмжээнд байна.
Бууруулах арга хэмжээ
Төслийн талбайн аль ч хэсэгт зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, барилга угсралт, ашиглалт (бага
боловч аюултай биш) хаалтын үе шатанд хүний эрүүл мэнд, амь насанд учирч болзошгүй
аюулыг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
●

Дэлбэрэлтийн нөлөөллийг багасгахын тулд олон нийтийг уурхайн
талбайгаас холдуулах.

●

Зөвшөөрөлгүй хүн оруулахгүйн тулд харуул хамгаалалт ажиллуулах.

●

Хашаа, хамгаалалттай газруудад орох/гарах цэгүүдэд тэмдэг, тэмдэглэгээ
байгуулах.

●

Бүх үйлдвэр, машин механизмыг ажлын өдөр бүрийн эцэст хамгаалалттай /
аюулгүй болгох.

●

Олон нийтийн аюулгүй байдлын нөлөөллийн талаар төслөөс үзүүлэх
өөрчлөлт, төслийн болзошгүй аюулын талаар малчид, эмзэг бүлэг болон
бусад иргэдийг мэдээллээр хангах.

●

Нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн талаарх мэдээлэл, харилцаа холбоо,
мэдэгдлийн стратеги, журам зэргийг багтаасан Төсөлтэй холбоотой ослоос
хариу арга хэмжээ авах зэрэг ХАТ-ийн нөхцөл байдалд тусгасан Хямрал,
онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх.

●

Зочдыг хяналттай аюулгүй байдлаар авчрах зорилгоор тогтмол мэдээллийн
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Уурхайн талбай болон холбогдох байгууламж, дэд бүтцэд нэвтрэхээс НӨХ-ийг хамгаалахад
чиглэсэн арга хэмжээний улмаас эрчим нь бага, ослоос үүдэлтэй ноцтой үр дагаврыг
харгалзан мэдрэмж нь дунд байна. Нөлөөллийн ач холбогдол бага байна.
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1.5.1.9 Байгаль орчин, нийгмийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсвэл бодит нөлөөллөөс болж
Төслийг түр зогсоох, Зохицуулалтын нэмэлт шаардлага болон/эсвэл олон
нийтийн/ТББ-ууд идэвхжих
ХАТ-аас байгаль орчин, нийгмийн хүлээн зөвшөөрсөн болон бодит нөлөөлөл нь төслийг түр
зогсоох, зохицуулалтын нэмэлт шаардлага болон/эсвэл олон нийтийн / ТББ-ын идэвхжил
нэмэгдэхэд (жишээ нь, эсэргүүцэл, сайт руу нэвтрэх боломжийг хаах) хүргэж болзошгүй.
Уул уурхайн эсрэг үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг хэд хэдэн ТББ-ууд байдаг
бөгөөд эдгээр нь байгаль орчин, нийгмийн сөрөг нөлөөлөл үүсгэх эсвэл мэдрэгдэх
тохиолдолд орон нутагт нөлөө үзүүлж болзошгүй юм. “Бүлэг В10 Эдийн засаг”-т дурдсанаар
орон нутгийн уурхайн хайгуул, хөгжүүлэлт, байгаль орчны нөлөөлөл (нэн ялангуяа
тоосжилт)-өөс ихээхэн шалтгаалж орон нутгийн иргэд уул уурхайн талааар сөрөг
сэтгэгдэлтэй байдаг.
“Бүлэг В9 Нийгмийн бүтэц”-д зааснаар Компани орон нутгийн иргэдийн дунд болон орон
нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтран хууль ёсны байдал, найдвартай
байдал, итгэлцлийн (эсвэл хамтран ажиллах, нийгмийн зөвшөөрөлтэй) өндөр түвшинг цаг
хугацааны турш бий болгосон. Фокус бүлгийн ярилцлагад оролцогчид хэлэхдээ, Эрдэнэ нь
олон нийтийн санаа зовниж буй асуудалд анхаарал хандуулж, үр дүнтэй харилцдаг. Хэрэв
шаардлагатай бол Эрдэнэтэй хэрхэн холбоо тогтоох талаар сайн ойлголттой болсон
талаар Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын удирдлагууд мэдээлэв. Энэхүү ололтыг
Фрейзер ба бусад (2019) судалгаагаар баталж, Эрдэнийн ажилтнууд идэвхтэй
оролцоотойгоор гол оролцогч талуудын итгэлийг олж авсан, ба олон нийтийн хөгжлийн
шийдвэр, хэлэлцүүлгийг нь нөлөөлөлд өртсөн иргэд (нэг хүнтэй ярихаас илүүтэй) болон
бусад иргэдийн оролцоотойгоор гүйцэтгэдэг.
1.5.1.7-д тусгаснаар малчдын орон нутгийн удирдлагад итгэх итгэл бага ба олон нийтийн
бүх шатны засаг захиргаа, цагдаа, шүүх, ТББ-д итгэх итгэл ерөнхийдөө бага байна. Орон
нутгийн хэмжээнд сэтгэл ханамжгүй байдал / эдгээр асуудлын үйлчлэл, мэдээлэл, мэдлэг
нэмэгдэх нь орон нутгийн иргэд, засаг захиргаа, байгууллагуудын хооронд жигд бус байх
магадлалтай. Энэ нь Компани олон нийтийн үзэл бодол, асуудлыг тодорхойлох,
шаардлагатай бол хариу идэвхтэй өгөхөд олон нутгийн байгууллага, сонирхогч талуудтай
өргөн хүрээнд хамтарч ажиллахын ач холбогдлыг тодотгож байна.
Нөлөөлөл тохиолдол магадлал бага боловч Төсөл, оршин тогтнох чадвар, ашигт
ажиллагаанд урт хугацааны нөлөө үзүүлэх бөгөөд Компанийн нэрийн өмнөөс буюу энэ
тохиолдолд хүлээн авагчид нөлөөлөх мэдрэмж өндөр гэж тооцогдоно. Урьдчилсан
бууруулах эрчим өндөр байх нь нөлөөллийн ач холбогдол бага байна.
Бууруулах арга хэмжээ
ХАТ-ийн бүтээн байгуулалтад орсноор ашиглалтад оруулах үеийн Эрдэнэ компанийн
нийгмийн тусгай зөвшөөрөл нь болзошгүй нөлөөллийг багасгахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
Эрдэнэ компанийн нийгмийн үө зөвшөөрлийг бий болгох гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь Оролцогч
ба Харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөөгөөр орон нутгийн иргэд, удирдлагууд,
байгууллагуудтай тогтмол харилцах, Компанийн гаргасан гомдлын журмын хэрэгжилт,
хүртээмжийг хангах явдал юм. Оролцогч талуудад төслийн талаарх олон нийтийн ашиг
сонирхолд нийцсэн мэдээллийг цаг тухайд нь өгөх, орон нутгийн иргэдэд ойлгомжтой,
ойлгомжтой байдлаар хүргэхэд чиглэгддэг. Үүнд байгаль орчны болон нийгмийн эерэг,
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сөрөг нөлөөлөл ба эдгээрийг компани хэрхэн зохицуулж (жишээ нь ажил, олон нийтийг
хөгжүүлэх ажиллагаа, тоосжилт ба замын менежмент болон бусад) байгааг тусгана.
Түүнээс гадна, “Бүлэг С9 Эдийн засаг ба Хөдөлмөр эрхлэл”-д тусгаснаар “Орон нутгийн
хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор түүний
дотор орон нутгийн засаг захиргаа, байгууллагатай байгуулсан “Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээ” зэрэг нь Төслийн эерэг нөлөөллийг хамгийн их байлгах, төслийн үр
өгөөжийг олон нийтийн түвшинд мэдрүүлэх гол түлхүүр юм.
Нэмж хэлэхэд 1.5.1.7 дүгээр хэсэгт тусгасан бууруулах арга хэмжээ нь ялангуяа
хамгаалалтын ажилтнууд болон олон нийттэй харилцах харилцаанд хамаарна.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээр дурдсан арга хэмжээнээс харахад эрчим нь бага хүртлээ буурах боловч мэдрэмж
өндөр хэвээрээ байх магадлалтай. Үлдэгдэл нөлөөллийн ач холбогдол дунд байна.
1.5.1.10 ХАТ-ийн талбай руу бичил уурхайчид дайрах
“Бүлэг В10 Эдийн засаг”-т тусгаснаар Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын нутагт бичил уурхай
эрхлэгчид үйл ажиллагаа явуулж байсан. Шинэжинст суманд “нөхөн сэргээлт”-ийн гэрээгээр
2 талбайд нэг бичил уурхайн нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба Баян Хөндийн
лицензийн талбайгаас нэг нь ойролцоогооор 40 км-т, нөгөөх нь ойролцоогоор 20 км-т үйл
ажиллагаа явуулж байна. Шинэжинст болон Баян-Өндөр суманд нөхөн сэргээлт хийгээгүй
орхисон хэд хэдэн карьер бий. Аль ч сум нь Монгол Улсын (эсвэл олон улсын) стандартын
дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэлийн (эсвэл худалдааны) уурхайг эзэмшээгүй.
Иймээс орон нутгийн иргэдийн уурхайн үр өгөөж, эрсдэлийн талаарх бодит мэдээлэл
хязгаарлагдмал байдаг. 2019 оны 8 дугаар сард Фокус бүлгийн ярилцлагаар бичил уурхайн
талаар хэлэлцсэн бөгөөд оролцогчид цөөн өрхүүд бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг,
эдгээр сумдад байнгын ажил эрхэлдэггүй, харин амьжиргаагаа залгуулах зорилготой
хүмүүсээр хязгаарлагддаг болохыг харуулж байна. Айл өрхүүд бичил уурхайн талаар
хоёрдмол саналтай байдаг - үр өгөөжтэй нь нэмэгдэхийг хүлээн зөвшөөрдөг боловч эдгээр
нь харьцангуй бага байдаг. Шинэжинст суманд бичил уурхай өргөн тархаагүй боловч цөөн
тооны хэсэг хүмүүс эсвэл нөхөрлөл (бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй) хууль бусаар алт
олборлож байгаа нь хууль зөрчиж байна. Сумдаас гадуурх бичил уурхай эрхлэгчид эсвэл
нөхөрлөлүүд олборлолтын талбайд хууль бусаар нэвтрэх оролдлого хийж, алт
цуглуулахаар орон нутгийн айл өрхүүдийг ажиллуулж байгаа нь фокус бүлгийн ярилцлагаар
тэмдэглэгджээ.
2015 онд Эрдэнэ эхний хайгуулын өрөмдлөгийг олон нийтэд зарласнаас хойш бичил
уурхайчид лицензийн талбайд ирж Компанийн лицензийн талбайн баруун хэсгийн багахан
талбайд хууль бус малтлага хийж байсан. Орон нутгийн удирдлагатай хамтарч цагдаагийн
байгууллагын хүчээр хэдхэн сарын дотор зогсоосон. Уурхайчдыг тайван замаар
холдуулснаас хойш ХАТ-ийн ойр орчимд ойрын жилүүдэд хууль бус уурхай эрхлэх
оролдлого дахиж гараагүй. Эрдэнэ хамгаалах хэрэгслээр тоноглосон харуул хамгаалалт
ажиллуулж байгаа бөгөөд гар аргаар болон бичил уурхайчид болон Компанийн
хамгаалалтын ажилтнуудтай ямар нэгэн зөрчилдөөн гараагүй ба ХАТ-ийн талбайд маш
бага идэвх, сонирхолтой байсныг тэмдэглэжээ (ХАТ-ийн зочдын бүртгэлээр
баталгаажуулсан).
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Компани сонирхсон хувь хүмүүсийг талбайд үе үе урьсан бөгөөд энэ нь ХАТ нь алтыг
уламжлалт аргаар бичил уурхайн аргаар олборлох аргыг ашигладаггүй, мөн ХАТ-ийн
уурхайн боломжит нөөцийг бичил уурхайн журмаар зохицуулах боломжгүй байгаа талаар
орон нутгийн иргэдийн дунд ойлголтыг бий болгох боломжийг олгов. Гар аргаар болон
бичил уурхайн боловсруулах байгууламжуудаас ХАТ-ийн алслагдсан байгаа нь уурхайчдын
хувьд бас нэгэн саад болж байгаа юм.
Төслийн бүхий л үе шатанд бичил уурхай эрхлэгчид ХАТ-ийн талбайд идэвхгүй үйл
ажиллагаа явуулж болзошгүй нөлөөлөл болон олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал,
аюулгүй ажиллагааны нөлөөлөл үүсгэж Төслийн хуваарьт өөрчлөлт гарах магадлалтай.
Үүнд бичил уурхайчид болон ХАТ-ийн харуул хамгаалалтын ажилчдын хооронд
маргаан/мөргөлдөөнтэй холбоотой хамгаалалтын асуудал, хүдрийг туннелээр олборлох,
цианид, мөнгөн усаар алтыг уусгах гэх мэт аюултай материал ашиглах, усны нөөцийн
хомсдол, хөрсний элэгдэл гэх мэт асуудлууд орно. Бичил уурхайн үйл ажиллагааны
болзошгүй нөлөөлөл нь шууд өндөр-дунд зэргийн сөрөг, урт хугацааны, орон зайн бага
хэмжээтэй байна. Нөлөөллийн ач холбогдол нь их, эрчим нь их бөгөөд бичил уурхай
эрхлэгчид, Компанийн ажилчид гэх мэт хүлээн авагчид үзүүлэх мэдрэмж нь их байна.
Бууруулах арга хэмжээ
1.5.1.7, 1.5.1.8 дугаар хэсэгт зааснаас дараах бууруулах арга хэмжээг нэмэлтээр тусгав.
Үүнд:
●

●

Аймаг, сумын цагдаагийн байгууллага, сум, багийн нутгийн удирдлага, олон
нийт гэх зэрэг талуудын зорилтот оролцоог хэрэгжүүлэх:
o

Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын бичил уурхайн үйл ажиллагаа түүний
жолооч нар (ядуурал, эмзэг байдал, гэмт хэрэг)-ын тархалт / үүсэх,
зэргийг ойлгох.

o

ХӨТ-ийн ордын алтны шинж чанар, төрлөөс хамаарч бичил уурхайн
боловсруулалт, ашиглалтын аргачлалыг ашиглах боломжгүй;

o

Зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс хамгаалах арга хэмжээний талаар
(периметрийн хашаа, хамгаалалтын ажилтнуудыг оролцуулаад);

o

Хууль бус олборлолтын үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн сөрөг үр
дагавар, түүнчлэн эрүүл мэндийн болон аюулгүй ажиллагааны бусад
эрсдэлтэй холбоотой асуудал гэх мэт ХАТ дэх бичил уурхайн
халдлагыг болиулах.

Бичил уурхайчдын халдлагын хариу арга хэмжээ авах гэрээгээр орон
нутгийн удирдлага, цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллах, хүч
хэрэглэхтэй холбоотой Хамгаалал, хүний эрхийн сайн дурын зарчимд
тулгуурласан зарчмуудыг Компани дагаж мөрдөх, ухамсарлах зэрэг орон
нутгийн удирдлагуудаас тусламж авах

Үлдэгдэл нөлөөлөл
Дээрх бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нөлөөллийн мэдрэмж, эрчмийг ихээс дунд
хүртэл бууруулах боломжтой. Бууруулах арга хэмжээний дараах ач холбогдол нь дунд
байна.
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1.5.2

Хаалтын нөлөөлөл

ХАТ-ийн хаалтын үе шатанд дээр дурдсан барилагжилт болон ашиглалтын үеийн
болзошгүй нөлөөлөл буурах/арилах магадлалтай ба энэ нь уурхайн үйл ажиллагаа зогсох,
ажиллах хүч байхгүй болохтой холбоотой юм. Дээр дурдсанчлан “1.5.1.8 дугаар хэсэг: Олон
нийт ХАТ руу нэвтрэх” болон “1.5.1.10 дугаар хэсэг: Бичил уурхай эрхлэгчдийн халдлага”-д
хаалттай холбоотой элементүүдийг тусгасан. Тохиолдож болзошгүй хөдөлмөрийн болон
нийгмийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх хаалтын нөлөөлөл
байхгүй байна.
ХАТ-ийн Хаалтын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг төлөвлөгөөт хаалтаас өмнө боловсруулна. ХАТийн хаалтын болзошгүй нөлөөллийг Хаалтын төлөвлөгөөний дагуу тодорхойлж үнэлнэ.
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1.6

Олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны
нөлөөллийн дүгнэлт

Хүснэгт 3 Олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны нөлөөллийн
дүгнэлт
Дугаар

HSS01

Нөлөөлөл

Төлөвлөгдөөгүй
онцгой
байдлын арга
хэмжээ

Нөлөөлөлд
өртөж
болзошгүй
хүмүүс
Төслийн
ажилчид,
малчид,
Шинэжинст
болон
Баян-Өндөр
сумын
иргэд

Үе шат
Барилга

Ашиглалт

Хаалт

X

X

-

X

X

-

ERD001_C12_ Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал

Сайжруулах/Менежмент/Бууруулах
арга хэмжээ

Менежментийн
төлөвлөгөөний
хуваарилалт

Үлдэгдэл
ач
холбогдол

Нөлөөлөлд өртөх магадлалатай орон
нутгийн талаарх мэдээлэл, харилцаа
холбоо болон мэдэгдлийн стратеги,
журам зэргийг багтаасан Төсөлтэй
холбоотой ослоос хариу арга хэмжээ
авах зэрэг ХАТ-ийн нөхцөл байдалд
тохирсон Хямрал, онцгой байдлын
үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх.
Аюул, эрсдэлийг тодорхойлох ажлыг
тогтмол хийж, жил бүр шинэчилж
байх. Аюулгүй байдал, Байгаль
орчин, Олон нийтийн эрсдэлийг
багтаасан функциональ түвшинд
тодорхойлсон аюул, эрсдэлийн
талаар мэдээлж эрсдэлийг
тодорхойлох үйл явц. Эрсдэлийн дүн
шинжилгээнд Улаанбаатар хот,
Баянхонгор аймгийн төв, уурхайн
талбай, холбогдох байгууламжууд,
замын трасс болон бусад
байгууламжуудыг хамруулна. Эрдэнэ
эрсдэлийн үнэлгээний журмыг аюул,

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

Тэсвэртэй

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй байдал,
аюулгүй
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө

·
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эрсдэл тодорхойлох үйл явцыг
мэдээлэхэд ашигладаг.
X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X
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-

Хямрал, онцгой байдлын үед аврах
ажиллагааны баг урьдчилан
төлөвлөж болзошгүй онцгой байдал,
түүний дотор хүрээлэн буй орчны
онцгой байдлын үед ажиллах талаар
сургалтанд хамруулж зохих ёсоор
бэлтгэгдэнэ.
Шаардлагатай, боломжтой бол орон
нутгийн болон үндэсний цагдаа,
түргэн тусламжийн албатай
харилцан дэмжлэг үзүүлэх гэрээ
байгуулна.

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

Хямрал, онцгой байдлын
менежментийн төлөвлөгөөг
танилцуулж, орон нутгийн онцгой
байдлын байгууллагууд, олон
нийттэй хамтран онцгой байдлын үед
авах арга хэмжээний талаар
мэдээлэл, мэдлэг олгох.

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө
Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө

Олон улсын сайн туршлагад нийцсэн
урвалж бодис, химийн бодисыг
худалдан авах, тээвэрлэх, хадгалах,
ашиглах, устгах журам, түүнчлэн
Цианидийн үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт,
ашиглалтанд зориулсан Олон улсын
Цианидийн менежментийн кодод

·

·

Аюултай
материал
болон эрдэсийн
бус хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
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HSS02

Ажилчдын
эрүүл мэнд,
түргэн
тусламжийн
үйлчилгээ

Төслийн
ажилчид

X

X

X

X

X

X

-

-

заасан журманд нийцсэн менежмент
хийх (Аюултай материалын
менежментийн төлөвлөгөөнд
тусгасан бууруулах арга хэмжээнээс
дэлгэрүүлж харна уу).
Бараа материалын нөөцийг
хангалттай бүрдүүлж, онцгой
байдлын үед ажилчдын эрүүл мэнд,
аюулгүй байдлыг хангахад халаалт,
ус, эрчим хүчээр хангах арга хэмжээ
авах.
Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй
байдлыг хангах боломжгүй болсон
тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх

1.5.1.1 дүгээр хэсэгт арга хэмжээг
нарийвчилж тусгасан.

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө
Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө
Аюултай
материал
болон эрдэсийн
бус хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

·
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Хүлцэх
хэмжээнд
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HSS03

Уурхайн шинэ
сайт дээр ажил
эхлэхтэй
холбоотой
ажлын байран

Төслийн
ажилчид

X

X

-

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, аюулгүй ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх

X

X

-

X

X

-

X

X

-

Урьдчилан таамаглах, урьдчилан
сэргийлэх шинж чанартай
элементүүдийг багтаасан Эмнэлгийн
хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,
гэрээт гүйцэтгэгчдийн үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлох.
Эмнэлгийн асуудлыг газар дээр нь
эмчлэх боломжгүй тохиолдолд
яаралтай тусламжийн үед
"эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэлт"
хийх боломжтой тохиолдолд
ажиллагсдад талбайн эмнэлгийн
үйлчилгээ үзүүлэх, Улаанбаатар
хотод болон бусад газарт эрүүл
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх.
Хариуцах чадварыг хадгалахын тулд
“эрүүл мэндийн нүүлгэн шилжүүлэх”
үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагатай
тогтмол холбоотой байж хяналт,
мониторинг хийх.

X

X

-
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1.5.1.1 дүгээр хэсэгт тусгасан арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ

·

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага
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дахь осол,
гэмтэл

·

·

X

X

-

Гэрээний менежментийн шаардлага
нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй
байдлын наад захын шаардлагыг
хангаж, Эрдэнийн эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын бодлого, стандарт,
журам, OHSAS 18001 / ISO 45001ийн заалтын дагуу гэрээний
хугацаанд, арга хэмжээ/ шийтгэлээр
аливаа зөрчлийг арилгах.

·

·

X

X

-

Гэрээ байгуулахаас өмнө урьдчилсан
шалгаруулалт / шалгалтын явцыг
хэрэгжүүлэх.

X

X

-

Ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгч
нарт танилцуулга, сургалт, хяналт
явуулах. Үүнд:

·
·
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Шинэ ажиллагсдын чиглэл;
Ажлын байрны сургалт;

·

·

Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө
Аюултай
материал
болон эрдэсийн
бус хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
Гэрээний болон
худалдан
авалтын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Гэрээний болон
худалдан
авалтын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
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·
·
·
·
·
·

X

X

X

X
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-

-

Сэргээх / Шинэчлэх / жилийн
сургалт;
Менежмент, удирдлагын
сургалт;
Инженер болон гэрээт
гүйцэтгэгчийн аюулгүй
ажиллагааны сургалт;
Аюулын үеийн харилцааны
сургалт;
Аюулыг таних сургалт; ба

Шаардлагатай тохиолдолд
аюулгүй байдлын сэдэв,
мэдлэгийг сургалтын бүх
хөтөлбөрт багтаах.
Ослын талаар мэдээлэх, мөрдөн
шалгах, дүн шинжилгээ хийх үйл
явцад оролцох удирдлага, менежер,
аюулгүй ажиллагааны
мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгөх
зорилгоор Эрдэнэ Ослын шалгалтын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Гэрээний гүйцэтгэлийн хяналт,
зааварчилгаа, өдөр тутмын аюулгүй
ажиллагааны уулзалт, аюулгүй
байдлын талаар сар бүр
гүйцэтгэгчийн менежментийн уулзалт
хийх.

·

·

·

Хямрал,
онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
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·

X

X

-

Байгууламж, тоног төхөөрөмж,
сайтын аюулгүй байдлын
хөтөлбөрийг хуваарийн дагуу,
нэгдсэн арга, журам, маягтыг
ашиглан хянах. Хяналт шалгалт,
аудитын хөтөлбөрт дараах зүйлсийг
хамруулах. Үүнд:

менежментийн
төлөвлөгөө
Гэрээний болон
худалдан
авалтын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Гэрээт болон
худалдан
авалтын
менежментийн
төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

HSS04

Гэрээт ажиллах
хүч гэрээний
шаардлагыг
биелүүлэхгүй
байх

Төслийн
ажилчид

X

X

ERD001_C12_ Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал

-

Өдөр тутмын хяналт-шалгалт /
алхах; Орон нутаг, дүүрэг, бүс
нутаг, муж улсын дагаж мөрдөх
шаардлагыг шийдвэрлэх;
Удирдлагын хамтын ажиллагаа,
оролцоо; Зөвлөмж; Дагаж
мөрдөх; тэмдэглэл хөтлөх;
HSS03-д тусгасан бууруулах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх.

·

Бага
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HSS05

Орон нутгийн
эмнэлгийн
үйлчилгээнд
дарамт
учруулах

Төслийн
ажилчид,
Шинэжинст,
Баян-Өндөр
сумын
иргэд

X

X

-

Ажилтан, гэрээт ажиллагсдыг
хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдахаас
өмнө болон хөдөлмөрийн гэрээ /
гэрээний хугацаанд эрүүл мэндийн
үзлэгт хамруулсан байх

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

Сумын эрүүл мэндийн тогтолцоонд
хараат бус байдаг ажилчид болон
гэрээлэгчдийг ажилтай холбоотой
асуудал, осол гэмтэлтэй холбоотой
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлэх.

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Ажилчдад эрүүл мэндийн талаарх
мэдлэг олгох сургалтыг тогтмол
явуулах (жишээлбэл бүлэг ярианы
үеэр).

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн
үйлчилгээ, чадавхид тогтвортой
хөрөнгө оруулалт хийх аргыг
тодорхойлохын тулд орон нутгийн
эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдтэй
холбоо тогтоох замаар шилжилт
хөдөлгөөний үр дүнд гарч буй эрүүл
мэндийн үйлчилгээнд үзүүлэх
дарамтыг бууруулах.

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө
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·

Бага
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HSS06

Халдварт
өвчний
тохиолдол
нэмэгдэх

Төслийн
ажилчид,
малчид
Шинэжинст,
Баян-Өндөр
сумын
иргэд

X

X

-

X

X

-

ХАТ-ийн бүх ажилчдад хамаатай Ёс
зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх. Ёс зүйн
дүрмэнд зааснаар бүх ажилчид,
гэрээт гүйцэтгэгчид олон нийтийн
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал,
хамгааллын талаар анхан шатны
сургалтанд хамрагдана. Үүнд БЗХӨ
болон бусад халдварт өвчний талаар
мэдээлэл багтана. Энэхүү сургалтыг
тогтмол зохион байгуулах
БЗХӨ болон бусад халдварт өвчнөөс
сэргийлэхэд чиглэсэн орон нутгийн
эрүүл мэндийн компанит ажлыг
дэмжих боломжийг тодорхойлох.

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө

·

X

X

-

Биеэ үнэлэгчээр үйлчлүүлэхгүй байх
бодлогыг хатуу мөрдөх, биеэ
үнэлэгчээр үйлчлүүлсэн ажилчдыг
нэн даруй халах.

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

Халдварт өвчний өөрчлөлттэй
холбоотой хүлээн авсан гомдлыг
судалж, тодорхойлох. Халдварт
өвчнийг нэвтрүүлэх, тархах
эрсдэлийг бууруулахын тулд

·

Гомдол хянан
шийдвэрлэх
Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
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·

Бага
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шаардлагатай бол Олон нийтийн
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал,

байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

аюулгүй ажиллагааны

HSS07

Нийгмийн
хагарал ба
эрүүл мэнд,
эсвэл хувийн
аюулгүй
байдал муудах

Төслийн
ажилчид,
малчид
Шинэжинст,
Баян-Өндөр
сумын
иргэд

X

X

-

менежментийн төлөвлөгөөг
шинэчлэх.
HSS05 болон HSS06-д тусгасан арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх.

·

·

·

X

X
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-

Талууд болон Харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөөг ашиглаж
олон нийтэд нөлөөлөх нөлөөллийг
бууруулах арга зам, Төслийн
ажиллах хүч, гомдол хүлээн авах
аргачлалын талаар орон нутгийн
иргэдтэй харилцах.

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө
Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө

Бага
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X

X

-

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн
хэрэглэхээс татгалзах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, үүнд:

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй ба
аюулгүй
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө
Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын

·

X

X

-

X

X

-

“Хуурай” сайт арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх (сайтад архи
хэрэглүүлэхгүй байх);
· Амралтын байгууламж гаргах; ба
· Шаардлагатай бол архи,
мансууруулах бодисын
шинжилгээ авах.
Хүн худалдаалах, биеэ үнэлэх,
эрсдэлийг тодорхойлох арга зам,
холбогдох ажиглалт, ослын талаар
мэдээлэх, жендэрийн мэдрэмжийн
талаарх мэдлэгийг багтаасан бүхий л
ажилд оролцогчдод зориулсан
сургалтын ажлыг зохион байгуулах.
Эрдэнэ (мөн тэдгээрийн аюулгүй
байдлын гэрээт ажилтнууд) Аюулгүй
байдал ба хүний эрхийн сайн дурын
зарчимд тусгагдсан заалтуудыг
дагаж мөрдөнө. Үүнд:

·
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Аюулгүй байдал, хүний эрхийн
сайн дурын зарчимд нийцсэн
аюулгүй байдал, хүний эрх, хүч
ашиглах
сургалтыг
аюулгүй
байдлын чиг үүрэг гүйцэтгэж буй
ажилтан, гүйцэтгэгч нарт өгөх,
аюулгүй
байдлыг
хангах
чиглэлээр ажиллагсдад аюулгүй
байдал, хүний эрхийн талаарх
сургалт зохион байгуулах.

·

·
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менежментийн
төлөвлөгөө

·

HSS08

ХАТ-ийн болон
дэд бүтцийн
байгууламжууд
руу олон нийт
нэвтрэх

Малчид,
Шинэжинст
болон
Баян-Өндөр
сумын
иргэд
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Орон нутгийн хууль тогтоомжид
заасны дагуу ажилд авахаасаа
өмнө
аюулгүй
байдлын
ажилтнууд,
үйлчилгээ
эрхлэгчдийн нарийн үзлэг, суурь
шалгалтыг явуулна.
· Хуульд нийцэж байгаа эсэх
талаар харуул хамгаалалтын
үйлчилгээ эрхлэгчдэд энгийн
аудитын шалгалт явуулах
· Нэн шаардлагатай үед л харуул
хамгаалалтын ажилтан хүч
хэрэглэх талаар журам
боловсруулж хэрэгжүүлэх, энэ
хуулийн заалттай тэнцүү байна.
· Хамгаалалтын
ажилтнуудын
хүний эрхийг зөрчиж байгаа эсэх
эсвэл хүч хэтрүүлэн хэрэглэсэн
гэж үзвэл мэдээлэх, мөрдөн
шалгах.
· Хамгаалалтын
ажилтнуудтай
холбоотой аливаа гомдлыг зохих
ёсоор
бүртгэж,
шуурхай
шийдвэрлэх зэрэг орон нутгийн
иргэдтэй тогтмол зөвлөгөөн хийх,
үүнд хамгаалалтын журмыг олон
нийтэд нээлттэй байлгах.
HSS01 болон HSS07-д заасан
заалтуудыг хэрэгжүүлэх.

·

Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
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·

·

·

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө
Хямрал, онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө
Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

·

Тэсэлгээний нөлөөллийг багасгах
зорилгоор олон нийтийг идэвхтэй
уул уурхайн бүсээс холдуулах.

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

·

Зөвшөөрөлгүй хүн оруулахгүй тул
харуул хамгаалалтын ажилтан
ажиллуулах

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
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менежментийн
төлөвлөгөө
X

X

X

·

Бүх нэвтрэх / гарах цэгүүдэд
тэмдэг
тавих,
хашаагаар
хамгаалах.

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

·

Ажлын өдөр бүрийн төгсгөлд бүх
үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийг
аюулгүй болгох

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

·

Малчид, эмзэг өртөмтгий хүмүүс
болон бусад оршин суугчдад
төслийн
болзошгүй
аюул,
төслийн
үйл
ажиллагаанд
байдалд нөлөөлж болзошгүй
өөрчлөлтийн талаар тогтмол
мэдээллээр хангаж байх.

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

·

Зочдыг үе үе хяналттай, аюулгүй
байдлаар
авчрах
зорилгоор
мэдээллийн
хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх.

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
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HSS09

Байгаль орчин,
нийгмийн
нөлөөллөөс
болж төслийг
зогсоох,
Зохицуулалтын
нэмэлт
шаардлага,
эсвэл ТББ-ын
идэвхжил
нэмэгдэх

Малчид,
Шинэжинст
болон
Баян-Өндөр
сумын
иргэд ба
орон
нутгийн
захиргаа
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Оролцогч тал, Харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө,
Компанийн өргөдөл гомдлын журмын
хэрэгжилт, хүртээмжтэй байдлын
дагуу тухайн орон нутаг, аймаг,
улсын хэмжээнд орон нутгийн иргэд,
засаг захиргаа, байгууллагуудтай
тогтмол хамтран ажиллах. Үүнд:

·

Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө
(Гомдол хянах
ажиллагаа
багтана)

·

Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө

·

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй

Хүлцэх
хэмжээнд

·

Оролцогч талуудад төслийн
талаарх олон нийтийн ашиг
сонирхолд нийцсэн мэдээллийг
цаг тухайд нь өгөх, орон нутгийн
иргэдэд ойлгомжтой,
хүртээмжтэй байх. Үүнд байгаль
орчин, нийгмийн нөлөөлөлд
эерэг ба сөрөг нөлөөлөл,
Компаний хэрхэн зохицуулж
байгаа талаар тусгана (Үүнд
жишээлбэл ажил, орон нутгийн
хөгжлийн арга хэмжээ, тоосжилт
болон замын хөдөлгөөний
менежмент болон бусад)
Төслийн эерэг нөлөөллийг
нэмэгдүүлэх, төслийн үр өгөөжийг
олон нийтийн түвшинд мэдрүүлэх
зорилгоор Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой “Бүлэг С9: Эдийн засаг,
хөдөлмөр эрхлэлт”-д заасан
заалтуудыг үзнэ үү.
HSS07-д тусгасан бууруулах арга
хэмжээ, ялангуяа хамгаалалтын
ажилтнууд болон олон нийттэй
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харилцах харилцаанд хамаатай арга
хэмжээг ашиглах боломжтой
HSS10

ХӨТ рүү гар
аргаар болон
бичил уурхай
эрхлэгчид
халдах

Төслийн
ажилчид,
малчид,
Шинэжинст,
Баян-Өндөр
сум болон
Баянхонгор
аймгийн
иргэд

X

X

-

HSS07 ба HSS08-т тодорхойлсон
арга хэмжээнд тусгасан энэхүү
бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

·

·

·

·

·
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Хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
Орон нутгийн
хамтын
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө
Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө
Хямрал,
онцгой
байдлын үед
авах арга
хэмжээний
менежментийн
төлөвлөгөө
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X

X

X

X
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X

-

Орон нутгийн болон аймгийн төвийн
цагдаа, сум, багийн засаг захиргаа,
олон нийттэй хамтран ажиллаж,
оролцогчидтой зорилтот чиглэлээр
хамтран ажиллах. Үүнд:
· Шинэжинст, Баян-Өндөр суман
дахь гар аргын болон бичил
уурхайн
үйл
ажиллагааны
тархалт, түүний дотор жолооч нар
(ядуурал, эмзэг байдал, гэмт
хэрэг) зэргийг ойлгох.
· Бичил
уурхайн
аргаар
боловсруулах боломжгүй ХАТийн алтны шинж чанар, төрөл.
· Зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс
сэргийлж арга хэмжээ авах (үүнд
периметр хашаа болон
хамгаалалтын ажилтан).
· ХАТ-ийн талбай руу бичил
уурхайчид дайрахыг хориглох,
үүнд: хууль бус уурхайн үйл
ажиллагааны хуулийн үр
дагаврын болзошгүй сөрөг
нөлөөлөл болон эрүүл ахуй,
хамгааллын эрсдэлтэй
холбоотой нөлөөлөл.
Хүч хэрэглэхтэй холбоотой Аюулгүй
байдал, хүний эрхийн сайн дурын
зарчимд тусгагдсан зарчмуудыг
дагаж мөрдөх, Компанийн үүрэг
даалгаврыг биелүүлж буй тул бичил
уурхайн асуудал гарсан тохиолдолд
харилцан хариу арга хэмжээ авах

·

·

·

Талууд болон
Харилцаа
холбооны
менежментийн
төлөвлөгөө
Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө

Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдал,
хамгааллын
менежментийн
төлөвлөгөө
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талаар орон нутгийн засаг захиргаа,
цагдаагийн газартай харилцах.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БҮЛЭГ 12 – ОЛОН НИЙТИЙН БОЛОН АЖЛЫН
БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА,
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
1.7

Ашигласан материал

Уул уурхай, Газрын тосны газар, 2014, Баруун Австралийн уул уурхайн салбарт гарсан
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Товчилсон үгийн тайлбар
AoI
EBRD
ESIA
EU
IFC
KGP

Нөлөөллийн бүс
Европын Сэргээн босголт, Хөгжлийн Банк
Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ
Европын Холбоо
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
Хөндий Алтны Төсөл
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ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН БА ТЭЭВЭР
Танилцуулга
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Хөндий Алтны Төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Уг төслийн
талбай нь Монгол Улсын баруун өмнө зүгт буюу Баянхонгор аймагт оршдог. Уг төсөл нь
Баянхөндий, Алтан Нар хэмээх өөр хоорондоо 16 км – ийн зайтай орших 2 ордоос бүрдэнэ.
Төслийн талбай нь Улаанбаатар хотоос баруун урагш ойролцоогоор 1000 км, Баянхонгор
аймгийн төвөөс урагш 350 км, Шинэжинст сумын төвөөс баруун урагш 85 км, БНХАУ улсын
ӨМӨЗО – ны хилээс 140 км -т оршдог.
Доор зураг 1, зураг 2-т тус тус үзүүлэв.

Эх сурвалж: Эрдэнэ Монгол 2019

Зураг 1 Хөндийн Алтны Төслийн байршил
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Зураг 2 Баян Хөндий, Алтан Нар уурхайн ашиглалтын зураг
Зураг 2 Орчуулга
Pits
Integrated waste facility

Ил уурхайнууд

Khundii Exploration licence area
Waste treatment (provisional
footprint)

Хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж
Алтан нар уурхайн хүдэр
тээвэрлэх зам
Хөндийн хайгуулын лицензийн
талбай
Хог хаягдал боловсруулах
(Урьдчилсан төлөвлөлт)

Camp

Кэмп

Khundii mining licence area

Хөндийн уурхайн лицензийн талбай

Pits

Ил уурхайнууд

Aquifer

Уст давхарга

Pit exclusion zone

Ил уурхайн хориотой бүс

Low grade stockpile

Бага агуулгатай хүдрийн овоолго

Rom pad

Хүдрийн овоолгын талбай

Altan Nar haulroad
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HV workshops, mine store vehicle
washdown and fuel storage
Fenced landfill (provisional
footprint)

Тэсрэх бодис болон тэсэлгээний
материалын агуулах
Хүнд машин механизмын засварын
газар, уурхайн машин механизмын
угаалгын газар болон түлшний
агуулах
Хашаалсан ландфилл (урьдчилан
төлөвлөснөөр)

Sub grade ore cell
Power station and fuel farm
(provisional footprint)

Бага агуулгатай хүдрийн хэсэг
Цахилгаан станц болон түлшний
агуулах (урьдчилан төлөвлөснөөр)

Process plant

Баяжуулах үйлдвэр

Raw water line

Цэвэр усны шугам хоолой

Magazine and detonator storage

Үнэлгээний Хамрах Хүрээ
Энэхүү замын хөдөлгөөн, тээврийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд дараах газруудыг
хамруулан авч үзсэн. Үүнд:
•

Баян Хөндийн Уурхай,

•

Алтан Нар Уурхай ,

•

Алтан нар ил уурхайгаас Баян хөндийн үйлдвэр хүртэлх хүдэр
тээвэрлэлтийн зам,

•

Улаанбаатар хотоос Шинэжинст сумаар дайрч Баянхөндий уурхай хүрэх
замын чиглэл,

•

Шивээ Хүрэн дэх Хятадын хилээс Гурван Тэс сумаар дайрч Баян Хөндийн
уурхай хүрэх чиглэл зэрэг орно.

Энэхүү үнэлгээнд дор дурдсан ажлууд багтана. Үүнд:
•

Төслийн барилгын ажил, ашиглалт, хаалтын үйл ажиллагааны үе шатууд

•

Төслийн барилгын ажил, ашиглалттай холбоотойгоор үүсэж болзошгүй шууд
ба шууд бус нөлөөлөл
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АРГАЗҮЙ
Ерөнхий Арга Зам
Замын хөдөлгөөн болон тээвэрлэлтээс үзүүлэх хүчин зүйлсийн нөлөөллийн үнэлгээг
харгалзан ерөнхий арга замыг А3 бүлэгт үзүүлж, аргазүйг тодорхойлов. Тээврийн
хэрэгслээр оролцогсдын мэдрэг байдлыг нөлөөллийн хэмжигдэхүүнтэй нийцүүлснээр
нөлөөллийн ач холбогдол болон үр нөлөөг тодорхойлж гаргасан болно. Нөлөөллийн
хэмжигдэхүүн нь өгөгдсөн тээврийн хэрэгслээр оролцогсдод олгогдсон суурь нөхцөлд
үүссэн өөрчлөлтийн хэмжээгээр тодорхойлогдоно.
Тээвэрлэлтэнд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлохдоо өгөгдсөн мэдээлэл дээр
үндэслэн тээврийн хөдөлгөөний өөрчлөлтийн хэмжээнд гарсан тоон үнэлгээг хуучин байсан
үзүүлэлттэй харьцуулан тодорхойлов. Нөлөөллийн өөрчлөлтийн хэмжигдэхүүнийг үр
ашигтай, маш бага, бага, дунд, их хэмжээний гэж тодорхойлон Хүснэгт 1-т үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Тээвэрлэлтэнд Үзүүлэх Нөлөөллийн Шалгуурын Хэмжигдэхүүн
Нөлөөллийн төрөл
Нөлөөллийн хэмжигдэхүүн
Их

(Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний суурь нөхцөлд
гарсан өөрчлөлт)
> +20%

Дунд

+ 11 to +20%

Бага

+3 to +10%

Маш бага
Үр ашигтай

0 to +2%
Замын сүлжээний чадамж/нөхцөлийг сайжруулах эсвэл
тээврийн хэрэгслийн суурь хөдөлгөөнийг багасгах

Мэдээлэл нь хангалтгүй дутагдалтай байгаа тохиолдолд нөлөөллийн өөрчлөлтийн хувийг
тооцоолох боломжгүй тул үнэлгээг зохих шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан дараах
зүйлсүүдийг харгалзан үзэж тооцсон байна. Суурь нөхцөлд гарсан өөрчлөлтийг хувилан
гаргасан тоо, мэдээлэл дутмаг байсан учраас үнэлгээг дараах нөхцөлүүдийг харгалзан
үзэж гаргав. Үүнд:
•

Авто замын төрөл, (жишээлбэл хурдны зам/засмал зам эсвэл орон нутгийн зам гэх
мэт (Жишээ нь уурхайд холбоотой тээвэрлэлтийн эсвэл зорчих зам хэлбэрээр
ашиглах боломжтой зам гэх мэт.

•

Байж болох хамгийн муу тохиолдлыг тооцох мөн тээврийн хэрэгслийн бодит
хөдөлгөөнийг таамаглах

Одоо байгаа зам дээр тээврийн хөдөлгөөний эрчимжилт ихэссэнтэй холбоотойгоор малчид,
ан амьтад зам тээврийн осолд өртөх эрсдэлтэйгээс үзэхэд нөлөөллийн хэмжээ нь маш
багаас бага үзүүлэлт рүү орж харин төслийн шинээр баригдсан замд нөлөөллийн үзүүлэлт
нь багаас дунд зэрэг рүү орох төлөвтэй байна.
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Тээврийн Хөдөлгөөнд Оролцогсод
Нөлөөллийг хүлээн авч буй тээврийн хөдөлгөөнд оролцогсдын мэдрэг байдал нь тухайн
нөхцөл байдал, төрөл зүйл, өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвараас хамааран өөр өөр
байдаг. Зам тээврийн чадамжийг сайжруулснаар энэхүү өөрчлөлт нь одоо байгаа замын
сүлжээг хэрэглэгчдэд сайнаар нөлөөлнө. Мөн энэхүү өөрчлөлт нь одоо хэрэглэгдэж буй
замын нөхцөл байдал болон зам ашиглагчдын зан авиртай холбоотойгоор үүсэн гардаг
сөрөг нөхцөл байдалд эерэгээр нөлөөлнө. Энэ нь замын түгжрэлээс үүдэлтэй стресс, замын
хөдөлгөөний ачаалал ихэссэнтэй холбоотойгоор агаарын чанар муудах, замын
хөдөлгөөний аюулгүй байдал алдагдсантай холбоотой байж болно..
Орон нутгийн зам ашиглагсад буюу замын хөдөлгөөнд оролцогсод нь моторт тээврийн
хэрэгслийн осолд өртөх эрсдэлтэй байдаг тул замын хөдөлгөөний өөрчлөлтөд мэдрэг
байдаг. Хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр дүнд мотоцикль нь орон нутгийн зам ашиглагсдын
хувьд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг тээврийн хэрэгсэл бөгөөд хамгаалалтын малгай
өмсөх гэх мэтчилэн аюулгүй байдалдаа бага анхаардаг нь нотлогдсон.
Төв замыг ашиглагсад нь харьцангуй бага мэдрэг байдаг учир нь тэд тээврийн хөдөлгөөний
ачааллаас үүсэх нөлөөлөлд илүү хурдан дасан зохицох чадвартай байдаг. Ялангуяа
тээврийн хөдөлгөөнд оролцогсдод үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг хүснэгт 2-т
тайлбарласан болно.
Хүснэгт 2 Тээврийн Хөдөлгөөнд Оролцогсдын Мэдрэг Байдал
Тээврийн хөдөлгөөнд оролцогсдын
мэдрэг байдлын түвшин

Тээврийн хөдөлгөөнд оролцогсдын төрөл

Их

Ан амьтад зам тээврийн осолд өртөх
боломжтой
Байнгын оршин суугчид ( Орон нутгийн зам
тээврийн хөдөлгөөн )
Малчид зам тээврийн осолд өртөх эрсдэлтэй

Дунд

Төв зам ашиглагсад
Барилга, үйлдвэрийн ажилчид
Нийтийн зам тээвэр ашиглагсад

Нөлөөллийн Хэмжигдэхүүн
Зам дээрх км-ийн тэмдэглэгээ
Одоо хэрэглэгдэж буй замын сүлжээг танилцуулахын тулд замын хөдөлгөөний суурь
мэдээллүүдийг цуглуулсан болно. Эдгээр мэдээллүүдийг доорх үзүүлэлтүүдэд үндэслэн
гаргав.
•

Баянхонгор аймгийн төвөөс Шинэжинст сум орох замын км - ийн тэмдэглэгээ

•

2019 оны 6 сарын 12 – аас 8 сарын 5-ны өдөр (8 долоо хоногийн хугацаанд) хүртэл
хоёр талын чиглэл дэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүртгэх зорилгоор тусгай
төхөөрөмж суурилуулсан.
Цуглуулсан мэдээллээс гарсан гол үр дүнгүүд:

•

Баянхонгор аймгийн төвөөс Шинэжинст сум хүрэх зам дээр тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн бага байсан..
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•

8 долоо хоногийн хугацаанд мэдээлэл цуглуулахад хамгийн их ачаалалтай өдөрт 24
цагт 103 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдэж 24 цагийн турш цагт дунджаар 4 тээврийн
хэрэгсэл дайран өнгөрсөн байна.

•

Өдөрт бүртгэгдсэн хамгийн бага хөдөлгөөний тоо нь 29 байсан нь өдөр өдөрт тухайн
замын хэрэглээ өөр хоорондоо маш ялгаатай байгааг харуулж байна.

•

8 долоо хоногийн хугацаанд өдөрт дунджаар 55 тээврийн хэрэгсэл дайран өнгөрсөн
гэж үзвэл цаг тутамд 2 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэн гэсэн үг юм.

Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэл өдөрт хамгийн багадаа 29, харин
хамгийн ихдээ 103 тээврийн хэрэгсэл тоологдсон байна: Хамгийн их тээврийн хэрэгсэл
тоологдсон өдөрт зуны баяр наадмын өдрүүд тохиосон байна. Эндээс ажиглагдсан зүйл нь
юу вэ гэвэл зам тээврийн идэвхтэй үеүд нь ихэвчлэн төрөл бүрийн арга хэмжээ, баяр
наадам (хичээлийн шинэ жил, өвлийн бэлтгэл ажил, тэмээний баяр, шинэ жил, цагаан сар,
ноолуур борлуулах үе мөн сургууль тарах үе) -тай давхцаж байсан юм. Өдөрт дунджаар 55
тээврийн хэрэгсэл зорчдог гэж үзэх нь учир дутагдалтай юм.

Малчдын Суурьшлын Байршил
Хөндий Алтны Төслөөс үүсэх замын ачааллын нөлөөллийн хэмжигдэхүүнийг үнэлэх бас
нэгэн хүчин зүйл нь малчдад эерэгээр нөлөөлнө. ХАТ – ийн талбай нь малчдын суурьшдаг
газраас алслагдсан бөгөөд зайтай оршдог учраас үүнээс үүдэх нөлөөллийн хэмжигдэхүүн
нь харьцангуй бага юм. Зураг 3-т ХАТ-ийн талбайд хамаарах суурин газруудын байршлыг
2019 оны 8 сарын байдлаар харуулсан болно.
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Soum center

Таних тэмдэг
Сумын төв

Winter camps

Өвөлжөө

Site access road

Уурхай орох зам

Soum border

Сумын хил
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Bagh border

Багийн хил

Khundii Gold Project areas

Хөндий Алтны Төслийн талбай

Water exploration field

Усны хайгуулын талбай

Area within 2.5 km from the access
road
Area within 10 km from the Altan
Nar mining license area
Area within 10 km from the Bayan
Khundii mining license area

Уурхай орох замаас 2.5 км доторх
талбай
Алтан Нар ил уурхайн лицензийн
талбайгаас 10 км доторх талбай
Баянхөндий уурхайн лицензийн
талбайгаас 10 км доторх талбай

Зураг 3 Малчдын Өвөлжөөний Байршил, 2019
Замын Хөдөлгөөний Чиглэл
Танилцуулга
ХАТ –ийн талбай руу орж ирдэг 2 зам байдаг. Энэ 2 замын нэг нь зүүн хойд зүгээс, нөгөөх
нь зүүн өмнө зүгээс орж ирдэг. Эдгээр замуудыг зураг 4.7 –д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.
Улаанбаатар – Баянхонгор – Шинэжинст – Баян Хөндий Кэмп
Энэ зам нь олон сум, алслагдсан хөдөө газраар дайрч өнгөрдөг. Эрдэнэ Монгол ХХК нь энэ
зам дээр судалгаа хийсэн бөгөөд уг судалгаагаар ашиглагдах замын ихэнх хэсэг нь
алслагдсан бөгөөд зэлүүд газраар дайран өнгөрч байна гэж онцолсон. Мөн төслийн
барилгын ажил явагдахаас өмнө тухайн замыг хуваарь гарган засах шаардлагатай гэж
үзсэн. 2.3.1 – т заасан суурь замын хөдөлгөөний тоон мэдээллийг Шинэжинстээс хойш
чиглэлтэй энэхүү замаас авсан болно.
Зураг 4,5,6,7 нь Баянхонгороос Баянхөндийн кэмп хүрэх замыг илүү нарийвчлан харуулсан
болно. Эдгээр замуудыг нэгтгэж үзвэл:
•
•
•

Монгол Улсын стандартын дагуу баригдсан Улаанбаатараас Баянхонгор хүрэх засмал
зам
Баянхонгороос Шинэжинст хүрэх сайжруулсан зам: Тухайн замыг олон зорилгоор
ашигладаг.
Шинэжинстээс Баянхөндийн кэмп хүрэх шороон зам: Энэ замын үндсэн хэрэглэгч нь
Хөндий Алтны Төслийнхөн байна.

Тухайн замд дайран өнгөрч буй газар нь алслагдсан цөл бөгөөд цөөн тооны малчидтай
3000 – аас ихгүй хүн ам бүхий замын зохицуулалт шаардлагагүй жижиг сумдыг хамарна.
Хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн тоноглогдоогүй жолооч бүхий мотоциклийн хэрэглээ
давамгайлна. Замууд нь ерөнхийдөө стандартын шаардлага хангаагүй. Одоогийн замын
хөдөлгөөн бага бөгөөд төслийн хүрээнд энэ бүс нутгийн сүлжээнд шинэ замын
хөдөлгөөнийг бий болгоно.
Шивээ Хүрэн Боомтоос Баянхөндий Кэмп хүртэл
Энэ замын урт нь нэг талдаа 540 км. Энэ зам нь Хятадын хилээс Шивээ Хүрэнгийн боомт
хүрэх ба Говь Гурван Сайхан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн баруун хэсгээр дайран
өнгөрдөг шороон замыг ашиглаж байна. Уг парк нь Монголын хамгийн том тусгай
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хамгаалалттай газар бөгөөд зүүнээсээ баруун тийшээ 380 км, хойноосоо урагшаа 80 км –
т 27000 км2 талбайг эзэлж оршдог.Уг тусгай хамгаалалттай газар нутаг нь Шивээ Хүрэн
боомтоос хойш 100 км – т байдаг.
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Зураг 4 Замын хураангуй зураг
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Зураг 5 Баянхонгороос Шинэжинст хүрэх зам
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Зураг 6 Шинэжигстээс кемп хүрэх зам
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Зураг 7 Шивээ Хүрэнгээс Шинэжинст, кемп хүрэх зам
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НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Кэмп, Уурхай болон Үйлдвэрийн Барилга
Төслийн кэмп, уурхай болон үйлдвэрийн барилгыг барихад дор хаяж 12 сарын хугацаа
шаардагдана гэж үзэж байна. Хүснэгт 3 – т барилгын ажлын үед явагдах замын хөдөлгөөний
урьдчилсан тооцоог үзүүлэв.
Хүснэгт 3 Кэмп, үйлдвэр болон уурхайн барилгын үед явагдах замын хөдөлгөөн
Нэрс
Бетон
Түлш

Тээврийн хэрэгсэл
100 тонны ачааны
машин
100 тонны ачааны
машин
Олон төрлийн

Ачаа тээвэр
Ажиллах хүч
Барилгын материал

Нийт хэмжээ
5134 m3

Нийт явалт
122 явалт

6,707,500 литр

161 явалт

Зүүн өмнөд хилээс
ирэх 400 явалтыг
тооцно.

625 явалт

42 суудалтай автобус
100 тонны ачааны
машин

100 явалт
2

2

11,699m @ 50m
ачааны машин бүрт

234 явалт
1354 явалт ( 2708
хөдөлгөөн )
Өдөрт дунджаар 7.5
хөдөлгөөн

НИЙТ

Барилгын ажлын 12 сарын хугацаанд хийгдэх эдгээр нэмэлт замын хөдөлгөөн нь суурь
замын ачааллыг 13 % - аар ихэсгэх болно. 2.1 – ийн хүснэгт 1 – т үзүүлсэн тоон үнэлгээний
аргыг ашиглан Улаанбаатараас Баянхөндий орох зам дээрх нөлөөллийн дундаж
хэмжигдэхүүнд нөлөөлөх болно. Ерөнхийдөө уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэх сөрөг үр дагавар маш бага.
12 сарын барилгын ажлын хугацаанд Шивээ Хүрэнгийн хилээс Баянхөндий хүрэх зам дээр
явагдах нэмэлт 400 явалт буюу 800 хөдөлгөөнийг тооцоход өдөрт ойролцоогоор 2
хөдөлгөөн хийгдэнэ гэж тооцож байгаа нь замын хөдөлгөөнд маш бага нөлөө үзүүлнэ гэсэн
үг юм. Энэ тооцооллыг 2.1-т үзүүлсэн нөлөөллийн чанарын үнэлгээн дээр үндэслэн
гаргасан болно.
Барилгын ажлын үед зам ашиглалт нь зам тээврийн ачаалалд маш бага нөлөөлөх учраас
бүхэлдээ зам тээврийн хөдөлгөөнд мэдрэг оролцогсдод ч, тусгай хамгааалалттай газар
нутагт ч маш бага сөрөг нөлөөтэй гэж үзэж байна.
.
Ашиглалтын үе шат
Ашиглалтын үеийн замын хөдөлгөөнийг хүснэгт 4-т үзүүлэв.
Хүснэгт 4 Ашиглалтын Үеийн Замын Хөдөлгөөн
Нэрс

Тээврийн хэрэгсэл

Ачаа тээвэр

Төрөл бүрийн
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Ажилчид
Түлш
Химийн бодис

42 суудалтай автобус
100 тонны ачааны
машин
100 тонны ачааны
машин

НИЙТ
НИЙТ

Ажилчдыг кэмпээс
нааш цааш зөөх
Дизель түгээх (жилд
13,450,000 литр)
3,763.4 тонн p.a.

172 явалт
324 явалт
38 явалт
710 явалт ( 1420
хөдөлгөөн )
Өдөрт 2 явалт (4
хөдөлгөөн)

Эдгээр явалтууд нь ихэвчлэн Улаанбаатараас Шинэжинст явах зам дээр хийгдэнэ. Уурхайн
ашиглалтын үеийн замын хөдөлгөөний нөлөөлөл нь урьдчилан тооцож гаргасан явалтууд
болон одоо явагдаж байгаа зам тээврийн хөдөлгөөнтэй харьцуулж үзэхэд маш бага тоо гарч
байна. Явалтын тоо нэмэгдсэнээр замын хөдөлгөөний ачаалал 1 хувиар нэмэгдэнэ.
Ан Амьтад ба Мал Сүрэг
ХАТ- ийн талбайн орчинд мал сүргийн бэлчээрийн ашиглалт нь идэвхтэй байдаг. Барилгын
ажлын үед буюу ялангуяа ашиглалтын явцад зам тээврийн хөдөлгөөн их байх ба газар
ашиглалтанд болзошгүй нөлөөллийг үзүүлнэ. Зураг 3-т Шинэжинстээс ирэх зам дагуу
байрлах малчдын өвөлжөөний байршлыг харуулсан байна. Нэмэлт тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөн бага боловч тээврийн хөдөлгөөнд оролцогсдын мэдрэг байдал өндөр байна. Энэ
нөлөөлөлд авах гол арга хэмжээ нь малчдад боловсрол олгох хөтөлбөр явуулах бөгөөд
ингэснээр үлдсэн сөрөг нөлөөлөл нь бага болно.
Ан амьтдад нөлөөлөх нөлөөлөл нь ихэвчлэн Хятадын хилээс тусгай хамгаалалттай газар
нутгаар дайран ХАТ – ийн талбай хүрэх зам дагуу тохиолдоно. Мөн ялгаагүй ан амьтдын
мэдрэг байдал өндөр боловч нэмэлт тээврийн хөдөлгөөн бага юм. Үүнд авах гол арга
хэмжээ нь жолооч нарын дунд сургалт зохион байгуулах явдал юм. Үүнийг хэрэгжүүлснээр
үлдсэн сөрөг нөлөөлөл нь бага болох юм.
Замын сүлжээнд учирсан эвдрэл
Энд ашиглагдаж буй замын сүлжээ нь алслагдсан газар нутагт амьдарч буй иргэд, хөдөө
орон нутгийн малчдад зам тээврийн чухал дотоод бүтцийг хангаж өгдөг. Төслийн хүрээнд
замын хэт ашиглалтаас үүсэх элэгдлээс аль болох зайлсхийх хэрэгтэй. Төслийн ажилчдаар
замын гадаргууг засах зэрэг ажлуудыг стратеги төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлснээр
нөлөөллийг маш бага болгоно.

Тоос Шороо, Дуу Чимээ
Тоос шороо, дуу чимээнээс үүсэх болзошгүй нөлөөлөл нь нэмэлт замын хөдөлгөөнөөс
үүснэ. Хоёр замын хувьд нэмэгдэх хөдөлгөөний ачаалал бага бөгөөд замын менежментэд
заасан зохион байгуулах, хянах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр үлдэх нөлөөлөл нь бага
болно.

ESIA_C13: Замын хѳдѳлгѳѳн ба тээвэр

Page 15

C13: ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН БА ТЭЭВЭР

НӨЛӨӨЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ
Замын Хөдөлгөөний Менежментийн Төлөвлөгөө
ХАТ – ийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон үүсэх бүх зам тэээврийн хөдөлгөөний нөлөөллийг
удирдан зохион байгуулах гол бичиг баримт бол замын хөдөлгөөний менежментийн
төлөвлөгөө юм. Энэ бичиг баримтанд зам тээвэртэй холбоотой асуудлууд, авах
менежментийн арга хэмжээнүүд, үүрэг хариуцлага, хэрэгжүүлэх арга замуудыг нарийвчлан
тусгасан
Үндсэн Менежментийн Үйл Ажиллагааны Хураангуй
Замын хөдөлгөөний менежмент төлөвлөгөөний суурь болсон гол арга хэмжээнүүдийг
дурдвал:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ХАТ болон түүнтэй холбоотой замын хөдөлгөөнд оролцох малчид ба нутгийн иргэдэд
замын хөдөлгөөний талаар зөвлөгөө өгөх. Орон нутгийн төлөөлөл нь алтны уурхайтай
холбоотой үйл ажиллагаа болон барилгын ажлын явцад шаардагдах тээврийн
хөдөлгөөний талаар мэдээлэл дутмаг байна. Тэдгээрийн мэдлэг боловсролыг
дээшлүүлэхийн тулд зохих арга хэмжээг авах шаардлагатай.
Засаг захиргааны хүрээнд тээврийн хөдөлгөөний менежментийг хамтран хэрэгжүүлэх
цагдаагийн газар, хилийн болон онцгой байдлын баг хамт олонтой хурал зөвлөгөөн
зохион байгуулах
Тээврийн хөдөлгөөнийг суурин газруудаар дайрахдаа баримтлах хурдны хязгаар,
тойрох замуудыг тодорхой болгож тэмдэглэгээг газар дээр нь байршуулах. Жолооч нар
эрсдэлийн үнэлгээ хийж урьдчилан туршсан зам дээр зорчих ёстой.
Шаардлагатай нөхцөлд замыг хэсэгчлэн засаж сайжруулах
Аюулгүй байдлыг сайжруулахтай холбоотойгоор уурхайн болон үйлчилгээний ажилчид,
албан хаагчдыг зөвхөн өдрийн цагаар зорчихоор зохицуулалт хийх
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй зохион байгуулах, мөн хөдөлгөөний тоог
аль болох багасгах зорилгоор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг оновчтой хуваарилах
Уурхайн барилгын болон бусад үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн
жолооч нарын нэг өдөр нэг долоо хоногт жолоо барих дээд хугацааг тогтоох
Хурдны хязгаар, замын хөдөлгөөний зохицуулалт, урьдчилан зөвшилцсөн зам
тээврийн хөдөлгөөний чиглэлийг сайтар баримтлуулах
Урьдчилан бэлтгэж гаргасан жолооч нарын сургалт, стандартууд
Шаардлагатай замын тэмдэг тэмдэглэгээгээр хангах
Хүнд барааг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн илүүдэл ачааг тээвэрлэх дагалдах
чиргүүлийг ашиглах
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ХАТ – ийн хүрээнд явагдах төрөл бүрийн үе шатуудад явагдах үйл ажиллагаануудыг Хүснэгт 5- д харуулав.
Хүснэгт 5 Тээврийн хөдөлгөөний нөлөөлөл ба менежментийн хураангуй
Нөлөөлөл
Барилгын ажил
болон үйл
ажиллагааны
үед үндсэн
ложистик
чиглэлүүдэд
ачаалах
тээврийн
хөдөлгөөн
- Бусад
хэрэглэгчид,
мал сүрэг, ан
амьтдад учирч
болох эрсдэл,
саад бэрхшээл

Хүлээн
авагч
Зам
ашиглагсад
(уурхайн
барилгын
ажил болон
ашиглалты
н ажилчид
хамаарна)
малчид,
дамжин
өнгөрөгч
буй
зорчигчид,
мал сүрэг

Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт
X

Ашигл
алт
X

Хаалт
-

•

•

•
•
•
•

•
•
•
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ХАТ болон түүнтэй холбоотой замын хөдөлгөөнд
оролцох малчид болон нутгийн иргэдэд замын
хөдөлгөөний талаар зөвлөгөө өгөх
Малчид болон нутгийн иргэд, цагдаагийн
байгууллага, хил, онцгой байдлын ажилтнуудтай
уулзалт зохион байгуулах

Менежментий
н төлөвлөгөө
МеМеAllocatio
n
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэж буй
нөлөөлөл
Нөлөөлөл
бага

Бүх жолооч нарыг аль болох өдрийн цагаар
ажиллуулах
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг аль болох
ачаалал багатай цагт хуваарилах
Нэг хоног, нэг долоо хоногт жолоодох хамгийн дээд
хугацааг тогтоох
Хурдны дээд хязгаар зам тээврийн зохицуулалт,
урьдчилан зөвшилцсөн замын чиглэлийг хатуу
баримтлуулах
Жолооч нарын сургалт, сургалтын стандартууд
Замын тэмдэг тэмдэглэгээгээр хангах
Хүнд барааг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн
илүүдэл ачааг тээвэрлэх дагалдах чиргүүлийг
ашиглах
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Нөлөөлөл
Шинэжинст
сумаар дайран
Улаанбаатараа
с ХАТ – ийн
талбай хүрэх
замын
барилгын
материалын
тээврийн
ачаалал
- Зам
ашиглагсдад
үүсэх саад
бэрхшээл,
эрсдэл

Хүлээн
авагч
Зам
ашиглагсад
(уурхайн
барилгын
болон
ашиглалты
н ажилчид)
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Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт
X

Ашигл
алт
-

Хаалт
-

•

•
•
•

•
•
•

ХАТ болон түүнтэй холбоотой замын хөдөлгөөнд
оролцох малчид болон нутгийн иргэдэд замын
хөдөлгөөний талаар зөвлөгөө өгөх
Бүх жолооч нарыг аль болох өдрийн цагаар
ажиллуулах.
Нэг хоног, нэг долоор хоногт жолоодох хамгийн
дээд хугацааг тогтоох
Хурдны дээд хязгаар зам тээврийн зохицуулалт,
урьдчилан зөвшилцсөн замын чиглэлийг хатуу
баримтлуулах
Жолооч нарт явуулах сургалт стандартууд
Цагдаагийн байгууллага, хил, онцгой байдлын
ажилтнуудтай уулзалт зохион байгуулах
Тээврийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй зохион
байгуулах хөдөлгөөний тоог аль болох бууруулах
хүчин чармайлт
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Менежментий
н төлөвлөгөө
МеМеAllocatio
n
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэж буй
нөлөөлөл
Маш бага

Нөлөөлөл
Одоогийн зам
дээр барилгын
болон
ашиглалтын
үед тээврийн
хөдөлгөөн
ихсэх
- зам
хэрэглэгчдэд
учрах эрсдэл,
саад бэрхшээл
ихсэх

Хүлээн
авагч
Зам
ашиглагсад
(уурхайн
барилгын
ажил болон
ашиглалты
н ажилчид)

Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт
X

Ашигл
алт
X

Хаалт
-

•

•
•
•

•
•

•
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Хат – ийн төсөл болон түүнтэй холбоотой замын
хөдөлгөөнд оролцох нутгийн иргэдэд замын
хөдөлгөөний талаар зөвлөгөө өгөх .
Бүх жолооч нарыг аль болох өдрийн цагаар
ажиллуулах.
Нэг хоног нэг долоо хоногт жолоодох хамгийн дээд
хугацааг тогтоох
Урьдчилан зөвшилцсөний дагуу бүс нутгийн
томоохон замууд мөн өөр бусад зөвшөөрөгдсөн
замууд дээрх хурдны хязгаар, замын хөдөлгөөний
зохицуулалтыг хатуу баримтлуулах
Жолооч нарын сургалт стандартууд
Малчид болон нутгийн иргэд, цагдаагийн
байгууллага, хилийн цэрэг, онцгой байдлын баг
хамт олонтой уулзалт зохион байгуулах
Тээврийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй зохион
байгуулах хөдөлгөөний тоог аль болох бууруулах
хүчин чармайлт
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Менежментий
н төлөвлөгөө
МеМеAllocatio
n
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэж буй
нөлөөлөл
Нөлөө бага

Нөлөөлөл
ХАТ – ийн
төслийн талбай
дахь дотоод
замын
барилгын ажил

Хүлээн
авагч
Малчид,
ХАТ-ийн
ажилчид
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Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт
X

Ашигл
алт
-

Хаалт
-

•
•
•

Суурин газруудыг тойрох замыг барих явцад ХАТийн талбайг дайран өнгөрөх замыг хэсэгчлэн засах
Тоос шороо, дуу чимээг хянах
Цагдаагийн байгууллага болон онцгой байдлын баг
хамт олонтой зөвлөлдөх

Page 20

Менежментий
н төлөвлөгөө
МеМеAllocatio
n
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэж буй
нөлөөлөл
Маш бага

Нөлөөлөл
Зам засварын
ажлын үеийн
тээврийн
хөдөлгөөн
- Бусад газар
ашиглагсад,
мал сүрэг, ан
амьтдад учрах
эрсдэл, саад
бэрхшээл

Хүлээн
авагч
Зам
ашиглагсад,
малчид,
дамжин
явагсад
болон мал
сүрэг

Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт
X

Ашигл
алт

Хаалт
•

•

•
•
•
•

•
•
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Малчид, орон нутгийн иргэд, цагдаагийн
байгууллага болон онцгой байдлын баг хамт
олонтой зөвлөлдөх
ХАТ болон түүнтэй холбоотой замын хөдөлгөөнд
оролцох нутгийн иргэдэд замын хөдөлгөөний
талаар зөвлөгөө өгөх
Айлуудын хажуугаар өнгөрөхдөө хурдаа хасах
Бүх жолооч нарыг аль болох өдрийн цагаар
ажиллуулах.
Нэг хоног, нэг долоо хоногт жолоодох хамгийн дээд
хугацааг тогтоох .
Хурдны дээд хязгаар зам тээврийн зохицуулалт,
урьдчилан зөвшилцсөн замын чиглэлийг хатуу
баримтлуулах .
Жолооч нарын сургалт стандартууд
Тээврийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй зохион
байгуулах хөдөлгөөний тоог аль болох бууруулах
хүчин чармайлт

Page 21

Менежментий
н төлөвлөгөө
МеМеAllocatio
n
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэж буй
нөлөөлөл
Нөлөө бага

Нөлөөлөл

Хүлээн
авагч

ХАТ –ийн
талбай хүрэх
зам дээр
явагдах үйл
ажиллагааны
тээвэрлэлт
- Замын
уулзварууд
дээр зорчих
бусад зам
хэрэглэгчдэд
учрах эрсдэл,
саад бэрхшээл

Зам
ашиглагсад

Эрчим хүч, дэд
бүтцийг
байгуулахаас
өмнөх зам
засах үеийн үйл
ажиллагааны
тээврийн
хэрэгслийн
хөдөлгөөн
- Бусад газар
ашиглагсад,
мал сүрэг, ан
амьтанд учрах
эрсдэл, саад
бэрхшээл

Зам
ашиглагсад,
малчид,
дамжин
явагсад
болон мал
сүрэг

Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт

Ашигл
алт
X

Хаалт
•
•
•
•

X

•

•
•
•

•
•

ХАТ –ийн талбай руу цонх зөөх ажлыг аль болох
өдрийн цагаар гүйцэтгүүлэх
Хурдны хязгаарыг хатуу тогтоох
Жолоо барих цагийн хязгаарыг хатуу тогтоох
Жолооч нарын дунд сургалт зохион байгуулах

Хат – ийн төсөл болон түүнтэй холбоотой замын
хөдөлгөөнд оролцох нутгийн иргэдэд замын
хөдөлгөөний талаар зөвлөгөө өгөх .
Бүх жолооч нарыг аль болох өдрийн цагаар
ажиллуулах
Нэг хоног нэг долоо хоногт жолоодох хамгийн дээд
хугацааг тогтоох
Хурдны дээд хязгаар зам тээврийн зохицуулалт,
урьдчилан зөвшилцсөн замын чиглэлийг хатуу
баримтлуулах.
Жолооч нарын сургалт стандартууд .
Тээврийн хөдөлгөөнийг үр дүнтэй зохион
байгуулах хөдөлгөөний тоог аль болох бууруулах
хүчин чармайлт

•
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Менежментий
н төлөвлөгөө
МеМеAllocatio
n
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө

Үлдэж буй
нөлөөлөл
Нөлөө бага

Маш бага

Хүлээн
авагч

Нөлөөлөл
Алтан Нараас
Баянхөндий
хүрэх зам дээрх
үйл
ажиллагааны
тээвэрлэлт
- Ажилчдад
учрах эрсдэл

ХАТ – ийн
ажилчид

Хаалтын үе дэх
замын
хөдөлггөөний
ачаалал

Зам
ашиглагсад,
ХАТ-ийн
ажилчид
болон
сумын
иргэд

(b)

Өргөжүүлэлт/Менежмент/Нөлөөлийг Бууруулах Арга Хэмжээ
Барилг
ажилт

Ашигл
алт
X

Хаалт
•
•
•
•
•
X

•

Урьдчилан гаргасан замын чиглэлийг хатуу
мөрдлөг болгох
Замын тэмдэг тэмдэглэгээгээр хангах
Хурдны хязгаарыг хатуу тогтоох
Жолооч нарын дунд сургалт зохион байгуулах
Тээврийн хэрэгслээс тос тосоол, шатахуун
гоожиход хариу арга хэмжээг яаралтай авхуулах
ХАТ - н хаалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж мөрдөх

Con - construction.
Ops – operations.
(d)
Dec – decommissioning.
(c)
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Менежментий
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Үлдэж буй
нөлөөлөл
Нөлөө бага

Маш бага

ДҮГНЭЛТ
Судалгаа явуулсан газар нь алслагдсан цөлийн бүсэд орших бөгөөд бэлчээрийн даац
сийрэг хөдөө аж ахуй голлосон газар нутаг байна. Баянхонгор аймаг нь 3000 – аас дээшгүй
хүн амтай жижиг сумуудаас бүрдэх ба хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл бүрэн хангагдаагүй
мотоциклын хэрэглээ давамгайлсан бөгөөд замын хөдөлгөөний менежмент сул хөгжсөн
газар юм.
Аймгийн хувьд одоо ашиглаж буй замууд нь стандартын шаардлага хангахгүй байгаа нь гол
асуудал болж байна. Ерөнхий газар нутгийн эвдрэл болоод элэгдэл нь чанар муутай
хөрснөөс хамааралтай.
Тээврийн хэрэгслийн болон замын хөдөлгөөний ачаалал харьцангуй бага бөгөөд төслөөс
улбаатай замын хөдөлгөөн нь бүс нутгийн замын сүлжээнд бага нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж
байна.
Төслөөс үүссэн нэмэлт хөдөлгөөний үр дүн нь одоогийн хэрэглэгдэж буй замын сүлжээнд
нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл бага юм.
Нөлөөллийг бууруулах гол үйл ажиллагаа нь шаардлагатай стратеги, үүрэг хариуцлага,
хяналт, үр дүнг зам тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд оруулан бичиг баримтжуулах
бэлтгэл ажил болно
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АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
RPM Глобал 2019 NI 43-101 Erdene Resources Development Corp. 4 February 2019.Хөндийн
Алтны Төслийн анхан шатны эдийн засгийн үнэлгээнд гаргасан техникийн тайлан Эрдэнэ
Ресурс Девелопмент Корпораци 2019 оны 2 сарын 4 – ний өдөр
Монруд ХХК (2019 оны 7-р сар) – Баян Хөндий кэмпийн үйл ажиллагааны үед явагдах зам
ашиглалтын судалгаа
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C14: ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ
Танилцуулга
Энэхүү хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ бол Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээний (БОННҮ) процессын салшгүй гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Хуримтлагдах
нөлөөллийн үнэлгээг (ХНҮ) хийх нь Хөндий Алтны Төслөөс (ХАТ) үүдэлтэйгээр нийгэм
болон байгаль орчны хүлээн авагч нарт үзүүлэх хэд хэдэн нөлөөллүүд болон бусад
төслүүд/үйл ажиллагаануудаас үүсэж болзошгүй нөлөөллүүдийн нийлбэрийг авч үзэх
явдлыг хангахад шаардагддаг юм.
Хөндий Алтны Төслийн нөлөөллийн бүс дотор одоо хэрэгжиж буй, төлөвлөгдөж буй болон
ойрын ирээдүйд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудаас үүсэх байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллүүд нь тус тусдаа ялимгүй бага эрчимтэй байж болох боловч нийлээд Хөндий
Алтны Төслийн хуримтлагдах нөлөөллийг өндөр эрчимд хүргэж болзошгүй юм. Үүнийг мөн
“нийлмэл” нөлөөлөл гэж нэрлэдэг. Хөндий Алтны Төслийн нөлөөллийн бүс нь ХАТ-ийн
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай, ус хангамжийн цооногийн талбай, Баян
Хөндийн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай болон Шинэжинст сумын төвийг
холбосон авто замыг хамарна. Хөндий Алтны Төслийн нөлөөллийн бүсийн шууд бус
нөлөөллүүдийг тодорхойлсныг Бүлэг С2 ба С13-ийн нөлөөллийн үнэлгээний хэсгээс үзнэ
үү.
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны шаардлагууд
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн шаардлага 1-д (ЕСБХБ-ны ГШ
1) буюу Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллүүд ба асуудлуудын үнэлгээ болон менежмент
хэсэгт БОННҮ хийх явцад төслийн хуримтлагдах нөлөөллийг өнгөрсөн, одоо болон ойрын
ирээдүйн бусад бүтээн байгуулалтуудын нөлөөллүүд ба төслийн төлөвлөгдөөгүй боловч
дараа нь буюу өөр байршилд өргөнө хэмээн таамаглаж болох үйл ажиллагаануудын
нөлөөллийн хамтаар авч үзэхийг шаардсан байдаг.
Тус хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийхдээ Хөндий Алтны Төсөлд зориулан тусгайлан
цуглуулсан анхдагч мэдээ баримт болон олон нийтэд нээлттэй мэдээллийн хоёрдогч эх
сурвалжуудыг шүүж үзсэн баримт дээр үндэслэсэн. Хөндий Алтны Төслийн нөлөөллийн
бүсийн гадна бүс нутгийн хэмжээнд олон нийтийн нээлттэй хоёрдогч эх сурвалжуудаас
түлхүү мэдээлэл авсан.
Үнэлгээний арга зүй
БОННҮ-нд хуримтлагдах нөлөөллийг авч үзнэ. Үүнийг “тухайн төслийн нөлөөлөл бусад
одоо хэрэгжиж буй, төлөвлөгдөж буй болон харьцангуй ойрын ирээдүйд хэрэгжиж магадгүй
төслүүд бүтээн байгуулалтаас үүсэх нөлөөллүүдийн нийлбэрийн дүнд бий болох” нөлөөлөл
хэмээн тодорхойлдог (Олон улсын санхүүгийн корпорац 2013).
Тиймээс хоёр төрлийн хуримтлагдах нөлөөллийг авч үзсэн:
•
Төрөл 1 – Өөр төрлийн нөлөөллүүдийн нийлбэр, жишээлбэл ХАТ-ийн барилга
байгууламжийг барих ажлаас үүсэх дуу чимээ, тоосжилт ба харагдах үзэмжийн нөлөөллийн
нийлбэр. Эдгээрийг “нөлөөллүүдийн харилцан үйлчлэл” гэж бас хэлнэ. Түүнчлэн
•
Төрөл 2 – Бусад төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаанууд ХАТ-ийн нөлөөллүүдтэй нийлээд
үүсэх нөлөөлөл. Энэ нь тус тусдаа ялимгүй бага сөрөг боловч нийт хамтад нь авч үзвэл
ERD001_C14_CumulativeImpacts_RevA

Page 1

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C14: ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

өндөр эрчимтэй хуримтлагдах нөлөөлөл болж магадгүй юм. Үүнийг “нийлмэл” нөлөөлөл
гэнэ.
Хуримтлагдах нөлөөллийг ерөнхийд нь мэргэжлийн шинжээч үнэлэх бөгөөд учир нь ихэнх
хуримтлагдах нөлөөллийг үнэлж тооцох нь ярвигтай хэцүү юм. Үүсэж болзошгүй
хуримтлагдах нөлөөллүүдийн цар хэмжээний талаар тодорхойгүй байдал угаас буй гэдгийг
хүлээн зөвшөөрдөг боловч энэхүү БОННҮ нь аль болох сайн үнэлгээ хийх үүднээс гол
нөлөөллүүдийг тодорхойлж чанарын үнэлгээ хийхийг зорьсон.
Нарийвчилсан үнэлгээ: Байгаль орчин нийгмийн үнэ цэн бүхий бүрэлдэхүүн
хэсгүүд, цаг хугацааны ба орон зайн хил хязгаарууд
Үнэ цэн бүхий байгаль орчин, нийгмийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох нь
Үнэ цэн бүхий байгаль орчин, нийгмийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд (ҮЦББОНБХ) гэдэг бол ХАТийн (барилгын ба ашиглалтын үе шатанд) нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газруудад байх гол
гол байгаль орчин, нийгмийн атрибут юм. БОННҮ-ий явцад үнэ цэн бүхий байгаль орчин,
нийгмийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлсон ба энэ явцад холбогдох оролцох талуудын
оролцоог хангаж (Бүлэг С6: Сонирхогч талуудын оролцоог хангах хэсэгт дэлгэрэнгүй
үзүүлсэн) БОННҮ-ий явцад холбогдох мэргэжилтнүүд баримт бичгийн судалгаа ба үнэлгээ
хийх замаар тодорхойлсон.
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ нь нөлөөлөлд мэдрэг хүн, түүх соёлын өв дурсгал ба
байгаль орчны үнэт зүйлсэд нөлөөлж ноцтой их хэмжээгээр болзошгүй ба/буюу нөлөөлөлд
өртөх орон нутгийн иргэдийг санааг зовоож буй төлөвлөгдөж буй бүтээн байгуулалт ба үйл
ажиллагаануудаар хязгаарлагдана. Түүнчлэн ХАТ-өөс материаллаг сөрөг нөлөөлөл
үзүүлнэ хэмээн үнэлсэн үнэ цэн бүхий байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийг хуримтлагдах нөлөөлөлд хамруулж үзсэн. Энэхүү хуримтлагдах нөлөөллийн
зорилгыг хангахын тулд эрчмийн хувьд ялимгүй бага буюу бага сөрөг гэж ангилсан
хуримтлагдах нөлөөллийг энэхүү БОННҮ-д үнэлээгүй. Тиймээс дараах нөхцөл байдлыг
харгалзан үзсэний үндсэн дээр болзошгүй нөлөөллүүдийг хуримтлагдах нөлөөллийн
үнэлгээнд хамруулах буюу хамруулаагүй билээ:
•

Тухайн үлдэгдэл нөлөөллийн эрчим нь С2-оос С13 бүлгүүдэд
тодорхойлсончлон (ялимгүй бага буюу бага сөрөг эрчимтэй гэж ангилагдсан
нөлөөллүүд нь аливаа хуримтлагдах нөлөөлөлд маш бага нэмэрлэгдэнэ гэж
үзсэн);

•

Баянхонгор аймаг дахь үнэ цэн бүхийн байгаль орчин, нийгмийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн орон зайн хамрах хүрээ тэр дундаа эдгээр нь ХАТийн нөлөөллийн бүс болон нарийвчилсан үнэлгээний явцад тогтоосон ХАТөөс бусад өөр бүтээн байгуулалтын эзлэх орон зайтай хэрхэн давхцаж буйг
авч үзсэн; мөн

•

Өөр өөр бүтэн байгуулалтуудын хэзээ явагдах цаг хугацаа (жишээ нь бүтээн
байгуулалтууд буюу стресс үүсгэгч хүчин зүйл нь нэгэн зэрэг явагдаж байна
уу эсхүл цаг хугацааны хувьд дараалан явагдаж байгаа эсэх) ба эдгээр
нөлөөллүүдийн үргэлжлэх хугацааг авч үзсэн.

Хүснэгт 1 Байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нарийвчилсан
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
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Үлдэгдэл нөлөөлөл
Ялимгүй бага
сөрөг

Бага зэрэг сөрөг

Дунд зэрэг
сөрөг

Их хэмжээний
сөрөг

Эерэг

Хуримтлагдах
нөлөөллийн
үнэлгээний хамрах
хүрээнд багтахгүй
(Хөндий Алтны
Төслөөс аливаа
хуримтлагдах
нөлөөлөлд
нэмэрлэх хэмжээ нь
ялимгүй бага гэдэгт
үндэслэв)

Хуримтлагдах
нөлөөллийн
үнэлгээний хамрах
хүрээнд багтахгүй
(Хөндий Алтны
төслөөс аливаа
хуримтлагдах
нөлөөлөлд нэмэрлэх
хэмжээ нь ялимгүй
бага гэдэгт үндэслэв)

Төслийн хамрах
хүрээнд багтана

Төслийн хамрах
хүрээнд багтана

Төслийн хамрах
хүрээнд багтана

Хүснэгт 2-т үзүүлсэн сэдвийг БОННҮ-ий Бүлэг С2 –оос С13-д үнэлсэн. Хүснэгт 1-д үзүүлсэн
хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний нарийвчилсан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдээс
үзэхэд байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудыг тодорхойлох үүднээс тодорхой сэдвүүдийг
авч үзсэн ба эдгээрийн эрчим нь дунд зэрэг буюу их хэмжээний сөрөг эсхүл эерэг
хуримтлагдах нөлөөллүүд байна гэж үнэлсэн (Хүснэгт 3-ийг үзнэ үү).
Хүснэгт 2 Энэхүү байгаль орчин ба нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд авч үзсэн
нөөц/ Хүлээн авагчдын тойм
Цар хүрээ

Физик орчин

Бүрэлдэхүүн/Шинж чанар

Уур амьсгал, агаарын чанар
Дуу шуугиан, доргион чичиргээ
Газрын гадарга, ландшафт, геологи болон хөрс
Усны нөөц
Хог хаягдал

Эх газрын
экологи
Хүн

Биологийн олон янз байдлын хамгаалал
Хүн ам, демографик
Эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлт
Газар ашиглалт
Түүх, соёлын өв
Олон нийтийн болон ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, аюулгүй
ажиллагаа
Замын хөдөлгөөн, тээвэр

Түр зуурын болон орон зайн хил хязгаар
ХНҮ-ний цаг хугацааны хил хязгаар нь Хөндий Алтны Төслийн барилгажилт болон
ашиглалтын үе шатыг хамарна. Энэ бүлэгт “богино хугацаа”-г 0-5 жил, “дунд хугацаа”-г 512 жилээр тооцсон.
ХНҮ-ний орон зайн хил хязгаарыг Хөндий Алтны Төслийн үзүүлэлтүүдийг харгалзан
тодорхойлсон (Бүлэг А5: Төслийн тодорхойлолт) ба үнэлгээний талбайг үнэлгээний бусад
бүлгүүд (С2-С13)-д тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн үнэт цэнт бүрэлдэхүүн
хэсгүүдтэй харьцуулан авч үзсэн. Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн
ERD001_C14_CumulativeImpacts_RevA
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үнэ цэнт бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн шинж чанар зэргээс шалтгаалан ХНҮ-ний газарзүйн хил
хязгаар өөрчлөгдөж байсан тул уян хатан арга замыг ашиглахыг хичээсэн. Тийм учир
газарзүйн хил хязгаар жижиг хэмжээний байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнт бүрэлдэхүүн
хэсэг (түүх, соёлын өвийн үнэт зүйлийн өвөрмөц онцлог г.м) бүхий маш хязгаарлагдмал
орон зайнаас харьцангуй том газарзүйн бүс нутаг эсвэл байгаль орчин, нийгмийн үнэт цэнт
бүрэлдэхүүн тохиолдож болох амьдрах орчин (нүүдлийн томоохон тууртны амьдрах орчин
г.м). Энэхүү БОННҮ-ний холбогдох бүлгүүдэд байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнт
бүрэлдэхүүн хэсгийн орон зайн тархалтын талаар нарийвчлан тусгав.
Байгаль орчин болон нийгмийн үнэ цэнт бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Хөндий Алтны Төслийн барилгажилт, ашиглалтын үе шатны явцад байгаль орчин,
нийгмийн үнэ цэнт бүрэлдэхүүн хэсэгт бий болох үлдэгдэл нөлөөллийн хураангуйг хүснэгт
3-т үзүүлэв. Энэ нь зөвхөн сонгон авсан байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнт бүрэлдэхүүн
хэсгүүд (үлдэгдэл нөлөөлөл бүхий сөрөг эсвэл эерэг дунд зэрэг ба их нөлөөлөл)-ийг
хамарна. Эдгээр нь Хөндий Алтны Төслийн үйл ажиллагааны улмаас хуримтлагдах
нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой юм.
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Хүснэгт 3 Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээнд цаашид авч үзэх Хөндий Алтны Төслийн Их, Дунд зэрэг буюу Эерэг Ач холбогдолтой
Үлдэгдэл Нөлөөллүүдийн хураангуй
Бүрэлдэхүүн
хэсгүүд/БОНН
Ү-ний бүлэг

VESC(s)

Нөлөөлөл

Үе шат
Барил
гажил
т

Ашигл
алт

Хаал
т

Уур амьсгал ба
Агаарын чанар
(Бүлэг С2)

Тодорхойлсон өвөлжөөнүүд

Уурхайн эх үүсвэрүүдээс ялгарах агаар бохирдуулагчдын нөлөөлөл – Дунд зэрэг сөрөг

X

X

-

Усны
нөөц
(Бүлэг С5)

ХЦ болон БС-ын сав газрын уст үе
давхарга

Ус ашиглалтын нөлөөллүүд- Дунд зэрэг сөрөг

-

X

X

Малчдын худгууд/Төслийн
бүс дэх цооногууд

Ус ашиглалтын нөлөөллүүд- Дунд зэрэг сөрөг

-

X

X

Монгол болон гадаад ажилтнууд

Шууд, шууд бус болон шинээр бий болох хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн боломжууд-Эерэг

X

X

-

. Ажилтнууд ба гэрээт гүйцэтгэгчид
(Монгол болон гадаад), сум орон нутгийн
иргэд, төсөл хэрэгжих багийн малчид, сум
орон нутгийн хувиараа бизнес эрхлэгчид,
боловсролын түвшин доогуур хүмүүс,
эмэгтэйчүүд, газар тариалан эрхлэхэд
хязгаарлагдмал
(малчид
орно)
ур
чадвартай хүмүүс, ажлын байрны талаарх
мэдээллийг хялбараар авах боломжгүй
хүмүүс. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй
болон архаг өвчтэй хүмүүс, тэдний гэр
бүлийнхэн, тогтсон халамжийн төлбөрөөс
хамааралтай хүмүүс, улсын тэтгэврээс
хамааралтай
өндөр
настнууд
хамаарагдана.

–Улсын болон орон нутгийн төсөвт орох орлого нэмэгдсэн-Эерэг

X

X

-

Ажилтнууд ба гэрээт гүйцэтгэгчид (Монгол
болон гадаад), сум орон нутгийн иргэд,
төсөл хэрэгжих багийн малчид, сум орон
нутгийн хувиараа бизнес эрхлэгчид,
боловсролын түвшин доогуур хүмүүс,
эмэгтэйчүүд, газар тариалан эрхлэхэд

Олон нийтийг хөгжүүлэх санаачилга - Эерэг

X

X

-

Ажил эрхлэлт
ба Амьжиргаа
(Бүлэг C9)
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C14: ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Бүрэлдэхүүн
хэсгүүд/БОНН
Ү-ний бүлэг

VESC(s)

Нөлөөлөл

Үе шат
Барил
гажил
т

Ашигл
алт

Хаал
т

хязгаарлагдмал
(малчид
орно)
ур
чадвартай хүмүүс, ажлын байрны талаарх
мэдээллийг хялбараар авах боломжгүй
хүмүүс. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй
болон архаг өвчтэй хүмүүс, тэдний гэр
бүлийнхэн, тогтсон халамжийн төлбөрөөс
хамааралтай хүмүүс, улсын тэтгэврээс
хамааралтай
өндөр
настнууд
хамаарагдана.

Газар
ашиглалт
(Бүлэг C10

Хөдөлмөрийн
болон
нийгмийн
эрүүл
мэнд,

Ажилтнууд ба гэрээт гүйцэтгэгчид (Монгол
болон гадаад), сум орон нутгийн иргэд,
төсөл хэрэгжих багийн малчид, сум орон
нутгийн хувиараа бизнес эрхлэгчид,
боловсролын түвшин доогуур хүмүүс,
эмэгтэйчүүд, газар тариалан эрхлэхэд
хязгаарлагдмал
(малчид
орно)
ур
чадвартай хүмүүс, ажлын байрны талаарх
мэдээллийг хялбараар авах боломжгүй
хүмүүс. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй
болон архаг өвчтэй хүмүүс, тэдний гэр
бүлийнхэн, тогтсон халамжийн төлбөрөөс
хамааралтай хүмүүс, улсын тэтгэврээс
хамааралтай
өндөр
настнууд
хамаарагдана.

ХАТ-ийн хаалтын үед шууд болон шинээр бий болох ажил эрхлэлт буурах - Дунд зэрэг сөрөг

-

-

X

Малчид/малчдын
зуслан, намаржаа

өвөлжөө,

хаваржаа,

Төслийн барилгажилт, ашиглалтын хугацаанд болон уурхайн талбайн барилгажилтын үйл
ажиллагаа, сайт орох зам ашиглалт зэргээс бэлчээр ашиглагчдад бэлчээрт нөлөөлөх
тулгамдсан асуудал үүсэх- Дунд зэрэг сөрөг

X

X

-

Малчид/малчдын
зуслан, намаржаа

өвөлжөө,

хаваржаа,

Бэлчээр болон газрыг ашиглалтанд эргэн оруулах- Эерэг

-

-

X

Төслийн ажилчид болон Шинэжинст, БаянӨндөр сумдын малчид, нутгийн иргэд

Төлөвлөгдөөгүй яаралтай арга хэмжээнүүд – Дунд зэрэг сөрөг

X

X

-

Төслийн ажилчид

Ажилчдын эрүүл мэнд, түргэн тусламжийн үйлчилгээ - Дунд зэрэг сөрөг

X

X

-

ERD001_C14_CumulativeImpacts_RevA

Page 6

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C14: ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Бүрэлдэхүүн
хэсгүүд/БОНН
Ү-ний бүлэг

VESC(s)

аюулгүй
ажиллагаа,
аюулгүй
байдал (Бүлэг
C12)

Улсын хэмжээнд болон Баянхонгор аймаг,
Шинэжинст,
Баян-Өндөр
сумын
удирдлагууд, нутгийн иргэд болон малчид
Баянхонгор аймаг болон Шинэжинст,
Баян-Өндөр сумын удирдлагууд, нутгийн
иргэд болон малчид

ERD001_C14_CumulativeImpacts_RevA

Нөлөөлөл

Үе шат
Барил
гажил
т

Ашигл
алт

Хаал
т

Байгаль орчин, нийгмийн бодит нөлөөллөөс шалтгаалан Төслийг түр зогсоох, илүү их
зохицуулалт хийх шаардлага үүсэх / эсвэл Олон нийтийн / ТББ-ын идэвхжил нэмэгдэх - Дунд
зэрэг сөрөг

X

X

-

ХАТ-д гар аргаар ашигт малтмал олборлох болон бичил уурхай эрхлэгчид халдах- Дунд зэрэг
сөрөг

X

X

-

Page 7

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
C14: ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Хамрах хүрээг тогтоох: Бусад үйл ажиллагаа болон байгаль орчны
удирдлага
Танилцуулга
Хамрах хүрээг тогтоох энэхүү үе шатанд гуравдагч этгээдийн өмнө хэрэгжүүлсэн, одоо
болон ирээдүйд төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтыг эхний хамрах хүрээг тогтоох үе шатны
үед тогтоосон ХАТ-ийн нөлөөлөлд өртсөн байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнтэй бүрэлдэхүүн
хэсгүүдэд нөлөөлж болзошгүй нөлөөллүүдтэй хамтатган тодорхойлж, үр дүнд нь “нийлмэл”
нөлөөллүүдийг тогтоосон.
Гуравдагч этгээдийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг ХАТ-ийн оролцогч талуудын
оролцоо, хэлэлцүүлгийн ажиллагаанаас (А6 бүлэг: Оролцогч талуудын оролцоо) болон
олон нийтийн мэдээллийн эх сурвалж, газрын зураг болон график мэдээллийн эх сурвалж
зэрэг хоёрдогч эх сурвалжуудаас олж авсан. Зураг 1-т ХАТ-ийн ашигт малтмалын
лицензийн талбай, томоохон газар нутгийг хамарсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийг
багтаасан орчны талбай, ирээдүйд бүтээн байгуулалт явагдах эсэх нь тодорхойгүй
газруудыг харуулав.
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Зураг 1 ХАТ-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй талбай, түүний орчмын тусгай зөвшөөрөлтэй
талбайн байршил
Бүтээн байгуулалтууд
Доор дурдсан өнөөгийн байдлаар байгаа болон төлөвлөгдсөн бүтээн байгуулалтуудыг ХАТийн нөлөөллийн бүсэд тогтоосон бөгөөд эдгээр нь ХАТ-тэй харилцан үйлчилж болзошгүй
бөгөөд, хүснэгт 3-т тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнт бүрэлдэхүүн хэсэгт
хуримтлагдах нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй:
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•

Хөндий Алтны Төслийн нөлөөллийн бүстэй холбоотой өнөөгийн байдлаарх
бүтээн байгуулалт:
o
o

•

Одоогийн байдлаар Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад үйл ажиллагаа
явуулж буй уул уурхайн ашиглалт байхгүй байна.
.

Төлөвлөгдсөн/тодорхой болсон бүтээн байгуулалт (2020 оны нэгдүгээр
сарын байдлаар):
o

o
o

Гоби Көүл & Энержи ХХК нь 2010-2012 оны хооронд Шинэжинст
суманд "Шинэжинст", "Зээгт" төслүүдийг хэрэгжүүлж байсан боловч
нүүрсний үнэ буурснаас болж одоогоор хоёулаа үйл ажиллагаагаа
зогсоосон байгаа.
Шинэжинст сумын хайгуулын 10 лицензийг 7 эзэмшигч эзэмшдэг,
олборлолтын 5 лицензийг 2 эзэмшигч эзэмшдэг.
Баян-Өндөр сумын хайгуулын 8 лицензийг 7 компани эзэмшдэг,
олборлолтын 10 лицензийг 2 компани эзэмшдэг.

Хайгуулын болон олборлолтын хүчин төгөлдөр лицензүүд бий боловч
ойрын үед олборлолтын идэвхтэй үйл ажиллагаа төлөвлөсөн компани
тодорхойгүй байна.
o
Одоогийн байдлаар төмөр замын бүтээн байгуулалт, автозамын
сүлжээг хөгжүүлэх төслийн санхүүжилт шийдэгдсэн эсвэл барилгын
ажил эхлүүлэх шийдвэр гараагүй байна.
Гуравдагч этгээд төсөл хөгжүүлэх талаарх өнөөгийн мэдлэг, мэдээллийн хязгаарлалтууд
болон тодорхойгүй нөхцөл байдал байгаа ба эдгээр төслийн хөгжүүлэлтээс ХАТ-ийн
хөгжүүлэлтийн мөчлөгийн өөр өөр үе шатуудад байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнт
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нэмэлт нөлөөлөл үзүүлж болох юм.
o

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ач холбогдлын үнэлгээ
Энэхүү хэсэгт гуравдагч этгээдийн бүтээн байгуулалт ХАТ-ийн үйл ажиллагаатай харилцан
үйлчилж, хэрхэн хуримтлагдах нөлөөллийн шалтгаан болж болох талаар хэлэлцэнэ.
Агаарын чанар
Олборлолт, хүдэр боловсруулах үйл ажиллагаа (өрөмдлөг, тэсэлгээ, ачих, тээвэрлэх, зөөх,
бутлах г.м)-наас орчны агаарт нөлөөлж PM бохирдуулагчид ялгаруулна. Дизель үүсгүүр,
тээврийн хэрэгслүүд нь орчны агаарт NO2, SO2, CO болон PM бохирдуулагчид ялгаруулна.
Төслийн үйл ажиллагааны улмаас хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын гол эх үүсвэрүүд нь
хөдөлгөөнт болон суурин дотоод шаталтат хөдөлгүүрт түлш шатаах явдал юм. Төслийн
талбай нь алслагдсан учир шаардлагатай эрчим хүчийг газар дээр нь үйлдвэрлэнэ. Төсөл
нь жилд ойролцоогоор хамгийн ихдээ 61,559 тонн нүүрстөрөгчийн хий (CO2 эквивалент)
ялгаруулна гэж тооцсон. Өөр бусад төслийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт
мэдэгдэхүйц түвшинд нөлөөлөл тогтоогдоогүй тул 1-р төрлийн хуримтлагдах нөлөөлөлд
хамааруулаагүй.
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Төслийн барилга байгууламж, ашиглалтын үйл ажиллагаатай хамгийн ойр нь малчдын
өвөлжөө тул агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг дунд ангилалд хамруулав. Төсөл нь 12
жил үргэлжлэх бөгөөд энэ хугацаанд нэмэлтээр уурхай хөгжүүлэхгүй тул агаарын чанарт
хамаарах 2-р хэлбэрийн хуримтлагдах нөлөөлөлд хамааруулаагүй.
Усны нөөц
Хуримтлагдах нөлөөлөл бий болж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнтэй
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд КТ болон BS ус татах худгуудын байгууламж, малчдын худаг,
нөлөөллийн бүс дэх газрын доорх уснаас хамаарах экологи орно.
Барилга угсралтын үе шатанд газрын доорх усыг ашиглахад харьцангуй бага хэмжээний ус
зарцуулагдах боловч үйл ажиллагааны үе шатанд төсөлд шаардлагатай усыг нийлүүлэх
тул усны зарцуулалт нэмэгдэнэ. Цооногийн ус татах үйл ажиллагаагаар усны нөөцтэй
холбоотой аливаа өөрчлөлтийг бууруулах хэд хэдэн арга хэмжээг 6 сараас багагүй
хугацаанд авч хэрэгжүүлнэ. Малчдын ашигладаг газрын доорх усыг маш мэдрэмтгий хүлээн
авагч гэж үздэг тул болзошгүй хуримтлагдах нөлөөллийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
Төслийн бусад үйл ажиллагаа нь усны нөөцөд нөлөөлөхгүй тул 1-р төрлийн хуримтлагдах
нөлөөлөлд хамааруулаагүй.
Нэг усан хангамжаас олон төслүүд зэрэг ашиглахаар төлөвлөөгүй тул болзошгүй
хуримтлагдах нөлөөлөл маш хязгаарлагдмал байна. Ирээдүйд нэг юмуу хоёр уурхай
нэмэлтээр ажиллаж эхэлвэл ХАТ бүс дэх малчдын усан хангамжинд нэмэлтээр нөлөөлөл
үүсгэхгүй бөгөөд жижиг хэмжээний олборлолт, бие даасан том хэмжээний усны нөөц
байхгүй зэргийг харгалзан үзсэн. Тиймээс 2-р төрлийн хуримтлагдах нөлөөлөлд
хамааруулаагүй.
Биологийн олон янз байдал болон Экосистемийн үйлчилгээ
Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай БОЯБ-ын бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон чухал амьдрах
орчныг хамгаалахаар санал болгосон бууруулах арга хэмжээнүүдэд үндэслэн биологийн
олон янз байдлын эмзэг хүлээн авагч ХАТ-ийн барилгажилт болон ашиглалтын явцад их
хэмжээний сөрөг үлдэгдэл нөлөөлөлд өртөхгүй гэж үзэж байна.
ХАТ-ийн хувьд тусгай хамгаалалттай газар нутагт үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх, оролцогч
талуудын асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хэд хэдэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг зөвлөж
байна. ХАТ-ийн барилгын болон ашиглалтын үе шатанд “их үлдэгдэл сөрөг нөлөөлөл”-ийг
биологийн олон янз байдлын мэдрэг байдлаар тодорхойлох боломжгүй байдаг бөгөөд
биологийн олон янз байдлын нэн тэргүүний шинж чанар, чухал амьдрах орчинд үндэслэн
бууруулах арга хэмжээг төлөвлөнө. Мэдрэг ургамал, эрээн хүрнэ болон цагаан зээрийн
төрөл зүйлийн амьдрах орчин нь ХАТ-ийн талбайтай давхцаж байгаа тул эдгээрт бага зэрэг
сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай боловч үлдэгдэл нөлөөлөл нь эдгээр зүйлийн үнэ цэнтэй
байдал, сүргийн бүтэц, доройтолд сөргөөр нөлөөлөхгүй. Ургамлын хувьд нөхөн сэргээлтийн
журмыг хэрэгжүүлснээр урт хугацааны туршид биологийн олон янз байдлын цэвэр
алдагдал гарахгүй.
Оролцогч талуудын анхааралд өртөж болзошгүй асуудлын нэг нь барилгын ажлын явцад
хамгаалагдсан эсвэл эмзэг бүсээр дамжуулан замын хөдөлгөөний ачаалал нэмэгдэх юм.
Барилгажилтын үед ойролцоогоор 6 сарын хугацаанд өдөр тутмын ердийн замын
хөдөлгөөнийг 4-5 ачааны машинаар нэмэгдүүлэх төлөвтэй бөгөөд ойрын ирээдүйд барилга
угсралтын ажил, ашиглалтыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсөл байхгүй байна. С13
бүлэгт дурдсанчлан, үйл ажиллагааны явцад замын хөдөлгөөний тоо цаашид буурах болно.
ХАТ-ийн барилга байгууламж, ашиглалтын үеийн замын хөдөлгөөнөөс үүсэх нөлөөллийг
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санал болгож буй бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр бүхэлд нь бага зэргийн сөрөг
нөлөөтэй гэж үнэлсэн. Замын хөдөлгөөний ижил чиглэлийг гуравдагч этгээд ашиглах
эсэхийг урьдчилсан мэдэх боломжгүй тул биологийн олон янз байдлын сөрөг үр дагаварт
хүргэх замын хөдөлгөөний өсөлттэй холбоотой аливаа хуримтлагдах нөлөөлөл байхгүй.
Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд 1-р төрөл эсвэл 2-р төрлийн
хуримтлагдах нөлөөлөл хамаарахгүй.
Хөдөлмөр эрхлэлт болон амьжиргаа
ХАТ-ийн эдийн засгийн хөрөнгө оруулалт нь Төслийн бүсэд томоохон үүрэг гүйцэтгэнэ гэж
үзэж байна. Дээр дурдсанчлан, ХАТ нь одоогийн байдлаар Шинэжинст болон Баян-Өндөр
сумдад дунд хугацаанд хөгжүүлэхээр төлөвлөж буй цорын ганц уул уурхайн төсөл бөгөөд
дунд хугацаанд эдгээр сумдад бусад төсөл хэрэгжихгүй юм. Хоёр суманд хөдөлмөр
эрхлэлт, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг бүрдүүлж чадах бусад томоохон үйлдвэрлэл
(мал аж ахуйгаас бусад) байхгүй байна. Цаашлаад, Төсөл нь эдийн засгийн боломж хайн
шилжин суурьшигчдыг өдөөж болох боловч сумдын алслагдсан байдал, дэмжлэг үзүүлэх
дэд бүтэц, үйлчилгээ дутмаг, эдийн засгийн олон талт байдал, боломж муу зэрэг нь тухайн
нутагт шилжин ирэх хүсэл зорилгыг сааруулахад голлох үүрэг гүйцэтгэнэ.
Тиймээс, гуравдагч этгээдээс ажил эрхлэлт, амьжиргаанд үзүүлэх эерэг болон сөрөг 2-р
төрлийн хуримтлагдах нөлөөллүүдийг богино болон дунд хугацаанд гарахгүй гэж үзсэн.
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамгаалалт
Хуримтлагдах нөлөөлөлд өртөж нөлөөлж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн үнэ цэнтэй
бүрэлдэхүүн хэсэгт Шинэжинст, Баян-Өндөр суманд голчлон амьдардаг иргэд, зам
ашиглагч, малчид орно.
2019 оны 8-р сард явуулсан гол мэдээлэл эзэмшигчтэй хийх ярилцлага (KIIs) болон
зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг (FGDs)-ийн үеэр оролцогчид замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлын талаар санаа зовниж байгаагаа илэрхийлсэн. Орон нутгийн иргэдийн дунд уул
уурхайг хөгжүүлэх нь замын хөдөлгөөний ачаалал ихсэх, замын нөхцөл байдал тааруу,
жолоодох ур чадвар муугаас үүдэн жолоочийн аюулгүй байдал алдагдах, зориулалтын зам
ашиглаагүйгээс зам тээврийн осол, улмаар орон нутгийн бэлчээрийн чанар муудах,
тоосжилтоос үүдэн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлнө гэсэн ойлголттой байсан. Эдгээр
асуудал нь сумдад нүүрс олборлож байсантай холбоотой (одоо сумдад нүүрсний
олборлолт хийх ажил төлөвлөгдөөгүй байна) юм. Оюу Толгой уурхайн томоохон хэмжээний
бүтээн байгуулалт мөн бусад үйл ажиллагаа ихэссэний улмаас замын хөдөлгөөний ачаалал,
тэр дундаа ачааны машин Хятадын хил рүү чиглэсэн хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй холбоотой.
Нэмж дурьдахад ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хуримтлагдах нөлөөлөлд Шивээ
Хүрэнгийн хил хүртэлх замын хөдөлгөөний түвшинг нэмэгдүүлэх болон хил дээрх биеэ
үнэлэх явдлыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж буйг болон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд,
аюулгүй байдал, хамгаалалд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзнэ. Өмнөговийн бүс нутагт нэлээд
олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа бөгөөд заримыг нь хэрэгжүүлэх эсэх талаар
судалж байна. Тухайлбал, хил дээр хүндрэл үүсгэдэг төмөр зам, автозамын байгууламжийг
өргөтгөх зэрэг багтана. Энэ нь Оюу Толгой, Таван Толгой зэрэг Өмнөговь аймгийн нутагт
үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон уул уурхайн төслүүдэд тохиолдсонтой төстэй
бөгөөд өндөр нягтрал бүхий хөдөлгөөн нь биеэ үнэлэх явдлыг бий болгосон ба нутгийн
иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбогддог.
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С13 бүлэгт дурдсанчлан одоогийн байдлаар замын хөдөлгөөний тоо бага. Төслийн
барилгын болон ашиглалтын явцад бүсийн замын сүлжээнд бага зэрэг ачаалал өгнө.
Улаанбаатар-Баян Хөндийн чиглэлийн авто замын хөдөлгөөний ачаалал 13%-аар нэмэгдэх
төлөвтэй байна. Барилгажилтын үе шатанд Шивээ Хүрэнгийн хилийн боомтоос Баян
Хөндийн кемп хүртэл өдөрт ойролцоогоор 2 тээврийн хэрэгсэл явна. Ашиглалтын явцад
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний тоо буурна. ХАТ-ийн барилга байгууламж, ашиглалтын
явц дахь замын хөдөлгөөний нөлөөллийг санал болгож буй бууруулах арга хэмжээг
хэрэгжүүлснээр бүхэлд нь бага зэргийн сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэж үнэлсэн.
Гуравдагч этгээдийн хэрэгжүүлж болзошгүй төслийн үйл ажиллагаа замын хөдөлгөөний
ижил чиглэлийг ашиглах талаар урьдчилан таамаглах боломжгүй юм. Замын хөдөлгөөний
эрчим нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хуримтлагдах нөлөөлөл үүсэж, нутгийн иргэдийн эрүүл
мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэж үзсэн. Дээрх хэлэлцүүлэгт үндэслэн
нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал нь 1, 2-р төрлийн хуримтлагдах нөлөөлөл
хамаарахгүй гэж үзсэн.
Нэгдсэн дүгнэлт
Энэхүү БОННҮ-ний хамрах хүрээг тодорхойлох үе шатанд байгаль орчны болзошгүй
хуримтлагдах нөлөөллүүд, тухайлбал амьдрах орчны хуваагдал, газрын доорх усны ховор
нөөцийг ашиглах эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэх зэргийг ХАТ ба ирээдүйд бий болох бусад
уурхайн бүтээн байгуулалтуудтай хамтатган ирээдүйд гарч болзошгүй үр дүн хэмээн үзсэн.
Нийгмийн болзошгүй хуримтлагдах нөлөөллүүд, тухайлбал хүн амын төвлөрөл бий болох,
зам тээврийн өсөн нэмэгдэх эрсдэл, түүнтэй холбогдох нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд,
аюулгүй байдалд нөлөөлөх нөлөөллүүдийг ХАТ, тухайн бүс нутагт ирээдүйд хэрэгжүүлж
болзошүй бусад төслүүдтэй уялдуулан авч үзсэн. Хэдий тийм боловч, энэхүү үе шатанд
өнөөгийн байдлаар байгаа мэдээллээс үзвэл ойрын болон дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх
боломжтой гэж үзэж байгаа төсөл байхгүй байна.
Дээрх бүрэлдэхүүн болон хүлээн авагчдыг хамруулан хийсэн үнэлгээний дараа болон
төсөл, түүний хүрээлэн буй бүс нутгийн талаарх өнөөгийн мэдлэг мэдээлэл зэрэгт үндэслэн
ХАТ-д 1, 2-р төрлийн хуримтлагдах нөлөөлөл илрээгүй. Төслийн алслагдсан байршил,
уурхайн харьцангуй богино ашиглалтын хугацаа, хэрэгжүүлэх бууруулах арга хэмжээ, бүс
нутаг дахь нөөцийг ойрын болон дунд хугацаанд ашиглахтай холбоотой бүтээн байгуулалт
хийх магадлал бага байгаа тул хуримтлагдах нөлөөллийн төрлүүд бага байна.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Хөндий Алт төслийн (цаашид ХАТ эсвэл
төсөл гэх) Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний (БОНМТ) удирдлагын
үндсэн төлөвлөгөө юм. БОНМТ нь ХАТ-ийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль
орчин, орон нутгийн (ЭМААБОН) менежментийн системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
ЭМААБОН-ийн менежментийн систем нь ХАТ-ийн бизнесийн зорилго, зорилтуудын
хэрэгжилтийг хангах цогц үйл явц, практик ажлууд юм. ЭМААБОН-ийн менежментийн
систем нь байгууллагын удирдлагаас дэмжлэг үзүүлэх динамик, тогтмол үргэлжлэх үйл явц
бөгөөд компанийн удирдлага, ажилчид, оролцогч талууд болон үйл ажиллагаанаас үүсэх
нөлөөлөлд шууд өртөх олон нийтийн харилцааг хамруулдаг.
Энэхүү үндсэн төлөвлөгөө болон байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлүүдийг тодорхойлсон
бусад менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь ХАТ-ийн БОНМТ-г бүрдүүлнэ. Тус төлөвлөгөөнд
компанийн зүгээс ХАТ-ийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг хэрхэн зохицуулах талаар
тусгана.
Дараах үндсэн баримт бичгүүд нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн менежментийн систем болон
үндсэн төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлнэ.
•

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн бодлого;

•

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Бизнесийн
ёс зүйн дүрэм;

•

Тредвэй хорооны спонсор байгууллагуудын комисс (COSO), Байгууллагын
эрсдэлийн менежментийн тогтолцоо;

•

Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 14001 (Байгаль орчин);

•

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үнэлгээний цуврал (OHSAS)
18001;

•

Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлагууд;

•

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕБСХБ) Гүйцэтгэлийн
шаардлагуудыг агуулсан зээлдүүлэгчийн шаардлагууд;

•

Олон улсын аж үйлдвэрийн салбарын сайн туршлага.

Зорилт
БОНМТ нь ХАТ-өөс үүсэх компанийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг удирдах гол
механизм юм. БОНМТ-д ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээгээр (БОННҮ)
дэлгэрэнгүй тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлүүд, болзошгүй нөлөөллүүд
болон үнэлгээг тусгасан байна. БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системд
байгаль орчин, нийгмийн үлдэгдэл нөлөөллүүд болон эрсдэлүүдийг хэрхэн бууруулах,
тэдгээрийг удирдах арга хэмжээг тайлбарлана.
Энэхүү төлөвлөгөөний үндсэн зорилтууд нь:
•

ХАТ-ийн БОНМТ-ний нөхцөл байдал, байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг танилцуулах;
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•

ХАТ-ийн ажилчид, бусад оролцогч талуудад ХАТ-ийн холбогдох стандарт,
шаардлагуудын хүрээнд төслийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлүүдийг
хэрхэн удирдах талаар чиглэл өгөх ба баримтжуулах;

•

Тодорхой хяналтын ажиллагааг хэрэгжүүлснээр, компанид ХАТ-ийн байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэлүүдийг системчилсэн байдлаар үнэлэх, зохицуулах
боломж олгох;

•

БОНМТ-д тогтмол сайжруулалт, шинэчлэлт хийгдэх хяналтын механизмыг
танилцуулах.

Хамрах хүрээ
БОНМТ нь дараах зүйлстэй холбоотойгоор ХАТ-ийн бүхий л үе шатуудыг хамарна.
•

Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлүүдийг тодорхойлох, зайлсхийх, бууруулах,
удирдах процесс;

•

Компани, туслан гүйцэтгэгч, дэд туслан гүйцэтгэгчдийн үүрэг хариуцлага;

•

Тогтмол сайжруулалт хийгдэх байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийн хяналт;

ХАТ-ийн БОНМТ-ний хэрэгжилттэй холбоотой боловсруулан гаргасан менежментийн
төлөвлөгөөнүүдийг дараах хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 1 ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр
D1
Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
D2
Дуу чимээ ба чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө
D3
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
D4
Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө
D5
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
D6
Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө
D7
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө
D8
Туслан гүйцэтгэгч болон худалдан авалтын менежментийн төлөвлөгөө
D9
Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн төлөвлөгөө
D10 Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
D11 Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө
D12 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн
төлөвлөгөө
D13 Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөө
D14 Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө
D15 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
D16 Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө
D17 Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө

Мөн туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын хувьд ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн менежментийн
систем болон БОНМТ-тэй нийцсэн өөрийн баримт бичгийг боловсруулж, мөрдөж болно.
Компаниас ЭМААБОН-ийн менежментийн систем, БОНМТ-ний хүрээнд тодорхой дэмжлэг
үзүүлэх журам, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулна. Тэдгээр нэмэлт хэрэгжүүлэх
баримт бичгүүд нь ХАТ-ийн ажилчдыг уурхайн бүхий л үе шатанд нөлөөллийг бууруулах,
хяналтын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллээр хангана.
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Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТ
Төлөвлөх-Гүйцэтгэх-Шалгах-Хэрэгжүүлэх (ТГШХ) мөчлөг нь тогтмол сайжруулалт хийгдэх
БОНМТ-ний системчилсэн, нийтлэг ашиглагддаг арга юм (Зураг 1).

Эрсдэл, зорилтыг
тодорхойлж, дүн
шинжилгээ хийх

Сайжруулсан
шийдлийг хэрэгжүүлэх

Боломжит шийдлийг
боловсруулж,
гүйцэтгэх

Тухайн шийдлийн үр
дүнтэй байдлыг
хэмжиж, сайжруулалт
хийх шаардлагатай
эсэхийг шалгах

Эх сурвалж: ОУСК 2015 он

Зураг 1 Менежментийн системийн Төлөвлөх-Гүйцэтгэх-Шалгах-Хэрэгжүүлэх процесс
ХАТ нь системийн үр дүнтэй байдал, зохицлыг хангахад ТГШХ процесс бүхий загварыг
БОНМТ-д ашигласан. ХАТ-ийн БОНМТ-ний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ТШГХ процесстой
холбон доорх хэсэгт товч танилцуулсан болно.

Бодлого ба хууль эрх зүйн тогтолцоо
Холбогдох бодлого, стандартуудыг менежментийн төлөвлөгөө тус бүрд тодорхойлж,
дараах эх сурвалжийг ашигласан.
•

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний шаардлага зэрэг
Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагууд;

•

Зээлдүүлэгч талын холбогдох шаардлагууд;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам, стандартууд.

Монгол Улсын хууль эрх зүйн шаардлагууд
Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг Байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд тусгасан бөгөөд тэдгээр нь ХАТ-ийн БОНМТ-г бүрдүүлнэ.
ХАТ-д Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулсан байна. Тус
үнэлгээнд байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөө болон ХАТ-ийн бүхий л үе шатанд Монгол
улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон
хяналтын төлөвлөгөө багтдаг.
Зээлдүүлэгчийн стандарт
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) гүйцэтгэлийн шаардлагууд нь
зээлдүүлэгч талаас ХАТ-д тавигдах үндсэн шаардлага болно. Компанийн зүгээс ЕСБХБ-ны
Байгаль орчин, нийгмийн бодлогын (2019 он) хүрээнд боловсруулсан шаардлагуудыг
хангаж, БОННҮ-г бүрэн хэмжээнд хийж гүйцэтгэсэн. БОННҮ-ээр ХАТ-ийн биофизик, хүн
орчинд үүсэж болох байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллүүдийг тодорхойлж, үнэлж мөн
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Хуудас 3

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

нөлөөллөөс зайлсхийх, тэдгээрийг бууруулах болон үүсэж болзошгүй томоохон сөрөг
нөлөөллүүдийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд байлгах зорилгоор удирдах зэрэг арга хэмжээг
тодорхойлсон байна.
ХАТ-ийн БОННҮ-ээр байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тухай хуульд
заасантай адил нөлөөллийг үнэлэх, бууруулах аргыг тодорхойлсон. БОННҮ-ийн
шаардлагууд нь зөвхөн байгаль орчны бус төслийн нийгмийн нөлөөлөл, болзошгүй
нөлөөллийг удирдах дэлгэрэнгүй шаардлага, тэдгээрийг тайлагнах нарийвчилсан
нөлөөллийн үнэлгээ байдаг. ХАТ-ийн БОННҮ-г олон нийтэд нээлттэй баримт бичиг болгох
ба үүгээр компанийн зээлдэгч талын шаардлага, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрхэн
мөрдөж байгааг харуулна.
Компанийн холбогдох бодлого, стандартууд
Компани нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль
орчны стандартуудад нийцсэн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн
(ЭМААБОН) бодлогыг (Эрдэнэ Ресурс 2018) боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
ЭМААБОН-ийн бодлого нь ХАТ-ийн бүх үйл ажиллагаа (барилга угсралтын үе шатны бүх
үйл ажиллагааг хамрах) болон төсөл дээр ажиллаж буй ажилчдад хамаарна.
Аюулын тодорхойлолт, эрсдэлийн удирдлага
ХАТ-ийн хувьд байгаль орчин, нийгэмд учруулах аюулыг тодорхойлох, үнэлэх, цаг алдалгүй
засаж залруулах нь маш чухал юм.
ХАТ-ийн БОННҮ нь барилга угсралтын, үйл ажиллагааны болон хаалтын үе шат тус бүрээр
байгаль орчин, нийгэмд аюул учруулж болзошгүй нөлөөллүүдийг ЕСБХБ-ны Байгаль орчин,
нийгмийн бодлогын Гүйцэтгэлийн шаардлага 1-ийн дагуу тодорхойлсон байна. ХАТ-ийн
БОННҮ-ээр тодорхойлсон аюулыг бууруулах арга хэмжээг Байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөөний (БОНМТ) үндсэн баримт бичиг болон менежментийн
төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх баримт бичгүүдэд тусгана.
ХАТ-ийн талбайд ямар нэгэн ажиллагааг шинээр эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхээс өмнө
менежерүүд, ажилчид, туслан гүйцэтгэгчид тухайн ажилтай холбоотой байгаль орчин,
нийгэмд үүсэж болзошгүй, томоохон хэмжээний аюулыг тодорхойлж, үнэлнэ. Тодорхойлсон
аюул тус бүрийн нөхцөл байдал, хэв шинж, хэмжээнээс хамаарч эрсдэлийг үнэлэх ба
холбогдох хяналтын арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. ХАТ-ийн байгаль орчин,
нийгмийн хяналтын төлөвлөгөөнүүдийг шаардлагатай тохиолдолд шинээр үүсэх эрсдэлийг
хянах зорилгоор тогтмол шинэчилнэ.
Эрсдэлийн үнэлгээнд эрсдэлийн стандартчилсан матрицыг (БОННҮ A3: Арга зүйн бүлгийг
үзнэ үү) ашиглаж эрсдэлийн ач холбогдлыг тодорхойлох бөгөөд илрүүлсэн бүх эрсдэлийг
эрсдэлийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.
ХАТ-ийн эрсдэлийн үнэлгээ нь тогтмол үргэлжлэх процесс бөгөөд үүнд ажилчид,
ЭМААБОН-ийг хариуцсан төлөөлөгчид, туслан гүйцэтгэгчид байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийг удирдахад цогц байдлаар оролцоно.
Байгууллагын үүрэг хариуцлага
Компани нь ЭМААБОН-ийн менежментийн систем, БОНМТ-ны шаардлагуудыг хангаж
ажиллана. Ахлах удирдлагын зүгээс ХАТ-ийн БОНМТ-ний шаардлагыг биелүүлэхэд
шаардагдах санхүү, техник, биет нөөцийг бэлэн байлгаж, ажилчид, туслан гүйцэтгэгчдийн
хариуцлагатай ажиллагааг хангаж, холбогдох захиргааны байгууллага, санхүүгийн
зээлдэгч, бусад оролцогч талуудад холбогдох мэдээллийг хүргэж ажиллана.
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Компанийн зүгээс ХАТ-ийн БОНМТ-ний хэрэгжилтийг хангах ЭМААБОН-ийн нөөцийг
хуваарилсан байна. ХАТ-ийн ЭМААБОН хариуцсан багт тухайн талбарт ЭМААБОН-ийн
хангалттай туршлага байхгүй тохиолдолд гаднын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагыг
ашиглана.
Үүрэг хариуцлагын тодорхойлолтод албан тушаал болон ЭМААБОН-ийн үндсэн үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлно. Тухайн мэргэжилтнүүд нь өөрсдийн үүрэг хариуцлагаас хамаарч
ЭМААБОН-ийн талаар ерөнхий болон тусгай үүрэг хариуцлагатай байж болно. ЭМААБОНийн тусгай үүрэг хариуцлагыг ажлын үүргийн тодорхойлолтод тусгах бөгөөд ЭМААБОН-ийн
ерөнхий үүрэг хариуцлагын талаар мэдээллийг дараах үйл явцын дагуу ажилчид, туслан
гүйцэтгэгчдэд мэдээлнэ.
•

ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн систем, бусад хөдөлмөр эрхлэлтийн
бодлогууд;

•

Баримжаа олгох хөтөлбөр, сургалтууд;

•

Ажил эхлэхийн өмнөх багийн уулзалт.

Хүснэгт 2-д ХАТ-ийн БОНМТ-ний хэрэгжилттэй холбоотой үндсэн үүрэг хариуцлагыг
харуулав.
Хүснэгт 2 Үндсэн үүрэг хариуцлага
Үүрэг

Хариуцлага

Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөл
Гүйцэтгэх Захирал
(Гүйцэтгэх Захирал
ба Санхүү хариуцсан
Захирал)
Ахлах удирдлага/Дэд
Ерөнхийлөгч/Газар,
Хэлтсийн захирлууд

БОНМТ-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих.

ЭМААБОН-ийн
Менежер / Дарга нар

Удирдлагын хяналтын хүрээнд БОНМТ-ний шаардлагыг ажлын
байранд мөрдөн ажиллаж байгаа байдлыг хангах;
БОНМТ-ний шаардлагыг ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчид хангаж
ажиллахад шаардлагатай сургалтад хамрагдсан эсэхэд хяналт тавих;
Үйл ажиллагаанд (мөн туслан гүйцэтгэгчдэд) газар дээрх тусламж
дэмжлэг үзүүлж, ХАТ-ийн БОНМТ-ний шаардлагыг хангах, хэрэгжүүлэх;
Залруулах арга хэмжээг батлах, хянах, хэрэгжилтийг хариуцах.
БОНМТ- ний шаардлагын дагуу ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчдэд
зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлэх;
ХАТ-ийн БОНМТ-ний хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, байнга
сайжруулалт хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих.
ХАТ-ийн БОНМТ, журам заавруудыг мөрдөх;
Холбогдох сургалт, эрсдэлийн сургалт, хурал уулзалт, үзлэг шалгалтад
хамрагдах;
БОНМТ-тэй холбоотой зөрчил, осол, сайжруулалтын талаар тайлагнах.

ЭМААБОН баг

Бүх ажилчид/ туслан
гүйцэтгэгчид

БОНМТ-г хэрэгжүүлэх төсөв батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

БОНМТ-г батлах;
БОНМТ-ний хэрэгжилт, хамрах хүрээг хариуцах;
БОНМТ-ний шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд зохих нөөцийн түвшинг тогтоох.

Компани нь ХАТ-ийн үргэлжлэх хугацааны туршид БОНМТ-ний хэрэгжилтийг хангаж
ажиллана.
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Сургалт, ур чадвар, мэдлэг
Шаардлагатай бүхий л сургалтыг баримжаа олгох сургалтын бүрэлдэхүүн (ерөнхий
мэдлэгийг түгээх) хэсэг болгож, шаардлагатай тохиолдолд тухайн ажилтай холбоотой
тусгай сургалтыг зохион байгуулна.
ХАТ-ийн ажилчдыг сургалтад хамрагдуулснаар ажилчид БОНМТ-тэй холбоотойгоор
өөрсдийн үүргийг бүрэн гүйцэтгэх боломжтой болно. Танилцуулга сургалтад бүх ажилчдыг
хамруулах бөгөөд төслийн үе шат, байршил, ажлын чиг үүргийг харгалзан, баримжаа олгох
хөтөлбөрийг зохион байгуулна.
Менежментийн төлөвлөгөө бүрд заавал байх байгаль орчин, нийгмийн сургалт болон тусгай
сургалтын шаардлагыг тусгасан байна. БОНМТ-нд тодорхойлсны дагуу байгаль орчин,
нийгмийн томоохон эрсдэл үүсгэх ажлуудад тусгай сургалтыг зохион байгуулна. Мөн
сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тогтоох судалгааны үр дүнд тодорхойлсны дагуу тухайн
сэдвийн хүрээнд тусгай сургалтыг гаднын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаар хийлгэж болно.
Компанийн зүгээс байгаль орчин, нийгмийн өндөр эрсдэлтэй ажил гүйцэтгэдэг ажилчдын
сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох бөгөөд бүх сургалтын бүртгэлийг хадгална.
ЭМААБОН ба БОНМТ-ний баримт бичгийн хяналт
ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн системийн баримт бичгүүд нь ЭМААБОН-ийн бодлого,
менежментийн төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх баримт бичиг (Дэмжлэг үзүүлэх журам заавар, г.м),
бүртгэл, маягт, шалгах хуудас зэргээс бүрдэнэ. Бүх баримт бичигт хяналт тавьж ажиллах
бөгөөд холбогдох бүх ажилчдад нэвтрэхэд нээлттэй байна.
Харилцаа холбоо, хэлэлцүүлэг
Харилцаа холбоо, хэлэлцүүлэгт тавигдах шаардлагын дагуу ХАТ-д ЭМААБОН-ийн
асуудалд тусгайлан чиглэсэн дараах уулзалт, хурлуудыг зохион байгуулна. Үүнд:
•

БОНМТ, ЭМААБОН менежментийн системийн хяналт, хөгжүүлэлтэд газар,
хэлтсүүдийн ажилтнуудыг оролцуулсан хурал уулзалт;

•

ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн орчинд нөлөөлөл үүсгэх өөрчлөлт
оруулахад байгууллагын дотоод болон гадаад оролцогч талуудтай хийх
хэлэлцүүлэг;

•

Төлөөлөл оролцуулсан удирдлагын хурал уулзалт;

•

ЭМААБОН-ийн хүрээнд ганцаарчилсан уулзалт;

•

Нөлөөлөлд өртсөн болон гадаад оролцогч талуудын ЭМААБОН-ийн
асуудлуудын талаар хүсэлтийг хүлээж авах, баримтжуулах, хариу мэдэгдэх
хурал уулзалт;

•

Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүссэн зөрчлийг эрх бүхий
байгууллагуудад тайлагнах хурал;

•

Ээлж эхлэхээс өмнөх болон бусад хуваарьт багийн хурал уулзалтууд;

•

Ажилчид, шууд удирдлагаар хангах супервайзоруудын дунд зохион
байгуулагдах хуваарьт гүйцэтгэлийг сайшаах хурал уулзалтууд;

•

Үйл ажиллагааны үр дүнг хэлэлцэх хурал, уулзалтууд;

•

Сонгогдсон нийтлэлүүд;

•

Ажлын байрны мэдээллийн төвүүдийн ашиглалт.
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Хуудас 6

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

Компани нь ЭМААБОН, БОНМТ-тэй холбоотой гадаад харилцаа холбоонд доорх харилцаа
холбооны хэрэгслийг ашиглана.
•

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг хөтөлбөр;

•

Хуулийн дагуу харилцаа холбоо;

•

Гомдол мэдүүлэх механизмын дагуу хүлээн авсан гомдлуудад хариу өгөх.

Гадаад харилцаа холбооны бүх бүртгэлийг баримтжуулж, хадгална.
Үйл ажиллагааны хяналт
БОНМТ-ний эрсдэлийн бүртгэлд байгаль орчин, нийгэмд учруулж болзошгүй аюул,
нөлөөллийг тодорхойлж, тэдгээрийг тухайн менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон
удирдлагын хяналтаар зохицуулна.
ЭМААБОН хариуцсан менежер, ахлах албан тушаалтнууд нь өөрсдийн хариуцсан хэсэгт
тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлүүдэд хяналт тавьж ажиллана. Мөн
ЭМААБОН-ийн удирдлагууд нь өөрсдийн хариуцсан хэсэгт холбогдох журам заавар,
стандартуудыг үр дүнтэй мэдээлж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Ажилчид, туслан гүйцэтгэгчид нь ажлыг холбогдох хяналтын дагуу хийж гүйцэтгэх үүрэг
хүлээнэ. Эрсдэлийг хянахад шаардлагатай бүх үйл ажиллагаанд удирдлагын хяналтыг
хэрэгжүүлж ажиллана. Эдгээр ажлууд, процессууд нь:
•

Ажлын орчинд эрсдэлийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэх;

•

Холбогдох журам заавар байхгүйгээс ХАТ-ийн бодлого, зорилтуудаас хазайх
нөхцөл байдал үүсэхээс сэргийлж, нэмэлт журам зааврыг боловсруулж,
хэрэгжилтийг хангах;

•

Ажилчид, туслан гүйцэтгэгчдэд эрсдэлүүдийг мэдээлэх ба тэдгээрийг
шаардлагатай сургалтад хамрагдуулах;

•

Зохих хяналтуудыг холбогдох газруудад бий болгох зорилгоор ЭМААБОН,
БОНМТ-г гүйцэтгэх;

•

Процесс, баримтжуулалтыг дахин үнэлж, шаардлагатай бол сургалтын
материалыг шинэчлэх.

Дараах нөхцөлд мөрдөгдөж буй журамд өөрчлөлт оруулах, шинээр журам боловсруулах
буюу эрсдэлийг хянах бусад төрлийн механизмыг бий болгож болно.
•

Эрсдэлийн үнэлгээ хийхээс өмнө ямар нэг шинэ тоног төхөөрөмж, шинэ
технологи нэвтрүүлэх шаардлага гарах;

•

Ажлын байрны шийдэл, технологи, суурилуулалт, машин тоног төхөөрөмж,
ажиллуулах дүрэм журам, ажлын зохион байгуулалтад өөрчлөлт орох;

•

Осол зөрчил гарах эсвэл гарах шахах;

•

Зөрчил, асуудал илрүүлэх, эсвэл илүү үр ашигтай арга технологи олж харах;

•

Ноцтой эрсдэлийн удирдлага, шинэ хууль тогтоомж мөн компаниас
тавигддаг шаардлагын биелэлт зэрэгт үзлэг шалгалт, аудит хийх;

•

Хурал зохион байгуулах, үнэлгээ хийх, баримт бичгийг хянах гэх мэт.
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Хуудас 7

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

Удирдлагын төлөвлөгөө
ХАТ-ийн БОННҮ, БОНМТ-ний удирдлагын төлөвлөгөө бүрд төслийн бүх үе шатанд
хэрэгжүүлэх удирдлагын арга хэмжээ, бууруулах арга хэмжээг дэлгэрэнгүй тусгасан болно
(Хүснэгт 1-ийг үзнэ үү).
ХАТ-ийн үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй эрсдэл, нөлөөлөлд зориулан тодорхойлсон
хяналтын арга хэмжээг удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд тайлбарласан байна. Компани нь
хэрэгжүүлэх баримт бичгийг боловсруулж, удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагад нийцэх
дэлгэрэнгүй журам, заавраар хангана. Удирдлагын төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх баримт
бичгүүдийг тогтмол шинэчилнэ.
Өөрчлөлтийн менежмент
Өөрчлөлтийн менежментийн (ӨМ) журамд өөрчлөлттэй холбоотойгоор байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэлийг удирдах үр дүнтэй хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үйл явцыг тусгаж
өгсөн байна. Тухайн өөрчлөлттэй холбоотой ЭМААБОН-ийн эрсдэлийг үнэлэх, удирдах гол
элементүүдэд дараах багтана:
•

Өөрчлөлт нь төлөвлөсөн, төлөвлөөгүй, гэнэтийн, аажим байхаас үл
хамааран өөрчлөлттэй холбоотой өндөр эрсдэлтэй байж болзошгүй
талбаруудыг тодорхойлсон байх;

•

Өөрчлөлт хийх болсон үндэслэлийг тодорхойлох, өөрчлөлтийн удирдлагын
үйл явцыг хэрхэн эхлүүлэх тал дээр бүх ажилчид, туслан гүйцэтгэгчдийг
бэлтгэж, холбогдох ур чадварыг олгосон байх;

•

Өөрчлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн байх;

•

Байгууллагын дотоод болон гаднын оролцогч талуудад өөрчлөлтийн талаар
мэдээлсэн байх.

Өөрчлөлтийн менежментийн хүрээ
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, үйл явц, хүмүүсийг зөвшөөрөгдсөн хүрээ, хэмжээнд
өөрчлөхийг өөрчлөлт хийгдсэнд тооцогдохгүй. Үүнд: дахин орлуулах гэж хэлдэг ажлууд
буюу энгийн засвар үйлчилгээ, хэвийн ажиллагааг нөхөн сэргээх бусад ажлууд багтана.
Эдгээр төрлийн ажиллагаануудад өөрчлөлтийн менежментийн албан зөвшөөрөл
шаардлагагүй боловч орлуулах ажлыг шууд удирдлагаар хангах хянагч заавал нягтлан
шалгасан байна.
Өөрчлөлтийн удирдлагын үйл явцыг өөрчлөлт хийгдэж болох дараах үйл ажиллагаануудад
дагаж мөрдөнө:
•

Үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн шийдэл, дахин төлөвлөгөө, бүтээн
байгуулалт;

•

Шинэ үйлдвэр, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, засвар шинэчлэл оруулах;

•

Ашигласан материал, тэдгээрийн бүтэц, найрлага, шинж чанар. Үүнд: шинэ
химийн бодис болон организм орно;

•

Технологи, тоног төхөөрөмжид шинээр нэмж оруулсан химийн бодис;

•

Зураг төсөл, болон зохион бүтээсэн үйл явц технологи;

•

Үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээнд шинээр ажлын стандарт журам
нэвтрүүлэх эсвэл мөрдөж байсан журамд өөрчлөлт оруулах;
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Хуудас 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

•

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны, тоног төхөөрөмжийн
журам, бодлого, стандартууд;

•

Цахилгаан үйл явц/технологийн хянах төхөөрөмжийн одоогийн мөрдөж буй
тогтоосон хязгаараас гадуурх тохиргоо;

•

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, ажил үүргийн хариуцлага;

•

Хүний нөөцөд орсон өөрчлөлт, сургалт, ур чадварын шалгуур, тавигдах
үндсэн шаардлагууд;

•

Төслийн менежментийг үйл ажиллагаанд шилжүүлж, хүлээлгэж өгөх;

•

Хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдах хэмжээ хязгаар, лиценз, зөвшөөрөл, гэрээ
хэлэлцээр;

•

Газар ашиглалтын бүсийг тогтоох, газар ашиглалтын менежментийн
төлөвлөгөө;

•

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, ХАТ-ийн БОННҮ-д тусгасан менежмент,
мониторингийн арга хэмжээнд орсон нэмэлт өөрчлөлт зэрэг багтана.

Дээр дурдсан жагсаалтад бүх өөрчлөлтийн менежментийг хамруулаагүй бөгөөд
ЭМААБАООН хариуцсан менежер, удирдлагын ажилтнууд аливаа өөрчлөлтөд
өөрчлөлтийн менежментийн үнэлгээ хийх албан зөвшөөрөл авах шаардлагатай эсэхэд
хяналт тавьж ажиллана. Өөрчлөлтийн менежментийн журамд холбогдох мэдээллийг
тусгана.
Өөрчлөлтийг тогтоосны дараа өөрчлөлтийн менежментийн үйл явцыг эхлүүлнэ.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн үнэлгээ
Өөрчлөлт хийх бүх хүсэлтийг албан ёсоор хянан үзэж, өөрчлөлтийн менежментийн систем
ашиглах зөвшөөрөл олгоно (өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл өгч батлах). Хэрэгжүүлэхийн
өмнөх бэлтгэл ажлыг хийж эхлэхээс өмнө эхлээд тухайн концептыг Өөрчлөлтийн
удирдлагын системд оруулах зөвшөөрөл олгох эсвэл олгохоос татгалзана. Батлах эрх
бүхий албан тушаалын түвшин зэрэглэлийг Өөрчлөлтийн удирдлагын журамд заасан болно.
Оруулахаар төлөвлөж буй өөрчлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээг гүйцэтгэж, 1 болон 2-р
ангиллын нөлөөллийг өөрчлөлтийн менежментийн процессын бүртгэлд хавсаргана
(Хүснэгт 3).
Эрсдэлийн үнэлгээ нь өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхээс өмнө зайлшгүй хийх ёстой арга хэмжээ
юм. ЭМААБОН хариуцсан удирдах ажилтан ангилал 1, 2-т холбоотой өөрчлөлтөд
эрсдэлийн үнэлгээ хийж эрсдэлийн түвшинг тодорхойлж ангилна.
Өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх, мэдэгдэх
ХАТ-өөс төсөлд санал болгож буй аливаа өөрчлөлтийг ЕСБХБ ба/эсвэл санхүүжилтийн
гэрээнд дурдсан заалт, нөхцѳлийн дагуу бусад зээлдэгчид мэдээлнэ.
Хэрэгжүүлэлтийн үе шатнаас хойших үе шатанд өөрчлөлт оруулахаар баталсан бол тус
өөрчлөлтөд өртөх бүх талуудад өөрчлөлтийн талаар мэдэгдэнэ. Энэхүү мэдэгдэлд дараах
зүйлс орно:
•

Өөрчлөлтийн ашигтай тал;

•

Өөрчлөлтийн үр дагавар;

•

Өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэлүүд, тэдгээрийг хянах хяналтын арга хэмжээ.
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Хуудас 9

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

Төслийн стандарт эсвэл менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд томоохон өөрчлөлт оруулах
шаардлага гарвал төслийн зээлдүүлэгчид гэх мэт гаднын оролцогч талуудад Хүснэгт 3-т
заасны дагуу мэдэгдэнэ.
Хүснэгт 3 Өөрчлөлтийн менежментийн ангилал, шаардлага
Нөлөөллийн
ангилал
Ангилал 1

Ангилал 2

Нөлөөллийн тодорхойлолт

Шаардлагатай арга хэмжээ

Дараах нөхцѳлийг бий болгох
үндэслэлтэй өөрчлөлтүүд:
(i) Төслийн тодорхойлолтоос их
хэмжээгээр зөрөх (БОННҮ Бүлэг А5:
Төслийн тодорхойлолт, Төслийн
стандартуудыг үзнэ үү);
(ii) БОННҮ-д тодорхойлоогүй
томоохон хэмжээний байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөлөл шинээр үүсэх;
(iii) БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль
орчин, нийгмийн томоохон хэмжээний
нөлөөллийг бууруулах менежментийн
төлөвлөгөөнүүдэд (хэрэгжүүлэх
баримт бичиг) заасан арга хэмжээ нь
үр дүнгүй буюу үр дүнтэй байх
үндэслэлгүй бол;
(iv) байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөөнд
(хэрэгжүүлэх баримт бичгүүдэд)
томоохон нэмэлт өөрчлөлт, нэмэлт
заалт оруулах.
Эргэлзээ үүсэхээс зайлсхийж, аливаа
өөрчлөлт, эерэг нөлөөлөл, БОННҮ-д
тодорхойлсон нөлөөллийг
бууруулахад, зайлсхийх арга хэмжээ
зэргээс бүрдсэн тодорхой хориг
зэргийг биет нөлөөлөл гэж үзнэ.
Дараах нөхцѳлийг бий болгож
болзошгүй өөрчлөлтүүд:
(i) Төслийн тодорхойлолтоос зөрөх
(БОННҮ Бүлэг А5: Төслийн
тодорхойлолт, Төслийн
стандартуудыг үзнэ үү);
(ii) БОННҮ-д тодорхойлоогүй байгаль
орчин, нийгмийн нөлөөлөл шинээр
үүсэх;
(iii) БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль
орчин, нийгмийн томоохон нөлөөлөлд
өөрчлөлт орж байгаа менежментийн
төлөвлөгөөтэй (хэрэгжүүлэх баримт
бичиг) холбоотой хэсэгт томоохон

Ангилал 1-д орсон
өөрчлөлтүүдийг Компани
болон зээлдүүлэгч нарын
харилцан тохиролцсон
журмын дагуу (“Өөрчлөлтийн
мэдэгдэл”) мэдэгдэнэ. Уг
өөрчлөлтийн мэдэгдэлд орох
дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь
дээрх журамд заасны дагуу
байх ба өөрчлөлтийг тус
журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

ERD001_D00_Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний
үндсэн баримт бичиг.docx

Компани нь 2-р ангилалд
орсон өөрчлөлтүүдийг
зээлдүүлэгч нарт Компани
болон Зээлдүүлэгч нарын
харилцан тохиролцсон
журмын дагуу (“Өөрчлөлтийн
мэдэгдэл”) мэдэгдэнэ. Уг
Өөрчлөлтийн мэдэгдэлд орох
дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь
дээрх журамд заасны дагуу
байх ба өөрчлөлтийг тус
журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

Хуудас 10

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

Ангилал 3

хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт оруулах
шаардлагагүй тохиолдолд.
Ангилал 1, ангилал 2-т хамаарахгүй
өөрчлөлтүүд.

Зээлдүүлэгч нарт тухайн
өөрчлөлтийн талаар төслийн
жилийн тайлангаар мэдэгдэх.

Онцгой байдлын үеийн өөрчлөлт
Онцгой байдлын үед гарах өөрчлөлтийг өөрчлөлтийн менежментийн систем дээр онцгой
байдал үүссэнтэй холбоотой өөрчлөлт оруулах хүсэлт гарган, өөрчлөлт оруулах үйл явцыг
эхлүүлнэ.
Тухайн хэлтэс, үйл ажиллагааг хариуцсан менежер нь онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийн
хүсэлтийг хянаж шалгасны үндсэн дээр батална. Ингэхдээ дараах зүйлсийг нягтална:
•

Онцгой байдлын өөрчлөлт хийх хүсэлтийн хуулбарыг зохих техникийн
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх албан хаагч, техникийн ажилтнуудад явуулна;

•

Нөлөөлөлд өртөх бүх ажилчдад мэдээлнэ;

•

Ээлж бүрийн эхэнд сургалт хийгдэх ба онцгой байдлын үргэлжлэх хугацаанд
үргэлжлэн давтан зохион байгуулагдах бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн бүх
ээлжийн ажилчид тухайн мэдээллийг авах хүртэл сургалтыг үргэлжлүүлнэ;

•

Сургалтыг баримтжуулж, бүртгэнэ.

Онцгой байдлын өөрчлөлтийг хийж эхлэхээс өмнө эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль
орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлж, гэнэтийн ослын хяналтын арга
хэмжээг хангалттай авч хэрэгжүүлэхийн тулд ЭМААБОН хариуцсан ажилчдад заавал
мэдэгдсэн байна.
Онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийг хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх бүх үндсэн журмын
дагуу (жишээ нь ажлын зөвшөөрөл, ажлын стандарт журам, ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн
менежментийн системийн журам гэх мэт) хэрэгжүүлэх ба эхлээд ажил эхлэхээс өмнө аюул,
эрсдэлийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэнэ.
Онцгой байдалд хийх өөрчлөлт нь 24 цагийн хугацаанд үргэлжлэх боловч холбогдох
ЭМААБОН-ийн ахлахын зөвшөөрөлтэйгөөр 24 цагаас илүү үргэлжилж болно. Хугацааг
сунгах зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд онцгой байдлын бус ердийн өөрчлөлт хийх
хүсэлтийг дараагийн ажлын өдөр гаргана. Ердийн бус өөрчлөлт хийх хүсэлтийг
баталгаажуулахаас нааш онцгой байдлын өөрчлөлт хаагдахгүй.
Онцгой байдлын өөрчлөлтийг хийж дууссаны дараа тухайн ажлын байран дахь
супервайзор нь уг өөрчлөлтийг өөрчлөлтийн менежментийн үйл явцын дагуу явагдсан
эсэхийг шалгаж, хэрвээ ижил төстэй өөрчлөлт өмнө нь хийгдэж байсан бол ердийн
өөрчлөлтийн менежментийн үйл явцыг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тодорхойлно.
Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал
ХАТ-ийн онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний үйл явцыг D9: Онцгой
байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн төлөвлөгөөнд тусгана. Онцгой байдлын
үед авах арга хэмжээний менежментийн журмыг менежментийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн
боловсруулж, онцгой байдлын болзошгүй нөхцөл байдал бүрээр ажлын үүрэг хариуцлага,
процессыг тодорхойлно.
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Хуудас 11

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

Онцгой байдлын үед үзүүлэх хариу арга хэмжээ авах процессыг тогтмол туршиж үзэхээс
гадна бодит онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн хариу арга хэмжээний үр дүнд дүгнэлт
хийнэ. Онцгой байдлын үед үзүүлэх хариу арга хэмжээ авах үйл явцад дараах
шаардлагуудыг тусгасан байна.
•

Үйл ажиллагаа, бизнес, корпорацын удирдлагын баг хоорондын тайлагнал,
функционал харилцаа;

•

Багийг идэвхжүүлэх журам;

•

Багийн бүх гишүүдийн үүрэг, хариуцлага;

•

Зочин, гүйцэтгэгч, ажилчдын хариу арга хэмжээ;

•

Онцгой байдлын үед бэлэн байх тоног төхөөрөмж (дотоод ба гадаад);

•

Түргэн тусламжийн багийн үр дүнтэй ажиллагааг хангах журам.

Хэмжилт болон мониторинг
БОНМТ-ний нөлөөллийг хэмжих, хянах буюу мониторинг хийх шаардлагыг менежментийн
төлөвлөгөө бүрд тодорхойлно. Хэрэгжүүлэх баримт бичигт (тодорхой сэдвээр хяналтын
төлөвлөгөө, г.м) хэмжилт, хяналтыг хэрхэн хийх зааварчилгааг тусгана.
Компани нь өөрийн үүрэг хариуцлагын хүрээнд удирдлагын хяналт, бууруулах арга хэмжээг
авч, туслан гүйцэтгэгчийн мониторингийн баримтжуулалтад хяналт тавьж ажиллана. Мөн
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан байгаль орчин, нийгмийн мониторинг (түүвэрлэх,
судалгаа шинжилгээ) болон дэмжлэг үзүүлэх хяналтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана.
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинд үзүүлэх хүчин зүйлүүдэд
хуульд заасны дагуу хяналт тавьж, хяналтын давтамжийг хяналт тавьж буй ажилтай
холбоотойгоор ЭМААБОН-ийн эрсдэлийн түвшингээс хамаарч тогтооно.
Үйл ажиллагааны хэмжүүр, үзүүлэлт нь байх ёстой хэмжээнээсээ давсан тохиолдолд (хууль,
эрх зүйн өртөмтгий байдал, хий ялгаруулалт, стандартууд, г.м) зөрчлийг бүртгэж, тайлагнаж,
шалгана. Хяналтын үр дүнгээс боловсруулсан зөвлөмжийг бүртгэж, үүрэгт ажилтныг
томилон дуусгавар болох хүртэл хяналт тавьж ажиллана.
Ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчид нь эрүүл мэндийн хяналтын хөтөлбөрт хамрагдах
бөгөөд энэ нь Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлагад нийцэхийн зэрэгцээ, үйл
ажиллагаатай холбоотой эрүүл мэндийн эрсдэлтэй уялдаж, компанийн зорилго, зорилтод
нийцсэн байх ёстой. Тус хөтөлбөрийг ажлын байранд хийсэн үнэлгээ, мониторингийн үр дүн
дээр үндэслэн хэрэгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн эрсдэлтэй байж болзошгүй гэж тогтоогдсон
тохиолдолд, ажилчид эрүүл мэндийн хяналтын хөтөлбөрт хамрагдана.
Төсөлд суурилсан хяналт, хэмжилтээс гадна, ХАТ-д тогтмол давтамжтайгаар хэд хэдэн
хөндлөнгийн агентлагууд аудит хийж гүйцэтгэнэ. Аудитын үр дүнг БОНМТ-ний тасралтгүй
сайжруулах процессын нэг хэсэг болгон ашиглана. Аудит хийх агентлагуудыг доорх
жагсаалтад харуулсан ба үүгээр хязгаарлагдахгүй болно.
•

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (МХЕГ);

•

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, түүний агентлагууд;

•

Компани, зээлдүүлэгчийн шаардлагаар байгаль орчин, нийгмийн хараат бус
зөвлөхүүд (БОНХБЗ);

•

Засгийн газрын хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу байгаль орчны аудит
хийх бие даасан аудиторууд.
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Хуудас 12

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

Осол, зөрчил, авах арга хэмжээний менежмент
Осол бүртгэж, ослын судалгаа хийх
Аливаа шаардлага, стандартыг хангаагүй зөрчил, осол, тэдгээрт хариу арга хэмжээ авч,
хэрэгжүүлэх журам боловсруулсан бөгөөд уг журамд осол зөрчлийг тайлагнах, судлах,
анхаарал хандуулах, залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад тавигдах
шаардлагыг тодорхой заасан. Бүх түвшний удирдах ажилтнууд хариуцсан хэсэгтээ гарсан
осол, зөрчлийн талаар мэдээлж, ослын судалгаа хийсэн эсэхэд хяналт тавих ба тухайн
осол, зөрчлийн суурь шалтгааныг тогтоох, залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
авсан эсэхийг магадлах үүрэг хүлээнэ.
Бүх ажилчид болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохих шаардлагатай арга
хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлнэ. Ажилчид нь гарсан осол, зөрчлийг өөрийн супервайзорт
нэн даруй мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ. Ажиллах нөхцөл нь эрсдэл үүсгэх нөхцөл байдал, ажлын
орчинд аюул нүүрлэсэн зэргийг ажигласан, мэдсэн бол ажлыг шууд зогсоох бүрэн эрх
эдэлнэ.
Зөрчлийг арилгах арга хэмжээ, тайлагнал
Зөрчлийг болзошгүй ач холбогдлын зэргээр ангилна. Зөрчлийн ач холбогдол, залруулах
арга хэмжээ, тайлагнах зэргийг Хүснэгт 4-т харуулав.
Хүснэгт 4 Зөрчлийн ангилал, залруулах арга хэмжээ, тайлагнах (Зээлдүүлэгчийн
шаардлага)
Ангилал
Ангилал IV

Ангилал III

Тодорхойлолт

Шаардлагатай арга хэмжээ

Төслийн стандарт болон
менежментийн төлөвлөгөөнөөс
ихээхэн зөрсөн ноцтой зөрчил
багтана. Эдгээр нь экологи, нийгмийн
хувьд өртөмтгий хүлээн авагчдад
o чухал нөөцөд нөхөн сэргэшгүй
сөрөг нөлөө үзүүлсэн, үзүүлж
болзошгүй;
o экологи, нийгмийн өртөмтгий
хүлээн авагчдад томоохон хор
хохирол, нөхөн сэргэшгүй хор
хөнөөл учруулж болзошгүй;
o эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны онц, ноцтой
зөрчил үүсгэж болзошгүй
байна.
Төслийн стандарт болон
менежментийн төлөвлөгөөнөөс
ихээхэн зөрсөн бодитой зөрчил
багтана. Эдгээр нь экологи, нийгмийн
хувьд өртөмтгий хүлээн авагчдад
o чухал нөөцөд нөхөн сэргэшгүй
сөрөг нөлөө үзүүлэх;
o экологи, нийгмийн өртөмтгий
хүлээн авагчдад томоохон хор

Тухайн зөрчлийг залруулах
эсвэл арилгах, илэрсэн үр
нөлөөллийг сааруулах,
шаардлагатай тохиолдолд
ажлыг түр зогсоох зэргээр
залруулах арга хэмжээг
яаралтай авах бөгөөд тухайн
ажлын онцлогоос
шалтгаалан онцгойлон
анхаарал хандуулах.
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Тухайн зөрчлийг залруулах,
арилгах, байгаль орчин,
нийгмийн нөлөөлөл
үзүүлэхээс урьдчилан
сэргийлэх зэргээр залруулах
арга хэмжээг авах бөгөөд
тухайн ажлын онцлогоос
шалтгаалан онцгойлон
анхаарал хандуулах.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D00: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧИГ

хохирол, нөхөн сэргэшгүй хор
хөнөөл учруулах;
эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны онц ноцтой
зөрчил гарахад хүргэсэн нь
илэрхий тогтоогдоогүй ч, ийм
үр нөлөө үзүүлж магадгүй
байх үндэслэлтэй байна.

Хэрэв болзошгүй нөлөөлөл
үүсвэл Ангилал IV-ийн дагуу
мэдэгдэл хийх, тайлагнах
процессыг мөрдөх.
Хэрэв болзошгүй нөлөөлөл
үүсээгүй бол Ангилал II-ын
дагуу мэдэгдэл хийх,
тайлагнах процессыг мөрдөх.

Төслийн стандарт болон
менежментийн төлөвлөгөөнөөс
зөрсөн бодитой зөрчил багтана.
Эдгээр нь экологи, нийгмийн хувьд
өртөмтгий хүлээн авагчдад
o чухал нөөцөд нөхөн сэргэшгүй
сөрөг нөлөө үзүүлэх;
o экологи, нийгмийн өртөмтгий
хүлээн авагчдад томоохон хор
хохирол, нөхөн сэргэшгүй хор
хөнөөл учруулах;
o эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны онц ноцтой
зөрчил үүсгэх үндэслэлгүй
байна.
Төслийн стандарт болон удирдлагын
төлөвлөгөөнөөс бага зэрэг зөрсөн
зөрчил багтана. Эдгээр нь байгаль
орчин, орон нутаг, ажилчдын эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаанд аюул
учруулна гэх үндэслэлгүй байна.

Төслийн стандарт болон
менежментийн
төлөвлөгөөтэй нийцүүлэхийн
тулд шаардлагатай бол
залруулах, урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авах.

o

Ангилал II

Ангилал I

Ангилал I-д хамаарах
зөрчлийг (авсан арга
хэмжээний хамт) төслийн
жилийн мониторингийн
тайланд мэдээлэх.

Зээлдүүлэгчийн мэдэгдэл ба тайлагнал
Компани нь зээлдүүлэгчтэй хэлэлцсэн журмын дагуу ЕСБХБ-д үүссэн зөрчлийг мэдээлнэ.
Хэрэв заасан хугацаанд тухайн зөрчлийг залруулаагүй тохиолдолд компани тухайн
зөрчлийг залруулах арга хэмжээг шинээр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.
Тайлагнах шаардлагыг менежментийн төлөвлөгөө бүрд тодорхойлсон болно.
Хуулийн шаардлагын дагуу мэдэгдэл хийх, тайлагнах
Компани нь байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, зөвшөөрөл, лицензийн
баримт бичигт тодорхойлсон болон бусад шаардлагын дагуу Монголын улсын холбогдох
эрх бүхий байгууллагуудад тайлагнана.
Мэдээлэл, баримт бүртгэлийн удирдлага
ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн үр дүнтэй хэрэгжилтийг харуулах
зорилгоор тухайн мэдээллийг тодорхойлж, хөтөлнө. Тэдгээр нь тухайн үйл ажиллагаа,
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, шаардлагатай холбоотой бүртгэгдсэн байна. Бүртгэл мэдээлэл нь
аудит, хяналт, үзлэг шалгалт, сургалт, чанарын хяналт, туршилтын ажлуудад дэмжлэг
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үзүүлж, гэрээний шаардлага, хууль эрх зүйн болон компанийн дотоод шаардлагыг дагаж
мөрдөж буй баталгаа болно.
ЭМААБОН-ийн бүх мэдээ, бүртгэлийг гаргацтай уншигдахаар бичих, хэзээд бэлэн байхаар
хадгалах бөгөөд эвдэрч гэмтэх, алдагдахаас сэргийлсэн нөхцөлд хадгалж, хөтөлнө. Эдгээр
бүртгэлийг бэлэн байлгах ба холбогдох шаардлагуудыг хангаж ажиллаж буй эсэхийг нотлох
баримт болно.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба аудит
ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системд дараах түвшинд менежментийн системийн
бүх элементүүдэд аудит хийх, гүйцэтгэлийг үнэлэх талаар заасан болно.
•

Гүйцэтгэлийн үнэлгээг ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн гүйцэтгэлийг хүлээн
зөвшөөрсөн үзүүлэлт, хэмжүүр, зорилтуудын дагуу хэмжихэд ашиглана.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийхдээ тавьсан зорилтод хүрч байгаа эсэх, хяналт үр
дүнтэй явагдаж буй эсэх, санаачилгатай байдал (аудит, хянан шалгалтын тоо,
г.м) болон реактив байдалд (бүртгэгдсэн зөрчил, залруулах арга хэмжээ, г.м)
анхаарна. Тухайн зорилтод хүрээгүй бол залруулах, урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээ авна. Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг хамгийн багадаа жилд 1
удаа үнэлж дүгнэнэ.

•

ЭМААБОН-ийн хяналт шалгалтыг удирдлага, туслан гүйцэтгэгчид дараах
зорилгоор тогтмол хийж гүйцэтгэнэ.

•

o

Олон төрлийн ажлын байранд ажиллаж буй ажилчдыг сургаж бэлтгэн,
шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангаж байгаа эсэх, ЭМААБОН-ийн
журмыг дагаж мөрдөх хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх сертификаттай
эсэхийг хангаж ажиллах;

o

Стандартад нийцсэн зан үйлдлийг урамшуулж, зохисгүй зан үйлдлийг
засаж залруулах;

o

Зөрчлийг тодорхойлж, засаж залруулах.

Удирдах ажилтнууд ажлын байранд өдөр тутмын үзлэг шалгалт хийж,
ЭМААБОН-ийн багаас мэргэжилтнийг томилж сар бүр үзлэг шалгалтыг хийж
гүйцэтгэнэ.

Менежментийн төлөвлөгөөнүүд бүгд ХАТ-ийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системд
хамаарагдахгүй бөгөөд мониторинг, аудит хийх, тайлан тавих үйл ажиллагааг
менежментийн төлөвлөгөө тус бүрийн холбогдох хэсэгт тодорхойлсон болно.
Удирдлагын хяналт
ХАТ-ийн БОНМТ-ний хяналтын үе шатанд тавигдах шаардлагад нийцэхийн тулд компани
дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулна:
•

Ахлах удирдлагын хурлыг зохион байгуулж, ЭМААБОН-ийн гүйцэтгэл,
стратегийн зорилтын биелэлтийн явц зэргийг удирдлагын түвшинд
хэлэлцэнэ;

•

ЭМААБОН, БОНМТ-ний хурлыг компанийн ЭМААБОН хариуцсан газрын
удирдлагын хамт зохион байгуулж, хөтөлбөрийн явц, аудитын дүгнэлт, үр
дүн, үйл ажиллагаа төлөвлөсөн хугацаандаа явагдаж байгаа эсэх, осол
зөрчил, гаднаас ирсэн санал гомдол, байгаль орчны гол статистик мэдээ
болон сургалтын талаар хэлэлцэнэ.
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•

БОНМТ-ний хяналтыг ЭМААБОН-ийн удирдах ажилтнууд хийж гүйцэтгэх
бөгөөд тус системийн тохиромжтой, хангалттай, үр дүнтэй явагдаж байгаа
эсэхийг үнэлж дүгнэнэ. БОНМТ-г сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж,
бүртгэх ба үр дүнг байгууллагын түвшинд Удирдлагын хурал болон Аюулгүй
ажиллагааны мэдээлэл солилцох уулзалтаар ажилчдад мэдээлнэ.
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ХЭРЭГЛЭСЭН ҮГСИЙН ТОВЧЛОЛ, ХЭМЖИХ НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ
ТХСБК

Тредвэй хорооны спонсор байгууллагуудын комисс

Нарийвчилсан үнэлгээ

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

ИХАБУ

Инженер, худалдан авалт ба барилга угсралт

Компани

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

ЭМААБОН

Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин, нийгэм

БОНБДХБЗ

Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан хараат бус зөвлөхүүд

ХАТ

Хөндий Алтны төсөл

ГГШҮ

Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт

ӨМ

Өөрчлөлтийн менежмент

ТГШХ

Төлөвлөх-Гүйцэтгэх-Шалгах-Хэрэгжүүлэх

ГШ

Гүйцэтгэлийн шаардлага

АСЖ

Ажлын стандарт журам
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D1: АГААРЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК

Sustainability East Asia LLC
T +976 7011 4921
F +976 7010 4921
State registration number:
9019036111

801 San Business Centre
Prime Minister Amar’s Street-29
8th Khoroo, Sukhbaatar District
Ulaanbaatar-14200 Mongolia

Байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээ:
D1: Агаарын Чанарын
Менежментийн Төлөвлөгөө
2020 оны хоёрдугаар сар

mongolia@sustainability.net.au
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D1: АГААРЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Тайлангийн агуулга

Танилцуулга ...................................................................................................................... 1
Зорилго................................................................................................................................... 1
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Бохирдуулагчийн эх үүсвэрүүд ......................................................................................... 1
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Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага .............. 2
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ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү бичиг баримт нь Эрдэнэ Монгол ХХК (Эрдэнэ Монгол)-ийн Хөндий Алтны Төсөл
(ХАТ)-д зориулан боловсруулсан Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө болно.
Зорилго
Уг менежментийн төлөвлөгөөний гол зорилгууд нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж, тохиромжтой
менежментийн арга хэмжээг төлөвлөх;

•

Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Уг менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой, зохих төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Уг менежментийн төлөвлөгөөтэй холбогдох төслийн үүрэг, горим, журмыг
тодорхойлох;

•

Хяналт, тайлагналтын явцыг тодорхойлох (Гүйцэтгэлийн гол индикаторуудыг
оролцуулан) ;

•

Сэдэвчилсэн сургалтын шаардлагыг тодорхойлох;

•

Нэмэлт материал, мэдээллийн ишлэл материалуудын жагсаалтыг гаргах;

Хамрах хүрээ
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь Эрдэнэ Монгол компанийн ХАТ-ийн бүтээн
байгуулалт, олборлолт, хаалтын шатан дахь бүх үйл ажиллагаа, түүнчлэн гэрээлэгч
компаниудын үйл ажиллагааг мөн хамарна. Мөн уг бичиг баримтад Эрдэнэ Монгол
компанийн ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас шууд болон шууд бусаар үүсэх агаарын чанарын
сөрөг нөлөөллийг бууруулах аргачлал, компанийн үүрэх хариуцлагыг тодорхойлов.
Бохирдуулагчийн эх үүсвэрүүд
Мэргэжилтнүүд төслийн бохирдуулагчийн эх үүсвэрүүдийг тодорхойлсон. Эдгээр
бохирдуулагчдын нөлөөллийг үнэлж, БОННҮ-ний тайланд тусгасан. Ерөнхийдөө, дараах
бохирдуулагч уурхайн олборлолт болон холбогдох үйл ажиллагаанаас үүснэ:

1

•

Тоосонцор (PM)1;

•

Азотын давхар исэл (NO2);

•

Хүхрийн давхар исэл (SO2);

•

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO).

Ихэвчлэн PM10 ба PM2.5 гэж тодорхойлогддог. Энэ нь аеродинамикийн диаметрээр 10 ба 2.5
микроноос бага хэмжээтэй тоосонцрын хэмжээ юм.
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Гол үүрэг хариуцлагa
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал

Ахлах удирдлага/
Дэд Ерөнхийлөгч/
Хэсгийн ахлахууд

ЭМААБООН
хариуцсан багийн
менежер

ЭМААБООН
хариуцсан баг

Ажлын байрны
зөвлөхүүд

Үүрэг хариуцлага




Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсвийг батлах,




Уг менежментийн төлөвлөгөөг батлах,



Уг менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хүрэлцээтэй
нөөцөөр хангах,







Уг менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дэмжих,



Уг менежментийн төлөвлөгөөг бүх ажилчид, гэрээлэгчдэд
нээлттэй, хүрэлцээтэй байлгах хариуцлагыг хүлээх,



Ажил эхлэхээс өмнө бүх гэрээлэгчдийг энэхүү төлөвлөгөөний
шаардлагуудтай нийцүүлэн агаарын чанарын менежментийн
төлөвлөгөө/арга хэмжээ боловсруулахад анхаарч, уг ажлыг
хариуцах.



Холбогдох үйл ажиллагаанууд уг менежментийн төлөвлөгөө,
мөн холбогдох журмын дагуу гүйцэтгэгдэж байгаад хяналт
тавьж, хариуцах.



Эрдэнэ Монгол компанийн бүх ажилчид агаарын чанарын
менежментийн арга хэмжээний сургалтад бүрэн хамрагдсан
эсэхийг баталгаажуулж, уг ажлыг хариуцах.



Агаарын чанарын менежменттэй холбоотой үл нийцэл гарсан
тохиолдолд залруулах арга хэмжээний хэрэгжилт, түүний
хяналт баталгаажуулалтад хариуцлага хүлээх,



Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний төлөвлөгөө, хуваарь
боловсруулах,



Өндөр эрсдэл бүхий ажлын байруудад агаарын чанарын аудит,
шалгалтыг тогтмол хийх,



Агаарын чанартай холбоотой санал гомдлыг ЭМААБООН
хариуцсан багийн менежерт мэдээлж, тохирох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх,



Уг төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу тоосжилт, бохирдуулагч
ялгаруулагч техник, машин хэрэгслүүдэд тохирсон арга
хэмжээг төлөвлөх,

Уг менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хэтийн зорилгыг
тодорхойлох.
Уг менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хамрах хүрээний
ерөнхий хариуцлагыг хүлээх,

Хэрэгжилтийн үйл ажиллагаануудад менежмент хийх,
Хяналт шинжилгээний үр дүнд анализ хийх,
Залруулах арга хэмжээ
Уг менежментийн төлөвлөгөөний ерөнхий хэрэгжилтэд
хариуцлага хүлээх,
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Аливаа ажлын байр, төлөвлөгөөнд уг менежментийн
төлөвлөгөөний шаардлагуудыг авч хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөж
буй эсэхийг байнга хянах,



Уг менежментийн төлөвлөгөөний шаардлага зөрчигдсөн
тохиолдолд түүнийг цаг тухайд мэдээлэлж байгаа эсэхэд
хяналт тавьж, зохистой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх,



Агаарын чанарт нөлөөлөх техник хэрэгслийг найдвартай, нэр
хүнд бүхий үйлдвэрлэгчээс худалдан авч буй эсэхэд хяналт
тавих,



Боломжтой тохиолдолд, худалдан авах шийдвэр гаргахдаа
тухайн техник хэрэгслийн байгаль орчны нөлөөлөл, ялангуяа
агаарын чанарт нөлөөлөх байдлыг авч үзэх,

Гэрээт компаниуд



Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа энэхүү
төлөвлөгөөтэй уялдаж буй эсэхэд анхаарч, ажил эхлэхээс өмнө
баталгаажуулах,




Уг менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг баримтлах

Бүх ажилчид

Худалдан авалтын
баг

Уг менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг баримтлах

Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг/нэгж

Гол уялдаа холбоо



Стратеги бодлогыг тодорхойлж, үйл ажиллагааны ажилтнуудад
ерөнхий чиглэл өгөх,



Компанийн стратегийг хэрэгжүүлж, нөлөөллийн менежментийн
биелэлтийг хангах,



Малчид болон оршин суугчдыг оролцуулан оролцогч талуудтай
зөвлөлдөх,



Агаарын чанарыг нөлөөлөлтэй холбоотой олон нийтийн санал,
гомдлыг зохицуулж, шийдэх,



Гүйцэтгэх болон ахлах менежерүүдэд олон нийтийн санал,
хүсэлтийг уламжлах,

Үйл ажиллагаанууд



Агаарын чанарын нөлөөллийг бууруулахад төвлөрсөн үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх,

Инженерчлэл, Засвар
үйлчилгээ



Үйлдвэр, түүний техник хэрэгслүүдэд байнгын засвар
үйлчилгээ хийж, дуу чимээ, чичирхийллийн шаардлагад нийцэж
буй эсэхийг хянаж, хариуцах,

Гүйцэтгэх захирал
болон Ахлах
менежерүүд
ЭМААБООН
хариуцсан баг
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
•

Холбогдох Монгол улсын хууль, стандартууд;

•

Олон улсын болон санхүүжүүлэгч байгууллагын холбогдох стандарт,
журмууд;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журмууд;

Холбогдох Монгол улсын хууль, журам, үндэсний стандартууд
Холбогдох Монгол улсын хууль, үндэсний стандартуудыг доор жагсаав. Эдгээр
стандартуудын дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг Бүлэг А2 Бодлого, Хууль Эрх Зүйн Орчин
бүлэгт тусгасан:
•

Агаарын тухай хууль (1995 оны 6 дугаар сарын 5-нд батлагдаж, 2018 оны 1
дүгээр сарын 12нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан).

•

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль (2010 оны 6 дугаар сарын 24-нд
батлагдаж, 2018 оны 1 дүгээр сарын 12нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)

•

MNS 4585:2016 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага;

•

MNS 5885:2008 Агаар бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх агууламж.
Техникийн ерөнхий шаардлага;

•

MNS 3383:1982 Агаар мандал. Бохирдлын эх үүсвэр. Нэр, томьёоны
тайлбар;

•

MNS 3113:1981 Агаар мандал. Агаар бохирдуулагч бодис тодорхойлох
аргын ерөнхий шаардлага.

Холбогдох олон улсын стандарт, журмууд
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк
ХАТ-ийн санхүүжилт Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-ны хүрээнд
хийгдэх боломжтой. ЕСБХБ тухайн төслийг ЕСБХБ -ны Байгаль Орчин, Нийгмийн Бодлого
(2014) болон ЕСБХБ -ны Гүйцэтгэлийн Шаардлага (ГШ)-д нийцүүлэн боловсруулсан байхыг
шаарддаг. Эрдэнэ Монгол нь ЕСБХБ-ны бодлогыг хэрэгжүүлэх үедээ түүний Гүйцэтгэлийн
Шаардлага 1 Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөлөл, Тулгарсан Асуудлын Үнэлгээ ба
Менежмент –ийн шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө. Энэхүү ГШ1 нь ЕСБХБ-аар санхүүжигдэж
буй төслөөс үүсэх үлдэгдэл нөлөөллийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний
ач холбогдлыг тодорхойлдог. ГШ1-д тодорхойлсноор:
•

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний үр дүн, оролцогч талуудын
санал зэргийг харгалзан, төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн төслийн байгаль орчин,
нийгмийн болзошгүй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хөтөлбөр
боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах бөгөөд ГШ-уудад нийцүүлэхийн тулд
сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Төслөөс хамааран уг хөтөлбөр нь
үйл ажиллагааны бодлогууд, менежментийн систем, журам, төлөвлөгөө,
практик туршлагууд болон капитал хөрөнгө оруулалтын бичиг баримт
зэргээс бүрдэх ба энэ байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө
(БОНМТ) юм.
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ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГШ1-д дараах тайлбаруудыг мөн хамаарна:
•
Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох үндэсний хууль, зохицуулалтын
шаардлагууд болон ГШ-ийн шаардлагыг хангахын тулд, шаардлагатай
тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэгч БОНМТ-г хэрэгжүүлэх, үүрэг хариуцлагыг
тодорхойлох зохион байгуулалтын бүтэц байгуулж, ажиллуулан, түүнийг
цаашид улам идэвхтэй байлгана.
•

Төслийн талбайд ажиллаж буй гэрээт компаниуд зохих гэрээлэгчийн
менежментийн системийг нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлж, БОНМТ-ний шаардлагад
нийцүүлэн ажиллаж буй эсэх нь төсөл хэрэгжүүлэгчийн хариуцлага болно.

•

Төсөл хэрэгжүүлэгч хяналт шинжилгээ явуулах шаардлагатай систем, нөөц,
хүн хүчийг гаргана. Мөн хяналт шинжилгээний үр дүнг хянаж, шаардлагатай
тохиолдолд зохистой арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

•

Төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийн тайланг
ЕСБХБ-нд тогтмол явуулах ба уг тайланд ГШ-ийн нийцлийн байдал,
БОНМС, БОНМТ-ний хэрэгжилт мөн оролцогч талуудын оролцооны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар тусгана.

ЕСБХБ-ны ГШ-3 буюу Нөөцийн үр бүтээмжтэй байдал ба хог хаягдлаас урьдчилан
сэргийлэх шаардлагад холбогдох орчны агаарын чанарын стандартыг мөрдөхийг багтаасан
байдаг бөгөөд хэрэв тухайн бүс нутгийн илүү чанд хатуу шаардлага байхгүй тохиолдолд
Европын Холбоо (ЕХ) -ны зөвшөөрөгдөх хэмжээг баримтлахыг шаарддаг. Энэхүү БОННҮний ашиглагдах агаарын чанарын стандартыг Бүлэг С2-т дэлгэрэнгүй тусгасан бөгөөд үүнд
ЕХ-ний Зааварчилгаа 2008/50/EU мөн багтсан.
Ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг мөн авч үзэх шаардлагатай. Европт химийн
бодисын өртөлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй холбоотой ажлын байрны хоёр төрлийн
стандарт байдаг:
•

ЕХ-ний олон нийтийн өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ;

•

Үндэсний өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.

Уг төслийн ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаатай холбоотой стандарт, журмыг
Бүлэг С2-т дэлгэрэнгүй тусгасан.
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн холбогдох стандартууд
Компани нь бизнесийн өндөр үүрэг хариуцлага бүхий стандартыг баримталж ажилладаг
бөгөөд 2018 онд боловсруулсан Бодлого, журмын гарын авлагад дурдсан дээд түвшний
бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан байдаг. Уг баримт бичгээр компанийн үйл ажиллагааг
зааварчлах ба эрдэс бодисын хэрэгжүүлэлтийн төслүүдийн стандартыг тодорхойлсон
байдаг. Уг гарын авлагад зааснаар Эрдэнэ Монгол нь өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааны
байгаль орчны болзошгүй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг олборлолтын эхний шатнаас
эхлэн дараах гол салбаруудад хэрэгжүүлнэ:
•

Ландшафтын бүрэн бүтэн байдал, нөөцийн ашиглалт.

•

Ахуйн болон аюултай хог хаягдлын ялгалт, зайлуулалт.

•

Усны чанар, хүрэлцээтэй байдал.

•

Уламжлалт байгаль орчин хамгаалах туршлагууд.
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•

Агаарын чанар.

•

Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээ.

•

Бусад, тухайн эрдэс бодисын төсөлтэй холбогдох салбарууд.

Энэхүү гарын авлага нь мөн Гүйцэтгэлийн Хяналт Шинжилгээний ач холбогдлыг уг төслийн
үйл ажиллагааны байгаль орчны менежменттэй уялдуулан авч үздэг. Энэ нь тухайн
компанийн гүйцэтгэл, эрсдэлийн менежментийн үнэлэх зорилготой юм.
Уг гарын авлагад зааснаар Эрдэнэ Монгол нь Байгаль Орчны Менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулах үүргийг хүлээх ба уг төлөвлөгөөнд боломжит арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн
зорилго, шаардлагатай нөөцийг жил бүрээр тусгахыг шаардсан байна. Мөн гарын авлагад
дараах гүйцэтгэлийн индикаторуудыг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь тухайн компанид байгаль
орчны менежментийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг тодорхойлоход хэрэгтэй.
•

Төсөл бүрд зориулан боловсруулж, хэрэгжүүлсэн Байгаль орчны
менежментийн систем,

•

Хээрийн хайгуулын кэмп, өрөмдлөгийн суурь, түр зуурын зам зэрэг бүх
нѳлѳѳлѳлд ѳртсѳн газруудыг зохистой байдлаар бүрэн нөхөн сэргээсэн
байдал,

•

Жил бүрээр гаргасан материал, нүүрстөрөгчийн “ул мөр”-ийн тайлан,

•

Төсөл бүрээр гаргасан байгаль орчны хариуцлагын хөрөнгө оруулалтын тоо,

•

Биологийн нөхөн сэргээлтийн аль болох эрт эхлүүлсэн судалгаа, туршилт,

•

Компанийн удирдлага хяналт шинжилгээний ажлыг хариуцан ажиллах
туршлагатай менежментийн төлөөллийг томилох ба дээрхи
индикаторуудаар үнэлсэн тайланг боловсруулж, компанийн дотооддоо сар
бүр танилцуулж; олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хамгийн багадаа жилд 1 удаа
хийнэ.

•

Эрдэнэ Монгол ХХК гүйцэтгэлээ сайжруулахын тулд уурхайн үйл
ажиллагааны байгаль орчны нөлөөллийн хяналт шинжилгээг гуравдагч
эдгээд буюу төрийн бус зөвлөхөөр хийлгүүлэх боломжтой.
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НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА УДИРДЛАГЫН
ХЯНАЛТ
Удирдлагын хяналтын тойм
БОННҮ-гээр тодорхойлсон нөлөөллүүд болон боломжууд дээр үндэслэн дараах хяналтын
арга хэмжээнүүдийг ХАТ-ийн бүтээн байгуулалт, олборлолт, хаалтын үе шатанд авч
хэрэгжүүлнэ.
Уурхайн талбайд олборлолтын явцад бий болсон тоосжилтыг Агаарын Чанарын
Менежментийн Төлөвлөгөө (АЧМТ)-нд тусгасан хяналтын арга хэмжээнүүдийн дагуу хянаж,
зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Дараах хүснэгтэд Эрдэнэ Монгол компанийн авч хэрэгжүүлэх гол удирдлагын хяналтуудыг
нэгтгэн авч үзлээ.
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Хүснэгт 3 Менежментийн гол хяналтууд

ERD001_D1_Агаарын чанарын
менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

a) Хүдрийн овоолго, тээвэрлэлтийн зам,
салхины элэгдлийн эх үүсвэрүүдэд тоосжилт
дарагч ашиглах,
b) Үйлдвэрийн бутлаг зэрэг тоосжилт ихтэй
хэсгүүдэд тоосны хаалт (хаалт буюу циклон)
хэрэглэх,
c) Туузан дамжуурга болон үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүдийг усаар шүрших, ялангуяа бутлагч,
жижишлэгч хэрэгслүүдийг онцгой анхаарах.
d) Боловсруулах үйлдвэрийн бүх техник
хэрэгслүүд, түүний мотор зэрэгт
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу байнга засвар,
үйлчилгээ хийх.
e) Дизель үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны
шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу
сольж байх.
f) Боломжтой нөхцөлд, хүхрийн агууламж
багатай түлш хэрэглэх.
g) Боломжтой хэсгүүдээр үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүдийг хашаалж, тусгаарлах.
h) Тэсэлгээний үйл ажиллагааны үр дүнд
төслийн стандартаас давсан тоосжилт үүсэж
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Баталгаажуулалт

 Жил бүрийн аудит
 Өвлийн улиралд1
удаа хяналт
шинжилгээний
туршилт хийх

 Сар бүрийн үйл
ажиллагааны тайлан
(тодорхойлогдсон
болон болзошгүй
бохирдуулагчдыг
хамруулах)

Хаалт

Уурхай дахь эх
үүсвэрүүдээс үүсэх
бохирдуулагчдын
нөлөөлөл – бүх
тогтоогдсон малчны
хотхонд

Хяналтын тодорхойлолт

Олборлолт

AQ01

Сэдэв / Үйл ажиллагаа

Бүтээн
байгуулалт

ID (Эх
сурвалжын
ID)

Бүтээн
байгуулалтын
өмнө

Хамаарах үе шат

-

-

X

X

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D1: АГААРЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

AQ02

AQ03

AQ04

Төслийн ажилчдын
хотхоны ойролцоох
бойлор, дизель
үүсгүүрүүдээс үүсэх
бохирдуулагчдын нөлөө

Бүтээн байгуулалтын
үеийн тоосжилтийн
менежмент

Олборлолтын үеийн
тоосжилтын менежмент
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болзошгүй тохиолдлуудад зохих хяналтуудыг
хэрэгжүүлэх
a) Ажилчдын хотхон, бохирдуулагчийн эх
үүсвэр хооронд санал болгосон зайг
баримтлах.
b) Боломжтой нөхцөлд, хүхрийн агууламж
багатай түлш хэрэглэх.
c) Дизель үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны
шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу
сольж байх.
a) Тээвэрлэлтийн зам, салхины элэгдлийн эх
үүсвэрүүдэд тоосжилт дарагч ашиглах,
c) Боломжтой нөхцөл бүрд тоосжилт бий
болгож болзошгүй бүтээн байгуулалтын техник
хэрэгслүүдийг хашаалж, хаалт хийх.

a) Хүдрийн овоолго, тээвэрлэлтийн зам,
салхины элэгдлийн эх үүсвэрүүдэд тоосжилт
дарагч ашиглах,
b) Үйлдвэрийн бутлаг зэрэг тоосжилт ихтэй
хэсгүүдэд тоосны хаалт (хаалт буюу циклон)
хэрэглэх,
c) Туузан дамжуурга болон үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүдийг усаар шүрших, ялангуяа бутлагч,
жижиглэгч хэрэгслүүдийг онцгой анхаарах.
d) Боловсруулах үйлдвэрийн бүх техник
хэрэгслүүд, түүний мотор зэрэгт
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу байнга засвар,
үйлчилгээ хийх.
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 Ашиглалтын тайлан
 Жил бүрийн аудит
 Сар бүрийн үйл

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

X

-

ажиллагааны тайлан

 Бүтээн байгуулалтын
гэрээт компаниуд
бүтээн байгуулалтын
үеийн Байгаль Орчин
Менежментийн
Төлөвлөгөө
(БББОМТ)-г
боловсруулж,
хэрэгжүүлэх.

 ERD

нь олборлолтын
үеийн Байгаль Орчин
Менежментийн
Төлөвлөгөө (ОБОМТ)-г
боловсруулж,
олборлолтын
үед
хэрэгжүүлэх.

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D1: АГААРЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
e) Дизель үүсгүүрүүдийн түлш, агаар, тосны
шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу
сольж байх.
f) Боломжтой нөхцөлд, хүхрийн агууламж
багатай түлш хэрэглэх.
g) Боломжтой хэсгүүдээр үйлдвэрийн техник
хэрэгслүүдийг хашаалж, тусгаарлах.
h) Тэсэлгээний үйл ажиллагааны үр дүнд
төслийн стандартаас давсан тоосжилт үүсэж
болзошгүй тохиолдлуудад зохих хяналтуудыг
хэрэгжүүлэх

ERD001_D1_Агаарын чанарын
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналтын шинжилгээний шаардлагын тойм
Энэ хэсэгт Төслийн холбогдох стандартын шаардлагуудтай нийцэж буй эсэхийг үнэлэх,
суурь нөхцөл байдлыг баталгаажуулахын тулд хэрэгжүүлэх хяналт шинжилгээний арга
хэмжээнүүдийг тодорхойлов. Төслийн стандарттай нийцээгүй, зөрчил илэрсэн тохиолдолд
хэрэгжүүлэх шаардлагатай зохих арга хэмжээнүүдийг мөн тодорхойлсон.
Нөлөөллийн үнэлгээнд тусгасанчлан Баянхонгор аймаг нь хүн аймгийн нягтшил хамгийн
багатай бүс нутгуудын нэг. ХАТ-ийн талбайтай хамгийн ойр байрлах сумын төв Шинэжинст
төслийн талбайгаас зүүн хойд зүгт 70 км зайд байрлах бол Баян-Өндөр сум хойд зүгт 80 км
зайд байрлана. Төсөл байрлах бүс нутагт нүүдэлчин малчид малаа бэлчээх хэдий ч
бэлчээрлэлтийн эрчим харьцангуй бага; төслийн нөлөөллийн бүсэд мал идээшлэх нь
зөвхөн тохиолдлын чанартай байна.
2016 болон 2019 онуудад төслийн талбайд байгаль орчны суурь үнэлгээний судалгааны
хэсэг болгон богино хугацааны агаарын чанарын хяналт шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн
байна. Хэвийн нөхцөл байдалтай агаарын чанарын хяналт шинжилгээг өнөөг хүртэл
тогтмол бус, богино хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн нь бүтээн байгуулалтын үеийн хяналт
шинжилгээтэй харьцуулах тоон суурь үнэлгээ өгөхөд хангалтгүй байна. Төслийн хүрээнд
цаашид агаар дахь тоосонцрууд болох PM2.5, PM10, So2, NOx зэргийг төслийн бүтээн
байгуулалтаас өмнө нь хянаж агаарын чанарын суурь нөхцөл байдлыг баталгаажуулах ба
нөлөөллийн тоон үнэлгээг хийхэд ашиглана.
Уурхайн үйл ажиллагаатай хамгийн ойр байрлах хүлээн авагч нь ажилчдын хотхон юм. Гэвч
уурхайн үйл ажиллагаа, ажилчдын хотхон хоорондын зай болон газрын гадаргын нөхцөл
байдалтай холбоотойгоор ажилчдын хотхонд нөлөөлөх магадлал баш бага. Уурхайн хотхон
дахь халаалт, цахилгаан үүсгүүрүүдээс үзүүлэх нөлөөллийг эх үүсвэр, хүлээн авагчын
хоорондох зайг санал болгосны дагуу нэмэгдүүлснээр бууруулах боломжтой юм.
Хяналт шинжилгээний хамрах хүрээ
Орчны хэвийн нөхцѳлийн агаарын чанарыг тогтмол хянах зорилгоор Эрдэнэ Монгол ХХК
уурхайн талбайд ус цаг уурын станц барихаар төлөвлөсөн. Хяналтыг хэрэгжүүлэх нэгж нь
уурхайн барилга угсралтын үйл ажиллагаа эхлэхээс хамгийн багадаа 3 сарын өмнө
байгуулагдаж, ажилласан байх ба PM2.5, PM10 тоосонцруудад бодит хяналт шинжилгээг
хийж, So2, NOx зэрэгт сар бүр сорьц авч ажиллана. Цаг уурын станц болон агаарын чанарын
хяналт шинжилгээний станцуудыг байршуулахдаа Монгол улсын холбогдох стандартууд
болон ЕХ-ны захирамжуудыг мөрдөж, аюулгүй байдлыг хангасан, эрчим хүчний эх үүсвэрт
холбогдсон, төслийн нөлөөллийн бүсийг төлөөлөхүйц байршилд байгуулна.
Хүснэгт 4-т төслийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний тогтолцоог харуулав. Үүнд
Хүснэгт 5-д дурдсан төслийн гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлттэй харьцуулсан хяналт
шинжилгээний гүйцэтгэлийг багтаасан бөгөөд Хэсэг 5.3-т тодорхойлсон гүйцэтгэлийн гол
үзүүлэлтүүдийг ашиглан төслийн стандартуудыг мөрдөж ажиллаж байгаа эсэхэд анхаарна.
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Хүснэгт 5 Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
Шаардагдах
хяналт
шинжилгээ

Төслийн үе шат

Үзүүлэлтүүд/Давтамж

Байршил

Суурь
мэдээллийн
баталгаажуулалт

Барилга угсралтын үе
шат эхлэхээс хамгийн
багадаа 3 сарын
өмнө

Төслийн
талбайн
бүсэд байрлах ус цаг
уурын станц.

Барилга угсралтын
байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөний
хяналт шинжилгээ

Барилга угсралтын үе
шат

Тогтмол шууд мэдээлэл:
PM10, PM2.5,
Сар бүр тогтмол хийгдэх
сорьцийн
шинжилгээ:
SO2, NO2
Хамгийн
багадаа
12
цагийн давтамжтайгаар
сар бүр PM10, PM2.5
хяналт шинжилгээ хийх

Байнгын байршилтай
байх эх үүсвэрүүдээс
үүсэх
хийн
бохирдуулагч

Барилга угсралт, үйл
ажиллагааг эхлүүлэх
үе шат

Төслийн
талбайд
хамгийн багадаа 1 сарын
хугацаанд
SO2,
NOx
сорьц авах

Ойролцоо байрлах
малчдын
байршиж
буй газруудын хяналт
шинжилгээ – өртөх
бүлэг

Барилга
угсралтын
ба үйл ажиллагааны
үе шат

Зөрчлийг тайлагнах

Барилга
угсралтын
ба үйл ажиллагааны
үе шат

Төслийн
нөлөөллийн
бүсэд
амьдарч
буй
малчид
байгаа
тохиолдолд:
PM10,
PM2.5 тоосонцорт 12
цагийн
хяналт
шинжилгээг
улирлын
ашиглалтын үеэр болон
тоосжилттой холбоотой
гомдлын хариуд хийж
гүйцэтгэх
Их тоосжилттой үзэгдэх
орчин үүсэх, ажилчдаас
гомдол ирүүлэх, бусад
гаднын санал гомдлууд
үүсэхтэй холбоотойгоор
сар бүр агаарын чанарын
нөхцөл байдлыг бүртгэх.
Бүртгэлд
зөрчлийг
тодорхойлох
судалгаа
шинжилгээ болон хариу
арга хэмжээг багтаасан
байна.

Компанийн
зөвшөөрөлтэйгөөр
туслан гүйцэтгэгчийн
Барилга
угсралтын
байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тодорхойлох
Байршлыг
тогтоох
шаардлагатай
ба
үүнд ажилчдын байр
кемп болон төслийн
талбайн
өмнөд
хэсгийн байршлуудыг
багтаасан
Байршлуудыг
өртөмтгий
бүлгийн
төлөөлөл
байхаар,
тэдгээрээс ойролцоо
тогтоох

Байхгүй

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
Доорх хүснэгтэд ГГҮ-г нэгтгэн үзүүлсэн. Мөн санал болгосон бууруулах арга хэмжээ,
стратегийн явц, үр дүнг үнэлэхэд ашиглах гол удирдлагын хяналтыг тусгасан.
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Хүснэгт 5 Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
ID
AQ-KPI - 1

AQ-KPI - 2

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
Төслийн мэдрэмтгий хүлээн авагчдын байршилд
холбогдох орчны агаарын чанарын
стандартуудын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэтрэхгүй байх.
Барилга байгууламжийн талбайд төсөлтэй
холбоотой ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны журмуудыг биелүүлэх.

Зорилт
Бүлэг С2- ийн Хүснэгт 1д харуулснаар
Бүлэг С2- ийн Хүснэгт 2д харуулснаар

Бохирдуулагчийн хэтрэлийн зохицуулалт
Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнд стандартаас давсан тохиолдолд дараах арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ:
•

Гол шалтгааныг тодорхойлох ажиглалт, судалгаа, шинжилгээ хийнэ. Үүнд
бохирдуулагчийн хэтрэлтийн үеийн цаг агаарын нөхцөл байдлыг авч үзэх ба
үүнээс үүдэх болзошгүй нөлөөллийг мөн харгалзан үзнэ.

•

Шинжилгээний үр дүнгээс хамааран бохирдуулагч дахин стандартаас
хэтэрсэн үед нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

•

Тогтоогдсон нөлөөллийн шалтгаан болон түүнд тохирсон хариу арга хэмжээг
онцгой тохиолдлын тайланд тусгаж, электрон хувилбараар менежментийн
системд бүртгэнэ.

•

Бохирдуулагчид хэтэрсэн бүх тохиолдлыг жилийн байгаль орчны аудитын
тайланд тусгана.

Төлөвлөгөөний хяналт болон засварлалт
Бүтээн байгуулалтын үед уг менежментийн төлөвлөгөөг хамгийн багадаа хагас жил тутамд
1 удаа хянана. Харин төслийн үйл ажиллагаа тогтворжсон үед уг менежментийн
төлөвлөгөөг жилд нэг удаа хянах ба төлөвлөгөөнд засвар оруулах тохиолдолд төслийн
өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн болон ХАТ-ийн үйл ажиллагааны
тухайн үеийн шаардлага, хэрэгцээг мөн авч үзэх шаардлагатай.
Уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч төлөвлөгөөнд ямар нэгэн алдаа илэрсэн тохиолдолд
ЭМААБООН хариуцсан ахлахад мэдэгдэж, түүнийг аль болох түргэн засаж, өөрчилнѳ.
Хэрэв үйл ажиллагааны журамд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгарвал (ХАТийн БОААМС-ийн Хамрах хүрээнд тусгагдсан Өөрчлөлтийн Журмын Менежмент – д
тодорхойлсноор), уг менежментийн төлөвлөгөөнд “шаардлага”-аар нэмэлт өөрчлөлт
оруулах боломжтой юм.
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СУРГАЛТ
Хэрэгцээт бүх сургалтыг албан ёсоор зохион байгуулна (ерөнхий мэдээллийг хангах). Мөн
шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрны тусгайлсан сургалт зохион байгуулна.
Албан ёсны сургалт
Төслийн талбай дээр ажиллаж буй Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компаниудын бүх
ажилчдыг ерөнхий, талбайн тусгайлсан, мөн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль
орчны талаарх мэдлэг олгох албан ёсны сургалтанд хамруулна. Уг сургалтад Эрдэнэ
Монгол ХХК-ийн Ёс зүйн дүрэм мөн хамаарна.
Ажилчид энэ заавал мөрдөх журмын хичээлийг ойлгосон эсэхийг шалгаж, шаардлагатай
тохиолдолд сургалтанд дахин хамруулна. Заавал мөрдөх журам Монгол болон англи хэл
дээр орчуулагдсан байна. Компани зааварчилгаа авсан бүх хүмүүсийг бүртгэлжүүлэх ба
ямар нэгэн хязгаарлалт байсан тохиолдолд бүртгэлд мөн тусгана.
Ажлын байрны тусгайлсан сургалт
Тусгай талбай болон тусгай нөхцөл/чадвар шаардсан ажил гүйцэтгэж буй ажилтан бүр
тусгай ажил/талбайн зааварчилгааны нэмэлт сургалтад хамрагдах ба уг сургалтад агаарын
чанарын менежментийн шаардлагуудыг тусгана.

ERD001_D1_Агаарын чанарын менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page 14
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн БОААМТ менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
Бүртгэл хѳтлѳх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулан боловсруулсан менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн
Төлөвлөгөөний (БОНХ) ажлын хүрээнд тусгагдсан болно. БОНМТ мөн менежментийн
төлөвлөгөө нь ХАТ БОНМТ-ийг бүрдүүлдэг. Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн
БОНМТ ажлын хүрээтэй хамт уншигдах ёстой. ХАТ БОНМТ нь тайлбарласны дагуу ХАТ
ЭМАББООН менежментийн системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь дараах хэд хэдэн
Төлөвлөгөөнүүдтэй давхцах ба харилцан холбоотой байна:

бусад

Менежментийн

Хүснэгт 6 Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний гарчиг

Давхцал

Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

Элэгдлийн менежментийн болон, суваг
шуудууг бэхжүүлэх үйл ажиллагаануудыг
тусгасан.

Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХХНБ-ийн менежмент болон ХХНБ-ийн үйл
ажиллагаатай холбоотойгоор үүсэх агаарын
чанарын эрсдэлийн менежментийн үйл
ажиллагааг тодорхойлсон.

Олон Нийтийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй
Ажиллагаа, Хамгаалалтын Менежментийн
Төлөвлөгөө

Эрүүл мэндэд нөлөөлөх тоосжилтыг
бууруулах журмыг тусгасан.

Ажлын байрны Эрүүл Мэнд, Аюулгүй
Ажиллагаа, Хамгаалалтын Менежментийн
Төлөвлөгөө

АБЭМААХМТ-ний хүрээнд агаарын чанартай
холбоотой АБЭМ&АА-ны асуудлуудыг
тусгасан.

Оролцогч талууд, Хамтын Харилцааны
Менежментийн Төлөвлөгөө

Оролцогч талуудын хамтын оролцооны
хамрах хүрээг тодорхойлсон ба үүнд агаарын
чанартай холбоотой санал гомдлын
зохицуулалтыг авч үзсэн.

Газрын доройтол, Нөхөн сэргээлтийн
Менежментийн Төлөвлөгөө

Бүтээн байгуулалтын үеийн газрын доройтол
болон элэгдлийн менежменттэй холбоотой
журмуудыг тодорхойлсон.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D1: АГААРЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТОВЧИЛСОН ҮСГИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
НБ

Нөлөөллийн Бүс

АЧМТ

Агаарын Чанарын Менежментийн

БББОМТ

Бүтээн Байгуулалтын үеийн Байгаль Орчны Менежментийн Төлөвлөгөө

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

БОННҮ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө

БОНМС

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Систем

ЕХ

Европын Холбоо

ХАТ

Хөндий Алтны Төсөл

км

Километр

ГГҮ

Гүйцэтгэлийн Гол Үзүүлэлтүүд

MNS

Монголын Үндэсний Стандарт

PM10

10 микроноос бага хэмжээтэй тоосонцор

PM2.5

2.5 микроноос бага хэмжээтэй тоосонцор

ГШ 1

Гүйцэтгэлийн Шалгуур 1

БХӨЗХ

Богино Хугацааны Өртөлтийн Зөвшөөрөгдөх хэмжээ

ХЖД

Хугацааны жинлэсэн дундаж

ХАТ –ын хүрээнд боловсруулсан Менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтын дагуу):
АЧМТ

D1: Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу чимээ, Чичирхийллийн Менежментийн Төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХАБМТ

D6: Хорт болон Аюултай Бодисын Менежментийн Төлөвлөгөө

ОНЭМААХМТ

D7: Олон Нийтийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Хамгааллын
Менежментийн Төлөвлөгөө

ГХААМТ

D8: Гэрээ, Худалдан Авах ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө

ГОБҮҮАХМТ

D9: Гамшиг болон Онцгой байдлын үед үзүүлэх арга хэмжээний
Менежментийн Төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГААМТ

D11: Газар ашиглалт болон Амьжиргааны Менежментийн Төлөвлөгөө

АБЭМААХХМТ

D12: Ажлын Байрны Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Хөдөлмөр
хамгааллын Менежментийн Төлөвлөгөө
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D1: АГААРЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОТХХМТ

D13: Оролцогч Тал болон Харилцаа Холбооны Менежментийн
Төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГЭХНСМТ

D16: Газрын Эвдрэлийн Хяналт ба Нөхөн Сэргээх Менежментийн
Төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын Менежментийн Төлөвлөгөө
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D2: ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
D2: Дуу чимээ ба
чичирхийллийн
менежментийн төлөвлөгөө
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8th Khoroo, Sukhbaatar District
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2020 оны тавдугаар сар

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D2: ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D2: ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1.

ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК (цаашид Эрдэнэ Монгол эсвэл компани гэх)ийн Хөндий Алтны төсөл (цаашид ХАТ эсвэл төсөл гэх)-ийн Дуу чимээ ба чичирхийллийн
менежментийн төлөвлөгөө болно.
1.1.

Зорилтууд

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний зорилт нь:

1.2.

●

Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээг тодорхойлж, удирдлагын уялдаа
холбоог тодорхойлох;

●

Үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

●

Менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах Төслийн холбогдох стандартыг
тоймлон гаргах;

●

Менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн үүрэг амлалт, журам,
удирдамжийг тодорхойлох;

●

Хяналт, тайлагнах журам, түүний дотор Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлох;

●

сэдэв заасан сургалтын шаардлагыг тодорхойлох;

●

Нэмэлт материал болон мэдээллийн ишлэл гаргах.

Хамрах хүрээ

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд Төслийн бүхий үе шат хамаарах бөгөөд үүнд Төслийн
барилга угсралт, ашиглалт, хаалтын үе шат дахь гэрээт гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа орно.
Энэхүү баримт бичигт дуу чимээ, чичирхийллийн эрсдэлийг хянах талаар Эрдэнэ Монгол
ХХК-ийн үүрэг хариуцлага, арга барилыг тусгасан болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D2: ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.

ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

2.1.

Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол үүрэг, хариуцлага

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх
хариуцлагыг дараах хүснэгтэд тусгасан (Хүснэгт 1).

гол

үүрэг

гүйцэтгэгч,

тэдгээрийн

Хүснэгт 1 Гол үүрэг гүйцэтгэгч, тэдгээрийн хариуцлага
Гол үүрэг гүйцэтгэгч

Хариуцлага

Удирдах албан
тушаалтан

● Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв батлах.

Ахлах менежер / дэд
захирал / газрын
дарга

● Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг батлах
● Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээ, хэрэгжилтэд

хариуцлага хүлээх
● Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд

Эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, байгаль
орчин, олон нийт
хариуцсан менежер

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, байгаль
орчин, олон нийт
хариуцсан баг

●
●

●

Ажлын байрны
ахлагч

●
●

●

нөөцийн зохих түвшинг хангах
Менежментийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангах
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны менежмент
Хяналтын үр дүнг тайлагнах
Засах арга хэмжээ
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүхэлд нь
хариуцна
Бүх ажилтан, гүйцэтгэгч компаниудад энэхүү төлөвлөгөөг
хүртээмжтэй байлгах
Гүйцэтгэгчид ажил эхлэхээс өмнө энэхүү төлөвлөгөөнд заасан
шаардлагад нийцүүлэн дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн
төлөвлөгөө, хяналт шалгалтын журмыг боловсруулж өгөхөд хяналт
тавих үүрэгтэй
Менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох журмын дагуу
ажлуудыг хийж гүйцэтгэхийг хянах үүрэгтэй
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн ажилчдыг дуу чимээ, чичирхийллийн
менежментийн дадлага сургалтад бүрэн хамруулах үүрэгтэй
Дуу чимээ, чичирхийллийн менежменттэй холбоотой үл нийцэх
байдлын үр дүнг залруулах арга хэмжээг хянах, батлуулах,
хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцах
Дуу чимээ, чичирхийллийн мониторингийн төлөвлөгөө, хуваарь
боловсруулах
Өндөр дуу чимээ, чичирхийллийн эрсдэлтэй ажлын байран дахь дуу
чимээ, чичирхийллийн түвшинг тогтмол хянаж шалгаж, аудитын
шалгалт хийх
Дуу чимээ, чичирхийллийн талаарх гомдлыг ЭААББООН-ийн багийн
менежерт мэдээлж, засаж залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
Энэхүү төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу хүнд тоног төхөөрөмж,
машин механизмын оролцоотой ажлын үйл ажиллагааг төлөвлөх
Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хангаж, дагаж
мөрдөхийн тулд ердийн ажлын хэсэг, ажлын төлөвлөгөөний үзлэг
хийх
Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг зөрчсөн талаар
мэдээлж, засаж залруулах арга хэмжээ авах
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Худалдан авах
ажиллагааны баг

● Дуу чимээ, чичирхийлэл үүсгэдэг төхөөрөмжийг нэр хүндтэй

үйлдвэрлэгчдээс худалдаж авах
● Худалдан авах ажиллагааны шийдвэр гаргахдаа тоног

төхөөрөмжийн байгаль орчны нөлөөлөл, дуу чимээ, чичирхийлэл
зэргийг аль болох анхаарч үзэх
● Ажил эхлэхээс өмнө Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн
төлөвлөгөөг энэ төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж батлуулах
● Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж мөрдөх
● Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж мөрдөх

Гэрээт гүйцэтгэгч

Бүх ажилчид

2.2.

Гол уялдаа холбоо

Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
Эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, байгаль орчин,
олон нийт хариуцсан баг

Гол уялдаа холбоо

Худалдан
ажиллагаа

Дуу чимээ, чичирхийлэл бууруулах шинж чанартай тоног төхөөрөмж,
тээврийн хэрэгслийг хариуцах ба гэрээлэх

авах

Дуу чимээний нөлөөллөөс үүдэлтэй олон нийтийн санал хүсэлтийг
сонсох, олон нийтийн санал гомдлыг зохицуулах талаар нутгийн
иргэдтэй харилцаа холбоо тогтоох

Үйл ажиллагааны баг

Үйл ажиллагааны тоног төхөөрөмж, машин механизм

Инженер,
үйлчилгээ,
Хөдөлгөөнт
үйлчилгээ-уул
флот, баг

Дуу чимээ, чичирхийллийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэр, тоног
төхөөрөмжид тасралтгүй засвар үйлчилгээ хийх үүрэгтэй

засвар
үүнд
засвар
уурхайн
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3.

ТӨСЛИЙН СТАНДАРТУУД

Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;
Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж;
Компанийн холбогдох бодлого, журам.
3.1.

Холбогдох Монгол улсын хууль, үндэсний стандарт

“Бүлэг А2 Журам, эрх зүйн хамрах хүрээ”-нд нарийвчилж тусгасны дагуу холбогдох Монгол
улсын хууль, үндэсний стандартыг дараах байдлаар жагсаав.
Дуу чимээ, чичирхийлэлтэй холбоотой Монгол улсын хууль:
●

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хууль (2012);

●

Агаарын тухай хууль (2012)

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол:
●

Засгийн газрын 2019 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрийн 313 дугаар тогтоолын
хавсралт “Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”

Стандарт, хэмжил зүйн газраас баталсан дуу чимээ, чичирхийлэлтэй холбоотой Монгол
улсын Үндэсний стандартууд:
●

MNS 5002: 2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугианы
норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага;

●

MNS 5003: 2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Шуугиан
хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага;

●

MNS 4585: 2016 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага;

●

MNS 0017-5-1-21:1992 NАвтотээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний
хүлцэх түвшин, хэмжих арга. Хамрах хүрээ.

Баян Хандийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ) -д
тодорхойлсон дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн шаардлагыг энэхүү менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгасан болно (Хүснэгт 2).
3.2.

Холбогдох олон улсын стандарт, аргачлал

Олон улсын үйлдвэрлэлийн практик удирдамж, хууль тогтоомжийг дор дурдсан болно.
Үүнд:
●

Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банк (ЕСБХБ) Гүйцэтгэлийн шаардлага (ГШ)
(2014) (ГШ1: Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, асуудлуудын үнэлгээ ба
менежмент; ГШ3: Нөөцийн үр ашиг ба Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хянах);

●

ОСК-ийн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ерөнхий аргачлал (2007 оны
4 дүгээр сар).

Монгол Улсын хууль журам, Зээлдүүлэгчийн шаардлагаар тусгасан тоон чичирхийллийн
хязгаар байдаггүй. Тиймээс, Тэсэлгээний хэт ачаалал ба Газрын доргио чичирхийллээс
үүссэн таагүй байдлыг бууруулах техникийн суурь аргачлал (Австрали, Шинэ Зеландийн
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Байгаль орчны зөвлөл, 1990)-ын дагуу чичирхийллийн түвшинд байлгах ба Европын
Парламентын болон 2002 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн Зөвлөлийн Европын Холбооны
2002/44 / EC зааврын Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хамгийн бага шатны шаардлагыг физик
нөлөөлөл (чичирхийлэл)-д ажилчид өртөхтэй холбоотой сайн туршлагыг Төслийн үйл
ажиллагаанд ашиглахыг зөвлөж байна.
3.3.

Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн холбогдох стандарт

Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментэд хамаарах Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн анхан шатны
бодлого, стандартыг Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хамгааллын байдлын бодлогыг
багтаасан Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн 2018 оны бодлого, журмын гарын авлагад тусгасан
болно. Энэхүү бодлого нь Компанийн ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хамгааллыг
хангах үндэслэл, удирдамжийн зарчмуудыг тодорхойлсон болно.
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн бизнесийн ёс зүйн дүрэм зэрэг бодлого, журмуудын гарын авлагын
гол хэсгүүдийг компанийн вебсайтаас авч болох ба олон нийтэд нээлттэй байна
(https://erdene.com/en/corporate/governance/). Сонгогдсон үйл ажиллагааны менежментийн
бодлогуудыг шаардлагатай тохиолдолд болон төслийн зээлдүүлэгчийн шаардлагаар
цаашид боловсронгуй болгож, барилга угсралт болон ашиглалтын үе шат эхлэхээс өмнө
нээлттэй болгоно.
3.4.

Хөндий алтны төслийн стандарт

Төслийн дагаж мөрдөх төлөвлөгөөтэй стандартыг Хүснэгт 3-т харуулав.
Хүснэгт 3 Хөндий алтны төсөлд санал болгож буй дуу чимээ, чичирхийллийн стандарт
Нөлөөлөл

Дуу чимээ

Агаараа
үлээгчдийн
хэт даралт

Хүлээн
авагч

Санал болгож буй төслийн
стандартууд

Тайлбар

Үйлдвэрлэл/
худалдаа
(өдрийн
болон
шөнийн
цагаар)

85 дБ(А) (8 цагийн дундаж)

Суурин
газар
(өдрийн
цаг)

55 дБ(А) (16 цагийн дундаж)

ОУСК-ийн Байгаль орчин, эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал (EHS)
удирдамжид үндэслэн ажилчдын
кемп, малчдын зуслангийн бүс дэх
06:00-18:00 цагийн хоорондох дуу
чимээний түвшин: Дуу чимээ (2007).

Суурин
газар
(шөнийн
цаг)

45 дБ(А) (8 цагийн дундаж)

Дуу чимээнд
мэдрэмтгий
газрууд

115 дБ нь 12 сарын
хугацаанд нийт
дэлбэрэлтийн 5% -иас
хэтрэхийг зөвшөөрөх
120 дБ-с хэтрэхгүй байх.

ОУСК-ийн Байгаль орчин, эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал (EHS)
удирдамжид үндэслэн ажилчдын
кемп, малчдын зуслангийн бүс дэх
18:00-6:00 цагийн хоорондох дуу
чимээний түвшин: Дуу чимээ (2007).
Тэсэлгээний хэт ачаалал ба Газрын
доргио чичирхийллээс үүссэн таагүй
байдлыг бууруулах техникийн суурь
аргачлалын дагуу 9.00-17.00 цагийн
хооронд тэсэлгээ хийх (ANZEC 1990).

140 дБ(C) (Оргил үе/Нэгэн
зэрэг ажиллах үеийн дуу
чимээний түвшин)
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Тэсэлгээний
гүний
чичирхийлэл

Чичирхийлэ
лд
мэдрэмтгий
газрууд

5 мм/сек (ширхгийн оргил
хурд)-ийг 12 сарын
хугацаанд нийт
дэлбэрэлтийн 5% хүртэлхэд
зөвшөөрөх.
10 мм/сек-с хэтрүүлэхгүй
байх.

Гарын
чичирхийлэл

Ажилчид

8 цагт 0.5 м/с2

Бүх биеийн
чичирхийлэл

Европын Парламентын болон
Зөвлөлийн 2002/44 / ЕС зааврыг
үндэслэн (2002)

8 цагт 1.15 м/с2
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4.

НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД БА
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТ

4.1.

Тойм

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь мэдрэмтгий өртөгчдөд, ялангуяа олон нийт болон
Төслийн ажилчдад нөлөөлөх төслийн дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөллийг багасгах,
удирдах зорилготой юм. Дуу чимээ, чичирхийлэл менежментийн хяналтаар нөлөөллийг
бууруулах шатлалын зарчмуудыг ашигладаг.
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ)-нд тусгасан нөлөөлөл, боломжид
үндэслэн Төслийн барилга угсралт, ашиглалт, хаалтын үе шатанд дараах хяналтын арга
хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Төслийн дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөллийг бууруулах, хянах гол менежментийн
хяналтыг Хүснэгт 4-т үзүүлэв.
Хүснэгт 4 Гол менежментийн хяналт

NV01

Дуу
чимээ,
чичирхийллээс
урьдчилан
сэргийлэх арга
хэмжээ

Хяналтын тайлбар

Баталгаажуулалт

Үйл ажиллагааны шат

●

Шаардлагатай
●
тохиолдолд
дуу
баригч,
чичирхийлэл
бууруулагчтай тоног
төхөөрөмж сонгох;

●

Тоног
төхөөрөмж,
машин механизмыг
шаардлагагүй үед
ажиллуулахгүй
байх;

●

Их
дуу
чимээ, ●
чичирхийлэл
үүсгэдэг
тоног
төхөөрөмж, ажлын
талбарт
сануулах
тэмдэг, тэмдэглэгээ
байршуулах
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Дуу
чимээ,
чичирхийллийн
стандарт
шаардлагыг
холбогдох
тоног
төхөөрөмж,
машин
механизмын
худалдан
авалтад
оруулах

X

X

X

Хаалт

Арга

Ашиглалт

/

Барилгажилт

Гарчиг
хэмжээ

Барилгажилтын
ѳмнѳх

ID
дугаар

X

Ажлын байрын
тогтмол
шалгалт,
хяналт,
аудитын
тайлан
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NV02

Дуу
чимээ,
чичирхийлэл
үүсгэдэг
төхөөрөмж,
машин
механизмын
хэрэглээ

●

●

NV03

NV04

Тэсэлгээний дуу
чимээ,
чичирхийллийг
багасгах

Орон
нутгийн
талуудын
оролцоо

Нэг зэрэг ажиллах ●
шаардлагатай хүнд
даацын
барилга
байгууламж, газар
●
шорооны
төхөөрөмжийн тоог
багасгах зорилгоор
газар
хөдлөлт,
барилгын
ажлын
хуваарийг гаргах;
Барилгын
тоног
төхөөрөмжийг
●
үйлдвэрлэгчийн
зааврын
дагуу
засвар
үйлчилгээ
хийх;

Барилгын
ажлын
төлөвлөгөө

-

X

X

X

Өндөр
дуу
чимээ,
чичирхийлэл
үүсгэдэг тоног
төхөөрөмжийн
засвар
үйлчилгээний
тайлан
Хөдөлмөр
хамгааллын
хэрэгслийн
тайлан

●

Ажлын байрын
тогтмол
шалгалт,
хяналт,
аудитын
тайлан

●

Овор хэмжээ ихтэй
тоног
төхөөрөмж,
чичирхийлэл
ихтэй
цэгүүдэд чимээ баригч
суурилуулах;

●

Нэн
тэргүүнд ●
тэсэлгээний
хуваарь гаргах

Тэсэлгээний
хуваарийн тухай
тэмдэглэл

-

-

X

-

●

Тэсэлгээний
хуваарийг
олон
нийт,
ажилчдад
мэдэгдэх

●

Уурхайн
үйл ●
ажиллагаанаас
үүсэж
болзошгүй

Оролцооны
тэмдэглэл

X

X

X

-

●

Дуу чимээг Төслийн
стандартад нийцүүлэн
бууруулахад
ажилчдыг хөдөлмөр
хамгааллын
хэрэгслээр хангах;

●

Их дуу чимээ гардаг
ажлын талбарт зөвхөн
зөвшөөрөлтэй
ажилчдыг нэвтрүүлэх;

●

Өндөр
дуу
үүсгэдэг
төхөөрөмжийн
тойронд дуу
бууруулагч
шаардлагатай
угсрах;
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өндөр дуу чимээний
талаар
уурхайн
талбайн ойролцоо
байж
болзошгүй
малчдад мэдэгдэх
NV05

Яриа, сургалт

●

Өндөр дуу чимээ, ●
чичирхийлэл
үүсгэдэг
төхөөрөмжийг
ашигладаг
бүх
ажилтнууд
тоног
төхөөрөмжийн
ашиглалтын талаар
тогтмол
сургалт,
харилцан
ярианд
хамруулах

Сургалтын
тэмдэглэл

X

X

X

NV06

Мониторинг

●

Урт
хугацааны ●
хяналт
хийх
зорилгоор Хүснэгт
6-т
мэдрэмтгий
өртөгчдийн
байршил дах дуу
чимээ,
чичирхийллийн
хяналтын цэгүүдийг
тодорхойлох

Мониторингийн

X

X

X

Дуу
чимээ, ●
чичирхийллийн эх
үүсвэр бүхий ажлын
байрыг
тогтсон
хугацаанд
хянаж,
ажилчдын
ажлын
цагийг тохируулж,
●
дуу чимээ, аливаа
чичирхийллийн
түвшинг
Төслийн
стандартаас
хэтрүүлэхгүй байх.

Ажлын байрын
тогтмол
шалгалт,
хяналт,
аудитын
тайлан

X

X

X

NV07

Мониторинг

●

●

X

байршлын
сонголт

X

Гомдол
гаргах
журмын бүртгэл

Дуу
чимээ,
чичирхийллийн
түвшинтэй
холбоотой аливаа
гомдлыг
бүртгэх,
түүнд хариу өгөхийн
тулд
гомдлын
журмыг ашиглах.
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4.2.

Зураг тѳслийн хяналт

Дуу чимээ, чичирхийлэлтэй холбоотой нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах
талаарх санал болгосон зураг тѳслийн хяналтыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:
●

Дуу чимээг бууруулах стандартад нийцсэн технологитой тоног төхөөрөмж,
машин механизмыг сонгох;

●

Ажилчдын бааз ба дизель генераторын хоорондох зайг хангалттай
хэмжээнд байлгах;;

●

Шаардлагатай, боломжтой бол дуу чимээ шингээдэг барилгын материалыг
ашиглах;

●

Шаардлагатай, боломжтой бол дуу чимээ ихтэй тоног төхөөрөмжид дуу
баригч ашиглах;

●

Боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, дизель генераторын хашлага
барих;

●

Дуу чимээ, чичирхийлэл ихтэй газруудад анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээ
суурилуулах;

●

Шаардлагатай, боломжтой бол илүү том чичирхийлэлт төхөөрөмж эсвэл
талбайд суурь төхөөрөмж суурилуулах.
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5.

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

5.1.

Хяналт, шинжилгээний шаардлагын ерөнхий байдал

Төслийн стандартад нийцсэн байдлыг үнэлэхийн тулд барилга угсралтын болон
ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлэх Хяналт, шинжилгээний арга хэмжээг энэ хэсэгт
тусгасан болно.
Хяналт нь Төслийн стандарттай нийцэхгүй үл нийцлийг залруулах ажиллагааг мөрдөн
шалгалтын үндсэн дээр тодорхойлно.
5.2.

Хяналт шинжилгээ хийх тогтолцоо

Төслийн үр дүнд бий болох дуу чимээ, чичирхийллийн хяналт шинжилгээг дараах
зорилтуудын дагуу хийж гүйцэтгэнэ:
•

Төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлэхээс өмнө нөлөөллийн үнэлгээнд ашигласан
бүтээн байгуулалт хийгдэхээс өмнөх дуу чимээний суурь үзүүлэлтийг
баталгаажуулах.

•

Шаардлагатай тохиолдолд, Дуу чимээний менежментийн төлөвлөгөөг хяналт
шинжилгээний мэдээлэлд үндэслэн дүгнэж, сайжруулалт оруулах.

•

Ажилчдын дуу чимээний түвшин ихтэй орчинд өртөх байршлуудад тавьж буй
хяналтуудын үр дүнтэй байдлыг үнэлж, ажлын байран дахь дуу чимээний шалгуур
үзүүлэлтийн шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.

•

Ойролцоо орших өртөмтгий бүлгийн байршиж буй газруудад дуу чимээний суурь
шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулж,
тэдгээрт тавьж буй хяналтын үр дүнтэй байдлыг үнэлэх.

Дуу чимээний хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэх байршлуудыг улсын стандарт
шаардлагуудын дагуу сонгоно. Үүнд: MNS 5002:2000 Ажлын байрны аюулгүй байдал ба
эрүүл мэнд. Дуу чимээ. Ерөнхий аюулгүй байдалд тавигдах шаардлагууд, болон 2002 оны
6 дугаар сарын 25-ны өдөр Европын Холбооны Захирамж 2002/44/EC болон биет бодисоос
ажилчдад үүсэх эрсдэлтэй холбоотой Эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын ерөнхий
шаардлагууд зэрэг багтана. Хяналт шинжилгээг хийж гүйцэтгэх байршлуудыг сонгохдоо
өртөмтгий бүлгүүд болон ажилчдын байршлыг харгалзан авч үзэх ба тухайн байршлуудад
тэмдэглэсэн дуу чимээний түвшнийг төлөөлсөн байхаар сонгоно. Дуу чимээний хяналт
шинжилгээг хийж гүйцэтгэх байршлуудыг сонгохдоо төсөлтэй холбоотой бус зам тээвэр гэх
мэт бусад эх үүсвэрээс үүсэх дуу чимээний нөлөөллийг бууруулахад анхаарна.
5.3.

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Эрдэнэ Монгол ХХК нь төслийн талбайн дах дуу чимээ, чичирхийлэл, шаардлагатай бол
төслийн талбайн гадна хяналт, шинжилгээний цэг сонгон дуу чимээ, чичирхийллийн
менежментийн гүйцэтгэлийг тогтмол үнэлнэ. Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн
гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ)-ыг Хүснэгт 5-д харууллаа.
Хүснэгт 5 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Давтагда
шгүй ID

ГҮҮ

ERD001_D2_Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Зорилт

Арга хэмжээ

Page i

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D2: ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

NV-KPI-01

NV-KPI-02

5.4.

Дуу чимээ, чичирхийллийн
түвшин төслийн стандартаас
давсан тохиолдлын тоо

Хүрэх үр дүн: 0

Ажилчид, нутгийн иргэдээс
ирсэн дуу чимээтэй
холбоотой гомдлын тоо

Хүрэх үр дүн: 0

Дуу чимээ,
чичирхийлэлтэй
холбоотой бүртгэгдсэн
ослыг багасгах, засаж
сайжруулах

Дуу чимээ,
чичирхийлэлтэй
холбоотой бүртгэгдсэн
ослыг багасгах, засаж
сайжруулах

Жил бүрийн төслийн
үйл ажиллагаанаас
үүдэлтэй дуу чимээ,
чичирхийлэлтэй
холбоотой ослын тоо

Дуу чимээ,
чичирхийлэлтэй
холбоотой бүртгэгдсэн
гомдлыг багасгах, засаж
сайжруулах

Хяналт, шинжилгээний гол арга хэмжээ

Төслийн дуу чимээ, чичирхийллийн нөлөөллийн менежментийн хяналтын үр нөлөөг үнэлэх
зорилгоор хяналт, шинжилгээний гол шаардлагыг Хүснэгт 6-д тусгалаа. Хяналт,
шинжилгээний үр дүнгээр дуу чимээ, чичирхийллийн түвшин Төслийн стандартаас давсан
тохиолдолд судалгаа хийж, сайжруулалт хийх, залруулах арга хэмжээг авах болно.
Хүснэгт 6 Хяналт, шинжилгээний арга хэмжээ - Дуу чимээ ба чичирхийлэл
ID

Сэдэв/ Төлөв

NV-MON-01

Өдөр, шөнийн
цагийн
дуу
чимээний
түвшин

Аргачлал
Дуу
чимээг
төхөөрөмж

Давтамж
хянах

Сар бүр

Байршил
● Ажилчид байрлах

бааз
● Малчид

түр

хугацаагаар
ашигладаг
малчдын
зуслангийн бүс
NV-MON-02

Дуу
чимээ,
чичирхийлэлтэй
ихтэй
ажлын
байр

Дуу чимээ, чичирхийллийн
түвшинг хянах төхөөрөмж

Сар бүр

Өндөр дуу чимээ,
чичирхийлэлтэй
хүдэр боловсруулах
үйлдвэрийн ажлын
байр

NV-MON-03

Дуу
чимээ,
чичирхийлэл
ихтэй
хөдөлгөөнт
хэрэгсэл
ашиглах

Дуу чимээ, чичирхийллийн
түвшинг хянах төхөөрөмж

Барилгажил
тын үед сар
бүр,
Ашиглалтын
үед улирал
тутамд

Тоног төхөөрөмжийн
зайн
талаарх
үйлдвэрлэгчээс
гаргасан
зөвлөмжийг мөрдөж
буй эсэх хянах

5.5.

Тѳлѳвлѳгѳѳг хянах, шинэчлэх

Барилгын үе шатанд тус менежментийн төлөвлөгөөг дор хаяж 6 сар бүр хянаж шинэчлэх
болно. Тогтмол үйл ажиллагаатай үед, Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг жилд нэг
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удаа хийж шаардлагатай засварыг оруулан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал болон Хөндий
алтны төсөл, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн үйл ажиллагааны хэрэгцээг хангана.
Тус төлөвлөгөө гар дээр нь очсон хүн бүр ямар нэгэн алдаа, орхигдуулсан зүйлс эсвэл
өөрчлөлтийн талаар ЭМААБООН-ны удирдлагад нэн даруй мэдэгдэнэ. Хэрэв үйл
ажиллагааны горимд чанарын өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол (Хөндийн алтны төслийн
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний бүтцэд Өөрчлөлтийн журмын
менежмент-д тодорхойлсны дагуу), тус Менежментийн төлөвлөгөөнд явцын өөрчлөлт
оруулж мөн болно.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page ii

“ЭРДЭНЭ МОНГОЛ” ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АГУУЛГА

Тайлан
Танилцуулга ...................................................................................................................... 1
Зорилго................................................................................................................................... 1
Хамрах хүрээ ......................................................................................................................... 1

Үүрэг хариуцлага .............................................................................................................. 3
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага .............. 3
Гол уялдаа холбоо ............................................................................................................... 4

Тѳслийн стандартууд ...................................................................................................... 6
Монголын холбогдох хууль болон стандартууд ............................................................ 6
Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж .................................................................. 6
Эрдэнэ Монгол компанийн холбогдох стандартууд ...................................................... 8

Тѳслийн нѳлѳѳллийг бууруулах арга хэмжээ ба удирдлагын хяналт ................. 10
Удирдлагын хяналтын тухай тойм .................................................................................. 10
Төслийн хэрэгжилт ............................................................................................................. 10
Нөлөөллийг илрүүлэх ба хэрэгжүүлэх арга хэмжээ .................................................... 11
Асуудлыг шийдэх арга зам ............................................................................................... 21
Ус дахин ашиглалт ба Менежмент ................................................................................... 22

Хяналт шинжилгээ ......................................................................................................... 23
Хяналт шинжилгээнд тавигдах шаардлагууд ................................................................ 23
Гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд (индикаторууд) ..................................... 23
Хяналт шинжилгээний үндсэн үйл ажиллагаа .............................................................. 24
Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх ........................................................................................ 24

Аудит хийх ба тайлагнах............................................................................................... 25
Аудит хийх ........................................................................................................................... 25
Бүртгэл хөтлөх .................................................................................................................... 25

Бусад менежментийн системийн бичиг баримтын давхцал .................................. 26
Товчилсон үгсийн жагсаалт, хэмжих нэгж................................................................. 27

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page iii

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь “Эрдэнэ Монгол” ХХК (цаашид “Эрдэнэ Монгол” гэх)-ийн
хэрэгжүүлэх “Хөндий” алтны төсөл (цаашид “ХАТ” эсвэл “Төсөл” гэх)-ийн Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө болно.
Зорилго
Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах цар хүрээг тодорхойлж, холбогдох
менежментийн нэгдсэн зохицуулалтыг хийх;

•

Гол оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Усны нөөцийн менежментийн
цуглуулж, нэгтгэх;

•

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарал бүхий харилцаа
холбоо, үйл ажиллагааг хангах, дүрэм журам, удирдамжийг дагаж мөрдөх;

•

Үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд (индикаторууд)-ын тусламжтайгаар хяналтшинжилгээ хийх, тайлагнах;

•

Мэргэшүүлэх сургалт, семинар зохион байгуулах;

•

Шаардлагатай өгөгдөл, мэдээ, мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх
зэрэгт оршино.

төлөвлөгөөнд

хамаарах

стандартуудыг

Хамрах хүрээ
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө нь уурхайн бүтээн байгуулалтаас эхлэн хаалтын
үе шат хүртэл “Хөндий” алтны төсөл хэрэгжих хугацааны туршид үндсэн болон гэрээт
гүйцэтгэгчийн усны нөөцтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хамарна. Тус менежментийн
төлөвлөгөө “Хөндий” алтны төслийн ус олборлолтоос авахуулан усны хүртээмж буурах,
усны хомстол бий болох зэрэг усны бүх асуудлуудыг хариуцах юм. Шаардлагатай
тохиолдолд Хүрэн цав, Босгын сайр болон төслийн бааз байрлах талбайн уст давхаргаас
өдөр тутам олборлох усны хэмжээг багасгаж, ус дахин боловсруулах, ашиглах боломжийг
дээд зэрэгт хүргэнэ. Мөн түүнчлэн орон нутгийн иргэдийн аж амьдрал, зэрлэг амьтдын
тогтвортой байдлыг хангадаг усны нөөцийн хамгаалалт, хяналт-шинжилгээ тусгагдсан
болно. Менежментийн төлөвлөгөөнд орон нутгийн түр зуурын гол горхины урсац, орон
нутгийн иргэдийн ашигладаг бага гүнд орших /өнгөний устай/ уст давхаргуудыг мөн адил
хамруулсан болно.
“Хөндий” алтны төслийн талбайн ерөнхий зураглалыг Зураг 1-ээс харна уу.
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Зураг 1. “Хөндий” алтны төслийн талбайд уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл олгогдсон
газрууд болон гүний худгуудын байршил
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх багийн бүрэлдэхүүн тус бүрийн үүрэг
оролцоо, хүлээх хариуцлагыг дараах хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 1. Гол үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал

Ахлах менежер
/VPs/ HSEC Leader(s)

HSEC Багийн
менежер

HSEC Багийн гишүүн



Үүрэг хариуцлага
Менежментийн төлөвлөгөөний төсвийг батална.



Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үзэл баримтлал, алсын
харааг тодорхойлно.



Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилт, хамрах хүрээг
тодорхойлж, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангана.



Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг
бололцоо, эх үүсвэрийг зохих түвшинд тогтооно.



Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлнэ.



Менежментийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагааг удирдан зохион
байгуулна.



Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хариуцна.



Менежментийн төлөвлөгөө төслийн бүх үндсэн ажилтнууд болон
гэрээт гүйцэтгэгч нарт нээлттэй, хүртээмжтэй байлгана.



Гэрээт гүйцэтгэгч ямарваа нэгэн ажлыг эхлүүлэхээс өмнө энэхүү
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан шаардлагад нийцэхүйц
өөрсдийн усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, хяналтын
журмыг боловсруулсан эсэхийг хариуцна.



Төслийн үйл ажиллагаа Менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох дүрэм
журмын дагуу явагдах үйл явцыг хариуцна.



Эрдэнэ
Монгол
компанийн
ажилтнуудыг
усны
нөөцийн
менежментийн
мэргэшүүлэх
сургалт,
семинарт
хамруулж
дадлагажуулах, туршлага нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.



Усны нөөцийн менежменттэй үл нийцэх зөрчлийг илрүүлж, засаж
залруулах, авах арга хэмжээг хянаж батлан хэрэгжилтийг хангана.



Усны нөөцийн менежментийн бүх зөвшөөрлийн бүрэн бүтэн байдлыг
хариуцна.



Усны нөөцийн хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөг боловсруулж,
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хуваарийг гаргана.



Менежментийн төлөвлөгөөний дагуу усны нөөцийн барилга
байгууламж (тухайлбал, цооногийн дэд бүтэц), ажилтнуудын болон
гэрээт гүйцэтгэгчийн ажлын байран дээр тодорхой хугацааны
давтамжтай аудит, хяналт шалгалт хийнэ.
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Албан тушаал



Талбайн хянагч

Гэрээт ажилтнууд /
гүйцэтгэгчид

Бүх ажилтнууд

Үүрэг хариуцлага
Байгаль орчны зөрчил, осол гэмтлийн талаар HSEC багийн менежерт
цаг алдалгүй мэдэгдэж, засаж залруулах арга хэмжээг авна.



Усны нөөцийн талаар бүх мэдээ, мэдээллүүдийг үнэн зөв бүртгэж
тайлагнана.



Үйл ажиллагаа менежментийн төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа
эсэхийг хянаж, үр дүнг оролцогч талуудад танилцуулна.



Менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох дүрэм журмын дагуу үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавина.



Бүх аюул эрсдэл, осол гэмтэл, зөрчлийг тухай бүр мэдэгдэнэ.



Осол гэмтэлд хүргэж болзошгүй үйл ажиллагаанаас зайлсхийнэ.



Усны нөөцийн талаар бүх мэдээ, мэдээллүүдийг үнэн зөв бүртгэж
тайлагнана.



Үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Усны нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөө (усны хяналт шинжилгээний тайланг хавсран)-г энэхүү
төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж, батлуулна.



Төслийн үйл ажиллагаа менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох
журмын дагуу явагдахад анхааран ажиллана.



Багийн бүрэлдэхүүний бүх гишүүдийг усны нөөцийн менежментийн
чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж, чадавхыг бэхжүүлнэ.



Эрдэнэ компанийн HSEC багийн менежерт осол тус бүрийг мэдэгдэж,
ослын шалтгааныг тогтоох, мөрдөн байцаах ажлыг зохион байгуулна.



Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж мөрдөнө.



Байгаль орчны болон аюулгүй байдлын осол гэмтлийн эрсдэл
учруулж болзошгүй үйл ажиллагаанаас зайлсхийнэ.



Бүх аюул эрсдэл, осол гэмтэл, зөрчлийг тухай бүрийг мэдэгдэнэ.

Гол уялдаа холбоо
Менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны уялдаа холбоо,
харилцан хамаарлыг дараах хүснэгтэд үзүүлэв.
Хүснэгт 2 – Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол харилцан хамаарал
Үүрэг оролцоо
Гүйцэтгэх захирал
болон Ахлах
менежер

Хариуцлага



Стратеги төлөвлөгөө боловсруулж гүйцэтгэгч ажилтнуудын үйл
ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангана.

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page 4

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үүрэг оролцоо

Хариуцлага



Стратеги
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлнэ.



Малчдын бүлэг, оршин суугчдыг хамруулан оролцогч талуудтай
зөвлөлдөнө.



Агаарын чанарт үзүүлж буй нөлөөллийн талаарх иргэдээс ирсэн
санал гомдлыг зохицуулж, шийдвэрлэнэ.



Иргэдийн санал гомдлыг гүйцэтгэх захирал болон ахлах менежерт
мэдээлэл хүргүүлнэ.

Үйл ажиллагаа:



Агаарын чанарын нөлөөллийг хамгийн бага хэмжээнд байлгахад
чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

Инженерчлэл, засвар
үйлчилгээ



Дуу чимээ, чичиргээний шаардлагад нийцүүлэн барилга байгууламж,
тоног төхөөрөмжид тогтмол засвар үйлчилгээ хийнэ.

HSEC баг
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Төслийн бүх үйл ажиллагаанд холбогдох стандартуудыг мөрдөнө (цаашид “Төслийн
стандартууд” гэх). Төслийн стандартууд дараах баримт бичгүүд хамаарна. Үүнд:
•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Олон улсын болон зээлдүүлэгч байгууллагуудын холбогдох стандарт,
удирдамж;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монголын холбогдох хууль болон стандартууд
Монголын холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичиг болон стандартуудын жагсаалтыг доор
гаргав. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг A2 Бодлого ба эрх зүйн орчин хэсгээс үзэж
танилцана уу.
Усны нөөцтэй хамаарал бүхий Монгол Улсын хууль болон стандартуудыг нэрлэвэл:
•

Усны тухай хууль (2012);

•

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль (2000);

•

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995);

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (1998);

•

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994).

Монгол Улсын стандартын товчилсон “MNS” тэмдэглэгээг Засгийн газрын тохируулагч
агентлаг Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас олгодог бөгөөд усны нөөцтэй холбоотой
дараах стандартуудыг баталсан байдаг. Энд:
•

MNS 4586:1998 Усны орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага;

•

MNS (ISO) 5667-1:2002 Усны чанар. Дээж авах 1-р хэсэг: Дээж авах хөтөлбөр
боловсруулах заавар;

•

MNS 4943:2015 Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус.
Ерөнхий шаардлага;

•

MNS 0899:1992 Унд, ахуйн зориулалттай усны төвлөрсөн хангамжийн эх
булгийг сонгох журам ба эрүүл ахуйн шаардлага;

•

MNS 3342:1982 Байгаль орчны хамгаалал, усан мандал Газрын доорх усыг
бохирдохоос хамгаалах ерөнхий шаардлага;

•

MNS 4047:1988 Байгаль орчныг хамгаалах Усан мандал Гадаргын усны
чанарыг хянах журам;

•

MNS 4288:1995 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний
технологи, түвшинд тавих үндсэн шаардлага.

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж
“Хөндий” алтны төслийг Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ)-ны санхүүгийн
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Тус банкны оролцоог хангахад ЕСБХБ-ны
2014 онд боловсруулсан “Байгаль орчин, нийгмийн бодлого” болон “Гүйцэтгэлийн
шалгуурууд”-ад нийцүүлэн төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
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Олон улсын түвшинд дараах удирдамж, хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг шалгарсан
бичигт тооцож түгээмэл хэрэглэдэг байна. Үүнд:
• Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны Гүйцэтгэлийн шаардлага (ГШ), 2014
он (түүн дотор ГШ-1: Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, асуудлын үнэлгээ ба
менежмент, ГШ-3: Нөөцийн үр ашигтай хэрэглээ, бохирдлоос сэргийлэх ба хянах);
•

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны ерөнхий удирдамж, 2007 он;

•

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Ус, эрүүл ахуйн ЭМААБО-ны удирдамж,
2007 он;

•

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт (ГС), 2012 он (түүн
дотор ГС-1: Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл болон нөлөөллийн үнэлгээ,
менежмент, ГС-3: Нөөцийн үр ашигтай байдал Бохирдлоос сэргийлэх)

•

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Ундны усны чанарын удирдамж, хянан
засварласан 3, 2004 он;

•

Хүнсний хууль эрх зүйн хорооны Савласан ундны усны ерөнхий стандарт
(байгалийн эрдэс уснаас бусад), 227-2001;

•

Европын Холбооны Зөвлөлийн 1998 оны 11-р сарын 03-ны өдрийн ундны усны
чанарын удирдамж 98/83/EC зэрэг болно.

Эрдэнэ Монгол компани нь өөрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн
шаардлага-1 буюу “Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, асуудлын үнэлгээ ба менежмент”д нийцүүлэн тодорхойлно. ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага-1 тус банкны санхүүгийн
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн төслүүдийн үлдэгдэл нөлөөллийн менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах нь нэн чухал хэмээн үздэг. Гүйцэтгэлийн шаардлага-1-ээс
хэсэгчлэн танилцуулбал:
•

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлт, харилцагч
талуудын оролцооны үр дүнг харгалзан Захиалагч нь Гүйцэтгэлийн
шаардлагыг хангахад чиглэсэн төслийн хэрэгжилтийн явцад байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэл ба нөлөөллийг бууруулах, бусад төрлийн гүйцэтгэлийг
сайжруулах багц арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. Төслийн төрлөөс
хамааран хэрэгжүүлэх хөтөлбөр нь үйл ажиллагааны бодлого, менежментийн
тогтолцоо, холбогдох дүрэм журам, туршилт судалгаа, байгаль орчин,
нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө гэгддэг капиталын хөрөнгө оруулалт
зэргээс нэгдсэн байдлаар бүрдэж болно.

Мөн түүнчлэн Гүйцэтгэлийн шаардлага-1-д дараах зүйлүүдийг тодорхойлсон байна:
•
Захиалагч нь тухайн улсын холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн
зохицуулалтын шаардлага, гүйцэтгэлийн шалгууруудыг хангахын тулд
БОНУТ/ESMS (Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын тогтолцоо)-г
хэрэгжүүлэх багийг бүрдүүлэх, багийн бүрэлдэхүүний үүрэг оролцоо, хүлээх
хариуцлагын хуваарилалтыг хийх, зохион байгуулах, чадавхыг бэхжүүлнэ.
•

Захиалагч нь талбай дээр ажиллаж буй гэрээт гүйцэтгэгч нарт зохих гэрээт
менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэн хэрэгжүүлснээр ESMS-ийн шаардлагыг
хангах асуудлыг хариуцна.
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•

Захиалагч нь хяналт-шинжилгээг хийж гүйцэтгэх өндөр түвшний хүчин
чадалтай систем, тоног төхөөрөмж, нөөц бололцоо, чадварлаг боловсон
хүчнийг бүрдүүлнэ. Захиалагч хяналт-шинжилгээний дүгнэлттэй тухай бүр
танилцаж, шаардлагатай тохиолдолд засаж залруулах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.

•

Захиалагч нь төслийн үйл ажиллагаа Гүйцэтгэлийн шаардлагад нийцэж
байгаа эсэх, Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем (ESMS),
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө (БОНМТ), Байгаль орчин,
нийгмийн үнэлгээний төлөвлөгөө (БОНҮТ) зэрэг төлөвлөгөөнүүдийг
хэрэгжүүлж байгаа эсэх, зохих асуудлаар харилцагч талуудын оролцоог
хангаж байгаа эсэх зэргийг багтаасан байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
гүйцэтгэлийн талаарх тайланг ЕСБХБ-д тухай бүр хүргүүлнэ.

Эрдэнэ Монгол компанийн холбогдох стандартууд
Эрдэнэ Монгол компани нь аж ахуйн нэгжийн хувьд өөрийн үйл ажиллагааг удирдан зохион
байгуулах, төслийг хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх стандартуудыг заасан Бодлого, журмын
гарын авлагыг 2018 онд боловсруулан гаргасан. Гарын авлагад Эрдэнэ Монгол компани
эрэл хайгуулын эхэн үеэс эхлэн дараах үндсэн чиглэлүүдээр өөрийн бизнесийн үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчны болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, удирдан
зохицуулахыг зорьдог хэмээн дурдсан байдаг:
•

Ландшафтын бүрэн бүтэн байдал, нөөцийн ашиглалт,

•

Хаягдал болон хортой бодисын зохицуулалт, устгал,

•

Усны чанар ба хүртээмж,

•

Байгаль орчны уламжлалт туршилт судалгаа,

•

Агаарын чанар,

•

Биологийн олон янз байдал ба экосистемийн үйлчилгээ,

•

Тусгай ашигт малтмалын төсөл зэрэг чиглэлүүд орно.

Энэхүү гарын авлагад компанийн үйл ажиллагаа, эрсдэлийн менежментийг үнэлэх
аргачлалыг тодорхойлох,төслийн байгаль орчны менежменттэй холбоотой гүйцэтгэлийн
хяналт-шинжилгээ хийх нь нэн ач холбогдолтой болохыг онцолсон байдаг.
Гарын авлагад Эрдэнэ Монгол компани нэг жилийн хугацаанд хийхээр төлөвлөж санал
болгож буй үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн зорилт, шаардлагатай нөөц бололцоог тусгасан
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой гэж заасан. Байгаль орчны
менежментийн ажлыг дүгнэх зорилгоор гарын авлагад дараах гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон.
•

Төсөл тус бүрд зориулан Байгаль орчны менежментийн тогтолцоог бий
болгож хэрэгжүүлнэ.

•

Төсөл тус бүр хээрийн бааз, өрөмдлөгийн талбай, түр зуурын зам зэргээс
үүдэлтэй эвдрэлийг арилгах тодорхой хэмжээний нөхөн сэргээлтийн ажлыг
хийж гүйцэтгэнэ.

•

Жилийн эцсийн эд хөрөнгө, материалын болон нүүрстөрөгчийн тайланг
хүргүүлнэ.

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

•

Төсөл тус бүр байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд хөрөнгө оруулалт
хийнэ.

•

Биологийн нөхөн сэргээлтийн урьдчилсан туршилт судалгаа хийж гүйцэтгэнэ.

•

Компанийн гүйцэтгэх захирал ахлах менежерийг томилох бөгөөд ахлах
менежер нь дээр дурдсан шалгуур үзүүлэлтүүдээр хяналт-шинжилгээ хийж,
сар бүр дотоодын тайланг боловсруулна. Тайланг жилд дор хаяж нэг удаа
олон нийтэд ил тод байдлаар танилцуулна.

•

Зарим тохиолдолд Эрдэнэ Монгол компани нь үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг
сайжруулах зорилгоор байгаль орчны нөлөөллийн хяналт-шинжилгээ хийх
хууль ёсны гуравдагч этгээдийг шалгаруулж болно.
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ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА
УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ
Удирдлагын хяналтын тухай тойм
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн “Хөндий” алтны төслийн
барилга угсралт, ашиглалт болон хаалтын үе шатанд дараах хяналтын арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
Тодорхойлогдсон усны нөөцийн нөлөөллийн жагсаалт, тэдгээрийн хяналт болон
баталгаажуулах арга хэрэгслийг Хүснэгт 3-т харуулав.
Төслийн хэрэгжилт
Усны нөөцийн менежментийн арга хэмжээг ашиглалтын Усны хяналт-шинжилгээний
төлөвлөгөө (УХШТ) болон Хүснэгт 3-т заасны дагуу гол удирдлагын хяналтын шаардлагыг
тусгасан холбогдох дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.
Эрдэнэ Монгол компани УХШТ-өөр дамжуулан гадаргын болон газрын доорх ус, үерийн
гамшиг, элэгдэлтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нэгдсэн арга
барилыг хэрэгжүүлэх юм. УХШТ нь гадаргын ус (үерийн ус гэх мэт) болон газрын доорх усны
түвшинд мониторинг хийх зэрэг тус бүрчлэн авах арга хэмжээг тодорхойлсон журмуудыг
танилцуулна. Түүнчлэн мэдээллийн чанарт үнэлгээ /QA - Quality Assessment/ болон
чанарын хяналт /QC-Quality control/ хийх талаар дэлгэрэнгүй танилцуулахын зэрэгцээ ХАТ
нь суурь өгөгдөлд гарсан ямарваа нэгэн өөрчлөлтийн ач холбогдлыг хэрхэн үнэлэх,
шаардлагатай тохиолдолд нөлөөллийн бууруулах нэмэлт арга хэмжээ авах эсэхийг
тодорхойлно.
УХШТ нь төслийн нөлөөллийн талбайд усны нөөцийн тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг
тогтоох аргачлал, менежментийн нэмэлт үйл ажиллагааг танилцуулна. Мөн түүнчлэн
барилгын угсралтын ажил эхлэхээс өмнө цуглуулах шаардлагатай нэмэлт суурь өгөгдлөөс
гадна KT болон BS худгийн талбайгаас олборловол зохих газрын доорх усны хэмжээний
тооцооллыг санал болгох юм. Улмаар өгөгдлүүдийг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийснээр газрын
доорх ус олборлолтын нөлөөллийн тойрогт оршин суугаа малчид, газрын доорх уснаас
хамаарал бүхий экологи зэрэг өртөмтгий хэрэглэгчдийг хамгаалах, газрын доорх усны
түвшин болон чанарыг үнэлэх гүйцэтгэлийн тоон шалгуур үзүүлэлтийг тогтооно. Дээрх
үнэлгээнүүдийг хийсний үр дүнд УХШТ болон Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд
төслийн хэрэгжилтийн явцад нэвтрүүлэх хэрэгтэй менежментийн аргачлал, усны нөөцийн
гүйцэтгэлийн тоон шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинээр нэмж оруулах шаардлага үүсч
болзошгүй.
Ус ашиглалтын нөлөөллийн түвшин зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд хүрсэн, аль эсвэл түүнээс
хэтэрсэн тохиолдолд усан хангамжийн хувийн худгуудын ундаргыг өөрчлөх, эсвэл KT болон
BS талбайн нөлөөллийн тойрогт хамаарах малчдын усны хүртээмжийг олборлолт
явуулахаас өмнөх үетэй адил хэвийн байлгахын тулд дэд бүтцийг сайжруулах, тусалж
дэмжих байдлаар газрын доорх усны олборлолтод горимыг өөрчилж болно. Тэдгээр
өртөмтгий хэрэглэгчдэд төслийн үйл ажиллагаанаас гарсан нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээг санал болгох замаар буурсан усны хүртээмжийг зохицуулж, тодорхой хугацаанд
нөхөн төлбөр олгоно. Мониторинг хийснээр ус олборлолтоос шалтгаалан усны түвшин
буурч, малчдын усны хүртээмж хомстох эрсдэлийг эрт илрүүлэх боломжтой болно.
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Эдгээр арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь малчдын худгуудад үзүүлэх ямарваа нэгэн
нөлөөллийг тодорхойлж, шаардлагатай үнэлгээг хийх, нөлөөллийг бууруулах давхар ач
холбогдолтой. Төсөлд зориулан боловсруулсан Санал гомдлын тогтолцоо нь малчдын
усны хүртээмж болон тэдгээрийн худагт үзүүлэх нөлөөлөлтэй холбоотой санал гомдлыг үр
дүнтэй шийдвэрлэх журам бүхий арга зам юм.
Хүснэгт 3-т Хөндий алтны төслийн бүх ажилтнууд болон гэрээт гүйцэтгэгч нарын дагаж
мөрдөх удирдлагын хяналтын тогтолцоог харуулав.
Нөлөөллийг илрүүлэх ба хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Нөлөөллийг илтгэх шинж тэмдэг, тогтоогдсон тохиолдолд авах арга хэмжээний талаарх
мэдээлэл энэ хэсэг болон дэд хэсэгт багтсан бөгөөд нэмэлт суурь түвшний мэдээллийн
харьцуулалтын дараагаар УХШТ-нд дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлнэ.
Усны тогтсон түвшин улирлын дундаж түвшний бууралтаас их, эсвэл ус хэрэглэгчдийн
зүгээс усан хангамжтай холбоотой асуудлууд бий болох, аль эсвэл урт хугацаанд тогтсон
усны чанарын чиг хандлагад огцом өөрчлөлт ажиглагдах явдал нөлөөллийг илтгэнэ. Энэхүү
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө нь нөлөөллийг илрүүлэх шинж тэмдэг,
сэрэмжлүүлэг, авах арга хэмжээний тухай ерөнхий байдлаар танилцуулах бол УХШТ-ний
4.3.1 ба 4.3.2. дэд хэсэгт дэлгэрэнгүй тайлбарлана.
Газрын доорх усны түвшин
Хяналтын цооногуудад газрын доорх усны түвшний (ихэссэн эсвэл буурсан) өөрчлөлт
ажиглагдвал нөлөөллийн сэрэмжлүүлэг болж, цаашид үнэлгээ хийх шаардлага бий болно.
Түвшний өөрчлөлтийн хандлага дор хаяж гурван удаагийн хэмжилтээр тэмдэглэгдсэн байх
ёстой. Мөн түүнчлэн газрын доорх усны түвшинтэй холбоотой санал гомдол ирсэн
байршилд үнэлгээ хийж эхэлнэ. Газрын доорх усны хяналтын сүлжээ нь өртөмтгий
хэрэглэгчдэд гарсан газрын доорх усны нөлөөллийн үнэлгээг урьдчилсан байдлаар хийж
гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлдэг.
Хэрэв газрын доорх усны түвшний мэдээлэлд суурилсан үнэлгээгээр тухайн нөлөөлөл нь
ус олборлолтоос шууд эсвэл дам хамааралтай гэсэн дүгнэлт гарвал нөлөөллийг бууруулах
зохих арга хэмжээ авч нөхөн төлбөрийг олгоно.
Газрын доорх усны түвшинд тулгуурлан үнэлгээ хийхэд дараах алхмуудыг баримтална:
•

Мониторингийн худгуудаас мэдээллийг цуглуулж, үнэн зөв, нарийвчлал
сайтай эсэхийг шалгах;

•

Хур тунадас болон бусад ус ашиглалттай холбоотой мэдээллийг (жишээлбэл,
худгийн ус олборлолтын хэмжээ, малчдын усны хэрэглээ) цуглуулж
мониторингийн худгууд дахь усны түвшинтэй харьцуулах;

•

Гидрогеологийн
нэг
структурт
хамаарах
мониторингийн худгуудын усны түвшинг судлах;

•

Суурь түвшин болон урт хугацааны чиг хандлагыг харьцуулах боломжтой бол
статистик өөрчлөлтийг шинжлэх;
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•

Концепци, ерөнхий зураглалыг гаргах, боломжтой бол газрын доорх усны
урсгалын загварыг боловсруулах (жишээлбэл, усны түвшин буурах төлөвтэй
байсан эсэх);

•

Усны түвшний өөрчлөлтийн шалтгааныг тогтоох – тодорхой бус байдлыг
арилгахад шаардлагатай өгөгдлийг цуглуулж, нэгтгэх;

•

Ус хадгалалтын барилга байгууламжаас ус гоожиж усны түвшинд өөрчлөлт
орсон бол нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг
тодорхойлох зорилгоор тухайн байгууламжийн инженерийн үнэлгээг хийж
гүйцэтгэх;

•

Өртөмтгий хэрэглэгчид (ус хэрэглэгч, газрын доорх уснаас хамааралтай
ургамлан бүрхэвч гэх мэт)-ийг тодорхойлох, нөлөөллийн хэмжээг үнэлэх;

•

Үнэлгээг хянах, нөлөөллийг бууруулах/арилгах арга хэмжээ авах
шаардлагатай эсэхийг баталгаажуулах, аргачлалыг (гүн ихтэй худгуудыг
өрөмдөх гэх мэт) сонгож хэрэгжүүлэх юм.

Байгалийн гаралтай өөрчлөлтийг газрын доорх усны олборлолтоос үүдэлтэй нөлөөллөөс
ялгахын тулд бага гүнд орших ус /өнгөний ус/-ны түвшний мониторингийн мэдээллийн хур
тунадас, цаг уурын мэдээлэлтэй харьцуулж үнэлнэ.
Газрын доорх усны олборлолтоос үүдэлтэй нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтэд усны түвшний
бууралтын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ хамаарна. Зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд буурсан, аль эсвэл
түүнийг давсан тохиолдолд усан хангамжийн хувийн худгуудын ундаргыг өөрчлөх, эсвэл NK
сав газрын талбайн нөлөөллийн тойрогт хамаарах малчдын усны хүртээмжийг олборлолт
явуулахаас өмнөх үетэй адил хэвийн байлгахын тулд дэд бүтцийг сайжруулах, тусалж
дэмжих байдлаар газрын доорх усны олборлолтод горимыг өөрчилж болно.
Эдгээр арга хэмжээг ус олборлолтоос шалтгаалан малчдад учирсан ямарваа нэгэн
хохирлыг зургаан сараас хэтрүүлэхгүй хугацаанд авч хэрэгжүүлэхээр зохицуулна. Малчдын
усны хүртээмж багассан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор одоогийн ашиглагдаж байгаа
худгийн дэд бүтцийг өөрчлөх, эсвэл түүнийг өөр дэд бүтцээр орлуулж болно. Усны түвшин
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс ихээр буурсныг илтгэх тохиолдолд цооногийн талбай дээр
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авч эхлэхээс өмнө нөлөөлөлд өртсөн хэрэглэгчдийг
өргөн хүрээнд хамруулж үйл ажиллагааг хэлэлцэх хэрэгтэй юм. Энэхүү бүх үйл явцыг
менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхой тусгаж өгнө.
Хяналт-шинжилгээний цэгүүдэд газрын доорх усны түвшин болон усны чанар их хэмжээгээр
өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын удирдлагын дараах хувилбаруудаас сонгож
хэрэгжүүлнэ. Энд:
•

ажиглагдсан нөлөөллийг бууруулах, арилгахын тулд сонгосон цооногуудын
ундаргыг тохируулах

•

боломжит байршлуудад нэмэлт ашиглалтын цооногуудыг өрөмдөх;

•

дээр дурдсан арга хэмжээ нөлөөллийг бууруулахад нөлөөлөхгүй байвал
нөхөн төлбөр олгох аргыг хэрэглэнэ.

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page 12

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Газрын доорх усны чанар
Хяналтын цооногуудад газрын доорх усны чанарын өөрчлөлт илт ажиглагдвал нөлөөллийн
сэрэмжлүүлэг болж, цаашид үнэлгээ хийх шаардлага бий болно. Усны чанарын
өөрчлөлтийг чиг хандлага дор хаяж гурван удаагийн шинжилгээгээр илрэх ёстой. Энд
тухайн нутгийн онцлогоос хамааран усны чанар өөр гарсан тохиолдол хамаарахгүй ба
үүнийг давтан шинжилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай юм. Мөн газрын доорх усны
чанартай холбоотой санал гомдол ирсэн байршилд үнэлгээг эхлүүлнэ.
Газрын доорх усны чанарын үнэлгээ дараах алхмуудтай явагдана:
•
Мэдээлэл үнэн зөв гэдгийг баталгаажуулах зорилгоор хээрийн болон
лабораторийн шинжилгээний өгөгдөл, усны чанарын стандартуудыг нэгтгэж
шалгах;
•

Хур тунадасны болон ус ашиглалтын (олборлолтын) мэдээллийг нэгтгэж усны
чанарын мэдээлэлтэй харьцуулах;

•

Суурь түвшин болон урт хугацааны чиг хандлагыг харьцуулах боломжтой бол
статистик өөрчлөлтийг шинжлэх;

•

Гидрогеологийн нэг структурт хамаардаг, хэвийн бус үзэгдлийн эх үүсвэр
байж болзошгүй хэсгийн ойр орчмын мониторингийн худгуудын усны чанарыг
судлах;

•

Концепци, ерөнхий зураглалыг гаргах (жишээлбэл, усны чанарт өөрчлөлт
гарах төлөвтэй байсан эсэх);

•

Усны чанарын өөрчлөлтийн шалтгааныг тогтоох – тодорхой бус байдлыг
арилгахад шаардлагатай өгөгдлийг цуглуулж, нэгтгэх;

•

Нөлөөлөлд өртөмтгий хэрэглэгчид (ус хэрэглэгч, газрын доорх уснаас
хамааралтай ургамлан бүрхэвч гэх мэт)-ийг тодорхойлох, нөлөөллийн
хэмжээг үнэлэх;

•

Үнэлгээг хянах, нөлөөллийг бууруулах/арилгах арга хэмжээ шаардлагатай
эсэхийг баталгаажуулах, арга хэмжээний аргачлалыг сонгож хэрэгжүүлэх юм.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 1 – Удирдлагын хяналтын тогтолцооны үндсэн аргууд

Гадаргын болон газрын
доорх усны чанарын
хамгаалалт
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•
•

Усны ашиглалтын хяналт-шинжилгээ хийнэ,
Хаягдал усыг цэвэршүүлэх, дахин ашиглах
замаар усны нөөцийг хамгаална.

Хөрс болон ус руу аюултай хорт бодис нэвтрэн
урсах эрсдэлийг бууруулахын тулд дараах
байдлаар хяналтыг зохион байгуулна:
• Цэвэршүүлэх,
устгах
батлагдсан
инженерийн арга байхгүй бүх аюултай хорт
бодисыг тэдгээрийг цэвэрлэх, устгах арга
батлагдах хүртэл талбай дээр зохих журмын
дагуу тодорхой нөхцөлд хадгална;
• “Хөндий”
алтны
төслийн
барилгын
угсралтын явцад ашиглагдаж буй тээврийн
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөс шатахуун, тос
болон
бусад
шингэний
асгаралтыг
багасгахын тул тогтмол механик хяналтын
үзлэг хийнэ;
• Шатахуун, тос болон химийн бодисын
агуулах сав нь хөрсөнд шууд асгарч
урсахаас урьдчилан сэргийлэх хоёрдогч
агуулахтай байна;
• Аюултай бодис асгарч бохирдсон хөрсийг
бохирдуулагч
бодисыг
зайлуулах,
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Баталгаажуулах
аргачлал

Ус ашиглалтын
мэдээлэл
Хяналт шалгалтын
мэдээлэл
Ашиглалтын
журамтай нийцэх
эсэх
Тээврийн
хэрэгслийн
засварын
үйлчилгээний
хуваарьтай нийцэх
эсэх
Механик хяналтын
үзлэг

-

-

Хаалт

WR02

Ус ашиглалт болон
нөөцийн тогтвортой үр
ашиг

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

WR01

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

X

X

-

X

X

X

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гадаргын усны менежмент

сэргээх

•

•
•

•

Зам, шугам хоолойн гарцыг гадаргын болон
ёроолын усны урсацийг хязгаарлахгүй, саад
болохгүй байхаар суурилуулна;
Үерийн усыг гадагшлуулах, орон нутгийн
усны төлөв байдлыг хадгалж үлдэх
боломжийг бүрдүүлсэн ус зайлуулах
хоолойтой зам гүүрийг барина;
Байгалийн урсацтай газруудыг хаалт болон
бусад төрлийн хамгаалалтын хэрэгслээр
хашиж хамгаална;
Барилгын угсралтын ажил, суваг шуудуу
татах, түр зуурын зам тавих, бусад газар
шорооны ажлыг хийж гүйцэтгэх явцад
урсцын голдрилд үүссэн богино хугацааны
эвдрэлийг ажил бүрэн дууссаны дараа
нөхөн сэргээж тогтворжуулна;
Хүчтэй
аадар
борооны
дараагаар
тунадасны тээвэрлэлтийн хэмжээ ихсэхээс
урьдчилан сэргийлэхийн тулд барилгын
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X

X

X

X

замаар

Барилгын угсралтын болон засварын ажлын явцад
гадаргын усны байгалийн горимыг эвдэхээс
зайлсхийх,
эвдсэн
тохиолдолд
нөлөөллийг
бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авна:
•
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нөхөн

Хаалт

саармагжуулах,
цэвэрлэнэ.
WR03

Баталгаажуулах
аргачлал

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

•

•

WR04

Усны шалгуур үзүүлэлт

•

•

•
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Баталгаажуулах
аргачлал

Хаалт

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

X

X

X

-

угсралтын үед элэгдлийн болон тунадасны
хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ;
Барилгын угсралтын ажлын явцад үерийн ус
их хэмжээгээр урсаж ирэхээс хамгаалах
зорилгоор ус зайлуулах байгууламж,
инженерийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ;
Боломжтой/шаардлагатай
бол
шугам
хоолойн малталтын түр зуурын ус зайлуулах
сувгийг огтолсон үед суваг шуудуу
таслагчийг суурилуулах.
Засгийн газрын тогтоол дээр үндэслэн ус
олборлолт, ус гадагшлуулах аргачлал,
хаягдал
усны
чанарын
шалгуур
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ.
Шалгуур үзүүлэлтүүдийн тогтмол үнэлгээнд
газрын доорх усны суурь болон ашиглалтын
үеийн түвшин, усны олборлолт эхэлснээс
хойших
усны
чанарын
мэдээллийг
харгалзана.
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг 2
жилд нэг удаа шинэчлэх бөгөөд Хөндий
алтны төслийн ус нөөцийн менежментэд
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тохирч байгаа
эсэхийг
шалгах
зорилгоор
шалгуур
үзүүлэлтүүдийг
хээрийн
хэмжилтийн
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Ус ашиглах
зөвшөөрөл
Байгаль орчин,
ногоон хөгжил,
аялал жуулчлалын
яаманд хүргүүлэх
усны тайлан
Хаягдал усны
стандарт
Усан сангийн
зөвшөөрөл

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

мэдээлэлтэй харьцуулна.

Баталгаажуулах
аргачлал

Хаалт

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

X

X

X

-

X

X

X?

-

TTS ажилтнууд
болон гэрээт
гүйцэтгэгч нарыг
хамруулсан байгаль
орчны болон усны
чиглэлийн
шаардлагатай
сургалт семинар
Шалгуур
үзүүлэлтийн
үнэлгээний тайлан

WR05

Хаягдал усны
боловсруулалт/
цэвэршүүлэлт

•

Саарал болон хаягдал усыг цэвэрлэгээний
цогц байгууламжид цэвэршүүлнэ. Саарал
усыг цэвэршүүлж, түүхий усны хэрэглээг
багасгах боломжтой тохиолдолд дахин
ашиглана.

WR06

Ус ашиглалтын нөлөөлөл

•

Хөндий алтны төслийн нөлөөллийн талбайн
хүрээнд газрын доорх усны түвшинг тогтмол

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ
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Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөөний
хянасан/шинэчилсэн
хувилбар
Хээрийн
хэмжилтийн бүртгэл

Хээрийн
хэмжилтийн бүртгэл

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

хянаж нэмэлт суурь түвшинг тодорхойлно.
• Байгалийн гаралтай өөрчлөлтийг газрын
доорх
усны
олборлолтоос
үүдэлтэй
нөлөөллөөс ялгахын тулд бага гүнд орших
ус /өнгөний ус/-ны түвшний мониторингийн
мэдээллийн хур тунадас, цаг уурын
мэдээлэлтэй харьцуулж үнэлнэ.
• Газрын доорх усны олборлолтоос үүдэлтэй
нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг усны
түвшний
бууралтын
зөвшөөрөгдсөн
хэмжээтэй хамт харьцуулна.
• Мэдрэгч дээр заасан газрын доорх усны
түвшний бууралтын заагийг хамааруулан ус
олборлолтын нөлөөллийн шалгууруудыг
судална.
• Авах арга хэмжээг холбогдох хяналтшинжилгээний төлөвлөгөөнд тусгана.
Хяналт-шинжилгээний цэгүүдэд газрын доорх
усны түвшин болон усны чанар их хэмжээгээр
өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын удирдлагын
дараах хувилбаруудаас сонгож хэрэгжүүлнэ:
• ажиглагдсан
нөлөөллийг
бууруулах,
арилгахын тулд сонгосон цооногуудын
ундаргыг тохируулах;
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Баталгаажуулах
аргачлал

Усны нөөцийн
хяналтшинжилгээний
төлөвлөгөө

Хаалт

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D3 БҮЛЭГ: УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

•

Баталгаажуулах
аргачлал

Хаалт

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

-

X

X

-

боломжит байршлуудад нэмэлт ашиглалтын
цооногуудыг өрөмдөх;

•

дээр дурдсан арга хэмжээ нөлөөллийг
хангалттай бууруулахгүй тохиолдолд нөхөн
төлбөр олгох зэрэг орно.
Хөндий алтны төслийн санал гомдлыг хүлээн авч,
шийдвэрлэх тогтолцоог хэрэгжүүлнэ.

WR07

Усны нөөцийн
хяналтшинжилгээний
төлөвлөгөө
Олон нийтийн санал
гомдол, тэдгээрийг
зохицуулж
шийдвэрлэх журам

WR08

Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлын сургалт

Хөндий алтны төслийн бүх ажилтнууд болон усны
нөөцтэй холбоотой үйл ажиллагаанд оролцож буй
гэрээт гүйцэтгэгч нар хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлын сургалтад хамрагдана. Энд усны нөөцийн
хамгаалалт, түүний менежментийн талаар мөн адил
орно.

WR09

Мэргэшүүлэх тусгай
сургалт

Мэргэжилтнийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх сургалтад
байгаль орчны болон усны хяналт-шинжилгээ хийх,
дээж авах ажлыг хариуцах гол ажилтныг хамруулна.
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Сургалт/
хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлын
сургалт/
хээрийн тэмдэглэл,
бүртгэлийн бүрэн
бүтэн байдлын
хяналт
Сургалтын бүртгэл

X

X

X

-

X

X

X

-

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
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WR10

Дээж авах аргачлалын
сургалт

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Төслийн хяналт-шинжилгээ, усны дээж авахад
оролцож байгаа бүх ажилтнууд дээж авах аргачлал
болон усны чанарт дүн шинжилгээ хийх, чанарыг
хянах сургалтад хамрагдана.
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Баталгаажуулах
аргачлал

Сургалтын бүртгэл

X

X

X

Хаалт

Хяналтын тодорхойлолт

Ашиглалт

Чиглэл / Үйл ажиллагаа

Барилгын угсралтын
үе

Дахин
давтагдахгүй
ID

Барилгын угсралтын
ажлын өмнө

Хэрэгжүүлэх үе шат

-

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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Асуудлыг шийдэх арга зам
Усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулахад дараах
арга замыг хэрэгжүүлнэ:
•

Үерийн усыг гадагшлуулах, орон нутгийн усны төлөв байдлыг хамгаалахын
тулд ус зайлуулах хоолойтой замыг барих, үүнд төслийн үйл ажиллагаа
хэрэгжүүлж байгаа талбай орохоос гадна тус талбайгаас гадна хэсэгт
сайжруулах шаардлагатай зам талбай хамааралтай.

•

Үерийн уснаас хамгаалах ус зайлуулах байгууламжийг барьж, инженерийн
хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд үерийн цэвэр усыг ойр орчмын
талбай руу чиглүүлж урсгана.

•

Усны алдагдал, ус гоожих эрсдэлийг багасгах зорилгоор ус дамжуулах
хоолойг газрын хөлдөх гүнээс доош суурилуулан агаар сэлгэх, тусгаарлах
хавхлагуудыг байрлуулна.

•

Усан хангамжийн гол шугамууд дээр усны алдагдлыг мэдрэгч нэмэлт
багажийг суурилуулах боломжийг судалж, усны алдагдлыг багасгана.

•

Усны шугам хоолойнуудад тогтмол хяналтын үзлэг хийж, бүрэн бүтэн
байдлыг шалгаж, ус алдагдах эрсдэлийг үнэлнэ.

•

Төслийн барилга байгууламж, дэд бүтэц (жишээлбэл, төслийн зам) тур
зуурын гадаргын устай, эсвэл гүехэн газартай огтлолцож байвал гарам барих,
ус дамжуулах хөндий хоолойг суурилуулна. Ус дамжуулах хөндий хоолойг
ашиглах тохиолдолд байршлыг тусгайлан тодорхойлж, үерийн усны урсгал
хангалттай өнгөрөх, ус дамжуулах хоолойн дээд ба доод хэсгүүд их
хэмжээгээр элэгдэхгүй байх байдлаар байрлуулна. Ус дамжуулах хоолойг
энгийн байршилд 10 жилд 1 удаа, усны эх хэсэгт 100 жилд 1 удаа үерийн усыг
өнгөрүүлэх тэсвэртэй байхаар тооцоолж байршуулна.

•

Аюултай, хортой барилгын материал, шатахуун, тос, химийн бодисын
агуулахыг битүү, үл нэвтрэх байхаар барина.

•

Хөндий алтны төслийн талбай дээр гадаргын ус зайлуулах системийг
байгуулахад дараах зүйлсийг мөрдөнө:
o

Бохирдолтой байж болзошгүй талбайн гадаргын урсац, шууд бус
хаягдал ойр орчмын гол горхи, суваг, хөрс, газрын доорх усанд
нөлөөлөхөөс зайлсхийх зорилгоор түүнийг цэвэршүүлэн ашиглана.

o

Газрын тосны бохирдлын эрсдэлгүй талбайд галын хяналтын системээр
урсах усыг зайлуулж, дахин ашиглахаар боловсруулна.

o

Гүехэн уст давхарга, түр зуурын гадаргын ус зайлуулах суваг гэх мэт
тойромд газрын тос, шатахууныг цутгахгүй байх үүднээс үл нэвтрэгч
сувгийг хэрэглэнэ.

o

Ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа явуулаагүй талбайн борооны усыг
бохирдлоос сэргийлэх зориулалтаар хуримтлуулж, ашиглана.
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Ус дахин ашиглалт ба Менежмент
Хөндий алтны төсөл үйл ажиллагааныхаа бүх үе шатанд усаа хэрхэн хамгаалж байгаагаас
усны дахин ашиглалт, нэвтрүүлсэн менежментийг харах боломжтой. Төслийн зураг төсөвт
болзошгүй бохирдлын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой нөлөөллийг багасгах зориулалт
бүхий гадаргын усны менежментийг тусгасан. Ус зайлуулах системийг төлөвлөхдөө
бохирдлын эх үүсвэр байж болзошгүй үйл ажиллагаа, үйл явцаас гарч буй усыг
хуримтлуулдаг, харин бохирдоогүй усыг байгалийн урсгал дагуу гольдролд чиглүүлдэг
байхаар шийдвэрлэнэ.

ERD001_D3_Усны нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page 22

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээнд тавигдах шаардлагууд
Малчид болон тэдний ус хүртээмж зэрэг өмнө тодорхойлсон өртөмтгий хэрэглэгчдэд үзүүлж
буй нөлөөллийг тогтоох үйл явцыг энэхүү Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө, Усны
хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөнд тус тус тусгасан. Энд KT, BS цооногийн талбайгаас
олборлосон усны бодит хэмжээг олборлохоор төлөвлөсөн хэмжээтэй харьцуулж, төслийн
хил заагийн нөлөөллийг тогтоох зорилгоор хэд хэдэн тогтсон байршилд гүний худгуудын
усны түвшинг хянана.
Ашиглалтын үе шатанд авч хэрэгжүүлэх Төслийн стандарттай нийцэхүйц хяналтшинжилгээний арга хэмжээг энэ хэсэгт тайлбарлав.
Хяналт-шинжилгээний үед Төслийн стандартад үл нийцэх зөрчил илэрвэл шалтгааныг
тодруулж, засаж залруулах арга хэмжээ авна.
Гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд (индикаторууд)
Доорх хүснэгтэд санал болгосон нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны стратегийн ахиц
дэвшил, үр ашгийг тооцоход хэрэглэгдэх гүйцэтгэлийн үндсэн индикаторууд болон
холбогдох хяналтын удирдлагын тогтолцоог үзүүлэв.
Хүснэгт 2 – Хяналт шинжилгээ, гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд
Дахин
давтагдахгүй
ID
WRMP-KPI-01

Гол шалгуур үзүүлэлт

Зорилт

Хэмжих нэгж

Энэхүү төлөвлөгөөтэй үл
нийцэх
устай
холбоотой
зөрчлийн тоо

Устай
холбоотой
зөрчлийн
тоог
хамгийн
бага
байлгаж,
нөхцөл
байдлыг сайжруулах

Нэг жилд бүртгэгдсэн
устай холбоотой
зөрчлийн тоо

WRMP-KPI-02

Олон нийтийн санал гомдлыг
зохицуулж
шийдвэрлэх
дүрэм журмын дагуу орон
нутгийн иргэдээс ирүүлсэн
устай
холбоотой
санал
гомдлын тоо

Усны
асуудлаар
иргэдээс ирүүлсэн
санал гомдлыг тоог
хамгийн
бага
байлгаж,
нөхцөл
байдлыг сайжруулах

Нэг жилд бүртгэгдсэн
усны асуудлаар
иргэдээс ирүүлсэн
санал гомдлын тоо

WRMP-KPI-03

Гадаргын усны нөөцөд
нөлөөлсөн нь илэрсэн болон
батлагдсан тохиолдлын тоо

Зорилтот
түвшин: ”тэглэх”

Асгаралт зэрэг
байгаль орчны ослоос
үүдэлтэй гадаргын
усны осол
Малчдын гүний худаг,
булаг шанд, газрын
доорх уснаас
хамааралтай
хэрэглэгчдийн
үзүүлсэн нөлөөллийн
батлагдсан тоо
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
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Хяналт шинжилгээний үндсэн үйл ажиллагаа
Үндсэн гол үйл ажиллагаа нь Хөндий алтны төслийн нөлөөллийн талбайн хүрээнд гадаргын
болон газрын доорх усны тоон ба чанарын үзүүлэлтүүдийг үнэлэхэд оршино. Хяналтшинжилгээний тодорхой журмуудыг УХШТ-нд дэлгэрэнгүй танилцуулна.
Нөлөөллийг илрүүлэх ба хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
УХШТ нь усны нөөцөд хамаарах нөлөөллийн талбайд газрын доорх усны түвшний
хэлбэлзэл, газрын болон гадаргын усны чанар, тунадасны хуримтлал, элэгдэл зэргийг
илрүүлэх, авах арга хэмжээг заана. Цаашид үнэлгээ хийх шаардлага байгаа эсэх, боломжит
менежментийн хувилбарууд, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ гэх мэтчилэн бүгдийг
УХШТ-нд тусгана. Тус төлөвлөгөөнд орсон нөлөөллийг бууруулах, менежментийн үйл
ажиллагаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар дэлгэрэнгүй бичнэ.
Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг ашиглалтын явцад зургаан сар бүрд нэг удаа хэлэлцэнэ.
Үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байх үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жилд нэг удаа
хэлэлцэх бөгөөд Эрдэнэ Монгол компани, Хөндий алтны төслийн өөрчлөгдсөн нөхцөл
байдал, ажлын шаардлагыг тусган засвар оруулж болно.
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямар нэгэн зөрчил, алдаа, өөрчлөлт гарсан даруйд шууд
HSEC багт мэдэгдэнэ. Ашиглалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг материалыг өөрчлөх
шаардлагатай (“Хөндий” алтны төслийн БОНМС/ESMS хүрээнд Өөрчлөлт хийх
менежментэд заасны дагуу) бол энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг мөн адил шинэчилж
болно.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.

Бүртгэл хөтлөх
Эрдэнэ бүх гэрээлэгчдийг аудит хийхийг шаардах бөгөөд аудитын тайлагнах хөтөлбөрийн
дагуу нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр ашигтай байдлыг хянана.
Аудитын, хяналт шалгалтын болон ослын бүртгэлийг Эрдэнэ Монгол ХХК журмын дагуу
удирдан явуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМИЙН БИЧИГ БАРИМТЫН
ДАВХЦАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь газар ашиглалт, амьжиргааны түвшний бусад
менежментийн төлөвлөгөөтэй агуулгын хувьд дараах байдлаар давхцаж байна.
Хүснэгт 1 Бусад менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй агуулгын хувьд давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний гарчиг
Биологийн олон янз байдлын менежментийн
төлөвлөгөө
Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
Аюултай материалын менежментийн
төлөвлөгөө
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
Гэрээт болон худалдан авалтын төлөвлөгөө
Оролцогч талууд ба харилцааны
менежментийн төлөвлөгөө
Гамшиг онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний төлөвлөгөө

Давхцал / Харилцан холбогдол
Ургамлан нөмрөгийн менежмент болон
мониторингийн шаардлага
Тоосны менежмент
Аюултай материалын байгаль дахь
санамсаргүй алдагдлыг удирдах
Хог хаягдал цуглуулах, харьцах, устгах үйл
ажиллагааг удирдах
Төслийн шаардлагуудтай гэрээлэгч нийцэж
ажиллах
Ялангуяа нутгийн иргэд, усны нөөцтэй
холбоотой гомдол дээр ажиллах
Онцгой байдлын нөхцөлд нутгийн иргэдийн
бэлтгэлтэй байдал

Доорх журмууд ХАТ-ийн энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох
ба нарийвчилсан мэдээлэл агуулна:
•

Усны мониторингийн төлөвлөгөө

•

Газар хөндөх зөвшөөрөл авах журам

•

Газар нөхөн сэргээх журам

•

Өнгөн хөрстэй харьцах ба хадгалах журам.

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нэмэлт журам боловсруулах
хэрэгцээ шаардлагыг мониторингийн үр дүн дээр үндэслэн үнэлнэ.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
НБ

Нөлөөллийн бүс

ЕСБХБ

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

ХАТ

Хөндий алтны төсөл

ГГҮ

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд

НР

Нөлөөллийн радиус

ТМТ

Тээвэрлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө

УМТ

Усны мониторингийн төлөвлөгөө

УНМТ

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

БУЦБ

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж

ХАТ-н Менежментийн Төлөвлөгөө (дугаарлалтыг багтаасан)-д дараах багтана:
АЧМТ

D1: Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

ДЧДМТ

D2: Дуу Чимээ, Доргионы Менежментийн Төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

АБМТ

D6: Аюултай Бодисын Менежментийн Төлөвлөгөө

НЭМАААБМТ

D7: Нийгмийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөө

ГХААМТ

D8: Гэрээлэгч болон Худалдан Авах Ажиллагааны Менежментийн
Төлөвлөгөө

ТОБХАХМТ

D9: Түгшүүр болон Онцгой Байдлын Хариу Арга Хэмжээний
Менежментийн төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГАӨАМТ

D11: Газар Ашиглалт болон Өрхийн Амьжиргааны Менежментийн
Төлөвлөгөө

МШӨАБАААБМТ

D12: Мэргэжлээс Шалтгаалах Өвчин, Ажлын Байрны Аюулгүй
ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ОТОНХМТ

D13: Оролцогч Тал болон Олон Нийттэй Харилцах Менежментийн
Төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө

TМТ

D15: Тээвэрлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө
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ГЭХНСМТ

D16: Газрын Эвдрэлийн Хяналт болон Нөхөн Сэргээлтийн
Менежментийн Төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын Менежментийн Төлөвлөгөө
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Д4: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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Д4: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК (цаашид Эрдэнэ Монгол эсвэл компани гэх)ийн Хөндий Алтны Төсөл (цаашид ХАТ эсвэл Төсөл гэх)-ийн Биологийн олон янз байдлын
Менежментийн төлөвлөгөө юм.

Зорилтууд
Тус Менежментийн төлөвлөгөөний зорилтууд нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээ болон тус төлөвлөгөөний оролцогч
талуудыг тодорхойлох;

•

Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Менежментийн
тодорхойлох;

•

Менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах Төслийн үүрэг амлалт, журам, удирдамжийг
тодорхойлох;

•

Хяналт болон тайлагнах явц, түүний дотор Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлох;

•

Сэдэвчилсэн сургалтуудад зориулсан шаардлагуудыг тодорхойлох; болон

•

Шаардлагатай мэдээ, материалын жагсаалт гаргах зэрэг болно.

төлөвлөгөөнд

хамаарах

Төслийн

холбогдох

Стандартуудыг

Хамрах хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн барилгажилт, ашиглалтын болон хаалтын үе
шатны бүхий л үйл ажиллагаанууд, түүний дотор гэрээт гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанууд
ч мөн хамарна. Тус баримт бичигт Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн биологийн олон янз байдалд
учрах эрсдэлийг удирдах арга барил болон үүрэг амлалтыг тусгасан.
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Д4: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГУУД
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг
хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 1 Гол үүрэг, хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал

•

Үүрэг хариуцлага
Тус Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсвийг батлах.

Ахлах удирдлага
/Хэлтсийн дарга нар

•
•
•
•
•
•
•
•

ЭМААБООН болон
Олон нийтийг
хариуцсан менежер

•
•

•

•
ЭМААБООН болон
Олон нийтийг
хариуцсан баг

•
•
•

•

•
Хэлтсийн ахлагч

•
•

Бүх ажилтнууд болон •
гэрээт гүйцэтгэгчид

Менежментийн Төлөвлөгөөг батлах
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон хамрах
хүрээнд тавигдах нийтлэг үүрэг хариуцлага
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөний шаардлагыг хэрэгжүүлэхийн
тулд нөөцийн зохистой түвшинг хангах
Менежментийн Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг дэмжих
Хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны менежмент
Хяналт, шинжилгээний үр дүнгийн боловсруулалт
Залруулах, арилгах арга хэмжээнүүд
Биологийн олон янз байдлын менежментийн асуудлуудыг
удирдлагаар хангах
Энэхүү Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үндсэн ажилтнууд болон
гэрээт гүйцэтгэгчид хангах үүрэгтэй
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө болон түүнд хамаарах
журмуудын нийцлийг хангахтай холбогдох үйл ажиллагаануудыг
гүйцэтгэх үүрэгтэй
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилтнуудыг
биологийн олон янз байдлын менежментийн практикт сургах
үүрэгтэй
Биологийн олон янз байдлын менежменттэй холбоотой үл нийцлийг
залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтийг хянах, батлах үүрэгтэй
Биологийн олон янз байдлын мониторингийн төлөвлөгөө болон
хэрэгжүүлэх хуваарийг боловсруулах
Биологийн олон янз байдлын менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэх
Бүх ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгч нарт өгөх биологийн олон янз
байдлын менежментийн зааварчилгаа өгөх сургалтыг боловсруулах
шаардлагатай
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу Эрдэнэ
Монгол ХХК-ийн болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилтнуудад сургалт,
зааварчилгаа өгөх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт болон тайлагналыг
хянах
Бүх үйл ажиллагааг энэхүү төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу
төлөвлөж, хэрэгжүүлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг зөрчсөн эсэх
талаар мэдээлж, залруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж мөрдөх
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Д4: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).

Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг/Нэгж

Гол уялдаа холбоо

ЭМААБООН болон
Олон нийтийг
хариуцсан баг
Инженер, засвар
үйлчилгээний баг
Тээвэрлэлт болон
Уурхайн машин
механизмыг хариуцах
баг

Биологийн олон янз байдалтай холбоотой үүссэн олон
нийтийн санал гомдлыг судалж, зохицуулах талаар нутгийн
иргэдтэй харилцаа холбоо тогтоох
Газар хөндөлтийн бүхий л үйл ажиллагаа нь биологийн олон
янз байдлын шаардлагыг хангах
Тээвэрлэлтийн бүх үйл ажиллагааг энэ төлөвлөгөөний
шаардлагад нийцүүлэн төлөвлөх
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд холбогдох стандартуудыг дагаж мөрдөх ба Төслийн
стандартууд нь дараах хууль, журам, бодлого болон удирдамжуудаас бүрдэнэ:
•

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон үндэсний стандартууд;

•

Олон улсын холбогдох стандартууд болон удирдамжууд; ба

•

Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол улсын холбогдох хууль болон Үндэсний стандартууд
Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон үндэсний стандартуудыг доор үзүүлсэн ба
Бүлэг А2 Бодлого ба хууль тогтоомжийн хүрээ хэсгээс дэлгэрүүлж үзэх боломжтой.
Монгол улсын Биологийн олон янз байдалд хамаарах хуулиуд:
•

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995);

•

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль (2012);

•

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994);

•

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн тухай хууль (1997);

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012);

•

Амьтны тухай хууль (2012); болон

•

Байгалийн ургамлын тухай хууль (2012).

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад мөрдөгдөж буй Монгол улсын Үндэсний
стандартууд (MNS):
•

MNS 0017-5-1-19:1992 Эвдрэлд өртсөн газрын нөхөн сэргээлтийн ерөнхий
шаардлага;

•

MNS 4915:2000 Геологи хайгуулын ажлын үед эвдрэлд өртсөн газрыг нөхөн сэргээх,
ургамалжуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага;

•

MNS 4915:2000 Газар шорооны ажлын үед шимт хөрсний үе давхаргыг тодорхойлох
техникийн ерөнхий шаардлага;

•

MNS 4920:2000 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын налуу. Техникийн ерөнхий
шаардлага;

•

MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томьёо
тодорхойлолт;

•

MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар нөлөөлөлд өртсөн
газрын ангилал;

•

MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулж,
хадгалахад тавигдах шаардлагууд; болон

•

MNS 5918:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий
шаардлага.

Олон улсын холбогдох Стандартууд болон Удирдамжууд
Дараах олон улсын үйлдвэрлэлийн сайн туршлагын удирдамж болон хууль тогтоомжийг
харгалзан үзсэн:
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•
•

ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд (ГШ) (2014) (ялангуяа ГШ6:- Биологийн олон
янз байдлын Хамгаалал болон Амьд Байгалийн Нөөцийн Тогтвортой Менежмент);
болон
ОУСК Байгаль орчин, Эрүүл мэнд болон Аюулгүй ажиллагааны Ерөнхий
Удирдамжууд (2007 оны 4 сар).

Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн холбогдох стандартууд
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Эрдэнэ 2018 Бодлого болон Үйл ажиллагааны Зааварчилгаа-г
гаргасан ба үүндээ Биологийн олон янз байдлын менежментэд чиглэгдсэн анхан шатны
бодлого, стандартуудаа тусгаснаас гадна Биологийн олон янз байдлын болон
Экосистемийн үйлчилгээний Бодлогыг мөн багтаасан.
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НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТУУД
Тойм
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь чухал амьдрах орчны онцлог шинжүүд болон нэн
тэргүүний чухал биологийн төрөл зүйлүүдэд төслийн зүгээс үзүүлж болзошгүй
нөлөөллүүдийг удирдах болон багасгахад чиглэгдэнэ. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн хэрэгжүүлэх
менежментийн гол хяналтуудыг Хүснэгт 3-т үзүүллээ.

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах сайн дурын арга хэмжээнүүд
Төслийн биологийн олон янз байдалд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ (C6: Биологийн олон
янз байдлын хамгаалал)-гээр сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний
дараа Хөндий Алтны Төсөл (ХАТ)-өөс чухал амьдрах орчны зүйлүүдэд нөлөөлөх ноцтой
үлдэгдэл сөрөг нөлөөллүүд тодорхойлогдоогүй болно. Тиймээс, энэ удаад биологийн олон
янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг ХАТ-д хэрэгжүүлэхийг зөвлөхгүй байна.
ХАТ-ийн Чухал Амьдрах Орчны Үнэлгээ (ЧАОҮ)-гээр 6 зүйл хөхтөн (Camelus bactrianus,
Equus hemionus, Uncia uncia, Ovis ammon, Ursus arctos gobiensis, Gazella subgututturosa)
болон нэг зүйл мөлхөгч (Cyrtopodion elongatus) амьтдын Чухал амьдрах орчныг ХАТ-ийн
талбайд явуулсан чухал амьдрах орчны судалгаагаар тодорхойлсон.
Чухал амьдрах орчныг тодорхойлж буй дээрх зүйлүүдийн хамгаалалд бүс нутгийн
хамгаалалттай газрууд чухал ач холбогдолтой болохыг харгалзан үзсэн ба Эрдэнэ Монгол
ХХК нь эдгээр чухал амьдрах орчныг тодорхойлж буй зүйлүүдийн оршин амьдарч буй бүс
нутаг дахь амьдрах орчныг эсвэл тэдгээр зүйлүүдийн амьдрах орчинд байгаль цаг уурын
хүндрэл учирсан тохиолдолд тэдний мэнд үлдэлтийг дэмжих зорилгоор дараах хамгааллын
арга хэмжээнүүдийг сайн дурын үндсэн дээр хэрэгжүүлэх болно:
•

Чухал амьдрах орчныг тодорхойлж буй зүйлүүдийн талаарх шинжлэх ухааны
судалгааг дэмжих;Хатуу өвөл эсвэл ган гачиг болох үед чухал амьдрах орчны хөхтөн
амьтдыг хоол тэжээлээр хангах;
• Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь зэрлэг амьтад ундаалдаг уст цэгүүдийн
боломжтойг хадгалж, хамгаалах;
• Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах болон бэлчээрийн менежментийн талаар
ажилтнуудын чадавхыг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүс дэх Орон нутгийн засаг захиргааны
хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу байгаль хамгаалах зорилт бүхий нэмэлт орлого
олох төслүүдийг дэмжих;
• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн чадавхыг нэмэгдүүлэх
санаачилгыг дэмжих
• Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд оролцогч
талуудтай хамтран ажиллах; ба
• Төслийн биологийн олон янз байдлын мониторингийн үр дүнг судалгааны зорилгоор
хуулийн дагуу бусад сонирхогч талуудтай хуваалцах.
Дээрх арга хэмжээнүүдийн талаар жил бүр ХАТ-ийн гадаад болон дотоод оролцогч
талуудад тайлагнах болно.
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Хүснэгт 3 Менежментийн гол хяналтууд
Нөлөөллийн хяналт

Шалгах арга

Хамаарах үе шат

BD01

Газар хөндөлтөөр нэн тэргүүний
чухал ургамлын зүйл алдагдах

• Зөвшөөрөлгүй газар хөндөхөөс сэргийлэхийн тулд

• Газар Хөндөх

X

X

X

Барилгын ажил хийгдэхийн
өмнө явуулсан
судалгааны бүртгэл

X

X

-

• Нэн тэргүүний чухал

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

BD02

BD03

Газар Хөндөх Зөвшөөрөл1 (ГХЗ) олгох журмыг
хэрэгжүүлэх
• Газар хөндөх ажил хийгдэх бүх газруудад барилгын
ажил хийгдэхийн өмнө судалгаа явуулж, нэн
тэргүүний чухал ургамлын зүйл байгаа газраас аль
болох зайлсхийх
• Нэн тэргүүний чухал ургамал хамгаалах журмыг
аливаа хөрс хуулах ажил эхлэхээс өмнө хэрэгжүүлж
эхлэх

BD04

• Ил уурхайгаас бусад эвдрэлд өртсөн, нөхөн сэргээх

BD05

• Замгүй газраар явахгүй байх бодлогыг боловсруулж,

боломжтой газруудыг аажмаар нөхөн сэргээх
мөрдөх
• Замын засвар үйлчилгээг хийж төслийн тээврийн
хэрэгсэл замаас гадуур олон салаа зам үүсгэхээс
зайлсхийх

BD06

BD07

Төслийн барилгажилт,
ашиглалтын үе шатанд тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөн болон
газар хөндөх үйл ажиллагаанаас
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• Төслийн талбай доторх замыг усалж тоосжилтыг

дарахаас гадна бусад тохиромжтой арга хэмжээг авч
тоосжилтыг дарна

Зөвшөөрлийн бүртгэл

ургамал хамгаалах
журмын хэрэгжилтийн
бүртгэл
• Нөхөн сэргээлтийн
бүртгэл
• Замын хөдөлгөөний
хяналтын бүртгэл
• Замын засвар
үйлчилгээний бүртгэл
• Тоосны хяналтын бүртгэл

(жишээ нь: замын
усалгааны бүртгэл гэх
мэт)

Хаалт

Ашиглалт

Нөлөөлөл

Барилгажилт

Дугаар
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үүдэн тоосжилт үүсэж уурхайн
талбай дахь ургамалд нөлөөлөх
BD08

Санамсаргүйгээр асгаралт үүсэж
хөрс, ургамалд нөлөөлөх

BD09

BD10

Төслийн ажилтнууд ховор болон
ашигт ургамлуудыг
зөвшөөрөлгүй түүж, бэлтгэх

BD11

BD12

Эрээн хүрнэ (Vormela peregusna)
амьдрах орчны алдагдалд орж
болзошгүй

BD15

Зэрлэг амьтад тэр дундаа
нүүдлийн том туруутан амьтад
дайжиж зайлснаар амьдрах
орчноо шууд бусаар алдах

BD18

• Байгаль орчны мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг

төслийн бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд
явуулах
• Ан хийхгүй, Ургамал түүж бэлтгэхгүй байх Бодлогыг
хэрэгжүүлэх
• Барилгын ажил эхлэхээс өмнө эрээн хүрнэ байгаа

•
•
•

BD16
BD17

төслийн бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд
явуулах
• Аюултай материал хадгалах газарт асгаралтыг
тогтоон барих хашлага маягийн нэмэлт давхаргыг
барих (хадгалах байгууламжийн суурь эсвэл шалан
дээр)

•

BD13

BD14

• Байгаль орчны мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг

Тээврийн хэрэгсэл зэрлэг
амьтадтай мөргөлдсөнөөс
амьтдын осол эндэгдэл нэмэгдэх
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•
•

эсэхийг шалгах судалгаа явуулж барилгын ажлын
шууд нөлөөлөлд өртөх талбайд буй эсэхийг шалгана
Эрээн хүрнэ-ийн эзэнтэй үүр төслийн нөлөөллийн
шууд бүсэд байгаа бол мэргэжилтэнтэй хамтран
аюулгүй аргаар барьж, тавьж явуулах
Төсөлтэй холбоотой бүх тээвэрлэлтийг аль болох
зөвхөн өдрийн цагаар явуулах
Төслийн талбай дотор болон гадна баримтлах
хурдны хязгаарыг тодорхойлж, дагаж мөрдөх
Барилгын үеийн бүх тээвэрлэлтийг харуултай
цуваагаар явуулах
Төсөлтэй холбоотой бүх тээвэрлэлтийг аль болох
зөвхөн өдрийн цагаар явуулах
Жолоочийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар хурдны
хязгаарлалтыг мөрдүүлэх

• Сургалтын бүртгэл

X

X

X

• Асгаралт болох

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

X

боломжтой газруудад
хашлага маягийн нэмэлт
давхарга барьсан эсэх
• Сургалтын бүртгэл

• Ан хийхгүй, Ургамал түүж

бэлтгэхгүй байх Бодлогын
хяналтын бүртгэл
• Барилгын ажил
хийгдэхийн өмнө явуулсан
судалгааны бүртгэл
• Зэрлэг амьтдыг барих,
тавих бүртгэл
• Замын хөдөлгөөний

хяналтын бүртгэл

• Замын хөдөлгөөний

хяналтын бүртгэл
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BD19

• Биологийн олон янз байдлын ойлголтыг нэмэгдүүлэх

BD20

•

BD21
BD22

Төслийн ажилтнууд Хар сүүлт
( Gazella subgututturosa), янгир
(Capra sibirica), аргаль (Ovis
ammon)-ын агнажболзошгүй

BD25

BD26
BD27

BD28

•
•

BD23

BD24

•

Төслийн талбайд хоолны
хаягдал, организмын сэг зэмээр
хооллодог амьтад татагдаж
ирснээр нөлөөлөлд мэдрэмтгий
амьтдын зүйлүүдийн үхэл
хорогдол нэмэгдэх

•

Шувуудын үүр устах замаар
амьдрах орчны шууд алдагдалд
орох, тэр дундаа Жороо тоодог
( Chlamydotis undulata), Хулан
жороо (Podoses hendersoni)

•

BD29
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•

•

•

•

сургалтыг боловсруулж төслийн бүх ажилчид болон
зочдод заах
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн ба зэрлэг амьтан зам
хөндлөн гарах явдалд хяналт мониторинг хийх ба
машинд дайруулсан тохиолдлуудыг бүртгэж
тэмдэглэнэ
Байгаль орчны мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг
төслийн бүх ажилчид болон зочидод заах
Ан хийхгүй, ургамал түүж бэлтгэхгүй байх бодлого
боловсруулж мөрдүүлэх
Төслийн тээврийн хэрэгслүүд зэрлэг амьтны гаралтай
бүтээгдэхүүн тээвэрлэж байгаа эсэхэд тогтмол үзлэг
шалгалт хийж байх
Байгаль орчны мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг
төслийн бүх ажилчид болон зочдод заах
Гэрийн тэжээмэл амьтдыг (нохой муур) махчлахаас
хамгаалахын тулд төслийн талбай дээр байлгахгүй
байх
Махчин амьтдад хоол хүнсний хаягдал үлдээхгүй
байх
Төслийн бүх ажилтнуудад байгаль орчны мэдлэгийг
дээшлүүлэх сургалтыг явуулж нөлөөлөлд эмзэг
шувуудын зүйлүүд, тэдгээрийг таньж тодорхойлох
арга зүйг сургах;
Ялангуяа Монгол бүйлс ба заг модонд шувууны үүр
сүйтгэхээс сэргийлж барилгын ажлын өмнө судалгаа
хийх
Барилгын талбай доторх Монгол бүйлс, заг гэх мэт
том бутлаг ургамлууд дээр Монгол хуланжороо,
жороо тоодог шувууд үүрлүүлэхээс зайлсхийх арга

• Сургалтын болон

зааварчилгааны бүртгэл
• Зэрлэг амьтдын

мөргөлдөөний болон осол
эндэгдлийн бүртгэл
• Сургалтын болон

зааварчилгааны бүртгэл
• Бодлогын хэрэгжилт
• Ан хийхгүй, Ургамал түүж

•
•

•
•

бэлтгэхгүй байх Бодлогын
хяналтын бүртгэл
Сургалтын болон
зааварчилгааны бүртгэл
Гэрийн тэжээмэл амьтдыг
уурхайн талбайгаас
явуулах ба түүний хяналт
Тогтмол шалгалтын
бүртгэл
Сургалтын бүртгэл

• Барилгын ажлын өмнө

явуулсан судалгааны
бүртгэл
• Барилгын ажлын өмнө
хийгдсэн судалгааны

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

-

-
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BD30

BD31

Цахилгаан дамжуулах шугамтай
мөргөлдөх, тогонд цохиулах
( идлэг шонхор Falco cherrug,
жороо тоодог Chlamydotis
undulata)

BD32

Төслийн талбайд татагдаж ирсэн
хоолны үлдэгдэл, организмын
сэг зэмээр хооллогч зүйлүүд
шувуудын ангаахайнуудыг барьж
идэх нь нэмэгдэх

BD33

Уурхайн барилгын ажлын үйл
ажиллагааны улмаас
мөлхөгчдийн амьдрах орчин
алдагдах (Cyrtopodion elongatus)

BD34

BD35

BD36

Мөлхөгчдийн эмзэг зүйлүүдийг
төслийн талбайд татагдаж ирсэн
зүйлүүд барьж идсэнээр үхэл
хорогдол нэмэгдэх
Мөлхөгчид тээврийн хэрэгслийн
ослын улмаас үхэж хорогдох
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хэмжээ үржлийн улирал эхлэхээс өмнө зохих арга
зүйг ашиглан гүйцэтгэх
• Төслийн талбай дээр шувуудад ээлтэй дизайн бүхий
цахилгааны цамхгууд болон цахилгааны шугамд
ашиглаж шувууд тэр дундаа идлэг шонхор тогонд
цохиулахаас сэргийлэх
• Цахилгааны шугамын дагууд шувуудын үхэл
хорогдлын хяналт шинжилгээг хийх ба шаардлагатай
бол аюул заналыг бууруулах нэмэлт бууруулах арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх
• Хаягдал хоол хүнсээр хооллогч махчин шувууд
тухайлбал, хэрээ гэх мэт бусад зүйлүүдийг өндөг
ангаахайгаар хооллодог зүйлүүдийн хооллох явдлыг
аль болох хязгаарлах

болон авсан арга
хэмжээний бүртгэл
• Ашигласан дизайн

X

X

-

• Зэрлэг амьтдын

X

X

-

X

X

X

• Байгаль орчны талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх

• Сургалтын бүртгэл

X

X

-

• Барилгын ажлын өмнө

X

X

-

X

X

X

X

X

X

сургалтыг бүх ажилчдад өгч нөлөөлөлд мэдрэмтгий
мөлхөгчдийн зүйлүүд ба тэдгээрийг таньж
тодорхойлох талаар сургах
• Газар хөндөхөөс өмнө нөлөөлөлд өртөх газар
судалгаа хийж, шаардлагатай мөлхөгчдийн
зүйлүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх

• Мөлхөгчдийн зүйлээр хооллодог зүйлүүдэд хоолны

мөргөлдөөн, осол
эндэгдлийн болон авсан
арга хэмжээний бүртгэл
• Тогтмол хяналтын бүртгэл

явуулсан судалгааны
бүртгэл
• Зэрлэг амьтдыг барих,
тавих бүртгэл
• Тогтмол хяналтын бүртгэл

үлдэгдэл идэх боломжийг хязгаарлах
• Мөлхөгчдийн нягтшил өндөр байх газруудад замын

анхааруулах тэмдэг байрлуулж тээврийн хэрэгсэл
санамсаргүй дайрч, хороох явдлаас зайлсхийх

• Зэрлэг амьтдын

мөргөлдөөний болон осол
эндэгдлийн бүртгэл
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1

ГХЗ нь дараах биологийн олон янзын байдлын хамгаалалтын үүрэг амлалтуудаас бүрдэнэ:
- Зөвшөөрөл авалгүйгээр нөхөн сэргээлт хийгдсэн, хөндөгдөөгүй байгаа газрыг хөндөхгүй байх;
- Биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлийн судалгааг газар хөндөлт хийхээс өмнө эрх бүхий мэргэжилтнээр гүйцэтгүүлэх;
- Судалгаагаар тодорхойлсон биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлийг хамгаалах зорилгоор газар хөндөлтийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох;
- Нөлөөллийг бууруулах шатлалыг тодорхойлж, биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлийг хамгаалахад мөрдөх;
- Газар хөндөлтийн нөхцѳлийн хэрэгжилт болон нөхөн сэргээлтийн шаардлагуудыг тогтмол шалгах.
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Төслийн төлөвлөлттэй холбогдох хяналтууд
Биологийн олон янз байдалтай холбоотой нөлөөллүүдийг багасгах эсвэл урьдчилан
сэргийлэхэд төслийн төлөвлөлттэй холбогдох дараах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж,
санал болгосон:
•
•
•
•
•

Шаардлагагүй газар хөндөлтөөс зайлсхийхийн тулд замын засвар үйлчилгээг хийх;
Төслийн талбайд шувуудад ээлтэй дизайн бүхий цахилгааны цамхгууд болон
цахилгааны шугам ашиглаж шувууд тэр дундаа идлэг шонхор цахилгаанд
цохиулахаас сэргийлэх, шаардлагатай бөгөөд боломжтой газруудад;
Асгаралт үүсэж болзошгүй газруудад асгаралтыг тогтоон барих хашлага маягийн
нэмэлт давхарга барих;
Хоол хүнсний хаягдлыг зохистой хэмжээнд барих; болон
Зэрлэг амьтад тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөж болзошгүй газруудад анхааруулах
тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулах.
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналтын шаардлагуудын тойм
Төслийн барилга угсралтын болон ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлэх хяналт
шинжилгээний арга хэмжээнүүд нь Төслийн Стандартуудтай нийцэх эсэхийг энэ хэсэгт
тодорхойлов. Хяналт шинжилгээ нь Төслийн стандартуудтай үл нийцэх тохиолдолд зохих
залруулах арга хэмжээг шинжилж судалсны үндсэн дээр тодорхойлно.

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Эрдэнэ Монгол нь төслийн талбайн хилийн дотор болон гадна байгаа биологийн олон янз
байдлын менежментийн гүйцэтгэлийг тогтмол үнэлж байх болно. Биологийн олон янз
байдлын менежментийг үнэлэх Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) Хүснэгт 4-т
үзүүллээ.
Хүснэгт 4 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Дугаар
BD-ГҮҮ-01

BD-ГҮҮ-02

BD-ГҮҮ-03

BD-ГҮҮ-04

BD-ГҮҮ-05

BD-ГҮҮ-06

BD-ГҮҮ-07

Гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд
ХАТ дээр ажил эхлэх үед
Байгаль орчны мэдлэг олгох
сургалтад хамрагдсан
Төслийн ажилчдын эзлэх
хувь
Газар хөндөх
зөвшөөрөлтэйгөөр газар
хөндөх үйл ажиллагааг
явуулсан тохиолдлын тоо
Газар хөндөх бүх үйл
ажиллагаануудад биологийн
олон янз байдлын судалгааг
барилгын ажлын өмнө хийх
Албан тушаалтан гарын үсэг
зурсан нөхөн сэргээлт
хийсэн газрын эзлэх хувь
(ил уурхай орохгүй)

Төслийн тээвэрлэлтийн
улмаас мөргөлдсөн/үхэж
хорогдсон зэрлэг амьтдын
тоо
Төсөлд шууд хамааралтай
цахилгааны шугамын тогонд
цохиулах болон мөргөлдөж
эсвэл бусад шалтгаанаар
нэн тэргүүний чухал
шувуудын зүйлийг үхэж
хорогдохоос урьдчилан
сэргийлсэн тоо
Хууль бус ан хийхгүй,
ургамал түүж бэлтгэхгүй
байх бодлогыг зөрчсөн тоо

Зорилт

Арга хэмжээ

Зорилт: 100%

Сургалтын бүртгэлүүд

Зорилт: 100%

Газар хөндөх бүх үйл
ажиллагааны
батлагдсан болон бодит
тайлангууд
ГХЗ болон түүний
тайлангууд

Зорилт: 100%

Зорилт: 100%

Зорилт: Тэг

Жил бүрийн газрын
нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөнүүд болон
Нөхөн сэргээлтийн
хяналт, шалгалтын
тайлангууд/акт
Зэрлэг амьтдын
мөргөлдөөн, үхэл
хорогдлын бүртгэл

Зорилт: Тэг

Шувууны үхэл
хорогдлын бүртгэл

Зорилт: Тэг

Тогтмол шалгалтын
бүртгэл
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Хяналт шинжилгээний үндсэн үйл ажиллагаанууд
ХАТ-ийн биологийн олон янз байдлын менежментийн хяналтыг үр дүнтэй үнэлэх хяналтшинжилгээний үндсэн шаардлагуудыг Хүснэгт 5-д үзүүлэв. Хэрвээ хяналт-шинжилгээний үр
дүнгээр Төслийн биологийн олон янз байдлын Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь
тогтоосон тоо хэмжээ (хүснэгт 4)-нээс хэтэрсэн тохиолдолд хяналт шалгалт явуулж,
сайжруулах зорилгоор залруулах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлно.

Хүснэгт 5 Хяналт шинжилгээний арга хэмжээнүүд-Биологийн олон янз байдал
Дугаар

Хяналт хийх
хэсгүүд

Хянах арга

Давтамж

Байршил

BD-MON01

Газар хөндөлт
хийх бүх
газруудад
барилгын ажлын
өмнө судалгаа
хийх

ГХЗ-д тодорхойлсноор
(боловсруулагдана)

Газар
хөндөлтийн
өмнө

Хөндөгдөх бүх
газруудад

BD-MON02

Тээврийн
хэрэгсэлтэй
мөргөлдсөний
улмаас зэрлэг
амьтад гэмтэж
бэртэх, үхэж
хорогдох

Төслийн тээврийн
хэрэгслүүдтэй холбоотой
осол аваар болон зэрлэг
амьтдын мөргөлдөөний бүх
тохиолдлын талаарх
мэдээлэл

Үргэлжлэн
хийгдэнэ

Төслийн
нөлөөллийн бүх
талбайд

BD-MON03

Шувууд тогонд
цохиулах болон
цахилгааны утас
мөргөх

Цахилгааны шугамын сар
бүрийн хяналт шалгалтууд
Шувууд тогонд цохиулах
эсвэл цахилгааны утас
мөргөсөн талаарх
тайлангууд

Сар бүр

Төслийн
цахилгааны
шугамын дагууд

BD-MON04

Хууль бусаар ан
хийх болон
ургамал түүж
бэлтгэх

Төслийн тээврийн
хэрэгслүүдийн хяналт

Сар бүр
өдөр
товлохгүй
шалгах ба
мөн санал
гомдол
хүлээн
авсны дараа

Төслийн талбай
руу
орох/талбайгаас
гарах
Төслийн талбай
дахь цэгэн
хяналтууд

BD-MON05

Нэн тэргүүний
чухал хөхтөн
амьтдын зүйлийн
хяналт-шинжилгээ

Нэн тэргүүний чухал
амьтдын хяналтшинжилгээний журамд
(боловсруулагдана)
тодорхойлсноор

Улирал бүр

Төслийн
нөлөөллийн
талбайд (төслийг
хэрэгжүүлж
эхэлснээс хойш
тодорхойлох)

BD-MON06

Ургамлын хяналтшинжилгээ

Ургамлын хяналтшинжилгээний Журамд
(боловсруулагдана)
тодорхойлсноор

Жил бүр

Тодорхойлох
шаардлагатай.
(уурхайн
нөлөөллийн
талбайн гадна
болон доторх
байршлууд)
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Д4: БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Дугаар

Хяналт хийх
хэсгүүд

Хянах арга

BD-MON07

Зэрлэг ан амьтны
гэмтэл, хорогдол

Зэрлэг ан амьтны гэмтэл,
хорогдолтой холбоотой
мэдээллийг боловсон хүчин,
орон нутгийн иргэд мэдээлэх
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Давтамж
Үргэлжлэн
хийгдэнэ

Байршил
ХАТ-ийн талбайн
дэд бүтцийг
байгуулах газар
болон замын
ойролцоо

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
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МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТ
Шаардлагатай бүх сургалтуудыг зааварчилгаа өгөх сургалтын нэг хэсэг болгон заах
(ерөнхий мэдлэг олгох) ба шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрны тусгайлсан
(сэдэвчилсэн) сургалтыг хийнэ.

Зааварчилгаа өгөх суралт
Эрдэнийн үндсэн ажилтнууд болон Гэрээт гүйцэтгэгчдэд ерөнхий болон талбайн
тусгайлсан зааварчилгаа өгөхөөс гадна Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн “Ёс зүйн дүрэм”-ийн талаар
болон ЭМААБО-ны мэдлэг олгох сургалтад хамруулна.
Бүх хүмүүс зааварчилгааг ойлгосон эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах ба шаардлагатай бол
дахин сургалтад хамруулна.Зааварчилгаа нь Монгол болон Англи хэл дээр хийгдэнэ.
Эрдэнэ нь зааварчилгаа авсан буюу сургалтад хамрагдсан хүмүүс, аливаа хязгаарлалтын
бүртгэлийг хийнэ. Бүх ажилтнууд биологийн олон янз байдлын менежментийн холбогдох
хэсгүүдийг хариуцан ажиллана.

Ажлын байрны тусгайлсан сургалт
Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах хүмүүс эсвэл тусгайлсан ажилд магадгүй нэмэлт талбай
эсвэл зөвхөн тухайн ажилд зориулагдсан зааварчилгаа шаардлагатай болж болох ба
эдгээрийг биологийн олон янз байдлын менежментийн шаардлагад тусгах болно.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.

Бүртгэл хөтлөх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.

ERD001_D4_Биологийн олон янз байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө.docx

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ ДАВХАЦСАН
БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь Хүснэгт 6-д үзүүлсэн бусад хэд хэдэн Менежментийн
төлөвлөгөөнүүдтэй давхцаж, харилцан холбогдсон болно.

Хүснэгт 6 Бусад менежментийн системийн баримт бичигтэй уялдсан болон
давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөө
Газар Хөндөлтийн Хяналт болон
Нөхөн сэргээлтийн Менежментийн
Төлөвлөгөө
Тээвэрлэлтийн Менежментийн
Төлөвлөгөө
Оролцогч талуудын Оролцооны
Төлөвлөгөө
Хог хаягдлын Менежментийн
Төлөвлөгөө
Агаарын чанарын Менежментийн
Төлөвлөгөө
Гэрээт гүйцэтгэгчийн болон
Худалдан авах ажиллагааны
Менежментийн Төлөвлөгөө

Давхцал/Харилцан холбогдол
Газар хөндөлт болон нөхөн
сэргээлтийн шаардлагууд
Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт ба
аюулгүй ажиллагаа
Орон нутгийн иргэдийн оролцоо,
биологийн олон янз байдалтай
холбоотой санал гомдол
Зэрлэг амьтдыг татаж болох хог
хаягдлыг хянах, зайлуулах,
Тоосжилтын асуудлыг зохицуулах
Гэрээт гүйцэтгэгчид Төслийн
шаардлагыг дагаж мөрдөх

ХАТ-ийн энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт дараах журмуудаар
дэмжигдэнэ:
•

Шувуудын үхэл хорогдлыг Хянах Журам

•

Тээврийн хэрэгслийн Хяналтын Журам

•

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам

•

Амьтны Хяналт-шинжилгээний Журам

•

Нэн Тэргүүний Чухал Ургамал Хамгаалах Журам

•

Ургамлын Хяналтын-шинжилгээний Журам

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний үр дүнтэй хэрэгжилтийг дэмжих нэмэлт
журам боловсруулах шаардлагатай эсэхийг мониторингийн үр дүнд үндэслэн
тодорхойлно.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ЖЭМЖИХ НЭГЖ
ЧАОҮ

Чухал Амьдрах Орчны Үнэлгээ

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк

Эрдэнэ

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОННҮ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ЭМААБООН

Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчин, Олон Нийтийн

ХАТ

Хөндий Алтны Төсөл

ГҮҮ

Гүйцэтгэлийн Үндсэн Үзүүлэлтүүд

ГХЗ

Газар Хөндөх Зөвшөөрөл

ХААЭА

Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй Аюулгүй Ажиллагаа

ХХХ

Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл

ХАТ-д зориулан дараах Менежментийн Төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулсан:
АЧМТ
ДЧЧМТ
УНМТ
БОЯБМТ
ХМТ
АММТ
ОНИЭМАААБХМТ
ТГХАМТ
ГОБҮААХМТ
ХНМТ
ГААМТ
ХЭМААБМТ
ОТХХМТ
ОНХАМТ
ТМТ
ГЭХНСМТ
ХМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
D2:Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө
D3:Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
D4:Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө
D5: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө
D7: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдлыг хангах менежментийн төлөвлөгөө
D8:Туслан гүйцэтгэгч ба худалдан авах ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөө
D9: Гамшиг, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
менежментийн төлөвлөгөө
D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
D11:Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн
төлөвлөгөө
D12:Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлын менежментийн төлөвлөгөө
D13: Оролцогч талуудын харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө
D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө
D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
D16: Газрын эвдрэл хянах, нөхөн сэргээх менежментийн
төлөвлөгөө
D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн (“Эрдэнэ Монгол”) Хөндий Алтны төслийн
(цаашид ХАТ эсвэл төсөл гэх) Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө ба эрдсийн, эрдсийн
бус, болон хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал зэргийн менежментийг хамарна.
Зорилго
Тус менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж, холбогдох
менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

•

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Сэдэвчилсэн сургалтын шаардлагуудыг тодорхойлох; мөн

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Хамрах хүрээ
Тус Менежментийн төлөвлөгөө нь Хөндий алтны төслийн бүхий л үйл ажиллагааг, мөн
туслан гүйцэтгэгчийн барилгын, ашиглалтын болон хаалтын үе шатуудад хийх үйл
ажиллагааг тус тус хамарна. Энэхүү бичиг баримт нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн үйл
ажиллагаанд хатуу болон шингэн хог хаягдал, аюултай болон энгийн хог хаягдал, эрдсийн
гаралтай хог хаягдал болон хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал зэргийн
менежментийн шууд болон шууд бус үр дүнд үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах арга барил
болон үүрэг хариуцлагыг тоймлож байгаа болно.
Энгийн хог хаягдлын тодорхойлолт
Энгийн хог хаягдлын тодорхойлолт нь доорх болно:
Дунд болон урт хугацаанд хүний эрүүл мэнд болон/эсвэл байгаль орчин аюул учруулахгүй
хатуу болон шингэн хэлбэртэй хог хаягдал ба ихэнхдээ албан тасалгааны, ялзралд орох,
кемпийн хог хаягдал, хаягдал ган, барилгын идэвхгүй хог хаягдал болон эрдсийн хаягдал
зэргээс бүрдэнэ.
Аюултай хог хаягдал
Аюултай хог хаягдлын тодорхойлолт нь доорх болно:
Дунд болон урт хугацаанд хүний эрүүл мэнд болон/эсвэл байгаль орчин аюул учруулах
хатуу болон шингэн хог хаягдал. Эдгээр нь хүнд амьсгалын, хоол боловсруулах болон
арьсаар хүрэлцэх арга замаар хор хөнөөл учруулж болзошгүй. Үр нөлөө нь цочрол үүсгэх,
идэмхий, харшлын эсвэл хортой ба архаг эсвэл цочмог байж болно. Эдгээр нь шингээх,
биоаккумуляци болон / эсвэл бүрхүүл тогтоох зэрэг замаар хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөл
учруулж болзошгүй юм.
ERD001_D5_Хаягдлын менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ.docx

Page 1

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D5: ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Эрдсийн хаягдал
Эрдсийн хаягдлын тодорхойлолт нь доорх болно:
Эрдсийн хаягдал гэдэг нь Баян Хөндий болон Алтан Нар ил уурхайнуудаас ухаж гаргасан
эрдэсжээгүй материал, хаягдал үнс, мөн чанарын шаардлага хангахгүй түүхий эд нь
цугларч эдийн засгийн хувьд боловсруулах боломжгүй болсон тул буцаж нөхөн сэргээлтэд
ашигласан зэрэг материал болно.
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Гол үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх
захирал
Ахлах удирдлага
/ Дэд
ерөнхийлөгчид /
ЭМААБООН-ны
ахлагчид
ЭМААБООН-ны
багийн менежер

ЭМААБООН-ны
баг

Ажлын байрны
даамал

Үүрэг хариуцлага
•
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг
батлах.
•
Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээ болон хэрэгжилтийг
ерөнхийд нь хариуцах
•
Тус менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудыг биелүүлэхэд
шаардлагатай нөөц бололцоог хангах
•
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжин ажиллах
•
Хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны менежмент
•
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нь хариуцах
•
Менежментийн төлөвлөгөө нь бүх ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч
нарт хүртээмжтэй байх талаар анхаарч хариуцах
•
Ажил эхлэхээс өмнө туслан гүйцэтгэгч нар нь тус төлөвлөгөөнд
тоймлосон шаардлагуудтай зохицох, өөрсдийн гэсэн хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөө болон үзлэг шалгалтын журмыг
боловсруулсан байхыг хариуцна
•
Холбогдох үйл ажиллагаанууд нь Менежментийн төлөвлөгөө болон
хамаарах журмын дагуу хийгдэж буйг хангах
•
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн ажилчид нь хаягдлын менежментийн үйл
ажиллагааны талаарх сургалтад бүрэн хамрагдсан байхыг хариуцна
•
Хаягдлын менежментэд үл нийцэх үйлдлийн үр дүнг залруулах үйл
ажиллагааг ерөнхийд нь хянаж зөвшөөрөл олгох, хэрэгжүүлэх үүрэг
•
Хаягдлын менежменттэй холбоотой бүх шаардлагатай зөвшөөрлийг
олж авсан байх талаар анхаарах
•
Хаягдлын бүртгэл боловсруулж, бүх хог хаягдлын урсгалуудын
мэдээллийг ангилж хаягдлын бүртгэлийн өгөгдлүүдийн дүн шинжилгээ
хийх
•
Хаягдлын хяналтын төлөвлөгөө болон хуваарь боловсруулах
•
Тус Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудыг мөрдөж байгаа
эсэхийг хаягдал боловсруулах, ажлын байрны хогийн цэг, болон туслан
гүйцэтгэгчийн ажлын байруудад тогтмол аудит, үзлэг шалгалт хийх
замаар хянах
•
Байгаль орчинтой холбоотой зөрчил, тохиолдол бүрийг ЭМААБООН-ны
багийн менежерт мэдээлж, мөн залруулах арга хэмжээ авах
•
Аюултай хаягдлын бүх мэдээллийг зохих ёсоор бүртгэж тайлагнасан
байхыг анхаарах
•
Тус Менежментийн төлөвлөгөөг дагаж мөрдөж буй эсэхийг хянаж
улмаар ололтуудыг гол оролцогч талуудад мэдээлэх
•
Ажлын байрны үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж бүхий л үйл ажиллагаа нь
тус Менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох журмын дагуу байгааг
хангах
•
Бүхий л аюул эрсдэл, зөрчил, тохиолдлуудыг илтгэх
•
Аюултай тохиолдолд хүргэж болзошгүй үйл ажиллагаа, дадлаас
урьдчилан сэргийлэх
•
Аюултай материал болон хог хаягдлын бүхий л мэдээллийг зохих ёсоор
бүртгэж тайлагнасан байхыг хариуцах
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•

Худалдан
авалтын баг

•

•
•

Туслан
гүйцэтгэгчид

•

•
•

•

•
•

Бүх ажилчид

•
•
•

Аюултай материалын ХАЛМ нь монгол болон англи хэлээр хийгдсэн ба
материал хадгалсан бүх газарт байрлуулсан байхыг хариуцах
Төслийн талбайд зөөвөрлөх хог хаягдлын хэмжээг багасгахын тулд
бараа, материалын худалдан авалтыг нэр хүнд бүхий ханган
нийлүүлэгчдээс тогтвортой байдлаар хийж байхыг хариуцах
Төслийн талбайд худалдан авч ирсэн бүхий л материалын холбогдох
ХАЛМ-г олж авах
Ухаалаг худалдан авалтын үйл ажиллагааны талаар туслан гүйцэтгэгч
нарт мэдээлж төслийн талбайд зөөвөрлөгдөх хаягдлыг багасгах
Ажил эхлэхээс өмнө хаягдлын менежментийн бүх төлөвлөгөөнүүд нь
тус төлөвлөгөөтэй уялдаатай байдлаар боловсруулагдаж,
баталгаажуулагдсан байхыг хариуцах
Холбогдох үйл ажиллагаанууд нь Менежментийн төлөвлөгөө болон
хамаарах журмын дагуу хийгдэж буйг хангах
Бүх ажилчид нь хаягдлын менежментийн үйл ажиллагааны талаар, тэр
дундаа аюултай материалтай ажиллахдаа, зохих сургалтад бүрэн
хамрагдсан байхыг хариуцах
Бүхий л аюултай тохиолдлууд нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн ЭМААБООНны багийн ахлагч/менежер-т илтгэгдэж, мөрдөн шалгалт явагдсан
байхыг хариуцах
Агуулах газар аюултай материалыг зохих ёсоор хадгалж ХАЛМ-р хангах
Тус төлөвлөгөөг дагаж мөрдөж байгаа байдлыг хангах
Тус Менежментийн төлөвлөгөөний бүхий л шаардлагуудыг даган
мөрдөх
Байгаль орчин болон аюулгүй ажиллагааны осолд хүргэж болзошгүй
бүхий л үйлдэл, дадлуудаас урьдчилан сэргийлэх
Бүхий л аюул эрсдэл, зөрчил, тохиолдлуудыг илтгэх

Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 1 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
ЭМААБООН, болон
худалдан авалтын багууд
Ү/А-гаа болон УУ-н баг
Дэд бүтэц, нийтийн аж ахуй
болон байр сууцны баг
Тээвэр, логистикийн баг
Барилгын туслан
гүйцэтгэгчид

Гол уялдаа холбоо
Байгаль орчны асуудлууд, аюулгүй байдал болон төслийн
талбайгаас гадуурх үйл ажиллагааны аюулгүй ажиллагаа
Эрдсийн хаягдал боловсруулах байгууламжийн барилга;
байгууламжийн хаягдлыг боловсруулж зайлуулах
Дэд бүтэц ба үйлчилгээ. Хаягдал боловсруулах байгууламж ба
дагалдах дэд бүтэц
Нөлөөллийн бүс дотор хаягдлын менежментийн байгууламж руу
хог хаягдлыг тээвэрлэх
Шаардлагыг дагаж мөрдөх, хэрэгжүүлэх
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын холбогдох хууль, стандартууд
Монгол улсын хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомж, стандартуудыг дор жагсаасан бөгөөд
тэдгээрийн талаар дэлгэрэнгүйг Бүлэг А2 Бодлого, эрх зүйн тогтолцоо хэсгээс харж болно.
Хог хаягдлын менежменттэй холбоотой Монгол Улсын хууль нь доорх:
•

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995);

•

Хог хаягдлын тухай хууль (2017);

•

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай (2006);

•

Ариун цэврийн тухай хууль 1998 (2016 онд шинэчлэн найруулсан);

•

Газрын хэвлийн тухай хууль (1988);

•

Газрын тухай хууль (2002);

•

Агаарын тухай хууль (2012); болон

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012).

Хог хаягдлын менежменттэй холбоотой Стандарт, хэмжил зүйн газрын гаргасан Монгол
Улсын стандартууд нь (МУС) дараах болно:
•

MNS 4943:2015 Усны чанар, Хаягдал ус;

•

MNS 5344:2011 Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага;

•

MNS 6734:2018 Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус;

•

MNS BS 8525:2015 Саарал усны систем. Ерөнхий шаардлага; болон

•

MNS 3342:1982 Усан мандал. Газар доорх усыг бохирдлоос хамгаалах
ерөнхий шаардлага.

Монгол Улсын хамаарах бусад зохицуулалт болон журмууд нь:
•

Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин
боловсруулах, устгах болон бүртгэх, тайлагнах журмын тухай 2002 оны
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол #135

•

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2011 оны
А-320/305 дугаар тушаалаар баталсан Эрүүл мэндийн байгууллагын хог
хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйжүүлэн,
устгахад баримтлах журам

•

Байгаль орчны сайдын 2006 оны 404 тоот тушаалаар баталсан “Хог хаягдал
булах, устгах зориулалтын байгууламж, төвлөрсөн цэгийн төрөл, тэдгээрт
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тавигдах шаардлага, хог хаягдал булах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн,
аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны журам”
•

Байгаль орчны сайдын 2003 оны 127 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт
“Аюултай хаягдлын хадгалалт, устгалын бүртгэл хөтлөх, мэдээ гаргах заавар”.

Холбогдох олон улсын стандарт, удирдамж
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн хэрэгжүүлэх олон улсын стандарт нь Европын сэргээн босголт,
хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) зүгээс тодорхойлсон стандартууд болно.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Төслийг хэрэгжүүлэхдээ ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага (2014
он) баримт бичгийн дараах шаардлагуудыг дагаж мөрдөх болно:
•

ГШ1: Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент

•

ГШ3: Нөөцийн үр ашигтай хэрэглээ, бохирдлоос сэргийлэх ба хянах; болон

•

ГШ4: Эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа; ба

•

Олборлох салбарын хаягдлын менежмент болон түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
2004/35/EC тоот удирдамжийн тухай Европын Парламент болон Зөвлөлийн 2006
оны 3-р сарын 15-ны 2006/21/EC тоот удирдамж.
Компанийн холбогдох стандартууд

Хог хаягдлын менежментэд голчлон хамаарах Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн бодлого болон
стандартууд нь Эрдэнэ Монгол ХХК 2018 Бодлого болон журмын гарын авлага товхимолд
агуулагдсан ба үүнд нь Аюултай материал, хог хаягдалтай харьцах болон зайлуулах
бодлого зэрэг багтсан. Тухайн бодлого нь компанийн зүгээс аюултай материал, хатуу хог
хаягдалтай харьцах, зайлуулах арга барил болон үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.
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ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД
БОЛОН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТ
Тойм
Тус Менежментийн төлөвлөгөө нь Хөндий алтны төслийн үйл ажиллагааны шат бүхэнд
Монгол Улсын болон олон улсын стандартын дагуу хатуу, шингэн, аюултай бөгөөд энгийн,
эрдсийн болон эрдсийн бус хаягдлын үр дүнтэй менежментээр хангахыг зорино. Үүнийг хог
хаягдлын шатлалыг хэрэгжүүлэх, үүссэн хог хаягдалтай аюулгүй байдлыг хангаж харьцах,
боловсруулах, улмаар зайлуулах замаар хангана.
Хог хаягдлын шатлалын хэрэгжилтэд дараах зүйлс орно:
•

Хог хаягдлыг бууруулах, эх үүсвэрт нь хог үүсэхээс зайлсхийх;

•

Хог хаягдал эх үүсвэр дээр нь ангилах;

•

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах; мөн

•

Төслийн стандартад нийцүүлэн хог хаягдлыг хадгалах, цэвэрлэх, зайлуулах.

Хог хаягдлын бууруулалт, сэргийлэлт нь төслийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах
болон худалдан авалт хийх үйл явцаар давамгайлан хэрэгжих болно. Ухаалаг худалдан
авалт нь шаардлагагүй хог хаягдлыг байж болох хамгийн бага түвшинд байлгахад тусална.
Ухаалаг худалдан авалтаар Хөндий алтны төсөл нь зах зээл дэх шилдэг ханган
нийлүүлэгчидтэй ажиллахыг зорих болно. Хөндий алтны төсөл нь хог хаягдлын
менежментийн шатлалтай зохицсон худалдан авалтын зарчмыг хэрэгжүүлж газарт булах
хог хаягдлыг бууруулахыг зорих болно.
Эдгээр зарчмууд нь:
•

Худалдан авах ажиллагааны шийдвэрийг "зөвхөн хамгийн бага өртөгтэй" бус
харин "бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа ба мөнгөнд ногдох үнэ цэнэ" гэсэн
зарчимд нийцүүлэн гаргаж, эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй,
өрсөлдөхүйц үнэтэй, бүтээгдэхүүн, материал, үйлчилгээнд давуу эрх олгох
болно;

•

Ханган нийлүүлэгчдийг баглаа боодол (ялангуяа хуванцар)-ыг багасгах,
бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг (боломжтой үед) дахин ашиглах
боломжтой байлгах;

•

Худалдан авсан аливаа бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацааг харгалзан үзэх,
түүнийг удаан хугацаагаар ашиглах боломжтой бөгөөд ашиглалтын
хугацааны төгсгөлд болж өгвөл дахин ашиглахуйц байлгах;

•

Шаардлагагүй, хуучирсан, тогтвортой үйлдвэрлэгдэхгүй, эсвэл удаан үйлчлэх
чанаргүй бүтээгдэхүүн худалдаж авахгүй байх;

•

Нэг хүнд ногдох боломжийн өртөгт үндэслэн ажлын орон тооны тоогоор
тооцож хоол хүнс худалдан авах;

•

Хогийн цэг рүү хаяхын оронд эд зүйлс / бүтээгдэхүүн / материалыг дахин
ашиглах. Үүнд ажлын байрны доторх оффисын хэрэгсэл, бичиг хэргийн
хэрэгсэл, тавилга, машин механизм, цаас гэх мэт зүйлийг дахин ашиглах,
эсвэл орон нутгийн иргэд нь дахин ашиглах гэх мэт өөр боломжийг олох зэрэг
болно;
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•

Боломжтой бол аливаа илүүдэл барилгын материал, ашигласан химийн
бодисын сав гэх мэт зүйлийг ханган нийлүүлэгчид буцааж өгөх, эсвэл орон
нутгийн иргэдтэй хамтран дахин боловсруулах санаачилгыг хэрэгжүүлэх;
мөн

•

Төслийн талбай дээрх сав баглаа боодлын хог хаягдлын хэмжээг багасгахын
тулд бөөний худалдан авалт хийх талаар бодож үзэх.

Хаягдлын дахин боловсруулалтыг орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор үнэлж болохуйц,
зохих зөвшөөрөлтэй дахин боловсруулалтын туслан гүйцэтгэгч нарыг ашиглан хийх болно.
Дотоодын болон энгийн хог хаягдал боловсруулах, зайлуулах ажлыг төслийн талбай дээр
тусгайлан зураг төслийг нь боловсруулсан газарт булна. Аюултай хог хэмжээг багасгахын
тулд төслийн талбайд зөөвөрлөх, ашиглагдах аюултай материалын хэмжээг мөн багасгана.
Дахин ашиглах боломжгүй тохиолдолд аюултай материалыг хог хаягдлын менежментийн
төвийн урьдчилан бэлтгэсэн газар хадгалж, хожим нь тусгай зөвшөөрөл бүхий дотоодын
хаягдал зайлуулах газар тээвэрлэнэ. Нөлөөллийн бүс дотор үүссэн хаягдал усыг уурхайн
ажилчдын байрлах сууцны хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжид (ХУЦБ) цэвэршүүлэх болно.
Төслийн стандартад дүйцэхүйц хэмжээнд цэвэрлэгдсэн усыг тоос дарахад ашиглах эсвэл
орон нутгийн байгальд асгах болно. ХУЦБ-аас үүсэх аливаа биологийн гаралтай хатуу
хаягдлыг газарт булан зайлуулна.
Уурхайн хаягдлын менежментийн хувьд хаягдал чулуулаг болон шүүлтүүрээр дамжсан
үйлдвэрийн хаягдлыг холих цогц шийдэл зураг төслөөр бүтээсэн. Тус цогц шийдлийн гол
онцлогууд нь:
•

Хаягдал чулуулаг болон шүүлтүүрээр дамжсан үйлдвэрийн хаягдлыг нэг
Хаягдлын нэгдсэн байгууламжид холих (ХНБ);

•

Зураг төслөөр боловсруулж инженерчлэл хийсэн булах цэг нь нэвчих чанар
багатай байна; мөн

•

Олон давхарга бүхий бүтэцтэй байснаар илүү тогтвортой бөгөөд элэгдэл
өртөмтгий байдал нь бага болно.

Хаягдал өтгөрүүлэгч тунгаагуураас гарсан хатуу хэлбэртэй боловч чийгтэй хаягдлыг
хаягдал чулуулгийн хэсгүүд хооронд жигд тарааж ижил нийтлэг хаягдлын байгууламж бий
болгоно. Хаягдал зайлуулах, хадгалах бүх байгууламжуудыг Төслийн стандартуудын дагуу
барьж байгуулна.
Менежментийн үндсэн хяналтууд
Тус Менежментийн төлөвлөгөөг Хөндий алтны төслийн барилгын болон ашиглалтын үйл
ажиллагааны үеүдэд Менежментийн төлөвлөгөө, журам, удирдамж зэрэг болоод тэр
дундаа хог хаягдлын менежментийн өдөр тутмын менежментийн үйл ажиллагааны
нарийвчилсан хэсгүүдийг тайлбарлахад цогц хэлбэрээр зааварчилгаа болгон
боловсруулсан болно.
Менежментийн төлөвлөгөөний үндсэн хяналтуудыг нь Хүснэгт 3-т үзүүлэв.
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Хүснэгт 2 4.2 Менежментийн үндсэн хяналтууд

•
•
WM-KMC-02

Аюултай хог хаягдлын
бууруулалт

•

•
WM-KMC-03

Хог хаягдлын ангилал

WM-KMC-04

Хог хаягдлын бүртгэл

WM-KMC-05

Хог хаягдлын
тусгаарлалт
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Ухаалаг худалдан авах үйл явцыг
хэрэгжүүлж, боломжит хамгийн сайн
ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах
Хог хаягдлын шатлалыг хэрэгжүүлэх
Боломжтой бол дахин боловсруулах
санаачлагыг орон нутгийн иргэдтэй
хамтран хэрэгжүүлэх
Төслийн талбайд зөөвөрлөгдөх
аюултай материалын хэмжээг
багасгахын тулд худалдан авалтын
тогтвортой байдлаар хийх

Хамаарах үе шат

Хаалт

•

Баталгаажуулах арга

Үйл ажиллагаа

Хаягдал бууруулалт,
багасгалт

Хяналтын тайлбар

Барилга

WM-KMC-01

Сэдэв / Үйл ажиллагаа

Барилгын өмнөх

Давтагдашгүй дугаар
(Эх сурвалжийн
дугаар)

X

X

X

X

• Химийн болон аюултай
материалын бүртгэл

X

X

X

X

•
•
•
•
•

Ажлын байрын үзлэг
Дотоод аудит
Дотоод аудит
Үзлэг шалгалт
Дотоодын байгаль орчны
тайлангууд

X

X

X

X

X

X

X

X

•
•

Ажлын байрны үзлэг
Аудит

X

X

X

X

•
•
•

Хог хаягдлын бүртгэл
Ажлын байрны үзлэг
шалгалт
Хог хаягдлын менежментийн
байгууламжийн үзлэг
шалгалт

Аюултай материалыг дахин
ашиглах боломжийг судал

• Бүх хог хаягдлыг үндэсний болон
Төслийн стандартуудын дагуу ангилна
• Төслийн талбай дээр бий болсон
болон хаягдал цэвэрлэх, зайлуулалт
хийлгүүлэхээр илгээсэн (жил/сарын
хэмжээ болон нийт) бүх хаягдлын
бүртгэлийг бий болгож, тогтмол үнэн зөв
хөтлөх
•
Хог хаягдлыг зохих ёсоор зохицуулах,
цэвэрлэх, зайлуулах боломжийг
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WM-KMC-06

Энгийн хаягдлыг
зайлуулах

WM-KMC-07

Аюултай материал
хадгалах

WM-KMC-08

Эмнэлгийн хог хаягдал

WM-KMC-09

Хаягдал ус зайлуулах
болон цэвэрлэх

бүрдүүлэхийн тулд тэдгээрийг ялгаж
тусгаарлана
• Энгийн хог хаягдлыг зайлуулахдаа
зөвхөн инженерийн шийдэлтэй,
баталгаажсан хаягдал менежментийн цэгт
газарт булна
• Бүх аюултай хог хаягдлыг тусгай
зөвшөөрөлтэй байгууламжид
шилжүүлэх эсвэл зохих ёсоор дахин
ашиглах, цэвэрлэх үйл явц хүртэл хог
хаягдлын менежментийн
байгууламжид хадгална.
• Бүх шингэн аюултай бодисыг
(хаягдал тос болон уусгагч) хамгийн
багадаа анхдагч савлагааны 110%
багтаамжтай хоёрдогч агуулахад
хадгалах
• Бүх аюултай материалын ХАЛМ-ыг
олгосон ба хавсаргасан байх
• Асгарсан бодис саармагжуулах,
арилгах тоноглолоор мөн болон
хувийн хамгаалах хэрэгсэл зэргээр
хангах
•
Эмнэлгийн хог хаягдлыг эх үүсвэрт нь
цуглуулж, аюултай хог болгон шатаах
зорилгоор орон нутгийн эмнэлэгт
шилжүүлж шатаана

•

•
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Төслийн нөлөөллийн бүсэд үүссэн
хаягдал усыг ХУЦБ байгууламжид
үндэсний (MNS 4943:2011)
стандартын дагуу цэвэршүүлж,
хүрээлэн буй орчинд асгах, тоос
дарах зэрэг т ашиглагдана
Шингэн хаягдлыг тогтмол дээж авч
шинжилгээ хийн үндэсний стандартад

•
•

Ажлын байрны үзлэг
Дотоод аудит

X

X

X

X

•
•
•
•

Хог хаягдлын бүртгэл
Ажиглалт
Дотоод аудит
Хадгалалтын зураг төслийг
баталгаажуулах

X

X

X

X

•
•
•
•

Ажлын байрны үзлэг
Хог хаягдлын бүртгэл
Дотоод аудит
Хог хаягдал дамжуулах
шатны ХУЦБ хариуцагч
талууд
ХУЦБ-ийн үзлэг, шалгалт
Дотоод аудит
Лабораторийн
шинжилгээний тайлан
Дотоод байгаль орчны
тайлан

X

X

X

X

-

X

X

X

•
•
•
•
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WM-KMC-10

Ажлын байр болон
хаягдлын менежментийн
байгууламжийн үзлэг
шалгалт

WM-KMC-11

Төслийн талбайгаас
гадуурх хог хаягдал
боловсруулах
байгууламжийн үзлэг

WM-KMC-12

Ажил эхлэхээс өмнөх
яриа, сургалт хийх
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нийцэж буй эсэхийг шалгана (MNS
4943:2011). Дээж авалт нь мөн
үндэсний стандартын (MNS 566710:2001) дагуу хийгдэнэ.
•
ХУЦБ-ийг төслийн болон үндэсний
стандартыг ханган ажиллаж байгаа
эсэхийг тогтмол хянан шалгана
• Ажлын байрын тогтмол үзлэг
•
шалгалт, аудит хийх мөн тэр дундаа
туслан гүйцэтгэгч нарын ажлын байр
нь хаягдлын менежментийн
туршлагад нийцэх буй эсэхийг
хангуулах
• Боломжит хөрс, усны
бохирдол,зэргийн боломжит
эрсдэлийн менежмент хийгдэж, хог
хаягдлын менежментийн туршлага нь
даган мөрдөгдөж буйг хангахын тулд
хаягдлын менежментийн
байгууламжийн үзлэг шалгалт, аудит
хийх
•
ЕСБХБ-ны
ГШ-3-ын дагуу
•
Төслийн талбайгаас гадуурх хог хаягдал
боловсруулах байгууламжийн магадлан
үзлэг хийж ашиглалтад оруулахаас өмнө
болон ашиглалтын үед хаягдлыг зөв
хүлээн авч, харьцаж, боловсруулж,
зайлуулж байгааг анхаарах
• Хаягдлын менежментийн үйл
•
ажиллагаанд байнга оролцож буй
хүмүүс хуваарьт болон, ажил
эхлэхээс өмнөх сургалтад
хамрагдана. Үүнд зохих хаягдлын
менежментийн тухай дэлгэрэнгүй,
аюулгүй хадгалалт, хаягдалтай
харьцах шаардлагууд, ангилал,
тусгаарлалт зэрэг орсон

Үзлэг шалгалт/аудитын тайлан

Үзлэг шалгалт/аудитын
тайлан

Сургалт болон ажил эхлэхээс
өмнө ярианы материал
тэмдэглэл

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-
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WM-KMC-13

Нөлөөллийн бүс дотор
хаягдлын менежментийн
цэг рүү хаягдал
зөөвөрлөх

WM-KMC-14

Уурхайн хог хаягдлын
менежмент

ERD001_D5_Хаягдлын менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ.docx

•

Хаягдал тээвэрлэх жолооч нар нь
зохих сургалт олж авсан байх
•
Хаягдал зөөвөрлөлт нь замдаа
санаандгүйгээр хог хаягдал асгахаас
сэргийлсэн хэлбэртэй байна
• Хаягдлын нэгдсэн байгууламж (ХНБ)
нь зохих зураг төслийн дагуу
хийгдсэн байна
• ХНБ-ийн материалыг тогтмол дээж
авч шинжилж байх
• ХНБ-ийн тоосны менежмент

•
•

Ажиглалт
Дотоод аудит

X

•

Зураг төслийн
баталгаажуулалт
ХНБ-д тогтмол үзлэг
шалгалт хийх
Лабораторийн дүн
шинжилгээний тайлангууд
Тоосжилтын менежментийн
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

-

•
•
•

X

X

-

X

X
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Зураг төслийн хяналт
Энгийн хаягдал
Энгийн хог хаягдалтай холбоотой нөлөөллийг багасгах, урьдчилан сэргийлэхэд санал
болгож буй зураг төслийн хяналтын арга хэмжээнүүд нь доорх болно:
•

•

Доорхуудыг агуулсан ХХЦҮ барих:
o

Цэвэрлэсэн шингэнийг тоос дарахад ашиглах/хүрээлэн буй орчинд
асгах

o

Биологийн гаралтай хатуу хаягдлыг булах

Төслийн талбай дээр доорхыг багтаасан барилгын болон дотоодын
хаягдлын газарт булах цэг байгуулах:
o

Байгаль орчны хяналтын худгууд

o

Периметрийг хашаагаар хамгаалах

•

Мод, металл, хуванцар болон бусад дахин ашиглаж болохуйц материалын
тусгай дахин боловсруулах газар; болон.

•

Аюултай хог хаягдлыг хадгалах зориулалттай тусгаарлалт бүхий
зориулалтын талбай.

Эрдсийн хаягдал
Эрдсийн хаягдалтай холбоотой нөлөөллийг багасгах, урьдчилан сэргийлэхэд санал болгож
буй зураг төслийн хяналтын арга хэмжээнүүд нь доорх болно:
•

Хаягдал чулуулаг ба шүүсэн хаягдлыг холих хаягдлын нэгдсэн байгууламжид
(ХНБ) холих болно. Энэхүү арга нь тусдаа орших хаягдал чулуулгийн овоолго
болон хаягдал хадгалах байгууламжтай харьцуулахад газрын эвдрэлийн ул
мөрийг бууруулах юм;

•

ХНБ нь нэвчилтийг бууруулсан зураг төсөл, инженерийн шийдэлтэй газарт
булах байгууламж байх болно. Олон давхар бүтцийн үр дүнд тогтвортой
бөгөөд элэгдэлд өртөх нь бага байна;

•

ХНБ-ийн зураг төслийн арга нь хаягдал чулуулгийн хэсгүүд хооронд жигд
тарааж нийтлэг ижил төстэй хаягдал бий болгох бөгөөд хаягдал
өтгөрүүлэгчээс гарсан хатуу хэлбэртэй боловч чийгтэй хаягдлыг мөн
багтаасан байна. Энэ нь тоосжилтын эрсдэлийг багасгана.

ХНБ-тэй холбоотой бусад зураг төслийн хяналтын бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь:
•
ус үл нэвчих давхаргатай доторлогоотой байх;
•

сул хаягдлыг цуглуулахад тохирох систем байгуулах;

•

ХНБ-ийн ойролцоо хөрс, гадаргын усны зориулалтын хяналтыг хийх;

•

хаягдлыг хангалттай хоргүйжүүлэх;;

•

усны нөхөн сэргээлтийг оновчтой шийдвэрлэх; мөн

•

хаягдлын чулуулгийн нийлүүлэлтийн менежмент хийж,улмаар ХНБ-ийн
барилгын ажилд тохирох материал, тэр дундаа хаалтын таг болох "цэвэр"
чулуулаг байлгах талаар анхаарах.

ERD001_D5_Хаягдлын менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ.docx

Page 13

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D5: ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналтын шаардлагуудын тойм
Хөндий алтны төслийн хувьд хяналтын үйл ажиллагааг зөвхөн байгаль орчны хүрээний
мэдээллийн хяналт гэж тодорхойлсон ба (жишээ нь, агаарын чанар, тоос, дуу чимээ, усны
чанар, ургамал/амьтны тоо гм) байршил, давтамж, дээж авах арга, параметр зэргийг
боломжоос хамааран агуулна. Байгаль орчны бус мэдээллийн хяналт нь (жишээ нь төслийн
талбайн/ЭМААБООН-ны менежерийн шалгалтын үйл ажиллагаа, эсвэл ажилчдын байрлах
нөхцөл зэргийн үзлэг шалгалт зэрэг ямар нэгэн нийгмийн/ажиллах хүчний хяналт)
нөлөөллийг бууруулах, менежментийн арга хэмжээ гэж тооцогдоно.
Тиймээс, Хөндийн алтны төслийн хяналтын тодорхойлолтод багтах хаягдалтай холбоотой
арга хэмжээ байхгүй.
Хүснэгт 3-т заасан шалгалт, үзлэг хяналт, аудитыг багтаасан менежментийн арга
хэмжээнүүдийг ХАТ-д заасан хугацаанд хууль тогтоомжийн шаардлага, Төслийн
стандартад нийцсэн эсэхийг үнэлэхийн тулд хэрэгжүүлнэ.
Төслийн стандартын зөрчил тогтоогдвол үүнийг мөрдөн шалгаж холбогдох залруулах арга
хэмжээ авна.
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Эрдэнэ Монгол ХХК нь хог хаягдлын менежментийн гүйцэтгэлийг тогтмол хянаж үнэлэх
болно. Хүснэгт 4-т хог хаягдлын менежментийг үнэлэхэд ашигласан Гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) үзүүлэв.
Хүснэгт 3 5.2 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Давтагдашгүй
дугаар
WM-KPI-01

WM-KPI-02

WM-KPI-03

WM-KPI-04

WM-KPI-05

ГҮҮ
Тус Менежментийн
төлөвлөгөөний
нөлөөллийг бууруулах
хяналтуудыг дагаж
мөрдөөгүй зөрчлийн тоо
Хүн болон байгаль
орчинд бодит эсвэл
болзошгүй хор хөнөөлд
хүргэсэн аюултай
материал асгарсан,
алдагдсан тохиолдлын
тоо.
Хог хаягдалтай
холбоотой гарсан
тохиолдлын тоо
Бий болсон хог хаягдал,
болон хаягдлын
менежментийн төв рүү
зөөвөрлөсөн хаягдлын
эзлэхүүн.
Дахин боловсруулсан
хаягдал материалын хувь
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Зорилт

Арга хэмжээ

Зорилт:тэг
Мэдэгдэж байгаа
зөрчилтэй байдлыг
багасгах, цаашид
үргэлжлүүлэн сайжруулах
Зорилт:тэг
Мэдэгдэж байгаа аюултай
тохиолдлын тоог багасгах,
цаашид үргэлжлүүлэн
сайжруулах

Аудит

Мэдэгдэж байгаа тус
төлөвлөгөөтэй зөрчилтэй
байдлуудыг багасгах,
цаашид үргэлжлүүлэн
сайжруулах
Үүссэн хог хаягдлын нийт
хэмжээг багасгах,
үргэлжлүүлэн сайжруулах.

Жилд гарсан хог
хаягдалтай холбоотой
тохиолдлын тоо

Газарт булах хог хаягдлын
хэмжээг багасгах,
үргэлжлүүлэн сайжруулах.

Дахин боловсруулах
материалыг нөхөн
сэргээх хувь хэмжээ
(жишээ нь хуванцрын)

Аудит

Нэг хүнд ногдох
эрдсийн бус хог
хаягдлын сарын
хэмжээ
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WM-KPI-06

Хог хаягдалтай
холбоотой иргэдийн
гомдол

Зорилт:тэг
Хог хаягдалтай холбоотой
олон нийтийн гомдлыг
бууруулах, үргэлжлүүлэн
сайжруулах.

Нэг жилд хог
хаягдалтай холбоотой
олон нийтийн зүгээс
ирсэн гомдлын тоо

WM-KPI-07

ХНБ дээрх хөрс / усны
бохирдол, тоос үүсэх
хяналтын стандартын
давалтын тоо

Хэтэрсэн тохиолдолгүй
байх

Хэтэрсэн
тохиолдолгүй байх

Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Барилгын үе шатанд тус менежментийн төлөвлөгөөг дор хаяж 6 сар бүр хянаж шинэчлэх
болно. Тогтмол үйл ажиллагаатай үед, Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг жилд нэг
удаа хийж шаардлагатай засварыг оруулан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал болон Хөндий
алтны төсөл, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн үйл ажиллагааны хэрэгцээг хангана.
Тус төлөвлөгөө гар дээр нь очсон хүн бүр ямар нэгэн алдаа, орхигдуулсан зүйлс эсвэл
өөрчлөлтийн талаар ЭМААБООН-ны удирдлагад нэн даруй мэдэгдэнэ. Хэрэв үйл
ажиллагааны горимд чанарын өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол (Хөндийн алтны төслийн
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний бүтцэд Өөрчлөлтийн журмын
менежмент-д тодорхойлсны дагуу), тус Менежментийн төлөвлөгөөнд явцын өөрчлөлт
оруулж мөн болно.
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СУРГАЛТ
Хэрэгцээт бүх сургалтыг албан ёсоор зохион байгуулна (ерөнхий мэдээллийг хангах). Мөн
шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрны тусгайлсан сургалт зохион байгуулна.
Зааварчилгаа өгөх сургалт
Эрдэнэ Монголын үндсэн ажилтнууд болон Гэрээт гүйцэтгэгчдэд ерөнхий болон талбайн
тусгайлсан зааварчилгаа өгөхөөс гадна Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн “Ёс зүйн дүрэм”-ийн
талаар болон ЭМААБО-ны мэдлэг олгох сургалтад хамруулна.
Бүх хүмүүс зааварчилгааг ойлгосон эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах ба шаардлагатай бол
дахин сургалтад хамруулна. Зааварчилгаа нь Монгол болон Англи хэл дээр хийгдэнэ.
Эрдэнэ Монгол нь зааварчилгаа авсан буюу сургалтад хамрагдсан хүмүүс, аливаа
хязгаарлалтын бүртгэлийг хийнэ. Бүх ажилтнууд биологийн олон янз байдлын
менежментийн холбогдох хэсгүүдийг хариуцан ажиллана.
Ажлын байрны тусгайлсан сургалт
Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах хүмүүс эсвэл тусгайлсан ажилд магадгүй нэмэлт талбай
эсвэл зөвхөн тухайн ажилд зориулагдсан зааварчилгаа шаардлагатай болж болох ба
эдгээрийг биологийн олон янз байдлын менежментийн шаардлагад тусгах болно.
Аюултай материал ба ашигт малтмалын бус хог хаягдлын менежментийн үүрэг бүхий бүх
ажилтнууд багаж хэрэгслийн ердийн сургалтад хамрагдана. Үүнд аюултай хадгалах
материал, ашигт малтмалын бус хог хаягдлын менежментийн зохистой ажиллагааны ач
холбогдлын талаарх нарийвчилсан мэдээллийг багтаана.
Шаардлагатай бусад сургалт
Аюултай материал, ашигт малтмалын бус хог хаягдлыг ашиглах, хадгалах, зөөвөрлөх үйл
ажиллагаанд оролцсон үндсэн ажилтнуудад нэмэлт, мэргэжлийн сургалт явуулна.
Хогийн цэгийн операторуудад хог хаягдлыг дахин боловсруулж дахин ашиглах, булшлах
талаар нарийвчилсан ойлголттой болгохын тулд хог хаягдлын ангиллын сургалтад
хамруулна. Шаардлагатай тохиолдолд онцгой байдлын үед үзүүлэх арга хэмжээний ур
чадварыг олж авах шаардлагатай.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
Бүртгэл хөтлөх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ ДАВХАЦСАН
БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй
дараах агуулгуудын давхцалтай:
Хүснэгт 4 Бусад менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй агуулгын хувьд давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний гарчиг
Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Гамшиг онцгой байдлын
хэмжээний төлөвлөгөө

үед

авах

арга

Давхцал / Харилцан холбогдол
Хог хаягдал боловсруулах байгууламжаас
гарах агаарын чанарын асуудал
Бохир ус цэвэрлэх, усны нөөцийн бохирдох
асуудлыг зохицуулах
Аюултай хог хаягдлыг хүрээлэн буй орчинд
гаргах үеийн нөхцөл байдлыг зохицуулах

Дээрх менежментээс гадна нэмж бусад дэмжих шаардлагатай журам боловсруулж болно.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
НБ

Нөлөөллийн бүс

ЕСБХБ

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

ЭМААБООН

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, олон нийт

ХАТ

Хөндий алтны төсөл

ГҮҮ

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд

УЗТ

Уурхайн зөвшөөрлийн талбай

МУС

Монгол улсын стандарт

МТ

Менежментийн төлөвлөгөө

МАМХ

Материалын аюулгүйн мэдээллийн хүснэгт

ХААЭА

Хөдөлмөрийн эрүүл аюулгүй ажиллагаа

ГШ

Гүйцэтгэлийн шаардлага

ХХМТ

Хог хаягдлын менежментийн төв

ХХМТ

Хог хаягдлын менежмент төлөвлөгөө

БУЦБ

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

ХАТ-д зориулан дараах Менежментийн Төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулсан:
АЧМТ
ДЧЧМТ
УНМТ
БОЯБМТ
ХМТ
АММТ
ОНИЭМАААБХМТ
ТГХАМТ
ГОБҮААХМТ
ХНМТ
ГААМТ
ХЭМААБМТ
ОТХХМТ
ОНХАМТ
ТМТ
ГЭХНСМТ
ХМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
D2:Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө
D3:Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
D4:Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө
D5: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө
D7: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдлыг хангах менежментийн төлөвлөгөө
D8:Туслан гүйцэтгэгч ба худалдан авах ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө
D9: Гамшиг, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
менежментийн төлөвлөгөө
D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
D11:Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө
D12:Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлын менежментийн төлөвлөгөө
D13: Оролцогч талуудын харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөө
D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө
D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
D16: Газрын эвдрэл хянах, нөхөн сэргээх менежментийн төлөвлөгөө
D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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Prime Minister Amar’s Street-29
8th Khoroo, Sukhbaatar District
Ulaanbaatar-14200 Mongolia
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Байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээ:
D6: Аюултай материалын
менежментийн төлөвлөгөө
2020 оны хоёрдугаар сар

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
АЮУЛТАЙ МАТЕРИАЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТѲЛѲВЛѲГѲѲ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Тус бичиг баримт нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн (“Эрдэнэ Монгол”) Хөндий Алтны төслийн
(ХАТ эсвэл Төсөл) Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө болно.
Зорилтууд
Тус Менежментийн төлөвлөгөөний зорилт нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж холбогдох
менежментийн арга хэмжээг тогтоох;

•

Үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Тус Менежментийн төлөвлөгөөнд хамаатай, тохирох Төслийн холбогдох
стандартуудыг тоймлох;

•

Тус менежментийн төлөвлөгөөнд холбогдох Төслийн үүрэг амлалтууд,
журам болон удирдамж зэргийг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Сэдэвчилсэн сургалтын шаардлагуудыг тодорхойлох; мөн

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Хамрах хүрээ
Тус Менежментийн төлөвлөгөө нь Хөндий алтны төслийн бүхий л үйл ажиллагааг, мөн
туслан гүйцэтгэгч барилгын, ашиглалтын болон хаалтын үе шатуудад хийх үйл
ажиллагааг тус тус хамарна. Энэхүү бичиг баримт нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Хөндий
алтны төслийн үйл ажиллагаанд аюултай материалтай харьцах, менежментийн арга
барил болон үүрэг хариуцлагыг тоймлосон.
Тус Менежментийн төлөвлөгөөнд аюултай материалыг “хүн, амьтан эсвэл байгаль орчинд
дангаараа болон бусад хүчин зүйлтэй харилцан үйлчилсний үр дүнд аюул учруулж
болзошгүй аливаа зүйл болон бодис (биологийн, химийн, цацраг идэвхт болон физик)’1
гэж тодорхойлов.
“Аюултай материал” болон “аюултай бодис” зэрэг нэр томьёог тус Менежментийн
төлөвлөгөөний турш ээлжлэн ашигласан болно.

1

Institute of Hazardous Materials Management (https://www.ihmm.org/about-ihmm/what-are-hazardous-materials). Accessed 15
January 2020.
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 1 Гол үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх
удирдлага
Ахлах менежмент /
Дэд ерөнхийлөгчид/
Хэлтсийн дарга нар

ЭМААБООН-ны
менежер

ЭМААБООН-ны баг

Үүрэг хариуцлага
• Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг
батлах.
• Менежментийн төлөвлөгөөг батлах
• Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээ болон хэрэгжилтийг
хариуцах
• Тус менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудыг биелүүлэхэд
шаардлагатай нөөц бололцоог хангах
• Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжин ажиллах
• Хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны менежмент
• Хяналтын үр дүнд дүн шинжилгээ хийж тайлах
• Залруулах арга хэмжээ
• Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хариуцах
• Төслийн талбай дээрх аюултай материалын төрөл болон хэмжээг
хянах иж бүрэн төлөвлөгөөг боловсруулах
• Холбогдох үйл ажиллагаа нь Менежментийн төлөвлөгөө, хамаарах
журмын дагуу явагдаж байгааг хариуцан хангах
• Эрдэнэ Монгол ХХК болон туслан гүйцэтгэгч нарын ажилчид нь
аюултай материалын менежментийн сургалтад бүрэн хамрагдсан
байхыг хариуцна
• Аюултай
материалтай харьцахад шаардагдах бүх төрлийн
зөвшөөрлийг авах
• Бүх аюултай материалыг төслийн талбайд зохих ёсоор сайтар
хадгалсан байх
• Ханган нийлүүлэгчдээс хор аюулын лавлах мэдээлэл (ХАЛМ) авч
агуулах газар хадгалах
• Туслан гүйцэтгэгч нарын аюултай материалын менежментийн
төлөвлөгөө нь энэ төлөвлөгөөтэй нийцэж буй эсэхийг хянаж,
баталгаажуулах үүрэгтэй
• Аюултай материалын менежментэд үл нийцэх үйлдлийг нь залруулах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүрэг
• Аюултай материалын бүртгэл нь хийгдэж байх явдлыг хангах
• Ажлын байрны даамал нарын хамтаар холбогдох аюултай материал
бүрийд тохирох аюултай материалтай ажиллах аюулгүйн журмыг
үнэлж боловсруулах
• Менежментийн төлөвлөгөө нь бүх ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч
нарт хүртээмжтэй байх талаар анхаарч хариуцах
• Эрдэнэ Монгол ХХК болон туслан гүйцэтгэгч нарын ажилчдад тус
менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудын талаар сургалт явуулж
удирдамжаар хангах
• Хөндий алтны төслийн ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчдэд
техникийн дэмжлэг үзүүлж, энэ Менежментийн төлөвлөгөө болон
холбогдох журмын мөрдөлтийн хангах
• Аюултай
материалын
менежментийн
гүйцэтгэлийн
тайланг
шаардлагын дагуу бэлтгэх
• Аюултай материалтай холбоотой бүх байгаль орчны зөрчил,
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•

Ажлын байрны
даамал

•
•
•
•
•

Туслан
гүйцэтгэгчид
Туслан
гүйцэтгэгчид

•
•

үйлдлүүдийг мэдээлэх, улмаар аливаа зөрчлийг арилгах талаар арга
хэмжээ авах
Хөндий алтны төслийн аюултай материалын менежментийн
асуудлуудыг холбогдох сургалтын материалуудад хангалттай оруулах
Аюултай материалын бүртгэлийг хийж тогтмол шинэчилж байх
Тус менежментийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл болон тайлагналыг хянах
ЭМААБООН-ны менежерийн хамтаар аюултай материалын аюулгүй
ажиллагааны журмыг боловсруулах
Тус төлөвлөгөөний шаардлагуудын дагуу ажлын үйл ажиллагааг
төлөвлөн, гүйцэтгэх
Тус Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудын зөрчил бүрийг
мэдээлж байх, мөн залруулах арга хэмжээ авах
Тус төлөвлөгөөний шаардлагуудад нийцэх өөрийн гэсэн Аюултай
материалын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
Тус менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөх

Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).

Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
ЭМААБООН-ны баг

Гол уялдаа холбоо
Аюултай материалын менежментийн асуудлаас үүдэлтэй олон
нийтийн санал гомдлыг судалж, зохицуулах талаар орон нутгийн
иргэдтэй харилцаа холбоо тогтоон ажиллах

Тээвэр,
уурхайн Тус
Менежментийн
машин механизмын материалыг тээвэрлэх
парк хариуцсан баг

төлөвлөгөөнд

нийцүүлэн

аюултай

Худалдан авалт

Аюултай материалын худалдан авалт хийж ЭМААБООН-ны
менежерийн зааврын дагуу бүх холбогдох материалын ХАЛМ-г
олж авах

Инженерийн баг

Аюултай материалтай харьцах, агуулах байгууламжийн зураг
төсөл, барилгын ажлыг холбогдох аюулгүй ажиллагааны
шаардлагуудад нийцүүлэх
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
•

Холбогдох Монгол Улсын хууль тогтоомж болон үндэсний стандартууд;

•

Холбогдох олон улсын стандарт болон удирдамжууд;

•

Хуулиар шаардагдах Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний (БОНҮ)
шаардлагууд; болон

•

Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн холбогдох бодлого журмууд.

Монгол Улсын холбогдох хууль, үндэсний стандартууд
Холбогдох Монгол Улсын хууль эрх зүйн болон үндэсний стандартуудыг доор жагсаасан
ба Бүлэг A2 Бодлого болон Хууль эрх зүйн тогтолцоо-д нарийвчилсан тайлбарыг нь олж
болно.
Аюултай материал болон хог хаягдалтай холбоотой Монгол Улсын хуулиуд:
•
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995);
•

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай (2006);

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль (2008);

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012);

•

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль (2012); болон

•

Байгалийн ургамлын тухай хууль (2012).

Аюултай материалтай холбоотой Монгол Улсын стандартууд нь (МУС):
•
MNS 2029:2011 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт.
Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг; мөн
•

MNS 6458:2014 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт.
Хортой, аюултай химийн бодис хадгалах.

Холбогдох олон улсын стандарт, удирдамж
Дараах олон улсын үйлдвэрлэлийн сайн туршлагын удирдамж, хууль тогтоомжийг
харгалзан үзсэн болно:
• ЕСБХБ-ын гүйцэтгэлийн шаардлага (ГШ) (2014) (тэр дундаа ГШ3: Нөөцийн үр
ашигтай хэрэглээ, бохирдлоос сэргийлэх ба хянах); болон
•

ОУСК-ийн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий удирдамж
(2007 оны 4 сар).
Холбогдох Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн стандартууд

Аюултай материалын менежментэд голлон хамаарах Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн бодлого
болон стандартууд нь Эрдэнэ Монгол ХХК 2018 Бодлого болон журмын гарын авлага
товхимолд агуулагдсан ба үүнд нь Аюултай материал, хог хаягдалтай харьцах болон
зайлуулах бодлого багтсан. Тухайн бодлого нь компанийн зүгээс аюултай материал, хатуу
хог хаягдалтай харьцах, зайлуулах арга барил болон үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.
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ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД
БОЛОН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТ
Менежментийн хяналтын тойм
Тус Менежментийн төлөвлөгөө нь Хөндий алтны төслийн үйл ажиллагаанд аюултай
материал ашигласны улмаас хүн болон байгаль орчинд үүсэж болзошгүй эрсдэлийг
багасгах, удирдлагаар хангахыг зорьж байгаа болно. Байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээнд тусгасан нөлөөлөл болон боломжуудад үндэслэн, дараах
хяналтын арга хэмжээнүүдийг Хөндий алтны төслийн барилга, үйл ажиллагаа болон
хаалтын үе шатуудад авч хэрэгжүүлнэ.
Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх менежментийн хяналтын гол арга
хэмжээнүүдийг Хүснэгт 3-т үзүүлэв.
Зураг төслийн хяналт
Аюултай материалтай холбоотой нөлөөллийг багасгах, урьдчилан сэргийлэхэд санал
болгож буй зураг төслийн хяналтад дараах арга хэмжээнүүд багтана:
•
Санамсаргүй асгаралт, гоожилтоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх
шингэн хэлбэртэй аюултай материал, түүний дотор шатахууныг ачиж
буулгах цэгийг барьж байгуулах; болон
•

Үл нэвчих суурьтай шал бүхий аюултай материал хадгалах газруудыг
байгуулах.
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Хүснэгт 3 Менежментийн хяналтын гол арга хэмжээнүүд
Хяналтын тайлбар

Баталгаажуулах арга

Хамаарах үе
шат

HZ01

Аюултай
материалын
худалдан
авалт

• Аюултай материалын худалдан авалтыг хийхийн өмнө бүх

• Аюултай материалын

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HZ02

• Аюултай материалыг импортлохтой холбоотой бүх төрлийн

HZ03

HZ04

зөвшөөрлийг авах

Аюултай
материалын
тээвэрлэлт

HZ05

HZ06
HZ07
HZ08

ХАЛМ-н бүрэн бүтэн байгаа эсэх, тээвэрлэлт хадгалалтын
шаардлагуудын дагуу байгаа эсэхийг шалгах
• Аюултай материалын ХАЛМ нь Монгол болон Англи хэлээр
хийгдэн материал хадгалсан, ашиглаж буй бүх газарт
байрлуулсан байх

•
•
•
•
•
•

• Аливаа аюултай материал, мөн түүний хог хаягдлын

•

ажиллагааны чадавхтай, шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл
бүхий тээврийн үйлчилгээ олгогчийг төслийн талбайгаас
боловсруулах байгууламж хүртэлх тээвэрлэлтэд ашиглах
• Цианид гэх мэт өндөр эрсдэл бүхий холбогдох бодисыг
тээвэрлэх зөвшөөрлийг авах

•
•
•
•

• Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэхэд анхны тусламжийн хайрцаг,

•
•

онц байдлын арга хэмжээний төлөвлөгөө зэргээр хангах
Аюултай
материалын
хадгалалт
болон
ашиглалт

• Аюултай материалыг хадгалалтын хэмжээ, өөр материалтай

холих эсэх, байгаль орчны шаардлагууд зэрэг үйлдвэрлэгчийн
зааврын дагуу хадгална
• Төслийн талбайд аюултай материалын бүртгэл бий болгож
хөтлөх
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•
•
•

менежментийн журам
Үзлэг, шалгалтын тайлан
Аюултай материалын
менежментийн журам
Одоо байгаа аюултай
материалын бүртгэл
Эрсдэлийн бүртгэл
Зөвшөөрлийн бичиг баримт
Дотоод үзлэг, шалгалтын
тайлан
Аюултай материалын
менежментийн журам
Үзлэг, шалгалтын тайлан
Туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ
Зөвшөөрлийн бичиг баримт
Аюултай материалын
менежментийн журам
Үзлэг, шалгалтын тайлан
Онц байдлын үед авах арга
хэмжээний төлөвлөгөө
Үзлэг, шалгалтын тайлан
Сургалтын тайлан
Үзлэг, шалгалтын тайлан

• Аюултай материалын

бүртгэл хийж, шинэчилж
байх
• Үзлэг, шалгалтын тайлан

Хаалт

Үйл
ажиллагaа

Сэдэв / Үйл
ажиллагаа

Барилга

Давтагдашгүй
дугаар
(ID)
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• Бүх аюултай материалын хаягдлыг зохих ёсоор ангилж, шошго

HZ09

анхааруулах тэмдэг наан төслийн талбай дээрх хаягдлын түр
цэгт хадгалах
• Бүх химийн бодисыг хамгийн багадаа анхдагч савлагааны 110%
багтаамжтай хоёрдогч агуулах саванд хадгалах

HZ10

• Аюултай хог хаягдлыг хадгалж ашиглаж буй бүх газар тохирох

HZ11

асгарсан бодис саармагжуулах, арилгах тоноглолоор мөн онц
байдлын арга хэмжээний тоног төхөөрөмж зэргээр хангах
• Аюултай бодист өртсөн байж болох болон эрсдэлтэй ажлын
талбар болон ажилчдад анхны тусламжийн хайрцаг болон
хувийн хамгаалах хэрэгсэл зэргээр хангах
• Цианид зэрэг өндөр эрсдэлтэй материалын аюулгүй
ажиллагааны журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх

HZ12
HZ13
HZ14
HZ15

Аюултай
материалын
тухай
сургалт
болон
мэдээлэл

• Аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүйн арга хэрэгслүүдийн талаар

тогтмол уулзалт хийж байх
• Онц байдлын симуляцийг тогтмол явуулж онц байдлын бэлэн
байдлыг хангах
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• Хаягдлын менежментийн
•
•
•
•

төлөвлөгөө
Үзлэг, шалгалтын тайлан
Агуулахын зураг төсөл болон
ашиглалтад өгсний тайлан
Үзлэг, шалгалтын тайлан
Үзлэг, шалгалтын тайлан

• Үзлэг, шалгалтын тайлан
• хувийн хамгаалах хэрэгслийн

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

нөөц, бүртгэл
• Аюулгүй ажиллагааны горим,

журам
• Үзлэг, шалгалтын тайлан
• Уулзалтын тэмдэглэл
• Онц байдлын симуляцийн

төлөвлөгөө болон тэмдэглэл
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ХЯНАЛТ
Хяналтын шаардлагуудын тойм
Энэ хэсэгт Төслийн стандартуудын дагуу барилга, үйл ажиллагааны үеэр авч хэрэгжүүлэх
хяналтын арга хэмжээнүүдийн тайлбарласан болно. Хяналтын явцад Төслийн
стандартуудыг даган мөрдөөгүй зөрчил илэрвэл тохирох залруулах арга хэмжээг
магадлан шинжилсний үр дүнд тогтооно.
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Эрдэнэ Монгол ХХК нь аюултай материалын менежментийн гүйцэтгэлийг тогтмол хянаж
үнэлэх болно. Доорх хүснэгтэд ГҮҮ болон санал болгож буй нөлөөллийг бууруулах
стратегийн үр дүнтэй байдал, ахицыг үнэлэхэд ашиглаж болох холбогдох үндсэн
менежментийн хяналтын арга замуудыг тоймлов.
Хүснэгт 4 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Давтагдашгүй
дугаар (ID)
HZ-KPI-01

ГҮҮ

Зорилт

Аюултай материалд өртөж
эмнэлийн тусламж эсвэл
эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн
төслийн ажилчид, гэрээт туслан
гүйцэтгэгчдийн тоо
Аюултай материалыг
санамсаргүй байдлаар хүрээлэн
буй орчинд алдах тохиолдлын
тоо

Зорилт: тэг

HZ-KPI-03

Аюултай материалын бүртгэл
бий болгож хөтлөх

HZ-KPI-04

Бүх аюултай материалын ХАЛМыг Англи болон Монгол хэлээр
хүртээмжтэй байлгах

Зорилт: бүх
аюултай материал
багтсан байх
Зорилт: 100%

HZ-KPI-05

Аюултай материалын
тээвэрлэлт, ашиглалт болон
зайлуулах зэргийг хариуцсан бүх
ажилчдад аюултай материалтай
харьцах сургалт явуулах
Тус Менежментийн
төлөвлөгөөний шаардлагуудыг
дагаж мөрдөөгүй зөрчлийн тоо
Бүх шингэн аюултай материалын
хадгалах газарт хоёрдогч
агуулах байрлуулах
Аюултай бодистой ажилладаг
ажлын талбар болон ажилчдад
анхны тусламжийн хайрцаг
болон хувийн хамгаалах
хэрэгсэл зэргээр хангах
Аюултай материалтай харьцах,

HZ-KPI-02

HZ-KPI-06

HZ-KPI-07

HZ-KPI-08

HZ-KPI-09
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Зорилт: тэг

Зорилт: 100%

Хяналтын арга
хэмжээ
Анхны тусламжийн
бүртгэл
Эмнэлгийн яаралтай
тусламжийн бүртгэл
Онц байдлын үед
хариу арга хэмжээ
авсан бүртгэл
Дотоод үзлэг,
шалгалтын тайлан
Аюултай материал
худалдан авсан баримт
болон бүртгэл
Худалдан авсан
баримт болон ХАЛМ
зэргийн аюултай
материал ашиглаж буй
ажлын байранд
Сургалтын бүртгэл

Зорилт:тэг

Үзлэг, шалгалтын
тайлан

Зорилт: 100%

Хоёрдогч агуулах
байгууламжийн үзлэг
шалгалт
Үзлэг, шалгалтын
тайлан

Зорилт: 100%

Зорилт: 100%

Авсан зөвшөөрлийн
Page 11

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D6: АЮУЛТАЙ МАТЕРИАЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ашиглахад шаардлагатай бүх
зөвшөөрөл зэргийг авах

тоо, аюултай
материалын эрсдэлийн
бүртгэл

Хяналтын гол үйл ажиллагаанууд
Хөндий алтны төслийн хүрээнд тогтмол хяналт 2 шаардах аюултай материалын
менежментийн арга хэмжээ байхгүй. Хүснэгт 3-т тодорхойлсноор үзлэг шалгалт зэрэг
менежментийн арга хэмжээнүүд нь хууль зүйн зохицуулалт болон Төслийн стандартуудыг
дагаж мөрдөж буй эсэхийг үнэлэхэд чиглэн хэрэгжүүлэгдэнэ. Төслийн стандартын зөрчил
гарсан тохиолдолд хянан шалгагдаж, зохих залруулах арга хэмжээг авах болно.
Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг барилга угсралтын үе шатны үргэлжлэх
хугацаанд хамгийн багадаа зургаан сар тутамд хийж гүйцэтгэнэ. Тогтвортой үйл
ажиллагааны үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр хянаж, компани болон ХАТийн үйл ажиллагаанд гарах хэрэгцээ, өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгасан
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийж гүйцэтгэнэ.
Тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямарваа нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил, өөрчлөлт
гарсныг илрүүлсэн бол ЭМААБОН -ийн удирдлагад мэдээлнэ. Хэрэв үйл ажиллагааны
журамд бодит өөрчлөлт оруулах шаардлагатай (ХАТ-ийн БОНМТ-ний өөрчлөлтийн
менежментийн журамд тодорхойлсны дагуу) бол энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
холбогдох шинэчлэлийг хийж болно.

2

Хѳндий Алтны Тѳслийн зорилтод хяналтыг зѳвхѳн хүрээлэн буй орчны медиа хяналт (жишээ нь агаарын
чанар, тоосжилт, дуу чимэ чичирхийлэл, ургамал амьтын тоо) зэргээр тодорхойлдог бѳгѳѳд түүвэрлэх
арга болон боломжтой параметрүүдийг ашиглан байршил, давтамж зэрэг нарийвчилсан мэдээллийг
багтаасан. Байгаль орчны бус медиа хяналт (жишээ нь талбай/ HSEC менежер эсвэл түүнтэй дүйцэх
албан тушаалтан нь ажилчдын барны нѳхцѳл байдал, нийгмийн болон ажиллах хүчний хяналт зэргийг
гүйцэтгэх)-ыг нѳлѳѳллийг бууруулах, менежментийн арга хэмжээ гэж үзнэ.
ERD001_D6_Аюултай материалын менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ.docx
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СУРГАЛТ
Шаардлагатай бүх сургалтыг танилцуулах сургалтын нэг хэсэг болгон явуулах (ерөнхий
ойлголт олгох) ба тухайн ажлын байранд зориулсан сургалтуудыг шаардлагын дагуу
явуулна.

Танилцуулах сургалт
Төсөл дээр ажиллаж буй Эрдэнэ Монгол ХХК болон туслан гүйцэтгэгч нарын бүх ажилчид
нь танилцуулах сургалт, төслийн талбайн танилцуулга болон эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагаа болон байгаль орчны сургалт, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Ёс зүйн дүрмийн зэрэг
сургалтад хамрагдана.
Тухайн танилцуулгуудын талаарх ойлголтыг нь баталгаажуулах үүднээс хамрагдсан бүх
хүмүүс шалгалт өгч шаардлагатай бол сургалтад дахин хамрагдана. Тус танилцуулгууд нь
англи, монгол хэлээр явагдана. Эрдэнэ Монгол ХХК нь сургалтад хамрагдсан бүх
хүмүүсийн бүртгэл хөтөлж ямар нэгэн хязгаарлалтыг мөн тэмдэглэх болно.
Сургалтад аюултай материалын ерөнхий менежментийн бүх ажилчдад хамаарах ерөнхий
хэсгүүдийг нь мөн багтаах болно.

Тухайн ажлын байранд зориулагдсан сургалт
Агуулах, хаягдал менежментийн байгууламж зэрэг тусгай чиглэлээр, эсвэл тусгай ажлын
байран дээр ажиллаж буй хүмүүс нь тухайн ажлын байр, чиглэлийн тусгай танилцуулга,
мэдээлэх сургалтад нэмэлтээр хамрагдах шаардлага гарч болох ба эдгээр нь аюултай
материалын менежментийн тусгай шаардлагуудыг хөндөх болно.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
Бүртгэл хөтлөх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд
нь ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн
гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь газар ашиглалт, амьжиргааны түвшний бусад
менежментийн төлөвлөгөөтэй дараах байдлаар давхцаж байна.

Хүснэгт 5 Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр

Давхардал / холбоотой байдал

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг
хангах менежментийн төлөвлөгөө
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

Аюултай материалын тээвэрлэлт
Аюултай материалаас иргэдэд үзүүлэх
боломжит нөлөөлөл

Гамшиг, онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний менежментийн төлөвлөгөө
Оролцогч талуудын харилцаа холбооны
төлөвлөгөө
Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
Туслан гүйцэтгэгч ба худалдан авах
ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

Усны нөөцийг бохирдуулж болзошгүй
байдалд хяналт тавих
Аюултай материалын онц байдлын үед
авах яаралтай арга хэмжээ болон бэлэн
байдал
Орон нутгийн иргэдтэй холбогдох, болон
болзошгүй аюултай материалтай
холбоотой гомдол зэрэгтэй харилцах
Хаягдал болон болзошгүй бохирдлын
менежмент болон зайлуулалт
Туслан гүйцэтгэгчийн төслийн шаардлагыг
дагаж мөрдөх

Доорх журмууд нь Хөндий алтны төслийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангаж дэмжих болно:
•

Аюултай материалын худалдан авалтын журам; болон

•

Асгарч гоожсон үед хариу арга хэмжээ авах журам.

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний үр дүнтэй хэрэгжилтийг дэмжих нэмэлт журам
боловсруулалтын хэрэгцээг хяналтын үйл ажиллагааны үр дүнд үндэслэн үнэлнэ.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
БОНБНҮ
ЕСБХБ
Эрдэнэ
БОНМТ
ОИЭМАААБ
ХАТ
ГҮҮ
ХАЛМ
ХЭМАБ
ХХХ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
Эрдэнэ Монгол ХХК
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө
Орон нутгийн иргэд, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
Хөндий алтны төсөл
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Хор аюулын лавлах мэдээлэл
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл

ХАТ-ийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтын хамт):
АЧМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө

ХМТ

D5: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

АММТ

D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө

ОНИЭМАААБХМТ

D7: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлыг хангах менежментийн төлөвлөгөө

ТГХАМТ

D8: Туслан гүйцэтгэгч ба худалдан авах ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө

ГОБҮААХМТ

D9: Гамшиг, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн
төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

ГААМТ

D11: Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө

ХЭМАААБМТ

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй
байдлын менежментийн төлөвлөгөө

ОТХХМТ

D13: Оролцогч талуудын харилцаа холбооны төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

ГЭХНСМТ

D16: Газрын эвдрэл хянах, нөхөн сэргээх менежментийн төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D7: ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭ:
D7: ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АГУУЛГА

Тайлан
Танилцуулга ...................................................................................................................... 1
Зорилго................................................................................................................................... 1
Хамрах Хүрээ......................................................................................................................... 1

Үүрэг хариуцлага .............................................................................................................. 2
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага .............. 2
Гол харилцагч талууд .......................................................................................................... 2

Тѳслийн стандартууд ...................................................................................................... 3
Монгол Улсын Холбогдох Хууль Тогтоомж Стандартууд ............................................. 3
Олон Улсын Холбогдох Стандарт, Дүрэм Журам........................................................... 3
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн Холбогдох Стандартууд ....................................................... 5

Тѳслийн нѳлѳѳллийг бууруулах арга хэмжээ ба менежментийн хяналт .............. 7
Менежментийн хяналтын тойм .......................................................................................... 7

Хяналт шинжилгээ ......................................................................................................... 14
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд............................................................................... 14
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд .................................................................................. 14
Хяналтын үндсэн үйл ажиллагаанууд ............................................................................ 14
Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх ......................................................................................... 15

Сургалт ............................................................................................................................. 16
Танилцуулах сургалт ......................................................................................................... 16
Ажлын байрны тусгай сургалт......................................................................................... 16
Бусад сургалтын шаардлагууд ........................................................................................ 16

Аудит хийх ба тайлагнах............................................................................................... 17
Аудит хийх ........................................................................................................................... 17
Бүртгэл хөтлөлт.................................................................................................................. 17

Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал ............................... 18
Товчилсон үгсийн жагсаалт, хэмжих нэгж................................................................. 19

ERD001_D7_Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлын менежментийн төлөвлөгөө.docx

Page i

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D7: ОЛОН НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү бичиг баримт нь Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн Хөндийн Алтны төсөлд холбогдох олон
нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө
юм.
Зорилго
Уг менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж, уг менежментэд
холбогдох харилцаануудыг тусгах;

•

Үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Уг менежментийн төлөвлөгөөнд холбогдох төслийн стандартуудыг тусгах;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдах амлалт, арга зам, дүрэм
журмыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд болох хяналт тавих, тайлан гаргах дүрэм
журмыг тодорхойлох;

•

Тусгай сэдэв бүхий сургалт зохион байгуулах шаардлагуудыг тогтоох, мөн

•

Холбогдох мэдээлэл, бичиг баримтын лавлагааг тодорхойлох.

Хамрах Хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд ХАТ – ийн барилга ажил, ашиглалт болон хаалтын
үед явагдах Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн болон гэрээт компаниудын бүх үйл ажиллагааг
хамруулан авч үзнэ. ХАТ – ийн үйл ажиллагааны шууд болон шууд бус нөлөөллийн
улмаас олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалд гарч болох
эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн амлалт болон арга замуудыг
тодорхойлоход оршино.
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хариуцлагыг Хүснэгт 1 – д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Үндсэн үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал
Удирдлагын
Менежментийн
алба/ дэд
ерөнхийлөгч нар

Дүрэм журам
болон оролцогч
талуудын
харилцааг
хариуцсан алба
ЭАХХБОХ – н алба

Бүх ажилчид
болон гэрээт
компаниуд





Үүрэг хариуцлага
Менежментийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэх төсвийг батлах
Менежментийн төлөвлөгөөг батлах
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон хамрах хүрээг
бүхэлд нь хариуцна.



Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагуудыг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах нөөц боломжоор хангах







Менежментийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх



Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хянаж, сайжруулах



Уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон бусад оролцогч
талууд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг цаг тухайд нь
зохион байгуулж явуулах



Менежментийн төлөвлөгөөг дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлж
байгаа тал дээр хяналт тавьж оролцогч талуудын оновчтой
харилцааг мөрдөж ажиллах



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан шаардлагуудын
хэрэгжилтийг мөрдөж ажиллана.



CHSS осол гарах дөхсөн тохиолдлууд болон олон нийтийн санал
гомдлыг мэдээлэх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Хяналтын үр дүнг тайлбарлах
Засаж залруулах арга хэмжээ
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон хамрах хүрээг
бүхэлд нь хариуцна.

Гол харилцагч талууд
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд оролцох гол оролцогч талууд гэдэгт өөрөөр
хэлбэл уг менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хариуцах алба нэгжүүд орно.
Хүснэгт 2 Гол харилцагч талууд
Баг/алба
ЭАХХБОХ болон
аюулгүйн байдлын алба

Гол харилцагч талууд
 Байгаль орчны асуудлууд, уурхайн бус үйл ажиллагааны аюулгүй
ажиллагаа ба аюулгүй байдлын асуудлууд,орон нутгийн иргэдийн
харилцаатай холбоотойгоор олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа болон аюулгүй байдлын асуудлууд

Дэд бүтэц, байр,
хангамжийн алба
Захиргаа менежментийн
алба



Дэд бүтэц ба үйлчилгээ



Ажилчдад тавигдах менежмент
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Холбогдох олон Улсын болон зээлдүүлэгчийн стандарт, дүрэм журам;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын Холбогдох Хууль Тогтоомж Стандартууд
Монгол Улсын холбогдох хууль эрх зүйн болон үндэсний стандартуудыг дор үзүүлсэн
бөгөөд дэлгэрэнгүй тайлбарыг бүлэг А 2 – ын Бодлого ба Хууль Зүйн Тогтолцоо хэсгээс
үзнэ үү.
ХАТ – д холбогдох Монгол Улсын олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон
аюулгүй байдлын хууль тогтоомжуудыг дурдвал:
•

Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Тухай Хууль 2011 оны 5 сарын 5 – наас
хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2019 оны 1сарын 18 – нд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан.

•

Аюултай, Хортой Химийн Бодисын Тухай Хууль 2006 оны 5 сарын 25 – наас
хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2017 оны 5р сарын 12 – нд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан.

•

Хог Хаягдлын Тухай Хууль 2004 оны 7 сарын 1 – нээс хэрэгжиж эхэлсэн
бөгөөд 2017 оны 5 сарын 12 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

•

Монгол Улсын Усны Тухай Хууль 1995 оны 6 сарын 5 – наас хэрэгжиж
эхэлсэн бөгөөд 2019 оны 5 сарын 2 – ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

•

Агаарын тухай хууль 1995 оны 6 сарын 5 – наас хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд
2018 оны 1 сарын 12 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

•

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хууль 2012 оны 6 сарын 23 –
наас хэрэгжиж эхэлсэн.

Олон Улсын Холбогдох Стандарт, Дүрэм Журам
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) - аас заасан
олон улсын стандартуудыг хэрэгжүүлж ажиллана. ЕСБХБ нь хамгаалалтын албаны бие
бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлагуудыг хөдөлмөр ба ажиллах нөхцөлийн Гүйцэтгэлийн
Шаардлага 2 - т тодорхойлсон болно. ЕСБХБ нь олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдалтай холбогдох шаардлагуудыг эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны Гүйцэтгэлийн Шаардлага 4 – т тодорхойлсон. Үндсэн шаардлагуудыг
дурдвал:
•

Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор эрсдэлтэй нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэх, хамгаалах үе шат, хэмжээ, шинж чанарт
тохирсон урьдчилан сэргийлэх бууруулах арга хэмжээг боловсруулна.
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Шаардлагатай бол холбогдох байгууллагууд, оролцогч талуудтай хамтран
бууруулах арга хэмжээ болон менежментийн төлөвлөгөөн дээр хамтарч
ажиллах. Эдгээр арга хэмжээ нь бууруулах аргачлалын шатлал болон
үйлдвэрлэлийн сайн туршлага болох юм.
•

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх төслийн нөлөөллөөс
зайлсхийх, эсвэл түүнийг бууруулах арга хэмжээ нь холбогдох олон нийтийн
байгууллагын үүрэг хариуцлага байж болно. Энэ тохиолдолд төслөөс түүний
үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох бөгөөд холбогдох байгууллагатай хамтарч
ажиллана.

Аюулгүй Байдал, Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчим
Аюулгүй Байдал, Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчим нь анх 2000 онд хүний эрх, суурь эрх
чөлөөг хүндэтгэх үүднээс тэдгээрийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор
олборлолтын компаниудад зориулсан дүрэм журам хэлбэрээр хэрэгжиж эхэлсэн. Сайн
дурын зарчмууд нь 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
•

Эрсдэлийн үнэлгээ

•

Олон нийтийн аюулгүй байдал

•

Хувь хүний аюулгүй байдал

Эрсдэлийн үнэлгээ нь ажилчид, орон нутгийн иргэд, өмчийн аюулгүй байдал болон мөн
хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаатай холбогдуулан компанийн үйл ажиллагааны
хүрээнд учирч болох эрсдэлийг үнэлэх чадварыг багтаасан байдаг.
Компаниуд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах талаар ажиллахдаа засгийн газар тэр
дундаа хүний эрхийг хамгаалах дэмжих зорилго бүхий олон нийтийн аюулгүй байдлыг
хангагч аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах сонирхолтой байдаг. Компанийн ажилчид
болон өмч хөрөнгийг хамгаалах ажилд хувийн хамгаалалтын албыг ажиллуулж болох ба
тэдэнтэй гэрээ байгуулахдаа эрсдэл үүсэхээс сэргийлж тэдний эрх мэдлийг хязгаарлаж
хүний эрхийг хүндэтгэх хамгаалах үйл ажиллагааг түлхүү оруулж өгөх нь зүйтэй.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Сайн Дурын Зарчмын үйл ажиллагааг мөрдөж ажиллана.
Бизнес болон Хүний Эрхийн Тухай Чиглүүлэх Зарчим
Бизнес болон Хүний Эрхийн тухай чиглүүлэх зарчмын зорилго нь НҮБ – ийн Хамгаалах,
Хүндлэх, Сайжруулах хандлагыг (Хүний Эрхийн Консул, НҮБ 2011 он) хэрэгжүүлснээр
засгийн газар, корпораци болон бусад оролцогч талуудыг дэлхийн аль ч өнцөгт бизнесийн
үйл ажиллагаа эрхлэх явцдаа хүний эрхэд сөргөөр нөлөөлөх болон хүчирхийлэл
үйлдэхгүй ажиллах чиг үүрэг хүлээлгэхийг зорьдог. Зарчмууд нь 3 хэсгээс бүрдэнэ.
Хамгаалах, хүндлэх, сайжруулах: Хүний эрхийг хамгаалах нь улс орны үүрэг, хүний эрхийг
хүндлэх нь корпорацын хариуцлага бол үр дүнтэй сайжруулалтыг хүлээж авахын тулд
хохирогчийн эрхийг дээдэлж үр дүнтэй арга хэмжээг авна. Корпорацын Хүндлэх
хариуцлага нь компанийг дараах байдлаар ажиллахыг шаардана. Үүнд:
•

Өөрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан хүний эрхэд сөргөөр нөлөөлөх болон
нөлөөлөхөд оролцохоос зайлсхийх. Хэрэв сөрөг нөлөөлөл үүссэн бол тэр
даруйд нь мэдэгдэх.
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•

Өөрийн бизнесийн харилцаагаар дамжуулан үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээтэй шууд хамаарал бүхий нөлөөллүүдийг бууруулах түүнээс
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрэлхийлэх

Эрдэнэ Монгол ХХК нь НҮБ – ийн чиглүүлэх зарчмыг мөрдөж ажиллана.
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн Холбогдох Стандартууд
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн 2018 оны Бодлого, Дүрэм Журам Гарын Авлагад олон нийтийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангах үндсэн бодлого
стандартуудыг оруулсан болно. Үүнд:
Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Аюулгүй байдал
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын
чиглүүлэх зарчмуудад дараах зохицуулалтуудыг тусгасан.
Аюулгүй ажиллах нь корпорацын үүрэг мөн хувь хүний хариуцлага юм. Бизнесийн үйл
ажиллагааны явцад Эрдэнэ Монгол ХХК нь дор дурдсан дүрэм журмыг эрхэмлэж
ажиллана. Үүнд:
•

Оролцогч талууд нь байгаль орчинд болон орон нутгийн иргэдэд үнэ цэнийг
бий болгох

•

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын эрсдэлийг
тодорхойлох, бууруулах арга хэмжээ авах

•

Хүний үндсэн эрх, тэр дундаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах

•

Оролцогч талуудтай ил тод, хариуцлагатай хамтарч ажиллах

•

Орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж сайн дурын
амлалтуудаа биелүүлэх

Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн бизнесийн гол үүрэг бол эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон
аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулж, гүйцэтгэлийг тасралтгүй сайжруулах үүднээс
санхүү болон хүний нөөцийг шаардагдах нөөц бололцоогоор хангаж ажиллах явдал юм.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь холбогдох гэрээт компаниуд туслан гүйцэтгэгч, зөвлөх
мэргэжилтнүүдэд зориулан дараах бодлогуудын хүрээнд өгөгдсөн ашигт малтмалын
төслийн хэрэгцээнд тулгуурлаж олон нийтийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа болон
аюулгүй байдлын нарийвчилсан бодлого дүрэм журмыг боловсруулахыг шаардана.
•

Эрүүл мэндийн бодлого

•

Аюулгүй ажиллагааны бодлого

•

Аюулгүй байдлын бодлого

Оролцогч Талуудын Харилцаа ба Тогтвортой Бодлого
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн оролцогч талуудын харилцаа ба тогтвортой ажиллагааны
бодлого нь дараах 6 зорилтын хүрээнд Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн оролцогч талуудын
харилцаа болон тогтвортой ажиллагаа, тогтвортой ажиллагааны гүйцэтгэлийг тодорхойлж
дараах арга хэмжээг авч ажиллана.
1. Компани болон компанийн үйл ажиллагааны үнэ цэнийг өсгөх
2. Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих
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3. Орон нутгийн эрүүл мэнд, амьжиргааны түвшинг сайжруулах
4. Ажиллах хүчний ур чадвар, боловсролыг дээшлүүлэх
5. Бизнесийн ёс зүйг баримталж ажиллах
6. Байгаль орчны сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, түүнийг бууруулах
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ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТ
Менежментийн хяналтын тойм
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тодорхойлогдсон нөлөөллийг болон
боломжууд дээр суурилсан ХАТ – ийн барилга ажил, ашиглалт, хаалтын явцад дараах
хяналтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.
ХАТ – ийн өргөн хүрээтэй зорилгууд нь олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдлыг хангахад чиглэнэ.
•

ХАТ – ийн үйл ажиллагааны олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдал байдалд шууд ба шууд бус замаар нөлөөлөх сөрөг
нөлөөллийг боломжит хэлбэрээр урьдчилан сэргийлэх, багасгах, бууруулах
арга хэмжээг авч ажиллана.

•

ХАТ – ийн нөлөөлөлд өртсөн газруудад эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа
болон аюулгүй байдлын үйлчилгээг үзүүлэх, хүчин чадал, гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтүүдийг сайжруулах

•

Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүлгүүд болон олон нийтэд аюулгүй орчныг
бүрдүүлж ажиллах

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд нэмэлт арга зам дүрэм журмуудыг оруулж болох ба
тэдгээрт нь ХАТ – ийн өдөр тутмын менежментийн үйл ажиллагааны чиг үүргийг илүү
нарийвчлан харуулна. Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн хэрэгжүүлэх менежментийн үндсэн
хяналтуудыг
доорх
хүснэгтэд
үзүүлэв.
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Хүснэгт 3 Менежментийн Үндсэн Хяналтууд

Барилга ажлын
өмнө

Барилга ажил

Ашиглалт

Хаалт

Үе шатуудад
хамаарах эсэх

Орон нутгийн эрүүл
мэндийн
үйлчилгээний
ачаалал нэмэгдсэн
байдал
Халдварт өвчин
нэмэгдсэн байдал

Орон нутгийн эрүүл мэндийн ажилтнуудтай холбоо тогтоож, эрүүл
мэндийн үйлчилгээ болон нөөц бололцоог сайжруулах тухай төслөөс
хийж болох арга замуудыг тодорхойлох



Оролцогч
талуудын оролцсон
тайлан

-

X

X

-

Халдварт өвчин болон STI – с урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон
нутгийн олон нийтийн эрүүл мэндийн компанит ажлуудыг дэмжих
боломж, нөөц бололцоог тодорхойлох



Оролцогч
талуудын оролцсон
тайлан

-

X

X

CHSS03

Кэмпийн ёс зүйн
дүрэм, Ёс зүйн
сургалт

ХАТ – ийн бүх ажилчдад кэмпийн ёс зүйн сургалт боловсруулж
сургалт зохион байгуулах. Сургалтын үеэр олон нийтийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын тухай ерөнхий танилцуулах
сургалт явуулах мөн үүнд STI болон бусад халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх



Сургалтын бүрэн
гүйцэтгэлийг
шалгах үүднээс
бичлэг хийж
баталгаажуулна.

-

X

X

X

CHSS04

Халдварт өвчин
өссөн тохиолдолд

Халдварт өвчнөөс үүссэн өөрчлөлттэй холбоотой санал гомдол дээр
тулгуурлаж нөхцөл байдлыг хянаж тодорхойлох. Халдвар өвчин
тархсан болон шаардлагатай үед өвчний эрсдэлийг бууруулах
зорилгоор олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлын менежментийн төлөвлөгөөг шинэчилж байх



Санал гомдлыг
тэмдэглэх

-

X

X

X



Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
ажиллагаа, болон
аюулгүй байдлын
менежментийн

Код

CHSS01

CHSS02

Сэдэв / Үйл
ажиллагаа

Хяналтын тайлбар / тодорхойлолт
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төлөвлөгөөг
шинэчлэх
CHSS05

CHSS06

CHSS07

CHSS08

CHSS9

Тав тух алдагдах,
эрүүл байх хувь
хүний аюулгүй
байдал буурах,
зөрчигдөх

Тав тух алдагдах,
эрүүл байх хувь
хүний аюулгүй
байдал буурах,
зөрчигдөх
Тав тух алдагдах,
эрүүл байх хувь
хүний аюулгүй
байдал буурах,
зөрчигдөх
Тав тух алдагдах,
эрүүл байх хувь
хүний аюулгүй
байдал буурах,
зөрчигдөх

Орон нутгийн иргэд болон төслийн ажилчидтай иргэдэд нөлөөлөх
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний талаар мэдээлэл солилцож
санал гомдол болон бусад холбогдолтой мэдээллүүдийг
тайлагнахдаа санал гомдлыг барагдуулах журмын дагуу ажиллана.
Дараах үйл ажиллагааг хориглоно.Үүнд: Архидан согтуурлаас үүсэх
хүчирхийллийг хориглоно.
 Архи, согтууруулах ундаа хэрэглэхийг зогсоох арга хэмжээ
авах
o Хуурай кэмпийн дүрмийг хэрэгжүүлэх (сайт дээр
согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй)
o Сайтад чөлөөт цагаа өнгөрөөх нөхцөл байдлаар
хангах
o Шаардлагатай нөхцөлд архи болон бусад бодисын
хэрэглээг шалгах
Төслийн бүх ажилчдад хүйсийн мэдрэг байдал, хүйсний байдлаас
шалтгаалан хүчирхийлэл, дарамтад орох, хүний наймаа, биеэ
үнэлэлтийн талаар мэдээлэл өгч, хэрхэн эрсдэлийг тодорхойлох,
өөрийн ажиглаж мэдсэнийг хэрхэн мэдээлэх арга замуудын талаар
танилцуулах сургалт явуулна.
CLO – ийн ажиллагсдад ажлын явцад хүйсний байдлаас шалтгаалан
хүчирхийлэл, дарамтад орохтой холбоотой асуудал гарсан эсэхийг үр
дүнтэй оновчтой илрүүлэх чадвар суулгах зорилгоор тусгай сургалт
зохион байгуулах



Оролцогч
талуудын
уулзалтын
тэмдэглэл



Санал гомдлын
тэмдэглэл



Төслийн туршид төслийн үйл ажиллагааны талаар тэр дундаа
хүйсний байдлаас шалтгаалан хүчирхийлэл, дарамтад орохтой
холбоотой асуудлыг илрүүлэх түүнд арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн
эсэх талаар тасралтгүй мэдээллээр хангахын тулд оролцогч талууд
(засгийн газрын болон эрүүл мэндийн холбогдох албан тушаалтан,
эмэгтэйчүүдийн бүлэг, хүүхдийн бүлэг) – тэй тогтмол уулзалт зохион
байгуулж зөвлөлдөх
Аюулгүй байдал болон хүний эрхийн талаар сайн дурын зарчмуудад
тусгагдсан дүрэм журмыг мөрдүүлэх (Эрдэнэ Монгол ХХК болон
харуул хамгаалалтын гэрээт компаниуд)
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Танилцуулах
сургалтын
тэмдэглэл хөтлөлт

-

X

X

-



Сургалтын
тэмдэглэл

-

X

X

-



Оролцогч талууд
болон харилцааны
менежментийн
төлөвлөгөө



Сургалтын
тэмдэглэл хөтлөх

X

X

X

-
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Аюулгүй байдал, хүний эрх, хүч хэрэглэх тухай сургалт
явуулах, аюулгүй байдлын үүрэг хүлээсэн ажилчид болон
гэрээт компаниудад аюулгүй байдал, хүний эрхийн сайн
дурын зарчмын дүрэм журмуудыг тогтмол мөрдүүлэх мөн
хамгаалалтын албаны мэргэжилтнүүдийг ажилчдад зориулан
аюулгүй байдал, хүний эрхийн талаар сургалт зохион
байгуулахад нь тусалж дэмжих



Ажилд авсан
бүртгэл хөтлөх



Хамгаалалтын
албаны хяналт



Орон нутгийн хууль дүрмийн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд
хамгаалалтын албаныхан болон үйлчилгээ үзүүлэгч
байгууллагыг ажиллуулахаас өмнө тухайн байгууллагатай
танилцаж, сонгон шалгаруулах

Оролцогч
талуудын оролцсон
тэмдэглэл



Санал гомдлын
бүртгэл хөтлөлт



Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
ажиллагаа,
аюулгүй байдлын
менежментийн
төлөвлөгөөний
хяналт шалгалт



Ажлын байрны
үзлэг шалгалтын
тэмдэглэл



Хамгаалалтын албаны ажилчдыг орон нутгийн хууль дүрмийн
дагуу ажиллаж буй эсэхийг тогтмол шалгах



Хамгаалалтын албаны ажилчдыг зөвхөн онцгой шаардлага
үүссэн нөхцөлд заавал хуулийн хүрээнд зэвсэг хэрэглэх
хяналтын арга замыг боловсруулж хэрэгжүүлэх (Ажлын
байран дээр хамгаалалтын албаны ажилчид үхлийн бус зэвсэг
хэрэглэнэ. Алт болон тэсрэх бодис шалган нэвтрүүлэх гэрээт
компанийн ажиллагсад Монгол Улсын Хуулийн шаардлагын
дагуу байнга хүйтэн зэвсгээр зэвсэглэсэн байна)



Хэрвээ хамгаалалтын албаныхан ямар нэгэн байдлаар хүний
эрхийг зөрчсөн, хүч хэрэглэсэн эсвэл эрх мэдлээ хэтрүүлсэн
бол шалтгааныг мөрдөн шалгаж, мэдэгдэх



CHSS10

ХАТ – ийн барилга
байгууламж, дэд
бүтцэд олон нийтийн
нэвтрэх байдал

Орон нутгийн иргэдтэй тогтмол уулзаж хамгаалалтын арга
замыг зөв хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг хянах хамгаалалтын
албаныхантай холбоотой санал гомдлыг шуурхай хүлээн авч
тэмдэглэл хөтлөн үнэн зөв мэдээлэх
Ард иргэдийг тэсрэлтэд өртөх болон бусад аюулгүй байдлын эрсдэлд
оруулахгүйн тулд уурхайн идэвхтэй бүсэд нэвтрүүлэхгүй байх
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CHSS11

CHSS12

CHSS13

CHSS14

CHSS15

CHSS16

ХАТ – ийн барилга
байгууламж, дэд
бүтцэд олон нийтийн
нэвтрэх байдал
ХАТ – ийн барилга
байгууламж, дэд
бүтцэд олон нийтийн
нэвтрэх байдал
ХАТ – ийн барилга
байгууламж, дэд
бүтцэд олон нийтийн
нэвтрэх байдал
ХАТ – ийн барилга
байгууламж, дэд
бүтцэд олон нийтийн
нэвтрэх байдал

Аюулгүй байдлын эрсдэл бүхий талбайд ард иргэдийг зөвшөөрөлгүй
орохоос сэргийлж хамгаалалтын албыг авч ажиллуулах



Хамгаалалтын
алба тэмдэглэл
хөтлөх

-

X

X

-

Бүх хаалга, хашаан дээр тэмдэг тэмдэглэгээ тавих (орох гарах гарц
хязгаарын зурвасууд)



Ажлын байрны
үзлэг шалгалтын
тэмдэглэл

-

X

X

X

Аюулгүй байдал/ажлын өдөр дуусахад эсвэл ээлж солигдох бүрд
үйлдвэрийн бүх тоног төхөөрөмж машинуудыг аюулгүй болгох



Ажлын байрны
үзлэг шалгалтын
тэмдэглэл

-

X

X

-

Олон нийтийн аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй төслийн үе шат
ба төслийн үйл ажиллагаанд орж буй өөрчлөлтүүдийн талаар малчид
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүлгүүд болон бусад орон нутгийн
иргэдэд тогтмол мэдэгдэх



Оролцогч
талуудын оролцсон
тэмдэглэл

-

X

X

-

ХАТ – ийн барилга
байгууламж, дэд
бүтцэд олон нийтийн
нэвтрэх байдал

Хяналттай аюулгүй талбайд зочин урьж танилцуулах хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх

Оролцогч
талуудын оролцсон
тэмдэглэл

-

X

X

-

-

X

X

X

Гар аргаар болон
жижиг хэмжээний
уурхай олборлогчдыг
ХАТ – ийн талбайд
зочноор нэвтрэхэд

Орон нутгийн болон аймгийн цагдаагийн байгууллага сум, багийн
засаг захиргаа иргэд гэх мэт зорилтот оролцогч талуудыг оролцуулах
ажлыг зохион байгуулах
 Шинэжинст болон Баян Өндөр суман дахь гар аргаар болон
жижиг хэмжээний уурхай олборлогчдын тоог тогтоохын тулд
жолооч нарыг оролцуулан онцгой байдлыг таньж мэдэх. Үүнд
(ядуурал, эмзэг бүлэг, гэмт хэрэг гэх мэт)



Байгаль орчны болон ХАТ – ийн уурхайн алтны төрөл мөн
олборлолтын талаар гар аргаар болон жижиг хэмжээний
уурхай олборлогчдын хувьд боломжгүй байдлын талаар
таниулах



Уурхайн талбайд зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлж, авах
арга хэмжээ (тойруулсан хязгаарлалттай хашаа ба
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Зочдын бүртгэл
Оролцогч
талуудын оролцсон
тэмдэглэл
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хамгаалалтын алба)



CHSS17

CHSS18

Гар аргаар болон
жижиг хэмжээний
уурхай олборлогчдыг
ХАТ – ийн талбайд
зочноор нэвтрэхэд
ХАТ – ийн үйл
ажиллагаатай
холбоотой хүн амын
өсөлт

ХАТ – ийн талбайд хууль бус олборлолтоос үүсэх сөрөг үр
дагавар мөн эдгээр үйл ажиллагаанаас үүдэн гарсан эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаатай холбоотой эрсдэлүүд гэх мэт гар
аргаар болон жижиг хэмжээний алт олборлогчдын
халдлагуудыг хориглох
Хүч хэрэглэсэн тухай асуудлыг шийдэхэд орон нутгийн холбогдох
байгууллагаас туслалцаа шаардлагатай тул орон нутгийн эрх бүхий
албан тушаалтан болон цагдаагийн байгууллагатай холбоо тогтоож
гар аргаар болон жижиг хэмжээний алт олборлогчидтой холбоотой
зөрчил үүссэн нөхцөлд харилцан хариуцлага хүлээлцэх гэрээ
байгуулах ба Аюулгүй байдал Хүний эрхийн тухай сайн дурын
зарчимд өгсөн үүрэг амлалтын талаар тэдэнд мэдээлэл өгнө.
Мэдэгдэхүйц шилжилт хөдөлгөөний талаар оролцогч талуудаас ирсэн
мэдээлэл болон нийтлэгдсэн мэдээллүүд дээр үндэслэн жил бүр
давтан шинжлэх, өгөгдсөн мэдээлэл дээр үндэслэн дараах судалгааг
гүйцэтгэнэ.
 Суманд бүртгэгдсэн хүн амын тоонд орсон цэвэр өөрчлөлт /
хүйсээр



Суманд бүртгэгдсэн бүртгэгдээгүй хүн амын нийт тоо
ойролцоогоор



Сургууль, цэцэрлэгийн хүчин чадал хамрагдах хүүхдийн
тооны харьцаа



Байнгын үйл ажиллагаатай байх үеэр үүсэх хүчин чадлын
талаар эмнэлгийн мэргэжилтний өгсөн тайлан



Сумын хэмжээнд бүртгэлтэй, бүртгэлгүй их бага хэмжээний
бизнесийн байгууллагуудын тоо, ажилчдын тоонд гарсан
цэвэр өөрчлөлт



Орон нутгийн иргэд болон ажилчдын санал гомдлыг хүлээж
авах журмын дагуу шилжилт хөдөлгөөний тухай ирүүлсэн
мэдээлэл мөн осол гарах шахсан тохиолдлын бүртгэлүүд



Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо
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Оролцогч
талуудын оролцсон
тэмдэглэл

-

X

X

X

Жил бүрийн
хувьцааны бүртгэл

-

X

X

-
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Бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын тоо



Орон нутгийн иргэдээс ажилд хамруулж, чадвартай
чадваргүйгээр (ажил эрхлэх боломжтой нийт хүний тоог
хүйсээр гаргах) ангилж хоорондын харьцааг тогтоох



Орон нутагт байгуулагдаж бүртгэгдсэн жижиг дунд бизнес
эрхлэгчдийн тоо

Оролцогч талуудын оролцсон ажлын тайлангаар дамжуулан
хувь хүн болон өрхийн орлогын тухай мэдээлэл
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн
тохиолдолд тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Доорх хүснэгтэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн сөрөг нөлөөлөл бууруулах стратегийн явц, үр
дүнг үнэлэхэд хэрэглэгдэх менежментийн гол хяналтууд болон гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийг дүгнэн үзүүлсэн болно.
Хүснэгт 4 Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Код
CHSS-KPI 01

CHSS-KPI 02

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Энэхүү төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон олон нийтийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй
байдлын менежментийн гол хяналтуудаар дамжуулан
илрүүлсэн зөрчлийн нийт тоо
Халдварт ба халдварт бус өвчин осол гэмтлийн тоо

CHSS-KPI 03

Санал гомдлын бүртгэлд бүртгэгдсэн олон нийтийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй
байдлын талаар орон нутгийн иргэдээс ирсэн
гомдлын тоо

CHSS-KPI 04

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаатай
холбоотой үүссэн осол зөрчлийн тоо

Зорилго
Тоог багасгах,
арилгах
Баг, сумын
хэмжээнд
халдварт ба
халдварт бус
өвчин, гэмтэл
бэртлийн тоо
мэдэгдэхүйц
өсөөгүй
Олон нийтийн
эрүүл мэнд,
аюулгүй
ажиллагаа болон
аюулгүй
байдалтай
холбоотой санал
гомдлыг
бууруулах,
тасралтгүй
сайжруулах
Тоог багасгах,
арилгах

Хяналтын үндсэн үйл ажиллагаанууд
Хяналтын үндсэн үйл ажиллагаанд авах арга хэмжээг дор Хүснэгт 5 - д үзүүлэв.
Хүснэгт 5 Хяналтын үйл ажиллагаанд авах үндсэн арга хэмжээ
Код
CHSS-Mon01

Сэдэв / Авч
үзэх асуудал
Олон нийтийн
аюулгүй
ажиллагаа,
аюулгүй байдал

Арга

Хугацаа

ХАТ – ийн ажилчид болон орон
нутгийн иргэдэд тохиолдсон аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдлын осол
гарах шахсан тохиолдлын
бүртгэгдсэн тоо

Жил тутам
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Байршил
Аймаг, сум,
багийн
түвшинд
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CHSS-Mon02

Олон нийтийн
эрүүл мэндэд
гарах
өөрчлөлтүүд



Аймаг, сум, багийн эрүүл
мэндийн статистик дүн
шинжилгээ.



Орон нутгийн иргэдтэй
хамтран эрүүл мэндийг
сурталчлан зохион
байгуулсан арга хэмжээний
тоо

Жил тутам

Аймаг, сум,
багийн
түвшинд

CHSS-Mon03

Хүн амын тоонд
гарах
өөрчлөлтүүд



Мэдэгдэхүйц шилжилт
хөдөлгөөний талаар оролцогч
талуудаас ирсэн мэдээлэл
болон нийтлэгдсэн
мэдээллүүдийг хянах

Жил тутам

Сум, багийн
түвшинд

CHSS-Mon04

Орон нутгийн
иргэдийн
амьжиргаа /
хувь хүний
аюулгүй
ажиллагаа /
Оролцогч
талуудын
оролцоо



Уурхайн замын хөдөлгөөнтэй
холбоотой ойр орчмын
байдал
Ж нь:
(тэсэлгээний ажил, тоос
шороо босох) г.м эрсдэлийг
бууруулах арга хэмжээний
талаар орон нутгийн иргэдэд
мэдлэг олгох зорилгоор
хийсэн олон нийтийн
мэдлэгийг дээшлүүлэх арга
хэмжээ

Жил тутам

Аймаг, сум,
багийн
түвшинд

Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг барилга угсралтын үе шатны үргэлжлэх
хугацаанд хамгийн багадаа зургаан сар тутамд хийж гүйцэтгэнэ. Тогтвортой үйл
ажиллагааны үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр хянаж, компани болон ХАТийн үйл ажиллагаанд гарах хэрэгцээ, өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгасан
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийж гүйцэтгэнэ.
Тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямарваа нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил, өөрчлөлт
гарсныг илрүүлсэн бол ЭМААБОН -ийн удирдлагад мэдээлнэ. Хэрэв үйл ажиллагааны
журамд бодит өөрчлөлт оруулах шаардлагатай (ХАТ-ийн БОНМТ-ний өөрчлөлтийн
менежментийн журамд тодорхойлсны дагуу) бол энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
холбогдох шинэчлэлийг хийж болно.
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СУРГАЛТ
Бүх шаардлагатай сургалтыг төслийн танилцуулах сургалтын нэг хэсэг болгон (ерөнхий
мэдлэг олгох), шаардлагатай бол ажлын байрны сургалтад хамруулдаг.
Танилцуулах сургалт
Төсөл дээр ажиллаж буй Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн болон гэрээт компаниудын бүх
ажилчдад ерөнхий танилцуулга хийж, уурхайн талбайд ажиллахад шаардлагатай тусгай
сургалтууд, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны талаарх мэдлэг олгох
сургалтууд мөн Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн ёс зүйн дүрэм журмыг багтаасан сургалтуудыг
тус тус олгоно.
Төслийн талбайд ажиллах бүх ажилчдыг танилцуулах сургалтад хамруулан шалгалт авах
ба шаардлагатай бол дахин сургалтад хамруулна. Уг сургалт нь англи, монгол хоёр хэл
дээр явагдана. Эрдэнэ Монгол ХХК нь уурхайн талбайд хориглосон заалтуудыг
оролцуулан сургалтад хамрагдсан бүх ажилчдыг бүртгэнэ.
Ажлын байрны тусгай сургалт
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдалтай холбоотойгоор
хамгаалалтын албаныханд (хүний эрх, хүч хэрэглэх тухай) нэмэлт тусгай сургалт мөн
жолооч нарт (замын хөдөлгөөн, тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу)
сургалтуудыг олгох болно.
Бусад сургалтын шаардлагууд
Олон нийтэд янз бүрийн түвшний сургалт, үүнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын
талаарх сургалтыг зохион байгуулна. Сургалтыг хүүхдүүд болон нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй хүмүүст чиглэж явуулна.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
Бүртгэл хөтлөлт
Аудит, үзлэг шалгалт, осол гарах шахсан тохиолдлуудын бүртгэлийг Эрдэнэ Монгол ХХК –
ийн журмын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд
нь ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн
гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Уг менежментийн төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөний зарим
бүрдэл хэсэгтэй давхцаж байгаа бөгөөд эдгээрийг дор Хүснэгт 6 – д тусгаж үзүүлэв.
Хүснэгт 6 Агуулгын хувьд менежментийн бусад бичиг баримттай давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр
Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн
төлөвлөгөө
Аюултай бараа материалын менежментийн
төлөвлөгөө
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Замын хөдөлгөөн, тээврийн менежментийн
төлөвлөгөө
Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Гэрээт компани, хангамжийн менежментийн
төлөвлөгөө
Оролцогч талууд болон харилцааны
менежментийн төлөвлөгөө
Хямрал, онцгой байдалд хариу арга хэмжээ
авах төлөвлөгөө

Давхацсан байдал
ХАТ – ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх
тоосжилтод иргэдийг өртөхөөс хамгаалж, арга
хэмжээ авах
ХАТ – ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх дуу
чимээнд иргэдийг өртөхөөс хамгаалж арга
хэмжээ авах
Нутгийн иргэдийг хортой хог хаягдал
ашиглахаас сэргийлж хамгаалах
Ундны усыг хамгаалах
Замын тээврийн ослыг бууруулж, тоосжилтыг
багасгаж, зам тээврийн хөдөлгөөн , түүний
эрсдэлийн талаарх иргэдийн мэдлэгийг
дээшлүүлэх
Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компаниудын
ажилчдын ёс зүй, сахилга бат
Төсөлтэй холбоотой нийгмийн эрүүл мэндийн
байдал , эрсдэл түүнийг бууруулах арга зам,
олон нийтийн оролцооны талаар иргэдэд
ойлголт өгөх
Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээнд
иргэдийг бэлдэх

Дээрх менежментийн төлөвлөгөөнүүдээс гадна энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг
сайжруулж шаардлагатай бол бусад журмыг боловсруулж болно.
.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
AoI

Нөлөөлөлд өртсөн газар

ASM

Гар аргаар алт олборлогч, бичил уурхай

CHSS

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал

Erdene

Эрдэнэ Монгол ХХК

GBVH

Хүйсийн байдлаас шалтгаалан хүчирхийлэл, дарамт үзүүлэх

GIP

Олон Улсын сайн туршлага

ESIA

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

ESMP

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн төлөвлөгөө

KGP

Хөндийн Алтны Төсөл

PPE

Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл

SEP

Оролцогч Талуудын уулзалтын Төлөвлөгөө

STI

Бэлгийн замаар халдах халдвар

UN

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага

VPs

Аюулгүй байдал ба Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчим

Менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг дор тооны дарааллаар жагсаав.
AQMP

D1: Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

NVMP

D2: Дуу Чимээ, Чичиргээний Менежментийн Төлөвлөгөө

WRMP

D3: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

BMP

D4: Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

WMP

D5: Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

HMMP

D6: Аюултай бараа материалын менежментийн төлөвлөгөө

CHSSMP

D7:Олон Нийтийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын
Менежментийн төлөвлөгөө

CPMP

D8: Гэрээт компани болон хангамжийн менежментийн төлөвлөгөө

CERMP

D9: Хямрал, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах менежментийн
төлөвлөгөө

HRMP

D10: Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

LULMP

D11: Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө

OHSSMP

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

SCMP

D13: Оролцогч талууд болон харилцааны менежментийн төлөвлөгөө

LCMP

D14: Нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах менежментийн төлөвлөгөө
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TMP

D15: Зам тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

LDRMP

D16: Газрын эвдрэлийг хянах, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө

CMP

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН TӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн (“Эрдэнэ Монгол”) Хөндий Алтны Төслийн
(“ХАТ”) гүйцэтгэгч болон худалдан авах ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө юм.
Зорилго
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж, холбогдох
менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

•

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Тусгай сэдэв бүхий сургалт зохион байгуулах шаардлагуудыг тогтоох, мөн

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Хамрах хүрээ
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь Эрдэнэ Монголын бүх үйл ажиллагааг, түүний дотор
ХАТ-ийн барилга угсралт, ашиглалт болон хаалтын үе шат дахь гүйцэтгэгчийн ажлуудыг
багтаасан болно. Эрдэнэ Монгол нь гүйцэтгэгчийг оролцуулан төсѳл эзэмшигчийн сонгосон
загвараар хүргэнэ. Барилгын ажлыг их хэмжээгээр гаднаас аутсорсинг хийхээр төлөвлөж
байна. Уурхайн үйл ажиллагааны явцад уул уурхайн үйлчилгээ, эрчим хүч үйлдвэрлэх
үйлчилгээ, кэмпийн байнгын үйл ажиллагаа нарыг аутсорсинг хийх төлөвтэй байна. Энэхүү
баримт бичиг нь ХАТ-ийн шууд болон шууд бус үр дүнд үүсэж болох гэрээний болон
худалдан авалтын эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хийсэн үүрэг, хандлагыг тодорхойлсон
болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН TӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг, хариуцлагыг дор харуулав.
Хүснэгт 1: Гол үүрэг болон хариуцлага
Албан тушаал
Удирдлага

Үүрэг хариуцлага
 Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв батлах.

Худалдааны
удирдлага



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ерөнхий үүрэг
хариуцлага хүлээнэ



Гүйцэтгэгчийн болон Худалдан авах ажиллагааны явц, бүтээн
байгуулалтын ажлыг удирдан зохион байгуулах ерөнхий хариуцлага




Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө батлах



Тендер шалгаруулах



Гүйцэтгэгчийг гэрээний нөхцөлийг бүхэлд нь дагаж мөрдүүлэх үүрэгтэй



Гүйцэтгэгчийн болон Нийлүүлэлтийн ажиллагааны бодлого, журам,
стандартыг боловсруулж, дагаж мөрдөх



Гүйцэтгэгч болон Нийлүүлэлтийн ажиллагааны бодлого, журам, үүрэг
хариуцлагын биелэлтийг хангах



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, түүнтэй холбоотой үйл
явцыг хянах



Гүйцэтгэгчийн ажлын хүрээнд тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэх
хангалттай ур чадвар болон туршлагагүй бол шаардлагатай нэмэлт
хяналтыг боловсруулна



Эрдэнэ Монголын стандарт, шаардлагад нийцүүлэн Гүйцэтгэгчид
зөвлөгөө өгөх




Гүйцэтгэгчийн болон Нийлүүлэлтийн ажиллагааны бүртгэлийг хөтлөх





Нийлүүлэлтийн ажиллагааны явцыг эхлүүлэx болон удирдах





Гүйцэтгэгчийн сургалтын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянах




Нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч сонгоход туслалцаа үзүүлэх



Гэрээ, Эрдэнэ Монголын шаардлага, төсөв, хуваарийн биелэлтийг
хангахын тулд гэрээний ажилд хяналт тавина

Дагаж мөрдөх
байдал болон
талуудын
харилцааны
удирдагч
Худалдааны баг

Сургалтын
албаны дарга
Төслийн менежер
(барилга болон
ашиглалт)

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд
нөөцийн зохих түвшинг хангах

Гүйцэтгэгч болон нийлүүлэлтийн ажиллагааны тендер / тендерийн
үнэлгээг хийх
Асуудал, гомдол, журмын зөрчлийг судалж, тайлагнах, хянах
Гүйцэтгэгчийн ажилчидтай харилцах байдлаар ажиллана

Шаардлагатай бол ажлын хүрээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ
Гүйцэтгэгч тус бүрийн ажлын цар хүрээг шаардлагатай бол хүний
нөөцийн багтай зөвшилцөн боловсруулна
Гүйцэтгэгчийн төслийн гүйцэтгэл, барилга
менежментийн бусад төлөвлөгөөг батлах
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ХАБЭА баг

Гүйцэтгэгчид



Гүйцэтгэгчийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хангалттай байгаа эсэхийг
баталгаажуулж нөөцөөр хангах




Ажилчдад тохирсон нөөцийг бүрдүүлэх зааварчилгаа ѳгѳх






Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийн хяналтыг үе үе хийж гүйцэтгэнэ

Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих; ХАБЭА, Чанар, Төслийн
гүйцэтгэл, Барилга, менежментийн бусад төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга
хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хангах
Ажлын гарцыг удирдах
Нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч сонгоход туслалцаа үзүүлэх
Гүйцэтгэгч ХАБЭА (HSE) болон Чанарын менежментийн төлөвлөгөө
батлах






Шаардлагатай бол aжлын хүрээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ



Шаардлагатай бол ажил эхлэхээс өмнө эрүүл мэндийн үзлэгийг ("ажилд
тохирох эсэх") бөглөнө



Шаардлагатай тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ажлын горим,
гэрээний шаардлагын дагуу хангах

Гэрээнд нийцүүлэн ажлыг гүйцэтгэнэ
ХАБЭА-н (HSE) менежментийн төлөвлөгөө боловсруулна
Ажил эхлэхээс өмнө Эрдэнэ Монгол удиртгалыг гүйцэтгэж, мэдлэг
чадвар, ур чадварын сургалтыг бүрэн тодорхойлсон байх

Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
HSEC ХАБЭА баг
Захиргааны удирдлагын
баг
Дагаж мөрдөх байдал,
талуудын харилцааны
удирдагч

Гол уялдаа холбоо
Гүйцэтгэгчийн ажлын цар хүрээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх,
Гүйцэтгэгчийн менежментийн холбогдох төлөвлөгөөг батлах
Ажилчдын менежмент
Гүйцэтгэгчийн дагаж мөрдөх байдал
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Төслийн бүх үйл ажиллагаанд холбогдох стандартуудыг дагаж мөрдөх ёстой ("Төслийн
стандарт"). Төслийн стандартыг Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө бүрт
тусгасан болно. Дизайнер менежер / удирдагч нь Ажлын хөгжлийн хүрээний нэг хэсэг болох
Төслийн стандартууд болон гүйцэтгэгчдэд холбогдох шаардлагуудыг тодорхойлно.
БОННҮ-ийн (ESIA) Бүлэг A2 Бодлого ба Хууль эрх зүйн орчин нь төслийн стандартад үндэс
суурь, контекст мэдээлэл өгөх эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг нарийвчлан тусгасан
болно. Үүнд Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарт, олон улсын болон зээлдүүлэгчийн
(Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк) стандарт, удирдамж, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн
бодлого, журам орно.
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
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ХѲДѲЛМѲРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ, УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ
Удирдлагын хяналтын тойм
БОННҮ-д (ESIA) дурдагдсан нөлөөлөл ба боломжид дээр үндэслэн ХАТ-ын барилга
угсралтын болон ашиглалтын үе шатанд дараах хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөөг нэмэлт журам, удирдамжаар дэмжигдэж болох бөгөөд энэ
нь ХАТ-д өдөр тутмын менежментийн үйл ажиллагааны тодорхой асуудлуудыг тусгасан
болно. Гүйцэтгэгч болон нийлүүлэлтийн менежментийн үйл ажиллагааны тоймыг доорх 1р дүрслэлд үзүүлэв. Доорх 3-р хүснэгтэд Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн гүйцэтгэгч, ханган
нийлүүлэгчдийг удирдан зохион байгуулах, ESIA-д тусгасан компанийн шаардлага, төслийн
стандартад нийцсэн байдлыг хангах үндсэн удирдлагын хяналтыг харуулав. Мөн дараа нь
гүйцэтгэгчийн менежментийн ерөнхий шаардлагыг зааж өгсөн болно.
Дүрслэл 1 Гүйцэтгэгчийн менежментийн үйл явц

Эрдэнэ Монгол нь
зориулалт / шаардлагыг
тодорхойлно

HSEC-ний шаардлагатай
бараа / үйлчилгээний
эрсдэлийн үнэлгээг хийх

Ажлын хамрах хүрээнд
багтсан HSEC-ийн
шаардлагагууд

Сонгогдсон ханган
нийлүүлэгч нь HSEC
шаардлагыг хангах
чадварыг
баталгаажуулна

Гэрээ байгуулахдаа
нийлүүлэгч нь HSEC-ийн
MТ-г бэлтгэнэ

HSEC MТ-г Эрдэнэ
Монгол хянана.

Ажил хэрэгжинэ

Эрдэнэ Монгол ажлын
байрны өдөр тутмын
хяналт, шалгалт хийнэ

Эрдэнэ Монгол тогтмол
аудит шалгалт тавина

Гадаад аудит / хяналт
шалгалт (Засгийн газар,
зээлдүүлэгчид)
Үл нийцэх байдал нь
байцаалт, залруулах арга
хэмжээ авахад хүргэнэ
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Хүснэгт 3: Үндсэн удирдлагын хяналтууд

Хяналтын тодорхойлолт




Гэрээний бүртгэл (SCMP)




Гэрээний бүртгэл (SCMP)



Ажлын хөгжлийн цар хүрээ,
ажлын хяналтын жагсаалтыг
ашиглана



Эрсдэлийн үнэлгээ
(шаардлагатай бол)

CPM04



Тендерийн үнэлгээ

Хүний нөөцийн бодлогын бүх шаардлагыг (ЕСБХБ-ын PR2 шаардлагыг багтаасан)
гүйцэтгэгч нарт шилжүүлж, Эрдэнэ Монгол удирдана.
Тодорхойлсон үзүүлэлт, дизайны шалгуур үзүүлэлт, төслийн стандартад нийцсэн
материал, тоног төхөөрөмж, / эсвэл үйлчилгээ үзүүлэхэд ханган нийлүүлэгчийн
чадавхыг үнэлэх үйл явцыг хэрэгжүүлэх.
Баримт бичгийн үнэлгээ ба холбогдох үйлдлүүд.
Энэ үйл явцыг ханган нийлүүлэгчийг сонгох, үнэлэх, дахин үнэлэх шалгуурыг
тодорхойлсон журам, бүтээгдэхүүн (ууд) эсвэл материал (ууд) -аас татгалзах журмыг
дэмжих ёстой.
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X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

Баталгаажуулах арга хэрэгсэл

Шууд,
шууд
бус,
болон Шаардлагатай бол орон нутгийн эх үүсвэр (жишээ
чиглүүлсэн
хөдөлмөр нь мах, хүнсний ногоо, сүүн бүтээгдэхүүн)
эрхлэлтийг
бий
болгох, боломжит ханган нийлүүлэгчдийг тодорхойлохын
бизнесийн боломж /
бараа тулд бараа материалын болон / эсвэл урьдчилсан
материал, мэргэшлийн өмнөх шалгаруулалтын судалгаа хийх.
судалгаа
CPMP02
Шууд,
шууд
бус,
болон Орон нутгийн иргэд, удирдлагатай зөвлөлдөх
чиглүүлсэн
хөдөлмөр замаар орон нутгийн бизнесийн чадавхыг
эрхлэлтийг
бий
болгох, хөгжүүлэхэд
чиглэсэн
дэмжлэг,
туслалцаа
бизнесийн боломж / ханган үзүүлдэг
ханган
нийлүүлэгчдийг
хөгжүүлэх
нийлүүлэгч хөгжүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийг судалж үзэx.
Гүйцэтгэгчийн ерөнхий шаардлага
CPM03
Төлөвлөсөн материал, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, хөдөлмөр нийлүүлэлттэй
холбоотой эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх үйл явцыг хэрэгжүүлэх, үүнд төслийн
стандарттай нийцэхгүй, эсхүл эрсдэлийг үнэлэх үйл явцыг хэрэгжүүлэх. Мөн сонгон
шалгаруулалтад нөлөөлж болзошгүй аливаа зүйлийн доод түвшний байдалд дүн
шинжилгээ хийх.

CPMP01

Хаалт

Гол агуулга / Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Давтагдашгүй
ID
(Эх үүсвэр ID)

Барилга

Тохирох үе
шат

Бараа материал ба / эсвэл
урьдчилсан мэргэшлийн
судалгаа

Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гишүүн MP
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН TӨЛӨВЛӨГӨӨ
CPM05

CPM06
CPM07

CPOM08

Худалдан авсан буюу нийлүүлсэн бүх материал, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ,
хөдөлмөр нь HSEC-ын хяналт шалгалтад шаардагдах шаардлага, эрсдэлийг үнэлэх
үйл явцад тодорхойлсон зорилго, ашиглалт, үйл ажиллагаатай нь холбогдох
шаардлагыг хангасан байх ёстой.
Хүний нөөцийн бодлогын бүх шаардлагыг (ЕСБХБ-ын PR2 шаардлагыг багтаасан)
гүйцэтгэгч нарт шилжүүлж, Эрдэнэ Монгол удирдана.
Гүйцэтгэгч нь Төслийн стандартад нийцсэн бүх тоног төхөөрөмж, материалыг хүлээн
авах, хадгалах, түгээх, тээвэрлэхэд үнэлэгдсэн эрсдэлтэй уялдсан журамтай байх
ёстой.
Гүйцэтгэгч нь аюулгүй байдлыг хянах журамтай байх ёстой
илүүдэл / ашигласан материал, химийн бодис, аюултай хог хаягдал, тоног
төхөөрөмжийг Төслийн стандартад нийцүүлэн зайлуулах. Энэ нь ирээдүйд гарч болох
аливаа хохирол болон өр төлбөрийг багасгахад шаардагдах үйлдлийг тодорхой зааж
өгөх ёстой.
Гүйцэтгэгчийг удирдах үйл явц дараах үе шатуудыг багтааж болно:
• Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт
• Гүйцэтгэгчийн бэлтгэл ажил
• Гүйцэтгэгчийн урамшуулал
• Зүг чиг, сургалт
• Гүйцэтгэгчийн менежмент
• Гүйцэтгэгчийн хийсэн үнэлгээний дараах



Тендерийн үнэлгээ (тендерт
оролцогчдын ЭАААБОНИ
аюулгүй байдлын талаарх
хариуг шалгах зэрэг орно)

X

X

-



Батлагдсан гүйцэтгэгч
ЭАААБОНИ МТ

X

X

-



Гүйцэтгэгчийн материалын
бүртгэл

X

X

-



Гүйцэтгэгчийн ЭАААБОНИ
МТ



Нийлүүлэлт, гэрээний
бүртгэл

X

X

-




Ажлын цар хүрээ

X

X

-



Хяналтын бүртгэл

X

X

-

Одоогийн бизнес эрхэлдэг / удирдлага явуулж буй талбай дээр түр зуурын эсвэл
байнгын байдлаар ажиллаж байгаа хүмүүсийг ажилчидтай адил байдлаар
ажиллуулах ёстой
CPM09

Хөдөлмөрийн болон үйлчилгээний бүх гэрээний хувьд тохиролцсон ажлын хэмжээ
байх ёстой бөгөөд энэ нь гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой
эрсдэлийн дүн шинжилгээ орно, үүнд төслийн стандартын шаардлагад нийцэхгүй
байх, дагаж мөрдөхгүй байх эрсдэлийг үнэлэх зэрэг орно.
Шаардлагатай эрсдэлийн үнэлгээний хэмжээг ажлын явцын хүрээнд тодорхойлно,
гэхдээ хамгийн багадаа HSEC-ийн аюулыг тодорхойлох, SOW загвар дээр тусгасан
эрсдэлийг оруулна.
ESMS нь Гүйцэтгэгч байгууллагуудад хамаарах бөгөөд гэрээт байгууллагын бүх
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй байдалд үнэлж, Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн
стандарт болон талбайн журамд нийцүүлэх үйл явцыг багтаасан болно

ERD001_D8_Гүйцэтгэгч ба нийлүүлэлтийн ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө .docxERD001_D8_Гүйцэтгэгч ба
нийлүүлэлтийн ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө .docx

Эрсдэлийн үнэлгээ
(шаардлагатай бол)
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН TӨЛӨВЛӨГӨӨ

Доор байгаа 4-р хүснэгтэд үе шат бүрийн үндсэн үйл ажиллагааны хураангуйг үзүүлэв. Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн шаардлага, Төслийн
стандартад нийцсэн байдлыг хангах үүднээс үйл ажиллагааг зохих ёсоор зааж, нөөц бүрдүүлж, удирдаж, хяналт тавьж ажиллахын тулд эдгээр
ажлыг Эрдэнэ Монгол хийжээ.
Хүснэгт 4: Нийлүүлэлтийн ажиллагааны гэрээ ба гүйцэтгэгчийн менежментийн үе шатууд болон үйл ажиллагаа

Yйл
ажиллагаа

Мэргэшил болон
Нийлүүлэлт
Шууд / ганц эх үүсвэр:
 Худалдан авах
шаардлага



Худалдан авах
захиалга
Өрсөлдөх чадвар:
 Ажлын хамрах хүрээ
үүсгэх



Эрсдэлийн үнэлгээ ба
холбогдох Эрдэнэ
Монгол гэрээний
шаардлагыг бий
болгох

Нийлүүлэгчийн бэлтгэл

Элсүүлэлт

Ажлын удирдлага

Шалгалт болон хаалт







Ажлын
зөвшөөрлийг
хянах



Баримт бичгийг дуусгаж
хаалт хийнэ





Хяналт
шалгалтын үйл
ажиллагаа

Гүйцэтгэлийн үнэлгээг
тэмдэглэнэ



Цаг хугацаа
болон өртөлтийн
цагийг хянах



Эхлэхийн өмнөх
уулзалтуудыг
хийнэ



Ажлын аюулгүй
байдалд хяналт
тавих




Хүний нөөцийн
шаардлагад
нийцүүлэн тендер
бэлтгэх
Гэрээ байгуулахад
ЭАААБОНИМТ бэлтгэх
Шаардлагыг
урьдчилан хянах,
хяналт хийх

Тээврийн хэрэгслийн
багаж, тоног
төхөөрөмжийг үзлэгт
оруулахаар талбай руу
илгээнэ



Ажилчид сургалтад
хамрагдах



Удирдах ажилтан,
компанийн яаралтай
тусламжийн талаарх
дэлгэрэнгүй
мэдээллийг өгөх



Урьдчилан
шалгаруулалт



Тендерт оролцогчдод
олгосон ажлын хамрах
хүрээ








Үйл ажиллагаанд
хяналт, шалгалт
тавина

Тендерийн тодруулга



Байнга
холбоотой байх

Тендерийн үнэлгээ
Гэрээ хийх
Худалдан авах
захиалга
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН TӨЛӨВЛӨГӨӨ
Тоног
төхөөрөмж



Худалдан авах
шаардлагын маягт



Ажлын хамрах хүрээ
эх журам



ЭАААБОНИ эрсдэлийн
үнэлгээ



Эрдэнэ Монгол
ЭАААБОНИ МТ





Ажлын хамрах хүрээ





Эрдэнэ Монгол
ЭАААБОНИ
шаардлагууд

Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн жагсаалт

Ажлын стандарт
журам



Тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн хяналтын
хуудас



Ажлын байрны
аюулын үнэлгээ



ЭАААБОНИ МТ
хяналтын хуудас

Ажилчдын тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн
жагсаалтад зориулсан
журам
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Хаалтын хяналтын
хуудас (урт хугацааны
гэрээт борлуулагч, ханган
нийлүүлэгчдийн хувьд)
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН YНЭЛГЭЭ:
D8: ГҮЙЦЭТГЭГЧ БА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН TӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн тохиолдолд
тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Доорх хүснэгт нь гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт (KPI) болон холбогдох үндсэн
удирдлагын санал болгож буй бууруулах стратегиудын явц, үр дүнг үнэлэх хяналтыг
нэгтгэсэн болно.
Хүснэгт 5: Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Давтагдашгүй
ID
CP-KPI-01

Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт
(KPI)
Гүйцэтгэгчийн ЭАААБОНИ-ийн гарсан
тохиолдлын тоо

Зорилт
Гарсан тохиолдлын тоог багасгах
болон тогтмол сайжруулалт хийх

CP-KPI-02

Гүйцэтгэгчтэй холбоотой олон нийтийн
гомдлын тоо

Гарсан тохиолдлын тоог багасгах
болон тогтмол сайжруулалт хийх

CP-KPI-03

Ажилчдын гомдлын механизмаар
гэрээт ажилчдаас ирсэн гомдлын тоо

Гэрээт ажилчдын гомдлыг үр дүнтэй,
цаг алдалгүй шийдвэрлэх

Хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа
Хяналтын гол үйл ажиллагаа нь 5.2 хэсэгт заасан гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг ашиглан
Төслийн стандартыг дагаж мөрдөхөд чиглэнэ.
Гүйцэтгэгчийн хяналт шинжилгээний ажлыг Эрдэнэ Монгол болон гүйцэтгэгчийн хяналт,
менежментийн ажилтнууд хоёулаа хийдэг Үүнд:
•

Гүйцэтгэгчийн ХАБЭА-н менежментийн төлөвлөгөө, гэрээний нөхцѳлийг
дагаж мөрдөх байдалд хяналт тавих;

•

Гүйцэтгэлийн онооны карт / тайланг сар эсвэл бусад тохиролцсон үндсэн дээр
бэлтгэх;

•

Эрүүл мэндийн үзлэг шаардлагатай.

•

Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийн хяналт нь эрсдэл дээр суурилсан арга замаар
бие даасан гэрээнд тусгагдсан байдаг.

Төлөвлөгөөний хяналт шалгалт
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг барилгын ажил явагдах үед дор хаяж зургаан сар
тутамд хянан үзэх болно. Тогтвортой үйл ажиллагааны үед энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг
жил бүр хянан үзэх болно. Мөн Эрдэнэ Монгол болон ХАТ-ийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл
байдал эсвэл үйл ажиллагааны хэрэгцээг тусгахын тулд шаардлагатай өөрчлөлтийг
оруулах болно.
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч аливаа хувь хүн ямар нэгэн алдаа, дутагдал, өөрчлөлтийг мэдэж
авмагц ЭАААБОНИ-ийн удирдлагад мэдэгдэх хэрэгтэй. Хэрэв үйл ажиллагааны горимд
бодитой өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг
"шаардлагатай гэж үзэн" шинэчлэн боловсруулж болно.
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СУРГАЛТ
Бүх шаардлагатай сургалтыг төслийн танилцуулах сургалтын нэг хэсэг болгон (ерөнхий
мэдлэг олгох), шаардлагатай бол ажлын байрны сургалтад хамруулдаг.
Танилцуулах сургалт
Төсөл дээр ажиллаж буй Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн болон гэрээт компаниудын бүх
ажилчдад ерөнхий танилцуулга хийж, уурхайн талбайд ажиллахад шаардлагатай тусгай
сургалтууд, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны талаарх мэдлэг олгох
сургалтууд мөн Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн ёс зүйн дүрэм журмыг багтаасан сургалтуудыг
тус тус олгоно.
Ажлын байрны тусгайлсан сургалт
Эрдэнэ Монгол нь орон нутгийн чадавхыг бий болгох, ХАТ нь ур чадварын хэрэгцээг хангах
арга хэрэгсэл болгон мэргэжлийн сургалтад хамрагдах боломжийг олгоно.
Мэргэжлийн сургалтаас гадна ажилчид тусгайлан тодорхойлсон ажлын чиглэлээр чадавхыг
нь дээшлүүлэх дадлагад хамрагдана.
Гүйцэтгэгч нар ур чадвараа ажилчдад шилжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын төлөвлөгөө
боловсруулж хүргүүлэх шаардлагатай болно.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Эрдэнэ Монгол ХХК нь ямар ч үед гүйцэтгэгчийн бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт
хийнэ. Үүнд Эрдэнэ Монгол ХХК, Монголын зохицуулах байгууллага эсвэл төслийн
зээлдүүлэгчдийн өмнөөс хийсэн гуравдагч этгээдийн аудитын үнэлгээ орж болно.
Жил бүрийн дотоод аудитын хөтөлбөрөөр нийцлийн хяналт, шинжилгээг гүйцэтгэнэ. Үүнийг
Эрдэнэ Монгол ЭМААБООН-ийн Менежментийн Систем (БОННҮ болон ХАТ төслийн
БОААМТ-г хамруулна)-ийн шаардлагуудтай ерөнхийдөө нийцэж буй эсэхийг үнэлэх
зорилгоор гүйцэтгэнэ.
Аудитын хяналт шалгалтаар илэрсэн бүх зөрчил, үл нийцэл нь ХАТ-ийн ЭМААБООН-ийн
менежментийн системийн шаардлагын дагуу нэг бүрчлэн мэдээлэгдэнэ.
Хөндлөнгийн Аудит
Гүйцэтгэгчдийг томилохоос өмнө Эрдэнэ Монгол ХХК, дараа нь Гүйцэтгэгч болон Худалдан
авах ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үе шаттайгаар хяналт шалгалт
хийнэ.
Бүртгэл хөтлөх
Аудит, хяналт шинжилгээ, зөрчлийн мэдээллийг Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн журмын дагуу
зохицуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Иймд Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн менежмент төлөвлөгөө, журмын бүх шаардлагуудыг
гэрээлэгчдэд тавина. Шаардлагыг гэрээнд тусгасан байх бөгөөд гүйцэтгэгчийн
менежментийн төлөвлөгөө, журмын дагуу шаардлагыг шууд биелүүлэх үүрэгтэй.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй
дараах агуулгуудын давхцалтай:
Хүснэгт 1 Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр
Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Оролцогч талуудын харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө
Оролцогч талууд, Хамтын Харилцааны
Менежмент Төлөвлөгөө
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Ур чадварын хөгжүүлэлт, орон нутгийн
хангамжийн сүлжээг хөгжүүлэх, ажил эрхлэх
чадвар болон ХАТ, НБ- төслийн хамтын
нийгэмлэгийн ашиг тус
Орон нутгийн иргэд, оролцогч талуудын
оролцоо
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
НБ

Нөлөөллийн Бүс

Эрдэнэ

Эрдэнэ Монгол ХХК, Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци

БОННҮ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ЭМААБООН

Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Байгаль Орчин, Олон Нийтийн

ХН

Хүний Нөөц

ХАТ

Хөндий Алтны Төсөл

ОТОТ

Оролцогч Талуудын Оролцооны Төлөвлөгөө

АЦХ

Ажлын Цар Хүрээ

ХАТ-д зориулан дараах Менежментийн Төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулсан:
АЧМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө

ХМТ

D5: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

АММТ

D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө

ОНИЭМАААБХМТ

D7: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлыг хангах менежментийн төлөвлөгөө

ТГХАМТ

D8: Туслан гүйцэтгэгч ба худалдан авах ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө

ГОБҮААХМТ

D9: Гамшиг, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн
төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

ГААМТ

D11: Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө

ХЭМААБМТ

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ОТХХМТ

D13: Оролцогч
төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

ГЭХНСМТ

D16: Газрын эвдрэл хянах, нөхөн сэргээх менежментийн төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө

талуудын
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D9: ХЯМРАЛ, ОНЦГОЙ БАЙДАЛД АВАХ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Энэ баримт бичиг бол Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн ХАТ – д зориулсан Хямрал, Онцгой
байдалд авах хариу арга хэмжээний менежментийн төлөвлөгөө юм.
Зорилго
Хямрал, Онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээний менежментийн төлөвлөгөө нь
төслийн барилгын ажил, ашиглалтын явцад ХАТ – д хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдал, эрүүл мэнд олон нийтийн болон байгаль орчны зөрчил, доголдол гарсан
тохиолдолд түүнээс гарах нөлөөллийг бууруулах, хяналтад авах үйл ажиллагаа, дүрэм
журмын талаар өндөр хэмжээний ойлголт өгөхөд зориулагдсан болно. Эрдэнэ Монгол
ХХК нь дээрх дүрэм журмыг хямрал, онцгой байдлын нөхцөлд авах хариу үйлдлийг
тусгасан тодорхой заавар хэлбэрээр боловсруулна.
Энэхүү баримт бичиг нь хямрал, онцгой байдал үүссэн нөхцөлд авах хариу арга
хэмжээний ерөнхий аргачлал ба үүрэг, мөн бэлэн байдлын талаар тусгах бөгөөд харин
тусгай дүрэм журамд зааварчилгаа, хяналт болон хариу үйлдлийг нарийвчлан
тайлбарлана. Эдгээр дүрэм журмууд нь онцгой байдал үүссэн тохиолдол бүрт энэхүү
менежментийн төлөвлөгөөтэй хамт хэрэглэгдэх болно.
Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж холбогдох
менежментийн харилцагч талуудыг тусгаж өгнө.

•

Харилцагч талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.

•

Менежментийн
тодорхойлно.

•

Менежментийн төлөвлөгөөнд холбогдох төслийн үүрэг амлалт, дүрэм журам,
зааварчилгааг тодорхойлно.

•

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт зэрэг хяналт үнэлгээ, тайлагнах үе шатуудыг
хэрэгжүүлэх дүрэм журмыг тогтооно.

•

Сургалтын сэдэв тус бүрд тавигдах шаардлагыг тодорхойлно.

•

Холбогдох бусад
тодорхойлно.

төлөвлөгөөний

баримт

бичиг

холбогдох

мэдээллийг

төслийн

хаанаас

стандартуудыг

олж

болохыг

Хамрах хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь гэрээний үйл ажиллагаа, барилгын ажил, ашиглалт,
хүлээлгэн өгөх үе шатуудад хямрал, онцгой байдал үүссэн нөхцөлд ХАТ – ийн
хэрэгжүүлэх бүхий л арга хэмжээг хамарна.
Одоогийн байдлаар Эрдэнэ Монгол ХХК нь Баян Хөндий дэх (барилгын ажлын өмнөх үе
шат) үйл ажиллагаанд зориулсан онцгой байдлын үед авах дэлгэрэнгүй дүрэм журмыг
мөрдөн ажиллана. Цаашид Эрдэнэ Монгол ХХК нь төслийн барилгын ажил, ашиглалтын
үйл ажиллагаанаас өмнө хямрал, онцгой байдлын үед авах дэлгэрэнгүй дүрэм журмыг
боловсруулан гаргана. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл явц болон
дүрэм журмыг дэлгэрэнгүй тусган харуулахгүй.
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг, хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хариуцлагыг доор үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Үндсэн үүрэг, хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал
Дэд шатны
удирдлага/Дэд
ерөнхийлөгч нар/ Газрын
дарга нар

ЭАХХБОХ – ын менежер

ЭАХХБОХ – ын баг

Бүх ажилчид болон
гэрээт компаниуд





Үүрэг хариуцлага
Энэхүү төслийн менежментийг гүйцэтгэх төсвийг батлах
Менежментийн төлөвлөгөөг батлах
Менежментийн
төлөвлөгөөний
хамрах
хэрэгжүүлэлтийг бүхэлд нь хариуцна.

хүрээ

болон



Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд бүх
түвшинд шаардлагатай нөөц бололцоогоор хангах



Менежментийн
төлөвлөгөөний
хамрах
хэрэгжүүлэлтийг бүхэлд нь хариуцна.



Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт
тавих, сайжруулах



Энэхүү төлөвлөгөөг бүх ажилчид болон гэрээт компаниудад
хүртээмжтэй байлгах



Холбогдох үйл ажиллагааг менежментийн төлөвлөгөө болон
дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлсэн эсэхэд хяналт тавих



Хэрэгжүүлэгч байгууллага болон бусад оролцогч талуудын үйл
ажиллагааны зохицуулалт зэрэг энэхүү менежментийн
төлөвлөгөөг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэх бүхий л үйл
ажиллагааг удирдана.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг дагаж мөрдөж байгаа эсэхэд
хяналт тавьж үр дүнг гол оролцогч талуудад танилцуулна.



Менежментийн төлөвлөгөө болон шаардлагуудын хэрэгжилтийг
хатуу мөрдөж ажиллана.

хүрээ

болон

Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
Захирал, засгийн
газрын харилцаа
Уурхайн барилгын
менежер
Уурхайн ашиглалтын
менежер
ЭАХХБОХ – ын
хэлтсийн захирал
Уурхайн ерөнхий
менежер

Гол уялдаа холбоо
Төслийн талбайд үүсэх осол зөрчилд өртөж болзошгүй нийгмийн
бүлгийг хямрал онцгой байдлын төлөвлөгөө дүрэм журамд оновчтой
тодорхойлсон эсэхийг баталгаажуулна.
Аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчны үүсэж болзошгүй зөрчлийн
үед нөөц бололцоог зөв удирдаж уурхайн барилгын ажлын үе шатны
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчны үүсэж болзошгүй зөрчлийн
үед нөөц бололцоог зөв удирдаж уурхайн ашиглалтын үе шатны үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Холбогдох хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон
аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
Онцгой байдлын үе дэх бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээг
бүхэлд нь хариуцах
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ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
Төслийн стандарт нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
•

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд

•

Холбогдох олон улсын болон зээлдүүлэгчийн стандарт, дүрэм журмууд

•

Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн холбогдох бодлого, дүрэм журмууд

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд
Монгол улсын холбогдох эрх зүйн болон үндэсний стандартуудыг доор үзүүлсэн бөгөөд
дэлгэрэнгүй тайлбарыг Бүлэг А2: Бодлого ба Эрх зүйн хамрах хүрээ хэсгээс харж болно.
ХАТ болон хямрал, онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дор дурдсан
хууль эрх зүйн орчин үйлчилнэ. Үүнд:
•

Ашигт малтмалын тухай хууль ( 2006 оны 7 сарын 8 – нд хэрэгжиж эхэлсэн
ба 2019 оны 5 сарын 2 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан )

•

Эрүүл мэндийн тухай хууль ( 2006 оны 7 сарын 8 – нд хэрэгжиж эхэлсэн ба
2019 оны 5 сарын 2 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)

•

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль ( 2006 оны 5 сарын 25– нд
хэрэгжиж эхэлсэн ба 2017оны 5 сарын 12 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)

•

Хог хаягдлын тухай хууль ( 2004 оны 7 сарын 1 – нд хэрэгжиж эхэлсэн ба
2017 оны 5 сарын 12 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан )

•

Хөдөлмөрийн тухай хууль ( 1999 оны 7 сарын 1 – нд хэрэгжиж эхэлсэн ба
2017 оны 4 сарын 21 – нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан )

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль ( 2008 оны 5 сарын
22 – нд хэрэгжиж эхэлсэн ба 2018 оны 6 сарын 27 – нд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан )

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль ( 2012 оны 6
сарын 23 – нд хэрэгжиж эхэлсэн. Олон улсын холбогдох стандарт, журам

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкнаас заасан олон улсын
стандартуудыг мөрдөж ажиллана. ЕСБХБ – ны ‘’Гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага 4. Эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаа’’- нд Европын Холбооны Севесо 3 - р Захирамжийн дагуу онцгой
байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээнд тавигдах шаардлагуудын талаар заасан
байдаг. Үндсэн шаардлагуудын дагуу дараах баримт бичгүүдийг бэлтгэх болон
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
•

Томоохон гэнэтийн ослоос урьдчилан сэргийлэх бодлогын баримт бичиг

•

Аюулгүй ажиллагааны менежментийн систем

•

Аюулгүй ажиллагааны тайлан
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•

Онцгой байдлын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө болон

•

Гол мэдээллийг олон нийтэд зарлан мэдээлэх гэсэн баримт бичгүүд орно.

Олон Улсын Цианидын Менежментийн Хууль
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Олон улсын цианидын менежментийн хуулийн заалтуудыг дагаж
мөрдөнө. Энэхүү хууль нь цианидын тээвэрлэлт, хэрэглээ, удирдлагын үед онцгой байдал
гарсан тохиолдолд хариу үйлдэл үзүүлэх асуудлыг зохицуулсан байдаг. Үүнд дараах гол
шаардлагууд (Хэрэглээний стандарт) – ыг мөрдөн ажиллана.
•

Цианид алдагдаж болзошгүй нөхцөлд хэрэгжүүлэх онцгой байдлын хариу
арга хэмжээний дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө бэлтгэх

•

Талбайд ажиллаж буй ажилчид болон оролцогч талуудыг төлөвлөгөө
боловсруулахад оролцуулна.

•

Онцгой байдалд хариу арга хэмжээний үед шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
нөөцийг бүрдүүлэх, ажиллах хүн хүчийг томилох

•

Онцгой байдлын үед байгууллага дотор болон гадагшаа мэдээллийг хэрхэн
хүргүүлэх, тайлагнах, дүрэм журмыг боловсруулах

•

Цианидын хор хөнөөлийг бууруулах химийн бодисуудын улмаар бий болох
нэмэлт хор уршгийг тооцсон, засаж залруулах арга хэмжээ болон
мониторингийн арга замуудыг хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусган
оруулах

•

Хариу арга хэмжээний дүрэм журам, чадавхыг тодорхой хугацааны
давтамжтай үнэлэх, шаардлагатай тохиолдолд сайжруулалт хийх .

Компанийн холбогдох стандартууд
Хямрал, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн суурь
бодлого, стандартуудыг ‘’ Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн бодлого, дүрэм журмын гарын авлага
2018‘’ – д тусгасан байдаг бөгөөд тоймлон дурдвал:
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
Хямрал, аюулгүй байдлын хариу арга хэмжээтэй холбоотой зүйл заалтуудыг ‘’Эрдэнэ
Монгол ХХК – ийн эрүүл мэнд,аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдах зарчим ‘’ – д
дараах байдлаар оруулсан байна.
Аюулгүй ажиллагаа гэдэг бол нэг талаас байгууллагын үүрэг, нөгөө талаас хувь хүний
хариуцлага юм. Бизнесийн үйл ажиллагаандаа Эрдэнэ Монгол ХХК нь дараах
чиглэлүүдийг эрхэмлэн ажиллана. Үүнд:
•

Оролцогч тал, байгаль орчин болон орон нутагтаа үнэ цэнийг бий болгоно.

•

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын эрсдэлийг тодорхойлон
бууруулж ажиллана.

•

Хүний үндсэн эрх, тэр дундаа хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хамгаална.

•

Оролцогч талуудад нээлттэй, итгэл найдварыг төрүүлэн ажиллана.

•

Орон нутгийн холбогдох хууль, дүрэм журмыг мөрдөж, аливаа сайн дурын
үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж ажиллана.
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Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулахын тулд
шаардлагатай санхүүгийн болон хүний нөөцийн нөөц бололцоогоор хангаж, хамгийн сайн
үр дүнд хүрэхийг зорьж ажиллах нь Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн бизнесийн гол үүрэг юм.
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын протоколыг нарийвчлан хөтлөх
үүднээс тухайн ашигт малтмалын төсөл, хамтран ажиллаж буй гэрээт компаниуд, туслан
гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдлын дэлгэрэнгүй бодлого, дүрэм журмуудыг боловсруулахдаа
дараах бодлогуудыг ажлын үндсэн хамрах хүрээ болгон ажиллахыг шаардана. Үүнд:
•

Эрүүл мэндийн бодлого

•

Аюулгүй ажиллагааны бодлого

•

Аюулгүй байдлын бодлого

•

Талбайд ажиллах ажилтнуудын бодлого

•

Талбайд баримтлах харилцааны бодлого

•

Талбайн кэмпэд мөрдөх журмын бодлого

Оролцогч талуудын харилцаа ба тогтвортой байдлын бодлого
Оролцогч талуудын харилцаа ба тогтвортой байдлын бодлогод Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн
оролцогч талуудын харилцаа болон тогтвортой байдлын талаар зохицуулсан байдаг
бөгөөд 6 үндсэн чиглэлээр тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийг тодорхойлон хэмжинэ. Үүнд:
1. Компани болон түүний үйл ажиллагааны үнэ цэнийг өсгөх
2. Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих
3. Олон нийтийн эрүүл мэнд, амьжиргааны түвшинг сайжруулах
4. Ажиллах хүчний чадвар, боловсролыг дээшлүүлэх
5. Бизнесээ ёс зүйтэй эрхлэх соёлыг баримтлах
6. Байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, түүнийг бууруулах
Бусад чухал бичиг баримтыг дурдвал:
•

Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн ноцтой осол зөрчлийн маягт – тухайн осол
зөрчлийн тухай баримт мэдээлэл, дүгнэлт, санал зөвлөмжийг бүртгэн
баталгаажуулах зорилготой

•

Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн ажлын талбайд үүссэн онцгой байдалд хариу арга
хэмжээ авах төлөвлөгөөний загвар – ажлын байранд онцгой байдал үүссэн
нөхцөлд авах шаардлагатай хариу арга хэмжээний мэдээллийг олон нийтэд
хүргэх зорилготой

ERD001_D9_Хямрал, онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээний
менежментийн төлөвлөгөө.docx

Page 5

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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D9: ХЯМРАЛ, ОНЦГОЙ БАЙДАЛД АВАХ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ,
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТ
Менежментийн Хяналтын Тойм
Онцгой байдал үүссэн нөхцөлд хариу арга хэмжээ авахад анхаарах гол асуудлууд нь:
•

Төслийн ажилтнууд, нийгмийн бүлгүүд, байгаль орчин, Эрдэнэ Монгол ХХК –
ийн өмч болон мэдээллийг хамгаалах

•

Тухайн нөхцөл байдалд ХАТ ажлын хуваарьтаа гарах сөрөг нөлөөллийг аль
болох бага байлгахыг эрмэлзэх

•

Оролцогч талууд болон ажилтнууд төсөл болон төслийн хэвийн үргэлжлэх
чадамжид итгэх итгэлийг алдагдуулахгүй байхыг хичээн ажиллах явдал
болно.

Хямрал, онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах менежментийн төлөвлөгөөний үндсэн
зорилго нь амь нас, байгаль орчин, өмч хөрөнгийг хамгаалах, хадгалах явдал юм. Хямрал,
онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах дагалдах дүрэм журам нь дараах агуулгуудын
талаар дэлгэрэнгүй тусгасан байна. Үүнд:
•

Анхан шатны арга хэмжээнүүд

•

Аюулыг зарлан мэдэгдэх түвшин, тайлагнах хэлбэр

•

Мэдээллийг байгууллагын дотор болон гадагш түгээх, харилцаа холбоо

•

Мэдээлэл түгээлтийн хэлбэр (утсан холбоо, цахим шуудан, болон цаасаар
мэдээлэх)

•

Хямрал онцгой байдлын багийг идэвхжүүлэх

•

Гол эх үүсвэрүүдийн жагсаалт (дотоод/гадаад) холбоо барих мэдээлэл
(мэргэжилтнүүдийн мэдээллийн бааз)

•

Талбайн зааварчилгаа өгөх цэг

•

Нөөцүүдийн байршил

•

Ложистик

•

Талбайгаас (хүмүүсийг) гаргах

•

Нэн чухал бүртгэл мэдээллийг хамгаалах

•

Онцгой байдлын үед гаднаас үзүүлэх үйлчилгээ/аюулгүй байдлын заавар,
шалгалт бүртгэлийн цэг, цуглах талбай

•

Онцгой байдлын тоног төхөөрөмж

•

Хайгуул ба аврах баг

•

Үйл ажиллагааг зогсоох

•

Тоног төхөөрөмжийг түгжих

•

Энергийн эх үүсвэрийн хяналт

•

Гол цахилгааны залгуур, унтраалгуудын байршил
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•

Аюултай ба хортой бараа материал

•

Талбайг дахин хэвийн ажиллагаанд оруулах

•

Осол зөрчлийн дараах хяналт шалгалтын бүртгэл

•

Авсан сургамжийг хянан үйл ажиллагаандаа
зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх менежмент багтана

•

Хямрал онцгой байдлын хариу арга хэмжээ авах сургалт, дадлага
сургуулилалт (шаардлагатай бол орон нутгийн иргэд, холбогдох албан
тушаалтан болон үйлчилгээний ажилтнуудыг оролцуулна).

тусгах,

үүнд

санал

Доорх хүснэгтэд Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн хэрэгжүүлэх менежментийн гол хяналтуудыг
харуулав.
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Хүснэгт 3 Менежментийн Гол Хяналтууд

Аюул болон
эрсдэлийг
тодорхойлох

Хямрал,
онцгой
байдалд
авах
менежментийн төлөвлөгөө ХАТ – ийн
үйл ажиллагааны агуулгад тохирох,
хямрал
онцгой
байдалд
авах
менежментийн
төлөвлөгөөг
боловсруулж хэрэгжүүлэх
Олон
нийтэд нөлөөлж болзошгүй төслөөс
үүдэлтэй осол зөрчилд хариу арга
хэмжээ авах буюу өртөж болзошгүй
нийгмийн бүлгүүдийг мэдээллээр
хангах мөн харилцаа холбоотой
ажиллаж
харилцааны
болон
мэдээлэл түгээх стратеги, дүрэм
журмыг боловсруулах
Ажлын байран дахь аюул эрсдэлийг
тодорхойлох явцыг баталгаажуулж
үүнийг жил бүр хянаж шалгаж байгаа
эсэхийг хариуцаж ажиллах . Ажил
үүрэг хэрэгжүүлэх явцад илэрсэн
аюул эрсдэлд үндэслэн эрсдэлийг
тодорхойлох явцыг боловсруулж
гаргана.
Жишээ
нь:
Аюулгүй
ажиллагаа, байгаль орчин, олон
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Баталгаажуулах арга хэрэгсэл



Хямрал Онцгой байдлын үед авах
менежментийн төлөвлөгөө болон
ажлын байран дээрх дүрэм журмыг
шинэчлэх



Эрсдэлийг бүртгэх, онцгой байдлын
үед хариу арга хэмжээ авах дүрэм
журам



Аюул, эрсдэлийг бүртгэх , онцгой
байдлын үед хариу арга хэмжээ авах
дүрэм журам

Хаалт

CERM02

Төлөвлөөгүй
онцгой байдлын
үед

Хяналтын тайлбар

Ашиглалт

CERM01

Сэдэв / Үйл
ажиллагаа

Барилга ажил

Код

Барилга ажлын
өмнө

Үе шатуудад хамаарах
эсэх

-

X

X

-

-

X

X

-
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CERM03

Төлөвлөгдөөгүй
онцгой байдлын
үед

CERM04
Ил болгох

CERM05

CERM06

Урьдчилан
тооцоолоогүй
нөхцөл байдалд
авах арга хэмжээ

Талбайгаас
хүмүүсийг гаргах

нийтэд учирч болзошгүй эрсдлүүд
Эрсдэлийн үнэлгээнд Улаанбаатар,
Баянхонгор аймгийн төв, Шинэжинст
сумын төв уурхайн талбай, холбогдох
байгууламжууд, зам тээврийн чиглэл
болон бусад хамаарах уурхайн бус
дэд бүтцийг хамруулна.
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн эрдсийн
үнэлгээний дүрэм журмыг аюул
болон эрсдэлийг тодорхойлох үйл
явцыг таниулахад хэрэглэнэ.
Орон
нутгийн
болон
улсын
цагдаагийн газар, онцгой байдлын
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудтай
хамтарч ажиллах гэрээ байгуулах
Хямрал,
онцгой
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөөг
ил
болгож орон нутгийн онцгой байдлын
байгууллагууд болон олон нийттэй
уулзаж онцгой байдлын тухай болон
онцгой байдалд хариу арга хэмжээ
авах
тухай
таниулж
мэдээлэл
солилцох
Онцгой байдал үүссэн нөхцөлд
ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй
байдлыг хамгаалах үүднээс халаалт,
ус, цахилгаанаар хангах гэх мэт
урьдчилан
тооцоолоогүй
нөхцөл
байдалд авах арга хэмжээг мөрдөн
ажиллаж
байгаа
эсэхийг
баталгаажуулах. Мөн шаардлагатай
эд хогшлын бүртгэл тооллогыг хөтлөх
Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй
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Орон нутагтай хамтарч ажиллах гэрээ



-

X

X

X

Оролцогч талуудыг оролцуулсан
тэмдэглэл

X

X

X

-



Дизайны тодорхойлолт ба
ашиглалтад авах тайлангууд
(үйлчилгээний г.м)

-

X

X

-




Эд хогшлын бүртгэл



Нүүлгэн шилжүүлэх бодлого журам

-

X

X

-

Гэрээт компанитай хамтарч ажиллах
гэрээ

Ажлын байрны үзлэг шалгалт
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ажиллагаанд эрсдэл учрах
тэднийг талбайгаас гаргах

үед



Нүүлгэн шилжүүлсэн тэмдэглэл
хөтлөх

CERM07

Сургалт

Учирч болзошгүй онцгой байдлын
нөхцөлд хэрхэн зөв ажиллах тухай
сургалтад хамруулна. Жишээ нь:
Хүрээлэн буй орчинд онцгой байдал
үүссэн тохиолдолд



Онцгой байдлын багийн
гишүүд,онцгой байдалд хариу арга
хэмжээ авах дүрэм журмын анхан
шатны болон жил бүрийн давтан
сургалтад хамрагдсан байдлыг
харуулсан сургалтын тэмдэглэл

CERM08

Осол зөрчлийг
мэдээлэх

Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн осол
зөрчлийг
шалгах
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
Уг
хөтөлбөр
нь
хяналтын ажилтан, менежер болон
аюулгүй байдлыг хангах ажилчдад
гарсан осол зөрчлийг илтгэх, үнэлж
шалгах, дүн шинжилгээ хийх, тохирох
зааварчилгааг
өгөх системийг
бүрдүүлнэ. Хэрэгжүүлэх үйл явц:





Осол зөрчлийг тэмдэглэх



Эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр хангах
гэрээ /Хариуцагч гэрээт компани
(Эрүүл мэндийн нүүлгэн





Осол зөрчлийг тэмдэглэх



Осол зөрчлөөс авсан сургамжийг
холбогдох
хүмүүс,
бүлгүүдэд
таниулах

-

X

X

-

-

X

X

-

Ажлын байрны үзлэг шалгалт
Байнгын хяналт шалгалт

Осол зөрчлийг шалгах
Ирээдүйд гарч болзошгүй осол
зөрчлөөс үүсэх эрсдэл нөлөөллийг
дүгнэж шинжлэх


CERM09

Ажилчдад үзүүлэх
эрүүл мэнд болон
онцгой байдлын
үйлчилгээ

Дахин давтахаас сэргийлж, засаж
залруулах
арга
хэмжээг
хэрэгжүүлэх
Тухайн газар дээр эрүүл мэндийн
үйлчилгээг
үзүүлэх
боломжгүй
тохиолдолд
ажилчдыг
уурхайн
эмнэлэгт хүргэх эсвэл Улаанбаатар
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CERM10

Ажилчдад үзүүлэх
эрүүл мэнд болон
онцгой байдлын
үйлчилгээ

хот болон өөр хаа нэгтээ эрүүл
мэндийн үйлчилгээг авах нөхцөлөөр
хангана. Жишээ нь: онцгой байдал
үүссэн үед шаардлагатай тохиолдолд
эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэлт хийх
боломжтой байна.
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх
албадуудын хариуцлага болон нөөц
бололцоог баталгаажуулах үүднээс
уурхайн эмнэлэг болон уурхайн бус
эмнэлгийн
үйлчилгээ
үзүүлэгч
албадуудадтай
тогтмол
уулзаж,
шалгаж үнэлэх (эмнэлгийн нүүлгэн
шилжүүлэлтийг зохион байгуулах
боломжтой эсэх)
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шилжүүлэлтийг давхар хариуцна)




Хамтран ажилласан тэмдэглэл

-

X

X

-

Хяналт шалгалтын тэмдэглэл

Page 11

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D9: ХЯМРАЛ, ОНЦГОЙ БАЙДАЛД АВАХ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн
тохиолдолд тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуурууд
Доорх хүснэгтэд үзүүлсэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн сөрөг нөлөөг бууруулах стратегийн
явц, үр дүнг үнэлэхэд хэрэглэгдэх менежментийн гол хяналтууд болон KPI – г дүгнэн
үзүүлэв.
Хүснэгт 4 Гүйцэтгэлийн үндсэн шалгуурууд
Код
CERMPKPI-01

CERMPKPI-02

KPI
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
тодорхойлогдсон онцгой байдлаас
урьдчилан сэргийлэх бэлэн байх арга
хэмжээг зөрчсөн зөрчлийн тоо
Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хүргэсэн
онцгой нөхцөл байдлын тоо

Зорилго
Зөрчлийн тоог багасгах, бүр арилгахыг
зорилгоо болгох (жил бүр)

Зөрчлийн тоог багасгах, бүр арилгахыг
зорилгоо болгох (жил бүр)

Хяналтын гол үйл ажиллагаанууд
Хяналтын гол үйл ажиллагаанууд бүлэг 5.2 – т үзүүлсэн гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийг ашиглан төслийн стандартад нийцүүлэн ажиллаж буй эсэхийг хянах
зорилготой.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь хямрал, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах ажлын
хуваарийг боловсруулж гаргахдаа үүссэн олон төрлийн онцгой байдлын нөхцөлүүдэд ХАТ
– ийн бэлэн байдал, тоног төхөөрөмж, чадамж болон дүрэм журмыг шалгаж хянасны
үндсэн дээр гаргана.
Үүссэн онцгой байдал дээр үндэслэн тухайн онцгой байдалд оролцсон бүх ажилчдаас
санал асуулга явуулж, хяналт шалгалтыг зохион байгуулна. Хариу арга хэмжээ авах үед
ямар нэг алдаа гарвал түүнийг тэмдэглэж учир шалтгааныг илрүүлж, засаж залруулах үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх ба тухайн өдөр болон хариуцсан эзнийг олж тогтооно.
Төлөвлөгөөний хяналт сайжруулалт
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг барилгын ажлын явцад дор хаяж 6 сар тутам шалгана.
Төслийн хэвийн үйл ажиллагааны үед уг менежментийн төлөвлөгөөг жил тутам шалгахдаа
Эрдэнэ Монгол ХХК болон ХАТ – ийн үйл ажиллагааны хэрэгцээг хангах эсвэл
өөрчлөгдсөн нөхцөл байдлыг тусгах үүднээс шаардлагатай сайжруулалтыг хийж болно.
Менежментийн төлөвлөгөөг үйл ажиллагааг сайжруулах үүднээс аливаа осол зөрчил,
шалгалт хийгдсэний дараа хянаж дүгнэнэ. Сайжруулалтыг хийхдээ холбоо барих
мэдээлэл, сонгогдсон ажилчид үнэн зөв бүртгэгдсэн эсэхийг баталгаажуулна. Хяналт
сайжруулалт нь хямрал онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах мэдээллүүд нь Эрдэнэ
Монгол ХХК – ийн шаардлага, Монгол Улсын хууль эрх зүйн шаардлагууд болон төслийн
стандартуудад нийцэж буй эсэхийг шалгаж баталгаажуулна.
ERD001_D9_Хямрал, онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээний
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Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч хэн боловч үүссэн алдаа дутагдал өөрчлөлтийг мэдсэн
даруйд ЭАХХБОХ – ийн удирдлагад мэдэгдэнэ. Гүйцэтгэж буй үйл ажиллагааны дүрэм
журмын баримт бичгийг өөрчлөх шаардлага гарвал, (ХАТ – ийн ESMS ажлын хүрээнд,
орсон Журам өөрчлөлтийн менежментийг тодорхойлсны дагуу) энэхүү менежментийн
төлөвлөгөөг “Шаардлагын дагуу” гэсэн үндэслэлээр шинэчилж болно.
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СУРГАЛТ
Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компаниудын бүх ажилчид эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа болон аюулгүй байдлын үндсэн сургалтад хамрагдана. Үүнд: Эрүүл мэндийн
тухай сургалт болон танилцуулах хичээл орно.
Онцгой байдалд хариу үйлдэл үзүүлэх бэлэн байдал болон хариу үйлдлийн тухай сургалт
нь дараах чиглэлээр явагдана.
•

Танилцуулах сургалт

•

Тусгай мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрийн оператор нарт зориулсан сургалт

•

Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах баг

Сургалт нь бизнесийн үйл ажиллагаа, онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээ болон
төлөвлөлтийг бүх ажилчдад таниулахад оршино. Жил бүрийн сургалтын хөтөлбөр нь
тухайн жилд шинэчлэгдсэн байна. Хөтөлбөр нь хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө болон
дүрэм журмыг хэрэглэхэд тохиромжтой байдлаар боловсруулагдана. Жил бүр явцын
шалгалтыг авах ба 2 жил тутамд бүрэн хэмжээний шалгалтыг зохион байгуулна..
Танилцуулах сургалт
Төсөл дээр ажиллаж буй Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компанийн бүх ажилчид
ерөнхий танилцуулах хичээл, тусгай газрын тухай танилцуулга мөн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа ба байгаль орчны аюулгүй байдлын тухай өргөн хүрээтэй сургалтад
хамрагдахаас гадна Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн хяналтын тухай дүрэм журамтай
танилцана.
Мөн Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компанийн бүх ажилчид ерөнхий танилцуулах
хичээлийн нэг хэсэг болох хямрал, онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах тухай үндсэн
сургалтад хамрагдана.
Тусгай мэргэжлийн сургалт
Хүрээлэн буй орчны сургалт
ЭАХХБОХ болон сургалтын алба нь ажилтныг ерөнхий мэдээлэл ба химийн бодис алдах
болон бусад үйл ажиллагаатай холбогдох менежментийн тухай сургалтыг зохион
байгуулна. Уг сургалтад химийн бодисын хэрэглээ, хадгалалт болон менежментийг
хариуцан ажиллаж буй хэн боловч хамрагдах шаардлагатай (Аюултай материалын
менежментийн төлөвлөгөөнөөс дэлгэрүүлэн үзнэ үү). Хүрээлэн буй орчны онцгой байдалд
хариу арга хэмжээ авах сургалтыг сургалтын бүртгэлд оруулж тэмдэглэсэн байна.
Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах баг
Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах баг нь хүрээлэн буй орчны онцгой байдал
гэх мэт үүсэж болзошгүй онцгой байдлын нөхцөлд хэрхэн ажиллах тухай сургалтад
хамрагдана. Багийн гишүүдийг дадлагажуулах, улам чадваржуулах үүднээс анхан шатны
болон жил бүрийн давтан сургалтад хамруулна. Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах
багийг загварын дадлага хичээлд тогтмол хамруулна. Сургалтын арга хэрэгслийг тогтмол
өөрчлөх бөгөөд сургалтыг аль болох хөдөлгөөнт хэлбэрээр төлөвлөж зохион байгуулна.
Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах загвар хичээлийг компанийн үйл ажиллагаа
явуулж байгаа талбайд зохион байгуулна. Нэмэлт онцгой байдлын дадлага сургалт
ERD001_D9_Хямрал, онцгой байдалд авах хариу арга хэмжээний
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үргэлжлэх системийн үнэлгээнд төслийн барилгын ажил болон ашиглалтын явц дахь
талбайд суурилсан үйл ажиллагааны нэг хэсэг байх болно.
Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах сургалт – Орон нутгийн албадууд болон
олон нийттэй харилцах
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагууд болон олон нийт,
тэдгээрийн төлөөлөгчидтэй дор хаяж жилд нэг удаа уулзалт зохион байгуулж, онцгой
нөхцөлд байдалд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэнэ.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Үйл ажиллагаа нь олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдалд
нийцэж буй эсэхийг хянах гэх мэт үйл ажиллагааны олон асуудлуудыг хариуцах хяналтын
ахлах ажилчид нь өдөр тутмын хяналт шалгалтыг явуулна. Хяналт шалгалтын явцад
илэрсэн осол зөрчлийг Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн осол зөрчлийн менежментийн системд
бүртгэнэ.
Холбогдох стандарт болон шаардлагад нийцүүлэн ажиллаж буй эсэхийг жил бүрийн
дотоод хяналтын хөтөлбөрөөр хянан шалгана. Энэ нь мөн Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн
ЭАХХБОХ - ын менежментийн тогтолцоонд (байгаль орчны, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
болон ХАТ – ийн байгаль орчны, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг хамруулна)
тавигдах шаардлагуудыг мөрдөн ажиллаж буй эсэхийг үнэлэхэд хэрэглэгдэх болно. Энэ
хяналт шинжилгээний дүнд илэрсэн бүх осол зөрчлүүдийг холбогдох ХАТ – ийн ЭАХХБОХ
– ын менежментийн тогтолцооны зөрчсөн шаардлага нэг бүрийн хамт илтгэнэ.
Энэ хяналт шалгалтын явцад илэрсэн бүх осол зөрчлүүдийг холбогдох ХАТ – ийн
ЭАХХБОХ – ын удирдлагад мэдэгдэж, зөрчсөн шаардлага нэг бүрийг тэмдэглэж
мэдээлнэ.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөх ажиллагаа нь гаднаас тодорхой үе шаттайгаар
ирэх үнэлгээ шалгалтын үед Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн аудитын хөтөлбөрийн нэг хэсэг
болох ба шаардлагатай тохиолдолд тусдаа төсөл зээлдэгчийн хэлбэрээр шалгуулж
үнэлүүлнэ.
Бүртгэл хѳтлѳх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D9: ХЯМРАЛ, ОНЦГОЙ БАЙДАЛД АВАХ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БУСАД
МЕНЕЖМЕНТИЙН
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ

БАРИМТ

БИЧГҮҮДТЭЙ

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд
нь ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн
гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Уг төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөтэй агуулгын хувьд давхцаж
ордог.
Хүснэгт 5 Агуулгын хувьд бусад менежментийн бичиг баримттай давхацсан эсэх
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө
Зам тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
Аюултай бараа материалын менежментийн
төлөвлөгөө
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн
төлөвлөгөө
Оролцогч талуудын болон харилцааны
менежментийн төлөвлөгөө

Агуулгын хувьд давхацсан байдал
Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдал
Төслийн тээврийн хэрэгсэл зам тээврийн
осолд холбогдох
Шатах, дэлбэрэх аюултай бараа материал
алдагдах
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
аюулгүй байдалд үүссэн нөлөөлөлд авах
менежментийн арга хэмжээ
Оролцогчдын оролцоо ба харилцааны арга,
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дээрх менежментийн төлөвлөгөөнүүдээс гадна энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг
дэлгэрүүлж шаардлагатай бол бусад журмыг боловсруулж болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D9: ХЯМРАЛ, ОНЦГОЙ БАЙДАЛД АВАХ ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
AoI

Нөлөөлөлд өртсөн газар

EBRD

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк

Erdene

Эрдэнэ Монгол ХХК, Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци

ESIA

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

ESMP

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

HSEC

Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Аюулгүй байдал болон олон нийт

KGP

Хөндий Алтны Төсөл

Хөндий Алтны Төслийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтынхаа дагуу):
AQMP

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

NVMP

D2: Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө

WRMP

D3: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

BMP

D4: Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө

WMP

D5: Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

HMMP

D6: Аюултай бараа материалын менежментийн төлөвлөгөө

CHSSMP

D7: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

CPMP

D8: Гэрээт компани болон хангамжийн менежментийн төлөвлөгөө

CERMP

D9: Хямрал, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах менежментийн
төлөвлөгөө

HRMP

D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

LULMP

D11: Гар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө

OHSSMP

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

SCMP

D13: Оролцогч талууд болон харилцааны менежментийн төлөвлөгөө

LCMP

D14: Орон нутагтай хамтран ажиллах менежментийн төлөвлөгөө

TMP

D15: Зам тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

LDRMP

D16: Газрын эвдрэлийг хянах, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө

CMP

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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Эрдэнэ Монгол ХХК
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F +976 7010 4921
State registration number:
9019036111

801 San Business Centre
Prime Minister Amar’s Street-29
8th Khoroo, Sukhbaatar District
Ulaanbaatar-14200 Mongolia
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Байгал Орчин, Нийгмийн
Нөлөөллийн Үнэлгээ:
D10: Хүний Нөөцийн
Менежментийн Төлөвлөгөө
2020 оны дөрөвдүгээр сар

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D10: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1.

ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн (“Эрдэнэ Монгол”) Хөндий Алтны төслийн
(цаашид ХАТ эсвэл төсөл гэх) Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө юм.
1.1

Зорилго

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
●

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах
менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

хүрээг

тодорхойлж,

холбогдох

●

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

●

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

●

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

●

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

●

Сургалтын сэдэв тус бүрд шаардлагыг тодорхойлох; ба

●

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөнд Эрдэнэ Монгол ба Гүйцэтгэгч компаниуд зохистой
ажлын байрыг дэмжих замаар ажилчдын үндсэн зарчим, эрхийг хүндэтгэж, хамгаалах
нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн журам, шаардлагыг тусгасан болно. Үүнд:
●

Шударга хандах;

●

Ажилчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, тэгш боломж олгох;

●

Ажилчин- удирдлага хоорондын зохистой харилцааг бий болгох, хадгалах,
сайжруулах;

●

Эрдэнэ Монгол нь байгуулсан аливаа хамтын гэрээний шаардлагыг дагаж
мөрдөхийг дэмжих,

●

Ажил хөдөлмөр, хөдөлмөр эрхлэлтийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах;

●

Ажилчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, ялангуяа
хөдөлмөрийн аюулгүй, эрүүл нөхцѳлийг бий болгох;

●

Албадан хөдөлмөр, хүүхдийн хөдөлмөрийг ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх

Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь орон нутагт хөдөлмөр эрхлэх
боломжийг нэмэгдүүлэх, орон нутгаас ажил горилогчдын ажилд орох боломжийг хангахад
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ нь Төсөл болон нутгийн иргэдийн хоорондын харилцаа холбоог
сайжруулахад чухал ач холбогдолтой. Тиймээс энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь
Төслийн үр ашгийг гаргаж, төсөл хэрэгжих үед болон дууссаны дараа ашиглагдах ур
чадварыг хөгжүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн ур чадварыг хөгжүүлэх, сургалтын явцыг
тоймлон Төслөөс үр өгөөж хүртэх юм.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D10: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1.2

Хамрах хүрээ

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөнд хүний нөөцийн менежменттэй холбоотой ХАТ-ийн
барилгын ажил, ашиглалт, хаалтын үе шатанд Эрдэнэ Монгол ба Гүйцэтгэгчийн хийж
гүйцэтгэсэн бүх үйл ажиллагаа хамаарна.
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2.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

2.1

Менежментийн Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хариуцлага

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Үндсэн үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх
Ахлах удирдлага/
ДЕ

Захиргааны
менежментийн
газрын дарга

Захиргааны
менежментийн баг

Даамал

Үүрэг хариуцлага

·
·
·

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв батлах.

·

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөний шаардлагыг
хэрэгжүүлэхийн тулд нөөцийн зохих түвшинг хангах.

·

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд бүрэн үүрэг
хариуцлага хүлээнэ.

·

Хүний нөөцийн үйл явцыг удирдан зохион байгуулах, сургалт,
хөгжлийн санаачлагыг хариуцах.

·

Боловсон хүчний хөгжлийн стратеги, стратегийн санаачлагыг
төлөвлөх.

·
·

Ажиллах хүчийг сургах, хөгжүүлэх.

·

Хүний Нөөцийн Бодлого ба Журам, үүрэг хариуцлагын
биелэлтийг хангах.

·

Үүрэг амлалт болон хууль тогтоомжид заасан бусад нөхцөл
байдлын талаар Засгийн газар болон бусад байгууллагад
тайлагнах.

·

Цалин, тэтгэмжийг зохицуулах, үүнд зах зээлийн нөхцөл байдлыг
хянах, цалин, тэтгэмжийн зохицуулалтад өөрчлөлт оруулах санал
тавих.

·

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө, Хүний Нөөцийн үйл
ажиллагааны хэрэгжилтэд мониторинг хийх.

·
·
·

Хүний Нөөцийн бүртгэлийг хөтлөх.

·
·

Асуудал, гомдол, журмын зөрчлийг судалж, тайлагнах, хянах.

·

Гүйцэтгэгч ажилд авах сонгон шалгаруулалтын журмыг дагаж
мөрдөж байгаа эсэхт хяналт тавих.

·

Ажлын байран дээр хүний нөөцийн бодлого, журам, стандартыг
мөрдөж, хэрэгжүүлэх.

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөг батлах.
Менежментийн Төлөвлөгөөний хамрах хүрээ, хэрэгжилтэд бүрэн
хариуцлага хүлээх.

Хүний нөөцийн бодлого, журам, стандартыг боловсруулж,
нэвтрүүлж, хадгалах.

Хүний Нөөцийн урсгалыг боловсруулах.
Шинэ ажилтнуудыг сонгон шалгаруулах, менежерүүдтэй хамтран
ажиллах, ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах, нийтлэг
хариуцлага хүлээх.
Гүйцэтгэгч болон Гүйцэтгэгчийн ажилчидтай Хүний Нөөцийн
зохицуулагчаар ажиллах.
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Бүх ажилчид болон
Гүйцэтгэгч нар

·

Гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажил хөдөлмөр болон хөдөлмөрийн
нөхцөл дээр мониторинг хийхдээ дараах зүйлийг дагаж мөрдөнө:
o холбогдох бодлого, шаардлага / Эрдэнэ HSEC
менежментийн систем (HSEC MS) журам;
o холбогдох Монгол Улсын хууль тогтоомж;
o холбогдох олон улсын стандартыг (ялангуяа Европын
сэргээн босголт хөгжлийн банк (EBRD) болон Олон улсын
хөдөлмөрийн байгууллага (ILO)).

·

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, ажиллах нөхцөл хангах, ажилчдыг
сургах.

·

Танилцуулах сургалт болон компанийн бусад сургалт, харилцаа
холбоогоор дамжуулан Хүний Нөөцийн Бодлого, Журам ба
Стандартыг таниулах

·

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлагыг дагаж
мөрдөх.

Хүний Нөөцийн менежмент, сургалттай холбоотой хувь хүний үүрэг, хариуцлагыг ажлын
байрны тодорхойлолтод тусгасан байна.
2.2

Гол уялдаа холбоо

Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг/ Нэгж
Эрдэнэ Монгол Төслийн
Барилгын Менежер

Гол уялдаа холбоо

·

Эрдэнэ Монгол Хүний Нөөцийн бодлогын хэрэгжилт
(Барилгын үе шат).

Эрдэнэ Монгол Уурхайн
Үйл Ажиллагааны
Менежер

·

Эрдэнэ Монгол Хүний Нөөцийн стратеги, менежментийн
хэрэгжилтэд хяналт тавих.

·

Эрдэнэ Монгол Хүний Нөөцийн бодлогын хэрэгжилт (Үйл
ажиллагааны үе шат).

Эрдэнэ Монгол
Захирлын Дагаж Мөрдөх
Байдал, Талуудын
Оролцоо
Эрдэнэ Монгол
Захиргааны Менежер

·

Гүйцэтгэгчийн гэрээний биелэлт.

·

Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө, бодлогын
хэрэгжилт.

Эрдэнэ Монгол Эрүүл
мэнд, Аюулгүй
ажиллагаа, Байгал
орчин, олон нийтийн баг
Сургалтын Менежер

·

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудал, олон
нийтийн оролцоо.

·

Сургалтын хөгжил ба хэрэгжүүлэлт.
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3.

ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД

Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.

3.1

●

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

●

Олон улсын болон зээлдүүлэгчийн холбогдох стандарт, удирдамж; ба

●

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд

Монгол Улсын холбогдох хууль эрх зүйн болон үндэсний стандартуудыг дор жагсаан бичсэн
бөгөөд нарийвчилсан тодорхойлолтыг А2 Бүлгийн Бодлого, Эрх зүйн Хүрээний хэсгээс
харж болно.
ХАТ-ийн Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжид дараах зүйлс багтана:
●

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс
дагаж мөрдөж, 2017 оны 4-р сарын 21-ний өдөр нэмэлт оруулсан).

●

Монгол Улсын Нийгмийн Даатгалын тухай хууль (1995 оны 5-р сарын 31-ний
өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа);

●

Гадаадад ажиллах хүч илгээх, Гадаадаас ажиллах хүч, Мэргэжилтэн авах
тухай хууль (2006 оны 7-р сарын 8-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж
байгаа);

●

Хөдөлмөрийн Хөлсний Доод Хэмжээний тухай хууль (2010 оны 4-р сарын 16ны өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа);

●

Үйлдвэрчний Эвлэлийн Эрхийн тухай хууль (2003 оны 5-р сарын 23-ны өдөр
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа);

●

Жендэрийн Тэгш Байдлыг Дэмжих тухай хууль (2011 оны 2-р сарын 2-ны
өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа);

●

Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хууль (2011 оны 5-р сарын 5-ны өдөр
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа; 2019 оны 1-р сарын 18-ны өдөр нэмэлт
оруулсан);

●

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн тухай хууль (2008
оны 5-р сарын 22-ны өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж, 2018 оны 6-р сарын 27ны өдөр нэмэлт оруулсан); ба

●

Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний тухай хууль (2012 оны 6-р
сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон).

3.2

Олон улсын холбогдох стандарт ба удирдамж

3.2.1

Монгол Улс соёрхон баталсан Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын
конвенц

Монгол Улс дараах өргөн хүрээний ОУХБ конвенцуудыг соёрхон баталсан:
●

Албадан хөдөлмөрийн тухай, 1930 он (29-р зүйл);
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3.2.2

●

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах
тухай, 1948 он (87-р зүйл);

●

Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээр хийх эрх, 1949 он (98-р зүйл);

●

Тэгш шан хөлс олгох тухай, 1951 он (100-р зүйл);

●

Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай, 1957 он (105-р зүйл);

●

Алагчлахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай, 1958 он (111р зүйл);

●

Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай, 1973 он (138-р зүйл);

●

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай, 1999 он (182-р зүйл);

●

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, 1981 он (155-р зүйл); ба

●

Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн
тухай , 1983 он (159-р зүйл).

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн банк

Эрдэнэ Монгол компанийн хэрэгжүүлэх олон улсын стандарт нь ЕСБХБ-аас тогтоосон
стандартууд юм. ЕСБХБ-ын Гүйцэтгэлийн Шаардлага 2-ын дагуу Ажил хөдөлмөр болон
Хөдөлмөрийн Нөхцөл, хүний нөөцийн зохистой менежмент, ажилчдын эрхийг хүндэтгэх,
үүнд эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээр хийх эрх, ажилчдын эрүүл мэндийг
дэмжих нь аж ахуйн нэгжийн тогтвортой байдлын түлхүүр юм. Гэрээт бус ажилчдын
менежмент, ажлын байран дээр гарсан зөрүү, гомдлын үйл явцыг стандартад тусгасан
болно. Эрдэнэ нь бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ ЕСБХБ-ын Гүйцэтгэлийн Шаардлагын 2-т
заасан шаардлагыг дагаж мөрдөнө.
3.3

Компанийн холбогдох стандартууд

Хүний Нөөцөд хамаарах Эрдэнэ-ийн анхан шатны бодлого, стандартыг Эрдэнэ 2018 оны
Бодлого ба Журмын удирдамжид багтаасан, доор хураангуйг тусгасан болно. Бодлого ба
Журмыг Төслийн барилгын ажил эхлэхээс өмнө шаардлагатай бол ЕСБХБ-ын шаардлага,
төслийн хэрэгцээнд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулна.
Хүний Нөөцийн Менежмент
Хүний Нөөцийн менежменттэй холбоотой үндсэн заалтуудыг Хүний Нөөцийн удирдах
зарчим, бодлогод дараах байдлаар оруулсан болно:
●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Ажилд Авах Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Туршилтын Хугацааны Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Сургалт, Мэргэжлийн Хөгжлийн Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Сарын Тайлангийн Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Үр Дүнг Үнэлэх Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт:Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дуусгавар Болгох Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Нөхөн Олговор Болон Тэтгэмжийн Бодлого;

●

Хөдөлмөр эрхлэлт: Хувьцаа Санал Болгох Урамшууллын Бодлого;
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●

Амралт, чөлөө олгох: Ээлжийн Амралтын Бодлого;

●

Амралт, чөлөө олгох: Хуримтлагдсан Чөлөөний Бодлого ;

●

Амралт, Чөлөө Олгох: Чөлөөний Бодлого;

●

Амралт, Чөлөө Олгох: Амаржих, Эцэг Эх Болох Болон Үрчилж Авах
Чөлөөний Бодлого;

●

Амралт, Чөлөө Олгох: Ар Гэрийн Гачигдлын Чөлөөний Бодлого;

●

Амралт, Чөлөө Олгох: Өвчтэй Чөлөө Олгох Бодлого;

●

Амралт, Чөлөө Олгох: Цалинтай Амралтын Бодлого;

●

Ажлын Нөхцөл: Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал Болон Хамгааллын Бодлого;

●

Ажлын Нөхцөл:Ажлын Байрны Болон Бэлгийн Дарамтын Бодлого ;

●

Ажлын Нөхцөл: Ажлын Цагийн Бодлого;

●

Ажлын Нөхцөл:Тамхигүй Орчны Бодлого;

●

Ажлын Нөхцөл: Ажлын Байрны Харилцааны Соёлын Бодлого;

●

Ажлын Нөхцөл: Албан Томилолтын Бодлого;

●

Ажлын Нөхцөл: Компаниас Ивээн Тэтгэсэн Арга Хэмжээний Бодлого; Ба

●

Ажлын Нөхцөл: Мэргэжлийн Гадаад Үзэмжийн Бодлого.

Ёс Зүйн Дүрэм
Эрдэнэ Монголын Ёс Зүйн Дүрмийн талаарх үндсэн заалтуудыг Бизнесийн Ёс Зүй, Ёс
Зүйн Хэм Хэмжээ болгон боловсруулсан бөгөөд дараах сэдвүүдийг багтаасан болно:
●

Ашиг сонирхлын зөрчил;

●

Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгийг хамгаалах, зохистой ашиглах;

●

Нууцлал;

●

Шударга харилцаа; ба

●

Хууль, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх.

Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал
Хүний нөөцийн талаарх заалтыг Эрдэнэ Монголын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын
удирдамжийн зарчмуудаас харах боломжтой. Түүнчлэн Эрдэнэ Монгол нь ашигт
малтмалын төслийн талаар, түүний дотор харьяа гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгч,
зөвлөхүүдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаарх нарийвчилсан
бодлого, журмыг боловсруулж дараах бодлогуудыг суурь мэдээлэл болгон эрүүл мэнд,
аюулгүй байдлын протоколд тусгасан болно. Үүнд:
●

Эрүүл Мэндийн Бодлого;

●

Аюулгүй Ажиллагааны Бодлого;

●

Хамгаалалтын Бодлого;

●

Талбайн Боловсон Хүчний Бодлого;
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●

Талбайн Харилцаа Холбооны Бодлого; ба

●

Талбайн Кемп Дэх Дүрмийн Бодлого.

Оролцогч Талуудын Харилцаа ба Тогтвортой Байдлын Бодлого
Эрдэнэ Монголын оролцогч талуудын харилцаа, Тогтвортой байдлын бодлого нь
хоорондын уялдаа холбоог илэрхийлж, тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийг компанийн үнэ
цэнэ, үйл ажиллагааны өсөлт; орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих; нийгмийн
эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг дэмжих; ажиллах хүчний ур чадвар, боловсролыг
сайжруулах; бизнесийн ёс суртахууны соёлыг хангах; хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөллийг
багасгах зэрэг зургаан үндсэн чиглэлээр тодорхойлж, хэмжсэн болно.
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4.

ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН
ХЯНАЛТ

4.1

Менежментийн Хяналтын Тойм

БОННҮ-д тусгагдсан нөлөөлөл, боломжуудыг үндэслэн ХАТ-ийн барилга угсралт,
ашиглалтын үе шатанд Эрдэнэ Монгол 2018 онд Бодлого ба Журмын Удирдамжийн хэсэг
болгон боловсруулсан менежментийн хяналтаас гадна дараах хяналтын арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
Дараах хүснэгтэд харуулсан үндсэн менежментийн хяналтыг Эрдэнэ Монгол хэрэгжүүлнэ.
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Table 3 Үндсэн менежментийн хяналт

Баталгаажуулах
арга

Хяналтын тодорхойлолт

(Эх
сурвалж ID)

Хаах

Сэдэв/ Үйл
ажиллагаа

Барилга

дахгүй ID

Үйл ажиллагаа

Үе шатын хэрэглээ
Дахин
давтаг

HRMP01

Шууд, шууд бус,
хөдөлмөр
эрхлэлтийг
бий
болгох, бизнесийн
боломжууд / Хүний
нөөцийн бодлого,
журмыг
хэрэгжүүлэх

3.3-р хэсэгт заасны дагуу Эрдэнэ Монголын Хүний нөөцийн
менежментийн бодлоготой нийцүүлэн Хүний нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх.

● Бодлого
журам

ба

X

X

-

HRMP02

Шууд, шууд болон
өдөөгдсөн
хөдөлмөр эрхлэлт,
бизнесийн
боломжууд / Гэрээ
болон сургалт

Орон нутгийн болон Баянхонгор аймгийн барилгын ажилчдыг
ашиглалтын үе шатанд нэн тэргүүнд хамруулж, барилгын ажилд
ашиглалтад шилжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг дээшлүүлэхэд
туслах барилгын ажилчдад сургалт зохион байгуулах.

● Ажил эрхлэлтийн
бүртгэл

X

X

-

Шууд, шууд болон
өдөөгдсөн
хөдөлмөр эрхлэлт,
бизнесийн
боломжууд / Гэрээ
болон сургалт

Дараах зүйлийг харгалзан сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх.

● Сургалтын
төлөвлөгөө

X

X

-

● орон нутгийн хөдөлмөрийн сангийн боловсрол, ур чадварын
түвшин;

● Сургалт
/
Аюулгүй
байдлын албан
бус
уулзалт/
бичлэгүүдийг

HRMP03
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●

Уул уурхайн үйлдвэрлэл болон бусад хүнд үйлдвэрийн салбарын
ялгаа.

бүрэн
нягтлах

шалгаж

HRMP04

Шууд, шууд болон
өдөөгдсөн
хөдөлмөр эрхлэлт,
бизнесийн
боломжууд / Гэрээ
болон сургалт

Эрдэнэ Монгол эсвэл гэрээт ажилтны хувь хүний хэрэгцээ
шаардлагаас хамааран ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг
зохион байгуулж, шаардлагатай бол практик туршлагыг бүрдүүлэх,
ажлын тодорхой сургалтаас эхлээд албан ёсны мэргэжлийн сургалтыг
зохион байгуулна.

● Сургалтын
бүртгэл

X

X

-

HRMP05

Шууд, шууд болон
өдөөгдсөн
хөдөлмөр эрхлэлт,
бизнесийн
боломжууд / Гэрээ
болон сургалт

Сургалтын хэрэгцээг сургалтын тогтолцооны нэг хэсэг болох хувь
хүний сургалтын профайлаар жил бүр тодорхойлж хэрэгжүүлэх болно.

● Сургалтын
профайл бүртгэл

X

X

-

Сахилгын дүрэм

ХАТ-ийн ажилтнууд, түүний дотор гэрээт ажилчдын ажиллах байдлыг
сахилгын дүрмийн дагуу хянах хатуу арга хэмжээ авна.

● Сургалт/Ажилчд
ын бүртгэл

X

X

-

HRMP06

● Сургалт/Ажилчд
ын бүртгэл

Эрдэнэ Монгол нь бусад заалтуудын дунд ажилчдын сахилгын дүрэмд
хүйс, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, доромжлох (GBVH) талаар
тодорхой заалт оруулах болно.
HRMP07

Танилцуулах
сургалт

Хүний нөөцийн бодлого, журам, стандарт, соёлын өвийн талаарх
заалтууд, соёлын олон талт байдлыг харилцан хүндэтгэх зарчимд
үндэслэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан үйлийн хэм хэмжээг багтаасан
индукцийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

● Сургалт/Ажилчд
ын бүртгэл

X

X

-

HRMP08

Хөдөлмөр эрхлэлт
/ давуу эрхтэй
ажилд авах тухай
иргэдийн хүлээлт

Тухайн байрны мэдлэг, ур чадвар, туршлагын шаардлагыг хангасан
тохиолдолд орон нутгийн иргэдэд ажилд авах давуу эрх олгох
бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү бодлого нь Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумаас, дараа нь Баянхонгор аймгийн өргөдөл гаргагчдыг эрэмбэлэх
болно.

● Ажил эрхлэлтийн
бүртгэл

X

X

-

HRMP09

Ажилд авах

Төслийн НБ-д оршин суух тодорхой цаг хугацаа ба / эсвэл
диаспорагийн статусын нотолгоогоор дамжуулан "орон нутагт ажилд
авах давуу эрх олгох" эрхийг олгох.

● Оршин
суугаа
газрын баталгаа /
диаспорагийн

X

X

-

ERD001_D10_Хүний нѳѳцийн менежментийн тѳлѳвлѳгѳѳ

Page 11

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D10: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
статусын
баталгаа
HRMP10

Ажилд авах

Төслийн чиглэлээр чадварлаг ажилчдыг татах зорилгоор авьяаслаг
диаспорыг (Шинэжинст, Баян-Өндөр сум) зорилтот ажилд хамруулах.
Зорилтот ажилд авахдаа өмнөх улирлын ажилтнууд болон Эрдэнэ
Монгол тэтгэлгийн төгсөгчдийг ажилд элсүүлэх талаар бодож үзнэ.

● Ажилд
бүртгэл

авах

X

X

-

● Ажил эрхлэлтийн
бүртгэл

HRMP11

Орон
нутгийн
хөдөлмөр эрхлэлт
ба
сургалт
/
Оролцогч
талуудын оролцоо

Орон нутгийн хөдөлмөрийн газар, эсвэл олон нийтийн төвүүд, Эрдэнэ
Монгол вэбсайтад зар сурталчилгаа байрлуулах

● Зар
сурталчилгааны
бүртгэл

X

X

-

HRMP12

Орон
нутгийн
хөдөлмөр эрхлэлт
ба
сургалт
/
Оролцогч
талуудын оролцоо

Боломжтой тохиромжтой орон нутгийн ажил хайгч иргэдийн өргөдлийг
дэмжихийн тулд орон нутгийн сургалтын байгууллагуудтай хамтран
ажиллах, зохицуулах. Үүний нэг хэсэг бол Эрдэнэ Монгол нь орон
нутгийн сургалт / боловсролын байгууллагыг бэхжүүлэх, чадавхыг
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга замыг тодорхойлох, судалгаа
хийх, ажилд ороход шаардагдах орон нутгийн ур чадварыг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

● Оролцооны
бүртгэл

X

X

-

HRMP13

Орон
нутгийн
хөдөлмөр эрхлэлт
ба
сургалт
/
Оролцогч
талуудын оролцоо

QA / QC хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор орон нутгийн
сургалтын байгууллагуудтай хамтран сургалтын / мэргэжил
дээшлүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.

● Сургалт
хөтөлбөрийн
бүртгэл

X

X

HRMP14

Орон
нутгийн
хөдөлмөр эрхлэлт.
Оролцогч
талуудын оролцоо

Нийгмийн харилцааны чиглэлээр бэлтгэгдсэн ажилтнуудаар
дамжуулан хөдөлмөр эрхлэлтийн тооцоо, цаг хугацаа, ур чадварын
шаардлагын талаарх мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд тогтмол хүргэх.

● Оролцооны
бүртгэл (SCMP)

X

X

-

HRMP15

Үндэсний ажиллах
хүч

Үндэсний боловсон хүчнийг олж авах боломжгүй тохиолдолд дагаж
мөрдөх, сургах зорилгоор олон улсын ажиллах хүчийг тодорхой
хязгаарлагдмал хугацаанд ашиглаж болно.

● Ажилчдын гэрээ

X

X

-
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HRMP16

Хүйсийн олон талт
байдал,
хамрагдалт

Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт, ажил мэргэжлийн түвшинг дээшлүүлэх,
үүнд менежерийн болон техникийн / инженерийн албан тушаалд ажилд
оруулах.

● Өөр
төрлийн
ажлын
байран
дээрх
эмэгтэйчүүдийн
тоо

X

X

-

X

X

-

төрлийн X
Эмэгтэйчүүдийг олон төрлийн ажилд өргөдөл гаргахыг идэвхтэй ● Өөр
ажлын
байран
урамшуулах ба КГП нь эмэгтэй ажил хайгчдыг мэргэшээгүй
дээрх
болон хагас мэргэжлийн чадвар шаардсанаас бусад ажилд
эмэгтэйчүүдийн
(цэвэрлэгээ, нийтийн хоолны газар гэх мэт) ажилд чиглүүлэх.

X

-

X

-

● Хүний нөөцийн
бодлого, ажилд
авах журам
HRMP177

Хүйсийн олон талт
байдал,
хамрагдалт

Орон нутгийн сумын засаг захиргаатай хамтран эмэгтэйчүүдийн
оролцоог нэмэгдүүлэх боломжийг олж тогтоох. Төслийн нөлөөллийн
бүс дэх эмэгтэйчүүдийн ихээхэн хийдэг цагаан идээний бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх, хүнсний ногооны боловсруулалт / даршилсан ногоо зэрэг
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг
дэмжих зорилгоор ажилд орох боломжийг судлах.

● Оролцооны
бүртгэл (SCMP)
● Өөр
төрлийн
ажлын
байран
дээрх
эмэгтэйчүүдийн
тоо
● Хүний нөөцийн
бодлого

HRMP18

Хүйсийн олон талт
байдал,
хамрагдалт

тоо

● Хүний нөөцийн
бодлого, ажилд
авах журам
HRMP19

Дарамт шахалт
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Эмэгтэйчүүдийн ажлын байрны эрсдэлийг бууруулахын тулд ажлын
байрны дарамтгүй байх хатуу бодлого хэрэгжүүлэх

● Хүний нөөцийн
бодлого
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● Бүртгэгдсэн
осол,
гомдлыг
хянахcidents and
HRMP20

Үйлдвэрчний
эвлэл, ажилчдын
бүлэг

HRMP21

Эрдэнэ Монгол нь ажил олгогч, ажилчдын эрх, үүргийг хамгаалахын
тулд үндэсний хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, олон улсын шаардлагыг
(ялангуяа ЕСБХБ ГШ2) биелүүлэх үүрэгтэй. Эрдэнэ Монгол
үйлдвэрчний эвлэлүүд болон албан ёсны ажил хайж буй бусад
ажилчдын бүлэгтэй сайн ажиллах.

● Үргэлжилж
хяналт

Төсөлд хамрагдсан ажилчдын бүх байр нь ажилчдын байрны талаар
ОУСК/ ЕССБХБ-ын удирдамжийн зааврыг дагаж мөрдөнө.

буй

X

X

-

● Хяналтын
бүртгэл

X

X

-

X

X

-

● Ажилчдын
бүртгэл

● Амьдрах орчин нь үерийн болон бусад байгалийн аюулаас зайлсхийх
газар байх.
● Амьдрах байр нь ажлын талбайгаас боломжийн зайд байрлах.
● Амьдарч буй байрнаас ажлын талбай хүртэлх тээвэрлэлт нь
аюулгүй, үнэ төлбөргүй байх.
Орон сууцны барилга байгууламжийг зохих материалаар барьсан,
засвар сайтай, цэвэр, бусад хог хаягдлаас ангид байлгах.
HRMP22

Ажиллах нөхцөл

Гэрээ байгуулахаас өмнө талбайн нөхцөл байдал, ялангуяа
уурхайгаас алслагдсан хот суурин газрын бүх ажилчдад зөвлөгөө өгөх.

● Ажилчдын гэрээ

HRMP23

Ажилд авах болон
ажиллах нөхцөл

Ажилчдын паспорт, иргэний үнэмлэхийг авахыг хориглох, 18-аас доош
насны хүмүүсийг аюултай ажил (хөдөлмөрийн насны баталгаатай)
хийлгэхийг хориглох. Бүх ажилчид ажилчдын эрх, орчин үеийн
боолчлол гэх мэт мэдлэг олгох сургалтад хамрагдана. Сахилгын
журам тодорхой болох бөгөөд дүрэм зөрчсөн тохиолдолд шийтгэл нь
пропорционал байх ёстой ба ажилчид өөрсдийгөө өмгөөлж, гаргасан
шийдвэрийг эсэргүүцэх боломжийг олгох журамтай байна.

● Ажилчдын гэрээ,
бүртгэл
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HRMP24

Ялгаварлан
гадуурхах

Хүний нөөцийн менежментийн бодлогод заасны дагуу ажилд авах,
дэвших боломж, цалин хөлсний (ижил ажил, тэнцүү цалинтай байх)
зарчмыг хүйс, бусад хувийн шинж чанараар нь ялгаварлан
гадуурхахгүй байх хатуу бодлого хэрэгжүүлэх

● Хүний нөөцийн
менежментийн
бодлого

X

X

-

● Ажилчдын
гомдлын бүртгэл
● Жилийн хяналт /
аудит хийх
HRMP25

Ажилчдын
гомдлын
менежмент

Барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө бүх ажилтнуудад хүртээмжтэй
ХАТ-ын ажилчдын гомдлын механизмыг хэрэгжүүлнэ. Ажилтнуудын
гомдлын механизмд дараах гол зүйлс орно: олон сувгаар (гомдлыг
хурцатгахгүйн тулд хянагчдад найдахаас зайлсхийх) болон ажилчдын
ярьдаг бүх хэлээр нэвтрэлцэх, үр дүнтэй баримтжуулалт; цаг тухайд нь
шийдвэрлэх. Нэмж дурдахад, энэ нь нэрээ нууцалсан мэдээллээр
хангах суваг, ЖСХД-ийн мэдэгдлийг зохицуулах тодорхой арга хэмжээг
багтаах болно.

● Ажилчдын
гомдлын бүртгэл

X

X

-

HRMP26

Гүйцэтгэгчийн
хүний
нөөцийн
зохицуулалтыг
дагаж мөрдөх

Гүйцэтгэгчээс
хүний
нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөөтэй
нийцүүлэхийг шаардах. Гүйцэтгэгчдийг гэрээний биелэлтэд тогтмол
хяналт тавьдаг Гүйцэтгэгч ба Худалдан авах ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөөгөөр удирдана.

● Гүйцэтгэгч
ба
худалдан
авах
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

X

X

-

X

X

-

● Гүйцэтгэгчийн
хяналт
HRMP27

HRMP28

Хөдөлмөрийн
гэрээ

Хөдөлмөрийн
гэрээ, цалин хөлс
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Төслийг тууштай, шударга байлган гэрээний хэрэгжилтийг хянахын
тулд шууд бус ажилчдыг оролцуулан, хяналт тавьж, хэрэгжилтийг
хангах.

● Хөдөлмөрийн
гэрээ

Цалинг харьцуулахуйц төслүүдтэй жишин тохирох (үндэсний жишиг,
салбарын стандартад нийцүүлэн)

● Ажилчдын гэрээ

● Жилийн хяналт /
аудит хийх
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HRMP29

Ажилчдын
зан
байдал / Соёлын
өв

Археологийн болон палеонтологийн объект, соёлын болон түүхэн үнэт
зүйл хайх, шилжүүлэх, эсвэл худалдаалахтай холбоотой аливаа хууль
бус хайгуул, малтлага хийх ажлыг эхлүүлэх эсвэл оролцохыг бүх ХАТийн ажилтнууд болон гүйцэтгэгчдэд хориглох.

● Явцын
хяналт,
шалгалтын
бүртгэл

X

X

-

X

X

-

● Гомдлын бүртгэл
● Танилцуулга
HRMP30

Ажилчдын
зан
байдал / Соёлын
өв
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Шаардлагатай тохиолдолд ажилчдыг орон нутгийн соёлын чухал
дурсгалт газруудаар зочилж, соёлын өвийг хүндэтгэн сурталчлах
боломжоор хангах

● Зочлох бүртгэл
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5.

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

5.1

Хяналт шинжилгээний шаардлагууд

Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн тохиолдолд
тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
5.2

Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт

Доорх хүснэгтэд дэвшүүлсэн сөрөг нөлөөлөл бууруулах стратегийн үйл явц болон үр нөлөөг
үнэлэх.
Хүснэгт 4 Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт
Дахин
давтагда
хгүй ID
HR-KPI-01

Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлт

Зорилт

Ажиллах хүчний Монгол улсын иргэдийн
эзлэх хувь

HR-KPI-03

Ажилчдын санал, гомдлын тоо

Нийт ажиллагсад болон Монгол
ажилчдын харьцаа нь Засгийн газраас
тогтоосон аливаа шаардлагатай
нийцтэй байх
Жилээс жилд буурах, зорилтот тэг

5.3

Үр дүнгийн үнэлгээ

Үр дүнгийн үнэлгээ нь 4.2-т заасан гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан
Төслийн стандартыг дагаж мөрдөхөд чиглэнэ.
Хяналт шинжилгээ нь дараах үйл ажиллагаанд төвлөрнө:
●

Ажилчдын болон шууд өртсөн орон нутгийн хүмүүсийн ажил эрхлэлт, хөгжил
(Шинэжинст, Баян-Өндөр);

●

Ялгаварлан гадуурхах, дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх;

●

Ажилчин / менежментийн харилцаа, ажилчдын гомдол;

●

Ажилчдын амьдрах байрны нөхцөл, ялангуяа холбогдох Монгол Улсын
стандарт, ЕСБХБ-ны удирдамж тэмдэглэлд “Ажилчдын байр. Боловсруулалт
ба стандартууд”.

Хяналт шинжилгээний үндсэн арга хэмжээг дор харуулав.
Дахин
давтагдахгүй
ID
HRMP-Mon-01

Сэдэв/ Чиглэл

Арга зүй

Давтамж

Ажил эрхлэлт

Жил бүр

HRMP-Mon-02

Ажил эрхлэлт

Эрэгтэй/эмэгтэй болон сум-аймагүндэсний-олон улсын ажиллах хүчний
харьцааны, түүний дотор удирдах
албан тушаалд байгаа хүмүүсийг
(сүпервайзер ба түүнээс дээш)
бүртгэсэн дүн шинжилгээ
Гаргасан,
боловсруулсан,
шийдвэрлэсэн ажилчдын гомдлын тоо
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HRMP-Mon-03

Сургалт

HRMP-Mon-04

Бодлогын хэрэгжилт

HRMP-Mon-05

Бодлого ба журмын
хэрэгжилт
Гүйцэтгэгчийн дагаж
мөрдөх байдал

HRMP-Mon-06

HRMP-Mon-07

5.4

Амьдрах байрны
стандарт

Хувийн сургалтын профайл ба
сургалтын
жилийн
төлөвлөгөөнд
заасны дагуу заавал сургалтад
хамрагдсан ажилчдын хувь
Ялгаварлан гадуурхалт, доромжлох
тохиолдлын бүртгэгдсэн тоо
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хянах

Жил бүр

Гэрээний Гүйцэтгэгчдийн бүртгэлийг
Эрдэнэ Монгол хянах ба EHS, хүний
нөөцийн шаардлагыг хангаж байгаа
эсэхийг тогтмол газар дээр нь үзлэг
хийж гүйцэтгэнэ
ОУСК/ЕСБХБ-ны
удирдамжийн
"Ажилчдыг байрлуулах үйл явц ба
стандарт" -ын дагуу ажилчдын байр,
байгууламжид
хийсэн
аудит
/
шалгалт.

Улирал бүр
(барилга)
Жил бүр (үйл
ажиллагаа)

Жил бүр
Жил бүр

Улирал бүр
(барилга)
Жил бүр (үйл
ажиллагаа)

Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг барилга угсралтын үе шатны үргэлжлэх
хугацаанд хамгийн багадаа зургаан сар тутамд хийж гүйцэтгэнэ. Тогтвортой үйл
ажиллагааны үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр хянаж, компани болон ХАТийн үйл ажиллагаанд гарах хэрэгцээ, өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгасан
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийж гүйцэтгэнэ.
Тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямарваа нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил, өөрчлөлт
гарсныг илрүүлсэн бол ЭМААБОН -ийн удирдлагад мэдээлнэ. Хэрэв үйл ажиллагааны
журамд бодит өөрчлөлт оруулах шаардлагатай (ХАТ-ийн БОНМТ-ний өөрчлөлтийн
менежментийн журамд тодорхойлсны дагуу) бол энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
холбогдох шинэчлэлийг хийж болно.
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6.

СУРГАЛТ

Бүх сургалтыг танилцуулах сургалтын нэг хэсэг болгох ба (ерөнхий мэдлэг олгох),
шаардлагатай бол ажлын байрны онцлогоос хамаарсан сургалтад хамруулах.
6.1

Танилцуулах Сургалт

Төсөл дээр ажиллаж байгаа Эрдэнэ Монгол болон Гүйцэтгэгч байгууллагуудын бүх
ажилчдад ерөнхий танилцуулга, сайтын танилцуулга болон Эрдэнэ Монголын ёс зүйн
дүрмийг багтаасан эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны талаарх өргөн хүрээний
мэдлэг олгох сургалтад хамруулах.
Бүх ажилчид өөрсдийн танилцуулгыг ойлгосон байх мөн шаардлагатай бол дахин
танилцуулгад суух. Танилцуулга нь монгол, англи хэл дээр байна. Эрдэнэ Монгол нь аливаа
хориглосон болон бүх оролцсон хүмүүсийн бүртгэлийг хөтөлнө.
Ажиллагсад болон Гүйцэтгэгч байгууллагууд орон нутгийн иргэдтэй хүндэлсэн харилцаа
холбоотой байхын тулд соёл судлалын талаарх сургалтад хамрагдана.
6.2

Ажлын байрны онцлогоос хамаарсан сургалт

Эрдэнэ Монгол нь орон нутгийн чадавхыг бий болгох, ХАТ нь ур чадварын хэрэгцээг хангах
арга хэрэгсэл болгон мэргэжлийн сургалтад хамрагдах боломжийг олгоно. Мэргэжлийн
сургалтаас гадна ажилчид тусгайлан тодорхойлсон ажлын чиглэлээр чадавхыг нь
дээшлүүлэх дадлагад хамрагдана.
Гүйцэтгэгч нар ур чадвараа ажилчдад шилжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын төлөвлөгөө
боловсруулж хүргүүлэх шаардлагатай болно.
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7.

АУДИТ ХИЙХ БОЛОН ТАЙЛАГНАХ

7.1

Аудит хийх

Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
7.2

Хөндлөнгийн Аудит

Гүйцэтгэгчдийг томилохоос өмнө Эрдэнэ Монгол, дараа нь Гүйцэтгэгч болон Худалдан авах
ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үе шаттайгаар хяналт шалгалт
хийнэ.
7.3

Бүртгэл хөтлөх

Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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8.

БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ

Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулан боловсруулсан менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн
Төлөвлөгөөний (БОНХ) ажлын хүрээнд тусгагдсан болно. БОНМТ мөн менежментийн
төлөвлөгөө нь ХАТ БОНМТ-ийг бүрдүүлдэг. Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн
БОНМТ ажлын хүрээтэй хамт уншигдах ёстой. ХАТ БОНМТ нь тайлбарласны дагуу ХАТ
ЭМАББООН менежментийн системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь дараах хэд хэдэн
Төлөвлөгөөнүүдтэй давхцах ба харилцан холбоотой байна:

бусад

Менежментийн

Хүснэгт 5 Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр

Давхардал / холбоотой байдал

Гүйцэтгэгч ба худалдан авах ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөө

Хөдөлмөрийн
менежментийн
асуудалтай
холбоотой гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулах,
удирдах, хянах журам

Орон
нутгийн
хамтын
менежментийн төлөвлөгөө

ажиллагааны

Чадварыг хөгжүүлэлт, ажил эрхлэлт, ХГП-ийн
ХБ-ийн төслийн нийгэмлэгийн хөгжилд үзүүлэх
үр ашиг

холбооны

Орон нутгийн иргэд болон бусад оролцогч
талуудтай байнгын холбоотой ажиллах

Оролцогч
ба
Харилцаа
менежментийн төлөвлөгөө

Дээрх менежментийн төлөвлөгөөнүүдээс гадна энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөг
дэмжихийн тулд бусад журмыг боловсруулж болно.
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9.

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ

НБ

Нөлөөллийн Бүс

БУ

Бичил Уурхай

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

Эрдэнэ

Эрдэнэ Монгол ХХК ба Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци

БОННҮ

Байгал Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ

БОБНМТ

Байгал Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ЭМАББООН Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Байгаль Орчин, Олон Нийт
ХН

Хүний Нөөц

ОУХБ

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага

ХАТ

Хөндий Алтны Төсөл

ХГП-ын Менежментийн Төлөвлөгөөнүүд:
AЧМТ

D1: Aгаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу Чимээ болон Чичирхийллийн Менежментийн Төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХММТ

D6: Хорт Материалын Менежментийн Төлөвлөгөө

ОНЭМАБХМТ D7: Олон Нийтийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал болон Хамгаалалтын

Менежментийн Төлөвлөгөө
ГХААМТ

D8: Гэрээлэгч ба Худалдан авах ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө

ГОБҮҮАХМТ D9: Гамшиг болон Онцгой
Менежментийн Төлөвлөгөө

байдлын

үед

үзүүлэх

арга

хэмжээний

ХНМТ

D10: Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГААМТ

D11: Газар ашиглалт болон Амьжиргааны Менежментийн Төлөвлөгөө

АБЭМААХХМТ

D12: Ажлын Байрны Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Хөдөлмөр хамгааллын
Менежментийн Төлөвлөгөө

ОТХХМТ

D13: Оролцогч Тал болон Харилцаа Холбооны Менежментийн Төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГЭХНСМТ

D16: Газрын Эвдрэлийн Хяналт ба Нөхөн Сэргээх Менежментийн Төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын Менежментийн Төлөвлөгөө
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн (“Эрдэнэ Монгол”) Хөндий Алтны төслийн
(цаашид ХАТ эсвэл төсөл гэх) Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих менежментийн
төлөвлөгөө юм.
Зорилго
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах
менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

•

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

хүрээг

тодорхойлж,

холбогдох

Үндсэн түвшний менежментийн төлөвлөгөөнд гол зорилтууд болон шаардлага, үүрэг
хариуцлагыг тусгасан бөгөөд удирдлагын арга хэмжээг тодорхойлох зэрэг нэмэлт
мэдээллийг цуглуулж, баталгаажуулсны дараа тус төлөвлөгөөний холбогдох журам зэргийг
нарийвчлан боловсруулна.
Зорилтууд
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний зорилтууд нь:
•

Төслийн нөлөөллөөр үүсэж болзошгүй биет болон эдийн засгийн нүүлгэн
шилжүүлэлтийг тодорхойлох;

•

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, эрх олгох шаардлага хангахтай
холбоотой баримт бичгийг боловсруулах;

•

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүстэй холбоотой авч хэрэгжүүлэх нэмэлт
арга хэмжээг тодорхойлох;

•

Газар ашиглалт, амьжиргаатай холбоотой санал гомдлыг шийдвэрлэх
механизмыг тодорхойлох;

•

Хяналт шинжилгээ, тайлагнах шаардлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор ирээдүйд
үүсэх арга хэмжээ, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох.

Хамрах хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд нийтийн бэлчээрийн газар, ХАТ-ийн бусад газар
ашиглалттай холбоотойгоор нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн амьжиргааг дэмжих процессыг
тусгасан болно.
Тус менежментийн төлөвлөгөө нь компани, туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын ХАТ-ийн
барилга угсралтын, үйл ажиллагааны болон хаалтын үе шатанд газар ашиглалт,
амьжиргааг дэмжихтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг хамарна.
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Хуудас 1

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Гол үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх
захирал
Ахлах
удирдлага /
дэд
ерөнхийлөгч

ЭМААБОН
хариуцсан
менежер

ЭМААБОН баг

Бүх ажилчид,
туслан
гүйцэтгэгч
байгууллагууд

Үүрэг хариуцлага
 Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв батлах





Менежментийн төлөвлөгөөг батлах





Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх



Менежментийн төлөвлөгөөний үр дүнтэй хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж,
ЭМААБОН-ийн багт газар ашиглалтын төлөвлөлт, амьжиргааг дэмжих үйл
ажиллагааны талаар мэдээллээр тогтмол хангах



Энэхүү төлөвлөгөөг компанийн бүх
байгууллагууд ашиглахад бэлэн байлгах



Компанийн ажилчид, туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд уг менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд зохих мэдлэг мэдээлэлтэй байгаа эсэхэд хяналт
тавих




Холбогдох журмын хэрэгжилт, бүртгэл хөтлөгдсөн эсэхэд хяналт тавих



Газар ашиглалт, амьжиргаатай холбоотой ирүүлсэн иргэдийн санал гомдлыг
цаг тухай бүрд шийдвэрлэх. Мөн бүртгэгдсэн ослын талаар мэдээлж, тухай
бүрд зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх



Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг гол
оролцогч талуудад мэдээлэх



Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж мөрдөх

Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг хариуцах
Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хангахад шаардагдах нөөцийн
түвшинг тогтоох
Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг хариуцах
Газар ашиглалтын шаардлагатай, холбоотой асуудлаар холбогдох багийн
менежерүүдтэй тогтмол харилцах

ажилчид,

туслан

гүйцэтгэгч

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар шаардлагатай тайлан
боловсруулахад ЭМААБАОН-ийн менежерт дэмжлэг үзүүлэх

Гол уялдаа холбоо
Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг, нэгж
ХАТ-ийн Санхүүгийн удирдлага
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Гол уялдаа холбоо
Амьжиргааг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой санхүүгийн хүчин зүйлүүд
Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Инженер / техникийн баг
Зөвшөөрөх (Хууль эрх зүйн) баг
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Газар хөндөх / засвар үйлчилгээ хийх ажлыг
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэхэд
хяналт тавих
Газар ашиглалттай холбоотой бүх зөвшөөрөл, хуулийн
асуудлыг харгалзан үзэж, хэрэгжүүлнэ.

Хуудас 3

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагууд;

•

Монгол улсын засгийн газар, эрх бүхий байгууллагуудын хүлээсэн бусад
үүрэг хариуцлага, шаардлагууд;

•

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын холбогдох хууль, стандартууд
Монгол улсын хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомж, стандартуудыг дор жагсаасан бөгөөд
тэдгээрийн талаар дэлгэрэнгүйг Бүлэг А2 Бодлого, эрх зүйн тогтолцоо хэсгээс харж болно.
•

Үндсэн хууль (1992);

•

Монгол улсын Газрын тухай хууль (2003 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс
хүчин төгөлдөр болсон; 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан);

•

Газрын төлбөрийн тухай хууль (1997 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүчин
төгөлдөр болсон; 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан).

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж
Компани нь зөвхөн Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцэх бус олон улсын сайн туршлагад
нийцсэн үйл ажиллагаа эрхэлж, ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн стандарт 5: Газар чөлөөлөлт ба
албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн дагуу амьжиргааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж
ажиллана.
•

•

Газар чөлөөлөлт, нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн газар ашиглалтад хязгаарлалт
хийснээс үүсэх нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг дараах байдлаар бууруулах:
o

Хөрөнгийн алдагдалд нөхөн олговор олгох;

o

Нүүлгэн шилжүүлэх ажилтай холбоотой мэдээллээр ханган, хэлэлцүүлэг
хийх. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн мэдээлэлтэй оролцоог хангах.

Шаардлагатай бол нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн амьжиргааны
дээшлүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийн өмнөх түвшинд хүргэх.

түвшинг

Компани нь бэлчээрийн хүртээмжийн хязгаарлалт, тоосжилттой холбоотой “Бага” түвшний
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй төслийн нөлөөллийн бүс дэх малчдын өвөлжөөг тодорхойлох
ажлыг эцэслэж байна. Баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсний дараа холбогдох
шаардлагуудын дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгана. Гүйцэтгэлийн шаардлага 5-д нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүс, ард иргэд уруу чиглэсэн амьжиргааг нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг боловсруулахыг
шаарддаг бөгөөд хэрэгжилтийг ил тод, бүгдэд эрх тэгш, тогтвортой байлгах шаардлага
тавьдаг байна. Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
Хүснэгт 3 Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой Монгол Улсын хууль тогтоомж
болон ЕСБХБ-ын шаардлагуудын хоорондын зөрүүг тоймлон харуулав.
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Хуудас 4

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын болон ЕСБХБ-ын шаардлагуудын хоорондын зөрүүг харуулсан хураангуй
Хүснэгт 3 1.1.1
хамаарах)

Монгол Улсын болон ЕСБХБ-ын шаардлагуудын хоорондын зөрүү (Зөвхөн эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд

Асуудал
Шаардлага
хангах

Монгол Улсын хууль тогтоомж
Зөвхөн
бүртгэлтэй
эзэмшигч,
өмчлөгч, хэрэглэгчдэд хамаарна.

ЕСБХБ-ны шаардлага
Хуулийн дагуу эрх эзэмшигч, хуулийн эрхтэй
этгээд, хуулийн эрхгүй боловч тухайн газар,
өмчийг ашигладаг хүмүүсийг хамаарна.

Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт,
орлого,
амьжиргааг
дэмжих нөхөн
олговор

Эдийн
засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлттэй холбоотой Монгол
улсын хуульд тодорхой тусгагдаагүй
байдаг. Харин практикт тухайн
нөхцөл байдалд тулгуурлан нөхөн
олговор олгох арга хэмжээг авч
болно.

Өртөмтгий
бүлгийн
хүмүүс

Өртөмтгий
бүлгийн
хүмүүсийн
нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой
үүсэх нөлөөллийг тусгасан тодорхой
заалт байдаггүй.
Байхгүй.

Хөрөнгийн алдагдал хүлээсэн эсвэл нүүлгэн
шилжүүлэлт хийгдэхээс өмнө нэвтрэх эрхээ
алдсан эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт
хийгдсэн хүмүүст нөхөн олговор олгоно.
Газар, хөрөнгө, ажил, орлого, амьжиргаа
зэрэгт үүсэх алдагдлыг нөхөн сэргээх,
амьжиргааг дэмжих тусламж үзүүлнэ.
Зорилтод тусламж дэмжлэг, боломжоор
ханган, тэдгээр хүмүүсийн орлогын чадавх,
бүтээмжийн
түвшин,
амьжиргааны
стандартыг сайжруулах ба нөхөн сэргээнэ.
Нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн өртөмтгий
хүмүүст тусгайлан тусламж үзүүлнэ.

Хүчинтэй
хугацаа
дуусгавар
болох огноо
Санал
гомдлыг
шийдвэрлэх
журам

Газрын тухай хуульд газартай
холбоотой маргааныг захиргааны
нэгжийн захирагч, эцэст нь шүүхэд
шийдвэрлэх талаар заасан байдаг
(60-р зүйл).
Иргэний хууль, Монгол улсын иргэнд
газар өмчлүүлэх тухай хуульд олон
төрлийн
маргааныг
шүүхэд
шилжүүлдэг.
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Нүүлгэн шилжүүлэх хугацааг товлож,
нүүлгэн шилжүүлэх хүмүүст мэдээлнэ.
Нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн гомдлыг
шийдвэрлэхэд
зохих
механизм
шаардагдана.

Зөрүү ба авах шаардлагатай арга хэмжээ
Эзэмшил, хуулийн дагуу эдлэх эрхээс үл
хамааран хамрагдаж болно. Тухайн газар
дээр амьдарч байгаа ба тухайн газрыг
хэрэглэж байгаа хүмүүс хамрагдаж болно.
Төсөл нь түр зуурын эсвэл байнгын эдийн
засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд нөхөх
олговор олгож болно. Нөхөн олговрын үр
дүнд нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн
амьжиргаа өмнө нь байснаас доройтоогүй
байх ба төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнөх нөхцөл
байдалд хүргэж сайжруулсан байна.

Төсөл нь өртөмтгий бүлгийн хүмүүсийг
тодорхойлж,
уг
менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу тусламжийн
тодорхой арга хэмжээг харгалзан авч үзнэ.
Хүчинтэй хугацаа дуусгавар болох огноог
тогтоож,
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тодорхойлсны
дагуу
БОНБНҮ-ний
хэлэлцүүлгээр олон нийтэд мэдээлнэ.
Төсөл нь ашиглахад хялбар, олон нийтэд
нээлттэй, санал гомдлыг зохицуулах,
шийдвэрлэх механизмыг бий болгоно.

Хуудас 5

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэдээллийг
нээлттэй
болгох олон
нийтийн
хэлэлцүүлэг
Хяналт
шинжилгээ ба
үнэлгээ

Олон
нийтийн
хэлэлцүүлэг,
мэдээллийг
нээлттэй
болгох
тодорхой заалт байдаггүй боловч
газар худалдан авах талаар гэрээ
хэлцэл дээр суурилах гэсэн заалт
байдаг.
Орон нутгийн захиргаа, иргэдийн
төлөөлөгчдийн
хурлын
үүрэг
хариуцлага.
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Нүүлгэн шилжүүлэх хүмүүст нөхөн олговрын
сонголтын
талаар
бүрэн
мэдээлж,
хэлэлцсэн байх шаардлагатай. Нүүлгэн
шилжүүлэлт, амьжиргааны төлөвлөлтийн
баримт бичгийн талаар мэдээлж, хэлэлцсэн
байна.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх журмыг бий
болгоно.

Төсөл нь энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг
БОННҮ-ийн баримт бичгийн бүрдэл хэсэг
болгон
тайлагнана.
Цаашид
аливаа
менежментийн төлөвлөгөөг олон нийтэд
танилцуулахад бэлэн байлгана.
Төсөл
нь
энэхүү
менежментийн
төлөвлөгөөнд тодорхойлсны дагуу хяналт,
үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Хуудас 6

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Компанийн холбогдох стандартууд
Компани нь бизнесийн өндөр үүрэг хариуцлага бүхий стандартыг баримталж ажилладаг
бөгөөд 2018 онд боловсруулсан Бодлого, журмын гарын авлагад дурдсан дээд түвшний
бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан байдаг.
Үүнд дараах бодлого, баримт бичгүүд багтана.
•

Оролцогч талуудын харилцаа ба тогтвортой байдлын бодлого;

•

Олон нийттэй харилцах бодлого;

•

Оролцогч талуудтай хэлэлцүүлэг хийх бодлого;

•

Санал гомдлыг шийдвэрлэх бодлого;

•

Засгийн газрын байгууллагатай харилцах бодлого;

•

Хэвлэл мэдээллийн харилцааны бодлого;

•

Гадаад харилцааны бодлого.
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Хуудас 7

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
Газар ашиглалтын суурь мэдээлэл (Бүлэг B13 Газар ашиглалт), Газар ашиглалтын
нөлөөллийн үнэлгээ нь ХАТ-ийн газар ашиглалт, малчдын амьжиргаанд үүсэж болзошгүй
нөлөөллийг дэлгэрэнгүй тодорхойлсон. Тэдгээр бүлгүүдэд тусгасан мэдээллийг энэхүү
менежментийн төлөвлөгөөнд давтахгүй болно. Хураангуйлан хэлэхэд, газар ашиглалттай
холбоотой чухал нөхцөл байдал, нөлөөлөл үүсгэх эх үүсвэрийг тодорхойлж, газар
ашиглалт/хөндөлтөөс нөлөөлөлд өртөж буй малчин өрхүүдийг тодорхойлсон болно.
Газар ашиглалтын нөхцөл байдал: ХАТ-ийн талбай нь Монгол улсын Баянхонгор аймагт,
Улаанбаатар хотоос баруун урагш зүгт 980 гаруй км, Баянхонгор хотоос өмнө зүгт 300 гаруй
км зайд байрладаг. ХАТ нь Баян Хөндий, Алтан нар гэх хоёр орд газраас бүрдэх бөгөөд тус
бүр Хөндий, Цэнхэр Номин гэх олборлолтын лицензтэй бие биенээсээ 16 км зайд байрлах
тусдаа газрууд юм. ХАТ нь Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын нутаг дэвсгэрт байх бөгөөд
хамгийн ойрын суурин газрууд нь зүүн хойд зүгт 70 км-ын зайд Шинэжинст, хойд зүгт 80-ын
зайд Баян-Өндөр сумдын төвүүд байрладаг. Баян Хөндийн уурхайн талбайд түрүүлж
боловсруулалт, олборлолтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх дэд бүтцийг байгуулна.
Үйл ажиллагааны 7 дахь жил буюу 2026 он гэхэд Алтан Нар уурхайг ашиглалтад оруулахаар
хөгжүүлэн, аль болох хамгийн бага байгууламж ажиллуулах санал боловсруулсан. Баян
Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн талбай болон Шинэжинст сумын төв хоорондын нэвтрэх
нийтийн хэрэглээний зам нь ХАТ-ийн хэсэг болж байна. ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийн газар
ашиглалтын хувьд дийлэнх хувийг мал аж ахуйд чиглэсэн бэлчээрийн газар эзлэх ба мал
аж ахуйд ямаа, хонь, тэмээ зонхилж байна. Мал аж ахуйд бэлчээрийн уламжлалт аргыг
ашиглах бөгөөд тухайн улирлаас шалтгаалан нүүдэллэж, зарим тохиолдолд маш хол зайд
(зуны улиралд төслийн нөлөөллийн бүсэд, 10-40 км хүртэл) нүүдэллэхэд хүрдэг байна.
Нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааны үеэр өрхүүдтэй хийсэн ярилцлагаар малчин өрхүүд
жилд дунджаар таван удаа нүүдэллэдэг гэж онцолсон байна.
Нийт газрын дийлэнх хувь нь улсын өмч байх бөгөөд уламжлалт мал аж ахуй зонхилдог.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын хувьд цөлөрхөг, хээр талын хэв шинжтэй, сийрэг, нам
ургасан ургамалтай учир бэлчээрийн газраас шалтгаалан улирлаар, жилээр нүүдэллэхэд
хүргэдэг байна. Хур тунадасны хэмжээ маш бага ба урьдчилан тааварлах боломжгүй
байдаг. Зуны улиралд мал оторлуулах нь албан бусаар явагддаг бөгөөд бэлчээрийн чанар,
бэлчиж буй малын тоо, цаг уур, малчдын хэрэгцээ шаардлага зэргээс хамаарч бэлчээрийн
шаардлага өөрчлөгддөг тул зуны бэлчээрийн тогтсон газар гэж байдаггүй. Газар
ашиглалтын тухай хуульд заасны дагуу зун, намрын байрших газар, отрын газрыг дундын
хэрэглээнд ашигладаг. Харин малчид өвөлжөө/хаваржааны газрыг (0.07 га газар) эзэмших
зөвшөөрөлтэйгөөр ашигладаг байна (үүнд тухайн газрын ойролцоох бэлчээрийн газар
хамаарахгүй).
Малчин өрхүүд бэлчээрийн байдлаас шалтгаалан бусад улиралд байнга нүүдэллэх боловч
өвөлжөөний газарт (бэлчээрийн хүрэлцээтэй байдлаас хамаарч) ихэнх тохиолдолд буцаж
ирдэг. Хоёр олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас (Баян Хөндийн ойролцоо 3,
Алтан нарын ойролцоо 4) 10 км -т нийт долоон өвөлжөөний газар албан ёсоор бүртгэгдсэн
байдаг. Нийт долоон өвөлжөөний зургаа нь Уртын гол багт харьяалагдах ба үлдсэн нэг нь
Идрэн багт харьяалагддаг. Шинэжинст сумын төвөөс ХАТ-ийн талбайд хүрэх зам нь Уртын
гол багийн нутаг дэвсгэрт харьяалагддаг (Шинэжинст сум). Замын дагуу 2.5 км зайд нийт
хорин есөн өвөлжөө бүртгэлтэй байна (хамгийн ойрхон нь 0.1 км зайд байрладаг). Эдгээр
газруудтай холбоотой байнгын суурин барилга байгууламж байхгүй байна.
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Хуудас 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нөлөөллийн эх үүсвэрүүд: ХАТ-ийн барилга угсралтын үе шат нь 12 сарын хугацаанд
үргэлжлэх бөгөөд барилга угсралт, уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор газар
худалдан авах, газар хуваарилах шаардлага үүснэ. Төсөл нь 150 га газрыг хамрах бөгөөд
90 гаруй га газарт хашаа байгуулах төлөвтэй байна. Компани нь эхлээд Баян Хөндийн
талбайг хөгжүүлж, боловсруулах үйлдвэр болон бусад дэд бүтцийн байгууламжийг
байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд үүний дараагаар 2026 он гэхэд Алтан нар талбайд
бага тооны байгууламж үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөсөн. Уурхайн талбай болон
холбогдох дэд бүтцийн байгууламжид мал амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан хашаагаар
хаалт хийнэ. Барилга угсралт болон уурхайн үйл ажиллагааны зориулалтаар ашиглахаас
бусад газарт түр баригдах байгууламж байгуулагдахгүй. Барилга угсралтын үйл
ажиллагаанд бараа материал ашиглах тул газар хөндөлт хязгаарлагдмал байдлаар
хийгдэнэ.
ХАТ-ийн талбай болон Шинэжинст сумын (Уртын гол багт) төвийн хооронд байрлах 70 км
шороон замд барилгын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сайжруулалт
хийгдэнэ. Төслийн хэрэгжилтийн барилга угсралтын үеэр замын ачааллын хувьд өдөрт
дунджаар 7.5 тээврийн хэрэгсэл (одоогийн байгаагаас 13%-иар нэмэгдэх) дайран өнгөрөх
төлөвтэй байна.
Төслийн хэрэглээнд түүхий усны эх үүсвэрийг Хүрэн Цав (ХЦ) болон Босгын Сайр (БС)
газруудын гүний уснаас авахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд уг газрууд нь Шинэжинст сумын
Уртын гол багт байрлах Баян Хөндийн тусгай зөвшөөрлийн газраас 1-3 км зайд байрладаг.
Компанийн хээрийн хөтөлбөрийн хүрээнд малчдын худгуудад хяналт хийгдэнэ (Бүлэг D3
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө -г үзнэ үү). Эдгээр худгууд нь ХАТ-өөс 2-12 км
зайд байрлах ба малчид эдгээр худгуудын ойролцоох газрыг бэлчээрт ашиглаж болно.
Газар ашиглалттай холбоотой үүсэх нөлөөллийн эх үүсвэр нь Шинэжинст сумын Уртын гол
багт голлон үүсэх төлөвтэй байна. Уртын гол багт Баян Хөндийн орд газар байрлах бөгөөд
тус газарт ХАТ-ийн үндсэн дэд бүтцийн байгууламжууд болох боловсруулах үйлдвэр, байр
сууц, нэвтрэх замын хөгжүүлэлт хийгдэнэ.
Газар ашиглалт, амьжиргаанд үүсэх нөлөөлөл: ХАТ-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас
(Баян Хөндий, Алтан Нар) 10 км радиус бүхий бүс газрыг нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон
бөгөөд үүнийг газар ашиглалт, агаарын чанар, усны нөөц, зам тээвэр ба замын хөдөлгөөний
тодорхойлсон нөлөөллийн бүсэд үндэслэн тогтоосон байна. Уурхайн талбайд нэвтрэхэд
ашиглах замаас 5 км радиус бүхий бүс газрыг (замын хоёр тал бүрээс 2.5 км газар байх)
нөлөөллийн бүс гэж тодорхойлсон бөгөөд үүнийг газар ашиглалт, агаарын чанар, усны
нөөц, зам тээвэр ба замын хөдөлгөөний тодорхойлсон нөлөөллийн бүсэд үндэслэн
тогтоосон байна. Замын хоёр тал бүрээс 2.5 км газрыг нөлөөллийн бүсээр тогтоосон нь зам
дагуу тоосжилтоос үүсэх нөлөөллийн бүсээс харьцангуй их зай ч цөөн тооны малын өдрийн
туршид нүүдэллэн бэлчих зай болон өрхийн судалгаагаар өрхүүд усны эх үүсвэрт хүрэхэд
дунджаар 2.3 км явдаг гэсэнтэй уялдаж байна.
Бэлчээрийн газарт нэвтрэх боломжгүй ба/эсвэл бэлчээр ашиглах боломжгүй ба/эсвэл
бэлчээрийг ашиглахыг хориглосонтой холбоотойгоор эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт
бага хэмжээгээр явагдах; дуу чимээ, тоосжилт, чичиргээтэй зэрэг бэлчээр ашиглаж буй
малчдад хүндрэл нөлөөлөл үүсгэх; бэлчээрийн газар алдагдсан ба/эсвэл нэвтрэх боломж
хязгаарлагдсанаар орон нутгийн хэмжээнд бэлчээр ашиглах өрсөлдөөн нэмэгдэх зэрэг
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Хуудас 9

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй байна1. Болзошгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийн хураангуйг доорх
хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 4 Болзошгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийн хураангуй мэдээлэл
Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
ангилал
Баян Хөндийн
талбайн
нөлөөллийн бүс

Нүүлгэн
шилжүүлэлт/
нөлөөллийн төрөл
Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт:



Сайтад нэвтрэх
замын
нөлөөллийн бүс

Бэлчээр, газар
нутаг алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;
 Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
 Бэлчээрийн
төлөөх
өрсөлдөөн
нэмэгдэх.
Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт:



Алтан Нар
талбайн
нөлөөллийн бүс

Бэлчээрийн
газар нутаг
алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;
 Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
 Бэлчээрийн
төлөөх
өрсөлдөөн
нэмэгдэх.
Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт:





Бэлчээрийн
газар нутаг
алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;
Бэлчээр
ашиглагчдад

Нөлөөллийн эх
үүсвэр ба түүний
ангилал
Уурхайн үйл
ажиллагаа болон
барилга угсралтын
үе шатанд төслийн
талбайг хүрээлэн
хашаа барих бөгөөд
энэ нь малчдыг
бэлчээрийн газарт
нэвтрэх, ашиглах
боломжгүй болгоно.

Шаардлага
хангах нөхцөл

Барилга угсралтын
үе шатанд болон
үйл ажиллагааны
зарим явцад
бэлчээрийн газарт
нэвтрэх зам болон
малын чөлөөтэй
хөдөлгөөнд саад
хийгдэж болзошгүй.

Заасан огноонд
сайтад нэвтрэх
замын
нөлөөллийн
бүсэд (5 км)
оршиж буй
өвөлжөөний
газрууд.

29

Алтан Нар ордны
ашиглалт, барилга
угсралтын үеэр
бэлчээрийн газарт
нэвтрэх зам болон
малын чөлөөтэй
хөдөлгөөнд саад
хийгдэж болзошгүй.

Заасан огноонд
Алтан Нар
ордын
нөлөөллийн
бүсэд (10 км)
бүртгэлтэй байх
өвөлжөөний
газрууд.

4

Баян Хөндийн
нөлөөллийн
бүсэд (10 км)
байрладаг
бүртгэгдсэн
өвөлжөө эсхүл
хүчинтэй
хугацаанаас
өмнөх түүх
дурсгалын газар
ашиглалт бүхий
газар байсныг
батлах нотолгоо.

Тооцоолсон
нийт
өрхийн тоо
3

1

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд малчны усны хэрэглээнд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээг тусгасан болно.
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Уртын гол
багийн улирлын
чанартай
нүүдлийн
малчид

Идрэн багийн
улирлын
чанартай
нүүдэллэдэг
малчид

тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
 Бэлчээрийн
төлөөх
өрсөлдөөн
нэмэгдэх.
Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт:



Бэлчээрийн
газар нутаг
алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;
 Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
 Бэлчээрийн
төлөөх
өрсөлдөөн
нэмэгдэх.
Эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт:







Бэлчээрийн
газар нутаг
алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;
Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
Бэлчээрийн
төлөөх
өрсөлдөөн
нэмэгдэх.

Баян Хөндийн
ордын ашиглалтад,
барилга угсралтын
үеэр талбайг
хүрээлэн хашаа
барих бөгөөд энэ нь
малчдыг бэлчээрийн
газарт нэвтрэх,
ашиглах боломжгүй
болгоно. Бэлчээрийн
газарт нэвтрэх зам
болон малын
чөлөөтэй
хөдөлгөөнд саад
хийгдэж болзошгүй.

Уртын гол
багийн улирлын
чанартай
нүүдэллэдэг
малчид

Уртын гол
багийн
нөлөөлөх
бүсэд оршин
сууж буй өрх
айлууд

Алтан нар ордыг
ашиглалтад
оруулах,
ашиглалтад оруулах
үед төслийн хашаа
уруу нэвтрэх эрхийг
хязгаарлах бөгөөд
энэ нь малчдын
бэлчээрийн
хүртээмжийг
алдагдуулж
болзошгүй юм.

Идрэн багийн
улирлын
чанартай
нүүдэллэдэг
малчид

Идрэн
багийн
нөлөөлөх
бүсэд оршин
сууж буй өрх
айлууд

Төслийн нөлөөллийн бүсэд тодорхойлсон, бүртгэлтэй өвөлжөөний байршлуудыг Зураг 1-т
харуулав. Тус байршлуудыг нийгмийн суурь үнэлгээний судалгааны ажлын үеэр малчидтай
хийсэн уулзалт, газар дээрх тандалт, сум, багийн төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалтаар
баталгаажуулсан.
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Зураг 1 Тодорхойлсон өвөлжөөний газрууд болон нөлөөлөлд өртөх бүсүүд
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УРЬДЧИЛСАН
СЭРГИЙЛЭХ
УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ

АРГА

ХЭМЖЭЭ

БА

Компанийн газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжихэд баримтлах арга барил
ХАТ-ийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хүн амын сийрэгжилттэй нутаг дэвсгэрт байрлаж
байна. Компанийн зүгээс төслийн бүтээн байгуулалтын процессод бэлчээрийн талбай,
малчдын өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөхгүй байх, эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт
үүсэхээс зайлсхийж, үүнийг аль болох бага байхад ач холбогдол өгч ажиллаж байна.
Уурхайн сайтын талбай: Дээр дурдсанчлан, байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй нөлөөлөлд
үндэслэн уурхайн барилга угсралт, үйл ажиллагааны хамрах газруудыг хамгийн багаар
тооцож, хашаа байгуулснаар (90 орчин га газрыг хамрах) олон нийтийг тухайн газарт
нэвтрэх, бэлчээрийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэх юм.
Төслийн барилга угсралтын үйл ажиллагааны үе шатанд эдийн засгийн нүүлгэн
шилжүүлэлт бага хийгдэх бөгөөд энэ нь уурхайн ашиглалтын болон хаалтын үе шат хүртэл
үргэлжлэх төлөвтэй байгаа ба үүнийг төслийн голлох дэд бүтцийн талбайд хамаарах хүртэл
бууруулж ажиллана. Дараах хэсгүүдэд компанийн баримтлах үндсэн зарчмуудыг
танилцуулах бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн бүлэгт газар нутагт нэвтрэх болон амьжиргааны
түвшинг нөхөн сэргээхэд хийгдэх ажлуудыг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.
Баримтлах үндсэн зарчим
Дараах үндсэн зарчмуудыг ХАТ-ийн амьжиргааг дэмжих үйл явцад баримтална.
•

Төслийн газарт нэвтрэх процесс нь Монгол улсын хууль тогтоомж, холбогдох
төслийн стандарттай нийцсэн байна;

•

Компани нь биет нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийж ажиллана (Төслийн
төлөвлөгөөний хүрээнд биет нүүлгэн шилжүүлэлт төлөвлөгдөөгүй);

•

Компани нь байнгын байрлах барилга байгууламжуудад шаардагдах талбайг
хамгийн бага байлгаж, барилга угсралтын үйл ажиллагааны үр дүнд
бэлчээрийн газарт нэвтрэхэд хүндрэл учруулах хугацааг аль болох багасгана;

•

Үндэслэл бүхий баримт нотолгоотой, олон нийтэд мэдээлсэн түүхэн
дурсгалын газрыг ашиглахад нөхөн төлбөр олгоно;

•

Нөлөөлөлд өртөх өрхүүдийг засаг захиргааны мэдээлэл, малчидтай хийсэн
уулзалт судалгаанд тулгуурлан тодорхойлох ба цаашид нөлөөлөлд өртөх
малчидтай хийх уулзалт хэлэлцүүлгээр баталгаажуулна.

•

Санал гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг бий болгоно;

•

Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийг шаардлагатай мэдээллээр хангаж, хэлэлцэнэ;

•

Шаардлагатай тохиолдолд өртөмтгий бүлгийн хүмүүсийг тодорхойлж,
тусламж дэмжлэг үзүүлнэ.

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой эрх олгох, нөхөн олговор
олгох
ХАТ-ийн нөхөн олговор, эрх олгох саналыг Хэсэг 5.2 -т заасан зарчмын дагуу
боловсруулсан. Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой эрх олгох талаар доор
тайлбарлав.
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Бэлчээрийн газар нь дундын өмчийн нөөц тул аливаа нөлөөллийг бууруулахтай холбоотой
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд болон нутгийн ард
иргэдийг аль алиныг харгалзан авч үзнэ. ХАТ-ийн хувьд бага хэмжээгээр үүсэх эдийн
засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлыг Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр (МАДХ)
болон Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөний орон нутгийн
бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаагаар зохицуулж, төслийн нөлөөллийн бүсэд оршин
сууж буй ард иргэдэд давуу тал олгоход анхаарч ажиллана. МАДХ-ийг эхний шатанд Уртын
гол багийн нөлөөллийн бүсэд өвөлжөөтэй малчин өрхүүдэд хэрэгжүүлэх бөгөөд түүний
дараагаар (биелэх боломжтой ба хэрэгжилтийн цар хүрээг томруулах боломжтой болох
нөхцөл байдал үүсэхэд) Уртын гол багийн бусад нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчин
өрхүүдэд хэрэгжүүлнэ. Үүнээс гадна, нөлөөллийн бүсэд өвөлжөөний газартай нь
тогтоогдсон нөлөөлөлд өртөх малчин өрхүүдийн хувьд МАДХ-д заасны дагуу ерөнхий
шаардлагаас гадна нэмэлт тусламж дэмжлэг авах боломжтой байна. Цаашид Алтан Нар
ордын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхтэй зэрэгцүүлэн Идрэн багт МАДХ-г хэрэгжүүлнэ.
МАДХ-ийг зохион байгуулах явцад малчид, баг, сумын захиргаа болон бусад холбогдох
мэргэжилтнүүдтэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулна (Хэсэг 5.5). Тус хэлэлцүүлгээр МАДХ-ийн
чиглэлийг тодорхойлж, одоогийн нөхцөл байдал, өмнө нь тухайн газар/бүс нутагт
амжилттай хэрэгжүүлж байсан малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр, төслүүдийн талаар
ойлголттой болох юм. Дараах тодорхойлсон сэдвүүдээр МАДХ-ийг хэрэгжүүлэн ажиллах
боломжтой байна.
•

Бэлчээрийн хяналт;

•

Ургамлын үрийг цуглуулах, доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх үйл
ажиллагаа;

•

Малын эрүүл мэнд, мэдлэг;

•

Ноолуурын чанар сайжруулалт;

•

Хөдөө орон нутгийн усны эх үүсвэрийг хамгаалах үйл ажиллагаа;

•

Сургалт, ур чадвар хөгжүүлэлт.

Нөлөөллийн бүсэд өвөлжөөний газартай малчин өрхүүдийн хувьд Хүснэгт 4 болон Хүснэгт
5 -т заасан шаардлагыг хангасан эсэхээс хамаарч дэмжлэг үзүүлнэ. Тус арга хэмжээ нь
ойролцоогоор 30-40 өрхийг хамарна. Малчдын хувьд улирлын нөхцөл байдлаас
бэлчээрийн талбайн хүртээмж/хэрэглээ буурсан тохиолдолд шаардлага хангасан өрхүүдэд
заасан хэмжээгээр малын идэш тэжээл олгоно (хэлэлцүүлэг, сонголт дээр үндэслэн ижил
хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ).
Дээр дурдсанчлан, МАДХ-ийн саналыг Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө (ОНХАМТ), компанийн Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний (ОНХАГ)
хүрээнд боловсруулна. ОНХАГ нь орон нутгийн ард иргэдэд нийтлэг танигдсан процесс тул
компанийн дэмжлэг үзүүлэх томоохон цар хүрээтэй нийгмийн хөгжлийн ажлууд болон
эдгээр тусламжийн арга хэмжээг авахад хамгийн тохиромжтой механизм юм. Нөлөөлөлд
өртсөн малчдад чиглэсэн эдгээр арга хэмжээний үр дүнтэй байдал, хэрэгжилтэд хяналт
тавьж ажиллана.
Хүснэгт 5 -т ХАТ-ийн санал болгож буй шаардлага хангах, эрх олгох талаар үндсэн баримт
бичгийн төслийг харуулав. Эрх олгох ажлууд нь заасан огноог хүртэл нөлөөлөлд өртсөн
малчидтай хийгдсэн хэлэлцүүлгүүдэд үндэслэсэн болно. Энэхүү баримт бичигт тусгасан
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй хийгдсэн хэлэлцүүлгийг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
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Хуудас 14

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

нарийвчилсан үнэлгээний хэлэлцүүлгийн хэсэг болгож, өвөлжөөний газрыг бүртгэх хамгийн
сүүлийн огноог тогтоосноор үүнтэй холбоотой ашиг сонирхол бий болох боломж үүсэхээс
зайлсхийнэ. Газар ашиглалт, амьжиргааны түвшинг сайжруулахтай холбоотой санал
болгосон бүх бууруулах арга хэмжээг Хүснэгт 6 -д дэлгэрэнгүй тодорхойлсон ба үүнд
хэрэгжүүлэх урьдчилсан хуваарийг багтаасан болно.
Хүснэгт 5 Эрх олгох үндсэн баримт бичгийн төрөл
Нүүлгэн
шилжүүлэ
лтийн
ангилал
Баян
Хөндийн
талбайн
нөлөөллий
н бүс

Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
төрөл

Шаардлага хангах
нөхцөл

Эдлэх эрх

Эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт:
 Бэлчээрийн газар
нутаг алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;






МАДХ -т хамрагдах.



Дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг
нөлөөлөлд өртсөн малчин
өрхүүд болон орон нутгийн
захиргаа, аж ахуй нэгж
байгууллагуудтай хэлэлцэж,
тодорхойлно.



Үйл ажиллагааны үе шатанд
үзүүлэх тусламжийн арга
хэмжээг тухайн нөхцөл
байдлаас харгалзан үнэлж,
орон нутгийн засаг захиргаа,
нөлөөлөлд өртсөн малчидтай
зөвшилцөн тодорхойлно.




МАДХ -т хамрагдах.



Дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг
нөлөөлөлд өртсөн малчин
өрхүүд болон орон нутгийн
захиргаа, аж ахуй нэгж
байгууллагуудтай хэлэлцэж,
тодорхойлно.





Сайтад
нэвтрэх
замын
нөлөөллий
н бүс

Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
Бэлчээрийн
төлөөх өрсөлдөөн
нэмэгдэх.

Эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт:
 Бэлчээрийн газар
нутаг алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;









Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
Бэлчээрийн
төлөөх өрсөлдөөн
нэмэгдэх.
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Баян Хөндийн
нөлөөллийн бүсэд
(10 км) байрладаг
бүртгэгдсэн
өвөлжөөний газар
эсхүл хүчинтэй
хугацаанаас
өмнөх түүх
дурсгалын газар
ашиглалт бүхий
газар байсныг
батлах нотолгоо.
ХАТ-ийн барилга
угсралт, үйл
ажиллагааны үе
шатанд
шаардлага хангах
(Баян Хөндий,
Алтан Нар).

Сайтад нэвтрэх
замын
нөлөөллийн бүс (5
км-т) дотор
байрлах өвөлжөө
болон хүчинтэй
хугацаанаас
өмнөх түүх
дурсгалын газар
ашиглалт бүхий
газар байсныг
батлах нотолгоо.
Баян Хөндийн
ордын барилга
угсралтын явцад
шаардлага хангах.

Малчдын хувьд улирлын нөхцөл
байдлаас бэлчээрийн талбайн
хүртээмж/хэрэглээ буурсан
тохиолдолд шаардлага
хангасан өрхүүд заасан
хэмжээгээр малын идэш тэжээл
авна (хэлэлцүүлэг, сонголт дээр
үндэслэн ижил хэлбэрийн
дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ).

Малчдын хувьд улирлын нөхцөл
байдлаас хамаарч бэлчээрийн
талбайн хүртээмж/хэрэглээ
буурсан тохиолдолд шаардлага
хангасан өрхүүд заасан
хэмжээгээр малын идэш тэжээл
авна (хэлэлцүүлэг, сонголт дээр
үндэслэн ижил хэлбэрийн
дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ).

Хуудас 15

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Алтан Нар
талбайн
нөлөөллий
н бүс

Эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт:
 Бэлчээрийн газар
нутаг алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;





Уртын гол
багийн
улирлын
чанартай
нүүдлийн
малчид

Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).
Бэлчээрийн
төлөөх өрсөлдөөн
нэмэгдэх.

Эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт:
 Бэлчээрийн газар
нутаг алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;





Алтан Нар
талбайн
нөлөөллийн бүсэд
(10 км)
бүртгэгдсэн
өвөлжөө болон
хүчинтэй
хугацаанаас
өмнөх түүх
дурсгалын газар
байсныг батлах
нотолгоо
шаардлага хангах.




МАДХ -т хамрагдах.



Дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг
нөлөөлөлд өртсөн малчин
өрхүүд болон орон нутгийн
захиргаа, аж ахуй нэгж
байгууллагуудтай хэлэлцэж,
тодорхойлно.



МАДХ -т хамрагдах боломжтой.



Алтан нар ордын үйл
ажиллагааны бүтээн
байгуулалтын үед МАДХ -т
хамрагдах боломжтой.



Алтан Нар ордын
барилга угсралт,
ашиглалтын үйл
ажиллагааны
явцад шаардлага
хангах.
Уртын гол багийн
нөлөөллийн бүсийн
газрыг ашигладаг,
улирлын чанартай
нүүдэллэдэг малчид

Малчдын хувьд улирлын нөхцөл
байдлаас хамаарч бэлчээрийн
талбайн хүртээмж/хэрэглээ
буурсан тохиолдолд шаардлага
хангасан өрхүүд заасан
хэмжээгээр малын идэш тэжээл
авна (хэлэлцүүлэг, сонголт дээр
үндэслэн ижил хэлбэрийн
дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ).

Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).


Идрэн
багийн
улирлын
чанартай
нүүдэллэд
эг малчид

Бэлчээрийн
төлөөх өрсөлдөөн
нэмэгдэх.
Эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт:
 Бэлчээрийн газар
нутаг алдагдах,
нэвтрэх боломж
хязгаарлагдах;



Бэлчээр
ашиглагчдад
тулгамдсан
асуудлууд (дуу
чимээ, тоосжилт,
чичиргээ).



Бэлчээрийн
төлөөх өрсөлдөөн
нэмэгдэх.

Идрэн багийн
нөлөөллийн бүсийн
газрыг ашигладаг
улирлын чанартай
нүүдэллэдэг малчид
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Хуудас 16

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Өртөмтгий бүлгийн хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх
Өртөмтгий бүлгийн хүмүүс нь хүйс, үндэс угсаа, нас, бие махбодын эсхүл сэтгэцийн
хөгжлийн бэрхшээл, эдийн засгийн сул дорой байдал, нийгэмд эзлэх байр суурь зэргээс
шалтгаалан газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнд сөрөг нөлөөлөлд
өртөж болзошгүй бөгөөд бусадтай харьцуулахад нөхөн олговор авах чадавх
хязгаарлагдмал хүмүүс юм.
БОННҮ үнэлгээгээр төслийн үр дүнд доорх болзошгүй өртөмтгий бүлгийн хүмүүс,
бүлгүүдийг тодорхойлсон байна. Үүнд
•

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс;

•

Өндөр настай хүмүүс;

•

Өрх толгойлсон ганц бие эцэг, эх;

•

Насанд хүрээгүй хүмүүс;

•

Байнгын асрамж шаарддаг гэр бүлийн гишүүд;

•

Бага орлоготой өрхүүд.

Тодорхойлсон нөлөөллийн бүсэд оршин суудаг нөлөөлөлд өртөх малчин өрхүүдтэй нэмэлт
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах бөгөөд орон нутгийн засаг захиргаанаас тодорхойлсон
өртөмтгий бүлгийн хүмүүс нь энгийн хүн амтай харьцуулахад эдийн засгийн шилжилтийг
даван туулах чадвар бага тул МАДХ -т хамруулж, бусад тусгайлан хүргэх арга хэмжээ,
тусламж дэмжлэгийг хүртэх эрх олгоно.
Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа
ХАТ нь үр дүнтэй оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
ажиллана. Тус хөтөлбөрийг ХАТ-ийн Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон болно. Төслийн барилга угсралтын болон үйл
ажиллагааны үеийн үргэлжлэх хугацаанд байнга хамтран ажиллана. Доор дурдсан үйл
ажиллагаанууд нь эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой хамтын ажиллагаа,
амьжиргааг дэмжиж, нөхөн сэргээх ба дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг хамарна. Газрын
хүртээмж болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд чиглэсэн хамтын ажиллагаанууд нь
дараах байдлаар хэрэгжинэ.
•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хэлэлцүүлгийг
баг, сумын түвшинд зохион байгуулж, тодорхойлсон нөлөөллийн бүсүүдэд
байрлах өвөлжөөний газрыг бүртгэх, сүүлчийн огноог тогтооно. Тус
хэлэлцүүлгээр нөлөөлөлд өртөх малчдыг тодорхойлох зорилгоор Шинэжинст
сумын Уртын гол баг, Баян-Өндөр сумын Идрэн багийн удирдлагууд болон
малчидтай зөвлөлдөж, МАДХ -т хамруулах бусад эрх эдлэх (дээр дурдсан
хүснэгтэд тодорхойлсон) эсэхийг хэлэлцэнэ.

•

Нөлөөллийн бүсүүдэд БОНБНҮ-ний хэлэлцүүлгийг орон нутгийн иргэдтэй
хийсний дараа орон нутгийн оролцогч талуудад ОНХАГ-ий хүрээнд дараагийн
авч хэрэгжүүлэх алхмуудын хураангуй тайлан, малчдыг дэмжих аливаа арга
хэмжээ, малчидтай холбоотой ХАТ-ийн бүтээн байгуулалтын нөлөөллийн
удирдлагын хяналт зэргийг хүргүүлнэ.

•

Малчин өрхүүдтэй байнга хамтран ажиллах бөгөөд дэмжлэг үзүүлэх арга
хэмжээ төлөвлөсний дагуу үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэхийг үнэлнэ.
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Хуудас 17

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам
Нөлөөлөлд өртсөн болон сонирхогч талууд төсөлтэй холбоотой өөрсдийн дуу хоолой,
санаа зовниж буй асуудлуудыг уламжлах боломжийг бүрдүүлсэн найдвартай арга байх
ёстой. Орон нутгийн хэмжээнд санал гомдлыг шийдвэрлэх механизм нь тус үүргийг
биелүүлэх хэрэгсэл болж, орон нутгийн иргэд болон компани хамтдаа үр дүнтэй шийдлийг
олоход дэмжлэг үзүүлдэг.
ХАТ-ийн Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам нь Оролцогч талуудын болон харилцаа
холбооны менежментийн төлөвлөгөөнд багтсан бөгөөд энэ нь компанийн хайгуулын үйл
ажиллагаа эхлэхээс одоог хүртэл үргэлжлүүлэн мөрдөн ажиллаж буй санал гомдлыг
шийдвэрлэх бодлогод тулгуурласан болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Удирдлагын үндсэн хяналтууд
Хүснэгт 6 Удирдлагын үндсэн хяналтууд

LUL02

LUL03

LUL04

Малчид / Засаг
захиргаатай
хийх
хэлэлцүүлэг

Шаардлагатай тохиолдолд газар ашиглалт, амьжиргааг
дэмжих
менежментийн
төлөвлөгөөний
үр
дүнтэй
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор орон нутгийн захиргаа,
малчидтай хамтран ажиллах.

Малчдын
амьжиргааг
дэмжих
хөтөлбөр
Малчид / Засаг
захиргаатай
хийх
хэлэлцүүлэг

ОНХАГ-ийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх.

Малчидтай хийх
хэлэлцүүлэг

МАДХ-т

тусгасан

заалтуудыг

Аливаа барилга угсралт, үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө
малчдын нүүдлийн хөдөлгөөн, бэлчээр/усны нөөцөд
(Оролцогч
талуудын
болон
харилцаа
холбооны
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу) нөлөөлөл учирч
болзошгүй талаар нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчдыг
оролцуулан хэлэлцүүлэг хийж, урьдчилан мэдээлэл өгч
ажиллана.
Тусгай зөвшөөрлийн талбайд бэлчээрийн газартай тухайн
малчин(ид) тус бэлчээрийг ашиглах хүсэлтээ ирүүлсэн бол
компанийн зүгээс нэн тэргүүнд аюулгүй байдлыг харгалзан
үзэх ба бэлчээрийн газрыг ашиглахад дэмжлэг үзүүлнэ.
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Хамтын ажиллагааны
бүртгэл

Х.

Х.

Хаалтын үе шат

Баталгаажуулах арга
хэрэгсэл

Хяналтын тодорхойлолт

Үйл ажиллагааны
үе шат

LUL01

Сэдэв / Үйл
ажиллагаа

Барилга
угсралтын үе шат

Өвөрмөц
ID
(Эх
сурвалж
ID)

Барилга
угсралтын өмнөх
үе шат

Холбогдох үе шат

Х.



Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээний
хэрэгжилт, үүнд төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
малчдад эрх олгох
үндсэн баримт бичиг
багтана.
Хамтын ажиллагааны
бүртгэл
Хамтын ажиллагааны
бүртгэл

Х.

Х.

Х.

Хамтын ажиллагааны
бүртгэл
Зочдын орсон/гарсан
бүртгэл

Х.

Х.

Х.

Хуудас 19

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

LUL05

Газар хөндөлт
Замын
хөдөлгөөний
нөлөөлөл

Ажил явагдах газруудын тайлбарыг ажил эхлэхээс өмнө
тодорхой танилцуулна.
Замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх ба үүнд дараах зүйлийг хамруулна (Бүлэг С13
Замын хөдөлгөөн ба зам тээвэр хэсгийг үзнэ үү).
 Онцгой байдлын үеэс бусад бүх нөхцөлд тээврийн
хэрэгслийг албан бус шороон замаар зорчихыг
хориглоно.

Хяналт шалгалтын бүртгэл

Х.

Х.

Х.

Хяналт шалгалтын бүртгэл
Хамтын ажиллагааны
бүртгэл

Х.

Х.

Х.

Хяналт шалгалт / хяналт
шинжилгээний бүртгэл

Х.

Х.

Х.

Санал гомдлын бүртгэл

Х.

Х.

Х.

Х.


LUL06

Газар хөндөлт

LUL07

Санал гомдлыг
шийдвэрлэх
журам

Замын тэмдэг, замын хөдөлгөөний хяналтыг зохион
байгуулна.
ХАТ-ийн зориулалтаар хөндөгдөх бүх газарт нөхөн
сэргээлтийн ажлыг тухайн газарт үйл ажиллагааг бүрэн
зогссоны дараа хийж гүйцэтгэх ба анхны нөхцөл байдалд
буцаан сэргээнэ. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг ХАТ-ийн Газар
хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн
төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэнэ.
Санал гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг тухай бүрд
шинэчилнэ.
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Хуудас 20

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн тохиолдолд
тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Дотоод хяналт
Дотоод хяналтыг ихэнх тохиолдолд компанийн удирдлагын багийн ЭМААБОН хариуцсан
баг хийж гүйцэтгэнэ.
Хяналтыг үр дүнтэй, үр бүтээмжтэйгээр гүйцэтгэхэд мэдээлэл цуглуулах хэрэгслүүд нь
дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
•

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг зэрэг албан баримт бичгүүд болон тайлангууд;

•

МАДХ -ийн хэрэгжилтийн явцад цуглуулсан мэдээлэл;

•

Санал гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбоотой мэдээлэл;

•

Газар дээрх ажиглалтаар цуглуулсан баримт
боловсруулсан холбогдох хариу арга хэмжээнүүд.

бүхий

тайлан

болон

Төслийн хяналтын үйл ажиллагааг барилга угсралтын өмнөх үе шаттай уялдуулан гүйцэтгэх
бөгөөд хөндлөнгийн хяналтын процессыг дууссаны дараа дуусгавар болгоно. Дотоод
хяналтын үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлно.
•

Газрын хүртээмж/хөндөлтийн ажилд хяналт тавих; бэлчээрийн газар нь
нөлөөлөлд өртсөн бүх малчдад эрх олгох үндсэн баримт бичгийн дагуу
шаардлагатай тусламжийг авч байгаа эсэхэд хяналт тавих;

•

Санал гомдлыг шийдвэрлэх механизмын ил тод байдал, нөлөөлөлд өртсөн
хүмүүст хүртээмжтэй байгаа эсэхэд хяналт тавих;

•

Орон нутгийн ард иргэд, захиргаатай байнгын холбоотой ажиллаж нийгмийн
асуудлуудыг үр дүнтэй шийдвэрлэх, ЭМААБОН хариуцсан багт аливаа
хүндрэлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Эдгээр арга хэмжээг системчилсэн баримтжуулалтын тусламж болон бүх оролцогч
талуудтай байнгын холбоотой хамтран ажилласнаар амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой
юм.
Хүснэгт 7 -д дотоод хяналтын тогтолцоо болон гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтийг (ГГҮ)
нэгтгэн харуулав.
Хүснэгт 7 Хяналт шинжилгээ, гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүд
ID
LULKPI01

Сэдэв /
чиглэл
МАДХ-ийн
хэрэгжүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт
болон хэмжүүр



Нөлөөлөлд
өртсөн өрхүүд
болон орон
нутгийн
захиргаатай
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Зорилт
100% санал
нийлсэн арга
хэмжээг
хэрэгжүүлэх.

Хяналтын
давтамж
Улирал
тутамд
(барилгын
ажил эхлэхээс
өмнө)

Хариуцах
талууд
ЭМААБОН
хариуцсан
менежер

Хуудас 21

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

холбогдох
дэмжлэг, эрхийн
тогтолцоог
зөвшилцөж, ахиц
гаргах.

LULKPI02

LULKPI03

Санал
гомдол

Олон
нийтийн
сэтгэл
ханамж



Эрх олгох үндсэн
баримт бичгийн
дагуу арга
хэмжээний
хэрэгжилт.



Өртөмтгий
бүлгийн өрхүүдэд
дэмжлэг үзүүлэх
талаар харгалзан
үзэх.



Газар ашиглалт,
амьжиргаатай
холбоотой хүлээн
авсан санал
гомдлын тоо.



Санал гомдлын
шийдвэр.



Нөлөөлөлд
өртсөн өрхүүдийн
ОНХАГ-ий МАДХын талаар
хандлага,
ажиглалт,
ярилцлагаар
цуглуулсан санал
хүсэлтүүд.



Оролцогч
талуудын олон
нийтийн
хэлэлцүүлгийн
талаар хандлага,
ажиглалт,
ярилцлагаар
цуглуулсан санал
хүсэлтүүд.



Өртөмтгий
өрхүүдийг 100%
хамруулж,
шаардлагатай
тусламжийг
хүргэх.

Барилга
угсралтын
явцад улирал
тутамд.



Нийт санал
гомдлын тоо
жилээс жилд
буурах.

Сар бүр

ЭМААБОН
хариуцсан
менежер



Санал гомдлыг
заасан
хугацаанд
шийдвэрлэх.



Хяналтын
боломж бүрд
сэтгэл
ханамжийн
түвшин
сайжрах.

Бүх шатанд
явагдах ба
МАДХ-ийг
дуусах хүртэл

ЭМААБОН
хариуцсан
менежер ба
баг

ОНХАГ-нд
жилд нэгээс
доошгүй удаа
үнэлгээ хийх

Орон
нутгийн
захиргаа
болон
оролцогч
талуудын
үнэлгээ

Үйл
ажиллагааны
явцад жил
тутамд.

Үр дүнгийн үнэлгээ
Үр дүнгийн үнэлгээний зорилго нь газар ашиглалтын сөрөг нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн
нөлөөллийг бууруулахаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг тодорхойлох юм.
Төслийн нийгмийн хяналтын ажиллагааны мэдээлэл цуглуулах хэрэгслүүдэд хоёрдогч
мэдээлэл болох компанийн дотоод хяналтын тайлан багтана. Үүнээс гадна, нөлөөлөлд
өртсөн малчидтай хийсэн ярилцлага, газар дээрх ажиглалтуудыг хөндлөнгийн оролцогч
ERD001_D11_Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих менежментийн
төлөвлөгөө.docx
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

талууд засгийн газар, оролцогч талууд болон/эсхүл компанийн зааварчилгаар үе үе
цуглуулж болно.
ОНХАГ (мөн МАДХ) нь жил тутамд хийгдэх үр дүнгийн үнэлгээнд хамрагдахаар
төлөвлөгдсөн байна (Төслийн барилга угсралтын үе шатны төгсгөлтэй уялдуулах).
Хөндлөнгийн хараат бус үр дүнгийн үнэлгээг нөөц бололцооноос хамаарч гурван жил
тутамд хийж гүйцэтгэнэ.
Үр дүнгийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдэд дараах зүйлсийг багтаана.
•

Уурхайн бүтээн байгуулалтаас өмнөх нөхцөлтэй уялдсан мал маллах үйл
ажиллагааны үргэлжлэл.

•

МАДХ-ийн талаар оролцогчдын сэтгэл ханамж.

Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг барилга угсралтын үе шатны үргэлжлэх
хугацаанд хамгийн багадаа зургаан сар тутамд хийж гүйцэтгэнэ. Тогтвортой үйл
ажиллагааны үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр хянаж, компани болон ХАТийн үйл ажиллагаанд гарах хэрэгцээ, өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгасан
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийж гүйцэтгэнэ.
Тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямарваа нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил, өөрчлөлт
гарсныг илрүүлсэн бол ЭМААБОН -ийн удирдлагад мэдээлнэ. Хэрэв үйл ажиллагааны
журамд бодит өөрчлөлт оруулах шаардлагатай (ХАТ-ийн БОНМТ-ний өөрчлөлтийн
менежментийн журамд тодорхойлсны дагуу) бол энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
холбогдох шинэчлэлийг хийж болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
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МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
Бүртгэл хөтлөх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь газар ашиглалт, амьжиргааны түвшний бусад
менежментийн төлөвлөгөөтэй дараах байдлаар давхцаж байна.
Хүснэгт 8 Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Олон нийтийн эрүүл мэндийн, аюулгүй
байдал, аюулгүйн ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөө
Газар хөндөлт, нөхөн сэргээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө
Биологийн олон янз байдлын менежментийн
төлөвлөгөө
Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө
Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө
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Давхардал / холбоотой байдал
Ундны усны хангамжийг хамгаалах;
Орон нутгийн иргэдийг бие махбодын аюулаас
хамгаалах
Бэлчээрт шууд сөрөг нөлөө үзүүлдэг газрын
эвдрэлийг багасгах
Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг багасгах
Холбогдох талуудтай холбоо тогтоож,
харилцан ярилцаж байх
Барилга байгууламжтай холбоотой үүсэх
шорооноос бэлчээрийн талбай хохирох
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D11: ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
ИТХ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

БОНБНҮ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

Компани

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМС

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем

МАДХ

Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр

ЭМААБОН

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгэм

ГГҮ

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт

ГШ

Гүйцэтгэлийн шаардлага

ХАТ-ийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтын хамт):
АЧМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

АММТ

D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө

ОНЭМАААБМТ

D7: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ТГХАМТ

D8: Туслан
төлөвлөгөө

ОБҮААХМТ

D9: Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн
төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

ГААДМТ

D11: Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих менежментийн төлөвлөгөө

ХЭМАААБМТ

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ОТБХХМТ

D13: Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

ГХХНСМТ

D16: Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн
төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө

гүйцэтгэгч
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Байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээ:
D12: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,
аюулгүй байдал болон
хамгааллын менежментийн
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү бичиг баримт нь “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Хөндий алтны төсөл (ХАТ эсвэл Төсөл)ийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, болон хамгааллын (ХЭААБХ) менежментийн
төлөвлөгөө болно.
Зорилтууд
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний зорилтууд нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж, холбогдох
менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

•

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Ажлын байрны сургалтын шаардлагуудыг тодорхойлох; болон

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Хамрах хүрээ
Энэ менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн бүх үйл ажиллагаа, түүний дотор ХАТ-ийн
барилгажилт, ашиглалт, хаалтын үе шат дахь гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд хамаарна.
Энэхүү баримт бичигт ХАТ-ийн шууд болон шууд бус үр дүнд үүсэж болзошгүй ХЭААБХ-ын
эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн Эрдэнэ Монголын үүрэг амлалт, аргазүйг тусгасан болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтийн гол үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол үүрэг, хариуцлагыг дор харуулав.
Хүснэгт 1 Гол үүрэг, хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх
удирдлага
Ахлах удирдлагууд
/ Дэд захирлууд

Эрүүл ахуй,
аюулгүй ажиллагаа,
байгаль орчин
болон олон нийт
хариуцсан менежер
(ЭАААБООН)
ЭАААБООН
хариуцсан баг

Ажлын байран дахь
ахлагч

Сургалтын баг
Бүх ажилчид болон
гэрээлэгчид

Үүрэг, хариуцлага
 Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэх зардлыг батална.




Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг батална.




Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд туслах, дэмжих



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний хөгжүүлэлт, хяналт болон
сайжруулалтыг хариуцна.




Хэрэгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг удирдана.



Эрдэнэ Монголын ажилчид ХАБЭА-н менежментийн дадалд бүрэн
дадлагажсан байхыг хянах



Гэрээт гүйцэтгэгчид нь ажиллаж эхлэхээс өмнө өөрсдийн ХЭААБХ ийн менежментийн төлөвлөгөө болон хяналтын журмыг боловсруулж,
энэ төлөвлөгөөнд заасан шаардлагад нийцэж байгааг хянах



Эрдэнэ Монголын багийн менежерүүд, гэрээлэгчдэд техникийн
туслалцаа үзүүлж, энэхүү менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох
журамд нийцэж буйг хянах




ХЭААБХ-ын тайланг сар, жил бүр бэлтгэж байх



ХЭААБХ-тай холбоотой бүх зөрчил, ослыг мэдээлэлж, асуудлыг
шийдвэрлэх талаар судлах




Уурхайн талбай дахь ХЭААБХ -г хянах системээр хангах



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлтэй байдлыг хянах,
мэдээллийг гол оролцогч талууд хүргэх



Ажлын байрны тогтмол хяналт шалгалт явуулж, холбогдох үйл
ажиллагаа нь энэхүү менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох
журамд нийцэж буйг хянах




Бүх аюул, зөрчил, ослыг мэдээлэх




Шаардлагын дагуу ХЭААБХ-ын сургалт явуулах

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
нөөцийн зохих түвшингээр хангана.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгѳөний хэрэгжилт болон хамрах хүрээг
бүрэн хариуцна.

Холбогдох үйл ажиллагааг энэхүү менежментийн төлөвлөгөө болон
бусад холбогдох журамд нийцсэн байдлыг хянах

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг Эрдэнэ Монголын бүх ажилчид,
болон гэрээлэгчдэд ил нээлттэй байлгах

Шаардлагатай үед ХЭААБХ -ийн удирдлагыг бусад баг болон төрийн
байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох

Аюулгүй байдлын осолд хүргэж болзошгүй тохиолдлоос урьдчилан
сэргийлэх
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө болон шаардлагуудын
хэрэгжилтийг дагаж мөрдөх
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Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Гол уялдаа холбоо
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол уялдаа холбоо нь (энэхүү
менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй хэлтэс эсвэл нэгжүүд):
Хүснэгт 1 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
ЭАААБООН болон
хамгаалал хариуцсан
баг

Гол уялдаа холбоо
Байгаль орчны асуудал, уурхайн бүсээс гадуурх үйл ажиллагааны
аюулгүй байдал болон хамгааллын асуудлууд, олон нийтийн эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал болон хамгааллын асуудлаар орон нутгийн
иргэдтэй харилцахтай холбоотой

Дэд бүтэц, хангамж,
орон байр хариусан баг

Дэд бүтэц болон үйлчилгээ

Удирдлагын баг

Ажилчдын менежмент
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Хуудас 3

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Төслийн бүхий л үйл ажиллагаа холбогдох стандартын (“Төслийн стандарт”) дагуу явагдах
ёстой. Төслийн стандартад дараахыг хамруулна. Үүнд:
•

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандарт

•

Олон улсын болон зээлдүүлэгчийн холбогдох стандарт, удирдамж болон

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандарт
Монгол улсын хуулийн болон улсын стандартыг дор харуулав. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Бүлэг А2: Бодлого, эрх зүйн зохицуулалтын хүрээ-с харж болно.
ХАТ-д хамаарах Монгол улсын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хамгааллын хуулиуд нь:
•

Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999 оны 7 дугаар сарын 1-нээс эхлэн дагаж
мөрдөгдөж, 2017 оны 4 дүгээр сарын 21-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан);

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008 оны 5 дугаар
сарын 22-ноос мөрдөгдөж, 2018 оны 6 дугаар сарын 27-нд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан);

•

Эрүүл мэндийн тухай хууль (2001 оны 5 дугаар сарын 5-наас мөрдөгдөж, 2019
оны 1 дүгээр сарын 18-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан);

•

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль (2006 оны 5 дугаар сарын
25-наас мөрдөгдөж, 2017 оны 5 дугаар сарын 12-нд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан);

•

Хог хаягдлын тухай хууль (2004 оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөгдөж, 2017
оны 5 дугаар сарын 12-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан);

•

Усны тухай хууль (1995 оны 6 дугаарын сарын 5-наас мөрдөгдөж, 2019 оны 5
дугаар сарын 2-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)

•

Агаарын тухай хууль (1995 оны 6 дугаар сарын 5-наас мөрдөгдөж, 2018 оны
1 дүгээр сарын 12-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан);

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай (2012 оны 6 дугаар
сарын 23-наас дагаж мөрдөгдсөн).

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
Эрдэнэ Монгол нь Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ)-аас тогтоосон олон
улсын стандартыг хэрэгжүүлнэ. ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 4: Эрүүл мэнд ба
аюулгүй ажиллагаанд заасны дагуу ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
шаардлагыг тогтооно. Эрдэнэ Монгол нь өөрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ ЕСБХБ-ны
Гүйцэтгэлийн шаардлага 4-т заасан шаардлагуудад нийцүүлсэн байна. Гол
шаардлагуудад дараах багтана. Үүнд:
•

(9-р догол мөр) Харилцагч нь төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бий
болсон аливаа осол, гэмтэл болон өвчлөлийг илрүүлэх, эдгээрээс
ажиллагсад, нөлөөлөлд өртсөн олон нийтийг урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ авах ба олон улсын сайн туршлага, нөлөөллийг шат дараатайгаар
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Хуудас 4

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

бууруулах аргачлалтай уялдуулан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.
•

(10-р догол мөр) Харилцагч нь ажиллагсад, нөлөөлөлд өртсөн олон нийтэд
холбогдох мэдээлэл, удирдамж өгөх ба эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
аюул, эрсдэлээс хамгаалах болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд, мөн
төслийн явцад аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай яаралтай тусламжийн
зохицуулалтын талаар сургалт явуулна.

•

(11-р догол мөр) Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэгэн өвчин,
осол, гэмтэл гарсан эсвэл гарч болзошгүй тохиолдолд харилцагч үйл явдлаас
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, тухайн үр дүнд хяналт тавин
баримтжуулж, дүн шинжилгээ хийн хуулийн дагуу холбогдох эрх бүхий
байгууллагад мэдэгдэж хамтран ажиллана.

•

(12-р догол мөр) Харилцагч нь ажиллагсдыг эрүүл, аюулгүй ажлын байраар
хангах ба тодорхой салбар, ажлын онцлогоос шалтгаалан үүсэж болзошгүй
аюулыг харгалзан үзнэ. Харилцагч нь Европын холбооны холбогдох
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа (ХАБЭА)-ны стандарт болон
олон улсын сайн туршлагын дагуу төслийн мөн чанар, цар хүрээ, үе шатанд
тохирсон эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны эрсдэл, хамгаалалтын арга
хэмжээг тодорхойлно. Харилцагч нь өөрийн БОНМС-д нэгтгэн хэрэгжүүлэхэд
тохирох төслийн онцлогоос шалтгаалсан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулна.

•

(13-р догол мөр) Харилцагч хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд, (i) аюултай нөхцөл, эсвэл
бодисыг хувиргах, солих, өөрчлөх, устгах зэрэг урьдчилан сэргийлэх,
хамгаалах арга хэмжээ авах, (ii) эрсдэлийг багасгах тоног төхөөрөмж хэрэглэх,
энэ төрлийн төхөөрөмжийг хэрэглэхийг шаардах, (iii) ажиллагсдаас ямар
нэгэн төлбөр авахгүй хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, болон (iv)
ажиллагсдад шаардлагатай эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны сургалт хийх
арга хэмжээнүүд багтана. Харилцагч төслийн талбайд эсвэл шууд үндсэн чиг
үүрэгт нь хамаарах ажил гүйцэтгэж буй өөрийн, гэрээт болон гуравдагч
этгээдийн ажиллагсдыг эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөө дагаж
мөрдөхийг шаардана.

•

(14-р догол мөр) Харилцагч нь төсөлтэй холбоотой бүхий л ажиллагааны
явцад ажиллагсад эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээг
хангалттай, тогтмол хэрэгжүүлж буй эсэхийг хариуцан ажиллана.

•

(15-р догол мөр) Харилцагч нь өөрийн ажиллагсдын эрүүл мэндэд хяналт
тавих ба ажиллагсдыг ажлын байран дахь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаатай
холбоотой арга хэмжээнд оролцохыг дэмжинэ. Үүнд, ослыг мөрдөн шалгах,
эрсдэлийг үнэлэх, ажил сонгох болон бусад арга хэмжээнүүд орно.

•

(16-р догол мөр) Нас, хүйс, хөдөлмөрийн чадвар, богино болон урт хугацааны
эрүүл мэндийн байдал зэрэг эмзэг байдалтай ажиллагсдын эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх зарим үйл ажиллагаанд онцгой
эрсдэлүүд байгаа бол, зээлдэгч эрсдэлийн үнэлгээ хийж, гэмтэл, өвчлөлөөс
урьдчилан сэргийлэх зохицуулалт хийнэ.
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Хуудас 5

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Компанийн холбогдох стандартууд
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хамгаалалд хамаарах гол Эрдэнэ Монголын
бодлого, стандартуудыг Эрдэнэ Монголын бодлого, журмын гарын авлага 2018-д тусгасан
болно. Үүнд:
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамгаалал
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамгааллын талаарх зүйл заалтыг Эрдэнэ Монголын
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамгааллын зарчимд дараах байдлаар тусгасан болно.
Аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах нь байгууллага болон хувь хүнийн хамтын хариуцлага
юм. Бизнесийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан Эрдэнэ Монгол нь дараах байдалд хүрэхийг
зорьж байна:
•

Оролцогч талууд, байгаль орчин болон орон нутагт үнэ цэнийг бий болгох

•

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамгааллын эрсдэлүүдийг тодорхойлж,
бууруулах

•

Хүний үндсэн эрхийг хамгаалах, ялангуяа хүүхэд багачуудын сайн сайхан
байдал

•

Оролцогч талууддаа ил тод, хариуцлагатайгаар үйл ажиллагаа явуулах

•

Орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомж, журам болон сайн дурын үүрэг
амлалтыг чанд дагаж мөрдөх

Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааны хувьд Эрдэнэ Монгол нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
болон хамгааллын эрсдэлийг бууруулж, оновчтой үр дүнд хүрэхэд шаардагдах санхүүгийн
болон хүний нөөцийн хэрэгцээт нөөцөөр хангах үүрэгтэй.
Эрдэнэ Монгол нь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон хамгааллын талаар дэлгэрэнгүй
бодлого болон журмуудыг тухайн төслийн ашигт малтмал, холбогдох гэрээт гүйцэтгэгчид,
туслан гүйцэтгэгчид болон зөвлөхүүд нарын хэрэгцээнд нийцсэн байдлаар боловсруулахыг
шаардах ба дараах бодлогуудыг илүү дэлгэрэнгүй эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон
хамгааллын протоколын суурь болгон ашиглана. Үүнд:
•

Эрүүл мэндийн бодлого;

•

Аюулгүй ажиллагааны бодлого; болон

•

Хамгааллын бодлого.
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Хуудас 6

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ,
УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ
Удирдлагын хяналтын тойм
Эрдэнэ Монгол нь ХЭААБХ-ыг удирдахад чиглэсэн ил тодорхой удирдлагын хяналтын
тогтолцоог боловсруулсан ба Эрдэнэ Монголын Бодлого, журмын гарын авлага 2018-с
харж болно. Энэхүү ХЭААБХ-н менежментийн төлөвлөгөө нь илүү нарийвчилсан
барилгажилт болон үйл ажиллагааны үе шатны төлөвлөгөө, журам болон удирдамжийг
боловсруулахад чиглэл өгөх, түүнчлэн ХАТ дахь ХЭААБХ-д чиглэсэн өдөр тутмын
менежментийн арга хэмжээний талаарх тодорхой хэсгүүдийн дэлгэрэнгүйг харуулсан
болно.
Эрсдэлийг таних болон удирдах
Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ
Эрдэнэ Монгол нь барилгын ажлын өмнөх үе болон төслийн төлөвлөлтийн хүрээнд ХАТ-ын
ХАБЭА-н нарийвчилсан эрсдэлийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ. Эрсдэлийн үнэлгээг ISO
31000:2009 Эрсдэлийн үнэлгээ - Зарчим ба заавар-т заасан үйл явцтай уялдуулан хийнэ.
Төслийн хөгжүүлэлт болон үйл ажиллагааны бүх шатанд ХАБЭА-н аюулыг таньж, аюул тус
бүрийн хамгийн бодит муу үр дагаврыг тодорхойлж, үр дагавар тус бүрийн боломжит
магадлалыг тооцоолсноор эрсдэлийн түвшинг тогтоох юм. Эрсдэлийн үнэлгээнд олон
төрлийн аюулыг авч үзэх ба үүнд:
•

Дулаан, хүйтэн, дуу чимээ, чичиргээ, тоосжилт, цахилгаан, машин механизм,
тээврийн хэрэгсэл, өндөр, гулсах/бүдрэх аюулууд, механик зөөвөрлөлт,
даралтат тоног төхөөрөмж, хязгаарлагдмал орчин зэргээс үүсч болох бие
махбодын аюулууд

•

Цианид, түлш, болон бусад нүүрстөрөгчид, боловсруулалтын урвалжууд
болон бусад химийн бодис, бүтээгдэхүүн болон боловсруулалтаас үүссэн
хог хаягдлууд зэрэг химийн бодисын аюулууд

•

Гараар зөөвөрлөх, бусад гар ажиллагаатай ажилбарууд, эсвэл олон
давтамжтай ажил зэрэг хөдөлмөрийн нөхцөлөөс үүсэж болох аюулууд

•

Ядрах, стресс зэрэг сэтгэл зүй-нийгмийн төрлийн аюулууд

•

Халдварлаж болзошгүй өвчин, ундны ус болон хоол хүнсний эрүүл ахуй
зэрэг биологийн төрлийн аюулууд

Хэрвээ аливаа эрсдэлийн хэмжээ нь боломжит хамгийн бага түвшинд (БХБТ) хүрээгүй
эсвэл байж боломгүй өндөр түвшинд байгаа тохиолдолд үр дагаврыг бууруулах эсхүл
боломжит магадлалыг бууруулахад чиглэсэн боломжит хамгийн бага түвшинд (БХБТ) эсвэл
хүлээн зөвшөөрч болохуйц бага түвшинд хүргэх хяналтын арга хэмжээг авна. Хяналтын
арга хэмжээнд дараах төрлүүд орно. Үүнд:
•

Арилгах – Аюулыг ажлын байрнаас эсвэл ажлын байран дахь дадлаас бүрэн
зайлуулах

•

Орлуулах – аюултай дадал, материал, тоног төхөөрөмжийг бага аюултай
орлуулагчаар солих,

•

Инженерийн хяналт – тусгаарлалт болон хамгаалалт
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Хуудас 7

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

•

Удирдлагын хяналт – үйл ажиллагааны горим, сургалт, хаягжилт, болон
хуваарь гаргах

•

Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл (ХХХ) – хамгаалалтын сүүлчийн шугам

Эрдэнэ Монголын гүйцэтгэх түвшний багийн төлөөлөл, голлох гэрээт гүйцэтгэгчид зэрэг
төсөлд хамаарах оролцогчид нь эрсдэлийн үнэлгээнд оролцоно.
Хяналт
Хэрвээ төслийн хөгжүүлэлт болон үйл ажиллагааны тодорхой хэсэгт Эрсдэлийн
үнэлгээгээр дамжуулан хяналтын арга хэмжээ авах тохиолдолд, эсвэл аюул нь
барилгажилт эсвэл үйл ажиллагааны олон хэсэгт тархаж аюулын үеийн менежментийн
төлөвлөгөөг бүрэн хамарсан тохиолдолд эдгээр арга хэмжээг аюулгүй ажиллагааны
төлөвлөгөө (ААТ)-д бүртгэж баримтжуулна. Эдгээр бүртгэлийн баримт бичиг нь үйл
ажиллагааны хамгийн өндөр эрсдэл бүхий хэсгүүдийг илэрхийлэх юм.
Гэрээт гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгчид нь өөрсдийн ажлын байрны нөхцөл, үүрэг
хариуцлагад зориулсан ААТ болон аюулын үеийн менежментийн төлөвлөгөөг бэлтгэх
шаардлагатай ба үүнийг Эрдэнэ Монгол батална. Түүнчлэн ААТ-нд байгаль орчны
хамгаалалтад чиглэсэн хяналтуудыг хамруулна.
БОННҮ-ний нэг хэсэг болгон бүтцийн түвшинд тодорхойлсон удирдлагын урьдчилсан
хяналтыг доор байгаа Хүснэгт 2-т харуулсан ба энэ нь Эрдэнэ Монгол Бодлого, журмын
гарын авлага 2018-ны заалтуудтай нийцэж байгаа болно.
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Хуудас 8

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 2 Гол удирдлагын хяналтууд
Үе шатны
тохиромжит
байдал
Үйл ажиллагаа

Хаалт

Сэдэв / Үйл
ажиллагаа

Барилгажилт

Дугаар
(Эх
сурвалжийн
№)

OHSS01

ХЭААБХ -ийн
менежментийн
төлөвлөгөө

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, хамгааллын
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх



Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн
ХЭААБХ-ын менежментийн
төлөвлөгөө

X

X

-

OHSS02

Эмнэлгийн хяналт



Мониторингийн бүртгэл

X

X

-

OHSS03

Гэрээт гүйцэтгэгчдийн
ХЭААБХ-ын
менежмент



Гэрээт гүйцэтгэгчдийн
хэлэлцээр болон аудитын
бүртгэл.

X

X

-

OHSS04

ХЭААБ-ын чиг
баримжаа олгох
хөтөлбөр болон
сургалт

Урьдчилан таамаглах, урьдчилан сэргийлэх шинж
чанартай элементүүдийг багтаасан. Эмнэлгийн хяналтын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гэрээт гүйцэтгэгчдийн үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлох.
Гэрээний менежментийн шаардлага нь хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын наад захын шаардлагыг
хангаж, Эрдэнэ Монголын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
бодлого, стандарт, журам, ISO 45001-ийн заалтын дагуу
гэрээний хугацаанд, арга хэмжээ/ шийтгэлээр аливаа
зөрчлийг арилгах.
Ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгч нарт танилцуулга,
сургалт болон хяналт явуулах. Үүнд:
 Шинэ ажиллагсдын чиглэл;



Сургалтын бүртгэл

X

X

-

Хяналтын арга хэмжээний тайлбар







Ажлын байрны сургалт;
Сэргээх / Шинэчлэх / жилийн сургалт;
Менежмент, удирдлагын сургалт;
Инженерийн аюулгүй ажиллагааны сургалт;
Гэрээт гүйцэтгэгчийн сургалт;
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Хуудас 9

Магадлах арга механизм

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

OHSS05

OHSS06

OHSS07





Аюулын үеийн харилцааны сургалт;

Аюул, эрсдэлийг
таних



Аюул, эрсдэлийг тодорхойлж, жил бүр шинэчлэх.
Эрсдэлийн тодорхойлолтыг Аюулгүй байдал, Байгаль
орчин, Олон нийтийн эрсдэлийн түвшинд
тодорхойлсон осол, эрсдэлийн талаарх мэдээллээр
хангах боломжтой. Эрсдэлийн дүн шинжилгээнд
Улаанбаатар хот, Баянхонгор аймгийн төв, уурхайн
талбай, замын трасс болон бусад дэд бүтцийн
байгууламжуудыг хамруулна. Эрдэнэ Монгол
эрсдэлийн үнэлгээний журмыг аюул, эрсдэл
тодорхойлох үйл явцыг мэдээлэхэд ашиглаж байна.




Эрсдэлийн бүртгэл

Ослын шалгалтын
хөтөлбөр

Ослын талаар мэдээлэх, мөрдөн шалгах, дүн шинжилгээ
хийх үйл явцад оролцох удирдлага, менежер, аюулгүй
ажиллагааны мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор
Эрдэнэ Монгол Ослын шалгалтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх




Аудит

Гэрээт гүйцэтгэгчийн
менежмент болон
ХЭААБ-ын
хэрэгжилтийн
мониторинг
Үзлэг шалгалт, аудит

Гэрээний гүйцэтгэлийн хяналт, зааварчилгаа, өдөр
тутмын аюулгүй ажиллагааны уулзалт, аюулгүй байдлын
талаар сар бүр гүйцэтгэгчийн менежментийн уулзалт
хийх.

Аюулыг таних сургалт; болон
Шаардлагатай тохиолдолд аюулгүй байдлын сэдэв,
мэдлэгийг сургалтын бүх хөтөлбөрт оруулах.

Байгууламж, тоног төхөөрөмж, сайтын аюулгүй байдлын
хөтөлбөрийг хуваарийн дагуу, нэгдсэн арга, журам,
маягтыг ашиглан хянах. Хяналт шалгалт, аудитын
хөтөлбөрт дараах зүйлсийг хамруулах. Үүнд:
 Өдөр тутмын хяналт-шалгалт / алхах



Орон нутаг, улсын дагаж мөрдөх шаардлагыг
шийдвэрлэх;
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Хуудас 10



Аудит

X

X

-

Мониторингийн бүртгэл

X

X

-

Үзлэг шалгалт болон аудитын
бүртгэл

X

X

-

Ослыг мэдээлэх, мөрдөн
шалгах болон дүн
шинжилгээний бүртгэл

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ





OHSS08

Эрүүл мэндийн үзлэг

OHSS09

Эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээ

OHSS10
OHSS11

Эрүүл мэндийн
талаарх мэдлэг олгох
сургалт
Ёс зүйн дүрэм

OHSS12

Биеэ үнэлэлт

OHSS13

Аюулгүй байдал

Удирдлагын хамтын ажиллагаа, оролцоо;
Зөвлөмж;
Дагаж мөрдөх;

Тэмдэглэл хөтлөх.
Ажилтан, гэрээт ажиллагсдыг хөдөлмөрийн гэрээнд
хамрагдахаас өмнө болон хөдөлмөрийн гэрээ / гэрээний
хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байх



Эрүүл мэндийн үзлэгийн
бүртгэл (нууцлалтай)

X

X

-

Сумын эрүүл мэндийн тогтолцоонд хараат бус байдаг
ажилчид болон гэрээлэгчдийн ажилтай холбоотой
асуудал, осол гэмтэлтэй холбоотой эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх.



Уурхайн талбайд хэрэгжиж буй
эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ, мөн тохиромжтой
бол гаднын ханган нийлүүлэгч
байгуулсан гэрээг хамруулах.

X

X

-

Ажилчдад эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг олгох сургалтыг
тогтмол явуулах (жишээлбэл бүлэг ярианы үеэр).



Сургалтын тайлан

X

X

-

ХАТ-ийн бүх ажилчдад хамаатай Ёс зүйн дүрмийг
хэрэгжүүлэх. Ёс зүйн дүрэмд зааснаар бүх ажилчид,
гэрээт гүйцэтгэгчид олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
байдал, хамгааллын талаар анхан шатны сургалтад
хамрагдана. Үүнд, БЗХӨ болон бусад халдварт өвчний
талаар мэдээлэл багтана. Энэхүү сургалтыг тогтмол
зохион байгуулах.
Биеэ үнэлэгчээр үйлчлүүлэхгүй байх бодлогыг хатуу
мөрдөх, биеэ үнэлэгчээр үйлчлүүлж байсан ажилчдыг нэн
даруй халах.
Эрдэнэ Монгол (мөн тэдгээрийн харуул хамгаалалтын
гэрээт ажилтнууд) Хамгаалал, хүний эрхийн сайн дурын
зарчимд тусгагдсан заалтуудыг дагаж мөрдөнө.



Удиртгал сургалтын тайлан

X

X

-



Ажилчдын бүртгэл
(нууцлалтай)

X

X

-



Олон нийтийн эрүүл ахуй,
аюулгүй байдал болон
хамгааллын менежментийн
төлөвлөгөөнөөс удирдлагын
хяналтыг харах.

X

X

-

Олон нийтийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал болон
хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөнөөс
удирдлагын хяналтыг харах.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

OHSS14

Ажилчдын зан төлөв

Согтууруулах ундаа хэрэглэхээс татгалзах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, мөн эдгээр арга хэмжээгээр
хязгаарлагдахгүй :
 “Хуурай” талбайг хэрэгжүүлэх (уурхайн талбайд
согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй),




Амралтын хэсгийг байгуулах; болон
Шаардлагатай бол согтууруулах ундаа болон
мансууруулах бодисын шинжилгээ хийх.
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Хуудас 12



Ажлын байран дахь үзлэг,
шалгалт



Мансууруулах бодис болон
согтууруулах ундааны
шинжилгээ хийх

X

X

-

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D12: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БОЛОН ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ)-г бүх ажиллагсдад олгох ба төслийн талбайд байхдаа
заавал өмсөх шаардлагатай. Бүх ажлын байр болон ажлын талбарт нийтлэг ХХХ байх ба
өөрөөр тусгагдаагүй эсвэл хасаагүй л бол дараахыг хамруулна. Үүнд:
•

Хамгаалалтын малгай;

•

Нүдний хамгаалалтын хэрэгсэл.

•

Төмөр хатуулгатай гутал эсвэл түүнтэй адил гутал.

•

Нүдэнд тусагдахуйц элементтэй тод харагдах урт ханцуйтай цамц, эсвэл
хантаазнаас ялгарч тод харагдах урт ханцуйтай цамц

•

Урт өмд.

Хамгаалалтын арьсан бээлий нь гараар өргөх, зөөх зэрэг олон ажилбарт шаардагдах ба
дуу чимээ ихтэй талбарт чихний хамгаалалтын хэрэгсэл шаардлагатай. Урвалж бодис
зөөвөрлөх, хязгаарлагдмал орчинд нэвтрэх, өндөрт ажиллах, цахилгаан болон дулааны
ажлууд зэрэг ажлын байрны тодорхой ажилбар, чиглэлээс хамааран нэмэлт ХХХ
шаардагдах ба үүнийг ААТ-д тусгасан болно. ХХХ-н шаардлагыг ажлын байранд батлуулна.
ХХХ нь зохих Төслийн стандартад нийцэж байх ёстой. ХХХ нь оффисын ажилд эсвэл ХАТын уурхайн талбайд ажил үүргээ гүйцэтгээгүй үед шаардагдахгүй.
Өөрчлөлтийн менежмент болон ажлын аюулын дүн шинжилгээ
Төслийн бүтэц барилгажилт, болон үйл ажиллагаанд оруулсан аливаа өөрчлөлтийг хянаж
шалгах шаардлагатай ба шаардлагатай бол төслийн эрсдэлийн үнэлгээ, нөлөөлөлд өртсөн
ААТ болон аюулын үеийн менежментийн төлөвлөгөөг хянаж сайжруулна. Бүтэц, ажлын
арга барил, тоног төхөөрөмж болон материалд оруулсан тодорхой ажлын байр эсвэл
ажлын дадалд нөлөөлөх өөрчлөлтүүдийг хянаж шалгах ба шаардлагатай бол холбогдох
ААТ болон аюулын үеийн менежментийн төлөвлөгөөг хянаж сайжруулна. Мөн
шаардлагатай тохиолдолд хяналт, ААТ болон аюулын үеийн менежментийн төлөвлөгөөнд
орсон өөрчлөлтүүдийг тусгасан гэрээний өөрчлөлтүүдийг батлуулна.
Баримт бичиг болон зураглалд оруулсан өөрчлөлтүүд нь баримт бичгийн бүртгэлд орох ба
баримт бичгийн эзэмшигч нь ААТ болон аюулын үеийн менежментийн төлөвлөгөөнд
оруулсан аливаа өөрчлөлтийг баталгаажуулах үүрэгтэй болно. Бүх ахлахууд, менежерүүд
нь баримт бичиг болон зураглалын шинэчлэгдсэн, зөв хувилбарыг эзэмшиж байгааг аудит
баталгаажуулах ба хуучирсан баримт бичиг нь буцаагдаж, архивлагдана. Тухайн баримт
бичиг нь олон хэл дээр байдаг бол баримт бичгийн эзэмшигч нь аливаа өөрчлөлтийг баримт
бичгийн бүх хэл дээр өөрчилж байх үүрэгтэй.
Мөн түүнчлэн төслийн эрсдэлийн үнэлгээнд бүрэн хамруулсан байдлын хувьд, ажлын
багууд нь нөхцөл байдлын өөрчлөлтийн (тааламжгүй цаг уур, шинэ тоног төхөөрөмж эсвэл
ойролцоо ажиллаж буй бусад багийнхан гэх мэт) нөлөөлөлд өртдөг ажлууд, нийтлэг бус
эсвэл харьцангуй өндөр эрсдэл (хязгаарлагдмал орон зайд нэвтрэх) дагуулдаг ажлуудад
чиглэсэн уурхайн талбай дахь эрсдэлийн үнэлгээ (Ажлын аюулын шинжилгээ, ААШ)-нд
хамрагдах шаардлагатай. ААШ-г ажлын байрны ахлах ажилтан удирдаж явуулах ба
байгаль орчинд нөлөөлөх аюул болон ХЭААБ-ын аюул зэргийг авч үзнэ.
Эдгээр “талбар”-ын эрсдэлийн үнэлгээ нь уурхайн талбай дахь өөрчлөлтүүд болон
одоогийн нөхцөл байдлыг харгалзан төслийн эрсдэлийн үнэлгээнд тодорхойлсноос гадна,
тодорхой ажлын байранд тавигдах нэмэлт хяналтыг тодорхойлж болох юм. Хэрвээ эрсдэл
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нь ААШ-р дамжуулан тодорхойлсон нэмэлт хяналтыг үл харгалзан хүлээн зөвшөөрөх
боломжгүй түвшинд хэвээр байвал тохирсон хяналтыг боловсруулах хүртэл тухайн ажлыг
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөхгүй юм.
Хэрвээ ажлын багийнхан ажил эсвэл ажлын байранд ээлжээр ажилладаг бол ахлагч нь
ээлжийг шилжүүлэн авч байгаа ажилтанд аливаа нөхцөл байдал эсвэл ажил, ажлын чиглэл
дахь өөрчлөлтийн талаар заавар, зөвлөгөөг ХЭААБ-д нөлөөлж болох сүүлчийн ээлжийн
үеэр өгнө. Орлон ажиллах ахлагч нь энэхүү мэдээллийг ажил эхлэхийн өмнөх
зааварчилгааны хэсэг болгон орлон ажиллах ажлын багт дамжуулна.
Осол болон онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээ
Осол болон онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээг Хямрал болон онцгой байдлын
үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан болно.
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн тохиолдолд
тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт
Эрдэнэ Монгол Бодлого, удирдамжийн гарын авлага 2019-д заасанчлан нэгтгэснийг дор
байгаа хүснэгтэд харуулав.
Доорх хүснэгтэд ХАТ-д хэрэгжүүлж буй ГГҮ-үүд нь Эрдэнэ Монгол Бодлого, журмын гарын
авлага 2019-д заасан ГГҮ-тэй нийцэж байгааг нэгтгэж харуулав. ХАТ нь цаашдын ХЭААБХын менежментийн хэмжүүрүүдийг Төслийн хөгжүүлэлтэд (барилгажилтаас өмнөх үе шат)
уялдуулан тодорхойлсны дагуу Эрдэнэ Монгол нь ХАТ-д чиглэсэн ХЭААБХ-ын нэмэлт
гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (ГГҮ)-г тодорхойлж болно. Мөн үүнд түрүүлэлт болон хоцролтын
үзүүлэлтийг хамруулна.
Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь ахлах удирдлагын төлөөлөгчийг дээр дурдсан
үзүүлэлтүүдэд хяналт тавих, мониторинг хийхэд дэмжих, болон мэдээлэх зорилгоор
томилох ба сар бүр дотоод тайланг тайлагнаж, олон нийтэд дор хаяж жил бүр мэдээлбэл
зохино. Компанийн удирдлага нь ГГҮ тус бүрийн зохих хүрэх түвшинг тодорхойлно. Хүрэх
түвшинг тендерийн материал болон гэрээний бичиг баримтуудын хүсэлтээр дамжин гэрээт
гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгч нарт дамжуулна.
Хүснэгт 3 Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт
Дугаар
OHSS-KPI
01
OHSS-KPI
02

OHSS-KPI
03
OHSS-KPI
04

ГГҮ
Энэхүү төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон
ХЭААБХ-ын гол удирдлагын хяналтын
зөрчлийн нийт тоо
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй
байдал, хамгааллын бодлого болон
журам хэрэгжиж буй байдал, тэдгээрийг
сайжруулахад чиглэсэн тогтмол хяналт.

Хүрэх түвшин
Бууруулах, 0 болгох

Хугацаа алдсан гэмтлийн давтамж

Бууруулах, 0 болгох

Ажлын байрны орчинд хувийн хамгаалах
хэрэгслээр хангасан байдал

Бүх ажиллагсад болон гэрээт
гүйцэтгэгчдийн ажлын байрны
шаардлагад нийцүүлэн 100% хангах

Бодлого болон журмыг 100 хувь
хамгийн сүүлийн хувилбараар
шинэчлэх, мониторингийг заасны дагуу
хийх

Гол хяналтын арга хэмжээ
Гол хяналтын арга хэмжээг дор харуулав.
Хүснэгт 4 Гол хяналтын хэмжүүрүүд
Дугаар
OHSSMon-01

Сэдэв / Төлөв
ХЭААБХ -н
хэмжүүрт
мониторинг хийх

Аргачлал
 Тодорхойлсон аюулын тоо





ХАБ-ын уулзалт

Мөчлөг
Сар бүр

Байршил
ХАТ-ын
уурхайн
талбай

Хуваарьт үзлэг шалгалт
Осолд дөхсөн тохиолдлыг мэдээлэх
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Эрүүл мэндийн
хяналт




Сургалт явуулсан цагийн тоо





Хугацаа алдсан гэмтэл



Учруулсан эд хөрөнгийн хохирлын
давтамж




Нийт осол, гэмтэл (төрөл бүрээр)

Ажилласан цаг (ажилчид болон гэрээт
гүйцэтгэгчид)
Гэмтэл бэртлийн давтамж
Бүртгэж болохуйц осол гэмтлийн
давтамж
Байгаль орчы зөрчлийн давтамж

Хөдөлмөр эрхлэхээс өмнөх эмнэлгийн
үзлэг, тодорхой давтамжтайгаар
эмнэлгийн давтан үзлэг, давтан
шинжилгээнд хамруулах.

Жил
бүр

ХАТ-ын
талбай

Энэхүү төлөвлөгөөний хяналт шалгалт болон сайжруулалт
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг барилгажилтын үед хамгийн багадаа 6 сар тутамд
хянаж шалгана. Үйл ажиллагаа тогтвортой явагдаж байгаа үед энэхүү менежментийн
төлөвлөгөөнд жил бүр хяналт шалгалт хийх ба өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал эсвэл
Эрдэнэ Монгол болон ХАТ-ын үйл ажиллагааны хэрэгцээг тусгах зорилгоор аливаа
шаардлагатай сайжруулалтыг хийнэ.
Төлөвлөгөөг эзэмшиж буй аливаа хүн нь ЭААББООН-ийн удирдлагад ямар нэгэн алдаа,
орхигдуулсан зүйлс болон өөрчлөлтүүдийг олж мэдвэл нэн даруй мэдээлэх хэрэгтэй.
Хэрвээ үйл ажиллагааны горим журамд өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол (ХАТ-ын БОНМСын зохицуулалтын хүрээнд Өөрчлөлтийн журмын менежмент-ээр тодорхойлсны дагуу),
энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг “шаардлагын дагуу” гэсэн үндэслэлтэйгээр шинэчилж
болно.
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СУРГАЛТ
Удиртгал сургалтын хүрээнд ерөнхий мэдлэгээр хангах зорилгоор бүх шаардлагатай
сургалт, шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрны сургалтыг зохион байгуулах.
Удиртгал сургалт
ХАТ-д ажиллаж буй бүх хүмүүс (ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид) ажиллаж эхлэхээс
өмнө гол ХАБЭА, байгаль орчин, олон нийтийн болон бусад шаардлагуудыг онцолсон цогц
төслийн удиртгал сургалтад оролцох шаардлагатай. Удиртгал сургалт нь Эрдэнэ Монголын
дүрэм журам, хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлага, ажилчид болон ажил олгогчдодоо
анхаарал хандуулах үүрэг, ХХХ, ажилд нийцэж буй байдал, онцгой байдлын үеийн болон
нүүлгэн шилжүүлэх журам, аюул ослыг мэдээлэх, уурхайн талбар дахь замын хөдөлгөөний
дүрэм, аюулгүй ажиллагааны анхааруулах тэмдэг, уурхайн талбай дахь радио холбоо
болон онцгой байдлын үеийн дуудлагууд зэрэг ХАБЭА-н талаарх ерөнхий ойлголтыг
хамруулна.
Бүх хүмүүс танилцуулга сургалтаас олгох мэдлэгийг бүрэн гүйцэд ойлгосон эсэхийг шалгах
ба шаардлагатай бол сургалтад дахин суулгана. Удиртгал сургалтыг англи болон монгол
хэлээр явуулна. Эрдэнэ нь танилцуулга сургалтад хамрагдсан бүх хүмүүсийн бүртгэлийг
хийнэ.
Ажлын байрны сургалт
Тодорхой чиглэлээр эсвэл тодорхой ажлын байранд ажиллаж буй хүмүүс нь ХЭААБХ-ын
тодорхой шаардлага болон ААТ-г тусгасан нэмэлт чиглэлийн эсвэл ажлын байрны
танилцуулга сургалтад оролцох эсвэл заавар зөвлөгөө авах шаардлагатай байж болно.
Гүйцэтгэх удирдлага болон хянагчид зэрэг уурхайн талбайд ажиллаагүй зочлогчид нь
зочдод зориулсан танилцуулга сургалтад суух боломжтой ба эдгээр зочдыг зохих ёсны
сургалтад хамрагдаж, зочдыг чиглүүлэх зөвшөөрөлтэй бэлтгэгдсэн хүнээр байнга
дагалдуулна.
Тодорхой ур чадварууд
Эрдэнэ Монгол нь харьцангуй өндөр эрсдэлтэй тодорхой ажлуудыг гүйцэтгэх ажилчдын ур
чадварыг шалгаж, баталгаажуулна.
Эдгээр ур чадваруудад Монгол улсын холбогдох хууль эрх зүйн стандарт эсвэл мэргэшлийн
шалгуур (үнэмлэх болон лиценз) хэрэгцээтэй тохиолдолд хамгийн энгийн суурь шаардлага
болгон заавал эзэмших хэрэгтэй. Хэрвээ төрөөс эдгээрт ямарваа нэгэн стандарт,
мэргэшлийн шалгуур шаардаагүй тохиолдолд Эрдэнэ Монгол нь зохих үйлдвэрийн
стандарт эсвэл мэргэшлийн шалгуурыг тавина. Хэрвээ ажилтны ур чадвар нь
шаардлагатай стандартад дутмаг байвал тухайн ажилтанд сургалт явуулах эсвэл өөр
ажлын байранд шилжүүлэн ажиллуулах зэрэг арга хэмжээг авна.
Эрдэнэ Монгол нь ажилчдын ур чадвар, мэргэшлийн шалгуур, болон сургалтын бүртгэлийг
хийж, хадгалах ба боломжтой тохиолдолд баталгаажуулалт болон дуусах хугацааны
өдрийг бүртгэнэ. Гэрээт гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгчид нь өндөр эрсдэл бүхий
ажилд оролцож байгаа өөрсдийн ажилчдын ур чадварыг харуулсан нотлох баримтыг өгөх
шаардлагатай.
Дараах сургалтыг хамруулна. Үүнд:
•

Шинэ ажилчдын чиглэл өгөх;
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•

Ажлын байрны сургалт;

•

Сэргээх/шинэчлэх/жилийн сургалт;

•

Менежмент болон удирдлагын сургалт;

•

Инженерийн аюулгүй ажиллагааны сургалт;

•

Гэрээт гүйцэтгэгчдийн сургалт;

•

Аюулын үеийн харилцааны сургалт;

•

Аюулыг таних сургалт.

Шаардлагатай тохиолдолд аюулгүй байдлын сэдэв, мэдлэгийг сургалтын бүх хөтөлбөрт
багтаах.
Мэдлэг олгох
Эрдэнэ Монгол нь төслийн хугацаанд аюулгүй ажиллагааны уулзалт, аюулгүй ажиллагааны
самбар, аюулгүй ажиллагааны үүрэг даалгавар болон зурагт хуудсуудыг кемп, оффис,
бусад ажлын талбаруудад байршуулах，зохион байгуулах зэрэг олон төрлийн форумыг
ашиглан ХАТ-д ажиллаж буй бүх ажиллагсдад ХЭААБХ-ын асуудлын талаар мэдлэг олгож,
сурталчилна. Мэдээлэл нь англи болон монгол хэл дээр байна. Оруулсан асуудлууд нь
тодорхой ажлын байранд чиглэгдэх хэдий ч ихэнхдээ дараах зүйлсийг багтаана. Үүнд:
•

Төсөл эсвэл бусад үйлдвэрлэлийн салбарын хүрээнд үүссэн зөрчил, болон
осол, аюулын талаар мэдлэгээ хуваалцах

•

Харилцан анхаарал халамж тавих;

•

Аюулыг таних болон мэдээлэх;

•

ХХХ-ийн зохистой хэрэглээ; болон

•

Үйл ажиллагааны тогтсон журам.
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АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний нийцлийг жил бүрийн дотоод аудитын хөтөлбөрөөр
хянах ба Эрдэнэ Монгол нь тус менежментийн төлөвлөгөө төслийн ЭМААБООН-ийн
Менежментийн системийн шаардлагад бүх талаараа нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх
зорилгоор аудитыг хийх юм (ХАТ-ийн БОНМТ болон ХААЭА-г оролцуулаад).
Аудитын хяналт шалгалтаар илэрсэн бүх зөрчил, үл нийцэл нь ХАТ-ийн ЭМААБООН-ийн
менежментийн системийн шаардлагын дагуу нэг бүрчлэн мэдээлэгдэнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Эрдэнэ Монголын аудитын хөтөлбөрийн
нэг хэсэг болгон гадны аудитыг тогтмол хийлгэх ба шаардлагатай гэж үзвэл Төслийн
зээлдүүлэгч талууд аудитыг тусад нь хийнэ.
Бүртгэл хөтлөх
Аудитын, хяналт шалгалт болон ослын бүртгэлийг Эрдэнэ Монгол журмын дагуу удирдан
явуулна.
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй
дараах агуулгуудын давхцалтай.
Хүснэгт 5 Бусад менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй агуулгын хувьд давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр
Агаар мандлын ялгаралтын менежмент
төлөвлөгөө.
Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн
төлөвлөгөө
Аюултай
төлөвлөгөө

материалын

менежмент

Тээврийн менежмент төлөвлөгөө
Хүний нөөцийн менежмент төлөвлөгөө,
Туслан гүйцэтгэгч ба худалдан авагчийн
менежмент төлөвлөгөө
Гамшиг онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний төлөвлөгөө

Давхардал / холбоотой байдал
ХАТ-ын
үйл
ажиллагаанаас
үүдэлтэй
тоосжилтыг хянах ажилчдын менежмент
ХАТ-ын үйл ажиллагаанаас үүссэн дуу чимээг
хянах ажилчдын менежмент төлөвлөгөө
Ажилчдыг аюултай хог хаягдалд өртөхөөс
хамгаалах
Төслийн зам тээврийн хэрэгслийн эргэн тойрон
дахь хяналт, зам тээврийн ослыг багасгах
Эрдэнэ Монгол ба гэрээт ажилчдын зан байдал

ХЭМАA-аас үүдэлтэй хямрал, онцгой байдал

Дээрх менежментээс гадна нэмж бусад дэмжих шаардпагатай журам боловсруулж болно.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
ББХ

Боломжит бага хэмжээ

НБ

Нөлөөллийн бүс

БУ

Бичил уурхай

ЕСБХБ

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк

Эрдэнэ

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

БОНМС

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем

ЕХ

Европын холбоо

ОУСТ

Олон улсын сайн туршлага

ААШ

Ажлын аюулын шинжилгээ

ХАТ

Хөндий алтны төсөл

ХЭМАА

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа

ХЭМАБ

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал

ХХХ

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

ААТ

Аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөө
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харилцаа холбооны
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2020 оны дөрөвдүгээр сар

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк нь (ЕСБХБ) “Эрдэнэ Монгол ХХК” -ын (цаашид
компани гэх) Хөндий Алтны төслийн (ХАТ) бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаанд зориулан
санхүүжилт олгосон.
ЕСБХБ-аас тус төсөлд Ангилал “А” -г тогтоож, төслийн Байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ) хийх, Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг
боловсруулах шаардлага тавьсан байна. Энэхүү баримт бичиг нь ЕСБХБ-ны 2014 оны
Байгаль орчин, нийгмийн бодлогын (БОНБ)1 Гүйцэтгэлийн Шаардлага 10 буюу Мэдээллийн
ил тод байдлыг хангах ба оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны дагуу боловсруулсан
Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөөг (ОТХХМТ)
танилцуулна.
Хэрэв шаардлагатай тохиолдолд, барилга угсралтын үе шат эхлэхээс өмнө дэлгэрэнгүй
ОТХХМТ-г боловсруулж болно.
Зорилтууд
Энэхүү төлөвлөгөөний зорилтууд нь:

1

•

Оролцогч талуудын үр дүнтэй хамтын ажиллагаатай холбогдох
стандартуудыг тодорхойлох;

•

Оролцогч талууд болон тэдгээрийн ашиг сонирхол, ач холбогдол бүхий
асуудлуудыг тодорхойлох;

•

Өнөөг хүртэл хийгдсэн оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, ЕСБХБ-ны
Гүйцэтгэлийн Шаардлага 10-т нийцүүлэн гүйцэтгэсэн нэмэлт хамтын
ажиллагаануудыг тодорхойлох;

•

Оролцогч талуудтай сайн харилцаа холбоо үүсгэхэд дэмжлэг үзүүлэх буюу
ирээдүйд оролцогч талуудтай харилцан уялдаа холбоотой ажиллах
системчилсэн арга барилыг ашиглах.

•

Байгаль орчин, нийгмийн холбогдолтой мэдээллийг олон нийтэд ил тод
болгох, төслийн оролцогч талуудтай ач холбогдол бүхий хэлэлцүүлгүүдийг
зохион байгуулж, онцлон тэмдэглэсэн санал хүсэлтүүдийг харгалзан авч
үзэх.

•

Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд оролцох албан тушаалууд,
тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, төсөлд уг ажлыг хэрхэн нэгтгэх
талаар тусгах;

•

Хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг тодорхойлох;

•

Оролцогч талуудын санал бодлыг хүлээн авах, тэдгээрийг цаг хугацаанд үр
дүнтэй шийдвэрлэх санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг боловсруулах.

ЕСБХБ нь 2019 онд Байгаль орчин, нийгмийн бодлогыг боловсруулсан бөгөөд тус бодлого нь
2020 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хүчинтэй болох тул 2014 оны бодлогын баримтыг энэхүү төсөлд
ашигласан болно.
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Хамрах хүрээ
ОТХХМТ нь дээр дурдсан зорилтуудын хүрээнд оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа,
тэдгээрийн үр дүнг баримтжуулах, төслийн дараагийн үе шатуудад оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааг чиглүүлж, баримтжуулах зорилготой юм2. Энэ нь орон нутгийн Байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ), ЕСБХБ-ны 2014 оны БОНБын БОННҮ-ийн шаардлагуудыг хамрах бөгөөд төслийн барилга угсралт, үйл ажиллагааны
үе шатанд баримтлах аргуудыг тодорхойлсон болно. ОТХХМТ-г компанийн төсөл хэрэгжиж
буй газарт олон жилийн туршид хийгдсэн хамтын ажиллагаанд тулгуурлан боловсруулсан
болно.
Мэдээллийг ил тод болгох ерөнхий арга
Компани нь ЕСБХБ-ны ГШ10-т заасны дагуу мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, оролцогч
талуудын хамтын ажиллагаа зэргийг төслийн бэлтгэл ажлын үе шатнаас төслийн
хэрэгжилтийн нийт хугацаанд үргэлжлэх тогтмол явагдах шаардлагатай процесс гэж үздэг.
Энэхүү баримт бичиг нь төсөл хэрэгжих нийт хугацаанд оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааны шаардлагууд, практик ажлууд, төслийн үр дүн, төслийн зохион байгуулалт
болон үйл ажиллагаанд үүссэн өөрчлөлтүүдийг тусгасан тогтмол шинэчлэлт хийгдэж,
ашиглагдаж байх “амьд” нөөц юм.
Састайнабилити Ийст Эйжия ХХК (СИЭ компани) нь энэхүү төлөвлөгөөг ЕСБХБ-ны
бодлогын дагуу БОННҮ-ний нэгэн хэсэг болгож бэлтгэн боловсруулсан.
•

ЕСБХБ-ны БОНБ (2014 он), ГШ10;

•

ЕСБХБ-ны Олон нийтийн мэдээллийн бодлого (2014 он).

Тус төлөвлөгөөг компанийн 2006 онд хайгуулын ажлыг эхлүүлснээс хойш хийгдсэн
оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанууд болон Монгол улсын хуульд заасан шаардлагын
дагуу БОНБНҮ-ийн нэг хэсэг болгон хийсэн хамтын ажиллагаанд үндэслэн боловсруулсан.
ЕСБХБ нь тус төлөвлөгөөг Ангилал “А”-ын шаардлагад нийцүүлэх зорилгоор БОННҮ-ийн
баримт бичгийн нэг хэсэг болгон танилцуулна.
Хамрах хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн барилга угсралт, үйл ажиллагаа, хаалтын үе
шатанд туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын гүйцэтгэх ажлууд болон компанийн бүхий л үйл
ажиллагааг хамарна. Энэхүү баримт бичигт компанийн оролцогч талуудын хамтын
ажиллагаа, харилцаа холбоонд ашиглах аргууд, амлалтуудыг тусгасан болно.

2

БОННҮ-ийн Бүлэг A6-д тодорхойлсон болно.
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ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Төслийн танилцуулга
ХАТ нь Монгол улсын Баянхонгор аймагт байрлах бөгөөд Улаанбаатар хотоос баруун өмнө
зүгт 980 км, Баянхонгор хотоос өмнө зүгт 300 км зайд байрладаг. ХАТ нь хоорондоо 16 км
зайтай Хөндий болон Цэнхэр Номин гэх ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий газруудаас
бүрдэнэ. ХАТ-ын талбай нь Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын нутагт дэвсгэрт харьяалагддаг
бөгөөд талбайгаас хамгийн ойрын хот суурин газрууд нь (сумын төвүүд) зүүн хойд зүгт 70
км, хойд зүгт 80 км-т байрладаг байна (Зураг 1). Баян Хөндийн талбайд эхлээд
боловсруулах үйлдвэр болон бусад уурхайн үйл ажиллагааг дэмжих дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.
Алтан Нар уурхайн бүтээн байгуулалтыг 7 дахь жилээс эхлүүлэх бөгөөд цөөн тооны
барилга байгууламжтай үйл ажиллагаа явуулна. Баян Хөндийн уурхайн ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн талбай болон Шинэжинст сумын төвийн хооронд байрлах нийтийн эзэмшлийн
замыг ашиглах бөгөөд Баян Хөндийн усны хангамжийн төлөвлөгдсөн цооног хийх газар нь
ХАТ-ийн талбайгаас 2-5 км зайд байрлаж байна.
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Зураг 1 Хөндий Алт төслийн байршил
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Хөндий Алтны төсөл
Төслийн талбай нь “шинээр бүтээн байгуулалт хийгдэх” газар бөгөөд тус газарт компанийн
өмнөх хайгуулын ажилд ашиглаж байсан цөөн тооны түр байгууламжууд байрладаг ба
газар нутгийн хувьд ойролцоох газруудтай ижил төстэй байна. Төслийн үйл ажиллагааны
үе шатанд уурхайн талбай нь тусгаарлагдсан газар болж, сайт дээр ажилчдын байрлах
байр сууц байгуулагдах бөгөөд ажилчдыг нисэх онгоц, автомашинаар тээвэрлэнэ. Баян
Хөндий талбайд эхлээд боловсруулах үйлдвэр болон бусад уурхайг дэмжих дэд бүтцийг
хөгжүүлэх ба Алтан Нар орд газрыг цөөн тооны барилга байгууламжтай ашиглана. Энэхүү
төслийн ашиглалтын хугацаа 10 жил байна.
Сайтын ерөнхий төлөвлөгөө
Төслийн уурхайн төлөвлөгөө нь ил уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаатай байна.
Олборлолтын үйл ажиллагаанд гидравлик экскаваторуудыг ашиглана. Өрөмдлөг болон
тэсэлгээ хийгдсэн материалыг ачааны машинаар тээвэрлэж, хүдрийг Баян Хөндийд
байрлах боловсруулах үйлдвэрт хүргэх бөгөөд хаягдал шороог цооногуудын хажуугийн
нэгдсэн хог хаягдлын байгууламжид (НХХБ) хадгална.
Хөндий Алтны төслийн талбайн уурхайн байгууламжууд
Ажилчдын байр: Барилга угсралт болон үйл ажиллагааны үе шатанд уурхайн талбайд
ажиллах ажилчдын байрыг Баян Хөндийн ил уурхайгаас хойд зүгт 4 км зайтай байгуулна.
Хүдэр боловсруулах үйлдвэр: Төслийн зохион байгуулалтад хүдрийн боловсруулалтыг
тээвэрлэн хүргэх зарчмаар хэрэгжүүлнэ. Тээвэрлэх хүдрийг нэг үе шаттай хэлхээгээр
дамжуулан буталж, SAG (Semi Autogenous Grinding) арга болон тээрмийн бөмбөлгийг
ашиглан тээрэмдэнэ. Тээрмийн хэлхээгээр дамжсан бүтээгдэхүүнийг “elution and an
electrowinning circuit producing dore”-ын уламжлалт уусгах аргыг ашиглаж алтыг (Алтан Нар
ордын хувьд мөнгийг авахад) салгаж авна. Хаягдал хүдрийг өтгөрүүлэгчээр дамжуулан ус,
цианидыг салгаж авах ба хоргүйжүүлсэн цианидын хэмжээг бууруулна. Өтгөрүүлсэн
хаягдал хүдрийг хоргүйжүүлж, шүүж, уурхайн хаягдал овоолгод тээвэрлэн хадгална.
Боловсруулах байгууламжид уурхайн хэмжээнээс хамаарч захиргааны оффис болон
агуулахыг байгуулна.
Хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж: ХАТ-д хаягдал чулуу болон хүдрийг хадгалахад
нэгдсэн хог хаягдлын байгууламжийг (НХХБ) ашиглана. НХХБ-г урт хугацааны байгаль
орчинд үзүүлэх болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, хаягдал овоолгыг бүтцийн бат бөх чанарыг
сайжруулах, эрдсийн хаягдлыг байгаль орчин дахь ул мөрийг багасгах зорилгоор зохион
байгуулна.
Нэвтрэх зам: Баян Хөндий талбай болон Шинэжинст сумын хоорондын авто тээврийн замд
хэсэгчилсэн засварыг хийж гүйцэтгэх ба барилга угсралт, үйл ажиллагааны үе шатанд
ханган нийлүүлэлтэд ашиглах үндсэн зам болгон ашиглана.
Усан хангамж: Уурхайн усан хангамжийг Баян Хөндий ордоос өмнө зүгт 2-5 км зайтай гүний
усны эх үүсвэрээс татан авахаар төлөвлөж байна. Усан хангамжийн нийлүүлэлтийг
ашиглахад цооног болон усны хоолойг барьж байгуулна. Уурхайн талбайд ундны усыг урвуу
осмосис аргаар боловсруулан савлаж, хэрэглэнэ.
Цахилгаан эрчим хүчний хангамж: Дизель болон нарны эрчим хүчээр ажиллах цахилгаан
станц нь уурхайн 6 мВт хүртэлх хэрэгцээ шаардлагыг хангах бөгөөд 1 мВт-ийн хүчин
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чадалтай 7 генератораас бүрдэнэ. Мөн ажилчдын байрыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах
зорилгоор нэмэлт 1 мВт-ийн хүчин чадалтай дизель станцыг суурилуулна.
Уурхайд дэмжлэг үзүүлэх бусад байгууламжууд: Газар дээрх хог хаягдлын лэндфил,
хаягдал усны боловсруулах байгууламж, дулаан үйлдвэрлэх нүүрсээр галладаг 3 уурын
зуухыг барьж байгуулна. Мөн нэмэлт байгууламжуудад хүнд оврын машин техникийн
засварын газар, агуулах, дэлгүүр, уурхайн оффисын барилгууд багтана.
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ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА,
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ТАВИГДАХ
ШААРДЛАГУУД
Танилцуулга
Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад ЕСБХБ-ны
2014 оны БОНБ-ны шаардлагын дагуу Монгол улсын хууль тогтоомжид заасан
шаардлагууд болон олон улсын сайн практик ажлуудыг мөрдөж ажиллана. Тэдгээрийг
дараах хэсгүүдэд тайлбарлав.
Монгол улсын холбогдох шаардлагууд
Монгол улсын хэмжээнд гол оролцогч талуудтай хийх хамтын ажиллагаатай холбоотой
заалтуудыг дараах хууль тогтоомжуудад тодорхойлсон ба тэдгээрийг БОННҮ-ний
тайлангийн Бүлэг A2 Бодлого, эрх зүйн тогтолцоо хэсэгт тусгасан болно.
•

Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай (БОНБНҮ)
хууль (1998 он баталж, 2001, 2006, 2012 онуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан);

•

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995 он баталж, 2012 онд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулсан);

•

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын А-03 тушаал (2014 оны 1-р сарын 06).

Түүнчлэн, БОНБНҮ-ний үр дүнг танилцуулах, орон нутгийн ард иргэдтэй хэлэлцүүлэг зохион
байгуулахад дараах тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
•

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын А-117 тушаал (2014 оны 9-р сарын
04).

ЕСБХБ-аас тавигдах шаардлагууд
ЕСБХБ нь байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой хөгжлийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд дараах
баримт бичигт оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд тавигдах шаардлагуудыг тусгасан
болно.
•

Байгаль орчин, нийгмийн бодлого (2014)

•

Олон нийтийн мэдээллийн бодлого (2014).

•

ГШ 10 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ба оролцогч талуудын хамтын
ажиллагаа (2014)

ЕСБХБ-ны БОНБ нь Европын Холбооны холбогдох захирамжуудыг дагаж мөрдөхийг
шаарддаг.
ЕСБХБ-ны Байгаль орчин, нийгмийн бодлого (БОНБ) (2014)
БОНБ-д ЕСБХБ-ны ил тод байдлыг эрхэмлэх зарчим, үүрэг хариуцлага, оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааг тодорхойлдог. ЕСБХБ нь өөрийн харилцагчдыг төслийн нөлөөлөлд
өртөж болзошгүй/ашиг сонирхол хөндөгдөх оролцогч талуудыг тодорхойлох, төсөлтэй
холбоотой үүсэж болох нөлөөлөл, холбогдох асуудлуудын талаар мэдээллийн ил тод
байдлыг хангах, тухайн орон нутгийн соёлд тохирсон хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахыг
шаарддаг. Оролцогч талуудтай төслийн болзошгүй нөлөөллийн хувь хэмжээтэй
пропорционал байхаар хамтран ажиллана.
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ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 10 (2014)
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг тодорхойлох
ЕСБХБ-ны ГШ10 нь хүрээлэн буй орчин, нийгмийн асуудлыг амжилттай удирдан зохион
байгуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж, хариуцлагатай харилцааг бий болгох, гол оролцогч
талуудын хамтын ажиллагааг дэмждэг. ЕСБХБ-ны Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах,
оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны ГШ10 -д доорх шаардлагуудыг тусгасан байдаг.
Оролцогч талуудын оролцоо, хамтын ажиллагаанд тавигдах шаардлага
•

Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд дараах элементүүдийг тусгана:
оролцогч талуудыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааг төлөвлөх, мэдээллийг нээлттэй болгох, ач холбогдолтой
хэлэлцүүлэг хийх, санал гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг хэрэгжүүлэх,
холбогдох оролцогч талуудад тогтмол тайлагнах.

•

Харилцагч нь оролцогч талуудыг цаг үеийн, ойлгомжтой, хүртээмжтэй, утга
учиртай, үр дүнтэй, соёлын хувьд зохистой, аливаа хөндлөнгийн оролцоо,
авилга, айлган сүрдүүлгээс ангид мэдээллээр хангах оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааг зохион байгуулна.

•

Төслийг боловсруулахад оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг аль болох
эрт эхлүүлэх бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн хугацааны туршид үргэлжилнэ.
Төслийг боловсруулах бүх үе шатанд оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааны шинж чанар, давтамжийг тухайн төслийн мөн чанар, цар хүрээ,
байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөө, нийгмийн эрсдэл, нөлөөлөл, оролцогч
талуудын ашиг сонирхлын түвшинтэй пропорционал байлгана. Харилцагч нь
олон улсад мөрдөгдөх хууль тогтоомжид заасан шаардлага, тухайн улсын
хууль тогтоомжийн шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө.

•

Харилцагч нь оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, түүнд
хяналт тавих ажилтнуудын үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг тодорхойлж,
ажилтнуудыг томилно.

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад тавих шаардлагууд
•

Төсөлд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл үүсэх тохиолдолд харилцагч нь
төслийн холбоотой эрсдэл, нөлөөлөл болон боломжуудын талаар
мэдээллийг оролцогч талуудад мэдээлнэ. Харилцагч нь оролцогч талуудад
дараах мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллана.
o

Төслийн зорилго, шинж чанар, цар хүрээ, үргэлжлэх хугацаа;

o

Оролцогч талуудад учирч болзошгүй эрсдэлүүд, түүнд нөлөөлж
болзошгүй нөлөөлөл, эмзэг бүлгүүдэд пропорционал бус байдлаар
нөлөөлж болзошгүй нөлөөллүүд болон тэдгээрийг бууруулах арга
хэмжээ;

o

Төлөвлөсөн оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны явц болон
оролцогч талуудын оролцох боломж, арга замууд;

o

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хуваарь, зохион байгуулах
газар, хэлэлцүүлгийн огноо, уулзалтын товыг мэдээлэх процесс; болон
санал гомдлыг шийдвэрлэх процесс.
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•

Мэдээллийг тухайн орон нутгийн хэл дээр, тухайн соёлд нийцүүлж,
нөлөөлөлд өртсөн аливаа бүлгийн хэрэгцээ шаардлагууд, төслөөс
пропорционал бус нөлөөлөлд өртсөн болон тодорхой мэдээлэл
шаардлагатай байгаа хүн амыг (хөгжлийн бэрхшээлтэй байдал, бичиг үсэг
тайлагдсан байдал, хүйс, хөдөлгөөнт байдал, хэл соёлын зөрүү, хүртэмж)
харгалзан авч боловсруулах ба ил тод байдлыг хангаж ажиллана.
Шаардлагатай тохиолдолд, үүсэж болзошгүй айдас, дарамт шахалтаас
урьдчилан сэргийлж гуравдагч талаар мэдээллийн хүргүүлж болно.

ЕСБХБ -ны олон нийтийн мэдээллийн бодлого
ЕСБХБ-ны Олон нийтийн мэдээллийн бодлогод (2014) ЕСБХБ-ийг өөрийн стратеги,
бодлого, үйл ажиллагааны талаар илүү сайн ойлголтыг өгөх зорилгоор хэрхэн мэдээллийн
ил тод байдлыг хангах, оролцогч талуудыг оролцуулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
талаар нарийвчлан тодорхойлдог. ЕСБХБ-ын Олон нийтийн мэдээллийн бодлогод заасан
шаардлагуудыг доор харуулав.
•

Төсөлд өртөж болзошгүй хүмүүс эсхүл бүлэг (үүнд өртөмтгий хүмүүс, бүлэг
багтана), бусад сонирхогч оролцогч талуудыг тодорхойлох;

•

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, ач холбогдол бүхий хэлэлцүүлгээр
байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй оролцогч талуудтай
хамтран ажиллаж байгаа эсэхийг хангаж ажиллах;

•

Төслийн хэрэгжилтийн явцад байнга хамтран ажиллаж, оролцогч талуудтай
сайн харилцаа тогтоох.

Зарим төрийн болон хувийн хэвшлийн төслийн байгаль орчны нөлөөллийг
үнэлэх тухай Европын Холбооны захирамж 2011/92 /ЕХ, 2014/52/ЕХ-оор
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (БОНҮ захирамж)
БОНҮ-ний захирамж болон түүний нэмэлт өөрчлөлтүүд нь үр дүн шийдвэр гаргалтад олон
нийтийн оролцоо, төрийн бус байгууллагууд, холбоодын оролцоог онцолсон байна.
Түүнчлэн олон нийтийн мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах
үүднээс байгаль орчны талаарх мэдээллийг цаг тухайд цахим хэлбэрээр авах боломжтой
байлгахыг шаарддаг байна. Түүнчлэн, тус захирамжид олон нийтийн санал хүсэлтийг авах
зорилгоор нөлөөллийн үнэлгээний баримт бичгийг нээлттэй болгохыг шаарддаг байна.
Хэлэлцүүлэгт оролцох олон нийтэд бэлтгэл ажил хийх, оролцох боломжийг олгох хугацааг
олгоно. Хэлэлцүүлгийн үр дүнг тэмдэглэж, төслийг боловсруулахад харгалзан авч үзнэ.
Улсын болон ЕСБХБ-ны шаардлагуудын зөрүү
Монгол Улсад хэрэгжиж буй хууль тогтоомжууд нь ЕСБХБ-ын олон нийтийн хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах, оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд тавигдах шаардлагуудтай
нийцэж байгаа боловч хэд хэдэн зөрүүтэй байна. Монгол улсын хууль тогтоомжид заасан
шаардлагуудад оролцогч талуудыг нарийвчлан тодорхойлох, ач холбогдол өгөх, эрх мэдэл
олгосон хэлэлцүүлгийг хийж гүйцэтгэх талаар заалтуудыг тусгаагүй байдаг. Түүнчлэн санал
гомдлыг шийдвэрлэх механизмд тавигдах тодорхой шаардлага бүхий заалт байдаггүй
байна.
ОТХХМТ -нд дээр дурдсан бүх шаардлагыг харгалзан авч үзсэн бөгөөд ЕСБХБ-ны оролцогч
талуудын хамтын ажиллагаа, санал гомдлыг шийдвэрлэхэд мөрдөж буй бодлого журмын
дагуу тавигдсан стандартууд, оролцогч талуудтай хийгдэх хамтын ажиллагааны
ERD001_D13_Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө.docx

Хуудас 9

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

шаардлагуудыг хангах хэлэлцүүлэг, санал гомдлыг зохицуулах процессыг тодорхойлсон
болно.
Энэхүү төлөвлөгөө болон БОННҮ-ийн баримт бичгүүдийг ЕСБХБ-ны вэбсайт болон орон
нутагт олон нийтийн санал бодлыг хүлээн авах зорилгоор нийтэд нээлттэй болгоно. Уг
төлөвлөгөөг төслийн барилга угсралт болон үйл ажиллагааны үе шатны явцад цаашид
боловсруулж болно.
Компанийн холбогдох бодлого, журам, стандартууд
Компанийн холбогдох бодлого, журмыг доорх хэсэгт танилцуулав.
Оролцогч талуудын харилцаа ба тогтвортой ажиллагааны бодлого
Тус бодлогын зорилго нь компанийн оролцогч талуудын харилцаа, хамтын ажиллагаа
болон тогтвортой ажиллагааны уялдаа холбоог зохицуулах юм. Тогтвортой байдал гэдэг нь
компанийн хайгуулын ажил, олборлолтын үйл ажиллагааны явцын эдийн засаг, байгаль
орчин, нийгэм, засаглалын гүйцэтгэлийг хэлнэ. Тогтвортой ажиллагааны гүйцэтгэлийг
зургаан үндсэн чиглэлээр тодорхойлж, хэмждэг.
•

Компани, түүний үйл ажиллагааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх;

•

Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих;

•

Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйг дэмжих;

•

Ажилчдын ур чадвар, боловсролыг дээшлүүлэх;

•

Бизнесийн ёс зүйтэй практикийг хэвшүүлэх;

•

Байгаль орчны нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах.

Компани нь төслийн эрэл хайгуулын үе шатнаас эхлүүлэн хаалтын үе шат хүртэл үе шат
бүрт хэрэгжүүлэх стратегид зохих өөрчлөлтүүдийг хийж ажиллана3.
Олон нийтийн харилцааны бодлого
Тус бодлого нь олон нийттэй сайн харилцаа тогтоох, түүнийг бий болгох компанийн
баримтлах аргыг тодорхойлно.
Олон нийтийн харилцаанд байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, холбогдох бүх эрсдэлийг
бууруулах системчилсэн, идэвхтэй компанийн удирдлагыг бий болгохыг шаарддаг.
Компани нь тухайн төслийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан олон нийтийн нарийвчилсан
бодлого, журамыг олон нийтийн харилцааны бодлогын дагуу боловсруулах шаардлага
тавьж ажилладаг бөгөөд энэ төслийн хүрээнд мөрдөж ажиллах үндсэн дүрэм журам болдог.
Компани нь календарийн жил бүрд олон нийтийн харилцааны төлөвлөгөөг боловсруулж,
хийгдэхээр төлөвлөгдсөн ажлууд, гүйцэтгэлийн зорилтууд, шаардлагатай нөөц зэргийг
тодорхойлж ажиллана.
Оролцогч талуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгуулах бодлого
Тус бодлого нь компанийн оролцогч талуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хүрээг
тодорхойлно.
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Компани нь ашигт малтмалын төсөл тус бүрийн үргэлжлэх хугацааны туршид оролцогч
талуудтай идэвхтэй харилцааг тогтоож, хамтран ажиллана.
Онц чухал барилга байгууламжтай холбоотой шийдвэр гаргах процесст төслийн үр ашиг,
холбогдох зардлуудын талаар сайн мэдээлэлтэй оролцогч талууд тухайн ажлыг хүлээн
зөвшөөрөх магадлал өндөр байдаг.
Санал гомдлыг шийдвэрлэх бодлого
Хэсэг 8.2-оос санал гомдлыг шийдвэрлэх бодлогын гол заалтуудыг үзнэ үү.
Засгийн газрын харилцааны бодлого
Компани нь орон нутаг, аймаг, улсын түвшин дэх иргэний болон сонгуулиар сонгогдсон
төрийн байгууллагуудтай мэргэжлийн харилцаа холбоог бий болгож, түүнийг хадгалж
ажиллана. Компанийн бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаанд засгийн газраас олон төрлийн
зөвшөөрөл, лиценз, батламж, санал бодлыг авч, хамтран ажиллах шаардлагатай болно.
Компани нь орон нутгийн захиргаатай засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хамтран
ажиллах боломжуудыг судалж ажиллана. Компани нь Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
байдлын санаачилгын тайлагнах хүрээ, удирдамжийн дагуу жил бүр төр захиргааны
байгууллагуудтай хийгдсэн бүх гүйлгээ болон төлбөрийг нийтэд ил тод мэдээлнэ.
Гадаад харилцааны бодлого
Компани нь байгууллагын албан ёсны гадаад харилцаа, мэдээлэл түгээх ажиллагаанд
өөрийн арга барил, тогтоол, дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.
Хэвлэл мэдээллийн харилцааны бодлого
Компани нь гадны хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, сэтгүүлчид, сонин хэвлэл, өргөн
нэвтрүүлгийн төлөөлөгчид, чөлөөт болон сайн дурын сошиал мэдээ мэдээлэгч хүмүүстэй
харилцахад өөрийн боловсруулсан арга барил, протокол, дүрэм журмыг дагаж мөрдөнө.
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Хуудас 11

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХИЙГДСЭН ӨМНӨХ ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААНУУД
Танилцуулга
Энэ хэсэгт БОННҮ-ийн Бүлэг A6 Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хэсэгт
тодорхойлсон оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны тодорхойлолттой нийцсэн өнөөг
хүртэл хийгдсэн оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг
танилцуулна.
Компанийн хувьд нутгийн засаг захиргаа, ард иргэд, байгууллагуудтай хамтран ажилласан
15 жилийн түүхэн туршлагатай. Компани нь 2004 оноос хойш Монгол улсад хайгуулын
төслийн ажлуудад 50 гаруй сая ам.долларыг зарцуулсан бөгөөд хэд хэдэн орд газруудыг
илрүүлсэн байна. Нэгдүгээрт, 2015 онд ашигт малтмалын нөөцийн тооцооллоор алтхолимог металлын нөөц бүхий Алтан Нар ордыг илрүүлсэн. Үүний дараагийн жилд Хөндий
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд талбайн өмнө зүгийн хэсэгт анхны хайгуулын
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. 2018 онд ашигт малтмалын нөөцийн тооцооллоор Баян
Хөндийн алтны ордыг танилцуулсан. 2019 онд Хөндий хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл болгож, Алтан Нар орд (цаашид ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл болгон шилжүүлэх) газрыг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн. Мөн 2019 онд Баян
Хөндий ордын урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулж, Алтан Нар ордын эдийн засгийн үнэлгээг
шинэчилсэн. 2019 оны эцсээр Баян Хөндийн ТЭЗҮ-ийн дэлгэрэнгүй судалгааны ажлуудыг
эхлүүлсэн байна.
Төслийн байгаль орчин, нөлөөллийн үнэлгээний ерөнхий үнэлгээ болон Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний бичиг баримтуудыг Монгол улсын хууль
тогтоомжид заасны дагуу зохион байгуулах олон нийтийн хэлэлцүүлэгт танилцуулна.
Түүнчлэн, компанийн хайгуулын ажил, орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг
үзүүлэх ажлын хүрээнд Бритиш Колумбын Их Сургуулиас орон нутгийн ард иргэдтэй
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ажилласан байна. Компани нь тухайн бүс нутагт хийсэн
хайгуулын ажлын хугацаанд орон нутгийн захиргаа, ард иргэдтэй өргөн хүрээнд хамтран
ажиллаж ирсэн байна. Уг хамтын ажиллагааг доорх дэд хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй
тодорхойлсон болно.
Монгол Улсын Байгаль орчны нөлөөлийн ерөнхий үнэлгээ (БОНЕҮ), БОНБНҮийн хуулийн тогтоомжууд
Эко Трейд ХХК нь 2016 болон 2017 онуудад БОНЕҮ, БОНБНҮ-г гүйцэтгэсэн бөгөөд
тэдгээрийг танилцуулах олон нийтийн хэлэлцүүлгээр дараах асуудлуудыг тодорхойлсон
байна.
•

Бэлчээрийн талбайд үүсэж болзошгүй эвдрэл, сөрөг нөлөөллүүд нь
бэлчээрийн багтаамжийг бууруулж болзошгүй;

•

Замын зохицуулалтгүй хөгжүүлэлт хийх нь орон нутгийн хөрсний чанарт
нөлөөлж болзошгүй;

•

Уул уурхайн үйл ажиллагаа, уурхайн зам тээврийн хөдөлгөөн нь орон
нутгийн хэмжээнд тоосжилт үүсгэж болзошгүй;

•

Орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил, ханган нийлүүлэх сүлжээ, хөдөлмөр
эрхлэх боломжуудад эерэг нөлөөлөл үүснэ;
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Хуудас 12

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

•

Уул уурхайн компаниуд болон орон нутгийн иргэдийн хооронд усны худгууд,
ус болон бэлчээрийн газруудыг хамгаалах, хүрээлэн буй орчныг цөлжилтөөс
хамгаалахад хамтран ажиллах боломжтой.

Баян Хөндийн БОНБНҮ-ийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг холбогдох засаг захиргааны
шийдвэрээс хамааран 2020 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна.
Тус хэлэлцүүлэг нь үндсэн хоёр зорилготой байна: 1) төсөл, үүсэж болзошгүй нөлөөллүүд,
хэрэгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөний талаар багийн ард иргэдэд мэдээлэл өгөх, 2)
нутгийн иргэдийг төслийн менежментийн төлөвлөгөө болон нөлөөллийг бууруулах
ажлуудад нэмэлт мэдээлэл оруулах боломжийг бүрдүүлэх. Хэлэлцүүлэгт нийт 50 хүн
оролцуулах бөгөөд баг, сум, аймгийн түвшний орон нутгийн захиргаанаас төлөөлөгчид
оролцоно.
Их Британийн Колумбын Их Сургуулийн хэрэгжүүлсэн оролцогч талуудын
хамтын ажиллагаа болон судалгаа шинжилгээ
Тус сургуулийн судлаачдын хэрэгжүүлсэн оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хоёр
судалгааны нийтлэлд баримтжуулсан байна (Фрейзер, 2019 болон Фрейзер, 2018). Тус
судалгааны хүрээнд малчин өрхүүд, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, иргэний
нийгэмлэгийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллагууд, аж үйлдвэрийн түншүүдтэй зорилтод
бүлгийн хэлэлцүүлэг болон гол мэдээлэгчийн ярилцлагуудыг хийсэн байна. Тус ажлуудаар
тэмдэглэсэн чухал сэдэв, асуудлуудаас дурдвал:
•

“Нутгийн ард иргэдтэй хамтран ажилласан нь компани болон оролцогч
талуудад эерэг үр дүнг бий болгосон. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь
компанийн олон нийтийн үйл ажиллагаанд итгэдэг бөгөөд төслийн
төлөвлөлтийг боловсруулах процесст нутгийн ард иргэдийг харгалзан авч
үздэг гэж хариулжээ.”

•

“Малчдын хувьд Баянхонгор аймагт уул уурхайн бүтээн байгуулалт,
олборлолтын үйл ажиллагаанд санаа зовниж байна. Гол санаа зовниж буй
асуудал нь усны хангамжтай холбоотой асуудал байна. Мөн уул уурхайн
олборлолтын үйл ажиллагаа нь хүрээлэн буй орчин, Говь нутгийн бэлчээрийн
газруудад нөлөөлж, малчдын амьжиргаа болон мал сүрэгт нөлөөлж
болзошгүй байна”.

•

“Малчдын хувьд Эрдэнэ Монгол ХХК -тай холбоотой бус уул уурхайн
салбарын талаар нийтлэг үзэл бодолтой байна. Ярилцлага хийсэн нийт
гадаад оролцогч талуудын 25 хувь нь компанийн усны зохистой хэрэглээг
дэмжих зорилгоор хийгдсэн ажлуудын талаар мэдлэгтэй байсан.”

•

“Оролцогч талууд нь компанийн 2012 оноос хойш зохион байгуулж буй
тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд нь компаниас орон нутагт бий болгосон үнэ цэнэ гэжээ.”

•

"Ярилцлага өгсөн хүмүүс нь Баян Хөндий төсөлтэй ойрхон хоёр сумдын
оршин суугчдад компанийн хувьцааг санал болгож буй шинэ санаачилга
ажилд өндөр ач холбогдол өгч байсан."

•

Ашигт малтмалын хайгуул, уурхайн бүтээн байгуулалтын сэдвээр хийгдсэн
хэлэлцүүлгүүдээр оролцогч талууд дараах үндсэн сэдвүүдийг (компанитай
шууд хамааралгүй) онцолсон байна.

ERD001_D13_Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө.docx

Хуудас 13

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

o

Эдийн засгийн хөгжил: ажлын байр, шинэ боломжууд, орон нутгийн
худалдан авалт, жижиг ба дунд бизнесүүд;

o

Мал сүргийн эрүүл мэнд: тоосжилт, цаг уурын өөрчлөлт, хуурайшилт,
хүнд өвлөөс малын сүргийн эрүүл мэнд доройтох; бэлчээрийн газар,
усны төлөөх маргаан үүсэх;

o

Байгаль орчин: Уур амьсгалын өөрчлөлт, агаарын чанар, цаг уурын хүнд
нөхцөл байдал, бэлчээрийн талбайн хэмжээ багасах; хөрсний элэгдэл,
зам тээврээс үүсэх нөлөөлөл, бичил уул уурхайн олборлолт;

o

Ус: Хүртээмж, чанар, усны чанарт шинжилгээ, мониторинг хийх
шаардлага, гадаргын болон гүний усны нөөц буурах;

o

Засаглал: Чадавх, авилга, бодлогын тодорхойгүй байдал, итгэл үнэмшил
бага байх, ил тод байдал дутмаг байх.

Компанийн оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа
Хүснэгт 1-т компанийн Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад/Баянхонгор аймагт хийж
гүйцэтгэсэн чухал хамтын ажиллагаануудыг харуулав. Тус хүснэгтээр Алтан Нар болон
Баян Хөндийн орд газруудыг илрүүлэхээс өмнө хийгдэж байсан компанийн Хөндий Алтны
төсөлд хамаарах олон нийттэй хамтын ажиллагааны цар хүрээ, үргэлжилсэн хугацааг
харуулахыг зорьсон болно. Зарим тохиолдолд хамтын ажиллагааг компанийн орон нутгийн
хоршооллын хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёл боловсрол, нийгмийн
байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх үүд хаалгыг нээсэн байна.
Хүснэгт 1 Компанийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажлууд
#
1

Он
2006

Үйл ажиллагаа
 Малын нөөцийг зохион байгуулалттай
бий болгох хөтөлбөрийг сумын
захиргаатай хамтран хэрэгжүүлсэн

Байршил



Шинэжинст

2

2007



Малын нөөцийг зохион байгуулалттай
бий болгох хөтөлбөрийг сумын
захиргаатай хамтран хэрэгжүүлсэн



Шинэжинст

3

2008



Олон нийттэй харилцах хороо
байгуулсан

Шинэжинст



Газарзүйн шинжлэх ухааны талаар
олон нийтэд мэдээлэл хүргэх арга
хэмжээг зохион байгуулсан







Нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
бүтээн байгуулалтын ажилд
хамтарсан санхүүжилт олгосон



Уламжлалт соёлын баяр наадмыг
дэмжиж ажилласан. ("Ламын Гэгээн")



Баянхонгор аймгийн төв



Байгалийн гамшгийн улмаас 2-р
багийн малчдад онцгой байдлын
тусламж үзүүлсэн



Шинэжинст



Шинэжинст

4

2009



Шинэжинст
Баянхонгор аймгийн төв

Олон нийттэй харилцах хороогоор
оролцогч талуудыг оролцуулж, олон
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Хуудас 14

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

төрлийн санаачилгуудад дэмжлэг
үзүүлсэн
5

6

2010

2011



Сургуулийн сургалтын материалаар
хангаж, сайн дурын тусламж үзүүлсэн



Шинэжинст



Орон нутгийн дунд сургуульд ном,
бараа материалын дэмжлэг үзүүлсэн



Баян-Өндөр



Орон нутгийн сонирхогч талуудад
хайгуулын талбай, дунд сургуулийн
эко клубийг танилцуулах ажлыг
зохион байгуулсан



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Баян-Өндөр



Амарбуянт хийдийн 315 жилийн ойг
тэмдэглэх ажилд дэмжлэг үзүүлж,
ёслолын арга хэмжээнд оролцсон



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Газарзүйн шинжлэх ухаан, байгалийн
нөөцийн менежментийн чиглэлээр
олон нийтийн сургалт семинар зохион
байгуулсан



Сурлагын манлайлал шагнал (улсын
ерөнхий боловсролын дунд сургууль)



Шинэжинст



Төрийн үйлчилгээний ажилтнуудад
манлайллын сургалтыг зохион
байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн




Баянхонгор аймгийн төв



Шинэжинст (Баг 2)



Олон нийтийн боловсролын өдөрлөг,
байгаль орчны үнэлгээний явцын
талаар зөвлөгөөн зохион байгуулсан



Зуун мод молибден-зэсийн төслийн
БОНБНҮ-ийн олон нийтийн
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан

Шинэжинст

7

2012



Сумын ерөнхий боловсролын
сургуулийн төгсөгчдөд их сургуульд
сурах тэтгэлэг олгох зорилготой
компанийн боловсролын тэтгэлэгт
хөтөлбөрийг санаачилсан



Баян-Өндөр, Шинэжинст

8

2013



Сумын жил бүр зохион байгуулдаг
хаврын баярын зохион байгуулалтад
дэмжлэг үзүүлж, оролцсон



Шинэжинст

9

2014



Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын зааврын дагуу орон нутгийн
дэд бүтцийг дэмжих чиглэлээр
хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан



Баянхонгор аймгийн төв

10

2015



Орон нутгийн тэмээний баярт
оролцож, зохион байгуулалтад
дэмжлэг үзүүлсэн



Баян-Өндөр





Шинэжинст

Багийн шинэ төв байрны нээлтэд
оролцож дэмжлэг үзүүлсэн



Олон нийттэй харилцах хороогоор
оролцогч талуудыг оролцуулж, олон



Баян-Өндөр, Шинэжинст

11

2016

ERD001_D13_Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө.docx

Хуудас 15

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

төрлийн санаачилгын талаар
хэлэлцсэн
12

13

2017

2018



Олон нийттэй харилцах хороогоор
оролцогч талуудыг оролцуулж, олон
төрлийн санаачилгуудад дэмжлэг
үзүүлсэн



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Орон нутгийн сумдын оролцогч
талуудад уурхайн сайт дээр очиж
танилцуулах ажлыг зохион
байгуулсан



Олон нийттэй харилцах хороогоор
оролцогч талуудыг оролцуулж, олон
төрлийн санаачилгуудад дэмжлэг
үзүүлсэн



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Баян-Өндөр, Шинэжинст



Орон нутгийн сумдын оролцогч
талуудад уурхайн сайт дээр очиж
танилцуулах ажлыг зохион
байгуулсан



Баянхонгор аймгийн төв



Залуучуудын сагсан бөмбөгийн
лигийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлсэн
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ
Танилцуулга
Оролцогч талуудын үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд оролцогч талуудыг
тодорхойлж, тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлага, хамтын ажиллагаанаас хүлээх хүлээлт,
тэдгээрийн ач холбогдол өгч буй чиглэлүүд болон зорилтуудыг тодорхойлох нь чухал юм.
ОТХХМТ-ний энэ хэсэгт ЕСБХБ-ны ГШ10-ын шаардлагын дагуу төслийн оролцогч талуудыг
дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:
•

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн эсвэл өртөж (шууд болон шууд бус байдлаар)
болзошгүй хүмүүс;

•

Төслөөс хамаарах ашиг сонирхолтой байж болох хүмүүс (бусад сонирхогч
талууд).

Оролцогч талуудыг тодорхойлох аргууд
Оролцогч талуудыг тодорхойлох нь байнга явагдах процесс бөгөөд байнгын хяналт,
шинэчлэлт хийхийг шаардана. Састайнабилити Ийст Эйжия ХХК нь компанийн оролцогч
талуудын тодорхойлолт болон өмнөх хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн түүхийг
үндэслэн Хүснэгт 3, Хүснэгт 4-т төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй оролцогчдын
жагсаалтыг харуулсан байна. Оролцогч талуудад тохирсон мэдээллийг хүргэх, төсөлтэй
холбоотой санал бодлыг хуваалцах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор оролцогч талуудыг
тодорхойлно. Тус тодорхойлолтод эмзэг бүлэг хамаарах хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүмүүс, хэлэлцүүлэгт оролцох боломжгүй буюу зөвхөн бусдын тусламж дэмжлэгтэйгээр
оролцох боломжтой хүмүүс, оролцооноос орхигдсон бөгөөд тухайн нөхцөл байдлаас
хамаарч төслийн нөлөөлөлд харилцан адилгүй, ялгаатай өртөх хүмүүс эсхүл бүлгийг
тодорхойлно.
Төсөл хэрэгжих үе шатуудад бусад оролцогч талуудыг шинээр тодорхойлж болох бөгөөд
шаардлагатай тохиолдолд энэхүү төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулна. Оролцогч талуудын
жагсаалтыг төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд тогтмол хянаж, шинэчилнэ. Цаашид гүйцэтгэх
төслийн оролцогч талуудыг тодорхойлох үйл ажиллагааг төслийн бүтээн байгуулалтын
явцад дүрэм журмуудын хэрэгжилтээр гүйцэтгэнэ.
•

Төслийн үйл ажиллагаа, нөлөөллийн бүсийг харгалзан авч үзэх;

•

Төслийн хүрээнд одоо байгаа ба болзошгүй эерэг, сөрөг нөлөөллийн цар
хүрээг тодорхойлох, түүнд хяналт тавих;

•

Төсөлтэй холбоотой засаг захиргааны байгууллага, иргэний нийгмийн болон
бизнесийн бүлгүүдтэй холбоо тогтоох;

•

Төслийг сонирхож буй, хамтран ажиллах хүсэлтээ илэрхийлсэн
байгууллагуудтай холбоо барих;

Барилгын үе шат болон үйл ажиллагааны үе шат эхлэхээс өмнө оролцогч талуудын
жагсаалтад дахин дүгнэлт хийж гүйцэтгэнэ.
Төслийн нөлөөллийн бүс
БОННҮ-ээр оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад хамгийн чухал зүйл нь төслийн
нөлөөллийн бүсийн тодорхойлолт байна. ХАТ нь хоёр сумдын нутаг дэвсгэрт давхцал
үүсгэх бөгөөд төслийн барилга угсралт, үйл ажиллагааны үр дүнд шууд болон шууд бус
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байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл үүсэж болзошгүй байна. Макро түвшинд төслийн
нөлөөллийн бүсийг Баянхонгор аймаг гэж, нөлөөллийн дэд бүсийг Шинэжинст, Баян-Өндөр
сум буюу тэдгээрт хамаарах Уртын гол, Идрэн багууд гэж тогтоосон байна (Хүснэгт 2-т хоёр
сумдын ХАТ-ийн элементийг харуулав).
Хүснэгт 2 Нөлөөллийн бүсэд байрлаж буй сум/багууд
ХАТ төслийн элемент
Баян Хөндий орд газар, төслийн дэд бүтэц (боловсруулах
үйлдвэр, ажилчдын байр сууц)
Сайтад нэвтрэх зам
Алтан Нар орд. Баян Хөндий болон Алтан Нар ордыг
холбох зам

Сум / Баг
Шинэжинст сум, Уртын гол баг
Шинэжинст сум, Шинэжинст сумын
төв, Уртын гол баг
Баян-Өндөр сум, Идрэн баг

Нөлөөлөлд өртсөн сум, багт хамаарах оролцогч талуудыг тодорхойлохдоо газарзүйн
байрлын шалгуурыг ашигласан бөгөөд үүнд мал аж ахуй, жижиг ба дунд бизнесүүд,
эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийн хүмүүс/бүлгүүд зэрэг олон төрлийн оролцогч талуудын санал
бодлыг харгалзан авч үзсэн байна. Энэ нь 2019 онд аймаг, сум, багийн түвшинд нийгмийн
суурь үнэлгээ судалгааны хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн иргэд/бүлгүүд, бүс нутгийн болон
орон нутгийн засаг захиргаатай хэрэгжүүлсэн хамтын ажиллагааг зохион байгуулахад суурь
мэдээлэл болсон байна.
Оролцогч талуудыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх
Оролцогч талуудын жагсаалтыг урьдчилсан байдлаар Хүснэгт 3, Хүснэгт 4-т харуулав.
Судалгаагаар оролцогч талуудыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн эсэх, төслөөс хамаарах ашиг
сонирхол байгаа эсэхийг судалж, оролцогч тал бүртэй харилцах хамгийн сайн аргууд болон
тэдгээрт ямар мэдээлэл хамгийн чухал болохыг олж тодорхойлсон байна.
Хүснэгт 3 Шууд нөлөөлөлд өртсөн оролцогч талууд
Оролцогч
талуудын
ангилал
Орон нутгийн
ард иргэд

Оролцогч талуудын дэд
ангилал

Нөлөөлөл / ашиг сонирхол/ нөлөө

Уурхайн сайт болон нэвтрэх
замын нөлөөлөх бүсэд тогтмол
суурьшдаг малчин өрхүүд.

Нөлөөлөл
Төслөөс бага хэмжээний эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт эсхүл өдөр тутмын
амьдралд саад болох нөлөөлөл үүсгэж
болзошгүй
Нөлөөлөл
Төслөөс харилцан адилгүй нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй. Тухайлбал, зарим хүмүүс бусад
оролцогч талуудаас илүүтэйгээр сөрөг эрүүл
мэндийн нөлөөлөлд өртөх магадлалтай.
Нөлөөлөл
Барилга угсралт болон ашиглалтын явцад
байгаль орчны чанар, иргэдийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалтай
холбоотой нөлөөлөлд өртөх магадлалтай;
ажлын байр болон бусад эдийн засгийн үр
ашиг

Эмзэг бүлгийн хүмүүс болон
бүлгүүд

Төслийн нөлөөллийн бүсэд
оршин суудаг нутгийн иргэд:
- Малчид
- Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумын төвүүдэд оршин
суугчид
- Уртын гол, Идрэн багийн
иргэд.
Төслийн нөлөөллийн бүсэд
байрлах орон нутгийн
бизнесүүд:
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Нөлөөлөл
Төслийн барилга угсралт болон ашиглалтын
явцад ажилчдын орлого нэмэгдэх боломжтой.
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Дэлгүүр/бөөний
худалдаа;




Кафе/зоогийн газар;
Автомашины засварын
газрууд.



ХАТ болон
үндсэн үйл
ажиллагаа

Бусад жижиг ба дунд
бизнесүүд/ жижиг
хэмжээний үйлдвэрүүд.
ХАТ-ийн ажилчид
ХАТ-ийн хувьцаа эзэмшигчид
(Шинэжинст, Баян-Өндөр сумын
нутгийн иргэд)
ХАТ-ийн туслан гүйцэтгэгч,
ханган нийлүүлэгч, үйлчилгээ
үзүүлэгчид

Нөлөөлөл
Орлого, хөдөлмөрийн болон олон нийтийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдал, худалдан авалт, ханган
нийлүүлэлтийн шаардлага, ажлын байр
зэрэгт нөлөөлөл үүсгэх ажил эрхлэлт, эдийн
засгийн нөлөөллүүд

Хүснэгт 4 Шууд бус нөлөөлөлд өртсөн оролцогч талууд
Оролцогч талуудын
ангилал
Монгол улсын Засгийн газар

Оролцогч талуудын дэд
ангилал
Улсын Их Хурал/гишүүд

Баянхонгор аймгийн
Захиргаа/
Зохицуулагчид/Удирдлага,
Монгол улсын Засгийн газар

Засаг дарга
Хурлын дарга
ИТХ-ын гишүүд
Монгол Улсын Засгийн
газар/Баянхонгор аймгийн
гишүүд

Баянхонгор аймгийн
захиргааны хэлтсүүд
(Эрүүл мэнд, боловсрол,
хөдөө аж ахуй, төлөвлөлт,
уул уурхай, худалдаа)
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Нөлөөлөл / ашиг сонирхол/
нөлөө
Ашиг сонирхол.
Улсын эдийн засгийн хөгжил,
татвар, ашиглалтын төлбөр, дэд
бүтцийн хөгжил.
Нөлөө.
Төслийн хэрэгжилттэй
холбоотойгоор бодлого
боловсруулах, зөвшөөрөл олгох,
төслийн амьдралын мөчлөгүүдэд
хууль тогтоомжийн нийцэл,
хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэг
нөлөө үзүүлэх.
Ашиг сонирхол.
Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил,
татвар, нөөц ашигласны төлбөр,
дэд бүтцийн хөгжил
Нөлөө.
Төслийн хэрэгжилттэй
холбоотойгоор бодлого
боловсруулах, зөвшөөрөл олгох,
төслийн амьдралын мөчлөгүүдэд
хууль тогтоомжийн нийцэл,
хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэгт
нөлөө үзүүлэх.
Ашиг сонирхол
Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил,
татвар, нөөц ашигласны төлбөр,
дэд бүтцийн хөгжил, зөвшөөрөл,
хяналт шинжилгээ, ажилчдыг
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй
байдал
Нөлөө
Төслийн зөвшөөрөл олгох, үйл
ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг
зөвшөөрөх зэрэгт нөлөө үзүүлэх.
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Сум, Багийн түвшний
Захиргаа/ Зохицуулагчид

Шинэжинст сумын Засаг
дарга, хурлын дарга,
Хурлын гишүүд, сумын
Тамгын газрын
хэлтсүүд/зөвлөхүүд
Баян-Өндөр сумын Засаг
дарга, хурлын дарга,
Хурлын гишүүд, сумын
Тамгын газрын
хэлтсүүд/зөвлөхүүд

Орон нутгийн үйлчилгээ

Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумдын эмнэлгүүд
Цагдаа
Нийгмийн ажилтнууд

Боловсрол, сургалтын
байгууллагууд

Баянхонгор хотын
Мэргэжлийн боловсрол
сургалтын коллежийн
захирал/удирдлага
Баянхонгор аймаг дах Их
сургуулийн салбарын
удирдлага
Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумдын сургуулийн
захирлууд

Үзэл бодолд нөлөөлөх
хүмүүс

Сумдын Ахмадын холбоо

Бүс нутгийн, улсын
хэмжээний төрийн бус
байгууллага (ТББ) болон
олон нийтийн
байгууллагууд (ОНБ)
Баянхонгор аймгийн,
Улаанбаатар хотын, Олон
улсын хэвлэл мэдээлэл
(сонин хэвлэл, радио,
телевиз)

Олон нийтийн сүлжээний
мэдээллийн сувгууд
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Ашиг сонирхол
Орон нутгийн эдийн засгийн
хөгжил, татвар, нөөц ашигласны
төлбөр, дэд бүтцийн хөгжил,
зөвшөөрөл, хяналт шинжилгээ,
ажилчдыг хамгаалах, олон нийтийн
аюулгүй байдал.
Нөлөө
Төслийн зөвшөөрөл олгох, үйл
ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг
зөвшөөрөх зэрэгт нөлөө үзүүлэх.
Ашиг сонирхол
Үүнд төслийн бүтээн байгуулалт,
үйл ажиллагаатай холбоотой олон
нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, бэлэн байгаа барилга
байгууламж, эмзэг бүлгүүд болон
тэдгээрт төслийн үр дүнд үүсэж
болох эерэг болон сөрөг нөлөөлөл.
Ашиг сонирхол
Төгсөгчдийг ХАТ-д ажилд авах,
цаашид боловсрол олгох,
ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх
чиглэлээр түншлэл бий болгох.
Ашиг сонирхол
Хүчин чадал, одоогийн
байгууламжийн хөгжлийг дэмжих
олон нийтийн хөгжлийн үйл
ажиллагаа. Хүүхдүүдэд чиглэсэн
тэтгэлэгт хамрагдах боломжууд.
Ашиг сонирхол
Олон нийтийг хөгжлийн үйл
ажиллагаа, хөдөлмөр эрхлэлт,
ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ,
худалдан авалтын боломжууд.
Ашиг сонирхол
Байгаль орчин, нийгмийн
асуудлаар үйл ажиллагаа эрхэлдэг
ТББ-ууд. Төслийн боломжит
түншүүд.
Нөлөө
Ухуулга, сурталчилгаа хийх
Ашиг сонирхол
Төсөлтэй холбоотой үйл
ажиллагаа, тухайн газрын
нөлөөллийн удирдлага. Хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл нь төслийн
оролцогч талуудтай харилцах
форумыг зохион байгуулах
боломжтой түншүүд болно.
Нөлөө
Төслийн бүтээн байгуулалт, үйл
ажиллагааны талаар мэдээлэл,
төслийн талаарх олон нийтийн үзэл
бодлыг өөрчлөхөд уншигчдын өмнө
хариуцлага хүлээх.
Ашиг сонирхол
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(LinkedIn, Facebook,
Twitter)

Аж үйлдвэр

Баянхонгор аймагт үйл
ажиллагаа явуулж буй
бусад уул уурхайн
компаниуд
Барилга, дэд бүтэц, уул
уурхайн худалдааны
байгууллагууд
Үйлдвэрчний эвлэлүүд

Ерөнхий хүн ам

Монгол улсын хүн ам

Санхүүгийн байгууллагууд

ЕСБХБ болон бусад

Төсөлд оролцогч талууд болон
тэдгээртэй холбоотой үүсэх
нөлөөллийн талаар ашиг
сонирхлоо илэрхийлэх платформ.
Эдгээр хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслийг мөн төслийг
хэрэгжүүлэгч тал ашиглаж янз
бүрийн сэдвээр оролцогч талуудтай
харилцах боломжтой.
Нөлөө
Контент дээр тулгуурлан олон
нийтийн санаа бодолд нөлөө
үзүүлэх.
Ашиг сонирхол
Бизнесийн боломж, хөдөлмөрийн,
эрүүл мэндийн, аюулгүй байдлын
нийцэл.
Нөлөө
Ажилд авах, хөдөлмөр эрхлэлт,
цомхтгол, эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, цомхтгол, хөдөлмөрийн
эрх зэрэг болзошгүй нөлөөллүүд.
Ашиг сонирхол
Улс орны хөгжил, хариуцлагатай
уул уурхай.
Ашиг сонирхол/нөлөө
Төслийн санхүүжилттэй
холбоотойгоор байгаль орчин,
нийгмийн гүйцэтгэлийн
шаардлагуудад нийцүүлж,
эрсдэлийг бууруулах ашиг
сонирхолтой ба нөлөө үзүүлэх
боломжтой.

Эмзэг бүлгүүд
Оролцогч талуудыг тодорхойлох дасгал, хэлэлцүүлгийн процесс болон БОННҮ-ний
процессоор төслийн болзошгүй нөлөөлөлд өртөж болзошгүй хүмүүс эсхүл бүлгүүд, төслийн
үр дүнгээс үүсэх боломж, үр ашгийг хүртэх боломж хязгаарлагдмал хүмүүс байгаа эсэхийг
тодорхойлсон. ОТХХМТ-г боловсруулах явцад, төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй
бүлгүүдийг тодорхойлохдоо тэдгээр хүмүүсийн нас, хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг,
сэтгэцийн эсхүл бусад өөр төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байдал зэргээс хамаарч
нөлөөлөлд өртөх шалтгаан болж байгаа эсэхийг тодорхойлсон байна.
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрууд нь эмзэг
бүлгийн иргэд болон хамаарах бүлгүүдтэй идэвхтэй ажиллаж, дэмжлэг үзүүлэх арга
хэмжээг зохион байгуулдаг байна. Сумдын нийгмийн ажилтнууд өртөмтгий гэх өрх, хувь
хүмүүсийн талаар сайн ойлголттой байдаг бөгөөд энэ ангилалд (Монгол Улсын Нийгмийн
халамжийн тухай хууль, 2012 он, өртөмтгий байдлыг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүд)
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүүхдүүд, өндөр настай хүмүүс,
байнгын асаргаанд байдаг хүмүүс, 18-аас доош насны өнчин хүүхдүүд, өрх толгойлсон ганц
бие эцэг/ эхчүүд, жэндерт суурилсан хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй хүмүүс (нийгэм, эдийн
засгийн хувьд амьжиргааны түвшин доогуур хүмүүс эсхүл бэлгийн мөлжлөгт өртсөн хүмүүс)
багтаж байна. Шинэжинст суманд 2019 оны 12 дугаар сарын байдлаар маш ядуу болон
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өртөмтгий гэж бүртгэгдсэн (судалгаа хийх үеэр Баян-Өндөр суманд тухайн бүртгэлийг
боловсруулаагүй байсан) 30 өрх байсан байна.
Дээр дурдсан тодорхойлолттой уялдуулж, БОННҮ-ээр төслийн үр дүнд дараах өртөмтгий
хүмүүс/бүлгүүдийг өртөж болзошгүй гэж тодорхойлсон байна.
•

хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүмүүс;

•

өндөр настай хүмүүс;

•

ганц бие өрх толгойлсон
эцэг, эх;

•

биеэ үнэлэгчид
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•

хүүхдүүд;

•

байнгын асаргаанд байдаг
гэр бүлийн гишүүд.

•

бага орлоготой өрхүүд.
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БОННҮ-НИЙ ЯВЦАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
БОННҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох хамтын ажиллагаа
ХАТ-ийн БОННҮ-тэй хамааралтай гурван үе шат байна.
•

БОННҮ-ний суурь судалгаанд хамтран ажиллах үе шат (2016-2019 он);

•

БОННҮ-г олон нийтэд танилцуулах, хэлэлцүүлэг хийх үе шат (2019-2020 он);

•

БОННҮ- олон нийтэд танилцуулсны дараа төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд
байнгын хамтран ажиллах (2020 оноос хойш) үе шат.

БОННҮ-ний суурь судалгааны хамтран ажиллах үе шатанд суурь мэдээллийг цуглуулах,
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зорилгоор Мэдээлэл цуглуулах, оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулсан. Суурь үнэлгээ судалгаа болон газар дээрх
судалгааны ажлууд нь ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд нөлөөлөлд өртсөн ард иргэд, тэдгээрийн
амьжиргаа, ашиг сонирхол зэргийг тодорхойлоход чиглэсэн байна. Нийгмийн суурь үнэлгээ
судалгааны ажлыг 2019 оны 4 дүгээр сараас 8 дугаар хүртэл хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд тус
ажилд нарийн төлөвлөлт, хамтын ажиллагаа шаардагдсан байна. Үүнд компанийн 2006 оны
хайгуулын ажлыг эхлүүлснээс хойш хуримтлуулсан хамтын ажиллагааны мэдээлэл болон
2016 онд Эко Трейд ХХК-ын гүйцэтгэсэн БОНБНҮ-г ашигласан байна. БОННҮ-ний суурь
үнэлгээ судалгааны үе шатанд дараах хамтран ажиллах зорилтуудыг тавьж ажилласан
байна.
•

Төсөлтэй холбоотой оролцогч талуудыг цаашид тодорхойлох;

•

Суурь үнэлгээтэй холбоотой мэдээллийг тодорхойлж, олж авах;

•

Төслийн талаар оролцогч талуудын санал бодлыг цуглуулж, санал
хүсэлтүүдийг үнэлгээ хийхэд ашиглах;

•

Дараагийн үе шатуудад шийдвэрлэх шаардлагатай үүсэж болзошгүй
асуудал, нөлөөллүүдийг тодорхойлох (судлах)

•

Оролцогч талуудын оролцоо чухал байж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ, удирдлагын бүтэц зохион байгуулалтад оролцогч талуудын
санал хүсэлтийг цуглуулах.

2019 онд нийгмийн суурь үнэлгээ судалгаагаар статистикийн төлөөлөл болгон төлөвлөсөн
80 өрхөөс 78 өрхийг судалгаанд хамрагдуулсан байна. Нийт 28 Гол мэдээлэгчийн
ярилцлагыг (Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад тус бүр 12, Баянхонгор хотод 4) төлөвлөснөөс
28 ярилцлагыг хийсэн (Шинэжинст суманд 13, Баян-Өндөр суманд 11, Баянхонгор хотод 4)
байна. Гол мэдээлэгчийн ярилцлагуудад орон нутгийн захиргааны төлөөлөл, орон нутгийн
манлайлал бүхий хүмүүс, байгууллагуудын төлөөлөгчид зэрэг олон салбарын төлөөлөл
оролцсон байна.
Зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлгийг сум бүрд 8-10 хүний оролцоотойгоор зохион байгуулж, хүн
ам, соёлын өвийн тулгамдсан асуудлууд, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, орон нутгийн
засаглал, төсвийн орлого, байгалийн баялаг, бизнес, орлогын эх үүсвэр, боловсрол зэрэг
сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн байна. Тус хэлэлцүүлгээр орон нутгийн ард иргэдийн
санаа зовниж буй асуудлууд, төслийн талаарх ойлголт зэрэгт ач холбогдол өгч ажилласан.
ЗБХ-д орон нутгийг бүрэн төлөөлүүлэх зорилгоор эмэгтэйчүүд, өндөр настай хүмүүс,
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хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөллийг хамрагдуулахыг зорьж ажилласан.
Малчидтай хийсэн ЗБХ-үүдэд эмэгтэйчүүдийн ирц эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад их байсан
байна. Судалгааны ажлын хүрээнд нийт зургаан ЗБХ-г зохион байгуулсан бөгөөд сум тус
бүрд гурван хэлэлцүүлэг хийсэн байна. Бүлэг B1 Танилцуулга хэсгээс суурь үнэлгээ
судалгааны хэлэлцүүлэг, цуглуулсан мэдээллийг үзнэ үү.
БОННҮ-ний оролцогч талуудтай хийсэн хамтын ажиллагааг компанийн Оролцогч талуудтай
хэлэлцүүлэг хийх бодлогын дагуу зохион байгуулсан байна. Хамтын ажиллагаануудад
компанийн одоогийн мөрдөгдөж буй дүрэм журам, санал гомдлыг шийдвэрлэх журам
зэргийг ашигласан болно.
Хүснэгт 5-д гол оролцогч талуудын тулгамдсан асуудлууд, компани болон уул уурхайн
бүтээн байгуулалттай холбоотой санал гомдлуудын хураангуйг харуулав. Тэдгээр нь бусад
хамтын ажиллагаагаар тодорхойлсон асуудлуудтай агуулгын хувьд ижил төстэй байсан
байна. ХАТ-ийн БОННҮ-ний хүрээнд боловсруулсан Нийгмийн суурь үнэлгээний бүлгүүдэд
оролцогч талуудтай холбоотой санал гомдол, тулгамдаж буй асуудлуудыг дэлгэрэнгүй
танилцуулсан болно.
Хүснэгт 5 Оролцогч талуудтай холбоотой асуудлууд
Оролцогч талуудтай холбоотой асуудлууд
Оролцогч талуудын оролцоо, хамтын ажиллагаа
 Компани нь сумын захиргаатай эерэг харилцаатай ажилласаар ирсэн бөгөөд сумын зүгээс
гаргасан хүсэлтүүдэд өөрийн баримтлах зарчмын дагуу хариу өгч ажилладаг.



Компани нь орон нутгийн засаг захиргаа, нутгийн иргэд, компанийн төлөөллөөс бүрдсэн
Орон нутгийн хөгжлийн хороог байгуулж, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж
ажилладаг. Оролцогч талуудыг дараагийн хэрэгжүүлэх төсөлд нэмэгдүүлэх шаардлагатай
байна.



Компанийн зүгээс мэдээллийн ил тод байдлыг хамгийн чухал зүйл гэж үзэх хэрэгтэй. Хэрэв
хүмүүст хангалттай сайн мэдээлэл түгээвэл үл ойлголцол, маргаан үүсэх магадлал буурна.



Компани нь хамтын ажиллагааны хүрээнд оролцогч талуудын бүрэн оролцоог дэмжиж,
сум, хөдөөгийн иргэдийг хамруулж, бүх оролцогч талуудыг хамрагдуулахад ач холбогдол
өгч ажиллах шаардлагатай.



Нутгийн ард иргэдийн итгэлийг олохын тулд компанийн төлөөлөгчид тэдгээр иргэдтэй
биечлэн уулзаж, холбогдох мэдээллийг өгч ажиллах шаардлагатай.



Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд нутгийн өндөр настай хүмүүсийг хамрагдуулах,
өндөр настай иргэдийн оролцох боломжтой арга хэмжээг зохион байгуулах хэрэгцээ
шаардлагатай байна.
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй байдал
 Сумын эрүүл мэндийн байгууламжууд нь хүчин чадал дутмаг ба орон нутгийн иргэдэд үр
дүнтэй үйлчлэхэд олон тулгамдсан асуудалтай байдаг байна. Нутгийн иргэдийн дунд ХАТийн үр дүнд халдварт өвчний тархалт буюу эрүүл мэндийн эрсдэлүүд үүсгэж болзошгүй
гэж санаа зовниж байна. Тэдгээр эрсдэлүүд нь хүчин чадал дутмаг сумын эмнэлгүүдэд
нэмэлт ачаалал үүсгэнэ.



Орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн дийлэнх гэмт хэргүүд нь согтуурах ундааны
хэрэглээтэй холбоотой байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр сумдад илүү олон хүний төвлөрөл
үүсч, гэмт хэргийн тоо нэмэгдэж болзошгүй байна.



Сумдын хэмжээнд зам тээврийн зөрчил, түүний дунд мотоциклтой холбоотой зөрчил
нийтлэг тохиолддог байна.
Уул уурхай
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Уул уурхайн төслийн бүтээн байгуулалттай холбоотой олон асуудал байна. Үүнд уул
уурхайн бүтээмжтэй байдал, тогтвортой ажиллагаа, газар болон уламжлалт аж амьдрал,
амьжиргааны түвшинд үүсэж болзошгүй нөлөөллүүд багтаж байна.



Орон нутгийн иргэд уул уурхайтай холбоотойгоор хөрсний бохирдол, усны хомсдол,
доройтол, мал амьтны амьдрах орчин, тоосжилт, агаарын бохирдол үүснэ гэж санаа
зовниж байна.



Уурхайн бүтээн байгуулалтад байгаль орчинд ээлтэй, орчин үеийн технологийг ашиглах нь
уул уурхайтай холбоотой үүсэх чухал эерэг нөлөөлөл болно.



Монгол улсад уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой олон муу жишээ байдаг.
Олборлолтын үйл ажиллагааг хариуцлагатайгаар хийж гүйцэтгэвэл үр өгөөжтэй байх ба
эерэг нөлөөлөл үүсгэж болно.
Эдийн засаг ба ажил эрхлэлт
 Хэрэв уурхайн бүтээн байгуулалтыг тухайн суманд хийх тохиолдолд хамгийн эхэнд орон
нутгийн хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг сургаж, ажилд авна. Уул уурхай нь орон нутгийн
эдийн засаг, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг тодорхойлох чухал хүчин зүйл юм.



Компани нь хүнсний үйлдвэрлэгч, махны нийлүүлэгч, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг
дэмжих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.



Орон нутгийн оршин суугчдыг уул уурхайн компаниудад ажиллахад цалин нэмэгддэг гэсэн
ойлголт байдаг.



Сумдад компанийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн ур чадвартай боловсон
хүчин дутмаг байна.



Мэргэжлийн сургалтад залуучуудыг хамрагдуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
боломжтой байна.



Ажил эрхлэх боломжуудыг (ялангуяа залуучууд, эмэгтэйчүүдийн дунд) бий болгох
шаардлагатай байгаа ба хүлээлт үүссэн байна. Жолооч, үйлчилгээний ажилтны ажлын
байрны боломжуудад шинээр үүсэхэд орон нутгийн түвшинд өрсөлдөөн бий болно. Харин
орон нутгийн түвшинд ур чадвартай боловсон хүчин дутмаг байх тул ур чадвар шаардсан
ажлын байруудад өрсөлдөөн үүсэхгүй.



Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчид, компанийн ажилчдын чадавхыг бэхжүүлэх ажлын
хүрээнд зан төлөв, харилцааг зөв авч явах сургалтад ач холбогдол өгөх шаардлагатай.
Газар ашиглалт
 Бэлчээрийн даац хэтэрсэн ба цөлжилт тулгамдсан асуудал болж байна.



Сумдын түвшинд малын тоог бууруулж, бусад аж үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх
шаардлагатай гэсэн нийтлэг ойлголт бий болсон байна.



Говийн бүсийн хөрс эмзэг тул замын бүтээн байгуулалтыг хязгаарлах, компаниуд нөхөн
сэргээлтийг бүрэн бүтэн гүйцэтгэх шаардлагатай.
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ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ
ХӨТӨЛБӨР
Танилцуулга
Гадаад харилцаа холбооны зорилго нь зорилтод бүлгийн хүмүүст төслийн үйл ажиллагаа
болон гүйцэтгэлийн талаар байнгын мэдээлэл хүргэх юм. Энэ хэсэгт төслийн хэрэгжилт,
хөгжүүлэлтийн нэг хэсэг болох цаашид хийгдэх хамтын ажиллагаа, мэдээллийн ил тод
байдлыг хангах зорилготой оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрийн
хүрээг тодорхойлно. Үүнд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны зорилтууд, хамтран
ажиллах аргууд, хөтөлбөрийн цаашдын хамтын ажиллагаанууд, барилга угсралт болон үйл
ажиллагааны үе шатанд ОТХХМТ-ийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай чухал
алхмуудыг тусгана.
Зорилго, зорилтууд
Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны цаашдын зорилтуудыг компанийн оролцогч
талуудын хэлэлцүүлэг хийх бодлоготой уялдуулан тодорхойлно. Тэдгээрт:
•

Монгол улсын хууль тогтоомж, ЕСБХБ-ны ГШ-уудыг дагаж мөрдөх;

•

Компани, туслан гүйцэтгэгчид, оролцогч талуудын харилцан ашигтай, удаан
хугацааны харилцааг бий болгох;

•

Оролцогч талуудад төслийн үйл ажиллагаа, үр ашиг, үүсэх нөлөөллийг ил
тод байлгах ба үүссэн асуудал, боломжуудыг хэлэлцэж, боломжит шийдлийг
олоход хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэх.

Оролцогч талуудын
хэрэгжүүлнэ.

хамтын

ажиллагааг

дэмжих

хөтөлбөрийг

дараах

чиглэлээр

•

Тухайн соёлд тохирох хэлбэрээр тухайн мэдээллийг цаг тухайд, тохирох
сувгаар, нэвтрэх боломжтой байдлаар түгээх, төслийн хэрэгжилтээр үүсэж
болзошгүй нөлөөллүүд, үр ашгийн талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл хүргэхэд
дэмжлэг үзүүлэх;

•

Урьдчилан төлөвлөсөн, ил тод байх хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлж,
мэдэгдэл, тавьсан зорилтууд, авч хэрэгжүүлэх ажлууд, бүртгэл, хяналтын
талаар тодорхой мэдээллийг хүргэж ажиллах;

•

Одоогийн хэрэгжүүлж буй харилцаа холбооны хөтөлбөр, тогтолцоог
боловсронгуй болгож, төслийн хүрээнд өнөөг хүртэл тодорхойлсон орон
нутгийн хэмжээнд мэдрэмтгий сэдвүүдийг харгалзан авч үзэх;

•

Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжих санаачилга бүхий ажлуудад
эмзэг бүлгийн хүмүүс, тэдгээрийн төлөөллийг хамрагдуулах;

•

Бүх оролцогч талуудад тогтмол, тодорхой бүтцийн дагуу тайлагнах ба
оролцогч талуудаас хамааран тайлагнах арга хэлбэрийг зөв сонгоход ач
холбогдол өгч ажиллах;

•

Удирдлагын чадавх, үүрэг хариуцлага, тогтолцоог бэхжүүлж, ОТХХМТ-ний үр
дүнтэй хэрэгжилтийг хангах.
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Оролцоог хангах аргууд
Компани нь өөрийн оролцогч талуудтай хийж буй хамтын ажиллагааг үр дүнтэй байлгах
зорилгоор олон төрлийн аргачлал, хэрэгслүүдийг ашигладаг. Хамтын ажиллагаа,
мэдээллийн ил тод байдлыг (англи үсгийн дарааллаар байх) хангахад дараах үндсэн
аргуудыг (шаардлагатай тохиолдолд бусад аргуудыг тодорхойлж/ашиглаж болно) өнөөг
хүртэл ашигласан хамтын ажиллагааны аргууд, өмнөх хэлэлцүүлгүүдээр хуримтлуулсан
санал бодлууд дээр үндэслэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөнө.
Компанийн вэбсайт
Компанийн вэбсайтад холбогдох мэдээ мэдээлэл, төслийн талаар тогтмол шинэчилсэн
мэдээлэл зэргийг англи болон монгол хэл дээр нийтэлнэ.
Зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг
Цөөн тооны хүн оролцох хурал уулзалтууд, ЗБХ-үүдийг эмэгтэйчүүд, залуучууд зэрэг
зорилтод бүлгийн хүмүүстэй хамтын ажиллагааг дэмжихэд ашиглана.
Албан захидлаар харилцах
Монгол улсын эрх бүхий байгууллагууд, олон нийт, бусад зорилтод оролцогч талуудтай
харилцахад албан захидлаар дамжуулан харилцана.
Олон нийтийн оролцоог дэмжих сувгаар дамжуулан албан ёсоор санал хүргүүлэх
Үүнд олон нийттэй харилцах хороо багтах бөгөөд тухайлбал орон нутгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хуралд шийдвэр өргөн барих гэх мэт ажлууд багтана.
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг оролцогч талуудын санаа зовниж буй асуудлууд,
ирүүлсэн санал гомдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх зорилгоор боловсруулсан байна. Санал
гомдлыг шийдвэрлэх журам нь төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд төслийн оролцогч
талуудын оролцоо, хамтын ажиллагаа хангах хэрэгслийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болно.
Мэдээллийн самбар
Мэдээллийн самбарыг товхимол, мэдээллийн материалыг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох
зорилгоор ашиглаж болно. Энэ нь төслийн талаар мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлнэ.
Мэдээллийн самбарыг Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад (олон нийтийн төвд/захиргааны
байран) байгуулж болно.
Мэдээллийн материал
Мэдээлэл, сурталчилгааны материалыг тухайн нөхцөл байдалд тохирсон, зорилтод
хэлбэрээр төслийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөний талаар мэдээллээр хангахад ашиглана.
Тус мэдээллүүд нь зурагт хуудас/товхимол хэлбэрээр байж болно. Компани нь байнгын
мэдээлэл түгээх ажиллагаанд ажиглалт хийж, компанитай холбоотой аливаа мэдээллийг
олон нийтэд англи, монгол хэлээр хүргэнэ. Тэдгээр нийтлэлүүдийг компанийн вэбсайт,
SEDAR болон www.mse.mn сайтаас авах боломжтой байна.
Гол мэдээлэгчийн ярилцлага
Гол мэдээлэгчийн ярилцлагыг тухайн асуудлын талаар чухал хэрэгцээтэй мэдээлэл,
мэдлэгтэй хүмүүсээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл/ойлголт цуглуулах зорилгоор хийнэ. ГМЯ нь
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танил талуудын хооронд яриа өрнөхтэй төстэй явагдах бөгөөд ярилцлагаар цуглуулсан
мэдээллийг ЗБХ-ээр тэдгээрийг баталгаажуулах боломжийг олгоно.
Орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, радио, сонины нийтлэлүүд
Төсөл нь телевиз, радио, сонин, сошиал медиа зэрэг мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан
мэдээлэл түгээх, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд ашиглаж болно.
Компанийн албан ёсны мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ, үйл ажиллагаа
Компанийн оролцоотой зохион байгуулсан албан ёсны үйл ажиллагаа нь хамтын
ажиллагааг дэмжих зорилготой байна. Тус арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд хоол цайгаар
дайлах арга хэмжээ, хотын захиргааны танхимд зохион байгуулах арга хэмжээнүүд багтана
(мөн олон нийтийн хурал цуглааныг харна уу).
Олон нийтийн хурал цуглаан
Олон нийтийн цуглаанд танилцуулга хийх, илтгэл тавих, асуулт хариулт явуулах, дугуй
ширээний ярилцлага хийх, хэвлэмэл материал тараах зэрэг олон үйл ажиллагааг хамардаг.
Арга хэмжээнд оролцогчдод асуулга тарааж, бөглүүлэх боломжтой байна. Олон нийтийн
хурал цуглааны зорилго нь харилцан яриа өрнүүлэх, хоёр талын хооронд мэдээлэл
солилцох боломжийг бүрдүүлэх юм.
Уурхайн тойрон аялал танилцуулга
Сонирхогч талуудыг уурхайн талбайн тойрон аялал танилцуулга хийх ажлыг тогтмол
давтамжтайгаар зохион байгуулна.
Зорилтот уулзалтууд (албан бус)
Зорилтод уулзалтуудыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хувь хүмүүстэй тулгамдсан
асуудлуудын талаар хэлэлцэхэд ашиглана. Үүнд өрх айлуудын гэрээр зочлох ажлууд
багтана.
Хүснэгт 6-д оролцогч талуудтай харилцахад ашиглах арга хэрэгслүүдийг харуулав.
Хүснэгт 6 Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээллийг хүргэх аргууд
Оролцогч талын бүлэг
Уурхайн талбай болон сайтад нэвтрэх
замын нөлөөлөх бүсэд амьдардаг
малчин өрхүүд
Өрхийн доторх өртөмтгий хүмүүс болон
бүлгүүд
Төслийн нөлөөллийн бүсэд хамаарах
орон нутгийн иргэд

ХАТ болон үндсэн үйл ажиллагаанууд
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Хамтран ажиллах, мэдээллийг хүргэх аргууд
Олон нийтийн хурал цуглаан, компанийн албан ёсны
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ, зорилтод бүлгийн
хэлэлцүүлэг, мэдээллийн самбар, гол мэдээлэгчийн
ярилцлага, зорилтот уулзалт, мэдээллийн материал,
санал гомдлыг шийдвэрлэх журам
Компанийн албан ёсны мэдээлэл түгээх арга хэмжээ,
гол мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтот уулзалтууд,
мэдээллийн материал, санал гомдлыг шийдвэрлэх
журам
Олон нийтийн хурал цуглаан, компанийн албан ёсны
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ, зорилтод бүлгийн
хэлэлцүүлэг, мэдээллийн самбар, мэдээллийн
материал, олон нийтийн оролцоотой боловсруулсан
өргөдөл, санал гомдлыг шийдвэрлэх журам, вэбсайт,
уурхайн тойрон аялал танилцуулга
Олон нийтийн хурал цуглаан, компанийн албан ёсны
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ, зорилтод бүлгийн
хэлэлцүүлэг, мэдээллийн самбар, мэдээллийн
материал, олон нийтийн оролцоотой боловсруулсан
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Төслийн нөлөөллийн бүсэд байрладаг
бизнес эрхлэгчид

Монгол улсын Засгийн газар/Баянхонгор
аймгийн
Захиргаа/ИТХ/Зохицуулагчид/Удирдлага
Сум, Багийн Захиргаа/ Зохицуулагчид/
Удирдлага

Орон нутгийн үйлчилгээ

Боловсрол, сургалтын байгууллагууд

Хэвлэл мэдээлэл
ТББ / Олон нийтийн байгууллагууд

Аж үйлдвэрийн салбар
Ерөнхий хүн ам
Санхүүгийн байгууллагууд

өргөдөл, санал гомдлыг шийдвэрлэх журам, вэбсайт,
уурхайн тойрон аялал танилцуулга, албан захидал
Олон нийтийн хурал цуглаан, компанийн албан ёсны
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ, мэдээллийн самбар, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтот уулзалт,
мэдээллийн материал, олон нийтийн оролцоотой
боловсруулсан өргөдөл, санал гомдлыг шийдвэрлэх
журам, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, вэбсайт
Компанийн албан ёсны мэдээлэл түгээх арга хэмжээ,
гол мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтод уулзалт, албан
захидал, уурхайн тойрон аялал танилцуулга, вэбсайт,
мэдээллийн материал
Олон нийтийн хурал цуглаан, компанийн албан ёсны
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ, зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг, гол мэдээлэгчийн ярилцлага, зорилтод
уулзалт, албан захидал, мэдээллийн материал, олон
нийтийн оролцоотой боловсруулсан өргөдөл, уурхайн
тойрон аялал танилцуулга, вэбсайт
Олон нийтийн хурал цуглаан, зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг, гол мэдээлэгчийн ярилцлага, албан
захидал, олон нийтийн оролцоотой боловсруулсан
өргөдөл
Олон нийтийн хурал цуглаан, зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг, гол мэдээлэгчийн ярилцлага, олон
нийтийн оролцоотой боловсруулсан өргөдөл,
мэдээллийн материал
Гол мэдээлэгчийн ярилцлага, албан захидал,
мэдээллийн материал, олон нийтийн оролцоотой
боловсруулсан өргөдөл, вэбсайт
Олон нийтийн хурал цуглаан, компанийн албан ёсны
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ, зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг, мэдээллийн материал, вэбсайт, гол
мэдээлэгчийн ярилцлага, санал гомдлыг шийдвэрлэх
журам
Албан захидал, вэбсайт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Мэдээллийн материал, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл,
вэбсайт
Зорилтот уулзалт хурал, албан захидал

Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжих хөтөлбөр
Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг дэмжих хөтөлбөр нь төслийн ерөнхий бүтээн
байгуулалтын ажилтай уялдаатай байх хэд хэдэн үе шатнаас бүрдэнэ.
•

БОННҮ-ийн олон нийтэд танилцуулах;

•

Ирээдүйд хийгдэх оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанууд (барилга
угсралт, үйл ажиллагааны үе шат).

Төслийн хэрэгжилтийн явцад цаашдын үйл ажиллагааг тодорхойлж, төлөвлөнө (Хэсэг 7.4.3г үзнэ үү). Энэхүү ОТХХМТ-д төслийн явц, оролцогч талуудын шинж чанар өөрчлөгдөхтэй
холбоотойгоор тогтмол хяналт тавьж, шинэчлэлт хийнэ. ОТХХМТ-ний баримт бичгийн
дараагийн хувилбаруудад хамтын ажиллагааны үр дүнг тусгаж, оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг нарийвчлан
тодорхойлно.
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БОННҮ-г танилцуулах
Төслийн БОННҮ-ний танилцуулга бүхий багц нь ЕСБХБ-ын шаардлагуудыг хангах
зорилгоор боловсруулсан баримт бичгүүдээс бүрдэнэ. БОННҮ-г танилцуулах ажилд
БОННҮ-ний эцсийн тайланг оролцогч талуудад ил тод болгох, тайланг танилцуулах зэрэг
ажлууд багтана. ХАТ-ийн БОННҮ-ний тайланг танилцуулах, олон нийтийн хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах ажлыг төлөвлөснөөр оролцогч талуудад байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн талаар мэдээлэл хүргэх, ХАТ-өөс тэдгээр нөлөөллөөс хэрхэн зайлсхийх,
бууруулах, удирдах талаар мэдээлэлтэй болох боломжийг олгоно. Үүнд дараах гол үйл
ажиллагаанууд багтана:
•

ХАТ-ийн БОННҮ-ний тайлан, бүх менежментийн тайлан, техникийн бус
хураангуй зэргийг компанийн вэбсайтад нийтлэх бөгөөд компанийн
Улаанбаатар хот дахь оффис, Баянхонгор аймаг, Шинэжинст болон БаянӨндөр сум, Уртын гол болон Идрэн гол багийн Засаг даргын тамгын газруудад
байрлуулна.

•

БОННҮ-ний баримт бичгүүдийг танилцуулах ажилд менежментийн
тайлангууд, хураангуй мэдээлэл багтах бөгөөд тэдгээрийг монгол, англи хэл
дээр боловсруулсан байна.

•

БОННҮ-ний гол сэдвүүдээр техникийн бус хураангуй болон ХАТ-өөс
нөлөөллийг зохицуулах үүрэг амлалт бүхий баримт бичгүүдийг монгол, англи
хэл дээр боловсруулж, Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын иргэдтэй хийх
хэлэлцүүлэгт ашиглана.

•

Компани нь оролцогч талуудад ХАТ-ийн БОННҮ-ний бичиг баримтуудын
хуулбарыг хэрхэн авч санал хүсэлтээ хүргүүлэх талаар олон нийтэд мэдээлнэ.
Санал хүсэлтийг цахим хэлбэрээр эсхүл компанийн оффист байрлах санал
хүсэлтийн дэвтрийг ашиглах, хэлэлцүүлэг хийх явцад компанийн ажилчдад
мэдээлэх зэргээр мэдээлнэ.

•

Компанийн вэбсайт руу холбогдох холбоосыг зээлдүүлэгч
шаардлагуудын дагуу ЕСБХБ-ны вэбсайтад байршуулна.

талын

Компани нь аймаг, сумын засаг захиргаа болон зээлдүүлэгчидтэй хамтран тайланг
танилцуулахаас өмнөх төлөвлөгөөг боловсруулна. БОННҮ-г танилцуулах ажлыг тухайн
нөхцөл байдалд тохирсон, зорилгын хүрээнд боловсруулсан байх ба бүх талуудын
оролцоо, зөвшилцөлтэйгөөр зохион байгуулна. Энэхүү төсөл нь Ангилал “А”-д хамаарах тул
хэлэлцүүлгийн хугацааг 60 хоногоос доошгүй тогтоох бөгөөд энэ хугацаанд баримт
бичгүүдийг ашиглахад нээлттэй байлгана.
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах хөтөлбөр
Хүснэгт 7-д БОННҮ-ний танилцуулга хийх явцад нээлттэй болгох мэдээлэл, хамтран
ажиллах аргууд, холбогдох оролцогч талуудыг харуулав. Хамтын ажиллагааг дэмжих
хөтөлбөрийг одоогийн хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны бүтэц болон тогтолцоонд
үндэслэн хөгжүүлнэ. Үйл ажиллагааны үе шатанд хэрэгжүүлэх оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах хөтөлбөрийг барилга угсралтын үе шатанд тодорхойлсон ажлуудаас хамаарч үйл
ажиллагааны үе шат эхлэхээс өмнө нарийвчлан тодорхойлно.
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах хөтөлбөрт зорилтод оролцогч талууд болон тухайн
бүлгүүдэд шаардагдах хамтын ажиллагааг тодорхойлсон байдаг. Тус хөтөлбөрийн
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хэрэгжилтэд барилга угсралтын үе шатанд улирал бүр, үйл ажиллагааны үе шатанд жилдээ
2-оос доошгүй удаа хяналт тавьж ажиллах бөгөөд ОТХХМТ-д тодорхойлсон компани, ХАТ,
орон нутгийн ард иргэд, бусад оролцогч талуудын хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байгаа
эсэх, хүчин төгөлдөр байгаа эсэхийг хангаж ажиллана.
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Хуудас 28

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 7 Оролцогч талуудын оролцоо, хамтын ажиллагааны хөтөлбөр
ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
БОННҮ-г танилцуулах үе шат / Барилгын өмнөх үе шат
SCMP01
БОННҮ-ний мэдээлэл:
 Бүх оролцогч талууд
 БОННҮ-ний бүх баримт
бичгүүдийг танилцуулах
(ЕСБХБ-тай тохиролцсоны
дагуу): БОННҮ, Техникийн
бус хураангуй, ОТХХМТ,
менежментийн
төлөвлөгөөнүүд.



SCMP02



Орон нутгийн иргэд

Нийтэд ил тод болгох,
танилцуулах мэдээллийн
бэлэн болох огноог орон
нутгийн хэвлэл мэдээлэл
болон сум, багийн хурлаар
мэдэгдэх.

Мэдээлэл хуваалцах:

Арга

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж



ЕСБХБ / Компанийн
вэбсайт

Компани / ЕСБХБ



УБ дах Компани,
ЕСБХБ-ны оффист
биет хэлбэрээр
хэвлэнэ

БОННҮ-ийг
боловсруулж
дууссаны дараа
буюу 2020 оны 1-р
улирлын төгсгөлд.



Шинэжинст сумын
төвийн компанийн
оффист биет
хэлбэрээр хэвлэнэ



Хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл



Олон нийтийн хурал
цуглаан



Шинэжинст, БаянӨндөр сумдад
барилга угсралтын
ажил эхлэхээс өмнө
олон нийтэд
сурталчлан
таниулах / мэдээлэл
хуваалцах арга
хэмжээ.



Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө



Барилга угсралтын өмнөх
болон сайтын бэлтгэл
ажил, төлөвлөлтийн
талаар ерөнхий мэдээлэл.



Дэд үйл ажиллагаа, гол үе
шатууд болон оролцогч
талуудтай холбоотой байж
болох барилгын ажлын
ерөнхий хуваарь.



Аюулгүй ажиллагааны
арга хэмжээ, нөлөөллийн

Мэдээллийн
материал



Мэдээллийн самбар
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ЭМААБОН
хэлтэс

Хуудас 29

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
менежментийн талаарх
мэдээлэл.



БОНБНҮ-ийн
хэлэлцүүлгийн үеэр
нэгтгэсэн санал гомдлууд.



SCMP03




Баянхонгор аймаг, сум,
багийн Захиргаа/
Зохицуулагчид/Удирдлага
Монгол улсын засгийн
газар

Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журмын
талаарх мэдээлэл.
Мэдээлэл хуваалцах,
баталгаажуулах:



Баталгаажуулалт болон
зөвшөөрөл.



Барилга угсралтын өмнөх
төлөвлөлтийн талаар
ерөнхий мэдээлэл.



SCMP04



Эмзэг бүлгүүд

Дэд үйл ажиллагаа, гол үе
шатууд болон оролцогч
талуудтай холбоотой байж
болох барилгын ажлын
ерөнхий хуваарь.

Мэдээлэл хуваалцах, ажилд
авах, худалдан авалт, санал
гомдлыг шийдвэрлэх журам:



Төслийн бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн талаар
мэдээлэл ялангуяа олон
нийтийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа,
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Арга



Орон нутгийн
хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл, сонины
нийтлэлүүд



Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журам



Сумын болон
Багийн хурлаар
БОНБНҮ-г
танилцуулах
хэлэлцүүлэгт
оролцох



Зорилтот
уулзалтууд



Мэдээллийн
материал



Монгол талын
техник эдийн
засгийн
үндэслэлийн (ТЭЗҮ)



Тодорхойлон эмзэг
бүлгийн хүмүүстэй
хийгдэх зорилтот
уулзалтууд
(боломжтой бол
тэдгээр хүмүүсийн
гэрээр зочлох)

Хариуцах талууд



ЭМААБОН
хэлтэс



Ахлах
удирдлага



ЭМААБОН
хэлтэс

Хуваарь /
Давтамж

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө

Хуудас 30

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

SCMP05

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг





Нутгийн иргэд



Ерөнхий хүн ам

Аж үйлдвэрийн салбар
Боловсрол, сургалтын
байгууллагууд

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
аюулгүй байдал, жэндерт
суурилсан хүчирхийлэлтэй
холбоотой асуудал, орон
нутгийн хөгжлийн
төлөвлөгөөний ажлууд,
ажлын байрны боломжууд
(шаардагдах ур чадвар,
сургалтын боломжууд),
санал гомдлыг
шийдвэрлэх журам,
компанийн олон нийттэй
харилцах мэргэжилтнүүд
зэрэг төслийн бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийг багтаасан
хэлэлцүүлэг.
Ажилд авах болон худалдан
авалтын үйл ажиллагаа:





Барилгын ажилд
шаардагдах урьдчилан
тооцоолсон ажилчдын тоо,
ажлын боломжууд,
өргөдлийн хүлээн авах
явц, шаардагдах ур
чадвар, хугацаа,
ажилчдын сургалт.
Хамтын ажиллагааны
хүрээнд эмэгтэйчүүдийг
олон төрлийн ажлуудад
ажиллахад дэмжлэг
үзүүлнэ.
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Арга



Мэдээллийн
материалыг
танилцуулах



Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журам



Сум / баг,
Баянхонгор дахь
мэдээллийн самбар,
орон нутгийн
захиргааны байранд
мэдэгдэл тавих.



Орон нутгийн ИТХаар дамжуулан
мэдэгдэл хүргэх.




(аймаг, сум, баг)



Орон нутгийн
хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл / сонин

Хариуцах талууд



ЭМААБОН
хэлтэс



Хүний
нөөцийн
хэлтэс

Хуваарь /
Давтамж

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө

Мэдээллийн
материал

Хуудас 31

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

SCMP06

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг




SCMP07



Боловсрол, сургалтын
байгууллагууд
Аймаг, сум, багийн
Захиргаа

Туслан гүйцэтгэгчид
болон ханган
нийлүүлэгчид

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл

Ажилд авах ба сургалт:



Боловсон хүчин,
сургалтын шаардлагын
хүрээнд эдгээр
байгууллагуудаас ур
чадвартай хүмүүсийг
ажилд авах ба тэдгээрийн
ур чадварыг олон улсын
түвшинд хүрэхээр
байлгах; Холбогдох
захиргаатай хэлтэстэй
хамтран ажиллаж, ажил
горилогчдыг дэмжих.
Худалдан авалт:



Гэрээний мэдээлэл /
Тендер шалгаруулалтад
оролцох, түүний хүчинтэй
хугацаа, шаардлагуудыг
мэдэгдэх.
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Арга

Хариуцах талууд




Вэбсайт



Мэдээллийн
материал



ЭМААБОН
хэлтэс




Албан захидал



Хүний
нөөцийн
хэлтэс



Тендерийн баримт
бичиг ба техникийн
тодорхойлолт
(шаардлагатай бол):



Худалдан
авалт
хариуцсан
ажилтан



Орон нутгийн
хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл / сонин




Вэбсайт

Хуваарь /
Давтамж

Олон нийтийн хурал
цуглаан

Шаардлагатай бол
зорилтот уулзалтууд

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө

Сум / баг,
Баянхонгор хот дах
мэдээллийн самбар,
захиргааны байранд
зар тавих

Хуудас 32

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID
SCMP08

SCMP09

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг



Аймаг, сум, багийн
Захиргаа/
Зохицуулагчид/Удирдлага




Орон нутгийн үйлчилгээ



ЕСБХБ

Нутгийн ард иргэд

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
Онцгой байдлын үед авч
хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ:



Онцгой байдлын үеийн
авч хэрэгжүүлэх
менежментийн
төлөвлөгөөг танилцуулах,
орон нутгийн онцгой
байдлын байгууллага
болон иргэдтэй онцгой
байдлын үед үүсэх
асуудлуудыг хэлэлцэх,
иргэдийн мэдлэгийг
дээшлүүлэх.
Зээлдүүлэгчийн шаардлагад
нийцэх:

Арга



Зорилтот
уулзалтууд



Мэдээллийн
материал



Олон нийтийн хурал
цуглаан



SCMP10

SCMP11





Бүх оролцогч талууд

Уурхайн талбайн болон
нэвтрэх замд нөлөөлөх
бүсэд өвөлжөөтэй, эдийн
засгийн нүүлгэн

Газар ашиглалт:



Газар ашиглалт,
амьжиргааг дэмжих
менежментийн
төлөвлөгөөний
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Хуваарь /
Давтамж
Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө



ЭМААБОН
хэлтэс

Албан уулзалт /
захидал



Ахлах
удирдлага

Шаардлагын дагуу



Хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл



ЭМААБОН
хэлтэс




Вэбсайт

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө



Зорилтот
уулзалтууд (гэрээр
зочлох)



ЭМААБОН
хэлтэс

Барилга угсралтын
ажлыг эхлэхээс
өмнө



Шаардлагатай бол
зорилтод бүлгийн



Байгаль орчин, нийгэм,
захиргааны гүйцэтгэл,
нийцэлтэй холбоотой
хамтын ажиллагаа болон
албан захидал
Мэдээлэл хуваалцах:
Төслийн барилга угсралтын гол
мэдээлэл (огноо/хуваарь, үйл
ажиллагаа, аюулгүй ажиллагааны
талаар мэдээлэл)

Хариуцах талууд

Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журам

Хуудас 33

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг
шилжүүлэлтэд өртөх
малчин өрхүүд,



Сум, багийн тамгын
газрын хэлтсүүд

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
хэрэгжилтийг нарийвчлан
тодорхойлох,
хэрэгжүүлэхэд орон
нутгийн захиргаа,
малчидтай хамтран
ажиллах (хэрэгжилтийн
талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Газар
ашиглалт, амьжиргааг
дэмжих менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгасан
болно)

 Барилга угсралт / үйл ажиллагааны үе шат
SCMP12
Мэдээлэл хуваалцах:
 Нутгийн иргэд


SCMP13

Сум, багийн түвшний
захиргаа

Нөлөөлөлд өртсөн бүх оролцогч
талууд (нутгийн иргэд, ХАТ,
үндсэн үйл ажиллагаа)



ХАТ-ийн талаар нутгийн
иргэдийн мэдлэгийг
дээшлүүлэх тогтмол
хамтын ажиллагааг
хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөт
ажлууд, нөлөөлөл болон
нөлөөллийн
менежментийн арга
хэмжээ, төслийн
хуваарийн талаар
мэдээллийг оролцогч
талуудад мэдээлэх.
Санал гомдлыг шийдвэрлэх
журам:



Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журмын
талаарх сургалт /
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Арга

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж

ЭМААБОН хэлтэс

Сар бүр /
Шаардлагын дагуу
Зургаан сар тутамд

ЭМААБОН хэлтэс

Сар бүр /
Шаардлагын дагуу
Зургаан сар тутамд

хэлэлцүүлэг / Гол
мэдээлэгчийн
ярилцлагыг хийх





Олон нийтийн хурал
цуглаан (баг / сумын
хуралд оролцох)




Мэдээллийн самбар



Компанийн албан
ёсны мэдээлэл
түгээх арга хэмжээ



Олон нийтийн хурал
цуглаан (баг / сумын
хуралд оролцох)



Мэдээллийн самбар

Мэдээллийн
материал

Хуудас 34

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
сурталчилгаа зохион
байгуулах.



SCMP14



Орон нутгийн иргэд,
ялангуяа: Уурхайн талбай
болон нэвтрэх замын
нөлөөлөх бүсэд оршин
суудаг малчин өрхүүд

Олон нийтэд нөлөөлсөн
бодит өөрчлөлт авчирсан
(жишээ нь халдварт
өвчин) гомдлуудад
дүгнэлт хийж, олж авсан
сургамжуудын дагуу
холбогдох менежментийн
төлөвлөгөөг шинэчлэх.
Газар ашиглалт:



Барилга угсралт, уурхайн
ашиглалтын ажлыг
эхлэхээс өмнө
ус/бэлчээрийн газарт
нэвтрэх, тухайн газар
чөлөөтэй шилжилт
хөдөлгөөнийг
хязгаарласантай
холбоотой үүсэх
нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй малчин
өрхүүдтэй хэлэлцүүлэг
хийж, төлөвлөгөөт ажлын
талаар урьдчилан
мэдэгдэх. Тэдгээр
хэлэлцүүлэг нь
нөлөөллөөс зайлсхийх,
хэрэв боломжгүй бол
бууруулахад анхаарна.
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Арга



Мэдээллийн
материал



Компанийн албан
ёсны мэдээлэл
түгээх арга хэмжээ



Зорилтот
уулзалтууд (гэрээр
зочлох)



Мэдээллийн
материал

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж

ЭМААБОН хэлтэс

Шаардлагын дагуу
барилга угсралт,
үйл ажиллагааны
явцад




Хуудас 35

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID
SCMP15

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг




Нутгийн иргэд
Аймаг, сум, багийн Засаг
Захиргаа / Зохицуулагчид
/Удирдлага

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
Ажилд авах ба худалдан
авалтын үйл ажиллагаа:



Шинээр бий болох ажлын
байрны тоо, ажлын
боломжууд, өргөдлийг
хүлээн авах процесс,
шаардлагатай ур чадвар,
хугацаа, ажилчдын
сургалтын талаар
мэдээллээр өгөх.



Эмэгтэйчүүдийг олон
төрлийн ажлын байранд
хөдөлмөр эрхлэхийг
идэвхтэй дэмжих.



Бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний худалдан
авалт, орон нутгаас ханган
нийлүүлэх
боломжууд/боломжит
ханган нийлүүлэгчтэй
хамтран ажиллах.

Арга

Хариуцах талууд



Олон нийтийн хурал
цуглаан

ЭМААБОН хэлтэс



Мэдээллийн
материал



Мэдээллийн
самбар;




Хэвлэл мэдээлэл

Хуваарь /
Давтамж
Шаардлагын дагуу
/ хүсэлт гаргасан
тохиолдолд Сар
бүр

Зорилтот
уулзалтууд



SCMP16



Нутгийн иргэд

Орон нутгийн бизнесүүдэд
дэмжлэг үзүүлэх, хүчин
чадлыг нэмэгдүүлэх
зорилготой ханган
нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх.
Олон нийтийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдал:
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Хуудас 36

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
 Нутгийн иргэдтэй аюулгүй
байдлыг хангах журмын
талаар хэлэлцүүлэг хийх.

Арга

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж




Өрхийн эмнэлгүүд

ЭМААБОН хэлтэс

Шаардлагын дагуу
/ хүсэлт гаргахад
Зургаан сар тутамд



Мэдээллийн
материал



Гол мэдээлэгчийн
ярилцлага



SCMP17






Нутгийн иргэд;
Орон нутгийн үйлчилгээ

Малчид, эмзэг бүлгийн
хүмүүс/бүлгүүд, бусад
иргэдэд төслөөс үүсэж
болзошгүй аюулуудын
талаар тогтмол мэдээлэх.
Олон нийтийн эрүүл мэнд:



Хэвлэл мэдээлэл
Сум, багийн түвшний
Захиргаа /
Зохицуулагчид/Удирдлага

Халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх,
БЗХӨ-өөс урьдчилан
сэргийлэхэд чиглэсэн
орон нутгийн эрүүл
мэндийн аянд дэмжлэг
үзүүлэх боломжийг
тодорхойлох.



Орон нутгийн эрүүл
мэндийн
мэргэжилтнүүдтэй холбоо
тогтоож, төслийн зүгээс
орон нутгийн эрүүл
мэндийн үйлчилгээ,
чадавхыг дэмжихэд
шаардлагатай арга замыг
тодорхойлох.



Төслийн боловсон хүчний
талаар болон нийгэмд
үзүүлэх аливаа
нөлөөллийг бууруулах
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Олон нийтийн хурал
цуглаан

Хуудас 37

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

SCMP18

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг




Нутгийн иргэд
Орон нутгийн үйлчилгээ

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
талаар авч хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээг мэдээлэх.
Үүнд: Архи, согтууруулах
ундаа хэрэглэх явдлыг
зогсоох ба үүгээр
хязгаарлагдахгүй.
“Хуурай” сайт бодлогыг
хэрэгжүүлэх (уурхайн сайт
дээр архи согтууруулах
ундааг хориглох); уурхайн
сайт дээр амрах чөлөөт
цагаа өнгөрүүлэх
байгууламж;
шаардлагатай бол архи,
мансууран согтуурах
бодисын шалгалт
шинжилгээ хийх.
Онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээ:



Онцгой байдлын үед авч
хэрэгжүүлэх
менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгасан
харилцаа холбоог
зохицуулах, мэдээлэл
түгээх, онцгой байдлын
үед баримтлах стратеги
болон тулгамдаж буй
асуудлуудын талаар
иргэдэд мэдээлэх.
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Арга

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж



Олон нийтийн хурал
цуглаан

ЭМААБОН хэлтэс




ЗБХ

Шаардлагын дагуу
/ хүсэлт гаргасан
тохиолдолд Жил
бүр

Мэдээллийн
материал

Хуудас 38

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID
SCMP19

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг







Орон нутгийн үйлчилгээ
Нутгийн иргэд
Аймаг, сум, багийн
Захиргаа /
Зохицуулагчид,
Удирдлага
Олон нийт болон олон
нийтийн бүлгүүд

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
Бичил уурхайн динамик:
Орон нутаг, аймгийн түвшний
цагдаа, сум, багийн удирдлага,
ард иргэд бүхий оролцогч
талуудтай зорилтот чиглэлээр
хамтран ажиллах
 Шинэжинст, Баян-Өндөр
сумдад бичил уурхайн үйл
ажиллагааны тархалт /
үүсэл, шалтгааныг олж
мэдэх.



ХАТ-ийн орд газар, үндсэн
хэв шинж/алтны төрлийг
мэдээлж, бичил уурхайн
үйл ажиллагаанд
боловсруулах, нэвтрэхэд
тохиромжгүйг мэдэгдэх;



Зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс
хамгаалах арга хэмжээний
талаар (хамгаалалтын
хашаа, хамгаалалтын
ажилтнууд) танилцуулах;



ХАТ-ийн талбайд хууль
бусаар олборлолтын үйл
ажиллагаа явуулах, хууль
эрх зүйн сөрөг үр дагавар,
түүнтэй холбоотой эрүүл
мэнд, аюулгүй
ажиллагааны
эрсдэлүүдийг мэдээлэх.
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Арга

Хариуцах талууд



Олон нийтийн хурал
цуглаан

ЭМААБОН хэлтэс




ЗБХ




Хэвлэл мэдээлэл

Хуваарь /
Давтамж
Шаардлагын дагуу
Жил бүр

Мэдээллийн
материал
Гол мэдээлэгчийн
ярилцлага

Хуудас 39

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID
SCMP20

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг




Нутгийн иргэд
Сум, багийн түвшний
Захиргаа/ Зохицуулагчид
/Удирдлага

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн:
 Оролцогч талуудаас
ирүүлсэн шилжин
суурьшилтай холбоотой
баримт бүртгэлийг жил
бүр шалгаж, томоохон
хэмжээний шилжилт
хөдөлгөөн үүссэн эсэхийг
тодорхойлох.

Арга

Хариуцах талууд



Гол мэдээлэгчийн
ярилцлага

ЭМААБОН хэлтэс



Зорилтот
уулзалтууд (орон
нутгийн тамгын
газрын хэлтэс,
нийгмийн
ажилтнуудыг
оролцуулах)




ЗБХ



Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журам
журам



Компанийн албан
ёсны мэдээлэл
түгээх арга хэмжээ



SCMP21




Нутгийн иргэд



Нөлөө бүхий хүмүүс

Улс, аймаг, сум, багийн
Захиргаа/ Зохицуулагчид
/Удирдлага

Инфляцын түвшинд
тогтмол хяналт тавьж,
эмзэг бүлгийн хүмүүсийн
нөхцөл байдлыг харгалзан
авч үзэх ба шаардлагатай
тохиолдолд асуудлыг
шийдвэрлэх зорилтот
болон хугацаат арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
Соёлын өв:
 ХАТ-ийн ойролцоо
илрүүлсэн хууль бус
газрын доорх хайгуулын
ажлууд, малтлагын үйл
ажиллагааны талаар
холбогдох байгууллагад
тайлагнах.



Соёлын өвд тавигдах
хяналтыг хэрэгжүүлж буй
бусад хөтөлбөртэй (жишээ
нь усны нөөцийн хяналт)
уялдуулах, орон нутгийн
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Олон нийтийн хурал
цуглаан

ЭМААБОН хэлтэс

Хуваарь /
Давтамж
Шаардлагын дагуу
/ хүсэлт гаргасан
тохиолдолд
Жил бүр

Шаардлагын дагуу
Жил бүр

Хуудас 40

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
иргэдтэй хамтран
ажиллах.



Арга

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж



Олон нийтийн хурал
цуглаан

ЭМААБОН хэлтэс

Шаардлагын дагуу,
Жил бүр



Зорилтот
уулзалтууд




Хэвлэл мэдээлэл

Сумын захиргаа, орон
нутгийн иргэдтэй хамтран
орон нутгийн соёлын арга
хэмжээг дэмжих,
бэхжүүлэх, орон нутгийн
уламжлал, соёлыг
хадгалах, бэхжүүлэх
чиглэлээр хамтран
ажиллах.



SCMP22






Улс, аймаг, сум, багийн
түвшний Захиргаа/
Зохицуулагчид
/Удирдлага
Нутгийн иргэд
Нөлөө бүхий хүмүүс

Биет бус соёлын өвийг
нөлөөлөлд өртөж
болзошгүйг тодорхойлсон
эсвэл ард иргэдээс биет
бус өвд сөрөг нөлөөлөл
үүсэж болзошгүй талаар
мэдэгдвэл (Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журмын
дагуу); тэдгээр
нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.
Ил тод байдал:
 Компанийн санхүүгийн
тайлагнах үүрэг
хариуцлагын дагуу төлбөр
төлсөн мэдээллийг ил тод
байлгах.



Орон нутгийн иргэдтэй
төслийн талаар харилцаа
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Мэдээллийн
материал

Хуудас 41

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ID

SCMP23

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг






Нутгийн иргэд
Сум, багийн түвшний
Захиргаа/ Зохицуулагчид
/Удирдлага
Орон нутгийн үйлчилгээ
Нөлөө бүхий хүмүүс

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
холбоотой ажиллаж, улс
болон орон нутгийн
түвшинд оруулж буй хувь
нэмэр, санхүүгийн
төлбөрийн талаар
мэдээлж, ХАТ болон
компанийн орон нутгийн
эдийн засагт оруулж буй
хувь нэмрийн талаар олон
нийтэд мэдээлэл хүргэх.
Орон нутгийн хөгжил ба
хөрөнгө оруулалт:
 Олон нийтийг хамруулсан
хэлэлцүүлэг болон
хэрэгцээг тодорхойлох
үнэлгээг гүйцэтгэж,
компанийн дэмжлэг
үзүүлж болох орон нутгийн
хөгжлийн зорилтыг
тодорхойлох.



Орон нутгийн сумын
захиргаатай хамтран
ажиллаж, ХАТ-д
эмэгтэйчүүдийн оролцоог
нэмэгдүүлж, орон нутгийн
аж ахуй нэгжүүдэд
дэмжлэг үзүүлэхэд шинээр
ажлын байр бий болгох
боломжийг тодорхойлох.



Орон нутгийн хамтын
ажиллагааг дэмжих
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Арга




Мэдээллийн самбар





ЗБХ




Хэвлэл мэдээлэл



Мэдээллийн самбар

Судалгаа

Хариуцах талууд

Хуваарь /
Давтамж

ЭМААБОН хэлтэс

Шаардлагын дагуу,
Улирал бүр

Олон нийтийн хурал
цуглаан
Мэдээллийн
материал
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ID

Зорилтот оролцогч тал / бүлэг

SCMP24

Туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд

SCMP25






Нутгийн иргэд
Сум, багийн түвшний
Захиргаа/ Зохицуулагчид
/Удирдлага
Орон нутгийн үйлчилгээ
Нөлөө бүхий хүмүүс

Зорилго / Нийтэд ил тод болгох
мэдээлэл
менежментийн
төлөвлөгөөг үзнэ үү.
Туслан гүйцэтгэгчийн үүрэг:
 Гэрээний үүрэг, оролцогч
талуудын харилцаа,
хамтын ажиллагааг
хадгалах үүрэг
хариуцлагын биелэлтэд
хяналт тавих.

Арга

Хяналт шинжилгээний үр
дүнгийн талаар мэдээлэх:
 Үйл ажиллагаа, зорилтын
биелэлтэд тавих байнгын
хяналт болон үр дүнг
оролцогч талуудад
тайлагнах (тулгамдсан
асуудлууд, ус, амьжиргааг
нөхөн сэргээх,
осол/зөрчил г.м).



Олон нийтийн хурал
цуглаан




Хэвлэл мэдээлэл



Мэдээллийн самбар





ЭМААБОН-ийн сар
бүр зохион
байгуулдаг хурал

Мэдээллийн
материал

Хариуцах талууд



ЭМААБОН
хэлтэс



Хүний
нөөцийн
хэлтэс



Туслан
гүйцэтгэгч



ЭМААБОН
хэлтэс

Хуваарь /
Давтамж

Сар бүр

Барилга угсралтын
явцад
Хагас жилд нэг
удаа
Үйл ажиллагааны
явцад
шаардлагатай гэж
үзвэл
Жил бүр

Оролцогч талуудын
оролцоотойгоор хяналт
тавих (усны хэрэглээ,
газар ашиглалт) ба
оролцогч талуудын ашиг
сонирхол, зөвшилцөл
зэргийг харгалзан анхаарч
чухал асуудлуудыг судлах.
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САНАЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ УДИРДЛАГА
Танилцуулга
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг компанийн одоогийн ашиглаж буй санал гомдлыг
шийдвэрлэх бодлого, журамд тулгуурлан боловсруулах бөгөөд тус журам нь компанийг
(туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд) нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс, ард иргэдийн санал гомдлыг
зохих түвшинд барагдуулж чадаж байгаа эсэх; санал гомдлыг нэгдсэн байдлаар зохицуулж,
бүртгэл хийж байгаа эсэхийг хангаж ажиллана.
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хэрэгжүүлэхээр томилогдсон ажилтнуудыг
шаардлагатай сургалтад хамрагдаж байгаа эсэхэд онцгой анхаарна. Тус журам нь
ажилчдаас бусад хүмүүст хамаарна (нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс, бусад оролцогч талууд).
Төслийн ажилчдын санал гомдлыг барагдуулах дотоод журмыг (Ажилчдын санал гомдол
мэдүүлэх механизм) боловсруулна.
Компанийн санал гомдлыг шийдвэрлэх бодлого
Компанийн санал гомдлыг шийдвэрлэх бодлого нь үйл ажиллагаатай холбоотой оролцогч
талуудаас мэдүүлсэн аливаа санал гомдлыг цаг тухайд, мэргэжлийн байдлаар шийдвэрлэх
үүрэгтэй.
Санал болгож буй компанийн санал гомдлыг шийдвэрлэх журам
Зориулалт
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам нь компани болон олон нийтийн хооронд санал гомдлыг
шийдвэрлэхэд хэрхэн хамтдаа ажиллах шийдлийг тодорхойлдог. Тус журам нь эрх тэгш
байдал, шударгаар шүүх, дарамт шахалтгүйгээр мэдээлэлд нэвтрэх, шударга шийдлийг
сонгох боломжийг олгодог.
Зорилго
•

Гомдол мэдүүлэгчийн соёл, үнэт зүйл, уламжлал, үзэл бодлыг хүндэтгэх;

•

Гомдлыг орон нутгийн хэмжээнд, цаг алдалгүй шийдвэрлэх;

•

Гомдлын үндсэн шалтгааныг олж тогтоох, системийн асуудлыг шийдвэрлэх;

•

Гомдол гаргагч, компанийн зүгээс гомдол, үр дүнг шалгах, хэлэлцэх,
шийдвэрлэх зэрэгт харилцан холбоотойгоор хамтран ажиллах процессоор
хангах;

•

Тэгш, шударга, эерэг үр дүнд хүргэх боломжийг бүрдүүлж санал гомдлыг
шийдвэрлэхэд;

•

Компанийн иргэдийн санаа зовниж буй асуудлыг шударгаар шийдвэрлэх
чадавхад тасралтгүй сайжруулах.
Хамрах хүрээ

Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам нь олон нийтэд компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой
аливаа асуудлыг мэдэгдэх боломжийг олгодог. Ирүүлсэн санал гомдлууд нь компанийн үйл
ажиллагаа, уурхайн талбайн ойролцоох бусад үйл ажиллагааны шууд үр дүн байна.
Гомдлыг компанийн үйл ажиллагаанаас үүсэх нөлөөлөлд өртсөн хүн/хүмүүс мэдүүлнэ. Тус
журам нь Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллана. Компани нь
тухайн санал гомдлыг шүүх хурал эсхүл улсын түвшинд яригдахаас өмнө орон нутгийн
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хэмжээнд шийдвэрлэхийг зорьж ажиллана. Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам нь туслан
гүйцэтгэгч байгууллагуудад хамаарах (барилгын үе шатанд) бөгөөд туслан гүйцэтгэгчидтэй
холбоотой санал гомдлыг компани хариуцан шийдвэрлэнэ.
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журам - Алхмууд
1. Гомдлыг бүртгэх
Гомдлыг бичгээр захидал, цахим шуудан эсвэл Компанийн гомдлын маягтын дагуу
ирүүлж болно (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү).
o

Анхаарах: Эрдэнэ Монгол ХХК-ын Олон нийттэй харилцах хэлтэс

o

Шуудангийн хаяг: Монруд ХХК-ийн байр, 2 давхар, НҮБ-ын гудамж 6/6,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

o

Утас: +976 11 319758

o

Факс: +976 11 315988

o

И-мэйл хаяг: info@erdene.com

o

Компанийн вэбсайт https://www.erdene.com/en/contact/

•

Түүнчлэн гомдлыг амаар мэдүүлж болох бөгөөд Олон нийттэй харилцах
ажилтнууд (эсвэл компанийн бусад төлөөлөл бүхий ажилтнууд) баримтжуулж
авна. Гомдлыг амаар мэдүүлсэн тохиолдолд Олон нийттэй харилцах
хэлтсийн ажилтнууд гомдол мэдүүлэгчийн мэдээллийг бүртгэх зөвшөөрлийг
авсан байна (Гомдол мэдүүлэх маягтад гарын үсгийг баталгаажуулалт авах).
Гомдол гаргагчийн хувьд бичиг үсгийн мэдлэгтэй холбоотой асуудал гарвал
Олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтнүүд гуравдагч этгээдээр (гомдол
мэдүүлэгчийн найз / садан төрөл) гомдол гаргагчийн мэдүүлгийг
баталгаажуулах хүсэлт гаргаж болно.

•

Мэдүүлэг нь тухайн гомдлын мөн чанар, тохиолдсон огноо, гомдол
мэдүүлэгчийн нэр, холбоо барих хаяг зэргийг агуулсан байна.

•

Хэрэв тухайн газарт компанийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүд байгаа
бол гомдлыг албан ёсоор мэдүүлэхээс өмнө тэдгээр мэргэжилтнүүдтэй
хэлэлцэж болно.

•

Мэдүүлэгчийн нэрийг нууцалсан эсхүл гуравдагч этгээдээр (жишээ нь
үйлдвэрчний эвлэлүүд, ТББ-ууд, орон нутгийн засаг захиргаа, ахмадын
холбоо г.м) хүргүүлсэн санал гомдлыг хүлээн авна.

•

Хувь хүн тухайн гомдлын мэдүүлэгт нэрээ нууцлах хүсэлт тавих эрхтэй.

•

Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хувьд гомдол мэдүүлэх арга хэлбэр өөр байж
болзошгүй тул гомдол мэдүүлэгч нь тухайн мэдүүлсэн гомдлыг эмэгтэй /
эрэгтэй төлөөлөгч шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг гаргаж болно. Тухайн
хүсэлтийг гаргасан тохиолдолд, компани энэхүү хүсэлтийг өөрийн боломж
бололцоогоор биелүүлж ажиллана.

2. Компани нь гомдлыг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор дараах арга
хэмжээг авсан байна:
•

Санал гомдлын явцыг хяналт тавьж ажиллах компанийн гомдлын бүртгэлийн
системд гомдлыг бүртгэнэ;
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•

Гомдлыг хүлээн авсан талаар бичгээр мэдэгдсэн байх ба тус мэдэгдэлд явцыг
лавлах компанийн холбоо барих нэр бүхий хүний нэр, гомдлыг судлах,
хэлэлцэх, шийдвэрлэхэд авч хэрэгжүүлэх алхмуудын тайлбар, гомдлыг
барагдуулах хугацааг бичсэн байна.

3. Гомдлыг шийдвэрлэх
Компанийн гомдол хариуцсан зохицуулагч нь дараах үүрэгтэй ажиллана.
•

Оролцсон талуудыг тодорхойлох.

•

Тухайн гомдолд тодорхойлсон асуудлыг гомдол мэдүүлэгчтэй холбогдон
харилцан яриа өрнүүлж, тодруулах (хэрэв боломжтой бол).

•

Гомдлыг ноцтой байдал, хувь хүн эсвэл бүлгийн сайн сайхан байдал, аюулгүй
байдалд үзүүлэх нөлөөлөл, тухайн асуудлын олон нийтийн мэдээллийн дагуу
ангилна.

•

Гомдлын талаар дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэх туршлага бүхий
ажилтнуудаас бүрдсэн ажлын хэсгийг хуралдуулна. Үүнд компанийн гүйцэтгэх
удирдлага болон холбогдох ахлах удирдлагын албан тушаалтнуудын
үнэлгээг хавсаргана.

•

Шаардлагатай тохиолдолд компанийн оролцогч талууд болон бусад оролцогч
талуудын үзэл бодол, төвийг сахисан техникийн дүгнэлтийг сонсоно.

•

Тухайн гомдлын эх үүсвэр, нотолгоо, үр дагавар, санхүүгийн болон бусад
эрсдэлүүд, зөвлөмж болгосон залруулах арга хэмжээ зэргийг судлан
шинжлэх тайланг боловсруулна. Гомдлыг шийдвэрлэхэд хамгийн түгээмэл
ашиглаж буй арга хэмжээ доор харуулсан болно.
o

Компани шийдлийг санал болгодог;

o

Компани болон гомдол мэдүүлэгч нар хамтран шийдлийг олдог;

o

Компани болон гомдол мэдүүлэгч нар шийдвэр гаргалтыг гуравдагч талд
шилжүүлдэг;

o

Компани болон гомдол мэдүүлэгч нар орон
ашиглагддаг, уламжлал болсон аргыг ашигладаг.

нутгийн

хэмжээнд

•

Судлан шинжилгээний тайланд үндэслэн гомдол мэдүүлэгчид залруулах арга
хэмжээний талаар хариуг бичгээр өгнө.

•

Тохиролцсоны дагуу аливаа арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

•

Гомдлыг барагдуулах маягтад гарын үсгийг баталгаажуулснаар гомдлыг
хаана (тухайн гомдлын шийдэл нь хоёр талын шаардлагыг хангасан).

•

Компани нь тухайн гомдол мэдүүлэгчийн шаардлага бүрэн хангагдаагүй
байснаас үл хамааран гомдлыг хааж болно. Компани нь тус сонголтыг тухайн
гомдол мэдүүлэгчийг залилангийн шинжтэй, худал таамаглалд үндэслэсэн
эсхүл тухайн мэдүүлэгчийг тухайн гомдлыг нотлох хангалттай үндэслэлгүй
гэж үзсэн тохиолдолд сонгож болно. Энэ тохиолдолд компанийн авч
хэрэгжүүлсэн хяналт шалгалтын ажил, дүгнэлтийг баримтжуулж, гомдол
мэдүүлэгчид мэдэгдэнэ. Компани (эсхүл туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд) нь
гомдол мэдүүлэгчид гомдлыг нотлох баримт/мэдээллийг бүрдүүлэх болон
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Хуудас 46

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

олгосон, гомдол мэдүүлэгчид мэдэгдсэнээс бусад тохиолдолд өнгөц хийгдсэн
судалгаа шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн тухайн гомдлыг хааж болохгүй.
•

Бүртгэгдсэн гомдол бүрийн явц, харилцаа холбоог бүртгэн тэмдэглэл хөтөлнө.

Гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа
Компани нь гомдлыг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэр гаргахыг зорьж
ажиллана. Гомдлыг гаргаснаас хойш 7 хоногийн дотор хүлээн авч, 30 хоногийн дотор хариу
өгнө. Хэрэв асуудлыг шийдвэрлэхэд 30-аас дээш хоног шаардагдах тохиолдолд гомдол
гаргагчид харилцан яриа болон бичгээр мэдэгдэж, хойшлуулсан шалтгаан, тулгарсан
аливаа асуудлууд болон шинээр тогтоосон шийдвэрлэх хугацааг мэдээлнэ.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зураг 2 Санал гомдлыг шийдвэрлэх процессын зураглал
Гомдлыг хүлээн авах
(аман хэлбэрээр эсвэл бичгэн
хэлбэрээр)

Гомдлыг бүртгэсэн
огноог бүртгэнэ

7 хоногийн дотор бүх гомдлыг шийдвэрлэх.

ТИЙМ

Гомдлыг шийдвэрлэхэд
яаралтай арга хэмжээ
авах шаардлагатай эсэх

Бүртгэлт огноог
тэмдэглэх

Үгүй

Шаардлагатай нэмэлт
залруулах арга хэмжээг
тодорхойлох

Гомдол мэдүүлэгч талд
залруулах арга хэмжээний
талаар мэдээлэх эсхүл 30
хоногийн дотор арга хэмжээ
авах шаардлагагүйг мэдэгдэх

Гомдол мэдүүлэгчид
мэдэгдэх

Залруулах арга хэмжээг
авч, үр дүнд хяналт
тавих

Огноо тэмдэглэх. Хэргийг
хаах.
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Хуудас 48

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг танилцуулах
Санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг дараах байдлаар олон нийтэд ил тод болгоно.
•

Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөө;

•

Орон нутгийн мэдээллийн самбар (боломжтой бол);

•

Олон нийтийн ард иргэдийн хурал уулзалтаар танилцуулах;

•

Орон нутгийн ИТХ, Засаг дарга нарт мэдэгдэх;

•

Олон нийтэд тогтмол тайлагнах/мэдээлэл өгөх.

Процессыг хүлээн зөвшөөрөх
Компани нь шийдвэр гаргалтын үе шатанд гомдол мэдүүлэгчийг гаргасан шийдэлд сэтгэл
хангалуун бус байгаа эсэхээс үл хамааран тухайн гомдлыг шийдвэрлэсэн процесст үнэлгээ
хийх маягтыг бөглүүлнэ (Хавсралт 2-ийг үзнэ үү). Тус маягтыг санал гомдлыг шийдвэрлэх
журмын зорилтуудтай холбоотой байх бөгөөд тухайн гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал нь
компанийн зорилтуудтай нийцэж байгаа эсэхийг асууна. Жишээлбэл, дараах асуултуудыг
асууна:
•

Танд компани болон компанийн төлөөлөгчид хүндэтгэлтэй хандсан уу?

•

Компаниас гомдлыг орон нутгийн хэмжээнд шийдвэрлэхийн тулд чадах
бүхнээ хийж ажилласан уу?

•

Таны тавьсан асуудлын үндсэн шалтгааныг компани тогтоож чадсан уу?

•

Та шийдвэрлэх процесст ижил тэгш түнш байж оролцож чадсан уу?

•

Таны мэдүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэсэн шийдэл шударга бөгөөд энэ
чиглэлийн ижил шийдвэрүүдтэй нийцэж байна уу?

Тус хариу санал хүсэлт нь компанид санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлнэ.
Дахин хэлэлцэх
Хэрэв гомдол мэдүүлэгч нь тухайн гомдлыг шийдвэрлэсэн үр дүнтэй санал нийлэхгүй бол
компани тус гомдлыг шийдвэрлэх өөр аргыг ашиглахаар шийдвэр гаргахаар хамтран
ажиллаж болно. Дахин хэлэлцэх процесс нь тухайн гомдлын шинж чанараас хамааран өөр
өөр байж болно. Жишээлбэл, хэрэв тухайн гомдол нь хууль эрх зүйн асуудал бол шүүхэд
шилжүүлнэ.
Гомдлыг шийдвэрлэхэд бие даасан хөндлөнгийн талуудыг оролцуулж болно. Тэдгээрт
жишээлбэл, орон нутгийн хууль эрх зүйн практик, нэр хүнд бүхий ТББ, олон нийтийн дунд
нэр хүндтэй хүмүүс байж болно. Хөндлөнгийн талууд нь санал гомдлыг шийдвэрлэх
журмаар шийдвэрлэж, шийдвэр гарсан боловч гомдол мэдүүлэгчээс санал болгосон
шийдэлд санал нийлэхгүй байгаа гомдол дээр оролцоно. Хөндлөнгийн талууд нь дараах
зорилт/чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.
•

Эвлэрүүлэн зуучлал буюу талуудын
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

•

Арбитр, хоёр тал хөндлөнгийн бие даасан арбитрын шийдвэрийг хүлээн
зөвшөөрч ажиллах.
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Хуудас 49

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санал гомдлыг шийдвэрлэх явцыг хянах
Компани нь Санал гомдлыг шийдвэрлэх журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ахлах
удирдлагыг томилно. Компанийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүд нь тухайн гомдлын
шинж чанараас хамаарч компанийн бусад холбогдох газар хэлтэстэй хамтран ажиллана.
Компани хүлээн авсан гомдлын бүртгэлийг хөтөлнө. Гомдлыг бүртгэх, шийдвэрлэх процесс,
үр дүн зэрэг бүх үйл ажиллагааг бүртгэж ажиллана.
Туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд мөн энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
Туслан гүйцэтгэгчид компанийн гомдлыг барагдуулах ажиллагаанд оролцоход бэлэн байх
ба идэвхтэй оролцоно. Туслан гүйцэтгэгчдийн оролцоо нь тухайн туслан гүйцэтгэгчтэй
холбоотой гомдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Туслан гүйцэтгэгч
байгууллагууд нь өөрсдийн нийт ажилчдыг компанийн санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг
мөрдөж ажиллаж байгаа эсэхийг хангаж ажиллана. Туслан гүйцэтгэгч нь орон нутгийн
гишүүд/бүлгээс гомдол хүлээн авсан тохиолдолд яаралтай компанид мэдэгдэнэ. Туслан
гүйцэтгэгчдийг компанийн зохицуулалтгүйгээр гомдол мэдүүлэгчтэй гомдлыг бие даан
шийдвэрлэхийг хориглоно. Компани нь санал гомдлыг шийдвэрлэх журмын хэрэгжилтийг
шалгах зорилгоор туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудад тогтмол аудит хийж ажиллана.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналтад тавигдах шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцсэн эсэхийг үнэлэхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээг энэ
хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн тохиолдолд
тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
Доорх хүснэгтэд оролцогч талуудтай хамтран ажиллах стратеги, үйл ажиллагаануудын үр
дүн, явцыг үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд (ГГҮ) болон холбогдох
удирдлагын хяналтуудыг харуулав.
Хүснэгт 8 Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
ID
SCMP-KPI-01
SCMP-KPI-02
SCMP-KPI-03

Гүйцэтгэлийн гол
үзүүлэлтүүд
Гомдлын тоо
Нэг сарын дотор
шийдвэрлэсэн гомдлын тоо
Санал гомдол шийдвэрлэх
журмын хэрэгжилтийн талаар
оролцогч талуудад тайлагнах

SCMP-KPI-04

ОТХХМТ болон Санал
гомдлыг шийдвэрлэх журмын
хэрэгжилтэд аудит хийх

SCMP-KPI-05

Олон нийт / оролцогч
талуудаас ирүүлсэн эерэг
санал хүсэлтийн тоо
Хамтын ажиллагаанд
оролцсон иргэдийн тоо

SCMP-KPI-06

SCMP-KPI-06

Хамтын ажиллагааны
бүртгэлийн биелүүлсэн тоо

SCMP-KPI007

Олон нийтийн лавлагааны
маягтад засвар оруулах

Зорилт
Өмнөх жилтэй
харьцуулахад буурсан
нийт тоо
90% биелүүлэх зорилт
Санал гомдлыг
шийдвэрлэх журмын
үр дүнгийн талаар
оролцогч талуудад
тогтмол тайлан хүргэх
Жилд хоёр удаа аудит
хийх
Нийт бүртгэгдсэн
гомдлын 90%-ийг 30
хоногийн тодор
шийдвэрлэх
Өмнөх жилтэй
харьцуулахад
нэмэгдсэн нийт тоо
Оролцогчдын нийт тоо
зорилтод хэмжээнд
хүрсэн/түүнээс давсан
эсэх
100%-ийн
оролцоотойгоор
бүртгэх (үүнд албан
бус хамтын ажиллагаа
багтана)
Олон нийтийн
лавлагааны маягтыг
бүрэн боловсруулж,
Жил бүр бүрэн
шинэчилдэг

Хяналт тавих арга
хэмжээ
Гомдлын бүртгэл
Гомдлын бүртгэл /
мэдээллийн сан
Тайлан

Аудитын тайлан

Олон нийтийн санал
хүсэлт / оролцоо
Оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааны
бүртгэл / хөтөлбөр
Оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааны
бүртгэл

Олон нийтийн
лавлагааны маягтууд

Гол мониторингийн үйл ажиллагаанууд
Хяналтын үндсэн үйл ажиллагаануудыг доор харуулав.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 9 Мониторингийн арга хэмжээнүүд
ID
SCMPMON-01

Сэдэв /
чиглэл
Санал
гомдлууд

SCMPMON-02

Олон нийтийн
хамтын
ажиллагаанууд

SCMPMON-03

Олон нийтэд
түгээсэн
тайлан
материалууд

SCMPMON-04

Олон нийтийн
лавлагааны
маягтууд

Арга
Компани нь хугацаандаа
шийдвэрлэгдсэн болон
шийдвэрлэгдээгүй гомдлын
бүртгэлийг (хамгийн багадаа сард
нэг удаа) шалгана:
 Тухайн сард
шийдвэрлэгдээгүй байгаа
гомдлын тоо;



Төсөл эхэлснээс хойш
бүртгэгдсэн гомдлын тоо
(зураг бүхий танилцуулга);



Тухайн сард
шийдвэрлэгдэж хаагдсан
гомдлын тоо;



Гомдлын төрөл.

Олон нийттэй харилцах баг хамт
олны гомдлыг эмчлэх талаарх
тайлан мэдээг тогтмол гаргаж өгдөг
(гомдлын хэлбэр, тэдгээрийг хэрхэн
шийдвэрлэж, гарсан үр дүн гэх
мэт).
Гомдол гаргах журмын жилийн
шалгалтыг хийнэ.
Олон нийтийн харилцаа хариуцсан
багийн гишүүд Оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааны бүртгэлд орон
нутгийн иргэдтэй хийсэн албан
болон албан бус харилцааг
бүртгэнэ. Сар бүрийн боловсруулах
хэлтсийн үйл ажиллагааны тайланд
нэгтгэн тайлагнана.
Олон нийтийн харилцаа хариуцсан
мэргэжилтнүүд боловсруулсан
болон тараасан тайлан
материалын бүртгэлийг холбогдох
байршлын хамт бүртгэж, Олон
нийтийн харилцаа хариуцсан
менежерт тайлагнана.
Олон нийтийн харилцаа хариуцсан
мэргэжилтнүүд ХАТ-ийн “Олон
нийтийн лавлагаа” -нд бүртгэгдсэн
чухал баримт мэдээллүүдийг
баримтжуулна.

Хариуцах
талууд
Олон
нийтийн
харилцаа
хариуцсан
менежер

Давтамж

Олон
нийтийн
харилцаа
хариуцсан
менежер

Сар бүр

Олон
нийтийн
харилцаа
хариуцсан
менежер

Улиралд

Олон
нийтийн
харилцаа
хариуцсан
менежер

Шаардлагатай
тохиолдолд
жил бүр

Сар бүр

Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг барилга угсралтын үе шат үргэлжлэх
хугацаанд хамгийн багадаа зургаан сар тутамд хийж гүйцэтгэнэ. Тогтвортой үйл
ажиллагааны үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр хянаж, компани болон ХАТийн үйл ажиллагаанд гарах хэрэгцээ, өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгасан
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийж гүйцэтгэнэ.
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Хуудас 52

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямарваа нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил, өөрчлөлт
гарсныг илрүүлсэн бол ЭМААБОН -ийн удирдлагад мэдээлнэ. Хэрэв үйл ажиллагааны
журамд бодит өөрчлөлт оруулах шаардлагатай (ХАТ-ийн БОНМТ-ний өөрчлөлтийн
менежментийн журамд тодорхойлсны дагуу) бол энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
холбогдох шинэчлэлийг хийж болно.
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Хуудас 53

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТ
Танилцуулга
Шаардлагатай бүх сургалтыг чиг баримжаа олгох сургалт (ерөнхий мэдлэг олгох) болон
ажлын холбогдолтой тусгай сургалтаар хамарсан байна.
Чиг баримжаа олгох сургалт хөтөлбөр
Компанийн болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын бүх ажилчид ерөнхий чиг баримжаа
олгох сургалтын хүрээнд олон нийтийн харилцаа, ёс зүйн дүрмийн сургалтад хамрагдсан
байна. Тус сургалт нь ХАТ-ийн ажилчдад тухайн орон нутгийн соёл, үзэл бодлыг хүндэтгэж
ажиллах, багаар үр дүнтэй хамтран ажиллах, орон нутагт өөрсдийгөө зөв авч явахад туслах
зорилготой юм.
Ажил үүрэгтэй холбоотой тусгай сургалт
Ахлах удирдлагын албан тушаалтнууд, олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүд, компанийн
супервайзорууд болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй туслан гүйцэтгэгч
байгууллагуудыг санал гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хэрэгжүүлэх, оролцогч талуудтай
хамтран ажиллах талаар тусгай сургалтуудад хамрагдуулна.
Бусад сургалтын шаардлага
Олон нийтийн харилцаа болон оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үүрэг гүйцэтгэх гол
мэргэжилтнүүдэд хэрэгцээ шаардлагаас хамаарч нэмэлт тусгай сургалтуудыг зохион
байгуулна.
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Хуудас 54

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Дотоод аудит
Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг
тогтмол дотоод хяналт шалгалтаар шалгах бөгөөд жилдээ нэгээс доошгүй удаа аудит
хийгдэнэ. Нийцлийг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хянаж
ажиллана. Түүнчлэн туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудад дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэх
бөгөөд тэдгээр нь шаардагдсан ажлуудын хэрэгжилтэд нийцлийн хяналт тавьж ажиллана.
Туслан гүйцэтгэгчдэд аудит хийх
Туслан гүйцэтгэгчид байгууллагуудыг сонгон шалгаруулахаас өмнө хяналт шалгалт, аудит
хийх бөгөөд түүнээс хойш ОТХХМТ-д нийцэж ажиллаж байгаа эсэхийг хангах зорилгоор жил
бүр аудит хийгдэнэ.
Хөндлөнгийн аудит хийх
Энэхүү төлөвлөгөөний мөрдөлт, нийцлийг хангаж буй эсэхийг шалгах зорилгоор компанийн
аудит болон баталгаажуулалтын хөтөлбөрүүдээр тогтмол үнэлгээ хийх бөгөөд
шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч талууд (ЕСБХБ) үнэлгээг бие даан
гүйцэтгэж болно.
Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, санал гомдлын бүртгэл
Хамтын ажиллагааны явц, гомдлын процесст хяналт тавьж ажиллахад бүх оролцогч
талуудын холбоо барих мэдээлэл, хамтран ажилласан ажлууд, гомдлуудыг оролцогч
талуудын хамтын ажиллагааны бүртгэл, гомдлын бүртгэлийн системд нууцлан хадгална.
Тайлагнах
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүд нь авч хэрэгжүүлсэн мониторингийн арга хэмжээг
тайлагнасан тайланг тогтмол боловсруулж ажиллана.
•

Хэрэгжүүлсэн хамтын ажиллагаанууд;

•

Мэдүүлсэн/шийдвэрлэсэн гомдлууд;

•

Хамтын ажиллагааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Тайлангийн давтамж, тайлагнах хэлбэрийг ХАТ-ий барилга угсралтын үе шат эхлэхээс
өмнө тодорхойлно.
Жилийн тайлангууд
Компани нь оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны хураангуй, санал гомдлыг
шийдвэрлэх менежментийн үр дүнтэй нэгтгэн жил бүр тайлан боловсруулна. Тус тайланд
зохион байгуулагдсан олон нийтийн бүх хэлэлцүүлэг, хамтын ажиллагаа, хүлээн авсан
санал гомдлууд, шийдвэр, үр дүнг нэгтгэсэн байна.
Бүртгэл хөтлөх
Аудит, хяналт шалгалт, зөрчлийн бүртгэлийг компанийн дотоод журмын дагуу зохицуулна.
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Хуудас 55

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх албан тушаал, тэдгээрийн үүрэг хариуцлага
Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх албан тушаалууд, тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг дараах
хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 10 Гол албан тушаалууд, тэдгээрийн үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал
Ахлах удирдлага/ Дэд
ерөнхийлөгч

Нийцэл, оролцогч
талуудын харилцаа
хариуцсан хэлтсийн
захирал

ЭМААБОН баг

Бүх ажилчид, туслан
гүйцэтгэгч
байгууллагууд

Үүрэг хариуцлага
 Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсвийг
батлах.




Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг батлах.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хангахад
шаардлагатай нөөцийн түвшинг тогтоох.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дэмжлэг
үзүүлэх.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтэд
хяналт тавих.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах,
шинэчлэх.




Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж
мөрдөх



Олон нийтийн гомдол, холбогдох зөрчлийн талаар мэдээлэх

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ,
хэрэгжилтийг хариуцах.

Энэхүү төлөвлөгөөг цаг тухай бүрд хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэгч
байгууллагууд болон бусад оролцогч талуудыг харилцан
уялдааг хангах.

Гол уялдаа холбоо
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд холбогдох үндсэн холболтууд
(менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх албан тушаалууд) багтана.
Хүснэгт 11 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
Төслийн (Барилга
угсралтын) менежер
Уурхайн ерөнхий менежер

Түлхүүр үг
Үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын удирдлага, барилга
угсралтын явцад холбогдох оролцогч талуудын оролцоог хангах;
Үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын удирдлага, уурхайн
ашиглалтын явцад холбогдох оролцогч талуудын оролцоог
хангах;
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Хуудас 56

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь олон нийт болон оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааны шаардлагуудыг тусгасан бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй дараах
байдлаар давхцаж байна.
Хүснэгт 12 8. Бусад менежментийн баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Удирдлагын төлөвлөгөөний гарчиг
Агаарын чанарын менежмент, мониторинг
хийх төлөвлөгөө (хүлэмжийн хийн
менежментийн төлөвлөгөө)
Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн
төлөвлөгөө
Аюултай материалын менежментийн
төлөвлөгөө
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
Биологийн олон янз байдлын
менежментийн төлөвлөгөө
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө
Олон нийтийн хөгжлийн төлөвлөгөө
Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих
менежментийн төлөвлөгөө
Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
менежментийн төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө
Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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Давхардсан / хөндлөн холбоос
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд
Менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хамтын
ажиллагаа/мэдээллийн шаардлагууд

Хуудас 57

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
аймаг

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны нэгж

БУ

Бичил уурхай

баг

Тосгон; Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хамгийн
доод түвшний нэгж

ИТХ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк

Компани

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОНБНҮ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНБ

Байгаль орчин, нийгмийн бодлого

АҮСТ

Аж үйлдвэрлэлийн сайн туршлага

ХХНБ

Хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж

ГШ

Гүйцэтгэлийн шаардлага

Төслийн
нөлөөллийн бүс

Төслийн нөлөөллийн бүсэд төслийг хэрэгжүүлэх үндсэн газар
болон харилцагчийн бусад барилга байгууламж байгуулагдах,
удирдах газар; төслийн хүрээнд санхүүжүүлээгүй боловч оршин
тогтнох байдал нь төслийн хэрэгжилтээс шууд хамааралтай,
төслийн амжилттай хэрэгжилтэд тэдгээрийн бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ зайлшгүй хэрэгцээтэй байх холбогдох байгууламжууд;
төслийн төлөвлөгөөт хэрэгжилттэй холбоотой үүсэх нөлөөлөлд
өртөх газрууд, цаг үеийн хувьд ирээдүйд эсхүл өөр газарт төслийн
төлөвлөгөөт бус боловч урьдчилан таамаглах боломжтой
хэрэгжилтээс үүсэх нөлөөлөлд өртөх газрууд багтана.
Нөлөөллийн бүсэд төслийн хэрэгжилтгүйгээр эсхүл төслөөс үл
хамааран үүсэж болзошгүй нөлөөллийг оруулахгүй.

ОТХХМТ

Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөө

сум

Дэд аймаг; Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх засаг захиргааны хоёр
дахь түвшний нэгж

ХАТ-ийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтын хамт):
АЧМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АММТ

D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө

ОНЭМАААБМТ

D7: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ТГХАМТ

D8: Туслан
төлөвлөгөө

ОБҮААХМТ

D9: Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн
төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

ГААДМТ

D11: Газар ашиглалт, амьжиргааны менежментийн төлөвлөгөө

ХЭМАААБМТ

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ОТБХХМТ

D13: Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

ГХЯНСМТ

D16: Газрын хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн
төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хавсралт А: Түр ашиглах маягт 1: Гомдол хүлээн авах
баримт
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дугаар.
Огноо:
Гомдол мэдүүлэгчийн нэр:

он / сар / өдөр

Холбоо барих хаяг:

аймаг, сум, баг, гудамж, байшин / орон сууц

Утас (гар утас):
Утас (гэр):
И-мэйл хаяг:

Гомдлын мөн чанар (юу болсон
тухай):
Хэзээ болсон тухай:
Давтамж:
Газар (Гомдол мэдүүлсэн газар):
Оролцсон талууд:

он / сар/ өдөр
өдөр бүр / долоо хоног тутамд / сар бүр
аймаг / сум / баг / газрын нэр
нэр / албан тушаал / тодорхойлолт (хэрэв
байгаа бол)

Эрдэнэ Монгол ХХК /Хөндий
Алтны төсөлтэй холбоотой
эсэх:

Санал болгож буй / хүссэн
шийдэл:

Албан зориулалтаар ашиглах:
Гомдол хүлээж авсан компанийн
Нэр / албан тушаал
ажилтан:
Ангилал:
Шийдвэрлэхээр – ХҮЛЭЭН
АВСАН:
Шийдвэрлэхээс- ТАТГАЛЗСАН:
Гомдол мэдүүлэгчийн гарын
үсэг:
Ажилтны гарын үсэг:
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Дараагийн
алхмууд:
Шалтгаан:

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хавсралт B: Түр ашиглах маягт 2: "Шийдлийг хүлээн
зөвшөөрөх "

ERD001_D13_Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны
менежментийн төлөвлөгөө.docx

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D13: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН БОЛОН ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дугаар
Гомдол мэдүүлэгчийн нэр:
Холбоо барих хаяг:

Доорх асуултуудыг хариулна уу.
1. Компани болон компанийн төлөөлөгч
танд хүндэтгэлтэй хандсан уу?
2. Компани таны гомдлыг шийдвэрлэхэд
чадах бүхнээ хийж ажилласан уу?
3. Компани таны тавьсан асуудлын үндсэн
шалтгааныг олж тогтоож чадсан уу?
4. Та шийдвэрлэх процесст ижил тэгш
түнш байж оролцож чадсан уу?
5. Таны мэдүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэсэн
шийдэл шударга бөгөөд энэ чиглэлийн
ижил шийдвэрүүдтэй нийцэж байна уу?
Гарын үсэг
Огноо:
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аймаг, сум, баг, гудамж, байшин / орон
сууц

ТИЙМ □ ҮГҮЙ □
ТИЙМ □ ҮГҮЙ □
ТИЙМ □ ҮГҮЙ □
ТИЙМ □ ҮГҮЙ □
ТИЙМ □ ҮГҮЙ □
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн (“Эрдэнэ Монгол”) Хөндий Алтны төслийн
(цаашид ХАТ эсвэл төсөл гэх) Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн
төлөвлөгөө юм.
Зорилт
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

•

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Холбогдох сэдвийн дагуу сургалтын шаардлагыг тодорхойлох;

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ерөнхий түвшинд боловсруулж, гол зорилт,
шаардлагуудыг тодорхойлсон бөгөөд орон нутагт олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион
байгуулах, төслийн хэрэгжилтийг барилга угсралтын үе шатанд шилжихэд тус
төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний тусгай зорилт нь ХАТ-тэй холбоотой орон нутгийн
ард иргэдэд үүсэх эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх явдал юм.
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө нь төслийн хүрээнд
тодорхой нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнээс илүү өргөн цар хүрээтэй байна.
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө нь компанийн “хамтын үр
ашиг”-ийг бий болгох үндсэн амлалт үүрэг юм. Компани нь компанийн бодлого, БОННҮ-ийн
амлалт, үүрэгт тодорхойлсон хариуцлагатай компани байх зорилгын дагуу ХАТ-ийн төслийн
ойролцоо оршин суудаг ард иргэдэд үр ашигт байдлыг бий болгохоор зорилт тавьж
ажиллана. Тус төлөвлөгөөг компанийн өмнөх хэрэгжүүлсэн орон нутгийн хөгжлийн
чиглэлтэй уялдуулан, БОННҮ-ээр тодорхойлсон төслийн нөлөөлөлд өртөх орон нутаг буюу
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын ард иргэдэд зориулан хэрэгжүүлнэ.
Хамрах хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн барилга угсралтын, үйл ажиллагааны болон
хаалтын үе шатанд явагдах компанийн болон туслан гүйцэтгэгчдийн бүх үйл ажиллагааг
хамарна. Тус баримт бичигт компанийн орон нутгийн хөгжилтэй холбоотой эрсдэлийг
бууруулах арга зам, амлалтууд болон ХАТ-ийн хэрэгжилтийн үр дүнд шууд болон шууд
бусаар үүсэж болзошгүй эерэг нөлөөллийг тодорхойлсон болно.
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Хуудас 1

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалууд,
тэдгээрийн үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд холбогдох албан тушаалууд, тэдгээрийн
үүрэг хариуцлагыг доорх хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 1 Гол албан тушаал, тэдгээрийн үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх
захирал
Ахлах удирдлага/
Дэд ерөнхийлөгч

Нийцэл, Олон
нийттэй
харилцах
хэлтсийн
захирал
ЭМААБОН баг

Бүх ажилчид,
туслан
гүйцэтгэгчид

Үүрэг хариуцлага






Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв батлах.



Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх.






Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг хариуцах.



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд хяналт тавьж
ажиллах, гол оролцогч талуудад зөрчлийг мэдээлэх.




Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг дагаж мөрдөх.

Менежментийн төлөвлөгөөг батлах.
Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг хариуцах.
Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хангахад шаардагдах
нөөцийн түвшинг тогтоох.

Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, шинэчлэх.
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах.
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих,
хэрэгжүүлэгч байгууллага бусад оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах.

Олон нийтийн санал гомдлыг мэдээлэх.

Гол уялдаа холбоо
Тус менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд холбогдох гол уялдаа холбоог дараах
хүснэгтэд харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үүрэг гүйцэтгэх хэлтэс,
нэгжүүд, г.м).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
ХАТ-ийн Барилга угсралт/Үйл
ажиллагаа хариуцсан
менежер

Гол уялдаа холбоо
 Барилга угсралт/үйл ажиллагааны үеэр төслийн
талбайгаас гаднах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн
аюулгүй ажиллагааг хангах.

ХАТ-ийн Сургалт хариуцсан
менежер



ХАТ-ийн сургалтын хэрэгцээ, орон нутгийн хэмжээнд ур
чадварыг хөгжүүлэхийг эрэлхийлэх, орон нутгийн
хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбох.

ХАТ-ийн Санхүүгийн менежер



Орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой
санхүүгийн хүчин зүйлүүдэд хяналт тавих.

ХАТ-ийн Захиргаа,
удирдлагын хэлтсийн захирал



Хөдөлмөрийн харилцаа, туслан гүйцэтгэгч, худалдан
авалтын үйл ажиллагааг удирдах
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Хуудас 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараахаас бүрдэнэ.
•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд
Монгол улсад байгууллагын нийгмийн хариуцлагатай холбоотой тодорхой заалт бүхий
хууль тогтоомж байдаггүй бөгөөд холбогдох салбарын тухай хуульд хариуцлага хүлээх
үүргийг тодорхой хэмжээнд тусгасан байдаг. Монгол улсад аж ахуйн нэгж байгууллага нь
ард иргэдтэй хэрхэн хамтран ажиллах, орон нутгийн хөгжлийн хүрээнд төлөвлөлт, хамтын
ажиллагааг хэрхэн гүйцэтгэх талаар дараах хуулиудад тусгасан байна.
•

Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хууль (2006)1;

•

Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
(2012)2;

•

Авилгын эсрэг хууль (2006)3;

Түүнчлэн, 2006 онд Монгол улсын Засгийн газраас Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
байдлын санаачилгыг (ОҮИТБС) дагаж мөрдөх талаар батламж гаргасан бөгөөд 2007 оны
10 дугаар сард Монгол улс нь ОҮИТБС-д нийцсэн нэр бүхий улс болсон байна.
Олон улсын болон зээлдүүлэгчийн удирдамж, стандартууд
Орон нутгийг хөгжүүлэхтэй холбоотой заасан тодорхой шаардлага байдаггүй. Тус
менежментийн төлөвлөгөө нь компанийн олон нийттэй харилцах харилцаанд дэмжлэг
үзүүлэхийн хажуугаар Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны төсөлтэй холбоотой
үүсэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах, зайлсхийх шаардлагыг мөрдөж ажиллана.
Компанийн холбогдох стандартууд
Компани нь ХАТ-ийн хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлж, дэмжлэг үзүүлэх төрөл бүрийн
бодлого, журам боловсруулсан байна. Тэдгээрийг компанийн 2018 оны Журам, Бодлогын
гарын авлагад тодорхойлсон.
Оролцогч талуудын харилцаа ба тогтвортой байдлын бодлого
Тус бодлогын зорилго нь компанийн оролцогч талуудын харилцаа, тогтвортой байдлын
уялдаа холбоог зохицуулах юм.

1

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай харилцах харилцаанд
тавигдах шаардлагыг тогтооно. Тус хуулиар Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс байгаль орчныг хамгаалах,
уурхайн ашиглалт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, уурхайн талбайн бүтээн байгуулалт, ажлын байр бий
болгох зэрэг асуудлаар орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахыг
шаарддаг.
2
БОНБҮ тайланг бэлтгэхдээ төслийн санхүүжүүлэгч тал нь санал болгож буй төслийн нөлөөлөлд өртсөн
орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг, хурал уулзалтын протоколыг оруулахыг шаарддаг.
3
Мэдээлэл авах хүсэлтэй сонирхогч талуудыг бодлогын хэлэлцүүлэгт татан оролцуулах, авилгаас
урьдчилан сэргийлэх хяналт, шалгалтын тодорхой аргуудыг санал болгох, санал өгөх боломжийг олон
нийтэд олгодог.
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Хуудас 3

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Компани нь төслийн хайгуулын ажлаас эхлэн уурхайн хаалтын үе шат хүртэл төслийн
мөчлөг бүрээр өөрийн баримтлах стратегид зохих өөрчлөлтийг оруулж ажиллана.
Олон нийтийн хөрөнгө оруулалтын бодлого
Энэхүү бодлогын зорилго нь олон нийтийн хөгжилд компанийн сайн дураар хувь нэмэр
оруулах хүрээг тодорхойлох юм.
Компанийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд нь боловсрол, эрүүл мэнд, амьжиргаа, байгаль
орчны чиглэлээр орон нутгийн оролцогч тал, байгууллагуудын чадавхыг хөгжүүлэхийг
эрэлхийлдэг.
Орон нутгийн контентын бодлого
Тус бодлогын зорилго нь компани тухайн орон нутгийн оролцогч талуудыг ажиллуулах, орон
нутгийн бизнес эрхлэгчидтэй гэрээ байгуулах арга барилыг тодорхойлох юм.
Байгууллагын буцалтгүй тусламж үзүүлэх талаар баримтлах бодлого
Бодлогын зорилго нь бусад оролцогч тал бүхий бүлгүүдэд буцалтгүй тусламж үзүүлэхэд
баримтлах дүрэм журмыг тодорхойлох юм.
Соёлын өвийн бодлого
Энэхүү бодлогын зорилго нь компани соёлын өвийг хүндэтгэх, үйл ажиллагаанд аливаа
соёлын чухал үнэт олдвор, үйл ажиллагааг хөндөхгүйн тулд зохих дүрмийн дагуу ажиллах
нөхцѳлийг бүрдүүлэх юм.
Бусад холбогдох бодлогуудад Олон нийтийн харилцааны бодлого, Оролцогч талуудтай
хэлэлцэх бодлого, Гомдол маргаан шийдвэрлэх бодлого, Засгийн газрын харилцааны
бодлого, Гадаад оролцогч талуудын харилцааны бодлого зэрэг багтана.
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Хуудас 4

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

УДИРДЛАГЫН АРГА БАРИЛ
Товч танилцуулга
Олон нийтэд чиглэсэн хөгжлийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн хамтын ажиллагаа зэрэг нь
оролцогч талуудад үнэ цэнийг бий болгох компанийн амлалт болно. Компани нь орон
нутгийн иргэдийг төслөөс үүсэх ажлын байраар хангах зорилгоор олон нийтэд чиглэсэн
олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, төслөөс үүсэх нийгэм эдийн засгийн
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулж, тэдгээрээс зайлсхийж ажиллана. Мөн үүний дагуу
уурхайн хаалтын үетэй холбоотойгоор томоохон сөрөг нөлөөлөл үүсэх ба төслөөс хараат,
хамаарах байдлыг үүсгэхгүй байхад анхаарч ажиллана.
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө нь төслийн уурхайн
үргэлжлэх нийт хугацааны туршид бүх үе шатанд хэрэгжих олон төрлийн үйл ажиллагааг
уялдуулах нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлнэ. Орон нутгийн хамтын ажиллагаа болон олон
нийтийн хөгжлийн зорилтууд нь дараахад хөрөнгө оруулалт хийнэ.
•

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нөөц бололцоог сайжруулахад дэмжлэг
үзүүлэх, соёлын онцлог, уян хатан байдлыг бэхжүүлэх.

•

Олон нийтийн эрүүл ахуй, эрүүл мэндийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

•

Шууд болон шууд бус ажил эрхлэлт, гэрээ байгуулж ажиллах замаар орон
нутгийн хэмжээнд амьжиргааны түвшинг дээшлүүлж, аюулгүй байдлыг
сайжруулах.

•

Байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудын талаар олон нийтийн мэдлэгийг
дээшлүүлэх, төслийг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байгалийн нөөц
болон бусад баримт нотолгоонд суурилсан байгаль орчны хариуцлагыг
дэмжих.

Баримтлах зарчим
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжихэд
дараах зарчмуудыг баримтална.
•

Хөрөнгө оруулалт, дэмжлэг үзүүлэхэд хамгийн их нөлөөлөл үүсэх газарт ач
холбогдол өгч ажиллана (Эхлээд Уртын гол, Идрэн багуудад, түүний дараа
Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдад, түүний дараа Баянхонгор аймагт).

•

Олон нийтийн оролцоо – олон нийтийн төлөөлөгчдийг шийдвэр гаргалтад
оролцуулна.

•

Өөрийгөө санхүүжүүлэх төслүүд – Их хэмжээний хөрөнгө шаардагдах төслийн
зардлыг бууруулж, удаан хугацаанд үргэлжлэх нөлөөлөл үүсгэх болон
компанийн хувьд нэмэлт зардал шаардахааргүй хүний капиталд тулгуурласан
төслүүдийг анхаарна.

•

Орон нутгийн/улсын/олон улсын байгууллагуудын түншлэл, хамтын хөрөнгө
оруулалтыг дэмжиж ажиллана (боломжтой тохиолдолд).

•

Олон нийтийн өмчлөлийг дэмжинэ - Компанийн зүгээс байнгын хөрөнгө
оруулалт шаардах төслүүдээс зайлсхийж, хамаарах эрсдэлийг бууруулахыг
эрэлхийлнэ.
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•

Бүх хүмүүсийг хамруулах - Орон нутгийн оршин суугчдад, бүх иргэдэд олон
нийтэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын багцаас үр ашгийг хүртэх боломжийг
бүрдүүлнэ.

Дээрх зарчмуудаас гадна, хэрэгжүүлэхээр санал болгосон үйл ажиллагаа, хөрөнгө
оруулалтын зохистой байдлыг үнэлэхэд дараах нэмэлт шалгууруудыг ашиглана.
•

Хэрэгцээнд суурилсан байх – Төслийг тухайн орон нутгийн оролцогч талууд,
бусад хүмүүстэй зөвшилцөж, олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн байхаар
зохион байгуулна. Нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг үүсгэж буй суурь шалтгаан
болон бодит хэрэгцээнд ач холбогдол өгч ажиллана.

•

Одоогийн бүтэц болон суурь чадавхыг бэхжүүлэх – ХАТ-ийн хэрэгжилтийн
явцад компанийн хэрэгжүүлэх төслийн үр ашигтай байдал, нөлөөллийг
нэмэгдүүлж, олон нийтийн хөгжлийн үйл ажиллагааны цар хүрээг
томруулахад шаардлагатай чадавхыг бэхжүүлнэ.

•

Ил тод байдлыг дэмжих – Бүхий л төслүүдэд хяналтын удирдлагын
механизмыг үр дүнтэй гүйцэтгэж, дотоод болон гадаад талуудад нээлттэй
мэдээлнэ.

•

Үр дүнг хэмжих боломжтой байх – Төслийн үр дүнтэй байдлыг үнэлэхэд
зорилтуудыг тодорхой заах, үр дүнг үнэлж, хэмжих боломжтой байна.

•

Орон нутгийн хэрэгжилтийг дэмжих – Орон нутгийн хамтын ажиллагааны
гэрээний хүрээнд орон нутгийн хэрэгжилт, орон нутгийн хэрэгжүүлэгч
байгууллагуудыг дэмжиж, туршлагыг дамжуулах, чадавхыг бэхжүүлэх, урт
хугацааны хүргэлтийг хүлээлгэн өгөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

•

Зардлын хувьд үр ашигтай байх – Үнэ цэнийг бий болгохоор сайтар тооцоолж,
боловсруулсан дэлгэрэнгүй төсөвтэй байна.

•

Дуусгавар болгох төлөвлөгөөтэй байх – Компанийг урт хугацааны эсхүл дахин
давтагдах өр төлбөрийн үүрэг хүлээхгүй байлгах үүднээс бүх төслийг
дуусгавар болгох төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлнэ.

•

Өртөмтгий бүлгийг анхаарах – Төслийн эерэг үр ашиг өртөмтгий бүлгийн
хүмүүст нэн тэргүүнд хүрч байгаа эсэхэд анхаарал тавьж ажиллана.

•

Үндсэн ур чадваруудад тулгуурлах – Компани болон хэрэгжүүлэгч
түншүүдийн хувьд нэн тэргүүнд тавигдах чиглэлүүдэд ур чадвар, туршлага
хамгийн их байхад анхаарч ажиллана.

Арга барил
Компани нь төсөл эхлэлээс дуусах хүртэл үе шатыг хамруулсан урт хугацааны орон нутгийн
хамтын ажиллагааны стратегийг боловсруулна. Тус стратегийн гол зорилт нь хийгдсэн
хөрөнгө оруулалт, дэмжлэг туслалцаа нь уурхайг хаасны дараа орон нутгийн эдийн засагт
ямарваа нэгэн томоохон хэмжээний сөрөг өөрчлөлт гарахаас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор эдийн засгийн тогтвортой уян хатан байдал, орон нутгийн хэмжээнд төрөлжилт
үүсэж байгаа эсэхэд анхаарна.
Компанийн зүгээс тус стратегийн хэрэгжилтийг дотоодын нөөц бололцоог ашиглан
хэрэгжүүлэх бөгөөд тус орон нутгийн хамтын ажиллагаагаар орон нутгийн ард иргэдтэй
хамтран ажиллана. Боломжтой тохиолдолд, гуравдагч талуудаар (ТББ, олон нийтийн
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байгууллагууд, г.м) төслийн зарим ажлуудыг хийж гүйцэтгүүлж болно. Мөн гуравдагч
талуудыг тухайн төсөл болон орон нутгийн хамтын ажиллагааны стратегийн үр дүнтэй
байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ өгөхөд ашиглаж болно.
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниуд 2006 оны Ашигт
малтмалын тухай хуульд заасны дагуу тухайн орон нутгийн захиргаатай Орон нутгийн
хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажиллах үүрэг хүлээдэг. 2015, 2016 онуудад Засгийн
газраас Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний загварыг боловсруулан гаргасан.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баян-Өндөр сумдын захиргаатай
2014 оноос хойш албан ёсны хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулжээ.4 Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны эдгээр гэрээнүүд нь компанийн үйл ажиллагааг орон нутгийн хөгжил дэвшилд
нийцсэн, иргэдийн аж амьдралд хувь нэмэр оруулах, нутгийн иргэдэд компанийн талаар
мэдээлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой юм. ХАТ хэрэгжих хугацаанд орон нутгийн
хамтын ажиллагаа болон орон нутгийн хөгжлийн ажлуудыг Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны гэрээний хүрээнд хийж гүйцэтгэх бөгөөд орон нутгийн хамтын ажиллагааны
бүхий л ажлуудыг зохицуулахад ашиглана.
Авч хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ, удирдлагын хяналт
Энэ хэсэгт компанийн орон нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, орон нутгийн хөгжлийг
дэмжихэд шаардлагатай авч хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ болон удирдлагын хяналтыг
танилцуулна. Эдгээр арга хэмжээнүүд нь БОННҮ-ээр тодорхойлсон төслийн стандартууд
болон компанийн тодорхойлсон шаардлагуудтай нийцсэн, уялдаа холбоотой байна.
•

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтэд оролцогч талууд
(нийгмийн суурь үнэлгээ болон орон нутгийн гишүүд, захиргааны төлөөлөлтэй
{сум, багийн Засаг дарга, ИТХ-ын төлөөлөгчид болон дарга нар} хийсэн
хамтын ажиллагаанд үндэслэх), байгууллагууд (нийгмийн ажилтнууд) болон
бусад олон нийтийн төлөөлөл/мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор үнэлгээ
хийж, Q1 - Q2 2020 нэрээр гүйцэтгэнэ.
Хэлэлцүүлэгт дараах зүйлсийг хамруулна.

•

o

Хамааралтай хүчин зүйлс, Орон нутгийн компаниас шууд хамааралтай
зүйлсийг тодорхойлох (орон нутгийн хэмжээнд худалдан авалт/ажил
эрхлэлт, г.м);

o

Орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж болох бусад нэмэлт бизнес,
хөдөлмөр эрхлэлтийн боломжуудыг тодорхойлох;

o

Орон нутгийн бизнесийн чадавхыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
зорилгоор Ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
боломжийг судлах.

Олон талт оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны хорооны (Компанийн
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын бодлогод дурдсанчлан) үйл ажиллагаанд
хяналт тавьж, тус хороо нь уурхайн барилга угсралтын болон үйл

4

Компанийн хамт олны хөгжлийг дэмжих харилцаа холбоо нь хамгийн анх 2006 оноос Шинэжинст суманд
хайгуул хийж эхэлсэн үеэс бий болжээ. 2014 оноос өмнө хамтын ажиллагааны гэрээний загвар Монголд
байдаггүй байсан тул Компанийн зүгээс харилцан ойлголцлын санамж бичиг “орон нутгийн хамтын
ажиллагааны хороо” -ийг байгуулах замаар олон нийтийн хөгжлийн янз бүрийн санаачилгыг хэрэгжүүлж,
засаглалын бүтцийг дэмжих ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан.
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ажиллагааны үе шатанд нэмэгдэх чиг үүргийг удирдахад тохиромжтой
эсэхийг тодорхойлно.
•

Жилийн төсөв, ажлын хуваарийн үнэлгээний дүгнэлт, хэлэлцүүлэгт
тулгуурлан боловсруулж, ерөнхий төсвийг ОНХАГ-ийн баримт бичигт тусгана:
Q1 – Q2 2020.

•

ОНХАГ-ний дагуу ажлуудыг хэрэгжүүлнэ: Q2 - Q4 2020.

•

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөг илүү
дэлгэрэнгүй мэдээлнэ: Q2 - Q4 2020.

•

ОНХАГ-ний дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлууд, тэдгээрийн үр дүнд хяналт
шинжилгээ, дүгнэлт хийнэ: Q2 - Q4 - 2020.

•

2020 оны ОНХАГ-ний хамтын ажиллагаа, 2021 оны хамтын ажиллагааны
хэлэлцүүлгийг эхлүүлж, дүгнэлт гаргана.

Орон нутгийн хамтын ажиллагаанаас санал болгож буй сэдвүүд
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнд хэд хэдэн сэдвийг санал
болгосон байна. Тэдгээрийг барилга угсралт болон ашиглалтын үе шатанд Орон нутгийн
хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө, Хаалт удирдлагын төлөвлөгөөний
хүрээнд шаардлагатай тохиолдолд дүгнэлт хийж, зохих хөгжүүлэлтийг хийнэ.
Доор санал болгосон сэдвүүдийг компанийн орон нутгийн иргэдтэй зөвшилцөн удаан
хугацаанд хэрэгжүүлсэн үндсэн сэдэв, үйл ажиллагаа, БОННҮ-ний хэлэлцүүлэг, нийгмийн
суурь үнэлгээ судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажил, компанийн олборлолтын үйл
ажиллагаатай холбоотойгоор орон нутгийн түвшинд үнэ цэнийг бий болгох Фрейзер (2019)5
-н гүйцэтгэсэн судалгааны ажил зэрэгт үндэслэн боловсруулсан байна.
Түүнчлэн газар ашиглалт, малчдын амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг шийдвэрлэх
тодорхой арга хэмжээг ОНХАГ-ний үндсэн баримт бичигт тусгасан. Эдгээр арга хэмжээнүүд
(мөн түүнд хяналт шинжилгээ) нь Газар ашиглалт, амьжиргааг сайжруулах менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдана.
Хүснэгт 3 Орон нутгийн хамтын ажиллагааны боломжит сэдвүүд
Сэдэв
Боловсрол,
хөдөлмөр
эрхлэлт ба
сургалт

Боломжит бүрэлдэхүүн хэсэг





Тэтгэлэгт хөтөлбөр



ХАТ-д ажилд ороход бэлтгэх сургалт (хөрвөх боломжтой худалдаа/ ур
чадвар г.м)



Орон нутгийн боловсролтой боловч ажилгүй/идэвхтэй ажил хайгч
иргэдэд ажлын байрны боломж олгох



Уул уурхайн салбарт эмэгтэйчүүдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажил
эрхлэлт/худалдан авалтад дэмжлэг үзүүлэх

Дадлагын хөтөлбөр
Одоо байгаа (аймгийн түвшинд) сургалтын төвүүдтэй түншлэл
байгуулах

5

Фрейзер, Ж., Кунц, СС, Батдорж, Б. 2019. Ашигт малтмалын хайгуулын төсөл нь орон нутгийн ард иргэдэд
үнэ цэнийг бий болгож, хуваалцаж чадах уу? Монгол улсын кейс судалгаа. Нөөцийн бодлогын боть. 63.
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Олон нийтийн
эрүүл мэнд

Амьжиргаа

Байгаль орчин





Усан хангамж, хүртээмж, хэмжээ, чанар




Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, чадавх



Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн (МАДХ) 6 хүрээнд дараах
боломжит ажлуудыг хийх:
o Бэлчээрийн хяналт;
o Үр цуглуулах, доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх;
o Малын эрүүл мэнд, мэдлэг;
o Ноолуурын чанар сайжруулалт;
o Хөдөө орон нутгийн усыг хамгаалах үйл ажиллагаа;
o Сургалт, ур чадвар хөгжүүлэлт.



Бизнесийн
ур
чадвар,
жижиг
дунд
бизнес
(ЖДБ)-ийн
сургалт/хөгжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх. Үүнд эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн
эмэгтэйчүүдийн эрхлэх боломжтой (цагаан идээний үйлдвэрлэл, хүнс
ногооны ургац хураалт, г.м) бизнесийн талаар зэрэг сургалтуудыг
зохион байгуулах.



Орон нутгийн малын эмч/байгууллагатай хамтран малын эрүүл
мэндийг сайжруулах.



Дундын хэрэгцээний дэд бүтцийг сайжруулах хамтын ажиллагаа /
хөгжүүлэлт




Хөрсний элэгдэл/цөлжилтийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх



Байгаль орчны гол нөлөөллүүдэд олон нийтийн оролцоотой хяналт
тавих чадавхыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (Байгаль орчны тухай
менежментийн төлөвлөгөөнд дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно)



Бэлчээрийн хүртээмж/чанар,
дэмжлэг үзүүлэх



Орон нутгийн соёлын арга хэмжээ, орон нутгийн уламжлал, соёлын
өвийг хадгалахад дэмжлэг үзүүлэх. Үүнд:
o Соёлын
өвийн
талаарх орон
нутгийн
мэргэжлийн
байгууллагын мэдлэг, чадавхыг сайжруулах, олон нийтэд
соёлын өвийн талаар мэдээлэх, боловсролын хэрэгцээг
хангахад дэмжлэг үзүүлэх.
o Сумын соёлын төвд ардын аман зохиолыг дэмжих хөтөлбөр
байгуулж, ардын аман зохиол, бусад уламжлалыг дэлгэрүүлэх
(Чулуун царгил хөгжмийн зэмсэг, Тахил наадгай, Амарбуянт
хийд), орон нутгийн иргэдэд соёлын биет болон биет бус өвийн
талаар мэдээлэх, олон нийтийн хөтөлбөрийг зохион
байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Усны талаар мэдлэг боловсрол
Хог хаягдлын менежмент, ялангуяа хог хаягдлыг дахин боловсруулах
үйл ажиллагаа
Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, БЗХӨ-өөс урьдчилан
сэргийлэхэд чиглэсэн орон нутгийн эрүүл мэндийн аянд дэмжлэг
үзүүлэх

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг шийдвэрлэх боломжийг
судлах

хяналт

шинжилгээг

сайжруулахад

6

Газар ашиглалт, амьжиргааг дэмжих менежментийн төлөвлөгөөнөөс МАДХ-ийн талаар дэлгэрэнгүй
мэдээллийг үзнэ үү.
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МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

o

Цагаан сар, Үндэсний баяр наадам зэрэг орон нутгийн соёлын
өв болсон баяр наадмуудад оролцох оролцоог үргэлжлүүлж,
дэмжлэг үзүүлэх.

Хүснэгт 3 -т харуулсан сэдэвчилсэн чиглэл болон төслийн төрлүүд нь санал төдий бөгөөд
орон нутгийн ИТХ/орон нутгийн хамтын ажиллагааны хорооноос дүгнэлт гаргаж, зөвшөөрөл
олгох шаардлагатай болно.
Төлөвлөлт
Орон нутгийн хамтын ажиллагаа/орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажилд
гурван жилийн хугацаатай төлөвлөлт бүхий үндсэн баримт бичгийг боловсруулна. Энэ нь
зардлыг жилээс жилд хуваарилсан ч дунд хугацаанд тавьсан зорилтуудыг биелүүлэхэд
хангалттай байх боломжийг бүрдүүлнэ. Дунд хугацааны түвшинд харах нь жилийн
төлөвлөлт/зөвшөөрөлтэй холбоотой хүндрэлүүд үүсэх нөхцөлийг бууруулах ба ялангуяа
богино хугацааны насжилттай уурхайн төсөлд онцгой ач холбогдолтой байдаг.
Засаглал
Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнд ОНХАГ-ний хүрээнд олон
талт оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны хороо (цаашид Хороо гэх) ажиллах бөгөөд
энэ нь компани болон орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдөөс бүрдэнэ. Засаглалын бүтцийн
талаар Хэсэг 4.3.1 -т дурдсан хэлэлцүүлэг болон дүгнэлт хийх ажиллагааны үеийн оролцогч
талуудын санал, зөвшилцөлд үндэслэн санал боловсруулна. Санал болгож буй засаглалын
бүтэцтэй холбоотой гол элементүүд нь дараах зүйлсийг агуулна:
•

Хороо нь тодорхой хэлэлцэн зөвшилцсөн удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаа
явуулж, санхүүгийн хуваарилалт болон шийдвэр гаргалт зэргийг тусад нь авч
хэлэлцэнэ.

•

Хороо нь гурван жилийн болон жилийн төлөвлөгөө, тайланг батална;

•

Хороо нь ОНХАГ-ний хүрээнд орон нутгийн иргэдийн өмнө хариуцлага хүлээж
ажиллана;

•

Бусад олон нийтээс сонгох төлөөлөгчдийг компанийн зөвлөмжийн дагуу
сонгох бөгөөд тэдгээр хүмүүсийн орон нутгийн түвшинд эзлэх байр суурь, ур
чадвар, туршлага зэргээс хамаарч нэр дэвшүүлнэ.

•

Хурлын үр дүнг жилдээ нэгээс доошгүй удаа олон нийтэд нээлттэй болгоно.

•

Хороо нь компани болон түүний үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон
нийтэд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

•

Хороо нь компанийн орон нутагт хийсэн хөрөнгө оруулалтуудад хяналт тавих,
удирдлагаар хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

•

Хороо нь албан ёсны дүрэмтэй байж болно.

Хороо нь төслүүдийг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн санхүүгийн удирдлага, төсөв зэрэгт
ОНХАГ-нд заасны дагуу хяналт тавьж ажиллана.
Хөрөнгө оруулах/сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт
Хөрөнгө оруулалтын сонголт, тэргүүлэх чиглэлийг тогтооход БОННҮ болон олон нийтийн
хөгжлийн ажлуудын дүгнэлтийг ашиглана. Тэргүүлэх чиглэлүүд нь тухайн үед хийгдэж буй
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хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнгээс хамаарч өөрчлөгдөж болно. Хорооны хурлаар
шалгуур болон тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлдог бол шалгуур үзүүлэлтүүдэд дараах зүйлс
орно:
•

Бие даасан тогтвортой байдал;

•

Нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвар;

•

Компаниас хамааралтай байх байдлыг хязгаарлах;

•

Өртөмтгий бүлгийг дэмжих;

•

Пропорционал байдал (хамгийн их нөлөө үзүүлэх талбарт төдий чинээ
хөрөнгө оруулалт хийх);

•

Бусад байгууллагуудын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх/дэмжлэг үзүүлэх
(боломжтой бол);

•

Орон нутгийн болон үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах.
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналтад тавигдах шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн тохиолдолд
тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлтүүдийг орон нутгийн хамтын ажиллагааны төсөл/хөтөлбөрийн боловсруулалтын
явцад тодорхойлно. Төсөл бүрийн зорилт нь хэмжих ба хэрэгжүүлэх боломжтой,
хамааралтай, заасан цаг хугацаатай байна. Төсөлтэй холбоотой үзүүлэлтүүд нь эдгээр
шалгуур дээр үндэслэн төслийн үр ашигтай байдлыг хэмждэг. Орон нутгийн хамтын
ажиллагааны төсөл тус бүрд товч танилцуулга (зардал, зорилго, г.м) болон үнэлгээ хийхийг
шаардана. Үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, мэдээлэл цуглуулах, үнэлгээг хийхэд оролцогч
талуудын оролцоог жил бүр тодорхойлох ба тухайн төслөөс шалтгаалан харилцан адилгүй
байна.
Компани нь Орон нутгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт дараагийн шатны үнэлгээг хийж
гүйцэтгэнэ. Тус үнэлгээний үр дүнгээс шалтгаалан үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулж болох
бөгөөд тус өөрчлөлтийг компани болон хорооны зүгээс төслийн зорилтод үр дүнд хүрэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ гэж үзсэн тохиолдолд хийнэ. Дараагийн шатны үнэлгээг төсөл бүрийн
ерөнхий үр дүн, урт хугацааны нөлөөллийг үнэлэхэд ашиглана.
Мониторингийн гол үйл ажиллагаанууд
Мониторингийн гол үйл ажиллагаанууд нь Хүснэгт 5.2 -т заасан гүйцэтгэлийн гол
үзүүлэлтүүдийг ашиглан төслийн стандартуудад нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьж
ажиллана. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд хяналт тавьснаар гүйцэтгэлийг хэмжих,
сайжруулах юм. Мөн энэ нь ил тод байдал, оролцогч талуудын оролцооны чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болдог. Доорх мониторингийн арга хэмжээг санал болгож байна.
•

Хөрөнгө, хүний нөөц болон тэдгээрийн үр дүнтэй ажиллагаанд мониторинг
хийх. Тус мониторингийг жилдээ нэгээс доошгүй удаа хийж гүйцэтгэнэ;

•

Оролцоонд (цар хүрээ, үр дүн) мониторинг хийж гүйцэтгэх. Оролцооны
мониторингийг жил бүр гүйцэтгэх шаардлагатай. Компанийн олон нийттэй
харилцах мэргэжилтнүүд, тодорхой оролцогч бүлгийг төлөөлөх төлөөлөгчид,
хөгжлийн түншүүд (хэрэв байгаа бол), хөтөлбөрийн үр шимийг хүртэж буй
хүмүүс нь мэдээллийн эх үүсвэр болно.

•

Үр дүнгийн (орон нутгийн хамтын ажиллагааны төсөл эсхүл хөтөлбөрийн
хүрээнд үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн) мониторинг хийж гүйцэтгэх ба
үүгээр төлөвлөгдсөн үр дүнд хүрч байгаа эсэхийг шалгана. Үр дүнгийн
мониторингийг жил бүр хийнэ. Шаардагдах мэдээллийг компани, ОНХАГ-ний
хороо, хөгжлийн түншүүд (хэрэв байгаа бол), хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон
хөтөлбөрийн үр шимийг хүртэж буй хүмүүсээс авна.

•

Нөлөөллийн үнэлгээ (олон нийтийн хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд) хийх
бөгөөд тэдгээр нөлөөлөл нь төлөвлөгдсөн нөлөөлөлтэй тохирч байгаа
эсэхийг шалгана. Үнэлгээг жил бүр хийж гүйцэтгэнэ. Компани, ОНХАГ-ний
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хороо, хөгжлийн түншүүд (хэрэв байгаа бол), хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон
хөтөлбөрийн үр шимийг хүртэж буй хүмүүс нь мэдээллийн эх үүсвэр болно.
Мониторинг хийж гүйцэтгэхэд олон арга замаар мэдээлэл цуглуулж болох бөгөөд эдгээрт
оролцогч талуудтай хийсэн ярилцлага, зорилтод бүлгийн хэлэлцүүлэг, семинар, хурлын
протокол, тайлан, судалгаа зэрэг багтана.
Төлөвлөгөөг хянах, шинэчлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний хяналтыг барилга угсралтын үе шатны үргэлжлэх
хугацаанд хамгийн багадаа зургаан сар тутамд хийж гүйцэтгэнэ. Тогтвортой үйл
ажиллагааны үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр хянаж, компани болон ХАТийн үйл ажиллагаанд гарах хэрэгцээ, өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгасан
өөрчлөлтийг хийнэ.
Тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь ямарваа нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил, өөрчлөлт
гарсныг илрүүлсэн бол ЭМААБОН -ийн удирдлагад мэдээлнэ. Хэрэв үйл ажиллагааны
журамд бодит өөрчлөлт оруулах шаардлагатай (ХАТ-ийн БОНМТ-ний өөрчлөлтийн
менежментийн журамд тодорхойлсны дагуу) бол энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд
холбогдох шинэчлэлийг хийж болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТ
Шаардлагатай бүх сургалтууд чиг баримжаа олгох сургалт (ерөнхий мэдлэг олгох) болон
ажил мэргэжилтэй холбоотой тусгай сургалтанд багтана.
Чиг баримжаа олгох сургалт хөтөлбөр
Төсөл хэрэгжүүлэгч компани болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажилчид ерөнхий
чиг баримжаа олгох сургалт, сайт дээрх сургалт, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль
орчны мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтууд болон компанийн ёс зүйн дүрмийн сургалтад
хамрагдана.
Сургалт хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан бүх ажилчид сургалтаас сурч мэдсэн мэдлэгийг шалгах
шалгалтыг өгөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд дахин шалгалт өгнө. Чиг баримжаа олгох
сургалтыг монгол болон англи хэл дээр зохион байгуулж болно. Компани нь сургалтад
хамрагдсан бүх ажилчдын бүртгэл болон хориг тавьсан бүх бүртгэлийг хадгална.
Ажил мэргэжилтэй холбоотой тусгай сургалт
Компани болон гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажилчид бүгд нөхөрлөлийн харилцааны
талаарх анхан шатны сургалтууд болох ерөнхий мэдлэг олгох сургалт, ёс зүйн дүрмийг
дагаж мөрдөх сургалтад хамрагдана.
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Хуудас 14

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Аудитын хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ, ХАТ-ийн
БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөхөд үнэлгээ хийх зорилгоор хэрэгжүүлнэ.
Тус шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослийг ХАТ-ийн ЭМААБОН менежментийн
системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний дагуу компанийн аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд
хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн зээлдүүлэгч тал
үнэлгээг хийж гүйцэтгэж болно.
Бүртгэл хөтлөх
Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын дагуу
зохицуулна.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь орон нутгийн хамтын ажиллагаа болон орон нутгийн
хөгжлийн бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй дараах байдлаар давхцаж байна.
Хүснэгт 4 Бусад менежментийн төлөвлөгөө, баримт бичгүүдтэй давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний
нэр
Онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний менежментийн
төлөвлөгөө
Хүний нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөө
Туслан гүйцэтгэгч, худалдан
авалтын менежментийн
төлөвлөгөө
Усны нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөө
Хаалтын менежментийн
төлөвлөгөө

Давхардал / холбоотой байдал



Орон нутгийн иргэдийг аваар осол, ослын
нөлөөнөөс хамгаалах



Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт



Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авалт



Усан хангамжийн хамгаалалт



Уурхай үйл ажиллагаагаа зогсоосны дараах
аюулаас орон нутгийн иргэдийг хамгаалах,
төслийн үр өгөөжийг тогтвортой хадгалах

Газар ашиглалт, амьжиргааг
дэмжих менежментийн төлөвлөгөө




МАДХ -ийн хэрэгжилт.

Оролцогч талуудын болон
харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөө



Орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааг холбогдох
оролцогч талуудад мэдээлж, оролцоог хангах
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D14: ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
НБ

Төслийн нөлөөллийн бүс

ОНБ

Олон нийтийн байгууллага

Компани

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОННҮ

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМТ

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө

МАДХ

Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр

ЭМААБОН

Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин, нийгэм

ХН

Хүний нөөц

ХАТ

Хөндий Алтны Төсөл

ОНХАГ

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ

ТББ

Төрийн бус байгууллага

ХАТ-ийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтын хамт):
АЧМТ

D1: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө

ДЧЧМТ

D2: Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

АММТ

D6: Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө

ОНЭМАААБМТ

D7: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ТГХАМТ

D8: Туслан
төлөвлөгөө

ОБҮААХМТ

D9: Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний менежментийн
төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

ГААДМТ

D11: Газар
төлөвлөгөө

ХЭМАААБМТ

D12: Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

ОТБХХМТ

D13: Оролцогч талуудын болон харилцаа холбооны менежментийн
төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

ТМТ

D15: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө

ГХХНСМТ

D16: Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн
төлөвлөгөө

ХМТ

D17: Хаалтын менежментийн төлөвлөгөө

гүйцэтгэгч

ашиглалт,
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт
бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн Хөндийн Алт төслийн (ХАТ) Тээврийн
менежментийн төлөвлөгөө юм.
Зорилтууд
Хөндийн алтны төсөл нь алслагдсан бүс нутагт хэрэгжиж байгаа учир төслийн хувьд зам
тээвэр бол чухал асуудал юм. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээг
удирдлагын уялдаа холбоог тодорхойлох;

•

Холбогдох албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн амлалтууд, дүрэм
журам, удирдамжийг тодорхойлох;

•

Хяналт шинжилгээ, гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг багтаасан тайлагнах
журмыг тодорхойлох;

•

Холбогдох сэдвийн дагуу сургалтын шаардлагыг тодорхойлох;

•

Дэмжлэг үзүүлэх мэдээ мэдээлэл, баримт материалын лавлагаа хийх;

тодорхойлж,

холбогдох

Хамрах хүрээ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ – ийн барилга угсралтын, үйл ажиллагааны
болон хаалтын үе шатанд явагдах компанийн болон туслан гүйцэтгэгчдийн бүх үйл
ажиллагааг хамарна. Тус баримт бичигт компанийн зам тээврийн эрсдлийг зохицуулах
амлалт, чиг үүргийг тусгасан болно.
Барилга ажлын үе шатыг нэг жилийн хугацаанд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ба үйл
ажиллагааны явцад зам тээврийн хөдөлгөөн ихсэх боловч харилцан адилгүй байна.
Барилга ажлын үед төрөл бүрийн тээврийн хэрэгслүүд, олон тооны ажиллах хүч (хамгийн
их ачааллын үед 500 гэж тооцож байгаа) хамрагдах бөгөөд мөн Улаанбаатараас зүүн
хойш, БНХАУ – аас зүүн урагш чиглэлтэй замуудыг ашиглана.
Ашиглалтын явцад Баян Хөндий уурхайн хувьд эхний ээлжинд дэд бүтцийг хөгжүүлэх ба
дараагийн шатанд Алтан Нар уурхайд бага хэмжээний хүчин чадлаар ажиллах сайт
байрлах болно. Нийт ашиглалтын хугацааг 9 жил гэж тооцож байгаа бөгөөд Алтан Нар
уурхайг 7 дахь жилээс ашиглалтанд оруулна гэж үзэж байна. Ашиглалтын үйл явц илүү
тодорхой болсноор зам тээврийн хөдөлгөөнийг тодорхойлох боломжтой боловч Алтан
Нараас Баян Хөндийн баяжуулах үйлдвэр лүү олборлолт тээвэрлэхэд оновчтой
менежментийн арга хэмжээ авах шаардлагатай.
Хаалтын үе шатыг 2 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ гэж тооцож байна.
Төслийн үйл ажиллагаа
Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд төслийн талбайд ирэх очих бүх тээвэрлэлтийн
хэлбэрийг хамруулна. Товчхондоо, гол тээвэрлэлтэд дараах хүчин зүйлүүд хамаарна.
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Үүнд:
•

Ажиллах хүч – барилга ажил болон ашиглалтын явцад 42 хүний суудалтай
автобус ашиглана.

•

Түлш – Голдуу Улаанбаатараас 40 тонны даацтай тээврийн хэрэгслээр
дизель түлш тээвэрлэнэ.

•

Ачаа тээвэр – Улаанбаатар болон Хятадын хилээс ирэх төрөл бүрийн ачаа
тээвэр

•

Барилгын материал – ихэвчлэн барилга ажлын үед

•

Химийн бодис – боловсруулалтанд шаардагдах натрийн цианид болон
бусад бодисууд
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ТѲСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Төслийн Агуулга
Хөндий Алтны Тѳслийн хэрэгжих талбай нь Улаанбаатараас баруун урагш 980 км – т,
Баянхонгор аймгаас 300 км – т Монгол Улсын Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт оршдог.
Хөндий Алтны Төсөл нь Баян Хөндий, Алтан Нар гэсэн 2 уурхайгаас бүрдэнэ. Эдгээр нь
Хөндий болон Цэнхэр Номин тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайнууд хоорондоо 16 км – ийн
зайтай орших бөгөөд тус бүрдээ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан. Хөндий Алтны
Төслийн талбай нь Шинэжинст Баян Өндөр сумуудын нутаг дэвсгэрт байрлах бөгөөд
Шинэжинст сумын төвөөс зүүн хойш 70 км, Баян Өндөр сумын төвөөс хойш 80 км – т
оршино. Энэ нь БНХАУ – ын ӨМӨЗО – ны хилээс 140 км зайд байрлана.
Зураг 1, 2 – т харуулав

Зураг 1 Хөндийн Алт төслийн талбайн байршлын газрын зураг
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Зураг 2 Баян Хөндий, Алтан Нар уурхайн ашиглалтын ерөнхий зохион байгуулалт
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ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалууд, тэдгээрийн
үүрэг хариуцлага
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг Хүснэгт 1 – т харуулав.

холбогдох

албан

тушаалууд,

Хүснэгт 1 Гол албан тушаал, тэдгээрийн үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал

Ахлах удирдлага/
Дэд ерөнхийлөгч/
Хэлтсийн захирал

ЭМААБОН Менежер

ЭМААБОН баг

Ажлын байрны
зааварлагч

Үүрэг хариуцлага



Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв батлах



Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлох



Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг хариуцах



Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хангахад шаардагдах
нөөцийн түвшинд шаардлагатай нөөц бололцоогоор хангах



Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх



Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах



Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүхэлд нь хариуцна



Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь бүх ажилчид болон гэрээт
компаниудад хүртээмжтэй байх асуудлыг хариуцна



Ажил эхлэхээс өмнө гэрээт компаниуд нь тээврийн менежментийн
төлөвлөгөө / үйл ажиллагаа болон хяналт шалгалтын дүрэм журмыг
боловсруулсан эсэх, төлөвлөгөөнд тусгагдсан шаардлагуудыг
тогтмол хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг хариуцна



Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанууд нь менежментийн төлөвлөгөө
болон бусад холбогдох дүрэм журмын дагуу явагдаж буй эсэхийг
хариуцна



Компанийн ажилчдыг зам тээврийн менежментийн дадлага олгох
сургалтанд бүрэн хамруулна



Тээврийн менежментийн дүрэм журмыг мөрдөөгүйгээс үүссэн алдаа
зөрчлийг засаж залруулах ажлыг хянах, батлах, хэрэгжүүлэх



Тээврийн нөлөөллийг хянах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон
хуваарь гаргах



Өндөр эрсдэл бүхий газруудад замын хөдөлгөөний нөлөөллийг
тогтмол хянаж шалгах



Замын хөдөлгөөнтэй холбогдсон санал гомдлыг ЭМААБОН
менежерт мэдэгдэж, засаж залруулах арга хэмжээг авах



Уг төлөвлөгөөнд заасан шаардлагын дагуу замын хөдөлгөөнд их
ачаалал үүсгэх үйл ажиллагаануудыг тооцож ажлын төлөвлөгөө
гаргах
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Хангамжийн алба

Гэрээт компаниуд

Бүх ажилчид



Удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагуудыг мөрдүүлж
ажиллуулахын тулд ажлын байр болон ажлын төлөвлөгөөнд хяналт
шалгалтыг хуваарийн дагуу хийх



Удирдлагын төлөвлөгөөнд заасан шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд
мэдэгдэх, засаж залруулах арга хэмжээг авах



Тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг найдвартай, нэр хүнд бүхий
үйлдвэрлэгчээс худалдан авах



Тээврийн хэрэгсэл худалдан авахдаа байгаль орчинд үзүүлэх
үзүүлэлтийг харгалзан үзэж шийдвэрээ гаргах



Ажил эхлэхээс өмнө өөрсдийн удирдлагын төлөвлөгөөг уг
төлөвлөгөөнд нийцүүлэн боловсруулсан байх



Удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагуудыг мөрдөж ажилллах



Удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагуудыг мөрдөж ажилллах

Гол уялдаа холбоо
Тус менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд холбогдох гол уялдаа холбоог дараах
хүснэгтэд харуулав. (менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үүрэг гүйцэтгэх хэлтэс,
нэгжүүд г.м)
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо



Стратегийг боловсруулж,үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн
чиглэлээр хангах



Нэгдсэн стратеги болон нөлөөллийн удирдлагад холбогдох чиг
үүргийг хэрэгжүүлнэ



Малчид, орон нутгийн иргэд бүхий оролцогч талуудтай уулзалт
зохион байгуулах



Замын хөдөлгөөний нөлөөллөөс үүсэх иргэдийн санал гомдлыг
хүлээн авч зохицуулах



Гүйцэтгэх болон удирдах албаны үйл ажиллагаанд өгсөн олон
нийтийн санал хүсэлтэд эргэх холбоотой ажиллах

Ашиглалт



Замын хөдөлгөөний нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн ашиглалтын
үеийн дүрэм журмыг боловсруулах

Инженерийн болон
Засварын алба



Агаарын чанар, дуу чимээ, чичиргээнд тавигдах шаардлагад
нийцүүлэн тээврийн хэрэгслийг тогтмол засвар үйлчилгээнд оруулж
байгаа эсэхийг хариуцах

Гүйцэтгэх болон
удирдах албан
тушаалтан
Эрүүл ахуй,
Хөдөлмөр
хамгаалал, Байгаль
орчны хяналтын
алба

Тойм
Энэхүү бүлэгт тээврийн удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтэд оролцох гол
харилцаануудыг тусгав. Өөрөөр хэлбэл удирдлагын төлөвлөгөөний бичил ажлуудыг
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хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага гэх мэт. Эдгээр харилцаанууд хэрэгжих газруудыг дор
танилцуулав.
Барилгын ажлын гэрээт компаиуд
Эрдэнэ Монгол ХХК нь кэмп, уурхай болон үйлдвэрийн барилгын ажлыг инженерийн/
барилгын гэрээт компанитай хамтран EPCM гэрээний дагуу гүйцэтгэх болно. Тиймээс
EPCM гэрээт компани нь барилгын ажлын явц дахь тээврийн нөлөөллийн дийлэнх хэсгийн
удирдлагыг хариуцах болно. Замын хөдөлгөөний нөлөөлөлтэй холбоотой барилгын ажлын
удирдлагыг Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компанийн хооронд байгуулсан гэрээнд
тусгасан байна.
Ашиглалтын гэрээт компаниуд
Эрдэнэ Монгол ХХК нь уурхайн ашиглалтын үед хамтран ажиллах гэрээг хийхээр
төлөвлөж байна. Барилгын гэрээт компанитай адил ашиглалтын гэрээт компаниуд,
тэдгээрийн дэд бүтцийн багууд нь тээврийн нөлөөллийн дийлэнх хэсгийг зохицуулах
үүрэгтэй оролцоно. Ашиглалттай холбоотой замын хөдөлгөөнд үүсэх нөлөөллийн
удирдлагыг Эрдэнэ Монгол ХХК болон ашиглалтын гэрээт компанийн хооронд байгуулсан
гэрээнүүдэд тусгана.
Зөвлөх компанитай хамтран ажиллах
Барилга байгууламж болон ашиглалтын үед мэргэжлийн баг бүрдүүлэх үүднээс Эрдэнэ
Монгол ХХК нь олон талын мэргэжлийн зөвлөх компаниудтай хамтарч ажиллана.
Биологийн олон янз байдлын судлаач, агаарын чанарын зөвлөх, зам тээврийн инженер
гэх мэт мэргэжлийн багуудтай хамтарч ажиллахаар тѳлѳвлѳсѳн. Эдгээр компаниуд нь
Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн ажлын хамрах хүрээг бүрдүүлэхэд төсөл боловсруулах,
тээврийн удирдлагын үйл ажиллагааг тодорхойлох зэрэг тодорхой хэсгүүдэд дэмжлэг
үзүүлж ажиллана.

ERD001_D15_Зам тээврийн менежментийн төлөвлөгөө .docx

Page 7

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД
Төслийн бүхий л үйл ажиллагаа холбогдох стандартын (“Төслийн стандарт”) дагуу явагдах
ёстой. Төслийн стандартад дараахыг хамруулна. Үүнд:
•

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандарт

•

Олон улсын болон зээлдүүлэгчийн холбогдох стандарт, удирдамж болон

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд
Монгол Улсын холбогдох хууль эрх зүйн болон үндэсний стандартуудыг дор үзүүлсэн
бөгөөд дэлгэрэнгүй тайлбарыг Бодлого ба Хууль Зүйн Тогтолцоо хэмээх А2 бүлэгт
үзүүлсэн болно.
Зам тээвэртэй холбоотой Монгол Улсын Хууль Тогтоомжууд:
•
Зам тээврийн аюулгүй байдлын тухай хууль (1996)
•
Жолоочийн даатгалын тухай хууль (2011)
Монгол Улсын Засгийн Газрын хууль, дүрэм журам:
•
Замын хөдөлгөөний дүрэмтэй холбоотой Засгийн газрын шийдвэр, No.74
(2004 оноос хэрэгжсэн)
•
2000 онд дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын баталсан 119 тоот тушаалын дагуу
аюулгүй байдал болон байгаль орчинд хор хөнөөлтэй бараа материалын
тээвэрлэлтийн тухай хууль тогтоомж
•

2009 онд Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, Эрүүл Мэндийн Сайд
болон Улсын Онцгой Байдлын албаны дарга нарын хамтран гаргасан
28/40/29 тушаалын дагуу гаргасан хортой химийн бодисыг хэрхэн хадгалах,
тээвэрлэх, хэрэглэх болон хаях тухай хууль тогтоомж

Монгол Улсын стандарт хэмжил зүйн байгууллагаар батлагдсан Зам тээвэртэй холбоотой
Монгол Улсын стандартууд, Үүнд:
•
Хүнд даацын авто тээврийн хэрэгсэл, техникийн ерөнхий шаардлага MNS
6278:2011;
•

Улс хоорондын авто тээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт MNS 5831:2007;

•

Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага
MNS 4598:2003;

•

Овор ихтэй, урт, хүнд ачааны тээвэрлэлт, ангилал, ерөнхий шаардлага
MNS 5345:2003

•

Бензинээр ажилладаг хөдөлгүүртэй автомашин – Утааны найрлага дахь
хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5013:2003;

•

Дизель хөдөлгүртэй автомашин – Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5014:2009;

•

Бинзен хөдөлгүүрээс ялгарах утаанд зориулсан Монгол Улсын утааны
стандарт MNS5031:2003;

•

Дизель хөдөлгүүрээс ялгарах утаанд зориулсан Монгол Улсын утааны
стандарт MNS5014:2003;
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•

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар, ерөнхий
шаардлага; ба MNS 5011: 2003

•

Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5345:2011

Олон улсын холбогдох стандарт, дүрэм журам
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк
Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банк (ЕСБХБ) нь Хөндий Алтны Төслийн
санхүүжилтыг хэрэгжүүлнэ. ЕСБХБ нь уг төслийг ЕСБХБ – ны Байгаль орчин, нийгмийн
бодлого (2014) болон ЕСБХБ гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангасан гэж үзэж байна. Эрдэнэ
Монгол ХХК нь өөрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд ЕСБХБ – ны гүйцэтгэлийн
шаардлага 1 – д заасан (байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл ба асуудлын үнэлгээ,
удирдлага) - д тавигдах шаардлагад нийцүүлэн ажиллана.
Гүйцэтгэлийн шаардлага 1 – д ЕСБХБ – аас санхүүжиж буй төслийн хүрээнд үүссэн үлдэц
нөлөөллийг бууруулах удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулах ач холбогдлыг
тодорхойлсон.
•
Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний явцад гарсан ололт амжилт, оролцогч
талуудтай хамтарч ажилласан ажиллагааны үр дүнг харгалзан үзэж
захиалагч тал нь илэрсэн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл нөлөөллүүд
болон бусад гүйцэтгэлийг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
хөтөлбөрийг Гүйцэтгэлийн Шаардлагын дагуу боловсруулж мөрдөж
ажиллана. Хөтөлбөрт тухайн төслөөс шалтгаалан байгаль орчин, нийгмийн
удирдлагын төлөвлөгөөнд хамаарах үйл ажиллагааны бодлогын бичиг
баримт, удирдлагын тогтолцоо, дүрэм журам, төлөвлөгөө, дадлага ажил,
хөрөнгө оруулалтын баримтуудыг хавсаргаж болно.
Гүйцэтгэлийн шаардлага 1 – т:
•
Захиалагч нь төслийн үйл ажиллагааг Монгол улсын холбогдох хууль
тогтоомж, гүйцэтгэлийн шаардлага болон бусад шаардлагуудын дагуу
хэрэгжиж буй эсэхийг хариуцах үүднээс үүнтэй холбоотойгоор байгаль
орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага,
эрх мэдлийг тодорхойлох, үйл ажиллагааны бүтцийг зохион байгуулж,
хэрэгжүүлж илүү боловсронгуй болгоно.
•

Захиалагч нь төслийн талбайд ажиллаж байгаа гэрээт компаниуд, гэрээт
компанийн удирдлагын тогтолцоог хүлээн авч хэрэгжүүлснээр байгаль орчин,
нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагыг мөрдөн ажиллаж байгаа
эсэхийг хариуцна.

•

Захиалагч нь хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тохирох тогтолцоо, нөөц,
ажиллах бүрэлдэхүүнийг оновчтой томилно. Захиалагч нь хяналтын үр дүнг
шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд засаж залруулах анхан шатны арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

•

Захиалагч нь төслийн байгаль орчин, нийгэмд хэрэгжүүлж буй үйл
ажиллагааны тайланг ЕСБХБ – нд тогтмол гаргаж өгөх бөгөөд уг тайланд
гүйцэтгэлийн шаардлагууд, Байгаль Орчны Нийгмийн Менежментийн
Тогтолцоо (ESMS), Байгаль Орчны Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө
(ESMP), ESAP – д заасны дагуу ажиллаж буй эсэх мөн оролцогч талуудтай
хамтран ажиллах төлөвлөгөөг тусгана.
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Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн холбогдох стандартууд
Эрдэнэ Монгол ХХК нь компанийн үйл ажиллагааг чиглүүлэхэд мөрдөх бодлого, дүрэм
журмын гарын авлагыг 2018 онд боловсруулж гаргасан бөгөөд ашигт малтмалыг
боловсруулах төслийн явцад тус гарын авлагад заасан стандартуудыг мөрдөж ажиллана.
Гарын авлагад Эрдэнэ Монгол ХХК нь судалгааны эрт шатанд илрүүлсэн бизнесийн үйл
ажиллагаанаас дор дурьдсан хэсгүүдэд үүсч болзошгүй байгаль орчны нөлөөллийг
зохицуулах арга замыг эрэлхийлж ажиллах тухай тусгасан.
•

Газрын бүрэн бүтэн байдал ба нөөцийн хэрэглээ

•

Хог хаягдал, аюултай материалтай харьцах, устгах

•

Усны чанар, хүртээмж

•

Уламжлалт байгаль орчны дадал хэвшил

•

Агаарын чанар

•

Биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээ

•

Тодорхой нэг төрлийн ашигт малтмал олборлох төслийн дагуу авах бусад
арга хэмжээ

Энэхүү гарын авлагад бодлого журам бүрт авах компанийн гүйцэтгэл болон эрсдлийн
удирдлагыг үнэлэх, мөн үнэлгээний арга замуудыг тодорхойлох, төслийн үйл
ажиллагааны байгаль орчны менежменттэй холбоотой гүйцэтгэлийн хяналтын ач
холбогдлыг тусган харуулсан.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа жил
бүрийн хийгдэх ажлууд, үйл ажиллагааны зорилтууд болон шаардагдах нөөцийг
тодорхойлоход гарын авлагыг ашиглах болно.
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ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
БОЛОН УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ
Удирдлагын хяналтын тойм
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон нөлөөлөл,
боломжуудад суурилан, дараах хяналтын арга хэмжээнүүдийг ХАТ – ийн барилга ажил,
ашиглалт болон хаалтын үе шатуудад цаг тухайд нь хэрэгжүүлнэ.
Төслийн зам тээврийн нөлөөллийг бууруулах, зохицуулах менежментийн гол хяналтуудыг
Хүснэгт 3 – т харуулав.
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Хүснэгт 3 Менежментийн гол хяналтууд

ХАТ – ийн барилгын ажил
болон ашиглалтын үед үүсэх
замын хөдөлгөөний
өөрчлөлтөөс гарах
нөлөөллийн тухай олон
нийтийг оролцуулан
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

ХАТ болон төслөөс үүдэлтэй замын
хөдөлгөөнд өртөж буй олон нийт, малчдад
зам тээврийн хөдөлгөөний тухай зөвөлгөө
өгч, уулзалт зохион байгуулах
Эдгээр оролцогчид нь уурхайн барилгын
ажил болон ашиглалтын явцад шаардагдах
тээврийн хэрэгслийн хэрэгцээний талаар
төсөөлөл бага тул тэдгээрийн мэдлэгийг
сайжруулахын тулд өргөн хүрээтэй хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх шаардлагатай
Зам тээврийн удирдлагад захиргааны
түвшинд оролцдог
Цагдаагийн байгууллага, хилийн болон
онцгой байдлын албадтай хурал зөвлөгөөн
зохион байгуулах

TKMC 1-2

TKMC 1-3

TKMC 2-1
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- Хөтөлбөрийн оролцоо
- Осол зөрчил, санал
гомдлын тоо

-

X

X

X

- Онцгой байдлын үед
авах арга хэмжээний
төлөвлөгөө
- Төрийн байгууллага
хариуцах осол зөрчлийн
тоо
- Хөтөлбөрийн оролцоо
- Осол зөрчил, санал
гомдлын тоо

-

X

X

X

-

X

X

X

- Сумын төвүүдэд авч буй
менежментийн арга
хэмжээ
- Осол зөрчил, санал
гомдлын тоо

-

X

X

-

Хяналтын арга хэрэгсэл

Овор ихтэй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн
болон хэт ачааллын үед малчдад
анхааруулах тусгай уулзалт санаачлан
зохион байгуулах
Замын сүлжээг сайжруулах

Хаалт

Хяналтын тайлбар

Ашиглалт

TKMC 1-1

Сэдэв / Авах арга хэмжээ

Барилга ажил

Код

Барилга ажлын
өмнө

Үе шат

Сумын төвөөр дайран гарах, тээврийн
хэрэгслийн нөлөөллийн хэмжээг бууруулах
арга хэмжээг цаг тухайд нь авах
Үүнд хурдны хязгаар, тойрон өнгөрөх замын
чиглэлийг оруулна
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TKMC 2-2

Аюулгүй байдал хангаагүй замуудыг
хэсэгчлэн сайжруулах

TKMC 2-3

Замыг өөрчилсөнтэй холбоотой эсвэл замын
хөдөлгөөний
нөхцөлтэй
холбогдуулан
шаардлагатай замын тэмдэг тэмдэглэгээг
суурилуулах
Жолооч нар эрсдлийн үнэлгээний дагуу
урьдчилан гаргасан чиглэлийг мөрдөж
ажиллах
Аюулгүй ажиллагааны үр дүнг сайжруулах
үүднээс үйлчилгээний ажилчдыг зөөх, мөн
уурхайтай холбоотой тээвэрлэлтийг өдрийн
цагаар гүйцэтгэнэ
Уурхайн барилга ажил болон ашиглалтын
явцад үйлчилгээ үзүүлж буй тээврийн
хэрэгслийн жолооч нарын 1 өдөрт эсвэл нэг 7
хоногт ажиллах цагийн дээд хугацааг тогтоох
Хурдны хязгаар, зам тээврийн хууль дүрэм,
урьдчилан гаргасан замын чиглэлийг хатуу
мөрдүүлэх
Жолоочийн сургалтын стандартыг тогтоож,
хянах

TKMC 3-1

Жолоочийн болон ажилчдын
аюулгүй ажиллагааны
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

TKMC 3-2

TKMC 3-3

TKMC 3-4
TKMC 3-5
TKMC 4-1

Ан амьтад, мал сүрэг

TKMC 5-1

Тоосжилт

TKMC 6-1

Дуу чимээ
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Жолооч нарт алслагдсан зам дээр тээвэр
хийхдээ ан амьтад болон мал сүргийг
хөөхгүй,
үргээхгүй
байхыг
сануулах
Ан амьтад, мал сүрэгтэй мөргөлдөх, осол
гарахаас сэргийлэх үүднээс ийм төрлийн
зөрчлийг хэрхэн удирдах тухай хөтөлбөр
боловсруулах
Тоосжилт нь алслагдсан газрын шороон
замыг хэрэглэх явцад үүсэх боломжтой.
Үүнийг зам тээврийн хурдны хяналт, жолооч
нарын сахилга батаар зохицуулж болно
Дуу чимээ нь ачааны машины хөдөлгөөн
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- Замын нөхцөл байдлыг
тогтмол (жилд 4 удаа)
шалгах Сайжруулах
шаардлагатай,
шаардлагагүй замуудын
байршлыг тодорхойлох
- Суманд гарсан замын
хөдөлгөөний осол
зөрчлийн тоо

-

X

X

-

-

X

X

-

- Жолооч нарын зайлшгүй
хамрагдах сургалтын
хөтөлбөрт авсан үнэлгээ
- Жолооч нарын зайлшгүй
хамрагдах сургалтын
хөтөлбөрт авсан үнэлгээ

-

X

X

X

-

X

X

-

- Жолооч нарын зайлшгүй
хамрагдах сургалтын
хөтөлбөрт авсан үнэлгээ

-

X

X

-

- Жолооч нарын зайлшгүй
хамрагдах сургалтын
хөтөлбөрт авсан үнэлгээ
- Жолооч нарын зайлшгүй
хамрагдах сургалтын
хөтөлбөрт авсан үнэлгээ
Ан амьтан болон мал
сүрэгтэй хэрхэн харьцах
талаар жолооч нарт
явуулах сургалт нь
төслийг танилцуулах үйл
ажиллагааны нэг хэсэг
байх болно
Тоосжилтыг хянах
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

Дуу чимээг хянах

-

X

X

X

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

TKMC 7-1

Замын эвдрэл
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ихэссэнтэй холбоотойгоор ялангуяа
Шинэжинст сумын төвд үүсэх боломжтой.
Сумын иргэд болон малчид олон чиглэлд
найдваргүй замын сүлжээг ашигласаар
байна. Уурхайтай холбоотой замын
хөдөлгөөн нь нэг талаар замын сүлжээнд
эвдрэл учруулах боловч нөгөө талаар
сайжруулах ач холбогдолтой
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хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ
Замын нөхцөл байдлыг
тогмол шалгаж байх (жилд
4 удаа )

-

X

X

X

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хяналт
Нөлөөллийг бууруулах хяналтыг товчилсон байдлаар дор харуулав. Үүнд:
•

Замыг сайжруулах – Эрдэнэ Монгол ХХК нь төслийн барилга ажил болон
ашиглалтын явцад үүсэх замын хөдөлгөөнийг үр дүнтэй аюулгүй явуулах
үүднээс замын сүлжээг хэсэгчлэн засах шаардлагатай байгааг онцлон
тэмдэглэсэн.

•

Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ - ХАТ – ийн үе шатуудад замын хэрэглээ
ихэссэнээс үүдэн гарах нөлөөлөлд өртөх олон нийт болон зам хэрэглэгчдэд
зориулан түр зуурын болон байнгын замын тэмдэг тэмдэглэгээг тавих нь
чухал гэж үзсэн.

•

Уулзалтын хөтөлбөр – Энэ нь нөлөөллийн болон аюулгүйн ажиллагааны аль
аль менежментийг эхлүүлэх чухал алхам юм. Тус хөтөлбөрийг Эрдэнэ
Монгол ХХК нь холбогдох гэрээт компаниудад нийцүүлэн боловсруулна.

•

Жолооч нарын сургалтын хөтөлбөр – Эрдэнэ Монгол ХХК нь гэрээт
компаниудаар дамжуулан холбогдох ажилтан, албан хаагчдад хэрэгжүүлнэ.

•

Тоосжилтыг бууруулах үйл ажиллагааг ялангуяа тоосжилт ихтэй газруудад
болон шороон замуудад хэрэгжүүлнэ.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Хяналт шинжилгээний шаардлагууд
Төслийн стандартад нийцүүлэн үнэлгээ хийхэд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээнүүдийг
энэ хэсэгт тайлбарласан болно.
Төслийн стандартуудтай нийцэхгүй зөрчлийг хяналт шинжилгээгээр илрүүлсэн
тохиолдолд тэдгээр зөрчлүүдийг судалж, холбогдох залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 4 – т харуулав.
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд

T-KPI-01

Гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд
Хамгийн бага осол зөрчил

Байхгүй

ослын тоо

T-KPI-02

Хамгийн бага замын эвдрэл

Байхгүй

T-KPI-03

Тоосжилт бууруулах арга
хэмжээ

T-KPI-04

Дуу чимээ үүсгэх нөхцлөөс
зайлсхийх, хязгаарлах

T-KPI-05

Ан амьтдад учруулах
хамгийн бага осол

Төлөвлөсний
дагуу 100%
Осол зөрчилгүй
байх
Үйлдвэрлэгчийн
санал болгосон
хүнд машин
механизмын
засвар үйлчилгээг
100 % биелүүлэх
Осол зөрчилгүй
байх
Байхгүй

Зам дээр болон замын ойролцоо
гарах эвдрэл элэгдсэн байдал
Замын нөхцөл байдал;
Ажилчид, олон нийтийн санал
гомдлын тоо

Код

Зорилт

Хэмжээ

Төлөвлөсөн засвар үйлчилгээний
гүйцэтгэлийн ажлын хувь хэмжээ
Ажилчид, олон нийтийн санал
гомдлын тоо

Ан амьтдад учруулсан аваар осол
зөрчлийн тоо

Гол хяналтын арга хэмжээ
Нөлөөллийн менежментийн хяналтын үр дүнг үнэлэх зорилго бүхий зам тээврийн
удирдлагын төлөвлөгөөний үйл ажиллагаанд зориулсан хяналтын үндсэн шаардлагуудыг
дурьдвал:
•

Замын хөдөлгөөний ослын тооноос хамааран, замын хөдөлгөөний ослын
хяналтын арга хэмжээг амжилттай хэрэгжиж буй эсэхийг тогтоох

•

Агаарын чанар болон дуу чимээг багасгах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд
авто тээврийн хэрэгслээс үүсэх агаарын чанар ба дуу чимээг хянах

•

Төслийн барилга ажил болон ашиглалтын үе явагдах замын хөдөлгөөний
нөлөөллийг үнэлэхийн тулд замын нөхцөл байдлыг хянах

•

Нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийг доройтсон газруудад үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

Энэхүү төлөвлөгөөний хяналт шалгалт болон сайжруулалт
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг барилгажилтын үед хамгийн багадаа 6 сар тутамд
хянаж шалгана. Үйл ажиллагаа тогтвортой явагдаж байгаа үед энэхүү менежментийн
төлөвлөгөөнд жил бүр хяналт шалгалт хийх ба өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал эсвэл
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Эрдэнэ Монгол болон ХАТ-ын үйл ажиллагааны хэрэгцээг тусгах зорилгоор аливаа
шаардлагатай сайжруулалтыг хийнэ.
Төлөвлөгөөг эзэмшиж буй аливаа хүн нь ЭААББООН-ийн удирдлагад ямар нэгэн алдаа,
орхигдуулсан зүйлс болон өөрчлөлтүүдийг олж мэдвэл нэн даруй мэдээлэх хэрэгтэй.
Хэрвээ үйл ажиллагааны горим журамд өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол (ХАТ-ын
БОНМС-ын зохицуулалтын хүрээнд Өөрчлөлтийн журмын менежмент-ээр тодорхойлсны
дагуу), энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг “шаардлагын дагуу” гэсэн үндэслэлтэйгээр
шинэчилж болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТ
Шаардлагатай бүх сургалтыг танилцуулах сургалтын хөтөлбөрт оруулна. (ерөнхий мэдлэг
олгох) шаардлагатай бол тусгай мэргэжлийн ажлын байрны сургалтанд хамруулна.
Чиг баримжаа олгох сургалт хөтөлбөр
Төсөл дээр ажиллаж буй Эрдэнэ Монгол ХХК болон гэрээт компаниудын бүх ажилчдад
төслийн талаар ерөнхий танилцуулга, тухайн газар нутгийн онцлог байдал, эрүүл мэнд,
аюулгүй байдал, байгаль орчны тухай мөн тус компанийн дүрэм журмыг багтаасан өргөн
хүрээтэй танилцуулах сургалтыг зохион байгуулна.
Сургалтанд хамрагдсан бүх хүмүүсээс шалгалт авч шаардлагатай гэж үзвэл дахин
сургалтанд хамруулна. Танилцуулах сургалтыг Англи Монгол хэл дээр явуулах
боломжтой. Эрдэнэ Монгол ХХК нь бүх танилцуулах сургалтанд хамрагдсан болон
хасагдсан хүмүүсийг нэг бүрчлэн бүртгэнэ.
Бүх ажилчдад зам тээврийн менежментийн тухай ерөнхий ойлголтыг өгнө.
Ажил мэргэжилтэй холбоотой тусгай сургалт
Тусгай талбай болон тусгай ажлын байран дээр сонгогдон ажиллаж буй хүн нэмэлт
сургалтанд суух шаардлагатай бөгөөд үүнд тухайн газар нутаг болон ажил мэргэжлийн
тухай товч танилцуулга, мөн зам тээврийн менежментийн шаардлагуудыг оруулна.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D15: ЗАМ ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АУДИТ ХИЙХ БА ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний нийцлийг жил бүрийн дотоод аудитын хөтөлбөрөөр
хянах ба Эрдэнэ Монгол нь тус менежментийн төлөвлөгөө төслийн ЭМААБООН-ийн
Менежментийн системийн шаардлагад бүх талаараа нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх
зорилгоор аудитыг хийх юм (ХАТ-ийн БОНМТ болон ХААЭА-г оролцуулаад).
Аудитын хяналт шалгалтаар илэрсэн бүх зөрчил, үл нийцэл нь ХАТ-ийн ЭМААБООН-ийн
менежментийн системийн шаардлагын дагуу нэг бүрчлэн мэдээлэгдэнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Эрдэнэ Монголын аудитын хөтөлбөрийн
нэг хэсэг болгон гадны аудитыг тогтмол хийлгэх ба шаардлагатай гэж үзвэл Төслийн
зээлдүүлэгч талууд аудитыг тусад нь хийнэ.
Бүртгэл хөтлөлт
Аудит, хяналт шалгалт болон алдаа зөрчлийн тайланг Эрдэнэ Монгол ХХК – ийн дүрэм
журмын дагуу гүйцэтгэх болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
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БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ
ДАВХАЦСАН БАЙДАЛ
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд
нь ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн
гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөнүүдтэй
дараах агуулгуудын давхцалтай.
Хүснэгт 5 Бусад менежментийн системийн бичиг баримттай агуулга, утга санаа давхцсан
байдал
Менежментийн төлөвлөгөөний нэр

Давхцсан байдал

Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

Агаарын чанарын нөлөөллийг зохицуулах арга
хэмжээг хамруулна. Үүнд: тоосжилт хамаарна.

Дуу
чимээ
төлөвлөгөө

Дуу чимээ, чичиргээний нөлөөлийг зохицуулах
арга хэмжээг хамруулна.

чичиргээний

менежментийн

Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө

Эвдрэлийг зохицуулах, ус зайлуулах хоолойг
бэхжүүлэх үйл ажиллагааг хамруулна.

Хог Хаягдын Менежментийн Төлөвлөгөө

IWF – р зохицуулагдах IWF болон IWF – р
үүсгэгдэх
агаарын
чанарын
эрсдлийг
зохицуулах үйл ажиллагааг хамруулна.

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, хөдөлмөр
хамгаалал, аюулгүй байдлын менежментийн
төлөвлөгөө

Эрүүл мэндэд нөлөөлөхүйц тоосжилтыг
бууруулах дүрэм журмыг хамруулна.

Ажилчдын
эрүүл
мэнд,
аюулгүй
байдал
хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө

Агаарын чанартай
OH&S асуудлуудыг
шийдвэрлэнэ.

Оролцогч
талуудын
болон
менежментийн төлөвлөгөө

харилцааны

Агаарын чанартай холбоотой санал гомдлыг
барагдуулсантай
холбоотойгоор
хийгдэх
оролцогч талуудыг оролцуулсан ажлын цар
хүрээ

сэргээлтийн

Барилга
ажлын
үед
үүсэх
газрын
эвдрэл,элэгдлийн менежменттэй холбоотой
авах арга хэмжээг оруулна.

Газрын
эвдрэл,
нөхөн
менежментийн төлөвлөгөө
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ
AoI

Нөлөөллийн Бүс

AQMP

Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

CEMP

Барилгын Байгаль Орчны Менежментийн Төлөвлөгөө

EBRD

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк

ESIA

Байгаль Орчны, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ

ESMP

Байгаль Орчны, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ESMS

Байгаль Орчны, Нийгмийн Менежментийн Тогтолцоо

EU

Европын Холбоо

KGP

Хөндийн Алт Төсөл

KM

Километр

KPI

Гүйцэтгэлийн Гол Үзүүлэлтүүд

MNS

Монгол Улсын Стандартууд

TMP

Зам тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ХАТ – ийн менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг дор жагсаав.
AQMP

D1: Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

NVMP

D2: Дуу чимээ, Чичиргээний Менежментийн Төлөвлөгөө

WRMP

D3: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

BMP

D4: Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

WMP

D5: Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

HMMP

D6: Аюултай Бараа Материалын Менежментийн Төлөвлөгөө

CHSSMP

D7: Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын
менежментийн төлөвлөгөө

CPMP

D8: Гэрээт компани, Хангамжийн Менежментийн төлөвлөгөө

CERMP

D9: Хямрал, Онцгой Байдалд Авах Хариу Арга Хэмжээний Менежментийн
Төлөвлөгөө

HRMP

D10: Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

LULMP

D11: Газар Ашиглалт, Амьжиргааны Менежментийн Төлөвлөгөө

OHSSMP

D12: Мэргэжлийн Эрүүл Мэнд, Хөдөлмөр Хамгаалал, Аюулгүй Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөө

SCMP

D13: Оролцогч тал болон Харилцааны Менежментийн Төлөвлөгөө

LCMP

D14: Орон Нутагтай Хамтран Ажиллах Менежментийн Төлөвлөгөө

TMP

D15: Зам Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө

LDRMP

D16: Газрын Эвдрэлийг Хянах, Нөхөн Сэргээх Менежментийн Төлөвлөгөө

CMP

D17: Хаалтын Менежментийн Төлөвлөгөө
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D16: ГАЗАР ХӨНДӨЛТ БА НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1.

ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК (“Эрдэнэ Монгол”)-ийн Хөндий Алтны Төсөл
(“ХАТ” эсвэл “Төсөл” гэх)-д зориулан боловсруулсан Газар Хөндөлтийн Хяналт ба Нөхөн
Сэргээлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө болно.
Зорилго
Тус Менежментийн Төлөвлөгөөний зорилго нь:
•

Менежментийн төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тодорхойлж, холбогдох
менежментийн уялдаа холбоог тогтоох;

•

Албан тушаал, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн стандартуудыг
тодорхойлох;

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой төслийн үүрэг, амлалт, үйл
ажиллагааны журам, удирдамж, зааврыг тодорхойлох;

•

Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт (KPI) зэрэг хяналт шинжилгээ, тайлагнах журмыг
тодорхойлох;

•

Сэдэвчилсэн сургалтын шаардлагуудыг тодорхойлох; болон

•

Дагалдах материал, мэдээллийн лавлагааг гаргах.

Хамрах хүрээ
Энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн барилгажилт, ашиглалт болон хаалтын үе
шатны гэрээт гүйцэтгэгчийн болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн бүхий үйл ажиллагааг хамарна.
Тус Менежментийн Төлөвлөгөөнд төслийн талбайн гадна болон төслийн талбайд хийгдэх
Төсөлд холбогдох аливаа газар хөндөлтүүд бүгд хамаарна.
Энэхүү баримт бичигт газрын эвдрэлийг багасгах болон нөхөн сэргээлтийн амжилтыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор газар хөндөлтийг удирдах болон газрын нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагаануудыг хариуцах Эрдэнэ Монгол компанийн үүрэг хариуцлага болон арга
хэлбэрийг тусгасан болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D16: ГАЗАР ХӨНДӨЛТ БА НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

2.1

Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг, хариуцлага

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 1 Үндсэн үүрэг ба хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал
Ахлах удирдлага
/Нарийн бичиг/
Хэлтсийн дарга нар

Үүрэг хариуцлага
•
Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсвийг батлах
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭМААБО хариуцсан
менежер

•
•
•

•
•
•

ЭМААБО хариуцсан
баг

•
•

•
•
•

•

Менежментийн төлөвлөгөөг батлах.
Менежментийн төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг
хариуцах.
Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг хангахад
шаардагдах нөөцийн түвшинг тогтоох.
Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх.
Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны менежмент
Мониторингийн үр дүнг боловсруулах
Залруулах арга хэмжээнүүд
Газар хөндөлт болон нөхөн сэргээлтийн менежментийн
асуудлуудыг удирдлагаар хангах
Тус Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үндсэн ажилтнууд болон
гэрээт гүйцэтгэгчид бүгд хангах үүрэгтэй
Газар хөндөлтийн бүртгэлийг хэвээр хадгалах болон
боловсруулах үүрэгтэй
Тус Менежментийн төлөвлөгөө болон түүнд хамаарах
журмуудын нийцлийг хангахтай холбогдох үйл
ажиллагаануудыг гүйцэтгэх үүрэгтэй
Газар хөндөх бүхий л үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө бусад
хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах
Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах болон
хэрэгжүүлэх ажлуудыг хариуцах
Газар хөндөлт, нөхөн сэргээлтийн менежменттэй холбоотой
үүссэн үл нийцлийн үр дүнг залруулах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, хянах болон батлуулах үүрэгтэй
Газар хөндөлттэй холбоотой бүх батлагдсан бүртгэлийг газар
хөндөлтийн бүртгэлд хөтлөх
Төслийн талбайд болон төслийн талбайн гадна хийгдсэн
аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг
газар ашиглалтын газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-ийн
мэдээллийн санд хадгалах
ГХЗ-ийн хүсэлтүүдийг хянаж, шийдвэр гаргалтад дэмжлэг
үзүүлэх
Газар хөндөлтийг хянахад хэрэгжүүлсэн бүхий л арга
хэмжээнүүдийг шалгаж, баталгаажуулах
Тус менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу Эрдэнэ
Монгол компанийн болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилтнуудад
сургалт, зааварчилгаа өгөх
Тус Менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт болон тайлагналыг
хянах
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•
Хэлтсийн ахлагчид

•
•

•
•
•
Үндсэн ажилтнууд
болон Гэрээт
гүйцэтгэгчид

2.2

•

Нөхөн сэргээх бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, нөхөн
сэргээсэн газруудын солбицлыг тэмдэглэх
Төлөвлөгдсөн газар хөндөлтийн бүх төлөвлөгөөг бэлтгэж,
ЭМААБООН-ийн менежерүүдэд хүргүүлэх
Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрууд болон хөндөгдөөгүй газрын
хөрс хуулалт бүрийн үйл ажиллагаанд зориулан ГХЗ-ийн
хүсэлтийг бэлтгэх
ГХЗ-ийн хяналтаар тодорхойлогдсон газрын эвдрэлийг
бууруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх
Газар хөндөх, нөхөн сэргээх бүх үйл ажиллагааг энэхүү
төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу төлөвлөж, хэрэгжүүлэх
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний шаардлагыг зөрчсөн эсэх
талаар мэдээлж, залруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний холбогдох
шаардлагуудыг дагаж мөрдөх

Гол уялдаа холбоо

Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 1 Гол уялдаа холбоо
Баг, нэгж
ЭМААБО болон Олон
нийтийг хариуцсан баг

Гол уялдаа холбоо
Нутгийн иргэдтэй харилцаа холбоо тогтоох, ялангуяа газар
хөндөлттэй холбоотой үүссэн олон нийтийн санал гомдлыг судалж,
зохицуулалт хийх;

Инженер, засвар
үйлчилгээний баг

Хөрс хуулалтын болон нөхөн сэргээлтийн бүхий л үйл ажиллагаанууд
энэхүү Менежментийн Төлөвлөгөөний шаардлагад нийцэж, түүнийг
хангах;
Тээвэрлэлтийн бүх үйл ажиллагааг энэ төлөвлөгөөний шаардлагад
нийцүүлэн төлөвлөх

Тээвэрлэлт болон
Уурхайн машин
механизмыг хариуцах
баг
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3.

ТѲСЛИЙН СТАНДАРТУУД

Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.

3.1

•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журам.

Монгол Улсын холбогдох хууль, стандартууд

Монгол улсын хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомж, стандартуудыг дор жагсаасан бөгөөд
тэдгээрийн талаар дэлгэрэнгүйг Бүлэг А2 Бодлого, эрх зүйн тогтолцоо хэсгээс харж болно.
Газар хөндөлт, газрын нөхөн сэргээлттэй холбоотой Монголын хуулиуд:
•

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995);

•

Газрын тухай хууль (2002);

•

Газрын хэвлийн тухай хууль (1988);

•

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль (2012);

•

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1994);

•

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль (1997);

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012); болон

•

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль (2014).

Монгол улсын Засгийн газраас баталсан дүрэм, журам:
•

Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журам.
Дугаар A/181,A/458. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан тушаал (2019 оны 8 сарын 28)

Газар хөндөлт болон газрын нөхөн сэргээлттэй холбоотой Монгол улсын Үндэсний
стандартууд (MNS):
•

MNS 4920: 2000 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын налуу. Техникийн ерөнхий
шаардлагууд;

•

MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр
томьёо тодорхойлолт;

•

MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдрэлд
өртсөн газрын ангилал;

•

MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс
хуулалт, хадгалалтад тавигдах ерөнхий шаардлага;

•

MNS5917:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн
газрын нөхөн сэргээлт.Техникийн ерөнхий шаардлага

•

MNS5918:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн
ерөнхий шаардлага; болон
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•
3.2

MNS 5850:2019. Байгаль орчин. Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах
бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж

Компани нь зөвхөн Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцэх бус олон улсын сайн
туршлагад нийцсэн үйл ажиллагаа эрхэлж, ажиллана.
• ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд (ГШ) (2014) (ялангуяа ГШ3: Нөөцийн үр ашиг
ба Бохирдлоос сэргийлэх болон бохирдлын хяналт; ГШ5: Газар эзэмших ба
Албадан Нүүлгэн шилжүүлэлт; ГШ6: Биологийн олон янз байдлын Хамгаалал
болон Амьд Байгалийн Нөөцийн Тогтвортой Менежмент; ГШ8: Соёлын өв);
•
3.3

ОУСК Байгаль орчин, Эрүүл мэнд болон Аюулгүй ажиллагааны Ерөнхий
Удирдамжууд (2007 оны 4 сар); болон
Компанийн холбогдох стандартууд

Эрдэнэ Монгол ХХК нь Эрдэнэ Монгол 2018 Бодлого болон Үйл ажиллагааны
Зааварчилгаа-г боловсруулсан ба үүндээ нөхөн сэргээлтийн менежмент болон газар
хөндөлтөд чиглэгдсэн анхан шатны бодлого, стандартуудаа тусгаснаас гадна Ландшафтын
бүрэн бүтэн байдлын Бодлогыг мөн багтаасан. Тус Бодлого-д ХАТ-ийн үйл ажиллагааны
явцад газрын эвдрэлээс сэргийлэх, багасгах, нөхөн сэргээх зэрэг компанийн үүргийг
тодорхойлсон.
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4.
4.1

ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТ
Менежментийн хяналтын тойм

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь Төслийн үйл ажиллагааг оновчтой хэрэгжүүлэхийн
тулд соёлын өв болон өрхийн амьжиргаа, ландшафтын бүрэн бүтэн байдалд нөлөөлж
болзошгүй газар хөндөлтийн нөлөөллийг удирдах менежментийн зохистой арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх зорилготой.
БОННҮ-нд тодорхойлогдсон нөлөөлөл болон боломжуудад үндэслэн ХАТ-ийн барилга
угсралт, ашиглалт, хаалтын үе шатанд дараах хяналтын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.
Төслийн газар хөндөлтийн нөлөөллүүдийг бууруулах, удирдах болон нөхөн сэргээх зэрэг
менежментийн гол хяналтуудыг Хүснэгт 3-т тодорхойлов.
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Хүснэгт 2 Менежментийн гол хяналтууд

Газрын эвдрэлийг аль
болох бага байлгах

Хамаарах үе
шат

•

LD02

LD03

Шимт хөрс хуулалт,
хадгалалт

•

•

LD04
LD05

•

Нөхөн сэргээсэн эсвэл өмнө нь хөндөгдөөгүй
газруудын хөрс хуулалтын ажилд бүхэлд нь Газар
Хөндөлтийн Зөвшөөрөл Олгох Журмыг
хэрэгжүүлэх
ХАТ-ийн удирдлагад байгаа бүх газруудад газрын
эвдрэлийг тогтмол шалгаж, газар хөндөлтийн
бүртгэл, тооллого хийх

•

ГХЗ-ийн бүртгэлүүд

X

X

X

•

X

X

X

Шимт хөрс тээвэрлэх, хадгалах журмыг
боловсруулж, хэрэгжүүлэх. Тус журмаар шимт
хөрс хуулалтын гүн, ашиглах тоног төхөөрөмж
болон шимт хөрсний хадгалалтын нөхцѳлийг
тодорхойлно
Овоолго үүсгэн хадгалж буй шимт хөрсний
чанарын хяналтыг тогтмол хийх
ХАТ-ийн үйл ажиллагаанд цаашид удаан
хугацаанд ашиглагдахгүй эвдрэлд өртсөн газрыг
нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг жил бүр хэрэгжүүлэх

•

Үйл ажиллагааны
тайлангууд
Газар хөндөлтийн
бүртгэл
Хяналт, шалгалтын
бүртгэл

X

X

X

Хөрсний чанарын
шинжилгээний үр дүн
Жил бүрийн нөхөн
сэргээлт
Орон нутгийн засаг
захиргаа хянаж,
баталсан газрын нөхөн
сэргээлтийн актууд

X

X

X

Нөлөөлөлд өртсөн газрын
нөхөн сэргээлт

•

X

X

X
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•
•
•

Хаалт

LD01

Шалгах арга

Нөлөөллийн хяналт

Ашиглалт

Үйл ажиллагаа

Барилгажилт

Дугаар
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•

LD06

•

LD07

•

LD08

Тээвэрлэлт болон замын
хөдөлгөөн

•

LD09

•

LD10

•

•

LD11

LD12
LD13

Газар хөндөлт болон
Соёлын өв

•
•
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Нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн ургамлын үрийг
түүж, ашиглах
Үлдэгдэл нөлөөллийг хамгийн бага байлгах
үүднээс эвдрэлд өртсөн бүх газруудыг ойролцоох
газрын ландшафттай хослуулан налуулж,
хэлбэржүүлэх
Шороон зам өргөсөх, олон салаа зам үүсэхээс
сэргийлэхийн тулд шороон замын арчилгаа,
тордолтыг тогтмол хийх
Онцгой байдал, бодлого, хууль дүрэм сахиулахаас
бусад тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөнийг хязгаарлах
Шаардлагагүй үед хөрс эвдрэлд, доройтолд
оруулахаас зайлсхийхийн тулд төслийн талбайн
доторх болон гаднах замын хөдөлгөөнийг
зохицуулах замын тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах
Байгаль орчны мэдлэг олгох сургалтаар жолооч
нарт газар хөндөлтийн талаар болон ХАТ-ийн
бодлого, хяналтуудын талаарх мэдлэгийг олгох
ГХЗ-д Соёлын өвийн үзлэг шалгалтыг багтаах

•

Тохиолдлын Илэрцийн Журмыг (Chance Find
Procedure) боловсруулж, хэрэгжүүлэх (Төслийн
барилгажилт, ашиглалтын явцад өмнө нь
илрээгүй, мэдэгдээгүй соёлын өв ялангуяа
археологийн олдвор олдсон тохиолдолд авах арга
хэмжээний журам)

•

Дотоод хяналтын
бүртгэл
Нөхөн сэргээлтийн
бүртгэл
Газрын нөхөн
сэргээлтийн тайлан
Хяналтын бүртгэл

X

X

-

X

X

X

Замын засвар
үйлчилгээний бүртгэл
Хяналтын бүртгэл
Хяналтын бүртгэл

X

X

X

X

X

X

X

X

•

Замын тэмдэг,
тэмдэглэгээ
Хяналтын бүртгэл

•

Сургалтын бүртгэл

X

X

X

•

ГХЗ болон түүний
хэрэгжилтийн бүртгэл
Тохиолдлын Илэрцийн
Журам
Хяналтын бүртгэл

X

X

X

X

X

X

•
•
•
•
•

•

•
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LD14

Аюултай материал
санамсаргүйгээр
алдагдах/ асгарах, эсвэл
Аюултай хог хаягдлын
менежментээс
шалтгаалан хөрсний
чанар доройтож
болзошгүй

LD15

•

Хог хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө болон
Аюултай Материалын Менежментийн
Төлөвлөгөөний дагуу

•

Хог хаягдлын
Менежментийн
Төлөвлөгөө болон
Аюултай материалын
Менежментийн
Төлөвлөгөөнд
тусгагдсаны дагуу

X

X

X

•

Хаягдлын нэгдсэн байгууламж, Бага агуулгатай
хүдрийн овоолго, Түүхий хүдэр буулгах талбай,
Засварын газар, Шатахууны болон Тэсрэх
бодисын агуулах болон Ландфиллын талбай
орчмын хөрсний чанарын шинжилгээг тогтмол
хийж, бохирдол илэрсэн тохиолдолд залруулах
арга хэмжээг авах
Газар ашиглалтын болон Амьжиргааг дэмжих
Менежментийн Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх
хяналтын арга хэмжээнүүд

•

Хөрсний чанарын
шинжилгээний үр дүн

-

X

X

•

-

-

-

Үндсэн ажилтнууд болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд
байгаль орчны мэдлэг олгох сургалт явуулах

•

Газар ашиглалтын болон
Амьжиргааг дэмжих
Менежментийн
Төлөвлөгөөний
биелэлтийг хэлэлцүүлэх
Сургалтын бүртгэл

LD16

Газар хөндөлтөөс
бэлчээрт нөлөө үзүүлэх

•

LD17

Сургалт болон Мэдлэг
олголт

•
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4.2

Төслийн зураг төсөл, төлөвлөлттэй холбогдох хяналтууд

Газрын эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх, эсвэл багасгах, нөхөн сэргээлтийн ажлыг
сайжруулахад төслийн санал болгосон зураг төсөл, төлөвлөлттэй холбогдох хяналтуудыг
дараах байдлаар тодорхойлов:
•

Шаардлагагүй газрын эвдрэлээс зайлсхийхийн тулд замын засвар үйлчилгээг хийнэ;

•

Хөрсний чанарыг доройтуулахгүйн тулд шимт хөрсний овоолгуудыг байгуулахдаа
стандартын дагуу хэлбэржүүлэх;

•

Хөрс бохирдуулагч бодисын санамсаргүй асгаралт үүссэн тохиолдолд урсаж
алдагдахаас сэргийлэх зорилгоор аюултай шингэн материалыг хадгалах хоёрдогч
хязгаарлагч эсвэл асгаралтыг хязгаарлах хашлага (bunding) байрлуулна;

•

Уурхайн аливаа бохирдлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд барьж, бохирдлын тархах
эрсдэлийг бууруулахын тулд уурхайн үндсэн байгууламжуудыг (ялангуяа, ХНБ,
Түүхий хүдэр буулгах талбай болон Ландфиллын талбай) байгуулахдаа зураг
төслийн дагуу, зохих шалгуурыг хангах; болон

•

Газрын эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс замын хөдөлгөөнийг зохицуулах
анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулна.
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5.

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

5.1

Хяналт шинжилгээний шаардлагууд

Төслийн барилга угсралтын болон ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлэх хяналтшинжилгээний буюу мониторингийн арга хэмжээнүүд нь Төслийн Стандартуудтай нийцэх
эсэхийг энэ хэсэгт тодорхойлов. Хяналт-шинжилгээний арга хэмжээнүүд нь Төслийн
стандартуудтай үл нийцэх тохиолдолд зохих залруулах арга хэмжээг шинжилж судалсны
үндсэн дээр тодорхойлно.
5.2

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Эрдэнэ Монгол компани нь төслийн талбайд болон төслийн талбайн гадна хийгдсэн аливаа
газар хөндөлт болон нөхөн сэргээлтийн менежментийн гүйцэтгэлийг тогтмол үнэлж дүгнэж
байх юм.
Газар хөндөлт болон нөхөн сэргээлтийн менежментийг үнэлэх Гүйцэтгэлийн Үндсэн
Үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) Хүснэгт 4-т үзүүллээ.
Хүснэгт 3 Гүйцэтгэлийн Үндсэн Үзүүлэлтүүд (KPI)
Дугаар
LD-KPI-01
LD-KPI-02

LD-KPI-03
LD-KPI-04

5.3

Гүйцэтгэлийн үндсэн
үзүүлэлтүүд
Зөвшөөрөлгүй газар
хөндөлтийн тоо
Төлөвлөгдсөн нөхөн
сэргээлтийн гүйцэтгэлийн
хувь
Шимт хөрсийг хадгалах явцад
бохирдолд өртөх болзошгүй
Зөвшөөрөлгүй замын
хөдөлгөөнд оролцож, осол
гаргасан тоо

Зорилт

Арга хэмжээ

Зорилт: Тэг

Хяналтын тайлангууд

Зорилт: 100%

Орон нутгийн засаг захиргаа
хянаж, баталсан газрын нөхөн
сэргээлтийн актууд
Хөрсний чанарын шинжилгээний үр
дүнгүүд
Зам хөдөлгөөний ослын талаарх
тайлан, мэдээ

Зорилт: Тэг
Зорилт: Тэг

Үр дүнгийн үнэлгээ

ХАТ-ийн газар хөндөлтийн менежментийн хяналтуудыг үр дүнтэй үнэлэх хяналтшинжилгээний үндсэн шаардлагуудыг Хүснэгт 5-д үзүүлэв. Хэрвээ хяналт-шинжилгээний үр
дүнгээр төслийн газар хөндөлт болон нөхөн сэргээлтийн менежментийг үнэлэх
Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь тогтоосон тоо хэмжээ (хүснэгт 4)-нээс хэтэрсэн
тохиолдолд хяналт шалгалт явуулж, сайжруулах зорилгоор залруулах арга хэмжээнүүдийг
тодорхойлно.
Хүснэгт 4 Хяналт-шинжилгээний арга хэмжээ-Газар хөндөлт болон Нөхөн сэргээлт
Дугаар

Хяналт хийх хэсгүүд

LD-MON01

Зөвшөөрөлгүй
газар хөндөлт

LD-MON02

Барилгажилтын
хугацаанд хийгдэх

Хянах арга

ХАТ-д хамаарах,
түүний хяналтад байх
эвдрэлд өртсөн
газруудад батлагдсан
ГХЗ-ийн дагуу хяналт
шалгалт явуулах
Хөрс хуулалтын
процессийн
ажиглалт, хяналтыг
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Байршил

Улиралд 1
удаа

Эвдрэлд өртсөн бүх
газруудад

Ашиглалтын
үе шатанд
үргэлжилнэ

Санамсаргүй сонгогдсон
эвдрэлд өртсөн газрууд
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Дугаар

Хяналт хийх хэсгүүд

шимт хөрс
хуулалт

Хянах арга

хөрс хуулалтын
үзүүлэлтүүдтэй
харьцуулах
Шимт хөрсний
хадгалалтын
хяналтыг
хадгалалтад
тавигдах
шаардлагуудтай
харьцуулах
Хөрсний чанарын
шинжилгээ
Хөрсний чанарын
шинжилгээ

LD-MON03

Шимт хөрсний
овоолгын
менежмент

LD-MON04
LD-MON05

Шимт хөрсний
овоолгын чанар
Хөрсний бохирдол

LD-MON06

Олон салаа зам
үүсгэхээс
зайлсхийх

Замын нөхцөл
байдлын хяналт

LD-MON07

Үе шаттай нөхөн
сэргээлт

Жил бүрийн нөхөн
сэргээлтийн эзлэх
хувийг тухайн жилийн
нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөтэй
харьцуулах

5.4

Давтамж

Жил бүр

Байршил

Шимт хөрсний овоолгууд

Хавар болон Шимт хөрсний овоолгууд
намар
Улиралд 1
•
ХНБ
•
Бага агуулгатай хүдрийн
удаа
овоолго
•
Түүхий хүдэр буулгах
талбай
•
Засварын газар
•
Шатахууны болон
Тэсрэх бодисын
агуулахын талбай
•
Ландфиллын талбай
•
Шимт хөрсний овоолго
Сар бүр
эсвэл аадар
бороо болон
цас орсны
дараа
Жил бүр

ХАТ-ийн ашиглаж буй бүх
замууд

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн
газрууд

Тѳлѳвлѳгѳѳг хянах, шинэчлэх

Тус Менежментийн Төлөвлөгөө нь барилгажилтын үе шатанд багадаа 6 сар тутамд дахин
хянагдана.
Үйл ажиллагаа тогтвортой, хэвийн явагдаж байх үед энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөг
жил бүр хянах ба Эрдэнэ Монгол болон ХАТ-ийн үйл ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага
эсвэл аливаа өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг тусгахын тулд шаардлагатай
өөрчлөлтүүдийг хийх болно.
Тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хариуцагч талууд нь аливаа алдаа дутагдал, өөрчлөлтийг
тухай бүрд ЭМААБООН-ийн удирдлагад мэдэгдэх шаардлагатай. Уурхайн ашиглалтын
явцад тус төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд ХАТ-ийн БОНМТ-нд хамаарах
Өөрчлөлтийн Журмын Менежментэд тодорхойлогдсоны дагуу өөрчлөлтийг хийх ба
“шаардлагатай” гэж үзвэл энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг сайжруулж болно.
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6.

СУРГАЛТ

Шаардлагатай бүх сургалтуудыг зааварчилгаа өгөх сургалтын нэг хэсэг болгон заах
(ерөнхий мэдлэг олгох) ба шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрны тусгайлсан сургалтыг
хийнэ.
6.1

Зааварчилгаа өгөх сургалт

Эрдэнэ Монгол компанийн үндсэн ажилтнууд болон Гэрээт гүйцэтгэгчдэд ерөнхий болон
талбайн тусгайлсан зааварчилгаа өгөхөөс гадна, Эрдэнэ Монгол компанийн “Ёс зүйн
дүрэм”-ийг оролцуулан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон байгаль орчны мэдлэгийг
дээшлүүлэх өргөн хүрээний сургалтыг хийнэ.
Сургалт, зааварчилгаа авсан хүмүүсийн энэ талаарх мэдлэгийг шалгаж, баталгаажуулах ба
шаардлагатай бол дахин сургалтад хамруулна. Зааварчилгаануудыг Монгол болон Англи
хэл дээр боловсруулна. Эрдэнэ Монгол нь зааварчилгаа авсан буюу сургалтад хамрагдсан
хүмүүс, аливаа хязгаарлалтын бүртгэлийг хийнэ.
Бүх ажилтнууд газар хөндөлт болон нөхөн сэргээлтийн менежментийн өөрт холбогдох
ерөнхий талуудыг хариуцан ажиллана.

6.2

Ажлын байрны тусгайлсан сургалт

Хязгаарлагдмал орчинд ажиллаж буй хүмүүс эсвэл аюулгүй ажиллагааны мэдлэг чадвар
илүү шаардсан ажилд магадгүй нэмэлт талбай эсвэл зөвхөн тухайн ажилд зориулагдсан
зааварчилгаа шаардлагатай болж болох ба эдгээр тусгайлсан заалтуудыг газар хөндөлт
болон нөхөн сэргээлтийн менежментийн шаардлагад тусгах болно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D16: ГАЗАР ХӨНДӨЛТ БА НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

7.
7.1

АУДИТ ХИЙХ ТАЙЛАГНАХ
Аудит хийх

Нийцлийн хяналтыг жил бүр гүйцэтгэх дотоод аудитын хөтөлбөрийн хүрээнд хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнийг компанийн ЭМААБОН-ийн менежментийн системийн (БОННҮ,
ХАТ-ийн БОНМТ) шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөх, үнэлгээ хийх зорилгоор
хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр шалгалтын явцад илэрсэн бүх зөрчил, ослыг ХАТ-ийн ЭМААБОН
менежментийн системийн шаардлагын дагуу мэдээлнэ.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний нийцэлд компанийн аудитын хөтөлбөрийн
хүрээнд хөндлөнгийн үнэлгээг үе үе хийж, шаардлагатай тохиолдолд төслийн
зээлдүүлэгч тал үнэлгээг гүйцэтгэж болно.
7.2

Бүртгэл хөтлөх

Аудит, үзлэг, илрүүлсэн зөрчлийн баримт мэдээллийг компанийн холбогдох журмын
дагуу зохицуулна.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D16: ГАЗАР ХӨНДӨЛТ БА НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

8.

БУСАД МЕНЕЖМЕНТИЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДТЭЙ ДАВХАЦСАН
БАЙДАЛ

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь ХАТ-д зориулж боловсруулсан багц менежментийн
төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ХАТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө (БОНХ) -нд тусгагдсан байна. БОНМТ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь
ХАТ-ийн БОНМТ тогтолцоог бүрдүүлдэг. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг ХАТ-ийн
БОНМТ-тэй хамт ашиглана. ХАТ-ийн БОНМТ нь ХАТ-ийн ЭМААБОН-ний менежментийн гол
бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөө нь бусад хэд хэдэн Менежментийн төлөвлөгөөтэй
давхцаж, харилцан холбогдсон болно (Хүснэгт 6).

Хүснэгт 5 Бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдсан болон давхацсан байдал
Менежментийн төлөвлөгөө
Биологийн
Олон
Янз
Менежментийн Төлөвлөгөө

Давхацсан/Уялдсан байдал
Байдлын Хяналт-шинжилгээний шаардлагууд ба
ургамлын зүйлийн менежмент

Тээвэрлэлтийн Менежментийн
Төлөвлөгөө
Агаарын Чанарын Менежментийн
Төлөвлөгөө
Аюултай Бодисын Менежментийн
Төлөвлөгөө
Усны Нөөцийн Менежментийн
Төлөвлөгөө
Хог хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө
Оролцогч талууд болон Олон нийттэй
харилцах Менежментийн Төлөвлөгөө
Гэрээлэгч болон Худалдан авах
ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө

Зам сайжруулалт/ засвар
үйлчилгээ/Аюултай бодис тээвэрлэлт
Тоосжилтын асуудлыг зохицуулах,
шийдвэрлэх
Байгаль орчинд аюултай бодис
санамсаргүй алдагдах нөхцѳлийг
бууруулах
Ашигласан усыг цэвэршүүлэх ба газрын
доорх усны бохирдол
Хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах,
зайлуулах зохицуулалт
Орон нутгийн иргэдийг оролцуулах ба
газар хөндөхтэй холбогдсон санал,
гомдлууд
Төслийн шаардлагуудтай холбогдсон
Гэрээлэгчийн санал, гомдол

Дараах журмууд ХАТ-д дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх зэргээр энэхүү Менежментийн
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмжих болно:
•

Газар Хөндөлтийн Зөвшөөрлийн Журам;

•

Газрын Нөхөн сэргээлтийн Журам; болон

•

Шимт хөрс Хадгалах, Боловсруулах Журам ;

Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний үр дүнтэй хэрэгжилтийг дэмжих нэмэлт журам
боловсруулах шаардлагатай эсэхийг мониторингийн үр дүнд үндэслэн тодорхойлно.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D16: ГАЗАР ХӨНДӨЛТ БА НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

9.

ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭМЖИХ НЭГЖ

ЕСБХБ

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк

Эрдэнэ

Эрдэнэ Монгол ХХК

БОНМТ

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ЭМААБООН

Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчин, Олон Нийт

ХНБ

Хаягдлын Нэгдсэн Байгууламж

ХАТ

Хөндий Алтны Төсөл

ГҮҮ

Гүйцэтгэлийн Үндсэн Үзүүлэлтүүд

ГХЗ

Газар Хөндөх Зөвшөөрөл

ХААЭА

Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл Ахуй

ХХХ

Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл

ТХ

Түүхий хүдэр

ХАТ-ийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд (дугаарлалтын хамт):
АЧМТ

D1: Агаарын Чанарын Менежментийн Төлөвлөгөө

ДШДМТ

D2: Дуу шуугиан, Доргионы Менежментийн Төлөвлөгөө

УНМТ

D3: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

БОЯБМТ

D4: Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ХХМТ

D5: Хог Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

АБМТ

D6: Аюултай Бодисын Менежментийн Төлөвлөгөө

НЭМАААБМТ

D7: Нийгмийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын
Менежментийн Төлөвлөгөө

ГХААМТ

D8: Гэрээлэгч болон Худалдан Авах Ажиллагааны Менежментийн
Төлөвлөгөө

ТОБХАХМТ

D9: Түгшүүр болон Онцгой Байдлын Хариу Арга Хэмжээний
Менежментийн Төлөвлөгөө

ХНМТ

D10: Хүний Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГАӨАМТ

D11: Газар Ашиглалт болон Өрхийн Амьжиргааны Менежментийн
Төлөвлөгөө

МШӨАБАААБМТ

D12: Мэргэжлээс Шалтгаалах Өвчин, Ажлын Байрны Аюулгүй
ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө

ОТОНХМТ

D13: Оролцогч Тал болон Олон Нийттэй Харилцах Менежментийн
Төлөвлөгөө

ОНХАМТ

D14: Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө
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TМТ

D15: Тээвэрлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө

ГЭХНСМТ

D16: Газрын Эвдрэлийн
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ХМТ
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D17: УУРХАЙН ХААЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЕРӨНХИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D17: УУРХАЙН ХААЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЕРӨНХИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1.

ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү баримт бичиг нь Эрдэнэ Монгол ХХК (“Эрдэнэ Монгол”)-ийн Хөндий Алтны Төслийн
(цаашид ХАТ, эсвэл Төсөл гэх) Уурхайн Хаалтын Менежментийн Ерөнхий Төлөвлөгөө
болно.
1.1

Зорилго

Эрдэнэ Монгол нь хайгуулын үе шатанд урьдчилсан байдлаар уурхайн хаалтын
төлөвлөгөөг боловсруулж эхэлсэн. Компани нь нийгэм, байгаль орчин, эдийн засгийн
талаас нь нэгдмэл байдлаар уурхайн хаалтыг гүйцэтгэхийг зорьж байна. Төлөвлөж буй
төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд түр хугацаагаар эсвэл зарим тохиолдолд унаган төрхөнд
нь буцааж оруулах боломжгүйгээр газар хѳндѳлт үүсэх боломжтой. Газар хөндөлтөөс
зайлсхийх эсвэл зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд боломжит сөрөг нөлөөллийг бууруулах
зорилгоор Эрдэнэ Монгол нь олборлолтын хугацаанд дагаж мөрдөх тусгайлсан бодлого
болон баримтлах зарчмуудыг боловсруулсан.
Эрдэнэ Монгол компанийн уурхайн хаалттай холбоотой бүх талыг хамарсан бодлогын
зорилтод олборлолтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр өнөөгийн байгаа ландшафтын
бүрэн бүтэн байдлыг хөндөхөөс зайлсхийх, байгаль орчны нөлөөллийн түгээмэл шалгуур
үзүүлэлтийн тухайд нутгийн иргэд болон байгаль орчинд үзүүлэх “нөлөөллийг тэглэх” хүчин
чармайлт багтсан.
Энэхүү Менежментийн төлөвлөгөөний зорилго нь:

1.2

•

Уурхайн хаалтыг төлөвлөхдөө, уурхайг ашиглалтаас гаргах, нөхөн сэргээлт
болон уурхайн хаалтын дараах арчилгаа, мониторингийн үндсэн суурийг бий
болгох;

•

Эрдэнэ Монгол компанийн ХАТ-ийн төлөвлөгдсөн уурхайн хаалтын зорилтууд
болон үндсэн арга замуудыг танилцуулах;

•

Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох; болон

•

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд
Стандартуудыг боловсруулах зэрэг болно.

баримтлах

Төслийн

Хамрах хүрээ

Энэхүү Менежментийн Ерөнхий Төлөвлөгөөнд ХАТ-ийн уурхайн хаалтын үе шатанд Эрдэнэ
Монгол компанийн авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа болон үе шатуудыг багтаасан болно.
Монгол Улсын хуулийн дагуу Уурхайн хаалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө нь Хөндий Алтны
Төслийн хаалтаас гурван жилийн өмнө боловсруулагдахаар төлөвлөгдсөн. Уурхайн
хаалтыг хийх тухайн цаг үед Олборлолтын Менежментийн Төлөвлөгөө дуусгавар болж,
Уурхайн хаалтын менежментийн нарийвчилсан төлөвлөгөө хэрэгжиж эхэлнэ.
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2.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

2.1

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хүлээх гол үүрэг хариуцлага

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтан, тэдгээрийн үүрэг
хариуцлагыг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Гол үүрэг хариуцлага
Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал

•

Үүрэг хариуцлага
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг гүйцэтгэхэд шаардагдах төсөв батлах

Ахлах удирдлага /
Нарийн бичиг /
Хэлтсийн дарга нар

•
•
•
•
•

ЭМААБООН
хариуцсан менежер /
Олон нийттэй
харилцах менежер

2.2

•
•

Менежментийн төлөвлөгөөг батлах
Энэхүү төлөвлөгөөний цар хүрээ, хэрэгжилтийг хариуцах
Энэхүү ерөнхий төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу уурхайн хаалтын
нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах
Уурхайн хаалтын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах
Бодлого зохицуулалтын дэмжлэг үзүүлэх болон хуулийн
шаардлагуудыг бүрэн хангах
Энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах
Уурхайн хаалтын зорилт болон төлөвлөгөөтэй холбоотой
асуудлаар оролцогч талуудтай хамтран ажиллах

Гол уялдаа холбоо

Дараах хүснэгтэд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн гол уялдаа холбоог
харуулав (менежментийн төлөвлөгөөний элементүүдийг биелүүлэх үүрэг бүхий албан
тушаалтнууд).
Хүснэгт 2 Гол уялдаа холбоо
Баг / Нэгж
Эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, байгаль
орчин, олон нийттэй
харилцах баг
Инженер, засвар
үйлчилгээний баг

Гол уялдаа холбоо
Уурхайн хаалтын үед хэрэгжих үйл ажиллагааны аюулгүй байдал;
Уурхайн хаалтын зорилт болон үйл ажиллагаатай холбоотой
асуудлаар холбогдох талуудтай хамтран ажиллах

Байгаль орчны
менежерүүд

Уурхайн хаалтын байгаль орчинтой холбоотой бүхий л шаардлагууд
хангагдсан байх нөхцөлийг бүрдүүлэх

Уурхайн хаалтад тавигдах шаардлагын дагуу уурхайн хаалтын бүх
үйл ажиллагаа хийгдэх боломж, нөхцөлийг хангах

ERD001_D17_Уурхайн хаалтын менежментийн ерөнхий төлөвлөгөө.docx

Page 2

ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ:
D17: УУРХАЙН ХААЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЕРӨНХИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.

ТӨСЛИЙН СТАНДАРТУУД

Холбогдох стандартыг төслийн бүх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө ("Төслийн стандарт").
Төслийн стандартууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.

3.1

•

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд;

•

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж;

•

Компанийн холбогдох бодлого, журмууд.

Монгол Улсын холбогдох хууль, стандартууд

Уурхайн хаалттай холбоотой Монгол улсын гол хууль тогтоомжуудыг дор жагсаав:
•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012);

•

Монголын эрдэс баялгийн тухай хууль (2006);

•

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль (2012);

•

Газрын хэвлийн тухай хууль (1988); болон

•

Хог хаягдлын тухай хууль (2017);

•

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль (2006); ба

•

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008).

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол ба журмууд:
•

Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журам.
Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын
хамтарсан тушаал, Дугаар A/181, A/458. 2019 оны 8 дугаар сарын 28 өдөр.

Уурхайн хаалт, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлттэй холбоотой дагаж мөрдөх
Монгол улсын стандартууд:

3.2

•

MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр
томьёо, тодорхойлолт;

•

MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллгааагаар эвдэрсэн газрын ангилал;

•

MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс
хуулалт, хадгалалт;

•

MNS5917:2008 Байгаль орчин. Уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн
газрын нөхөн сэргээлт;

•

MNS5918:2008 Байгаль орчин. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн
ерөнхий шаардлага; ба

•

MNS 5850:2019 Байгаль орчин. Хөрсний чанар. Хөрсөнд агуулагдах
бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж

Дараах үйлдвэрийн олон улсын сайн туршлагын зөвлөмжүүд болон хуулийн баримт
бичгүүдийг харгалзан үзнэ:
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3.3

•

ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага (ГШ) (2014) (ялангуяа ГШ1: Байгаль
орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл, асуудлуудын үнэлгээ ба менежмент); ба

•

Олборлох үйлдвэрийн хог хаягдлын менежментийн асуудлаарх 2006 оны 3
сарын 15 өдрийн Европын Парламентийн чиглэл 2006/21/EC болон нэмэлт
өөрчлөлт оруулсан чиглэл 2004/35/EC.

Компанийн холбогдох стандартууд

Эрдэнэ Монголын Бодлого болон журмын гарын авлага (2018) нь уурхайн хаалтын арга
хэмжээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх арга замыг тусгасан. Компанийн боловсруулсан
Биологийн олон янз байдал болон Экосистемийн үйлчилгээний бодлого нь компанийн
Биологийн олон янз байдлыг нөхөн сэргээх үүргийг тодорхойлсон байдаг.
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4.

ТѲСЛИЙН НѲЛѲѲЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЯНАЛТУУД

4.1

Төлөвлөгдсөн уурхайн хаалтын үйл ажиллагааны тойм

Эрдэнэ Монгол нь эвдрэлд өртсөн газрын газар шорооны ажлын дийлэнх хэсгийг нь
уурхайн олборлолт, баяжуулалтын үйл ажиллагаа дуусах үед гүйцэтгэсэн байх
зорилготойгоор, уурхайн бүхий л үйл ажиллагааны явцад үе шаттайгаар нөхөн сэргээлтийг
хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Хог, хаягдлын нэгдсэн байгууламжид баяжуулах
үйлдвэрийн хаягдал, олборлолтын үед гарсан хаягдал чулуулгийг хадгалах нь уурхай болон
түүний эргэн тойрны газарт үлдэх ул мөр, тэдгээр материалын үзүүлж болох нөлөөг бага
байлгахад чиглэсэн. Уурхайн хаалтын дараа аливаа нөлөөлөлд өртсөн талбайн нөхөн
сэргээлтийг хийж дуусгах, үлдэж буй үйл ажиллагааны дэд бүтэц, барилга
байгууламжуудыг буулгах ажлыг нэгээс илүү улирлын хугацаанд гүйцэтгэнэ.
4.1.1

Баян Хөндийн хаалтын төлөвлөгөө

Баян Хөндийн хүдрийн олборлолт, баяжуулах ажиллагаа нь харьцангуй богино хугацааны
төсөл бөгөөд зургаан жилийн дотор бүрэн дуусахаар төлөвлөгдсөн. Энэхүү хугацааны
туршид үе шаттайгаар нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх хаалтын стратегийг баримталж
байгаа бөгөөд үүний үр дүнд олборлолт, баяжуулалтын үйл ажиллагааг зогсоох үед газар
шорооны ажлын ихэнх хэсэг нь гүйцэтгэгдсэн байх юм.
Энэхүү стратегийн үндсэн хэсэг нь Хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж (“ХХНБ”) байх бөгөөд
энэ нь Баян Хөндий төслийн баяжмалын хаягдал, олборлолтын үед гарсан хаягдал
чулуулгийг хадгалах зориулалттай. Эрдэнэ Монгол нь баяжмалын хаягдал агуулах
байгууламж болон хаягдал чулуулгийн цэгийг салангид байгуулдаг уламжлалаас эсрэгээр
нь ХХНБ-ийн үзэл баримтлалыг бий болгосон.
Үндсэндээ хаалтын зорилт нь хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж болон ил уурхайн
карьераас бусад уурхайн үйл ажиллагааны бүхий л ул мөрийг арилгахад чиглэнэ.
Олборлолтын үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн бусад үлдсэн газруудыг уурхайн
олборлолтын өмнөх төрхөнд оруулж, дахин ургамалжуулна. ХХНБ нь уурхайн олборлолтын
үед нөхөн сэргээлтийг шат дараатайгаар гүйцэтгэхэд дөхөм болох бөгөөд энэ нь уурхайн
хаалтын үед хийгдэх ажлыг ихээхэн бууруулах юм. Хаалтын үед дараах ажлууд үлдэнэ.
•

ХХНБ-ийн хучилтын ажлыг гүйцээх

•

Баяжуулах үйлдвэрийг нураах, устгал хийх

•

Дэд бүтцийн устгал хийх

•

Олборлолтын үйл ажиллагааны хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн газрын нөхөн
сэргээлт

Эдгээр бүх ажлуудыг нэг улиралд багтаан гүйцээхээр төлөвлөсөн.
4.1.2

Алтан нарын хаалтын төлөвлөгөө

Алтан нарын хаалтаар үндсэндээ сүүлийн долоон ил уурхайн карьерууд болон
байгуулахаар төлөвлөсөн ХХНБ-аас бусад уурхайн үйл ажиллагааны бүхий л ул мөрийг
арилгана. Олборлолтын үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн бусад газруудыг уурхайн
олборлолтын өмнөх төрхөнд оруулж, дахин ургамалжуулна.
Алтан нар төслийн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал болон 7 карьеруудаас гарсан хаягдал
чулуулгийг нэг л ХХНБ-д буулгана. Нэг ХХНБ байгуулах нь газрыг хамгийн бага хэмжээгээр
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эзлэх ба ХХНБ-н хучилтыг хийхдээ нөөцийн ашиглалтыг хамгийн үр ашигтай байлгах
зорилготой.
Уурхайн хаалтын зорилтууд болон ХХНБ-ийн гадна давхаргын барилгын ажилд ашиглагдах
материалын шинж чанар зэрэг дээр тулгуурлан байгууламжийн хажуугийн налуу гэх мэт
төлөвлөгөө загварыг гаргасан.
4.2

Төлөвлөж буй уурхайн хаалтыг гүйцэтгэх арга зам

Хөндий Алтны Төслийн NI43-101 Техникийн тайланд (TetraTech 2019) ХАТ-ийн
олборлолтын үндсэн дэд бүтцийн хаалтыг гүйцэтгэх дараах үзэл баримтлал болон арга
аргачлалыг багтаасан (Хүснэгт 3).
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Хүснэгт 3 Хөндий Алтны уурхайн төслийн дэд бүтэц болон хаалтыг гүйцэтгэх арга аргачлал
Уурхайн дэд бүтэц

Хаалтыг гүйцэтгэх арга аргачлал

Хог хаягдлын нэгдсэн
байгууламж

ХХНБ-ийг дараах байдлаар барьж, үйл ажиллагааг явуулна:
•
ХХНБ (ойролцоогоор 57 га) байгуулах талбайн өнгөн хөрс болон түүнээс доошх давхаргын хөрсийг хуулна. Өнгөн болон
түүний доод давхаргын хөрсийг ХХНБ-ын нөхөн сэргээлтийн явцад түүний гадаргууг хучих замаар буцаан байрлуулна.
•
ХХНБ-ийн суурь давхарга (ойролцоогоор 2м зузаан)-г тус байгууламжийн хамрах нийт талбайд байгуулна. Энэ нь
баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал болон уурхайн хаягдал чулуулгийн холимог бүхий доторх үндсэн хэсэг, харьцангуй үржил
шимт хаягдал чулуулаг бүхий хэсгээс бүрдэнэ.
•
Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал болон уурхайн хаягдал чулуулгийг ХХНБ-д хольж, 2 м зузаан болгож байрлуулна.
•
ХХНБ-д хүргэгдсэн үйлдвэрлэлийн хаягдал нь даралтат шүүлтүүрээр дамжин хөрсний чийгийн агууламж нь 15% орчимд
хүрсэн байна. Баяжуулах үйлдвэрээс ачааны машинаар энэхүү хаягдлыг зөөвөрлөн ХХНБ-д хүргэнэ.
•
2 м өргөгдсөн хаягдлын овоолгыг тусгай зориулалтын нягтаршуулагч техник ашиглан нягтаршуулна.
•
ХХНБ-ийн гадна хананы налуу нь ≤ 180 байх боловч бодит налуу нь тухайн хучилт хийж байгаа материалын элэгдэлд
тэсвэртэй байдлын шинж чанараас нь хамаарна.
•
Ургамлын ургалтыг дэмжих хөрсний давхарга нь ХХНБ-ийн гадна давхрагыг бүрхэн байрлах бөгөөд овоолго хийгдэх
газрын хөрсний өнгөн болон дэд давхаргыг ашиглахаар төлөвлөсөн.
•
Элэгдлээс хамгаалах шороон өндөрлөгөө нь ургамлын ургалтыг дэмжих хөрсний давхрагатай залгаа байна.
Дээрх байдлаар ХХНБ-ийг байгуулснаар олборлолт болон хүдрийн баяжуулалтын ажил дууссаны дараа хамгийн сүүлийн
давхаргын маш багахан хэсгийг гүйцээх үлдсэн байх бөгөөд олборлолтын үед гадна хэсгийн бүх налуужилтын ажил үе
шаттайгаар хийгдсэн байх болно. Энэхүү бага хэмжээний ажил нь хамгийн дээд давхаргын 15 га-гаас ч бага талбай байх байна.
ХХНБ-ийн зохион байгуулалтын тойм зургийг доор оруулав.
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Ил уурхайн Карьерууд

•
•
•
•

Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааны төгсгөлд задгай карьеруудад дүүргэлт хийгдэхгүй боловч удаан хугацаанд хүн,
малын аюулгүй байдлыг хангасан байх зорилготой.
Нэгэнт задгай карьерууд байх учир орох хаалганы хэсгээс бусдаар карьерийн амыг тойруулан хамгаалалтын шороон
овоолгыг байгуулна.
Хамгаалалтын шороон овоолгод харьцангуй цэвэр чулууны хаягдлыг ашиглах бөгөөд, энэ нь 2 м өндөр, 1:1 налуугийн
харьцаатай, суурийн тогтворжилтыг хангахын тулд 4 м өргөн байх юм.
Хамгаалалтын шороон овоолго нь карьерын эргийн тогтворгүй байж болох зурвасаас 10 м цаана байгуулагдана.
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Доор байрлах хаалтын дараах задгай карьерийн хананы схемчилсэн зургийн загварыг үзнэ үү.

Баяжуулах Үйлдвэр

Баяжуулах үйлдвэрийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгийг буулгаж, түүнээс үлдсэн бүхий л ул мөрийг арилгаж, орчныг сэргээнэ.
Ашиглагдахаа больсон баяжуулах үйлдвэрт дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
•
Боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийг өөр төслийн олборлолтод ашиглаж болох хэсгийг зарах эсвэл өндөр
өртөгтэйг нь салгаж авж, буулгах зэрэг аргуудыг хослуулан гүйцэтгэнэ. Өртөг өндөртэй хэрэгсэлд бутлуур, нунтаглах
төхөөрөмж, шүүлтүүр, электролиз, шахуурга, цахилгаан мотор, холигч танк, болон цахилгааны хяналтын төхөөрөмж зэрэг
орно. Үүнээс өмнө үйлдвэрийг ашиглалтаас гаргаж, урвалж бодисуудыг буцаан авах, хоолойнуудыг салгаж, цэвэрлэх
болон цахилгаан төхөөрөмжүүдийг салгана. Урвалж агуулах байруудыг буулгаж, үлдсэн зүйлсийг зарах эсвэл тухайн газар
дээр нь аюулгүй болгох, эсвэл хортой хог хаягдал хүлээн авах зөвшөөрөл бүхий цэгт хүргэж устгуулна.
•
Үнэ, өртөг өндөртэй тоног төхөөрөмж, сэлбэгүүдийг салгаж авсны дараа үйлдвэрийн бусад үлдсэн хэсгүүдийг буулган,
жижиглэж устгана. Хамгийн гол буулгах зүйл нь уусгалтын уусмал болон шингээгчийг агуулах сав, түүний бэхэлгээний
төмөр бүтэц, дамжуулах хоолой болон цахилгааны утасны тавиур байх юм. Шаардлагын дагуу буулгалтын ажлыг гэрээт
мэргэжилтнүүдээр гүйцэтгүүлнэ.
•
Бүх буулгалтын ажил дууссаны дараа цементэн суурь, савны гадуурх нуруулдсан овоолгын цементэн хавтан болон дугуй
цементэн хашлага үлдэх юм. Эдгээрийг аюултай хаягдлаас цэвэрлэж, хийн шахуургыг газрын гадаргатай тэнцүүлэн
бөглөж, дотор нь борооны ус хуримтлагдахаас сэргийлж үндсэн байршлуудын талбайн хашлагыг нураана.
•
Аль болох газар доорх утсыг ухаж гаргана. Энэ нь хүмүүсийн уурхайд нэвтэрч хаягдлыг цуглуулан ашиглах, зарж
борлуулах сонирхлыг нь үгүй хийдгээрээ чухал юм. Энэ нь хаагдсан уурхайн хувьд түгээмэл тохиолддог аюулгүй байдлын
хувьд эрсдэлтэй алхам бөгөөд уурхайн талбайд хяналтгүй нэвтэрч нөхөн сэргээлтийн ажлыг үгүй хийх эрсдэлтэй.
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Түүхий хүдрийн овоолгын
талбай болон Бага
агуулгатай хүдрийн
овоолго

•

Цэвэрлэсэн талбайг төслийн стандартууд болон уурхайн үйл ажиллагааны өмнөх ландшафтын төрх байдлынх нь дагуу
нөхөн сэргээж, дахин ургамалжуулна.

•

Түүхий хүдрийн овоолго болон бага агуулгатай хүдрийн овоолгын талбайг уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа зогсох үед
ямар нэг бохирдсон материал үлдээхгүйн тулд хусч цэвэрлэнэ. Энэхүү материалыг үйлдвэрт баяжуулах эсвэл ХХНБ-руу
тээвэрлэнэ. Үлдэгдэл хүдэр болон бохирлогдсон материалыг цэвэрлэсний дараа тухайн талбайг ус тогтохоос сэргийлэн
хэлбэржүүлэх ба гадаргын хөрсийг хагалж, чийг бага шаарддаг унаган ургамлын зүйлүүдийг тариална.
Монгол улсад тавигддаг шаардлагын дагуу, бага-дунд агуулгатай материал (баяжуулах үйлдвэрт шаардагддагаас бага
агуулгатай болон зөвшөөрөгдсөн бутлах хэмжээнээс дээш материал)-ыг ХХНБ-аас тусдаа хэсэгт овоолно. Бага-дунд
агуулгатай хүдрийн овоолгод тохиромжтой газраар ХХНБ-ийн баруун-урд байрлах хэсгийг сонгоод байна. Энэ нь ХХНБийн нэг хэсэг байх бөгөөд, ижил хучаасны системтэй байх юм. Хожим бага-дунд агуулгатай хүдрийг баяжуулахад эдийн
засгийн хувьд ашигтай байхаар бол түүнийг ХХНБ-аас газрын гадаргын хэв шинжид нөлөөлөхгүйгээр авах эсвэл бага-дунд
агуулгатай хүдрийг саармагжуулж болно.

•

Уурхайн үндсэн хэсэг

•

•

Салгаж, зөөвөрлөх боломжтой барилгуудыг олборлолтын дараа зарж, талбайг чөлөөлнө. Төмөр карказтай барилгуудыг ч
мөн зарж талбайг чөлөөлөх бөгөөд, хэрэв энэ нь боломжгүй бол нурааж, бусад жижиг металлуудын хамт талбайгаас
холдуулна. Зам, машины мөрүүдэд үнэлгээ хийж, ашиглалтад байгаа уурхайд шаардлагагүйг нь хуучин газрын төлөвт нь
сэргээнэ.
Орон нутгийн удирдлага эсвэл бусад бизнесийн байгууллагууд хаалтын дараа зарим дэд бүтцийг нь хариуцан ажиллах
(нарны цахилгаан станц гэх мэт) хүсэлт гаргаж болно. Энэ тохиолдолд тухайн өөрчлөлтийг тусган хаалтын стратегийг
шинэчилнэ.
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4.3

Үе шаттай нөхөн сэргээлт ба уурхайн хаалтын өртөг

Эрдэнэ нь Монгол Улсын Засгийн Газар болон Зээлдүүлэгчийн шаардлагын дагуу жил бүр
үе шаттай нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр болон ХАТ-ийн хаалтын үйл ажиллагааны зохих
зардлыг гаргана. Үе шаттай нөхөн сэргээлтийн дүнд засвар, тордолгоо хийх шаардлага
харьцангуй бага байна гэсэн хүлээлттэй байгаа ба харин ХХНБ-д эдгээр шаардлагууд
чиглэнэ гэж үзэж байна.
4.4

Мониторинг

Хаалтын дараах мониторинг бол дэвшүүлж буй уурхайн хаалтын зорилго болон
гүйцэтгэлийн шаардлагад хүрснийг харуулах үндэс суурь нь болдог. Хэрэв мониторингийн
үр дүнд шалгуур үзүүлэлтүүд нь төлөвлөсөнд хүрээгүй, эсвэл орчин доройтох хандлагатай
байгаа бол учир шалтгааныг нь тодруулж, шаардлагатай тохиолдолд засаж сайжруулах
ажлыг хийнэ.
Мониторингийн хөтөлбөрөөр дараах параметрүүдийг хэмжинэ:
•

Газрын гүний ус, ХХНБ болон карьерт нуур үүсэх магадлалтай хэсгүүдийг мөн
хамруулна;

•

Геотехникийн тогтвортой байдал;

•

Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор орон нутгийн ус зүйд гарсан
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хөрсний элэгдэл:

•

Ургамалжилт; болон

•

Нийгмийн холбогдох параметрүүд
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5.

УУРХАЙН ХААЛТЫН НАРИЙВЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Эрдэнэ Монгол нь Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа зогсохоос дор хаяж 3 жилийн
өмнөөс Уурхайн хаалтын нарийвчилсан менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах
үүрэгтэй. Уурхайн хаалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө нь олборлолтын үе шатанд
хуримтлагдсан ойлголт болон мэдээлэлд тулгуурлан уурхайн бүх байгууламжид
зориулагдах уурхайн хаалтын маш нарийн төлөвлөгөөгөө байна.
Уурхайн хаалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө нь ХАТ-ийн олборлолтын үед бий болсон шууд,
шууд бус болон дам ажлын байрны асуудал гэх мэт хаалттай холбоотойгоор гарч ирж болох
нийгмийн талын асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг нь багтаана.
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ЧУХАЛ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Хөндий алтны төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (ESIA)-г Англи хэл
дээр анхлан боловсруулж, Монгол хэл рүү хөрвүүлэв. Энэхүү баримт бичгийн албан ёсны
хувилбар нь Англи хувилбар болно. Эрдэнэ Монгол ХХК уг үнэлгээг Монгол хэл рүү нягт
нямбай, алдаагүй орчуулахад анхаарч ажилласан. Орчуулгын ажлын явцад үүсэж
болзошгүй аливаа хүндрэл шалтгааны улмаас Англи болон Монгол хувилбарын хооронд
зөрүү гарах боломжтой юм. Тиймээс танд уг баримт бичгийн орчуулгын үнэн зөвтэй
холбоотой аливаа эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбарыг уншина уу.
Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, алдаагүй байдлын талаар аливаа баталгаа
гаргах боломжгүй. Эрдэнэ Монгол ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар
үүссэн аливаа хохирлыг хариуцахгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Та уг баримт бичгийн
орчуулгын
алдаа
болон
орчуулгыг
сайжруулах
талаарх
санал,
зөвлөмжөө uboffice@erdene.com хаягаар ирүүлнэ үү.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Төслийн тойм
Хөндийн Алтны Төслийн (ХАТ) талбай нь Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт, Улаанбаатар
хотоос баруун өмнөд зүгт ойролцоогоор 980 км, Баянхонгор аймгийн төвөөс өмнө зүгт 300
км зайд оршдог. ХАТ нь Баян хөндий болон Алтан нар гэсэн хоёр орд газраас бүрддэг ба
Хөндий болон Цэнхэр Номин гэсэн хоёр тусдаа ашиглалтын лицензийн талбайд байрладаг.
Энэ хоёр лицензийн талбай нь хоорондоо 16 км-ийн зайтай. ХАТ нь Шинэжинст болон БаянӨндөр сумдын нутаг дэвсгэрт хамаарах бөгөөд хамгийн ойр орших суурин газар нь
Шинэжинст болон Баян-Өндөр сумын төвүүд ба тус бүр 70 км, 80 км зайтай (Зураг 1). Баян
хөндийн талбайд үйл ажиллагаа явагдаж эхлэх ба бүх боловсруулах болон уурхайн туслах
дэд бүтцүүд энд байрлах болно. Үүнээс хойш 7 дахь жилд Алтан нар ордыг ашиглах
төлөвлөгөөг гаргах бөгөөд аль болох цөөн барилга байгуулж, дагуул уурхай байдлаар
ашиглах юм. Баян хөндийн уурхайн лицензийн талбай, Шинэжинст сумын төвийг холбосон
зам болон Баян хөндийн орд газрын өмнө хэсэгт ойролцоогоор 2-5 км зайд байгуулахаар
төлөвлөж буй уурхайн ус хангамжийн цооногуудын талбай нь ХАТ-ийн үйл ажиллагаанд
хамаарах юм.

Зураг 1 Хөндий Алтны Төслийн байршил
Хөндийн Алтны Төсөл дараах гол дэд бүтцүүдээс бүрдэнэ:
•
•
•
•

Барилгын болон ашиглалтын үед ажиллах 421-500 хүний багтаамжтай
ажилчдын суурин;
Хүдэр боловсруулах үйлдвэр;
Хог хаягдлын нэгдсэн байгууламж;
Баян хөндийн ашиглалтын лицензийн талбай ба Шинэжинст сумын төвийн
хоорондох одоо ашиглагдаж буй сайжруулсан шороон зам;
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•

Баян хөндийн ашиглалтын лицензийн талбайн өмнө хэсэгт 2-5 км зайд
байрлах усны цооногуудын талбай ба боловсруулах үйлдвэр хоёрыг
холбосон газар доогуурх усан хамгамжийн шугам;
•
Төслийн талбай дахь дизель генератор/нарны эрчим хүч хосолсон станц;
•
Төслийн талбай дахь уурхайн бусад туслах байгуумжууд (хог хаягдал
булшлах цэг, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, засварын газрууд,
оффисын барилгууд болон агуулах гэх мэт).
Зорилго
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) Биологийн олон янз байдлын (БОЯБ)
хамгаалал ба амьд байгалийн нөөцөд чиглэсэн Гүйцэтгэлийн шаардлага 6 (ГШ6) баримт
бичиг нь тухайн төслийн нөлөөллийн бүсэд орших Чухал амьдрах орчны үнэлгээг (ЧАОҮ)
хийхийг шаарддаг. 2014 онд боловсруулсан ГШ-ын 14 дүгээр хэсэгт чухал амьдрах орчныг
хамгийн эмзэг биологийн олон янз байдлын бүрдэл хэсэг гэж тодорхойлсон байдаг.
Энэ тайланд ХАТ-ийн талбай нь ГШ6-д заасны дагуу хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБын бүрдэл хэсэг эсвэл чухал амьдрах орчны шаардлагуудыг хангаж байгаа талаар
тодруулж мэдэх зорилготой мэргэжлийн дүн шинжилгээний үр дүнг тусгасан. ЧАОҮ нь
хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдэд эцсийн дүнд алдагдал
учруулахгүй эсвэл чухал амьдрах орчинд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх (шаардлагатай
тохиолдолд) зорилгод хүрэхэд шаардлагатай байж болзошгүй нэмэлт арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлэх газар нутгийг тодорхойлоход шаардлагатай байдаг бөгөөд үүнд хүрэх
алхмуудыг агуулдаг. Энэ үнэлгээнд ХАТ-ийн байгаль орчны суурь судалгааны (2016, 2017
онд Эко Трейд ХХК, 2019 онд Састэйнабилити Ийст Эйжия ХХК-ийн хамт) хүрээнд
цуглуулсан БОЯБ-ын өгөгдөл мэдээ болон ЧАОҮ-нд судалгааны баримт материалаас
зүйлийн талаарх нэмэлт мэдээллийг ашигласан.
Стандарт ба Шаардлага
ЕСБХБ болон бусад санхүүгийн байгууллагууд Эрдэнэ Ресурс-д тус төслийн бүтээн
байгуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүжилт олгох асуудлыг авч
үзэж байгаа юм. Тиймээс дараах стандарт, удирдамжийг энэ үнэлгээнд ашигласан:
•

ЕСБХБ (2014) Гүйцэтгэлийн шаардлага (ГШ) 6: Биологийн олон янз байдлын
хамгаалал ба амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент;

•

Удирдамж: ЕСБХБ Гүйцэтгэлийн шаардлага 6;

•

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК) Удирдамж 6: Биологийн олон
янз байдлын хамгаалал ба амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент;

•

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012).

Энэхүү тайланг ЕСБХБ-ны (2014) ГШ6-ын шаардлагад нийцүүлж боловсруулсан. ЕСБХБны ГШ6: Удирдамжид заасны дагуу ОУСК-ийн Удирдамж 6-д заасан чухал амьдрах орчныг
тодорхойлох босгуудад чиглэсэн санал зөвлөмжүүдийг мөн ашигласан.
ЕСБХБ нь өөрийн үйлчлүүлэгч байгууллагуудаас 10 төрлийн цуврал Гүйцэтгэлийн
Шаардлагуудын дагуу төслийн нийгэм болон байгаль орчинд учруулах бүх эрсдэл,
болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхийг шаарддаг. Үйлчлүүлэгч нь ГШ-ыг биелүүлж чадах эсэхээ
харуулах шаардлагатай байдаг. Төслүүд нь шаардлагыг биелүүлж чадах тохиолдолд ГШ-д
заасан холбогдох шаардлагуудыг баримтлан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээнүүдийг хангалттай хэмжээнд төлөвлөж, хэрэгжүүлж болох эсэхийг дэлгэрэнгүй
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тайланд тусгаж харуулах ёстой байдаг. ГШ-ын шаардлагуудыг биелүүлэхэд хэрэгцээтэй
арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг тухайн төслийн Нийгэм ба байгаль орчны удирдлагын
тогтолцоогоор дамжуулан зохицуулдаг. Жишээ нь ГШ6-ын хувьд Биологийн олон янз
байдлын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг.
Монгол Улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд (2012) заасны
дагуу бүх уул урхайн төслүүдэд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ)
хийлгэхийг шаарддаг. Тус үнэлгээ нь тусдаа ЧАОҮ хийхийг шаарддаггүй ч төсөл
хэрэгжүүлэгчдийг тодорхойлж гаргасан БОЯБ-ын амьдрах орчин болон экосистемд үзүүлж
болзошгүй нөлөөллийг байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан дэс
дараатай бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхийг шаарддаг.
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ТОДОРХОЙЛОЛТ
Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд
ЕСБХБ-ны ГШ6 нь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн хувьд чухал
амьдрах орчны шалгуурт суурилсан арга барилыг баримталдаг бөгөөд ингэхдээ тухайн
зүйл эсвэл БОЯБ-ын бүрдэл хэсгийн орлуулшгүй байдал (тухайн зүйл хязгаарлагдмал газар
нутагт тархдаг) болон эмзэг байдал (цаг хугацааны явцад тухайн зүйл устаж алга болох
эрсдэл) хоёрыг хамтад нь харгалзан үздэг. Тухайн нэг амьдрах орчинд хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд байгаа эсэхийг тодорхойлохдоо дараах шинж
чанаруудыг үнэлгээнд ашигласан:
1. Нөлөөлөлд өртсөн амьдрах орчин – жишээ нь үүнд үндэсний, бүс нутгийн эсвэл олон
улсын үнэлгээгээр нөлөөлөлд өртсөн гэж үзэж буй газар нутаг (үүнд Европын
Холбооны Амьдрах Орчны Удирдамжийн 1-р Хавсралт хамаарна).
2. Эмзэг зүйл – жишээ нь Олон Улсын Байгаль Хамгаалах Холбооны (ОУБХХ) эсвэл
өөр ямар нэг үндэсний/бүс нутгийн жагсаалтуудад (үндэсний Улаан данс гэх мэт)
Эмзэг (ЭМ) ба түүнтэй адилтгах түвшний ангилалд хамаарах зүйлүүд. Үүнд ЕХ-ны
Амьдрах Орчны Удирдамжийн (Хавсралт II) хүрээнд тодорхойлсон орон нутгийн
иргэдийн зүгээс чухал гэж үздэг амьтан, ургамлын зүйлүүд мөн хамаарна.
3. Өргөн хүрээний оролцогч талууд эсвэл засгийн газрын зүгээс чухал ач холбогдолтой
гэж үзсэн БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд. Үүнд БОЯБ-ын Түшиц Нутгууд болон Шувууд ба
БОЯБ-д Чухал Газрууд (ШЧГ), БОЯБ-ын хамгаалалд үндэсний эсвэл олон улсын
хэмжээнд чухал зүйл эсвэл газар нутгууд, үндэсний амьдрах орчны
тодорхойлолтуудад нийцсэн газар нутгууд хамаарна.
4. Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн оршин амьдрах
нөхцөлийг хангахад шаардлагатай экологийн бүтэц болон үйл ажиллагаа. Үүнд
хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдэд нэн чухал нөлөөтэй голын
эрэг орчмын бүс ба гол мөрнүүд, тархалт эсвэл нүүдлийн коридор нутгууд,
гидрологийн горимууд, улирлын хоргодох газрууд эсвэл идэш тэжээлийн эх
үүсвэрүүд, түлхүүр эсвэл амьдрах орчныг бүрэлдүүлэгч зүйл зэрэг хамаарна.
ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамжид заасны дагуу хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын
бүрдэл хэсгүүд нь орлуулшгүй байдал болон эмзэг байдлын хувьд их, гэхдээ хамгийн их
биш зэрэгтэй гарсан. Хэдийгээр эмзэг байдлын хувьд чухал амьдрах орчны доод түвшинд
байгаа ч санхүүжүүлэгч байгууллагын зүгээс төслийн үнэлгээ ба нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээний явцад анхаарал сайн хандуулахыг шаардаж байгаа юм.
Чухал Амьдрах Орчин
Чухал амьдрах орчин гэдэг нь хамгааллын өндөр ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдийн хамгаалалд нэн чухал газар нутгуудыг хамгаалах зорилготойгоор олон улсын
томоохон зээлдэгч байгууллагуудын боловсруулж гаргасан ойлголт юм. Энэхүү нэр томьёог
ЕСБХБ-ны ГШ6-ын 14 дүгээр зүйл (догол мөр), Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн
(ОУСК) Гүйцэтгэлийн Стандарт (ГС) 6-ын 16 дугаар зүйлд тус тус тодорхойлсон байдаг.
Зүйлийн хамгааллын статусыг Олон Улсын Байгаль Хамгаалах Холбооны (ОУБХХ)
Ховордсон Зүйлийн Улаан Дансыг (ОУБХХ-ын Улаан данс гэх) баримтлан гаргасан.
ЕСБХБ-ны ГШ6-ын 14 дүгээр зүйлд Чухал амьдрах орчин гэдэг нь хамгийн эмзэг БОЯБ-ын
бүрдэл хэсгүүдийг хэлнэ гэж тодорхойлсон ба үүнд доорх шалгуурууд хамаарна:
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1. Нөлөөлөлд их өртсөн эсвэл өвөрмөц экосистем;
2. Устаж болзошгүй болон устаж байгаа гэсэн ангилалд орсон зүйлүүдийн хувьд нэн
чухал ач холбогдолтой амьдрах орчин;
3. Эндемик эсвэл хязгаарлагдмал тархацтай зүйлүүдийн хувьд нэн чухал ач
холбогдолтой амьдрах орчин;
4. Нүүдлийн болон олноор цуглардаг зүйл дэлхийн хэмжээнд чухал тоотой байршдаг
амьдрах орчин;
5. Эволюцийн чухал үйл явцтай холбоотой газар нутгууд;
6. Чухал амьдрах орчны шинж чанар гэж тодорхойлогдсон БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдийн оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад нэн чухал үүрэгтэй экологийн үйл
ажиллагаа.
ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамжаас чухал амьдрах орчин болон үүний хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-уудтай харилцах хамаарлын талаарх илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
(Хүснэгт 1) болон жишээнүүдтэй танилцаж болно.
Хүснэгт 1 Чухал амьдрах орчны шинж чанарын жишээ болон үүний хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгийн шалгууртай харилцах хамаарал
Чухал Амьдрах
Орчин

Жишээнүүд

1. Нөлөөлөлд их
өртсөн эсвэл
өвөрмөц
экосистем

Хамрах талбай болон чанарын хувьд эрчимтэй
доройтох эрсдэлд байгаа экосистем; бага орон зайд
тархсан; мөн биом хязгаарлагдмал зүйл олноор
цуглардаг газар нутгууд. Жишээ нь:
 ОУБХХ-ны Экосистемийн Улаан Дансанд Устаж
болзошгүй эсвэл Устаж байгаа гэсэн ангилалд
багтсан, эсвэл шалгуурыг хангасан экосистемүүд.



Хамгааллын ач
холбогдолтой
БОЯБ
Нөлөөлөлд өртсөн
амьдрах орчин

Албан ёсны бүс нутгийн болон үндэсний
төлөвлөгөөнд чухал ач холбогдолтой гэж
тодорхойлсон газрууд, жишээ нь БОЯБ-ын үндэсний
стратеги эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөө



2. Устаж
болзошгүй
болон устаж
байгаа гэсэн
ангилалд орсон
зүйлүүдийн
хувьд нэн чухал
ач холбогдолтой
амьдрах орчин

Төрийн байгууллага, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдэм
шинжилгээний хүрээлэн, бусад мэргэшсэн
байгууллагын (олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
ТББ) системтэй гүйцэтгэсэн байгаль хамгааллын
төлөвлөлтөд үндэслэн чухал ач холбогдолтой гэж
тогтоосон газрууд.
ОУБХХ-ны Ховордсон зүйлийн Улаан дансанд (эсвэл
үндэсний/бүс нутгийн дүйцэхүйц системд) устах эрсдэл
өндөр зүйлийг (Устаж болзошгүй, Устаж байгаа)
агуулсан газар нутгууд. Жишээ нь:
 ОУБХХ-ны устах эрсдэл өндөр зүйлүүдийн
жагсаалтад багтсан устаж болзошгүй болон устаж
байгаа нэг болон түүнээс дээш зүйлүүд бүхий
популяцийг агуулсан газруудын нэгдэл буюу Устаж
болохгүй амьтад тархсан газруудын нэгдэл
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ЕХ-ны Амьдрах орчны Удирдамжид (Хавсралт IV)
хатуу хамгаалах шаардлагатай гэж нутгийн
иргэдийн үзсэн амьтан, ургамлын зүйлүүд.
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Чухал Амьдрах
Орчин

Жишээнүүд

3. Эндемик эсвэл
хязгаарлагдмал
тархацтай
зүйлүүдийн
хувьд нэн чухал
ач холбогдолтой
амьдрах орчин

Birdlife эсвэл ОУБХХ-ны шалгуурын дагуу
хязгаарлагдмал тархацтай гэж үзсэн зүйлийн дэлхийн
тархцын эсвэл популяцийн ихэнх хувийг агуулж байгаа
газар нутгууд. Жишээ нь:
 Устаж болохгүй газруудын холбоо

4. Нүүдлийн болон
олноор
цуглардаг
зүйлийн дэлхийн
хэмжээнд чухал
тоотой байршдаг
амьдрах орчин

Газарзүйн нэг бүсээс нөгөө рүү (ижил экосистем
дотроо) тодорхой цаг хугацаа ба орон зайд нүүж,
шилждэг нь мэдэгдэж буй нэг зүйлийн популяцийн
ихэнх хувийг агуулдаг газар нутгууд, эсвэл тодорхой
тогтсон нэг хугацаанд олноор цуглардаг зүйлийн
популяцийн томоохон сүргүүдийг агуулдаг газар
нутгууд. Жишээ нь:
 Олноор цуглардаг зүйл байдаг нь тогтоогдсон
Дэлхийн хэмжээний БОЯБ-ын түшиц нутгууд,
Шувууд ба БОЯБ-д чухал газрууд



Хязгаарлагдмал тархацтай зүйл байршдаг нь
тогтоогдсон дэлхийн хэмжээний БОЯБ-ын түшиц
нутгууд, Шувуудад ба БОЯБ-д чухал газрууд

Хамгааллын ач
холбогдолтой
БОЯБ
Өргөн хүрээний
оролцогч талууд
эсвэл засгийн
газрын зүгээс
чухал ач
холбогдолтой гэж
үзсэн БОЯБ-ын
бүрдэл хэсгүүд
(БОЯБ-ын түшиц
нутгууд, Шувуудад
чухал газрууд).


5. Эволюцийн
чухал үйл
явцтай
холбоотой газар
нутгууд

Рамсарын конвенцийн 5 ба 6-р шалгуурыг хангасан
олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг
газрууд.
Тодорхой нэг эволюцийн үйл явцтай холбоотой байх
магадлалтай ландшафтын шинж чанарыг хадгалсан,
эсвэл онц ялгаатай ба эволюцийн илэрхий түүхтэй
учир онцгойлон хамгаалах шаардлагатай байж болох
зүйлийн популяцийг агуулсан газрууд. Жишээ нь:
 Алслагдсан нуурууд эсвэл уулын таг,


6. Чухал амьдрах
орчны шинж
чанар гэж
тодорхойлогдсон
БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдийн
оршин амьдрах
нөхцөлийг
хангахад нэн
чухал үүрэгтэй
экологийн үйл
ажиллагаа

Оршихуйн ирмэг хөтөлбөрийн зүгээс чухал гэж
үзсэн зүйлийн популяци.
Хэрэв байхгүй бол хамгааллын ач холбогдолтой
БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд үргэлжлэн оршин амьдрах
боломжгүй экологийн үйл ажиллагаанууд. Жишээ нь:
 Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүд, голын эргийн бүс ба гол мөрнүүд, тархалт
эсвэл нүүдлийн коридор нутгууд, гидрологийн
горимууд, улирлын хоргодох газрууд эсвэл идэш
тэжээлийн эх үүсвэрүүд, түлхүүр эсвэл амьдрах
орчныг бүрэлдүүлэгч зүйлүүдэд нэн чухал үйл
ажиллагаанууд багтана.

Хамгааллын ач
холбогдолтой
БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдийн оршин
амьдрах
нөхцөлийг
хангахад
шаардлагатай
экологийн бүтэц
болон үйл
ажиллагаа.

Хүснэгтийн эх сурвалж: ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 6: Удирдамж. Биологийн Олон Янз Байдлын
Хамгаалал ба Амьд Байгалийн Нөөцийн Тогтвортой Менежмент.

ОУСК-ийн ГС6, 16 дугаар зүйл
ОУСК-ийн ГС6-ын 16 дугаар зүйлд чухал амьдрах орчин гэж доорх шалгуурыг хангасан
хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ыг агуулсан газар нутгийг хэлнэ гэж торохойлжээ:
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1. Устаж байгаа эсвэл Устаж болзошгүй ангилалд багтсан зүйлд нэн чухал ач
холбогдолтой амьдрах орчин;
2. Эндемик эсвэл хязгаарлагдмал тархацтай зүйлд нэн чухал ач холбогдолтой амьдрах
орчин;
3. Нүүдлийн болон олноор цуглардаг зүйлийн дэлхийн хэмжээнд чухал тоотой байршдаг
амьдрах орчин;
4. Нөлөөлөлд хэт өртсөн эсвэл өвөрмөц экосистем;
5. Эволюцийн чухал үйл явцтай холбоотой газрууд.
ОУСК болон ЕСБХБ-ны чухал амьдрах орчны тодорхойлолтууд нь хоорондоо маш
уялдаатай байдаг ба ЕСБХБ-ны нэмэлт нэг шаардлага нь чухал амьдрах орчинд нэн ач
холбогдолтой экологийн үйл ажиллагаанууд юм.
Хамгаалалттай газрууд
Төлөвлөж буй төсөл нь хуулийн дагуу хамгаалагдсан эсвэл олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн газар нутагт байрлаж байгаа тохиолдолд (хамааралтай бол) тухайн төслийн
зүгээс ГШ6-ын 20 дугаар зүйлийн шаардлагуудыг биелүүлэх шаардлагатай байдаг. ЕСБХБны ГШ6-ын Удирдамжид (4.5-р хэсэг) хэрэв төлөвлөж буй төслийн үйл ажиллагаанууд нь
хамгаалалттай газарт нөлөө үзүүлж болзошгүй бол хамгаалалттай газрын тодорхойлолт
болон төсөл хэрэгжүүлэгчийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой зааж өгсөн байдаг.
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АРГА ЗҮЙ
Чухал амьдрах орчныг тодорхойлоход хэрэглэдэг нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга
байхгүй. Гэхдээ ОУСК-ийн Биологийн Олон Янз Байдлын Хамгаалал ба Амьд Байгалийн
Нөөцийн Тогтвортой Менежментийн Удирдамж 6 болон ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамжийн
аль аль нь чухал амьдрах орчныг тодорхойлоход маш уялдаатай арга барилыг ашиглахыг
зөвлөдөг.
ЧАОҮ-нд ашигладаг түгээмэл арга барил нь тандалт ба хяналтын үнэлгээ хийснээр эхлэх
бөгөөд ЧАОҮ нь доорх зүйлсийг агуулсан газруудад төвлөрдөг:
(i) Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд эсвэл Чухал амьдрах орчин
байх боломжтой;
(ii) Төслийн үйл ажиллагааны улмаас нөлөөлөлд өртөх магадлалтай.
Хяналт шалгалтын үнэлгээг хийсний дараа ЧАОҮ нь тухайн газруудын үнэлгээнд анхаарал
хандуулж, дараах зүйлсийг системтэй тодорхойлдог:
•

Эдгээр газрууд нь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ эсвэл чухал амьдрах орчны
шалгуурыг хангасан бүрдэл хэсэг/зүйл агуулж байгаа эсэх;

•

Төлөвлөж буй үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөх магадлалтай тухайн шалгуурыг
хангасан ямар нэгэн хамгааллын ач холбогдолтой эсвэл Чухал амьдрах орчин
байгаа эсэх, мөн сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон байгаль хамгааллын нэмэлт
арга хэмжээ/дүйцүүлэн хамгааллын аль нэг нь зохих сөрөг нөлөөллийг бууруулах
зорилгод хүрэхэд шаардлагатай эсэх. Энэ нь алдагдалгүй байх (хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд) ба эерэг нөлөө үзүүлэх (Чухал амьдрах
орчин) тухай асуудал юм.
Чухал амьдрах орчны үнэлгээний алхмууд

ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамжтай адил ЧАОҮ-г дараах алхмуудын дагуу хийдэг:
•

Алхам 1: Судалгааны талбайг тогтоох;

•

Алхам 2: Оролцогч талуудын зөвлөгөөн ба бэлэн байгаа бүх мэдээнд
урьдчилсан хянан магадлагаа хийх;

•

Алхам 3: Бэлэн байгаа мэдээллийг баталгаажуулах;

•

Алхам 4: БОЯБ-ыг баталгаажуулах;

•

Алхам 5: Чухал амьдрах орчны статусыг тодорхойлох.

Эдгээр алхам тус бүрт баримталсан арга зүйг доор тайлбарлав.
Алхам 1: Судалгааны талбайг тогтоох
ОУСК ба ЕСБХБ-ны аль алиных нь шаардлагууд ЧАОҮ-ний судалгаанд болзошгүй шууд ба
шууд бус нөлөөллийг олж тогтоохын тулд өргөн уудам газар нутгийг хамруулахыг зөвлөдөг.
Өөрөөр хэлбэл ЧАОҮ-ний хамрах газар нутаг нь төслийн талбайгаар хязгаарлагдаж
болохгүй юм. Жишээ нь ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамж нь ЧАОҮ-ний судалгааны талбай нь
холбогдох БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийг хадгалахад шаардлагатай экологийн үйл ажиллагаа
явагддаг харьцангуй өргөн уудам газар нутаг эсвэл далай тэнгисийн нэгжийг хамруулахыг
зөвлөдөг. Чухал амьдрах орчны шалгуурыг хангасан БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд болон
тэдгээрийн амьдрах орчныг агуулж байх боломжтой ХАТ-ийн үйл ажиллагааны газар
ESIA_Чухал амьдрах орчны үнэлгээ.docx

Page 8

ЧУХАЛ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ

нутгийн хамрах хүрээг харгалзан үзэхэд дараах хоёр өөр газарзүйн нэгжийг Чухал Амьдрах
Орчны Үнэлгээний Судалгааны Талбай гэж тодорхойлсон. Сонгосон судалгааны талбай нь
ХАТ-ийн шууд ба шууд бус нөлөөллийн бүстэй тохирч байгаа гэж үзэж байгаа юм.
Нүүдлийн бус БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдэд чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх
судалгааны талбай
Энэ судалгааны талбайг нүүдэллэдэгүй ба оршин амьдрахад нь уудам орон зайг хамарсан
амьдрах орчин шаадлагагүй БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн чухал амьдрах орчныг үнэлэх
зорилгоор тодорхойлсон. Энэ судалгааны талбайд ХАТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн эргэн
тойрны дараах орчны бүсүүдийг авч үзсэн:
•

Хөндий ба Цэнхэр Номингийн ашиглалтын лицензийн талбайг хамарсан 10
км-ийн орчны бүс;

•

Усны хайгуулын цооногуудын талбайг хамарсан 10 км-ийн орчны бүс;

•

Шинэжинст сумын төв ба уурхайн талбай хоорондох замын хоёр талд тус
бүр 500 м-ийн орчны бүс.

Дээрх газруудын орчны бүсүүд нь хоорондоо ойр байршдаг учир давхцаж байгаа юм. Нийт
давхцаж буй талбайн хэмжээ нь 1,230 км2 (Зураг 2). Ашиглалтын лицензийн талбайнуудын
хооронд тавигдахаар төлөвлөж буй тээврийн замын эзлэх талбай, усны хайгуулын талбай
ба Хөндий ашиглалтын лицензийн талбай хооронд баригдахаар төлөвлөж буй усны шугам
зэрэг нь дээр дурдсан талбайд багтаж байгаа учир Зураг 2-т үзүүлээгүй болно. Усны
хайгуулын талбайн хувьд дунджаар 10 км-ийн хэмжээтэй орчны бүсийг гидрогеологийн
судалгаагаар тогтоосон газрын доорх усны түвшний бууралт үүсэж болзошгүй талбайн
гадна захаас болгоомжтойгоор тооцож гаргасан.
Судалгааны талбайд ХАТ-ийн барилга ба ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад өргөн уудам
амьдрах орчин шаарддаггүй нүүдлийн бус БОЯБ-ын зүйлүүд болох ургамал, мөлхөгч болон
жижиг хөхтөн амьтдад үзүүлж болзошгүй шууд ба шууд бус нөлөөллийг хамруулна гэж үзэж
байна.
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Зураг 2 Нүүдлийн бус зүйлүүдэд чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх судалгааны талбай

Том хөхтөн амьтдад чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх судалгааны талбай
Том хөхтөн амьтдад чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх судалгааны талбай нь ХАТ-ийн үйл
ажиллагаанаас өргөн уудам амьдрах орчин шаарддаг нүүдлийн зүйлүүдэд үзүүлж
болзошгүй өргөн хүрээний экосистемийн түвшний нөлөөллийг хангалттай хэмжээнд
тодорхойлно гэж үзэж байна. Том хөхтөн амьтдад чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх
судалгааны талбайд гурван тусгай хамгаалалттай газрыг хамруулахаар авч үзсэн. Үүнээс
гадна хуулийн дагуу хамгаалалтад авахаар холбогдох мэргэжилтнүүдийн тодорхойлсон
хоёр газар (TNC 2014) багтаж байна.
Хамгаалалтад авсан газруудад ХАТ-ийн талбайгаас өмнө зүгт 27 км зайд орших Говийн Их
Дархан Цаазат Газрын (ГИДЦГ) А хэсэг, зүүн зүгт 48 км зайд орших Говь Гурван Сайханы
Байгалийн Цогцолборт Газар (ГГСБЦГ), зүүн өмнө зүгт 70 км орчим зайд байрлах Тост,
Тосон Бумбын Нурууны Байгалийн Нөөц Газар (ТТБНБНГ) хамаарч байна (Зураг 3).
Энэ үнэлгээнд хамаарч буй нэмэлт хоёр газрыг (хамгааллын чухал ач холбогдолтой газар
гэж мэргэжилтнүүдийн тогтоосон Номингийн говь ба Эдрэнгийн нурууг Зураг 3-т харуулав)
Монгол Улсын Засгийн газраас албан ёсоор тусгай хамгаалалтад одоогоор аваагүй байгаа
юм. Харин эдгээр газрыг ховор БОЯБ-ын зүйлүүд тохиолддог болон одоо байгаа тусгай
хамгаалалттай газруудыг холбосон том тууртан амьтдын нүүдлийн коридор нутаг байдаг
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зэрэгт үндэслэн хамгаалалтад оруулах боломжтой чухал газар гэж тодорхойлсон байна
(TNC 2013, 2014) (Зураг 3). Том тууртан амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд шаардлагатай бүс
нутгийн хэмжээний амьдрах орчныг хангалттай хамруулахын тулд эдгээр газруудыг ХАТийн том хөхтөн амьтдад чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх судалгааны талбайд оруулсан.

Зураг 3 Том хөхтөн амьтдад чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх судалгааны талбай

Том хөхтөн амьтдын чухал амьдрах орчны үнэлгээний нийт эзлэх талбай нь 114,402 км2.
Дээр дурдсанчлан бүс нутгийн хэмжээний уудам орон зайд тархан байршдаг болон идэш
тэжээл хайн нүүдэллэх коридор нутаг бүхий амьдрах орчин шаарддаг том хөхтөн амьтдад
ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй шууд ба шууд бас нөлөөллийг бүрэн
хамруулахын тулд эдгээр газрыг сонгосон. Судалгааны талбайн энэ нэгжид анхаарал
хандуулах гол хөхтөн амьтны зүйлүүд бол хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa), хулан
(Equus hemionus), хавтгай (Camelus ferus), цоохор ирвэс (Uncia uncia), янгир (Capra sibirica),
аргаль (Ovis ammon) зэрэг юм.
Энэ судалгаагаар мазаалайг (Ursus arctos gobiensis) үнэлгээнд оруулаагүй ба учир нь энэ
зүйл болон амьдрах орчинд нь ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх шууд ба шууд бус ямар
нэг нөлөө үүсэхгүй гэж үзсэн.
Мазаалайн популяцийн хэмжээг сүүлийн 50 жилийн хугацаанд харьцангуй тогтвортой
байгаа гэж дүгнэж байгаа ч (Монцамэ 2019) үржлийн эрчим удаан, цус ойртолтоос гарч
болзошгүй нөлөө, байгалийн хатуу ширүүн нөхцөл зэрэг хүчин зүйл энэ зүйлд ноцтой аюул
занал учруулсаар байх болно. Мазаалай Монгол Улсын Хөхтөн амьтны улаан дансанд тоо
толгой нь маш цөөн (хамгийн ихдээ 50 бодгаль) гэдэг үндэслэлээр Устаж байгаа гэсэн
ангилалд орсон байдаг (Батсайхан ба бусад 2004). Мазаалай нь ОУБХХ-ны Улаан дансны
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хүрээнд үнэлэгдээгүй бөгөөд учир нь энэ зүйлийг хүрэн баавгайны нэг дэд зүйл хэмээн
үздэг. Энэ зүйлийн өнөөгийн тархсан амьдрах орчныг нь 18,000 км2 орчим гэж тооцоолсон
байдаг бөгөөд үүнд Атас богд, Шар хулс, Цагаан богд уул, ГИДЦГ-ын А хэсгийн өмнөд
хэсгийн баянбүрдүүд багтдаг (Зураг 4). Мазаалайн мэдэгдэж буй эзэмшил нутаг нь ХАТ-ийн
талбайгаас 80 км орчим зайтай байна.

Зураг 4 Мазаалайн (Ursus arctos gobiensis) амьдрах орчны хил хязгаар ба Хөндий Алтны
Төслийн байршил
Энэ үнэлгээ нь бүс нутгийн хэмжээний газар нутаг шаарддаг том хөхтөн амьтдын зүйлүүдэд
чиглэсэн уудам орон зайг хангалттай хэмжээнд хамруулах боломжийг олгосон (Зураг 3)
бөгөөд энэ газар нутаг нь ХАТ-ийн үйл ажиллагааны улмаас шууд ба шууд бус байдлаар
нөлөөлөлд өртөх магадлалтай юм. Мазаалайг жишээ болгон авч үзвэл ХАТ-ийн
нөлөөллийн бүс нь энэ зүйлийн мэдэгдэж буй амьдрах орчинтой давхцахгүй, мөн энэ зүйлд
ашиг тустай экологийн үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж байна.
Том хөхтөн амьтдад чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийхээр сонгогдсон судалгааны талбай
нь ОУСК-ийн чухал амьдрах орчныг тодорхойлох арга барилын хүрээнд TNC (2013)
байгууллагын санал болгож буй Монголын говийн баруун хэсгийн чухал амьдрах орчин
бүхий газар нутгуудтай адил төстэй байгааг Зураг 5-д үзүүлэв.
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Эх сурвалж: Дэ Нэйче Консерванси (2013)

Зураг 5 Дэ Нэйче Консерванси (2013), Монгол орны баруун өмнөд бүс нутагт санал болгож
буй чухал амьдрах орчин бүхий газар нутгууд
ЧАОҮ-ний судалгааны талбайг тодорхойлохдоо хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг шүүж хянах,
холбогдох мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөж, хамаарах амьдрах орчны төрлүүд ба зүйлүүдийн
ерөнхий байршил, орон зайн тархац, өртөмтгий байдал, бүс нутгийн ба дэлхийн
хэмжээнийн өвөрмөц байдал, эмзэг байдал (төслийн зүгээс үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүд
болон боллзошгүй хуримтлагдах нөлөөллүүдийг харгалзан үзсэн) зэрэг асуудлыг харгалзан
үзсэн.
Алхам 2: Оролцогч талуудын зөвлөгөөн ба бэлэн байгаа бүх мэдээнд
урьдчилсан хянан магадлагаа хийх
Энэ үе шатын гол зорилго нь оролцогч талуудтай зөвлөлдөх болон бэлэн байгаа
мэдээллийг шүүж хянах замаар БОЯБ-ын үнэ цэнтэй холбоотой байгаль орчин-нийгмийн
газар орны талаарх үнэн зөв ойлголтыг бий болгох юм. Энэ ойлголтыг бий болгох
мэдлэгийн суурь нь хүн ам ба хүн ам зүй, соёлын нөөц, БОЯБ болон экосистемийн
үйлчилгээ зэргийн суурь мэдээ баримтыг цуглуулахаас эхэлдэг.
Ургамлын аймаг, ургамалжилт, амьтны аймаг зэргийн хувьд дараах бүтээл, тайлангуудыг
ашигласан:
•

Байгалийн ургамлын тухайн хуулийн хавсралт – “Нэн ховор ургамлын
жагсаалт”;

•

Батсайхан ба бусад 2014. Эрчимтэй үндэсний хөгжлийн дунд дэлхийн
хамгийн сайн чанарт бүхий хялганат хээрийг хамгаалж үлдэх нь;

•

Кларк ба бусад 2006. Монгол Улсын хөхтөн амьтны улаан данс;

•

Эко трейд. 2017. Алтан нар ордын байгаль орчин, нийгмийн суурь
судалгааны тайлан;
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•

Эко трейд. 2017. Баян хөндийн ордын байгаль орчин, нийгмийн суурь
судалгааны тайлан;

•

Эко трейд. 2019. Алтан нар ордын байгаль орчин, нийгмийн суурь
судалгааны шинэчилсан тайлан;

•

Эко трейд. 2019. Баян хөндийн ордын байгаль орчин, нийгмийн суурь
судалгааны шинэчилсэн тайлан;

•

Гомбобаатар ба бусад 2011. Монгол орны шувууны улаан данс;

•

ОУБХХ. 2019. Ховордсон зүйлийн улаан данс;

•

МУ-ын Засгийн газрын тогтоол № 165 (2004) and № 410 (2015). Ховор
ургамлын жагсаалт;

•

Майкл ба бусад 2019. Орон зайг бий болгох нь: Монгол оронд ландшафтын
түвшний сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг практикт нэвтрүүлэх нь;

•

Мөнхбаатар ба бусад 2011. Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан
данс;

•

Нямбаяр ба бусад 2012. Монгол улсын улаан данс ба хамгааллын
төлөвлөгөөний эмхэтгэл;

•

Тэрбиш ба бусад 2006. Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан
данс;

•

Дэ Нэйче Консерванси ба Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам. 2013.
Экологийн бүс нутгийн үнэлгээний тайлан: Монгол орны өмнөд говийн бүс
нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь;

•

Дэ Нэйче Консерванси ба Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам. 2014.
Монгол орны өмнөд говийн бүсэд нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө
багатай төлөвлөх нь: Хамгаалах шаардлагатай ба экологийн хувь ач
холбогдолтой газруудын товч танилцуулга;

•

Өлзийхутаг, Н. 1989. Монгол орны ургамлын аймгийн тойм;

•

Ургамал, М. 2018. Монгол орны ховор, ховордсон гуурст дээд ургамлын
зүйлийн каталоги.

ЧАОҮ-ний туршид МУИС-ийн профессор Н. Батсайхан, Др. Б. Бүүвэйбаатар зэрэг БОЯБ-ын
мэргэжилтнүүдээс зохиогчдын зүгээс байнга зөвлөгөө авч байсан. Энэ хоёр мэргэжилтэн
нь Монгол орны өмнөд хэсгийн БОЯБ-ын талаар өргөн мэдлэгтэй бөгөөд Монгол орны
БОЯБ-ын судалгаа ба хамгааллын чиглэлээр хянан магадлагаатай эрдэм шинжилгээний
өгүүлэл, тайлангуудыг бичиж хэвлүүлж байсан.
Алхам 3: Бэлэн байгаа мэдээллийг баталгаажуулах
Энэ ЧАОҮ-нд шаардлагатай өгөгдөл, мэдээ мэдээллийг эмхэтгэж нэгтгэхэд хэд хэдэн янзын
арга зүйг хослуулан ашигласан бөгөөд тухайлбал өмнө хэвлэгдсэн бүтээл, тайлангуудыг
хянах, экологийн хээрийн судалгаанууд (үүнд орон нутгийн иргэдтэй хийсэн зөвлөгөөн
орно), нийгмийн судалгааны арга зүй зэргийг дурдаж болно. Зүйл, амьдрах орчин,
экосистем, эволюцийн үйл явц, экосистемийн үйлчилгээ болон БОЯБ-д суурилсан
амьжиргаа, соёл зэргийн талаарх мэдээллийг судалгааны талбай болон үндэсний, бүс
нутгийн, дэлхийн хэмжээний илүү өргөн хүрээнд цуглуулсан. Хамгааллын ач холбогдолтой
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БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн шалгуурыг хангах боломжтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд болон
Чухал амьдрах орчны шалгуурыг хангасан зүйлүүдэд илүү анхаарал хандуулсан.
Амьтны аймаг болон ургамлын аймгийн талаарх ихэнх мэдээллийг Эко трейд ХХК-ийн ХАТийн нөлөөллийн бүсэд 2016 (V/28-VI/04), 2017 он (VII/17-23), 2019 онуудад (VI/11-19) хийсэн
байгаль орчны суурь судалгааны тайлангуудаас авсан. Хээрийн суурь судалгаанууд доорх
хэсгүүдээс бүрдсэн:
•

Ургамлын судалгаанууд болон амьдрах орчин/ургамалжилтын зураглал;

•

Мөлхөгч амьтдын судалгаанууд;

•

Жижиг ба том хөхтөн амьтдын судалгаанууд;

•

Шувууны судалгаанууд.

Эрдэнэ Монгол ХХК-ийн Хөндийн ашиглалтын лицензийн талбайнуудад 2018 оноос хойш
цуглуулсан ховор ургамлын талаарх нэмэлт мэдээллийг төлөв байдлын үнэлгээнд
оруулсан.
Байгаль орчны суурь судалгаануудад ХАТ-ийн ашиглалтын лицензийн талбайнууд, усны
хайгуулын цооногийн талбай, Шинэжинст сумын төв ба Баян хөндийг холбосон авто зам,
Алтан нар ба Баян хөндийн ордуудын хооронд тавигдахаар төлөвлөж буй хүдэр тээврийн
зам зэргийг хамруулсан.
Ургамалжилтын судалгаа
Ургамалжилтын суурь судалгаагаар нийт 31 ургамлын судалгааны цэгийг (Хөндий
лицензийн талбайд 8 цэг, Цэнхэр номингийн лицензийн талбайд 3 цэг, усны хайгуулын
талбайд 15 цэг, төслийн талбай руу очдог замын дагуу 3 цэг, Алтан нар ба Баян хөндийн
ордууд хооронд тавигдахаар төлөвлөсөн тээврийн замын дагуу 2 цэг) дээжлэн хамруулсан
(Зураг 6).
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Зураг 6 Ургамлын судалгааны цэгүүдийн байршил (2019)
Эко трейдийн хээрийн судалгааны баг судалгааны цэгүүд дэх ургамлын бүлгэмдлийн
төлөөлөгч зүйлүүдийг судлах зорилгоор 10:10 м харьцаатай талбайг сонгон авсан. 100 м2
талбай дотроо 1 м2 (1:1 м) хэмжээтэй жижиг талбайг сонгож, ургамлын биомассыг
тодорхойлсон.
Ховор ургамлын зүйлийн нарийвчилсан судалгаа
Монгол орны говь цөлийн бүс нутаг нь хур тунадас багатай (жилд 100 мм орчим) хүйтэн
өвөл, халуун зун болдог эх газрын эрс тэс уур амьсгалын онцлогоос хамаарч байгалийн
өвөрмөц хэв шинжийг агуулдаг ба энэ нь эндемик эсвэл ховор ургамлын амьдрах орчин
болох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Тус бүс нутаг дахь газрын гадаргад ойр газрын доорх устай
голын голдрил, ам сайрууд нь ургамал ургах таатай орчинг бий болгож байдаг. ХАТ-ийн
төлөвлөж буй уурхайн бүтээн байгуулалтын газар нутаг дахь (уурхайн суурин, уурхайн
барилга, байгууламж, төлөвлөж буй ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго гэх мэт) аливаа
ховор эсвэл эндемик ургамлыг олж тогтоохын тулд Эко трейдийн хээрийн судалгааны баг
2019 онд уурхайн үйл ажиллагаанд шууд өртөх талбай болон ховор ургамал ургах
боломжтой голын сайруудаар алхаж явах байдлаар нарийвчилсан ургамлын судалгааг
гүйцэтгэсэн. Баян хөндий ба Цэнхэр номингийн лицензийн талбайнууд дахь ховор
ургамлын судалгааны замналыг Зураг 7-оос харна уу.
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Зураг 7 Төлөвлөж буй уурхайн бүтээн байгуулалтын талбай дахь ховор ургамлын
судалгааны замнал (2019)
Амьтны судалгаа
Төслийн амьтны аймгийн анхны судалгааг 2016 оны 5-6 дугаар сарууд болон 2017 оны 7
дугаар сард гүйцэтгэсэн. 2019 онд хийсэн хээрийн судалгаанд лицензийн талбайнуудаас
гадна усны хайгуулын талбай, Алтан нар ба Баян хөндийн ордуудыг холбохоор төлөвлөж
буй тээврийн замын дагуух газрууд хамрагдсан.
Амьтны аймгийн судалгаануудыг судалгааны талбайд тээврийн хэрэгслээр болон явган явж
ажиглалт хийх, судалгааны талбайд тохиолдох боломжтой зэрлэг амьтдын мөр, ялгадас
болон жижиг мэрэгч амьтдын нүхийг шинжлэх аргуудыг ашиглан гүйцэтгэсэн. Ажиглагдсан
бүх амьтны байршил ба тоо толгойн талаарх мэдээллийг тэмдэглэж, гэрэл зургаар
баримтжуулсан. Эко трейдийн судалгааны баг шууд ажиглалт явуулахаас гадна бүс нутгийн
амьтны аймгийн талаар орон нутгийн иргэдээс аман мэдээлэл цуглуулсан.
Энэ бүс нутаг дахь ихэнх жижиг мэрэгчид шөнийн идэвхтэй учир жижиг хөхтөн амьтдын
судалгааг шөнийн цагаар тээврийн хэрэгслээр явж, гэрэлтүүлэх аргаар хийсэн. Жижиг
хөхтөн амьтны судалгааны замнал нь өдрийн цагаар гүйцэтгэсэн том хөхтөн амьтад болон
шувууны судалгааны талбайг бараг бүрэн хамарсан.
Алхам:4 БОЯБ-ыг баталгаажуулах
Энэ алхмын явцад байгаль орчны суурь судалгаанууд, хэвлэгдсэн бүтээл ба тайлангуудыг
шүүж хянах, оролцогч талуудтай хийсэн зөвлөгөөнөөс мэдээлэл цуглуулсны үндсэнд
гаргасан санал болгож буй амьдрах орчин болон БОЯБ-ын зүйлүүдийн жагсаалтыг
хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ ба чухал амьдрах орчны шалгуурыг хангаж байгаа
эсэхийг шалгаж үзсэн.
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Зүйлийн хамгааллын статусыг тодорхойлохдоо бүх зүйлийг ОУБХХ-ны улаан данс (2019),
Монгол орны цуврал улаан данснууд болон ховор ургамал ба амьтантай холбоотой Монгол
Улсын хууль эрх зүйн шаардлагуудтай тулгаж шалгасны үндсэн дээр гаргасан.
Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд болон Чухал амьдрах орчны
шалгуурыг хангах боломжтой бүх амьдрах орчин ба зүйлүүдийг амьдрах орчны
тодорхойлолтын цаашдын дүн шинжилгээнд зориулан нарийвчлан тогтоосон. Энэ
үнэлгээнд авч үзсэн БОЯБ-ын зүйлүүдийн бүрэн жагсаалтыг Хавсралт А-аас харна уу.
Алхам 5: Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд ба Чухал
амьдрах орчны статусыг тодорхойлох
Энэ алхмын зорилго нь Хөндий Алтны Төслийн чухал амьдрах орчны судалгааны талбайд
хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд эсвэл Чухал амьдрах орчин байгаа
эсэхийг тодорхойлох юм. ОУСК-ын ГС6-ын Удирдамжид чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх
талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмжийг оруулсан байдаг бол ЕСБХБ-ын ГШ6-ын Удирдамж
нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга зүй боловсруулагдах хүртэл ОУСК-ын чухал
амьдрах орчны үнэлгээний зааврыг ашиглахыг зөвлөдөг. ЕСБХБ-ны Чухал амьдрах орчны
үнэлгээний шаардлагыг биелүүлэхэд ОУСК-ын Чухал амьдрах орчны үнэлгээ хийх зааврыг
ашиглавал хүлээн зөвшөөрнө гэж үздэг. Энэ тайланд Чухал амьдрах орчны шалгуурыг
үнэлэхэд ОУСК-ийн ГС6-ын Удирдамжид (2019) заасан дараах босгуудыг ашигласан.
Утсаж байгаа ба Устаж болзошгүй зүйл– ОУСК-ийн Шалгуур 1
ОУСК-ийн ГС6-ын Удирдамжид дэлхийн хэмжээнд устах аюулд орсон буюу ОУБХХ-ны
Ховордсон зүйлийн Улаан дансанд Устаж байгаа (УСБА), Устаж болзошгүй (УСБО) гэсэн
ангилалд орсон зүйлийг Шалгуур 1-ийн хүрээнд авч үзэхийг зөвлөдөг. ОУБХХ-ны
удирдамжийг дагадаг улс орнуудын үндэсний/бүс нутгийн улаан дансанд УСБА ба УСБО
ангилалд хамаарах зүйлүүдийг Шалгуур 1-т оруулах асуудлыг ГС6-ын Удирдамжид
зөвлөсний дагуу энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр тухайн
төслийн онцлогоос хамаарч шийддэг.
Шалгуур 1-т доорх босгуудыг ашиглав:
a)

ОУБХХ-ны Улаан дансанд УСБО эсвэл УСБА гэсэн ангиллаар орсон зүйлийн
дэлхийн хэмжээнд чухал тоотойгоор цуглардаг газар нутаг (УСБО эсвэл УСБА
зүйлийн дэлхийн популяцийн > 0.5% ба > 5 нөхөн үржлийн нэгж);

b)

ОУБХХ-ны Улаан дансанд Эмзэг (ЭМ) гэсэн ангиллаар орсон зүйлийн дэлхийн
хэмжээнд чухал тоотойгоор цуглардаг газар нутаг, тухайн газар нутаг үгүй
болсон тохиолдолд ОУБХХ-ны Улаан дансны статус нь УСБО эсвэл УСБА
болж өөрчлөгдсөнөөр дээрх a) босгод хүрнэ;

c)

Шаардлагатай гэж үзвэл үндэсний эсвэл бүс нутгийн улаан дансанд УСБО
эсвэл УСБА ангилалд орсон зүйлүүдийг агуулсан газар нутаг.

Шалгуур 1-ийн босгуудыг авч үзэхдээ холбогдох мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөх, үндэсний
хэмжээнд УСБА эсвэл УСБО гэж ангилалд хамаарах зүйлүүдийн талаарх
мэргэжилтнүүдийн дүгнэлт зэрэгт үндэслэсэн. Тухайн босгод хамаарч байгаа үгүйг
үнэлэхийн тулд доорх алхмуудыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд эдгээр үнэлгээнүүдийн үр дүнд
Шалгуур 2-4 хүртэлх үнэлгээг гаргасан (тоон үнэлгээнд ашиглах боломжтой өгөгдлийн
хэмжээнд):
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•

ОУБХХ-ны (2001) тодорхойлсон арга зүйн дагуу Тархац нутгийн (ТН)
хэмжээг тогтоох;

•

ОУБХХ-ны (2001) тодорхойлсон арга зүйн дагуу Байршил нутгийн (БН)
хэмжээг тогтоох;

•

Амьдрах орчин бүхий газар нутаг бүрийн мэдэгдэж буй нийт гадаргын эзлэх
талбайн хэмжээг тооцох;

•

Хэрэв өгөгдөл мэдээ байвал популяцийн хэмжээг үнэлэх, эсвэл ТН ба БН
хоёрын тооцооллоо эргэн ашиглах;

•

УСБА эсвэл УСБО зүйлийн хувьд ТН ба БН хоёрыг үндэсний хэмжээнд
тооцон гаргах, эсвэл байршдаг нь мэдэгдэж буй газрын нийт эзлэх талбай
эсвэл популяцийн хэмжээг үнэлж тооцох;

•

Үнэлгээ хийж буй газар нутаг дахь тоо толгой эсвэл байршил нутгийн
хэмжээг тооцон гаргах;

•

Үнэлгээ хийж буй газар нутагт дэлхийн нийт популяцийн хэдэн хувь байгааг
тооцон гаргах.

Эндемик ба Хязгаарлагдмал тархацтай зүйлүүд, Нэн өвөрмөц бөөгнөрөл – ОУСКын Шалгуур 2
Дараагийн нэг зүйл бол зүйлийн жагсаалт дотор хязгаарлагдмал тархацтай зүйл байгааг
нягталж шалгасан. Монгол оронд илэрхий эндемик хэв шинжтэй цөөн газар байдаг. Өмнөд
говь нутаг нь зэргэлдээ газар нутагтайгаа адил төстэй байхаас илүү дотроо ижил төстэй
зүйлүүд байдаг болон амьдрах орчны био-газарзүйн бөөгнөрөл бүхий шинж чанарыг
агуулдаг учир эндемик хэв шинж бүхий газар гэж тодорхойлогдсон (TBC and FFI 2012). Энэ
тодорхойлолтоор өмнөд говийн хувьд аливаа эндемик зүйл нь дэлхийн өөр ямар нэг газар
оронд байхгүй гэж үзэж болох юм.
Хязгаарлагдмал тархац гэдэг нь нийт тархсан газар нутгийн хэмжээ нь хязгаарлагдмал
гэсэн утга санааг агуулах бөгөөд 50,000 км2 ба түүнээс бага хэмжээний газар нутагт тархсан
хуурай газрын сээр нуруутан амьтан ба ургамалд хамаарна. ОУСК-ийн Удирдамж 6-д
заасны дагуу Шалгуур 2-ыг хангах дараах ганц босго бий:
(a)

Дэлхийн нийт популяцийн ≥10%-ийг болон нэг зүйлийн ≥10 нөхөн үржлийн нэгжийг
тогтмол агуулдаг газар нутгууд.
Нүүдлийн ба олноор цуглардаг зүйлүүд– ОУСК-ийн Шалгуур 3

Тухайн зүйлийн популяцийн чухал хэсэг нь мөчлөгийн дагуу эсвэл тодорхой тогтсон
хугацаанд газарзүйн нэг бүс нутгаас нөгөө рүү шилждэг байх юм бол нүүдлийн гэж үздэг.
Харин тодорхой нэг газар улирлын чанартай эсвэл дэлхийн хэмжээнд чухал тоогоор байнга
цуглардаг зүйлүүдийг олноор цуглардаг гэж үздэг. Энэ хоёр бүлэг нь ялангуяа тэдний
нүүдлийн эсвэл цуглардаг газрууд нь нөлөөлөлд өртөхөд эмзэг байдаг бөгөөд учир нь
тэдгээрийн популяцийн дэлхийн хэмжээний чухал хэсэг нь аюулд учрах эрсдэлтэй юм.
Нүүдлийн ба олноор цуглардаг зүйл байх боломжтой чухал амьдрах орчны жишээнд
үржлийн колони байдаг газар нутаг эсвэл сүргээрээ хоноглодог газар, нүүдлийн зурвас
нутаг буюу тодорхой нэг хугацааны турш нэг зүйлийн олон тооны амьтад дайрч өнгөрдөг
орон зайн хувьд давчуу газар нутаг (жишээ нь: нүүдлийн үедээ) үүнд орно. ХАТ-ийн суурь
судалгаанд хамрагдсан ангилал зүйн бүлгүүдийн дундаас шувууд болон зарим тууртан
амьтад нүүдлийн гэсэн шалгуурыг хангах хамгийн өндөр магадлалтай гэж тодорхойлогдсон.
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Тус Удирдамж 6-д заасны дагуу Шалгуур 3-ыг дараах босгууд хангана:
a) Амьдралын мөчлөгийн аль ч үед нь нүүдлийн эсвэл олноор цугладаг зүйлийн
дэлхийн популяцийн ≥ 1 хувийг мөчлөгтэйгөөр эсвэл тогтмол хугацаанд тэтгэдэг
нь мэдэгдэж буй газрууд;
b) Хүрээлэн буй орчны стрессд байх хугацаан дахь нэг зүйлийн дэлхийн
популяцийн ≥10 хувийг тэтгэдэг гэж үзэж байгаа газрууд.
Нөлөөлөлд хэт өртсөн ба Өвөрмөц экосистем-ОУСК-ийн Шалгуур 4
ОУСК- ийн Удирдамж 6-д “нөлөөлөлд хэт өртсөн” эсвэл “өвөрмөц” экосистем гэж 1) талбайн
хэмжээ эсвэл чанар нь эрчимтэй буурах эрсдэлд байгаа, 2) бага орон зайг эзэлдэг, 3) биом
хязгаарлагдмал зүйлийн цугларал эсвэл бөөгнөрөл гэх мэт аливаа зүйлийн өвөрмөц
цугларлыг агуулсан газрыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг.
Удирдамж 6-д заасны дагуу Шалгуур 4-ийг дараах босгууд хангана:
a) ОУБХХ-ны УСБА эсвэл УСБО гэсэн статусын шалгуурыг хангаж байгаа
экосистемийн төрлийн дэлхийн хэмжээний тархцын ≥5%-ийг төлөөлөх газрууд;
b) ОУБХХ-ны үнэлгээнд орж амжаагүй боловч бүс нутгийн эсвэл үндэсний системтэй
байгаль хамгааллын төлөвлөлтөд нэн чухал ач холбогдолтой гэж тодорхойлогдсон
бусад газрууд.
Эволюцийн чухал үйл явцтай холбоотой газар нутгууд-ОУСК-ийн Шалгуур 5
ОУСК-ийн Удирдамж 6-д Шалгуур 5-ыг тодорхойлох дараах хоёр гол хүчин зүйл байна гэж
дурджээ: 1) тухайн газар нутгийн физик шинж чанар, 2) филогенетик эсвэл
морфогенетикийн хувьд ялгаатай зүйлийн дэд популяци. Эдгээр үйл явцуудыг өргөн
хүрээний газарзүйн бүс нутаг гэхээс илүү бага хэмжээний газар нутагт явагддаг гэж үздэг.
Эволюцийн чухал үйл явцтай холбоотой газруудыг мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө болон
тохирох газрын зургуудыг ашиглан хянаж шалгасан. Ялангуяа Монгол орны өмнөд хэсэгт
явагдсан шинэ зүйл үүсэх үйл явцуудыг шалгаж нягталсан. Энэ шалгуурыг хангах тоогоор
илэрхийлсэн босго үзүүлэлт байхгүй байна. Тиймээс мэргэжилтнүүдийн санал бодол болон
чанарын үнэлгээний дүгнэлтэд үндэслэхээс өөр аргагүй юм. Удирдамж 6-д энэ шалгуурыг
хангах ямар нэг босго дурдаагүй ч тайлбарлах зорилгоор эволюцын үйл явцтай холбоотой
орон зайн хэв шинжийн зарим боломжит жишээнүүдийг доор дурдлаа:
•

Орон зайн хувьд ялгаатай ландшафт нь шинээр зүйл үүсэх хөдөлгөгч хүч
болдог бөгөөд учир нь зүйлүүд нь өөрсдийн дасан зохицох ба олон янз
болох чадвартаа тулгуурлан байгаль дээр шалгарч үлддэг.

•

Хүрээлэн буй орчны градиент, өөрөөр хэлбэл экотон (хоёр биологийн
бүлгэмдлийн завсрын бүс нутаг) нь шинээр зүйл үүсэх үйл явц, зүйлийн ба
генетикийн олон янз байдал их байдагтай холбоотой шилжилтийн амьдрах
орчныг бүрдүүлдэг.

•

Ялгаатай хөрсний уулзвар хэсгүүдэд нэг төрлийн өвөрмөц хөрсний бүтэц
бий болдог бөгөөд (жишээ нь серпентин чулууны илэрц, шохойн чулуу,
гөлтгөнийн ордууд) энэ нь ховор ба эндемик хэв шинжийг хоёуланг нь
агуулсан өвөрмөц ургамлын бүлгэмдлүүд үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн
байдаг.
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•

Амьдрах орчнуудын хоорондоо холбогдох байдал нь (жишээ нь биологийн
коридорууд) зүйлийн нүүдэл хийх, генетикийн урсгал явагдах нөхцөлийг
хангадаг. Энэ нь ялангуяа хуваагдсан амьдрах орчин болон тасархайтсан
популяцийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой байдаг. Үүнд мөн өндөршил
ба уур амьсгалын градиентын дагуух болон “уулын оройгоос далайн эрэг”
хүртэлх биологийн коридорууд хамаардаг.

•

Зүйл эсвэл экосистем нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход ач
холбогдолтой болох нь ажигладсан газрууд мөн энэ шалгуурт багтана.

БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад чухал үүрэгтэй
экологийн үйл ажиллагаанууд - ЕСБХБ Шалгуур 6
Биологийн олон янз байдлын бүрдэл хэсгүүдийн оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад чухал
үүрэгтэй экологийн үйл ажиллагаанууд нь ОУСК-ийн чухал амьдрах орчны шалгуур
үзүүлэлтэд ороогүй хэдий ч чухал амьдрах орчны бүрэлдэхүүн хэсэг гэж тодорхойлогдсон
биологийн олон янз байдлын бүрдэл хэсгүүдийн оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад чухал
үүрэгтэй экологийн үйл ажиллагаануудыг авч үзэх нь ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамжийн нэг
хэсэг юм. Тус Удирдамжид: ЕСБХБ ГШ6-д хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүд болон чухал амьдрах орчны аль алиных нь жишээ өгөгдсөн.
Дүгнэж хэлэхэд тухайн экосистемд чухал амьдрах орчны зүйлүүд байхгүйгээр экологийн
үйл ажиллагаанууд нь энэ шалгуурыг хангахгүй. Экологийн бүтэц, үйл ажиллагаанууд нь
тухайн экосистемд тодорхойлогдсон хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын зүйлүүдийн
оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад шаардлагатай байдаг ба хамгааллын ач холбогдолтой
эдгээр БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд нь энэ шалгуурыг мөн хангах болно. Үнэлгээнд зориулж
боловсруулсан тоон босго одоогоор байхгүй тул энэ судалгаанд чанарын үнэлгээ хийсэн.
Экологийн боломжит үйл ажиллагаанууд, жишээ нь шувуудыг үүрлэх амьдрах орчноор
хангах, судалгааны талбай дахь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын зүйлүүдийн оршин
тогтнол/тодорхойлогдсон чухал амьдрах орчныг энэхүү ЧАОҮнэлгээнд оролцсон БОЯБ-ын
экспертүүдийн зөвлөгөөгөөр тодорхойлсон.
Энэ үнэлгээний хязгаарлалт ба найдвартай байдал
Энэ үнэлгээг хийхэд боломжит бүх мэдээллийг мэргэжилтнүүдийн өгсөн зөвлөгөөгөөр
баяжуулан ашигласан. Хуурай газрын зарим зүйлийн хувьд бүс нутгийн хэмжээний мэдээ
маш ядмаг байна. Гэхдээ энэ нь Чухал амьдрах орчны статусыг ерөнхийд нь тогтооход ямар
нэг нөлөө үзүүлэхгүй юм. Үлдэгдэл тодорхойгүй зүйлс байгаа нөхцөлд Чухал амьдрах
орчнуудыг тодорхойлохдоо болгоомжтой хандах арга барилыг хэрэглэсэн.
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ЧУХАЛ АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АЖЛЫН ҮР ДҮН
Устаж байгаа ба Устаж болзошгүй зүйлүүд
Ургамал
Суурь судалгааны явцад ажиглагдсан ургамлын зүйлүүд болон холбогдох тайлан мэдээг
хянаж үзэхэд ХАТ-ийн чухал амьдрах орчны судалгааны талбайд ургадаг нь мэдэгдэж буй
ОУБХХ-ны Улаан дансанд УСБА, УСБО, ЭМ гэсэн ангилалд багтсан ургамлын зүйл
олдоогүй. Чухал амьдрах орчны судалгааны талбайд доорх ургамлын зүйлүүд ургадаг:
Монгол орны ургамлын улаан дансанд Устаж болзошгүй (УСБО) ангилалд багтсан зүйлүүд:
•

Монгол бүйлс (Amygdalus Mongolica)

•

Цагаан гоёо (Cistanche deserticola)

Монгол орны ургамлын улаан дансанд Эмзэг (ЭМ) ангилалд багтсан зүйлүүд:
•
Шивлээхэй зээргэнэ (Ephedra equisetina Bunge)
•

Регелийн будараа (Iljinia Regelii)

•

Потаниний улаан тулам (Incarvillea potanini)

•

Эгэл өмхий өвс (Peganum harmala)

•

Элдэв навчит улиас (Populus diversifolia)

•

Нөмрөгт банздоо (Saussurea involucrata)

•

Потанинийн хотир (Zygophyllum Potaninii)

Монгол орны ургамлын улаан дансанд орсон ховордсон ургамлын зүйлүүдийн
ажиглагдсан байршлыг Зураг 8-д үзүүлэв.
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Зураг 8 Монгол орны улаан дансанд орсон ховордсон ургамлуудын байршил
Монгол бүйлс
Монгол бүйлс нь (Amygdalus Mongolica)
Монгол орны ургамлын улаан дансанд УСБО
гэж үнэлэгдсэн (2012). Үнэлгээний үндэслэл
нь бүс нутгийн хэмжээнд тоо толгой нь
тодорхойгүй бөгөөд мэдэгдэж буй тархац
нутгийн хэмжээ нь Монгол орны өмнөд
хэсгийн Галбын говь, Борзонгийн говь,
Өмнөговь аймгийн Хөрхийн нурууны өмнөд
хэсэгт
5,000
км2
орчим
талбайд
хязгаарлагдмал тархсан зэрэг юм. (Нямбаяр
ба бусад 2012). Анхны үнэлгээнээс хойш энэ
зүйлийн мэдэгдэж буй тархац нутгийн
хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд баруун тийш
(Говь Алтайн нурууны Баянцагаан, Их богд, Ноён богд, Нэмэгт, Тостын нуруу орчим) тэлж
нэмэгдсэн байна (БОНХЯ 2014). Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн (2018) Монгол
орны өмнөд хэсэгт хийсэн судалгааны үр дүнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт
хамгийн багадаа 6,749 бодгаль ургаж байна гэжээ. Энэ зүйл мөн БНХАУ-ын Өвөр Монголын
бүс нутагт ургадаг болох нь мэдэгдэж байна (иФлорас 2019).
Эко трейдийн (2019) хийсэн ховор ургамлын нарийвчилсан судалгаагаар (энэ тайлангийн
3.1.3-р хэсгийг харна уу) ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд хоёр бодгаль Монгол бүйлс илрүүлсэн.
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Цөлийн аргамжин цэцэг буюу цагаан гоёо
Цагаан гоёо (Cistanche deserticola) нь Монгол
орны ургамлын улаан дансанд УСБО гэсэн
ангилалд орсон бөгөөд ховордсон шалтгаан
нь эмийн болон худалдааны зорилгоор
хэтрүүлэн түүж ашиглах, эзэн ургамлынх
(заг-Haloxylon ammodendron) нь тоо толгой
түлшний зориулалтаар ашигласнаас болж
цөөрөх, газрын доройтлын нөлөөнөөс
болжээ (Нямбаяр ба бусад 2012; БОНХЯ
2014). Цагаан гоёоны Монгол орон дахь
тархац нь Дорноговь, Галбын говь, Говь
Алтайн нурууны өмнө хэсэгт орших Хар загийн хоолой, Зүүнгарын говийн Баруун хуурай,
Олон нуурын хөндий, Улаан нуур, Баянзаг болон Эргийн заг зэрэг газруудыг хамарна
(БОНХЯ 2014).
2019 онд хийсэн нарийвчилсан ургамлын судалгаагаар Цагаан гоёоны дөрвөн бодгалийг
Хөндий лицензийн талбай (2 бодгаль) болон түүний өмнө хэсэг байрлах усны цооногийн
талбайд (2 бодгаль) олж бүртгэсэн.
Монгол бүйлс болон Цагаан гоёоны Монгол орон дахь тархац ба тоо толгойн талаарх тоон
мэдээ баримт байхгүй байсан тул чухал амьдрах орчныг тодорхойлоход мэргэжилтнүүдтэй
зөвлөлдөх замаар чанарын хувьд үнэлсэн. Энэ үнэлгээнд үндэслэвэл судалгааны талбайд
ургамлын ямар нэг зүйлийн хувьд чухал амьдрах орчин байхгүй гэсэн дүгнэлт гарсан.
Монгол орны улаан дансанд ЭМ ба УСБО гэсэн ангилалд орсон болон Монгол Улсын
хуулиар “ховор” эсвэл “нэн ховор” гэж тогтоосон бүх ургамлын зүйлүүдийг хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд гэж үнэлсэн. ХАТ-ийн ургамлын зүйлүүдийн ЧАОҮний дүгнэлтийг Хүснэгт 2-оос харна уу.
Хүснэгт 2 Чухал амьдрах орчин ба хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдийн шалгуурыг хангах эсэхийг нь шалгасан ургамлын зүйлийн жагсаалт
#

Шинжлэх
ухааны нэр

Монгол
нэр

ОУБХХ-ны
Улаан
данс

Монголын
ургамлын
Улаан
данс

Монгол
Улсын
хууль

Чухал
амьдрах
орчны
шалгуурыг
хангасан эсэх

1

Amygdalus
Mongolica
Amygdalus
pedunculata
Arnebia
guttata
Asterothamnus
centraliasiaticus
Novopokr.
Cistanche
deserticola
Cynomorium
songaricum

Монгол
бүйлс
Бариулт
бүйлс
Толбот
бэрээмэг
Төв Азийн
лавай

ҮХ

УСБО

Ховор

Үгүй

Хамгааллын
ач
холбогдолтой
БОЯБ-ын
бүрдэл
хэсгийн
шалгуурыг
хангасан эсэх
Тийм

МД

Үгүй

Ховор

Үгүй

Тийм

ҮХ

АӨ

Үгүй

Тийм

ҮХ

АӨ

Нэн
ховор
Нэн
ховор

Үгүй

Тийм

Цагаан
гоёо
Зүүнгарын
гоёо

ҮХ

УСБО

Үгүй

Тийм

ҮХ

Үгүй

Нэн
ховор
Ховор

Үгүй

Тийм

2
3
4

5
6
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#

Шинжлэх
ухааны нэр

Монгол
нэр

ОУБХХ-ны
Улаан
данс

Монголын
ургамлын
Улаан
данс

Монгол
Улсын
хууль

Чухал
амьдрах
орчны
шалгуурыг
хангасан эсэх

7

Ephedra
equisetina
Bunge.
Iljinia Regelii

Шивлээхэй
зээргэнэ

ҮХ

ЭМ

Нэн
ховор

Үгүй

Хамгааллын
ач
холбогдолтой
БОЯБ-ын
бүрдэл
хэсгийн
шалгуурыг
хангасан эсэх
Тийм

Регелийн
будараа

ҮХ

ЭМ

Үгүй

Тийм

9

Incarvillea
potanini Batal.

Потаниний
улаан

ҮХ

ЭМ

Нэн
ховор
Нэн
ховор

Үгүй

Тийм

10

Oxytropis
acanthacea
Peganum
harmala L
Phragmites
communis
Populus
diversifolia

ҮХ

ХБ

Үгүй

Тийм

ҮХ

ЭМ

Үгүй

Тийм

АӨ

Үгүй

Нэн
ховор
Нэн
ховор
Ховор

Үгүй

Тийм

ҮХ

ЭМ

Нэн
ховор

Үгүй

Тийм

ҮХ

ЭМ

Үгүй

Тийм

ҮХ

Үгүй

Нэн
ховор
Ховор

Үгүй

Тийм

ҮХ

ЭМ

Нэн
ховор

Үгүй

Тийм

8

11
12
13
14
15
16

Saussurea
involucrata Bip
Stellaria
dichotoma L
Zygophyllum
Potaninii
Maxim.

тулам
Шивүүрт
ортууз
Эгэл өмхий
өвс
Эгэл
нишингэ
Элдэв
навчит
улиас
Нөмрөгт
банздоо
Ацан
ажигана
Потанинийн
хотир

Тайлбар: УСБА – Устаж байгаа; УСБО – Устаж болзошгүй; ЭМ – Эмзэг; АӨ – Анхааралд өртөхөөргүй; ХБ – Ховордож
болзошгүй; МД – Мэдээлэл дутмаг;

ХАТ-ийн талбайн эргэн тойрон дахь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгийн
шалуурыг хангасан ургамлын зүйлүүдийн байршлыг Зураг 9-т харуулав.
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Зураг 9 ХАТ-ийн талбайн эргэн тойрон дахь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгийн шалуурыг хангасан ургамлын зүйлүүдийн байршил
Хөхтөн
Монгол Улсын хуулиар ховор гэж тогтоосон 6 зүйлийн хөхтөн амьтан ХАТ-ийн бүсэд
тохиолддог (ME, GD and NC 2014) болох нь бүртгэгдсэн бөгөөд энэ шалгуурын дагуу
үнэлэгдсэн. Үүнд:
•

Хавтгай (Camelus ferus) – ОУБХХ-ын Улаан дансанд УСБА, МУ-ын хөхтөн
амьтны улаан дансанд УСБО ангилалд тус тус орсон;

•

Хулан (Equus hemionus) – ОУБХХ-ын Улаан дансанд ХБ, МУ-ын хөхтөн
амьтны улаан дансанд УСБО ангилалд тус тус орсон;

•

Цоохор ирвэс (Uncia uncia) – ОУБХХ-ын Улаан дансанд ЭМ, МУ-ын хөхтөн
амьтны улаан дансанд УСБО ангилалд тус тус орсон;

•

Аргаль (Ovis ammon) – ОУБХХ-ын Улаан дансанд ХБ, МУ-ын хөхтөн амьтны
улаан дансанд УСБО ангилалд тус тус орсон;

•

Эрээн хүрнэ (Vormela peregusna) – ОУБХХ-ын Улаан дансанд ЭМ, МУ-ын
хөхтөн амьтны улаан дансанд МД ангилалд тус тус орсон;

•

Янгир (Capra sibirica) – МУ-ын хуулинд ‘ховор’ гэсэн ангилалд орсон.
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Хөхтөн амьтны зүйлийн чухал амьдрах орчны үнэлгээний үр дүнг Хүснэгт 3-т хураангуйлж
үнэлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт оруулсан.
Хүснэгт 3 Устаж байгаа ба Устаж болзошгүй шалгуурын хүрээнд авч үзсэн хөхтөн амьтдын
зүйлүүдийн ЧАОҮ-ний хураангуй
#

Шинжлэх
ухааны нэр

Монгол нэр

ОУБХХны
улаан
данс

Бүс
нутгийн
улаан
данс

МУ-ын
хуулийн
статус

1

Хавтгай

УСБА

УСБО

Нэн ховор

Хулан

ХБ

УСБО

Ховор

Тийм - ЧАО

3

Camelus
ferus
Equus
hemionus
Uncia uncia

Чухал амьдрах орчин
эсвэл хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын
шалгуурыг хангасан
эсэх
Тийм - ЧАО

Цоохор ирвэс

ЭМ

УСБО

Нэн ховор

Тийм - ЧАО

4

Ovis ammon

Аргаль

ХБ

УСБО

Ховор

Тийм - ЧАО

5

Vormela
peregusna
Capra
sibirica

Эрээн хүрнэ

ЭМ

МД

Ховор

Тийм - ХАХБОЯББХ

Янгир

АӨ

ХБ

Ховор

Тийм - ХАХБОЯББХ

2

6

Тайлбар: УСБА – Устаж байгаа; УСБО – Устаж болзошгүй; ЭМ – Эмзэг; АӨ – Анхааралд өртөхөөргүй; ХБ – Ховордож
болзошгүй; МД – Мэдээлэл дутмаг; ЧАО – Чухал амьдрах орчин; ХАХБОЯББХ – Хамгааллын ач холбогдолтой биологийн
олон янз байдлын бүрдэл хэсэг.

Хавтгай
Хавтгай нь ОУБХХ-ны Улаан дансанд устаж байгаа, Монгол улсын улаан дансанд устаж
болзошгүй гэсэн ангилалд тус тус багтдаг. Энэ зүйлийн дэлхийн тархац нь Монгол Улсад
ГИДЦГ-ын А хэсэгт болон БНХАУ-ын хил залгаа нутгаар хязгаарлагддаг. Тархсан бусад
нутгуудад Таклимаканы цөл, Аржиншань уулын умард бэл болон Хятадын Лоб нуурын
Хавтгай хамгаалах нөөц газар ордог. Таклимаканы цөл дэх популяци нь бараг устсан байх
магадлалтай (Hare, 2008; Кларк ба бусад 2006). Монгол орон дахь тархац нь Алтайн өвөр
говийн Эдрэнгийн нурууны бэлээс Шивээт улаан хүртэл, Хөх төмөртийн нуруу, улсын хил
хүртэл нутгийг хамардаг (Кларк ба бусад 2006) (Зураг 10).
ГИДЦГ-ын А хэсэг нь Монгол орон дахь хавтгайны цөм амьдрах орчин болдог бөгөөд ховор
тохиолдолд өвлийн улиралд Баянхонгор аймгийн Баянлиг ба Баянговь сумын өмнөд хэсэг,
Өмнөговь аймгийн өмнөд говь цөл нутаг болох Гурвантэс, Нэмэгтийн хавцал, Ингэн
хөөврийн хоолой, Сэврэй сумын нутаг руу орж ирдэг байх боломжтой (БОАЖЯ 2014). Тоо
толгойн үнэлгээгээр Хятадад 600 орчим бодгаль, Монголд 2005 оны байдлаар 350 бодгаль
байгаа ба тоо толгой нь тогтмол буурсаар байна (Кларк ба бусад 2006).
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Эх сурвалж: Hare, J. 2008. Camelus ferus. ОУБХХ-ны Ховордсон зүйлийн улаан данс 2008

Зураг 10 Хавтгайн дэлхийн тархац нутгийн хил хязгаар
Энэ үнэлгээний том хөхтөн амьтдын ЧАО-ны судалгаан талбай нь ЧАО-ны босгыг хангаж
байгаа юм (3.1.5.1-р хэсэг). Тиймээс дээрх мэдээлэлд үндэслэн ХАТ-ийн том хөхтөн
амьтдын ЧАО-ны судалгааны талбай нь ОУБХХ-ны улаан дансанд устаж байгаа ба устаж
болзошгүй ангилалд орсон зүйлийн амьдрах орчны шалгуурын хүрээнд хавтгайны ЧАО-той
давхцаж байна гэж дүгнэж байна.
Хулан
Хулангийн амьдрах орчин нь үндэсний нөхцөл байдал дор үнэлэгдсэн. Учир нь хулан
ОУБХХ-ны улаан дансанд ховордсон зүйлийн жагсаалтад багтаагүй, харин Монгол орны
хөхтөн амьтны улаан дансанд устаж болзошгүй гэсэн ангилалд орсон байдаг.
Энэ зүйл Монгол орны хамгийн баруун хэсгээс хамгийн зүүн хойд хэсэг болох Монгол-ОросХятадын хил хүртэлх говь цөлийн болон хээрийн бүсэд өргөн тархдаг байсан. Түүнээс хойш
тархац болон тоо толгой багасах үйл явц үргэлжилсээр өнөөг хүржээ. Одоо Монгол орны
өмнөд хэсгийн говь цөлийн нутгуудаар тодруулбал Алтайн өвөр говь, Умард говь, Алашань
говь, Зүүн гарын говь, Дорнод говьд Их нартын байгалийн нөөц газрын хойд хэсэг хүртэл
тархжээ (Зураг 11). Саяхны судалгаагаар сүүлийн 20-25 жилийн хугацаанд хулангийн
популяци хуучин тархцаасаа хойш болон зүүн тийш тэлэн шилжиж байгаа бөгөөд
Улаанбаатараас Замын-Үүд чиглэлийн төмөр зам ховорхон гаталдаг байна (Кларк ба бусад
2006). Монгол орны баруун өмнөд хэсгийн Зүүнгарын говьд ГИДЦГ-ын Б хэсэг, Алтайн өвөр
говьд ГИДЦГ-ын А хэсэгт хулангийн чухал популяциуд бий. Хулангийн амьдрах орчин дахь
ургамлын гарц янз бүр байдгаас болоод тохиромжтой амьдрах орчнуудын хооронд нүүж
шилждэг бөгөөд ялангуяа гантай зун, хахир өвөл илүүтэй нүүдэг.
Монгол орон дахь хулангийн тоо толгойг 2003 онд 19,000-20,000 орчим гэж үнэлсэн байдаг
бөгөөд тоо толгой нь хууль бус ан болон амьдрах орчны хомсдолоос үүдэн буурсаар иржээ
(Кларк ба бусад 2006). ОУБХХ-ны улаан дансны хамгийн сүүлд хийсэн үнэлгээгээр 28,000
бие гүйцсэн бодгаль байна гэж гарчээ (Kaczensky ба бусад 2015). 2013-2015 онуудад
хулангийн зүүн хэсгийн амьдрах орчинд хийсэн тоо толгойн судалгааны үр дүнд 78,700 км2
орчим талбайг хамарсан хулангийн тархац нутагт 36,000 орчим бодгаль байна гэж үнэлжээ
(ЗАХН 2015). Тус зүйлийн амьдрах орчны баруун хэсэг дэх тоо толгой нь 2010 оны байдлаар
7,000 гаруй гэж үнэлэгдсэн бөгөөд Зүүнгарын говьд 5,700, Алтайн өвөр говьд 1,500 орчим
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бодгаль байна гэжээ (Ransom ба бусад 2012). Монгол оронд хулангийн дэлхийн нийт
популяцийн 75% орчим нь байна гэж үнэлсэн байна (Kaczensky ба бусад 2015).

Эх сурвалж: Google Earth; БОАЖЯ-ны байгаль орчны мэдээллийн сан (2019)

Зураг 11 Монгол орон дахь хулангийн (Equus hemionus) тархац нутаг
Энэ зүйлийн идэш тэжээл хайн өргөн уудам орон зайд тархдаг, нүүж шилждэг онцлогт нь
үндэслэн ХАТ-ийн том хөхтөн амьтдын ЧАО-ны судалгааны талбай нь “үндэсний хэмжээнд
устаж байгаа ангилалд орсон зүйлийн тоо толгойн чухал хэсгийг агуулсан газар нутаг” гэсэн
шалгуурын хүрээнд хулангийн чухал амьдрах орчин болно гэж дүгнэсэн.
Цоохор ирвэс
Цоохор ирвэс (Uncia uncia) нь дэлхийн болон Монгол орны хэмжээнд тоо толгой нь буурч
байгаагийн улмаас ОУБХХ-ны улаан дансанд Эмзэг (McCarthy ба бусад 2017), Монгол орны
хөхтөн амьтдны улаан дансанд Устаж болзошгүй гэж үнэлэгдсэн байдаг.
Цоохор ирвэсний дэлхийн тархцыг ойрлцоогоор 2.8 сая км2 газар нутгийг хамардаг гэж
тооцсон байдаг бөгөөд өмнөд хэсэгт Гималайн нуруунаас хойшоо Сибирь өмнөд хэсгийн
уулс хүртэл тархжээ (Зураг 12). Энэ зүйл нь Гималайн нуруу болон Төвдийн дэвсэгийн
3,000-5,000 метрийн өндөрлөг уулархаг нутгуудад амьдардаг бол Монгол оронд Алтайн
нурууны 500 метр хүртэлх нам толгодуудад тохиолддог (McCarthy ба бусад 2017).
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Эх сурвалж: ОУБХХ 2019

Зураг 12 Цоохор ирвэсийн (Uncia uncia) дэлхийн тархац
Цоохор ирвэс маш нууцлаг амьдралтай учир тоо толгойг нь үнэлэх нэлээд хэцүү байдаг.
Дэлхий дээрх бие гүйцсэн нийт цоохор ирвэсийн тоо толгойг 2,500-10,000 хооронд гэж
үнэлжээ (McCarthy ба бусад 2017). Тоо толгой нь буурч байгаа шалтгаан нь малын тоо
ихэссэнээс үүдэлтэй амьдрах орчин нь хумигдах, зам ба байгалийн нөөцийн олборлолтын
үйл ажиллагаа, хууль бусаар агнах зэрэг хүчин зүйлс болж байна. Монгол орон дахь цоохор
ирвэсийн тархцыг 103,000 км2 газар нутгийг хамарна гэж үнэлсэн (McCarthy 2000) бөгөөд
ихэнхдээ Алтайн өвөр говийн төв хэсэг болон Говь-Алтайн нурууны хойд хэсэгт ажиглагддаг
байна.
Монгол орны цоохор ирвэсийн тоо толгойг 500-1,000 хооронд байна гэж үнэлсэн байна
(Кларк ба бусад 2006). Монгол улсын Цоохор ирвэс хамгаалах сангийн хийсэн судалгааны
үр дүн нь (автомат камер болон GPS хүзүүвчтэй бодгалиудын шилжилт хөдөлгөөний
мониторингийн аргыг ашиглан) ХАТ-ийн талбайтай хамгийн ойрхон цоохор ирвэс
ажиглагдсан амьдрах орчин нь зүүн өмнөд зүгт ойролцоогоор 140 км зайд орших Тост,
Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газар болохыг харуулж байгаа юм (McCarthy ба
бусад 2010). ХАТ-ийн талбайгаас цоохор ирвэсийн амьдрах орчин хүртэлх зайг доорх Зураг
13-аас харна уу.
ХАТ-ийн талбай нь цоохор ирвэсийн амьдрах орчны хил дотор байрладаггүй, харин баруун
урагшаа 20 км орчимд Эдрэнгийн нуруу, зүүн хойшоо 50 км орчимд Жинстийн нуруунд
мэдэгдэж буй цоохор ирвэсний амьдрах орчин байрлаж байна (Зураг 13). ХАТ-ийн талбай
нь цоохор ирвэсийн мэдэгдэж буй амьдрах орчнуудын хооронд болон ойр байрладаг тул
ХАТ-ийн том хөхтөн амьтдын ЧАО-ны судалгааны талбай нь “үндэсний хэмжээнд устаж
байгаа ангилалд орсон зүйл” гэсэн шалгуурын хүрээнд цоохор ирвэсийн хувьд чухал
амьдрах орчин болно гэж болгоомжтойгоор авч үзсэн.
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Эх сурвалж: ОУБХХ 2019

Зураг 13 Цоохор ирвэсийн (Uncia uncia) бүс нутгийн тархац нутаг
Аргаль
Аргаль (Ovis ammon) нь ОУБХХ-ны ховордсон зүйлийн улаан дансанд дэлхийн хэмжээнд
ховордож болзошгүй гэсэн ангилалд багтах бөгөөд гол шалтгаан нь тоо толгойн бууралт
юм. Монгол оронд энэ зүйл нь бус нутгийн хэмжээнд устаж болзошгүй гэж үнэлэгдсэн
байдаг (Клар ба бусад 2006). Тиймээс энэ тайланд Аргалийг үндэсний хэмжээнд устаж
болзошгүй зүйл гэж үнэлсэн.
Аргаль нь Монгол орны зүүн хэсгээс бусад нутгаар тасархайтсан байдлаар тэгш
өндөрлөгүүд, хадан цохио, уулс, тов тодгодоор тааралддаг байсан (Harris ба Reading 2008).
Монгол орон дахь аргалийн өнөөгийн тархац нь Монгол Алтай, Говь Алтай, Зүүнгарын говь,
Алтайн өвөр говийн уулс, Алашань говь, Дорнод говийн бэсрэг уулсыг хамардаг бөгөөд
говийн бүсийн умард хэсгээс хойшлон хээрийн бүсийн өмнөд хэсэг, ойт хээр болон уулын
тайга хүртэл алаг цоог байдлаар тархдаг. Мөн Төв халхын зарим уулс, Хан хөхийн нуруу,
Хангайн нуруу, Хөвсгөлийн Арсайн гол орчим тасархайтсан популяциуд бий. Ихэнхдээ
аргаль нь 3,000-5,000 метрийн өндөрлөг бүхий уулын хээрт амьдардаг бөгөөд өвөл
доошлон нам дор газар байршдаг. Харин Монгол орны өмнөд хэсгийн илүү хуурай нутагт
харьцангуй нам дор газар байнга байршин амьдардаг (TBC and FFI 2012). Аргалийн тархац
нутаг зүүн тийш тэлж байгаа дүр зураг ажиглагдаж байгаа бол харин Монгол орны баруун
хэсэгт тоо толгой нь буурч, популяци нь улам тасархайтсаар байна (Harris and Reading
2008).
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Монгол орны аргалийн тоо толгойг ойролцоогоор 13,000-15,000 богдгаль гэж үнэлсэн
байдаг бол амьдрах орчны эзлэх талбайг нь 530,000 км2 гэж тооцоолжээ (Harris and Reading
2008). Аргалийн тооцоолсон тархац нутгийг Зураг 14-т үзүүлэв.

Эх сурвалж: Google Earth; БОАЖЯ-ны байгаль орчны мэдээллийн сан (2019)

Зураг 14 Аргалийн (Ovis ammoni) Монгол орон дахь тархац нутаг
Аргалийн амьдрах орчин болон ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд байгаа мэдээлэлд үндэслэн
үзэхэд ХАТ-ийн том хөхтөн амьтдын ЧАО-ны судалгааны талбай нь “үндэсний хэмжээнд
устаж байгаа ангилалд орсон зүйл” гэсэн шалгуурын хүрээнд аргалийн хувьд чухал амьдрах
орчин болно гэж дүгнэсэн.
Эрээн хүрнэ
Эрээн хүрнэ (Vormela peregusna) нь Монгол орны хөхтөн амьтны улаан дансанд ховордож
болзошгүй гэсэн ангилалд багтдаг. Мөн Монгол Улсын хуулийн дагуу “ховор” зүйлийн
жагсаалтад ордог . Энэ зүйлийн амьдрах орчны хил хязгаар нь зүүн өмнөд Европоос Бага
Ази, Ойрх Дорнод, Кавказ, Төв Ази, Хятадын хойд хэсэг болон Монгол орон зэрэг далайн
түвшнээс дээш 3,000 м хүртэлх өндөрлөг олон янзын газарзүйн бүс нутгийг хамардаг
(Abramov ба бусад 2016). Эрээн хүрнэ Алтайн өвөр говь, баруун талд Их нууруудын хотгор
зэрэг говь цөл бүхий бүс нутаг голдуу тохиолддог (Дуламцэрэн ба бусад 2009; Кларк ба
бусад 2006). Эрээн хүрнийн дэлхий болон Монгол орон дахь тархцыг Зураг 15-д үзүүлэв.
Газар тариалан болон идэш бологч амьтдын тоо толгой буурах зэргээс шалтгаалсан хээр
ба цөлийн амьдрах орчны хомсдол нь энэ зүйлийн популяцид хамгийн гол аюул занал
учруулж байна. Монгол оронд энэ зүйлд учирч буй өөр нэг гол аюул занал нь хааяа бусад
амьтныг барих зорилгоор тавьсан урхи, хавханд орж үрэгдэх явдал юм (Кларк ба бусад
2006). Эрээн хүрнийн тархац нутгийн хэмжээнд түүний ашиглалт ба худалдааны талаар
тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Харин Израйл улсад хууль бус агнуур нь энэ зүйлийн
популяцид учрах гол аюул занал болдог байна (Abramov ба бусад 2016).
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Эрээн хүрнэ бол нүүдэллэдэг зүйл биш тул энэ үнэлгээнд ЧАО-ны үнэлгээний судалгааны
талбайг ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийн хилээр тогтоосон (3.1.1.1-р хэсгийг харна уу). ХАТийн жижиг хөхтөн амьтдын судалгааны талбай нь (2,230 км2) эрээн хүрнийн амьдрах орчны
хил дотор байрлаж байгаа юм. Гэхдээ энэ зүйлийн дэлхий болон Монгол орон дахь өргөн
тархцыг харгалзан үзвэл ХАТ-ийн үйл ажиллагаанаас энэ зүйлд учрах аюул занал байхгүй
бөгөөд ХАТ-ийн жижиг хөхтөн амьтдын ЧАОҮ-ний судалгааны талбай нь эрээн хүрнийн
хувьд чухал амьдрах орчин болохгүй гэж үзсэн. Харин Монгол улсын амьтны тухай хуулинд
(2012) “ховор” гэсэн ангилалд орсон учраас энэ үнэлгээний хүрээнд хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсэг гэж үнэлсэн.

Эх сурвалж: ОУБХХ, 2019

Зураг 15 Эрээн хүрнэ (Vormela peregusna)-ийн дэлхийн тархац
Янгир
Янгир (Capra sibirica) нь ОУБХХ (АӨ) эсвэл Монгол орны хөхтөн амьтны улаан дансны (ХБ)
алинд нь ч ховордсон зүйл гэсэн ангилалд ороогүй. Тиймээс энэ судалгаанд устаж байгаа
эсвэл устаж болзошгүй зүйлийн шалгуурыг хангаагүй.
Махыг нь хүнсэнд хэрэглэх эсвэл трофи болгож ашиглах зорилгоор хууль бусаар,
тогтворгүй агнах явдал, малын тоо толгой ихэссэнээс амьдрах орчин нь хомсдох, байгалийн
нөөцийг ашиглах зэргийг Монгол орны янгирын популяцид хүний үйл ажиллагаанаас учрах
гол аюул заналууд гэж үзэж байна (Кларк ба бусад 2006). Янгир нь Монгол Улсын хуулинд
“ховор” гэсэн ангилалд орсон. ХАТ-ийн талбайтай хамгийн ойр орших янгирын амьдрах
орчин нь баруун урагшаа 20 км орчимд Эдрэнгийн нуруу, зүүн хойшоо 50 км орчимд байрлах
Жинстийн нуруу юм (Зураг 16).
Дээрх мэдээлэлд үндэслэн янгирыг ХАТ-ийн хувьд хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын
бүрдэл хэсэг гэж энэ үнэлгээгээр авч үзсэн.
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Зураг 16 Янгир (Capra sibirica)-ын бүс нутгийн тархац
Шувууд
Идлэг шонхор (Falco cherrug), Жороо тоодог (Chlamydotis undulata) болон Монгол хулан
жороо (Podoces hendersoni) гэсэн гурван зүйлийн шувууг устаж байгаа ба устаж болзошгүй
зүйлийн шалгуурын хүрээнд үнэлсэн. Эдгээр зүйлүүдээс жороо тоодог болон Монгол хулан
жороо хоёр ХАТ-ийн байгаль орчны суурь судалгааны явцад ажиглагдсан бол идлэг
шонхорыг энэ үнэлгээнд оролцсон мэргэжилтнүүдийн зөвлөсний дагуу үнэлгээнд
хамруулсан. Хүснэгт 4-өөс шувуудын зүйлийн чухал амьдрах орчны тодорхойлолтын үр
дүнгийн хураангуйг үзнэ үү.
Хүснэгт 4 Шувуудын зүйлийн чухал амьдрах орчныг тодорхойлох үнэлгээний хураангуй

#

1
2
3

Шинжлэх
ухааны нэр

Монгол
нэр

Falco
cherrug
Chlamydotis
undulata

Идлэг
шонхор
Жороо
тоодог
Монгол
хулан
жороо

Podoces
hendersoni

ОУБХХны
улаан
данс

Бүс
нутгийн
улаан
данс

УСБО

ЭМ

ЭМ

ЭМ

АӨ

ЭМ

Чухал
амьдрах
орчны
шалгуурыг
хангасан
эсэх

Хамгааллын
ач
холбогдолтой
БОЯБ-ын
бүрдэл
хэсгийн
шалгуурыг
хангасан эсэх

Үгүй

Тийм

Нэн ховор

Үгүй

Тийм

Ховор

Үгүй

Тийм

МУ-ын
хууль

Тайлбар: УСБА – Устаж байгаа; УСБО – Устаж болзошгүй; ЭМ – Эмзэг; АӨ – Анхааралд өртөхөөргүй; ХБ – Ховордож
болзошгүй; МД – Мэдээлэл дутмаг;
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Идлэг шонхор
Идлэг шонхор (Falco cherrug) нь ОУБХХ-ны улаан дансанд устаж болзошгүй (BirdLife
International 2017), Монгол орны шувууны улаан дансанд эмзэг (Гомбобаатар ба Монкс
2011) гэсэн ангиллаар тус тус орсон бөгөөд үндэслэл нь дэлхий болон бүс нутгийн
хэмжээнд тоо толгой буурч байгаа явдал юм. Идлэг шонхорын амьдрах орчин нь зүүн
Европоос зүүн тийш Хятад, хойд талдаа төв Сибирээс урагш Арабын хойг хүртэл тархдаг
(Зураг 17). Энэ зүйлийн дэлхийн тархац нутгийн хэмжээг 21 сая км2 гэж тооцоолжээ (BirdLife
International 2017). Дэлхийн популяцийн хэмжээг үржлийн хосын үндэсний популяцийн
үнэлгээнд үндэслэн ойролцоогоор 12,200-29,800 бие гүйцсэн бодгаль гэж үнэлжээ (BirdLife
International 2017).

Эх сурвалж: ОУБХХ, 2019

Зураг 17 Идлэг шонхор (Falco cherrug)-ын дэлхийн тархац
Идлэг шонхор нь Монгол орны ус намгархаг газар, тайга, гүн ой, элсэн манхан болон үүрлэх
ямар нэг суурь бүтэц байхгүй говь цөлийн бүсээс бусад бараг бүх нутагт далайн түвшнээс
дээш 3,500 метр хүртлэх өндөрт тохиолддог. Дээр дурдсан бүх нутгуудаар нүүдлийн үедээ
мөн дайрч өнгөрдөг (Гомбобаатар ба Монкс 2011). Монгол оронд энэ зүйлд хууль бус ба
хууль ёсны худалдаа, идэш бологч амьтдыг нь хордуулах, цахилгаан хүчдэлд цохиулах,
хүний нөлөө, амьдрах орчны хомсдол ба доройтол зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлдөг
(Гомбобаатар ба Монкс 2011).
ХАТ-ийн нөлөөллийн болон чухал амьдрах орчны үнэлгээний судалгааны талбай нь
Эдрэнгийн нурууны хойд хэсэг (мэргэжилтнүүдийн санал болгосон хамгаалалттай
газруудыг Зураг 3-аас харна уу) болон Говь гурван сайханы БЦГ-ын ихэнх хэсгээс бусад
тохиолдолд идлэг шонхорын амьдрах орчинтой давхцахгүй байгаа юм. Эдрэнгийн нурууны
эзлэх нийт талбай болон Говь гурван сайханы БЦГ-ын талбай (36,600 км2) нь тооцоолж
гаргасан идлэг шонхорын дэлхийн тархац нутгийн 0.17%-ийг эзэлж байна (Зураг 18).
Тиймээс ХАТ нь идлэг шонхорын чухал амьдрах орчинд байрлахгүй байна гэж үзсэн. Энэ
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үнэлгээнд идлэг шонхорыг Монгол орны шувууны улаан дансанд ЭМ гэсэн ангилалд орсон
учир хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсэг хэмээн авч үзсэн.

Зураг 18 Идлэг шонхорын (Falco cherrug) бүс нутгийн тархцыг ХАТ-ийн чухал амьдрах
орчны үнэлгээний талбайтай харьцуулсан байдал
Жороо тоодог
Жороо тоодог (Chlamydotis undulata) нь ОУБХХ-ны болон Монгол орны шувууны улаан
дансанд тоо толгой нь буурч байгаа учир Эмзэг гэсэн ангиллаар тус тус оржээ. Дэлхийн
хэмжээнд энэ зүйлд агнах ба барих, бүтээн байгуулалт тэр дундаа газрын тос ба байгалийн
хийн олборлолт, уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр амьдрах орчин нь хуваагдах
зэрэг томоохон аюул занал учирч байна (BirdLife International 2017). Жороо тоодгийн
дэлхийн популяцийг Арабын хойгоос зүүн тийш Монгол орны өмнөд говь цөл хүртэлх
13,200,000 км2 бүхий тархац нутагт 33,000-67,000 бие гүйцсэн бодгаль бий гэж үнэлжээ
(Зураг 19) (ОУБХХ 2019).
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Эх сурвалж: ОУБХХ 2019

Зураг 19 Жороо тоодгийн (Chlamydotis undulata) дэлхийн тархац нутаг
Монгол оронд жороо тоодогт үржлийн ба идээшилдэг газруудад нь бэлчээрийн даац хэтрэх,
үржлийн амжилтад нь уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөө,
цахилгааны утас мөргөж эндэх зэрэг томоохон аюул заналууд учирдаг байна (Гомбобаатар
ба Монкс 2011). Энэ зүйлийн Монгол орны зүүн өмнөд хэсэг байрлах Галбын говь дахь тоо
толгойг улирлаас хамаараад 0.03-0.22 бодгаль/ км2 нягтшил бүхий 200-300 бодгаль байна
гэж үнэлжээ. ХАТ-ийн ЧАОҮ-ний судалгааны талбайд жороо тоодгийн нарийвчилсан
судалгаа хийгдэж байгаагүй байна.
ХАТ-ийн ЧАОҮ-ний талбай дахь жороо тоодгийн тархац нутагт 286-581 бодгаль жороо
тоодог байна гэж үнэлэгдсэн ба энэ нь дэлхийн популяцийн үнэлгээний зөвхөн 0.01%-ийг
эзэлж байна. Хэдийгээр ХАТ-ийн нөлөөллийн бүс болон чухал амьдрах орчны судалгааны
талбай нь энэ зүйлийн дэлхийн тархац нутагтай давхцаж байгаа ч ХАТ-ийн судалгааны
талбайд байх боломжтой гэж үнэлсэн тоог харгалзан үзэхэд жороо тоодгийн чухал амьдрах
орчны шалгуурыг хангахгүй гэж үзсэн. Харин жороо тоодгийг ХАТ-д хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсэг гэж авч үзсэн. Жороо тоодгийг Монгол Улсын Засгийн
газраас “нэн ховор” зүйлийн жагсаалтад оруулсан.
Монгол хулан жороо
Монгол хулан жороо (Podoces hendersoni) нь ОУБХХ-ны улаан дансанд анхааралд
өртөхөөргүй гэсэн ангилалд багтдаг бол тоо толгой нь хязгаарлагдмал (10,000-аас цөөн бие
гүйцсэн бодгаль) гэсэн үндэслэлээр Монгол орны шувууны улаан дансанд эмзэг гэсэн
ангилалд оруулсан (Гомбобаатар ба Монкс 2011).
Монгол хулан жороо нь Монгол орны өмнөд, баруун амнөд, баруун хэсгийн говь цөлийн бүс
нутгуудад тохиолддог ба хойшоо Говь Алтай, Монгол Алтайн нурууны бэл хөндий, Их
нууруудын хотгор хүртэл тархдаг (Зураг 20).

ESIA_Чухал амьдрах орчны үнэлгээ.docx

Page 37

ЧУХАЛ АМЬДРАХ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Эх сурвалж: ОУБХХ 2019

Зураг 20 Монгол хулан жорооны (Podoces hendersoni) дэлхийн тархац
Монгол хулан жороод учрах аюул заналд мах нь эмчилгээнд тустай гэсэн буруу ойлголтоос
болж хууль бусаар агнах, энэ зүйлийн үүрлэх орчинг бүрдүүлдэг бутлаг ургамлын тоо
толгой буурах зэрэг асуудлууд багтдаг (БОАЖЯ 2014).
Монгол хулан жороо нь ОУБХХ болон Монгол орны шувууны улаан дансны алинд нь ч
ховордсон гэсэн ангилалд багтаагүй. Тиймээс энэ зүйл нь Устаж байгаа эсвэл Устаж
болзошгүй зүйлийн шалгуурыг хангахгүй гэж үнэлэгдсэн. Гэхдээ ХАТ-д хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсэг гэж авч үзсэн.
Мөлхөгч
ОУБХХ-ны улаан дансанд устаж байгаа эсвэл устаж болзошгүй гэсэн ангилалд багтсан
ямар нэг мөлхөгч амьтны зүйл энэ үнэлгээгээр тодорхойлогдоогүй. Нарийн могой (Coluber
spinalis), Могой гүрвэл (Eremias multiocellata) болон Цоохор хонин гүрвэл (Phrynocephalus
versicolor) гэсэн зүйлүүд энэ судалгааны хүрээнд үнэлэгдсэн.
Мөлхөгчдийн зүйлийн чухал амьдрах орчны тодорхойлолтын үр дүнгийн хураангуйг Хүснэгт
5-с үзнэ үү.
Хүснэгт 5 Мөлхөгчдийн зүйлийн чухал амьдрах орчныг тодорхойлох үнэлгээний хураангуй

#

1
2
3

Шинжлэх
ухааны нэр

Coluber spinali
Eremias
multiocellata
Phrynocephalus
versicolor

Монгол нэр

Бус
нутгийн
улаан
данс

Чухал
амьдрах
орчны
шалгуурыг
хангасан эсэх

МУ-ын
хууль

Нарийн могой

ХБ

Ховор

Үгүй

Хамгааллын ач
холбогдолтой
БОЯБ-ын
бүрдэл хэсгийн
шалгуурыг
хангасан эсэх
Тийм

Могой гүрвэл

АӨ

Ховор

Үгүй

Тийм

Цоохор
хонин гүрвэл

АӨ

Ховор

Үгүй

Тийм

Тайлбар: УСБА – Устаж байгаа; УСБО – Устаж болзошгүй; ЭМ – Эмзэг; АӨ – Анхааралд өртөхөөргүй; ХБ – Ховордож
болзошгүй; МД – Мэдээлэл дутмаг

Мөлхөгч амьтдын аль нь ч ОУБХХ ба Монгол орны улаан дансанд УСБА эсвэл УСБО гэсэн
ангилалд багтаагүй тул мөлхөгч амьтны зүйлүүдэд чухал амьдрах орчныг тодорхойлох
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шаардлага гараагүй. Монгол Улсын хуулиар “ховор” гэж үзсэн ба Хүснэгт 5-д жагсаасан
мөлхөгчдийн зүйлүүдийг ХАТ-ийн хувьд хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсэг гэж авч үзсэн.
Эндемик ба хязгаарлагдмал тархацтай зүйл
Тархац нутгийн нийт хэмжээ нь 50,000 км2 –аас ихгүй хуурай газрын аливаа сээр нуруутан
амьтан болон ургамлын зүйлүүдийг хязгаарлагдмал тархацтай эсвэл эндемик гэж үздэг
(ОУСК-ын ГС6-ын Удирамж 6). Хязгаарлагдмал тархацтай зүйлийн дэлхийн популяцийн
≥10% болон нөхөн үржлийн ≥10 нэгжийг тогтмол агуулдаг газрууд энэ шалгуурыг хангана.
Ургамал
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд ургадаг нь бүртгэгдсэн эсвэл ургах боломжтой бүх ургамлын
зүйлийг (66 зүйл) энэ үнэлгээнд хянаж үзсэн. Эдгээр ургамлыг Монгол оронд эндемик гэж
тодорхойлогдсон 153 гуурст дээд ургамлын жагсаалттай (Ургамал 2018) тулгаж үзсэн. Энэ
үнэлгээгээр ХАТ-ийн чухал амьдрах орчны үнэлгээний талбайд ургадаг нь мэдэгдэж буй
эсвэл ургах боломжтой хязгаарлагдмал тархацтай зүйл илрээгүй.
Шувууд
ХАТ-ийн чухал амьдрах орчны үнэлгээний талбайд хязгаарлагдмал тархацтай эсвэл
эндемик шувууны зүйл байхгүй учир энэ шалгуурыг хангахгүй юм.
Мөлхөгчид
Бүх мөлхөгчдийн зүйлийг энэ шалгуурын дагуу шалгаж үзсэний дундаас говийн махир
хуруут гекконыг (Cyrtopodion elongatus) чухал амьдрах орчны тодорхойлолтод цааш нь
нарийвчилж үнэлсэн. Энэ зүйл Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт орших Алтайн өвөр говийн
Шар хулсны баянбүрд, Ногоон цав, Ингэн хөөвөрийн хоолой, Цуглабарын нуруу зэрэг
цөлийн хадархаг цөөн хэдэн газар тохиолддог (Тэрбиш ба бусад 2006). Тус зүйлийн нийт
тархац нутгийн хэмжээг 25,500 км2 гэж үнэлсэн байдаг (Тэрбиш ба бусад 2006) тул
хязгаарлагдмал тархацтай зүйлийн шалгуурыг хангаж байгаа юм.
Энэ зүйл нь цөлийн бүсийн идэш тэжээлийн нөөц нэн хязгаарлагдмал, өвөрмөц орчинд
амьдардаг учраас хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөд маш эмзэг байдаг. Жишээ нь ган гачиг
тохиолдвол шавжийн тоо толгой буурч идэш тэжээлийн хомсдолд орох эрсдэл үүсэж
болзошгүй юм (БОАЖЯ 2014).
Энэ зүйлийн амьдрах орчны хил хязгаар, амьдрах орчны өөрчлөлтөд эмзэг гэх мэт тухайн
байгаа мэдээлэлд үндэслэн үзвэл эндемик ба хязгаарлагдмал тархацтай зүйлийн
шалгуурын хүрээнд ХАТ-ийн нөлөөллийн бүс нь говийн махир хуруут гүрвэлийг чухал
амьдрах орчинд байрладаг гэж дүгнэсэн.
Нүүдлийн ба олноор цуглардаг зүйлүүд
ЕСБХБ-ны ГШ6-ын Удирдамжид нэг зүйлийн популяцийн чухал хэсгийг тэтгэдэг газар,
тухайлбал Дэлхийн БОЯБ-ын түшиц нутгууд болон Шувууд ба БОЯБ-д чухал газруудыг
нүүдлийн ба олноор цуглардаг зүйлийн шалгуурын хүрээнд заавал тодорхойлох ёстой гэж
зөвлөдөг.
Хөхтөн амьтад
ХАТ-ийн чухал амьдрах очны судалгааны талбайд ажиглагдсан болон тохиолдох
боломжтой хөхтөн амьтны бүх зүйлийг нүүдлийн ба олноор цуглардаг зүйлийн шалгуурыг
хангаж байгаа эсэхийг хамгийн түрүүнд тодруулах зорилгоор үнэлсэн. Энэ үнэлгээнээс хар
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сүүлт зээрийг (Gazella subgutturosa) нүүдлийн гэдэг шалгуурыг хангах боломжтой гэж
тодорхойлсон. Хулан мөн нүүдлийн зүйлийн шалгуурыг хангах боломжтой боловч устаж
байгаа, устаж болзошгүй зүйлийн шалгуурыг аль хэдийн хангасан тул энэ түвшний
үнэлгээнд оруулаагүй.
Хар сүүлт зээр
Хар сүүлт зээр нь ОУБХХ-ны улаан данс болон Монгол орны хөхтөн амьтны улаан дансанд
хоёуланд нь Эмзэг гэсэн ангиллаар орсон байдаг. Энэ зүйл цөлөрхөг хээр болон цөлийн
амьдрах орчинд тохиолддог бөгөөд сайн бэлчээр, ус хайж улирлын чанартай нүүдэллэдэг.
Хэдийгээр амьдрах орчин нь хумигдаж байгаа хэдий ч хар сүүлт зээрийн тархац нь Монгол
орны баруун өмнөд хэсгээс өмнөд Кавказ хүртэл, Хятадын баруун хойд хэсэг, Казакстан,
Туркменстан, Узбекстан нэлэнхүйдээ болон Тажикстан, Иран, Пакистанийн газар нутгийн
багахан хэсгийг хамардаг (ОУБХХ 2017). Монгол орон дахь энэ зүйлийн тархац нутгийг
526,600 км2 орчим гэж үнэлсэн байдаг бөгөөд үүнд Зүүнгарын говь, Их нууруудын хотгор,
Нууруудын хөндий, Алтайн өвөр говь, Дорнод говь, Алашань говь хамаарна (Кларк ба бусад
2006) (Зураг 21).
Энэ зүйлийн популяци нь нийт тархац нутгийнхаа хэмжээнд хууль бус ан болон амьдрах
орчны хомсдолоос шалтгаалан буурч байгаа бөгөөд өнөөгийн тоо толгойн үнэлгээгээр
42,000-49,000 бие гүйцсэн бодгаль байна гэж үзжээ (ОУБХХ 2017). Дэлхий дээрх нийт хар
сүүлтийн популяцийн бараг хагас хүртэлх хувь нь Монгол оронд байна гэж үнэлжээ (Clark
et al. 2006; ОУБХХ 2017). Хамгийн сүүлд хийгдсэн тоо толгойн судалгаагаар Монгол орны
өмнөд говийн бүс нутагт 23,000 орчим бодгаль байна гэж үнэлсэн байна (Састэйнабилити
ба ЗАХН 2018). Энэ үнэлгээний үр дүн нь дэлхийн нийт хар сүүлтийн тал орчим хувь Монгол
оронд байдаг гэдэгтэй тохирч байгаа юм. ХАТ-ийн том хөхтөн амьтдын чухал амьдрах
орчны судалгааны талбай дахь хар сүүлтийн тоо толгой тодорхойгүй байна.
ХАТ-ийн том хөхтөн амьтдын чухал амьдрах орчны судалгааны талбай нь бараг бүхлээрээ
Монгол орон дахь хар сүүлтийн тархац нутагтай давхцаж байна (Зураг 21). ХАТ-ийн том
хөхтөн амьтдын чухал амьдрах орчны судалгааны талбай нь Монгол орны хар сүүлтийн
тархац нутгийн 21.7%-ийг эзэлж байна. Хэрэв дэлхий дээрх хар сүүлтийн популяцийн тал
нь Монгол оронд байдаг гэж үзвэл ХАТ-ийн том хөхтөн амьтдын чухал амьдрах орчны
судалгааны талбайд дэлхийн хар сүүлтийн попуяцын 10.9% нь байна гэсэн дүгнэлт гарч
байна. Энэ үнэлгээнд үндэслэн ХАТ нь нүүдлийн ба олноор цуглардаг зүйл гэсэн шалгуурын
хүрээнд хар сүүлтийг чухал амьдрах орчинд байрлаж байна гэж дүгнэсэн.
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Зураг 21 ХАТ-ийн судалгааны талбай ба Монгол орон дахь хар сүүлт зээрийн (Gazella
subgutturosa) тархац нутаг
Шувууд
Нүүдлийн бус зүйлийн чухал амьдрах орчны судалгааны талбайг ЧАО-ны шалгуурыг
хангах эсэх шувууны зүйлийн үнэлгээнд авч үзсэн бөгөөд учир нь судалгааны талбай нь
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүстэй ойр байрладаг, тус нутгаар нүүдэллэн өнгөрдөг эсвэл олноор
цуглардаг зүйлүүдэд нөлөө үзүүлж болзошгүй юм.
Монгол орон харьцангуй хойшоо байрладаг ба хатуу ширүүн өвөл болдгоос шалтгаалан
цөөн тооны суурин шувууны зүйлтэй. Чухал амьдрах орчны судалгааны талбайд
тохиолддог нь мэдэгдэж буй эсвэл байх боломжтой 23 зүйлийн шувуунаас 21 зүйл нь
нүүдлийн зүйл гэсэн шалгуурыг хангах эсэх талаар авч үзсэн (Хүснэгт 6). Эдгээр 21 зүйл
нь бүгдээрээ Ази тивд өргөн тархсан байдаг учраас судалгааны талбай нь тэдний дэлхийн
тархац нутгийн багахан хэсгийг бүрдүүлж байна. Бусад үлдэж байгаа нүүдлийн шувуудаас
идлэг шонхороос бусад аль нь ч устаж байгаа эсвэл устаж болзошгүй гэсэн ангилалд
хамаардаггүй. Харин идлэг шонхор нь Устаж байгаа эсвэл Устаж болзошгүй зүйлийн
шалгуурыг хангаж байна гэж 4.1.3-р хэсэгт үнэлэгдсэн.
Судалгааны талбай орчимд нүүдлийн шувууд тохиолддог нь мэдэгдэж байгаа эсвэл байх
боломжтойгоос үл хамааран Шалгуур 3-ын хүрээнд дурдсан нүүдлийн шувууд нь дэлхийн
популяцийн 1%-ийн босгыг давсан тоогоор тогтмол цуглардаг томоохон нүүдлийн зам
судалгааны талбайг дайрдаг гэсэн баримт одоогоор байхгүй байна. ХАТ-ийн бүсэд
Шувуудад чухал газар (ШЧГ) эсвэл Рамсарын конвенцид орсон ямар нэг газар байхгүй.
ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсэд хамгийн ойр байрлах Их богд уул болон Говь гурван сайханы
ШЧГ-ууд зүүн хойш 140 км, зүүн тийш 270 км тус тус зайтай (Зураг 22). Рамсарын
конвенцид орсон газар болох Нууруудын хөндий нь ХАТ-ийн талбайгаас 170 км орчимд
байрладаг (Зураг 22).
Хүснэгт 6 Нүүдлийн зүйлийн шалгуурын хүрээнд авч үзсэн нүүдлийн шувуудын зүйл
#

Шинжлэх ухаан нэр
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Buteo rufinus
Calandrella cheleensisf
Chlamydotis undulata
Corvus corax
Cuculus canorus
Emberiza buchanani
Eremophila alpestris
Falco cherrug
Fulica atra
Lanius isabellinus
Milvus migrans
Motacilla citreola
Motacilla flava
Oenanthe deserti
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Podoces hendersoni
Sturnus cineraceus
Syrrhaptes paradoxus
Upupa epops

Талын сар
Дэрсний жиргэмэл
Жороо тоодог
Хон хэрээ
Эгэл хөхөө
Хөхлөрийн хөмрөг
Эвэрт болжмор
Идлэг шонхор
Халзан түнжүүр
Тольт дунхай
Сохор элээ
Шар түрүүт цэгцгий
Өрнийн шар цэгцгий
Цөлийн чогчиго
Бүжим чогчиго
Адууч чогчиго
Мяраан чогчиго
Монгол хулан жороо
Бор тодол
Монгол ногтруу
Бөвөөлжин өвөөлж

улаан
данс
АӨ
АӨ
ЭМ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
УСБО
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ

улаан
данс
АӨ
АӨ
ЭМ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
ЭМ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
АӨ
ЭМ
АӨ
АӨ
АӨ

Үгүй
Үгүй
Нэн ховор
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Үгүй
Ховор
Үгүй
Үгүй
Үгүй

Тайлбар: УСБА – Устаж байгаа; УСБО – Устаж болзошгүй; ЭМ – Эмзэг; АӨ – Анхааралд өртөхөөргүй; ХБ – Ховордож
болзошгүй; МД – Мэдээлэл дутмаг.

Зураг 22 ХАТ-ийн чухал амьдрах орчны судалгааны талбай, Шувуудад чухал газрууд ба
Рамсарын конвенцид орсон газрууд
Дээрх мэдээлэлд үндэслэн Шалгуур 3-ын хүрээнд чухал амьдрах орчны шалгуурыг хангах
нүүдлийн эсвэл олноор цуглардаг шувуудын зүйл байхгүй гэж дүгнэсэн.
Нөлөөлөлд хэт өртсөн ба өвөрмөц экосистемүүд
Удирдамж 6-ын 79 дүгээр хэсгийн (ОУСК 2019) шаардлагуудад нийцэх ОУБХХ-ны улаан
дансанд Устаж болзошгүй эсвэл Устаж байгаа гэсэн ангилалд багтах экосистем, эсвэл
төрийн байгууллага, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, бусад
мэргэшсэн байгууллагын системтэй гүйцэтгэсэн байгаль хамгааллын төлөвлөлтөд
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үндэслэн чухал ач холбогдолтой гэж тогтоосон газрууд ХАТ-ийн ЧАОҮ-ний судалгааны
талбайд байхгүй байна. Тиймээс ХАТ-ийн ЧАОҮ-ний судалгааны талбай нь энэ шалгуурыг
хангахгүй гэж үзсэн.
Эволюцийн чухал үйл явцтай холбоотой газар нутгууд
Энэ шалгуур нь гол төлөв тодорхой нэг экологийн эсвэл эволяцын үйл явцтай холбоотой
байж болох ландшафтын физик шинж чанаруудаар тодорхойлогддог. Хэдийгээр эволюцын
чухал үйл явц нь янз бүрийн хэмжээтэй орон зайнд явагдах боломжтой боловч ГС6-ын
хүрээнд хамгийн тохиромжтой дүн шинжилгээний нэгж нь ХАТ-ийн шууд, гол нөлөөлөлд
өртөж болзошгүй газар нутаг юм (ө.х ХАТ-ийн нөлөөллийн бүсийг хамрах бага хэмжээний
дүн шинжилгээний нэгж, 3.1.1.1-р хэсгийг харна уу).
Энэ дүн шинжилгээний нэгж нь 1,230 км2 талбайг хамрах бөгөөд энд ямар нэг эндемик зүйл
эсвэл өвөрмөц эволюцын гарал үүсэлтэй зүйлийн бөөгнөрөл байгаа нь тодорхойгүй, харин
эдгээр зүйлсийг агуулсан өргөн хүрээний эко бүс нутгийн төлөөлөл юм.
Илүү том хэмжээнд (хөхтөн амьтны чухал амьдрах орчны судалгааны талбай) авч үзвэл
говийн махир хуруут геккон (Cyrtopodion elongatus) энэ шалгуурт нэр дэвших боломжтой
бөгөөд учир нь энэ зүйл нь тухайн бүс нутагт хязгаардлагдмал орчинд тархдаг. Гэхдээ
тэдгээр зүйлүүд нь эндемик ба хязгаарлагдмал тархацтай зүйлийн хүрээнд үнэлэгдсэн
бөгөөд тэдний амьдрах орчныг чухал гэж авч үзсэн.
Энэ үнэлгээнд авч үзэх зүйлийн эволюцын үйл явцлыг тэтгэдэг өөр ямар нэг зүйл эсвэл
амьдрах орчин бүхий газар нутаг (алслагдсан нуур эсвэл уул нуруу гэх мэт) судалгааны
талбайд байхгүй байна. Тиймээс ХАТ-ийн чухал амьдрах орчны судалгааны талбай нь
үнэлэгдсэн зүйлүүдийн хувьд эволюцын чухал үйл явц явагддаг чухал амьдрах орчин
болохгүй гэж үзэв.
Чухал амьдрах орчны шалгуурыг хангасан БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн
оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад нэн чухал үүрэгтэй экологийн үйл
ажиллагаа
ЕСБХБ-ны ГШ6: Удирдамж нь чухал амьдрах орчин эсвэл хамгааллын ач холбогдолтой
БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн оршин амьдрах нөхцөлийг хангахад нэн чухал экологийн
бүтэц, үйл ажиллагааны талаарх үнэлгээг хийхийг шаарддаг. Энэ ЧАОҮ-ний шаардлагыг
биелүүлэхийн тулд тухайн төсөл нь чухал БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд нь тус экологийн бүтэц,
үйл ажиллагаагүйгээр үргэлжлэн оршин амьдрах боломжгүй экологийн үйл
ажиллагаануудыг үнэлэх хэрэгтэй байдаг.
ЧАОҮ-ний судалгаа (энэ үнэлгээний 4.1-4.5 дугаар хэсэг) болон энэ үнэлгээнд оролцсон
БОЯБ-ын мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөнд үндэслэн дараах 2 зүйлийг энэ шалгуурын хүрээнд
үнэлсэн:
•

Монгол бүйлс (Amygdalus mongolica)

•

Заган ой (Haloxylon ammodendron)

Монгол бүйлс, заган ой хоёулаа Монгол хулан жороо (Podoses hendersonii) болон Жороо
тоодог (Chlamydotis undulata) гэсэн хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдэд нэн чухал амьдрах орчныг бүрдүүлдэг. Монгол хулан жороо нь цөлөрхөг хээр
болон цөлийн бүс нутагт намхан заг эсвэл Монгол бүйлс зэрэг таруу ургасан өндөр бутанд
үүрлэдэг байна (Батсайхан ба Штуббэ 2008). Монгол хулан жороо шувууны үржлийн хос
Монгол бүйлс, намхан заг модонд үүрээ засдаг. Жишээ нь Монгол орны өмнөд говьд
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сүүлийн үед хийгдсэн судалгаагаар Монгол хулан жороо зөвхөн Монгол бүйлс (142-ын 134т нь), мөн заг болон бусад төрлийн бутанд (142-ын 8-д нь) үүрлэдэг тогтоогдсон байна
(Валентин ба бусад 2017).
Заган ой нь мөн хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсэг болох цагаан гоёо
буюу цөлийн аргамжин цэцэг (Cistanche deserticola)-ний ургах орчинг бүрдүүлдэг. Цагаан
гоёо нь загийн үндэс дээр шимэгчлэн ургадаг (БОАЖЯ 2014). Заган ой нь мөн жороо
тоодгийн үржих болон амрах чухал орчныг бүрдүүлж өгдөг бөгөөд заган ойд учрах аюул нь
энэ зүйлийн амьдрах орчинд шууд нөлөөлөх юм (Гомбобаатар ба Монкс 2006).
Заг зонхилсон ургамлын бүлгэмдлүүд нь ХАТ-ийн талбайнууд болон тэдгээрийн хооронд
орших дараах газруудад таруу байдлаар тохиолдоно (Эко Трейд 2019):
•

Хөндий талбайн төв хэсэг (Haloxylon ammondendron-Ephedra przewalskiiTamarix ramosissima бүхий бүлгэмдэл);

•

Усны хайгуулын талбай дахь сайрын дагуу (Haloxylon ammodendron-Tamarix
ramossima- Reaumuria soongorica - Salsola passerine бүхий бүлгэмдэл);

•

Хөндий лицензийн талбайн хойд хэсэгт (сийрэг тархсан Haloxylon
ammondendron-Zygophyllum xanthoxylon бүхий бүлгэмдэл);

•

Цэнхэр Номин лицензийн талбай (Haloxylon ammondendron-Ephedra
przewalskii бүхий бүлгэмдэл); болон

•

Цэнхэр Номин ба Хөндий лицензийн талбай хооронд тавигдах тээврийн
замын дагуух газрууд (Haloxylon ammondendron).

Байгаль орчны суурь судалгаагаар (Эко Трейд 2019) Монгол бүйлсний хэд хэдэн бутыг
Хөндий лицензийн талбайн төв хэсэг болон Шинэжинст сумын төв хүрэх зам дагууд
тодорхойлсон.
Дээрх мэдээлэлд үндэслэн үзэхэд энэхүү үнэлгээгээр Монгол бүйлс болон заган ой нь
хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийн (Монгол хулан жороо, Жороо
тоодог, Цагаан гоёо) оршин амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай экологийн
бүтэц, үйл ажиллагаа гэсэн шалгуурыг хангаж байна.
Хамгаалагдсан газрууд
ХАТ-ийн бүс нутагт байрладаг доорх гурван хуулийн дагуу хамгаалагдсан газар байна:
•

Говийн их дархан цаазат газрын А хэсэг (зүүн урагш 27 км);

•

Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт газар (зүүн тийш 48 км);

•

Тост, Тосон бумын нурууны байгалийн нөөц газар (зүүн урагш 70 км).

Хамгаалагдсан газруудын байршлыг Зураг 3-аас харна уу.
Говийн их дархан цаазат газар
Ховордсон БОЯБ-ын зүйлүүдийн популяцийн чухал хэсгийг агуулдаг тул Говийн их дархан
цаазат газрыг (А, Б хэсэг) 1975 онд Монгол-Хятадын хилийн дагуу байгуулжээ. Монгол
Улсын Их Хурлаас 1991 онд статусыг нь дархан цаазат газар болгон ахиулсан. ГИДЦГ-ын
А хэсэг нь Баянхонгор болон Говь-Алтай аймгуудын нутагт орших ба нийт 45,149 км2
талбайг эзэлдэг. ГИДЦГ нь биологийн олон янз байдлын хувьд баялаг бөгөөд энд нийт 400
орчим зүйлийн сээр нуруутан амьтад буюу хоёр зүйлийн хоёр нутагтан, 281 зүйлийн шувуу,
91 зүйлийн хөхтөн амьтан бүртгэгдсэн байдаг.
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ГИДЦГ нь Монгол оронд төдийгүй дэлхийд ховордсон говийн баавгай-мазаалай (Ursus
arctos gobiensis), хавтгай (Camelus ferus), хулан (Equus hemionus), хар сүүлт зээр (Gazella
subgutturosa), цоохор ирвэс (Uncia uncia), аргаль (Ovis ammon), янгир (Capra sibirica) зэрэг
хөхтөн амьтдын чухал нутаг юм. ГИДЦГ-т 400 гаруй зүйлийн гуурст дээд ургамал ургадгаас
40 орчим нь эмийн ургамал байна. ГИДЦГ-ын нутаг дэвсгэрт бариулт бүйлс Amygdalus
pedunculata, тоорой буюу элдэв навчит улиас Populus diversifolia, зүүнгарын гоёо
Cynomorium soongaricum болон Allium, Ajania, Ephedra, Artemisia and Oxytropis төрлийн
олон зүйлийн ховор ургамлууд ургадаг.
ХАТ нь ГИДЦГ-ын А хэсгээс хойш 27 км зайд байрладаг.
Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт газар
Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт газрыг (ГГСБЦГ) хамгаалах ажил анх 1965 онд
Ёлын амыг улсын хамгааалтад авснаар эхэлжээ. 1965 оноос хойш 1993, 1995, 2000 онуудад
цогцолборт газрын хамрах талбайг нэмэгдүүлсэн. Ийнхүү талбайгаа тэлсээр өнөөгийн
ГГСБЦГ нь нийт 2.7 сая га талбайг хамарч байна. ГГСБЦГ нь уул, хөндий хотгор, хуурай
хээр, цөлөрхөг хээр, цөл зэрэг олон янзын БОЯБ-ын зүйлүүдийг тэтгэдэг олон төрлийн
экосистемүүдийг агуулдаг. Ойролцоогоор цогцолборт газрын 20%-ийг заган ой эзэлдэг.
Нийт 290 гаруй зүйл гуурст дээд ургамал бүртгэгдсэний 90 орчим нь тус бүс нутгийн унаган
ургамлууд байна. Тус цогцолборт газарт ховор болон устаж болзошгүй хөхтөн амьтад болох
аргаль (Ovis ammon), янгир (Capra sibirica), цоохор ирвэс (Uncia uncia), хар сүүлт зээр
(Gazella subgutturosa), эрээн хүрнэ (Vormela peregusna), хадны суусар (Martes foina), шилүүс
(Lynx lynx) болон цоохондой (Felis lybica ornata) амьдардаг.
Хөндий Алтны Төслийн талбай нь Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт газраас
баруун тийш 48 км орчим зайд байрладаг.
Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газар
Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газар (ТТБНБНГ) нь Өмнөговь аймгийн
Гурвантэс сумын нутагт оршдог бөгөөд орон нутгийн хамгаалалтаас улсын хамгаалалт руу
ангилал ахиулахаар ТНС байгуулагын (2014) өмнөд говийн бүсэд санал болгосон
газруудын нэг юм. Энэ саналын дараагаар Тост, Тосон бумбын нурууг анх удаа Монгол
Улсын Засгийн газрын 2017 оны 91 дүгээр тогтоолоор албан ёсоор байгалийн нөөц газар
ангиллаар хамгаалалтад авсан. 2019 оны 8-р сард МУ-ын Засгийн газрын 319 дүгээр
тогтоолоор хил хязгаарыг нь өргөтгөж, ховор БОЯБ-ын зүйлүүдийн амьдрах орчинг
хамгаалах зорилгоор өмнөд хилийг нь урагш сунгажээ.
ТТБНБНГ нь ОУБХХ-ны улаан данс (ЭМ) болон Монгол орны хөхтөн амьтдын улаан
дансанд (УСБО) орсон цоохор ирвэс болон түүний үндсэн идэш амьтан болох янгирын гол
амьдрах орчнуудын нэг юм. Ирвэс хамгаалах төв нь тус нөөц газарт үйл ажиллагаа
явуулдаг бөгөөд одоогоор 15 цоохор ирвэсэнд сансрын хиймэл дагуулын тусламжтай
байршлын мэдээ дамжуулдаг хүзүүвч зүүн судалж байна. (Өмнөговь аялал жуулчлал 2019).
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ЦААШДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЛХМУУД
Энэ үнэлгээгээр зургаан зүйлийн хөхтөн амьтан болон нэг зүйлийн мөлхөгчийн чухал
амьдрах орчинг тодорхойлсон. Чухал амьдрах орчны бүрдэл хэсгүүд болон үнэлгээний
үндэслэлийг Хүснэгт 7-д харуулав. Судалгаагаар мөн ЕСБХБ-ны ГШ6-д заасан
шаардлагуудын дагуу 17 зүйлийн ургамал, 2 зүйлийн хөхтөн амьтан, 3 зүйлийн шувуу, 3
зүйлийн мөлхөгч, 2 төрлийн амьдрах орчинг хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүд гэж тодорхойлсон. Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд болон
тэдгээрийн үнэлгээний үндэслэлийг Хүснэгт 8-д хураангуйлав.
Хүснэгт 7 Хөндийн Алтны Төслийн чухал амьдрах орчны үнэлгээний хураангуй
БОЯБ-ын бүрдэл
хэсэг

Монгол нэр

Чухал амьдрах орчны
шалгуур (ЕСБХБ-ны ГШ6.
14-р хэсэг)

Үнэлгээний үндэслэл

Camelus bactrianus

Хавтгай

ii. Устаж болзошгүй эсвэл
устаж байгаа зүйлд нэн
чухал амдрах орчин

Equus hemionus

Хулан

Uncia uncia

Цоохор ирвэс

Ovis ammon

Аргаль

Ursus arctos gobiensis

Мазаалай

ОУБХХ-ны УСБА зүйл
МО-ны улаан дансны
УСБО зүйл
МО-ны улаан дансны
УСБО зүйл
МО-ны улаан дансны
УСБО зүйл
МО-ны улаан дансны
УСБО зүйл
МО-ны улаан дансны
УСБА зүйл

Gazella
subgututturosa

Хар сүүлт зээр

Хөхтөн

iii. Эндемик эсвэл газарзүйн
хувьд хязгаарлагдмал орон
зайд тархсан зүйлд нэн
чухал амьдрах орчин
iv. Дэлхийн хэмжээнд чухал
ач холбогдолтой
нүүдлийн/олноор цуглардаг
зүйлийг (бөөгнөрлийг)
тэтгэдэг амьдрах орчин

ОУБХХ ба МО-ны улаан
дансны ЭМ зүйл
МУ-ын хуулинд ховор
зүйл

Мөлхөгч
Cyrtopodion elongatus

Говийн махир
хуруут гүрвэл

iv. Эндемик эсвэл газарзүйн
хувьд хязгаарлагдмал орон
зайд тархсан зүйлд нэн
чухал амьдрах орчин

50,000 км2 –ийн
хязгаарлагдмал тархцын
шалгуурыг хангаж
байгаа нь мэдэгдэж буй
амьдрах орчин

Хүснэгт 8 Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсэг
БОЯБ-ын бүрдэл
хэсэг

Монгол нэр

Чухал амьдрах
орчны шалгуур
(ЕСБХБ-ны ГШ6. 12р хэсэг)

Үнэлгээний үндэслэл

Amygdalus Mongolica

Монгол бүйлс

ii. Эмзэг зүйлүүд

МУ-ын хуулинд ховор зүйл

Amygdalus
pedunculata
Arnebia guttata

Бариулт бүйлс

МУ-ын хуулинд ховор зүйл

Толбот
бэрээмэг
Төв Азийн
лавай
Цагаан гоёо

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Ургамал

Asterothamnus
centrali-asiaticus
Cistanche deserticola
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БОЯБ-ын бүрдэл
хэсэг

Монгол нэр

Cynomorium
soongaricum
Ephedra equisetina
Bunge.
Iljinia Regelii

Зүүнгарын гоёо

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл
МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Oxytropis acanthacea

Шивлээхэй
зээргэнэ
Регелийн
будараа
Потаниний
улаан
тулам
Шивүүрт ортууз

Peganum harmala L

Эгэл өмхий өвс

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Phragmites communis

Эгэл нишингэ

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Populus diversifolia

Элдэв навчит
улиас
Нөмрөгт
банздоо
Ацан ажигана

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Zygophyllum Potaninii
Maxim.
Хөхтөн

Потанинийн
хотир

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Vormela peregusna

Эрээн хүрнэ

Capra sibirica

Янгир

Incarvillea potanini
Batal.

Saussurea involucrata
Bip
Stellaria dichotoma L

Чухал амьдрах
орчны шалгуур
(ЕСБХБ-ны ГШ6. 12р хэсэг)

Үнэлгээний үндэслэл

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл
МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл
МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл
МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

ii. Эмзэг зүйлүүд

ОУБХХ-ны ЭМ зүйл
МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл
МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

ii. Эмзэг зүйлүүд

ОУБХХ-ны УСБО зүйл

Birds
Falco cherrug

Идлэг шонхор

Chlamydotis undulata

Жороо тоодог

МУ-ын хуулинд нэн ховор зүйл

Podoces hendersoni

Монгол хулан
жороо

МУ-ын хуулинд ховор зүйл

Мөлхөгч
Coluber spinali
Eremias multiocellata
Phrynocephalus
versicolor
Амьдрах орчин

Нарийн могой

ii. Эмзэг зүйлүүд

МУ-ын хуулинд ховор зүйл

Могой гүрвэл

МУ-ын хуулинд ховор зүйл

Цоохор хонин
гүрвэл

МУ-ын хуулинд ховор зүйл

Заган ой

Монгол бүйлс бүхий амьдрах орчин

vi. Хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБын бүрдэл
хэсгүүдийн оршин
амьдрах нөхцөлийг
хангахад
шаардлагатай
экологийн үйл
ажиллагаа ба бүтэц

Нэн ховор цагаан гоёоны ургах
нөхцөлийг тэтгэхэд
шаардлагатай экологийн бүтэц
ба үйл ажиллагаа
Ховор Монгол хулан жороог
Podoces hendersoni тэтгэхэд
шаардлагатай экологийн бүтэц
ба үйл ажиллагаа

ЕСБХБ-ны ГШ6-ын 13 ба 16-р хэсгүүдэд тухайн төсөл нь хамгааллын ач холбогдолтой
БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд болон чухал амьдрах орчнуудад нөлөө үзүүлж болзошгүй
тохиолдолд зохих шаардлагуудыг тодорхойлсон байдаг. Жишээ нь хамгааллын ач
холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдэд ноцтой, сөрөг ба нөхөн сэргээх боломжгүй нөлөө
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үзүүлж болзошгүй төслүүд нь (ЕСБХБ-ны ГШ6 13-р хэсэг) доор дурдсанаас бусад
тохиолдолд аливаа төсөлтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж болохгүй гэсэн байдаг:
•

Техникийн ба эдийн засгийн хувьд өөр ямар нэг боломжит хувилбар байхгүй;

•

БОЯБ-д үзүүлэх төслийн нөлөөнөөс нийт үр өгөөж нь илүү бол;

•

ГШ10-д заасны дагуу оролцогч талуудтай зөвлөлдсөн байх;

•

Тухайн төсөл нь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийг
судалж мэдсэний үндсэнд холбогдох байгаль орчны хуулиудын хүрээнд
зөвшөөрөгдсөн;

•

Хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдэд урт хугацаанд
алдагдалгүй байх, боломжтой бол эерэг нөлөө үзүүлэх нөхцөлийг хангаж,
хэмжигдэхүйц хамгааллын үр дүнд хүрэхийн тулд нөлөөллийг бууруулах
шатлалын дагуу зохих сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнийг
хэрэгжүүлж байгаа;

ЕСБХБ-ны ГШ6-ын 16-р хэсэгт чухал амьдрах орчинд ноцтой, сөрөг ба нөхөн сэргээх
боломжгүй нөлөө үзүүлж болзошгүй төслүүдийг (16-р хэсэг) доорх нөхцөлүүдийг хангаагүй
тохиолдолд төслийн аливаа үйл ажиллагаа явуулахгүй байхыг шаарддаг.
•

Тухайн бүс нутагт БОЯБ-ын үнэ цэн багатай амьдрах орчинд төслийг хөгжүүлэх өөр
ямар нэг боломжит хувилбар байхгүй;

•

ГШ10-д заасны дагуу оролцогч талуудтай зөвлөлдсөн байх;

•

Тухайн төсөл нь хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүдийг судалж
мэдсэний үндсэнд холбогдох байгаль орчны хуулиудын хүрээнд зөвшөөрөгдсөн;

•

Төсөл нь чухал амьдрах орчин байна гэж тодорхойлогдсон БОЯБ-ын бүрдэл
хэсгүүдэд хэмжигдэхүйц хэмжээний сөрөг нөлөө учруулахгүй байх;

•

Төсөл нь үйл ажиллагааных нь нөлөөлөлд өртсөн чухал амьдрах орчинд эерэг нөрөө
ахиу үзүүлэх төлөвлөгөө боловсруулсан;

•

Төсөл нь боломжийн цаг хугацааны турш устаж болзошгүй эсвэл устаж байгаа гэсэн
статустай зүйлүүдэд эцсийн дүнд алдагдал учруулахгүй гэж урьдчилан тооцож
байгаа;

•

Амьдрах орчны статусыг үнэлэхэд чиглэсэн маш сайн, зохих ёсоор төлөвлөсөн, урт
хугацааны БОЯБ-ын мониторинг ба үнэлгээний хөтөлбөр нь үйлчлүүлэгчийн
сайжруулалтын менежментийн хөтөлбөрт нэгтгэгдэж байх;

ЕСБХБ-ны ГШ6-ын 17-р хэсэгт төслүүд нь чухал амьдрах орчны талаарх дээрх
нөхцөлүүдийг хангаж байвал тэдгээрийг сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг
боловсруулж, төслийн БОЯБ-ын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгахыг шаарддаг.
ХАТ-ийн хамгааллын ач холбогдолтой БОЯБ-ын бүрдэл хэсгүүд болон чухал амьдрах
орчнуудад үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүдийг C6. БОННҮ-ний БОЯБ-д нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний хэсэгт үнэлсэн.
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Хавсралт A: Чухал Амьдрах Орчны Үнэлгээнд
хамрагдсан зүйлүүдийн жагсаалт
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#

Шинжлэх ухааны нэр

ОУБХХ-ны
Улаан данс

Бүс нутгийн Улаан
данс

МУ дахь хамгааллын
статус

Ховордож
болзошгүй
Анхааралд
өтрөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Устаж байгаа
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Ховордож
болзошгүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Эмзэг
Үнэлгээ
хийгдээгүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Үнэлгээ
хийгдээгүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
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өртөхөөргүй
Ховордож
болзошгүй
Ховордож
болзошгүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Эмзэг

Мэдээлэл дутмаг

Үгүй

Анхааралд
өтрөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Анхааралд
өртөхөөргүй
Устаж болзошгүй
Ховордож болзошгүй
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Нэн ховор
Үгүй

Ховордож болзошгүй

Ховор

Мэдээлэл дутмаг

Үгүй
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Үгүй
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Үгүй

Анхааралд
өртөхөөргүй
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Үгүй

ХӨХТӨН АМЬТАД
1

Allactaga bullata

2

Allactaga sibirica

3

Allocricetulus curatus

4

Alticola semicanus

5

Camelus bactrianus

6

Canis lupus

7

Capra sibirica

8

Cricetulus sokolovi

9

Cricetulus migratorius

10

Crocidura sibirica

11

Dipus sagitta

12

Equus hemionus

13

Ellobius tancrei

14

Gazella subgutturosa

15

Ursus arctos gobiensis

16

Hemiechinus auritus

17

Lasiopodomys brandti

18

Lepus tolai

19

Meles leucurus

20

Meriones meridianus

21

Microtus gregalis

22

Meriones unguiculatus

23

Mustela altaica

24

Mustela eversmanni

25

Phodopus campbelli

26

Phodopus roborovskii

27

Pygerethmus pumilio

28

Ochotona dauurica

29

Otocolobus manul

30

Ovis ammon

31

Salpingotus crassicauda

32

Stylodipus andrewsi

33

Uncia uncia
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Vormela peregusna
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МӨЛХӨГЧИД
1 Alsophylax pipiens
2 Bufo raddei
3 Coluber spinali
4 Cyrtopodion elongatus
5 Elaphe dione
6

Eremias multiocellata

7 Eremias argus
8 Eremias przewalskii
9 Gloydius halys
10 Phrynocephalus versicolor
11 Psammophis lineolatus
12 Teratoscincus przewalskii
ШУВУУД
1

Bucanetes mongolicus

2

Buteo hemilasius

3

Buteo rufinus

4
5

Calandrella cheleensisf
Chlamydotis undulata

6

Corvus corax

7

Cuculus sp

8

Emberiza buchanani

9
10

Eremophila alpestris
Falco cherrug

11

Fulica atra

12

Lanius isabellinus

13

Milvus migrans

14

Motacilla citreola

15

Motacilla flava

16

Oenanthe deserti

17

Oenanthe isabellina

18

Oenanthe oenanthe
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19

Oenanthe pleschanka

20

Podoces hendersoni

21

Sturnus cineraceus

22

Syrrhaptes paradoxus

23

Upupa epops

УРГАМАЛ
Achnatherum splendens (Trin.)
1
Nevski.
2

Ajania fruticulosa

3

Allium Mongolicum Rgl.

4

Allium polyrrhizum Turcz. Ex. Rgl.

5

Amygdalus Mongolica Maxim.

6

Amygdalus pedunculata

7

Anabasis brevifolia C.A.Mey

8

Arnebia fimbriata Maxim

9

Arnebia guttata Bge.

10

Artemisia frigida Willd.

11

Artemisia pectinata

12

Artemisia xerophytica

13
14

Asterothamnus centrali-asiaticus
Novopokr.
Atraphaxis pungens (M.B) Jaub.
Et Spach

15

Bassia dasyphylla Fisch ex Mey

16

Calligonum mongolicum Turcz

17

Cancrinia discoides (Ldb.) Poljak.

18

Caragana Leucophloea Pojark.

19

Chenopodium album

20

Chenopodium frutescens

21

Cistanche deserticola Ma.

22

Cistanche salsa C.A.Mey

23

Convolvulus Ammanii Desr.

24

Convolvulus fruticosus Pall.

25

Convolvulus Gortschakovii Desr.

26

Corispermum mongolicum
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27

Cynomorium songaricum Rupr.

28

Dontostemon Integrifolius
C.A.Mey

29

Echinops Gmelinii

30

Ephedra Przewalskii Stapt.

31

Ephedra equisetina Bunge.

32

Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey.

33

Goniolimon speciosum (L.) Boiss.

34

Halogeton glomeratus

35

Haloxylon ammodendron
C.A.Mey

36

Iljinia Regelii (Bge.) kor.ex Shishk

37

Incarvillea potanini Batal.

38

Kalidium foliatum (Pall.) Moq.

39

Lagochilus ilicifolius Bge.

40

Micropeplis arachnoidea

41

Nitraria sibirica Pall.

42

Nitraria sphaerocarpa.

43

Oxytropis acanthacea

44

Peganum harmala L

45

Phragmites communis

46

Populus diversifolia

47

Ptilagrostis Pellotii (Danguy.)

48

Ptilotrichum canescens C.A.Mey

49

Reaumuria soongarica (Pall.)
Maxim.

50

Rheum nanum Sievers

51

Salsola arbuscula

52

Salsola collina

53

Salsola Laricifolia Turcz. e Litv

54

Salsola passerina Bge.

55

Salsola pestifera

56

Saussurea involucrata Bip

57

Stellaria dichotoma L

58

Stipa glareosa P.Smirn
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59

Stipa gobica Roshev

60

Sympegma Regelli Bge.

61

Tamarix ramosissima Ldb.

62

Zygophyllum Potaninii Maxim.

63

Zygophyllum Rosovii)

64

Zygophyllum xanthoxylon (Bge.)
Maxim
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