ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН БҮС
НУТГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТӨСӨЛ
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2019 он 12 сар

Монгол Улсын болон Олон улсын бодлого
Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний
тухай хууль

Энэхүү тайлан нь:

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага нь тодорхой
бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа
төсөлд энэ хуулийн 3.1.5-д заасан
үнэлгээг
эрх
бүхий
мэргэжлийн
байгууллагын оролцоотойгоор хийнэ.

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын 2014
оны 04 сарын 10 өдрийн А-117 дугаар
тушаалаар батлагдсан аргачлал

ОУСК-ийн шилдэг туршлагууд

Байгаль орчны нөлөөллийн
үнэлгээний журам
Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр
тогтоолын 2 дугаар хавсралт

Байгаль орчны стратегийн
болон хуримтлагдах
нөлөөллийн үнэлгээ хийх
аргачлал

Олон улсын туршлага
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний
гарын авлага, 1999. Канадын байгаль
орчны үнэлгээний газарт зориулан
бэлтгэсэн

Сайн туршлага: Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ
болон менежмент: Шинээр үүсэж буй зах зээл дэх
хувийн секторуудад зориулсан гарын авлага, ОУСК,
2013

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ гэж юу вэ?
• БОНБҮТухай хуулийн 3.1.5: “Хуримтлагдах нөлөөллийн
үнэлгээ” гэж тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээс хүн амын
эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа хам болон давхардмал сөрөг
нөлөөллийг тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах арга
хэмжээ тогтоохыг;

• Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал: “...Хөгжлийн
бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, аливаа төслийн
өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн үйл ажиллагааны үр дүнд
тодорхой бүс нутаг,” “... дэвсгэрийн байгаль орчин, нийгэм,
хүний эрүүл мэндэд учирсан болон цаашид учруулж
болзошгүй” “... хам сөрөг нөлөөллүүдийн эх үүсвэрүүдийг
тодорхойлох, тэдгээрийн тархалт замналуудыг үнэлэх, үр
дагавруудыг бууруулах, арилгах арга хэмжээг тогтоох үндсэн
зорилготой үйл явц юм.”

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийгдэх
шаардлага
• Монгол улсын Засгийн газар Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж,
Стратегийн болон байгаль орчны үнэлгээний олон улсын
шилдэг туршлагууд, Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг
(ХНҮ) хийхээр тусгасан.
• Монгол улсын анхны хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний
тайлангуудын 2 нь Багануур болон Таван Толгойн нүүрсний
уурхайн бүс нутгуудад гүйцэтгэгдэж байгаа.
• "Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
төсөл" (УУДБХОДТ) -ийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын (хуучнаар Байгаль орчин,ногоон хөгжил, аялал
жуулчлал) яамны дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн банкны
санхүүжилтээр энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Тайлангийн зорилго
Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн ХНҮ-ын зорилгууд:

1

Таван толгойн уурхайгаас үзүүлэх хуримтлагдах
нөлөөлөл

2

Бүс нутгууд дахь бусад төсөл, үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор үүсэх хуримтлагдах нөлөөллөөс
үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх

Бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг
боловсруулах үе шат
Үе шат I. Цаг хугацаа, орон зайн хил хязгаарыг тогтоох

Үе шат II. Байгаль орчин, нийгмийн чухал бүрэлдэхүүн
хэсэг болон төслүүдийг сонгох
Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Үе шат IV. Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх
Үе шат V. Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө, зөвлөмж
боловсруулах

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ

Байгаль орчин, нийгмийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг сонгох
• Орчны агаарыг бохирдуулагч тоосны чанарт уурхайнуудын үйл
ажиллагаа нөлөөлдөг.
• Газрын доорх усны нөөцийг үйлдвэрлэлд ашиглах хэрэгцээ
шаардлага их байдаг.
• Газар эвдрэхээс гадна ихээхэн талбайд хөрс, ургамлын бүрхэвч
нөлөөлөлд өртсөний улмаас зэрлэг ан амьтдын амьдрах
орчин, малын бэлчээр устсан.
• Зэрлэг ан амьтад дайжих, амьдрах орчин алдагдсан.
• Бохирдол нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор өвчлөлийн
тохиолдлуудад амьсгалын зам, хоол боловсруулах эрхтэн
тогтолцооны өвчин давамгайлах.
• Ажил эрхлэлт, орлого тогтворгүй.

Төслийн нөлөөллийн бүсийг тогтоох

Бүс нутагт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүд
№
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
8c
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Төслийн төрөл
Уурхай
Уурхай
Уурхай
Уурхай
Үйлдвэр
Үйлдвэр
Үйлдвэр
Үйлдвэр
Үйлдвэр
Үйлдвэр
Үйлдвэр
Эрчим хүч
Эрчим хүч
Зам
Зам
Зам
Зам
Дэд бүтэц
Эрчим хүч
Суурьшил
Суурьшил
Суурьшил
Суурьшил
Суурьшил

Төслийн нэр
Таван Толгой ХК
Ухаа худаг
Эрдэнэс-Таван Толгой
Оюу толгой
Ухаа худаг
Таван Толгой ХК
Таван Толгой
Таван Толгой
Таван Толгой
Ухаа худаг
Зайрмагтай нүүрс коксжуулах үйлдвэр
Ухаа худаг ЦС
Таван Толгой ЦС
Таван Толгой- Цагаан хад зам
Цагаан хад - Гашуун сухайт – Ганц боомт
Оюу толгой- Таван Толгой зам
Таван Толгой – Гашуун сухайт төмөр зам
Орхон-Говь төсөл
Цэций салхин станц
Ханхонгор сум
Цогтцэций сум
Баян-Овоо сум
Ханбогд сум
Даланзадгад сум

Эзэмшигч
Таван Толгой ХК
Энержи ресурс ХХК
Эрдэнэс-Таван Толгой
Оюу толгой ХХК
Монголиан майнинг корпорац (MMC)
Таван Толгой ХК
Таван Толгой ХК
Эрдэнэс-Таван Толгой
Эрдэнэс-Таван Толгой
Монголиан майнинг корпорац (MMC)
Enk LLC.
Монголиан майнинг корпорац (MMC)
MCS Energy

Клин Энержи Ази

Хүчин чадал
15 сая тонн
15 сая тонн
20 сая тонн
15 сая ROM
300,000 ROM
5 сая ROM
30сая ROM
15 сая ROM
300,000 тонн
18 мВт
450 мВт
245 км
25 км
220 км

Төлөв
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Төлөвлөгдөж буй
Төлөвлөгдөж буй
Төлөвлөгдөж буй
Төлөвлөгдөж буй
Төлөвлөгдөж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Төлөвлөгдөж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Төлөвлөгдөж буй
Төлөвлөгдөж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй
Хэрэгжиж буй

Бүс нутагт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн байршил

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн – Агаарын чанар

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Усны нөөц

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Усны нөөц

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Газар болон хөрсөн бүрхэвч

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Биологийн олон янз байдал

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Хүний эрүүл мэнд

Үе шат III. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний гол
үр дүн - Нийгэм-эдийн засаг

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний
тухай ОУСК-ийн зааварт “БОННҮ, ХНҮ-ний
бүрэлдэхүүн хэсэг бол нөлөөллийн үр
дагаврыг
тодорхойлох
ба
үүнийг
үнэлгээний төгсгөлд хийдэг. Нөлөөлөл
буруулах арга хэмжээг тооцсоны дараа
нөлөөллийн үр дагаварт дүн шинжилгээ
хийдэг” гэж дурдсан байдаг.
ОУСК (2013) Сайн туршлагын гарын авлага – ХНҮ ба удирдлага:
Хөгжиж буй орнуудын хувийн секторт зориулсан удирдамж

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Агаарын чанар

1
2

3

Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Орчны агаарт
тоосжилт
нэмэгдэх

Шороон замаар
тээвэрлэлт
хийх, нүүрс
боловсруулах,
олборлолт хийх

Хүлэмжийн
хий
ялгаруулах

Малтмал түлшний
шаталтаас орчны
агаарт цацагдах
нүүрстөрөгчийн
исэл (СО2)

Нүүрсний
үеэс ялгарах
хий (метан)

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

Их

Дунд*

NA

Үр дагавар

Их

Дунд*

NA

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Багаас дунд

Дунд

(тоосжилт 608-990%
хүрдэг
Цагаан хадаас бусад
газруудад)

(нөлөөллийн үр
дагавар их хэвээр
байх Цагаан хадаас
бусад газруудад)

NA

NA

NA

NA

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх Усны нөөц
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

4
5

6
7

Сайрын
гольдролыг
хөндөж гадаргын
урсац бүрэлдэх
боломжийг
бууруулах
Усны түвшин
доошлох, бага
гүний уст
давхаргын
тогтвортой байдал

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

Нүүрсний уурхай,
дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт

Уурхайн ус
шавхалтын дунд
үүссэн түвшний
бууралт

Үр дагавар

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Дунд

Дундаас
их

Бага

Бага

Дундаас
их

Дундаас
их

Бага

Дунд

Усны чанарын
өөрчлөлт

Янз бүрийн уст
давхарга холилдох,
усны эрдэсжилт

Их

Ихээс
маш их

Бага

Дундаас их

Гүний усны
хэрэгцээ өсөх

Олборлолт,
нүүрс
боловсруулалт

Их

Их

Бага

Дунд

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Газар болон хөрсөн бүрхэвч
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

8

9

Бэлчээрийн
талбай
хумигдах

Олборлолт,
тээвэр

Хөрсний
доройтол

Тээвэрлэлтээс
үүдэлтэй
хөрсний элэгдэл,
доройтол

Бага

Дунд

Үр дагавар

Дунд

Дунд

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Бага

Бага

Бага

Дунд

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Биологийн олон янз байдал
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

10
11

Ургамал
хөндөгдөх

Уул уурхайн үйл
ажиллагаа амьдрах
орчныг сүйтгэнэ

Бүс нутгийн
зэрлэг амьтад

Уул уурхайн үйл
ажиллагаа
амьдрах орчныг
хуваасан

Их

Их*

Үр дагавар

Их

Их

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Дунд

Дунд

Дунд

Дунд

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Хүний эрүүл мэнд
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

12
13

14

Халдварт бус
өвчин
нэмэгдэх

Халдварт
өвчин
нэмэгдэх
Эрүүл мэндийн
үйлчилгээ
хангалтгүй
байх

Байгаль орчны
нөхцөл,
доройтол

Үр дагавар

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Их

Их

Багаас дунд
/Үүнд Цагаан хад
орохгүй/

/Үүнд Цагаан хад
орохгүй/

Хүн амын тоо
нэмэгдэх,
эмнэлгийн
үйлчилгээний
ачаалал ихсэх

Их

Их

Дунд

Дунд

Шилжин
ирэгсэд

Их

Их

Дунд

Дундаас их

Дунд

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Нийгэм-эдийн засаг
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

15

Бүс нутгийн
эдийн засаг

АМНАТ, татвар,
НД, газар, тусгай
зөвшөөрлийн
төлбөр (эерэг
нөлөө)

Бүс нутгийн
эдийн засгийн
уналт (эрсдэл)

Шууд,
шууд бус
эерэг
нөлөөлөл
дунд зэрэг

Маш
багаас
дунд

Үр дагавар

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Их (Эерэг)

Сайжруулах
тодорхой арга
хэмжээ
байхгүй

Их (Эерэг)

Дунд

Бага

Бага

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Нийгэм эдийн засаг
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Үр дагавар

Нөлөөллийн хэмжээ

Дунд

Дундаас
их

Сайжруулах
тодорхой арга
хэмжээ байхгүй

Их (эерэг)

Ажил эрхлэлт
өсөх (эерэг
нөлөөлөл)

Маш их

Дундаас
их

Сайжруулах
тодорхой арга
хэмжээ байхгүй

Их (эерэг)

Орлого буурах
(эрсдэл)

Дундаас их

Их

Бага

Дунд

Гэрээ, хэлцэл,
тендер
(эрсдэл)

Дундаас их

Их

Маш бага

Дунд

Нөлөөллийн хэмжээ
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Малчин
өрхүүд, орон
нутгийн иргэд,
бизнесийн
байгууллагууд
ын орлогын
түвшин

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа

Орлого өсөх
(эерэг нөлөөлөл

Үр дагавар

Хуримтлагдах нөлөөллийн үр дагаврыг үнэлэх –
Нийгэм эдийн засаг
Хуримтлагдах
нөлөөлөл

17

18

Газар
ашиглалт

Хүн амын
өсөлт,
шилжилт
хөдөлгөөн

Нөлөөллийн гол эх
үүсвэр
Газар ашиглалтаас
үүдсэн биет болон
эдийн засгийн
нүүлгэн
шилжүүлэлт

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авахаас өмнө
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Нөлөөлөл бууруулах арга
хэмжээ авсны дараа
Нөлөөллийн хэмжээ

Үр дагавар

Дундаас их

Их

Их

Их

Нүүлгэн
шилжүүлэлтэд
өртсөний улмаас
бэлчээрийн даац
хэтрэх

Маш их

Маш их

Дунд

Дунд

Орон нутгийн
иргэдийн
амьжиргаа
муудна

Дунд

Их

Дунд

Дунд

Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө

Агаарын чанарт үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ

Биологийн олон янз
байдал болон амьдрах
орчинд үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ

Усны нөөцөд үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ

Хүн амын эрүүл мэндэд
үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Газар болон хөрсөнд
үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Орон нутгийн иргэдийн
амьжиргааны түвшинд
үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ

Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө

О
Х
Х
Х

ОРОЛЦОО
Мэдээлэл цуглуулах, нөлөөллийг урьдчилан таамаглах зорилгоор олон
нийттэй хамтран ажиллах
ХАМТРАХ
“Таван толгойн нэгдсэн зөвлөл” байгуулах
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
Хамтын оролцоотой нөлөөллийг бууруулах, арилгах, нөхөн сэргээх,
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ авах

ХЯНАХ
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, сайжруулах

Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө

ТӨР

ИРГЭД

ОРОН НУТАГ

АЖ АХУЙН НЭГЖ

Газар, хөрсөн
бүрхэвч

•Тээврийн нэгдсэн төлөвлөлтийг боловсруулах байдлаар
газрын төлөвлөлтийг сайжруулах
•Төсөл хэрэгжүүлэгчид орон нутгийн засаг захиргаатай
хамтран авто замуудын бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах,
тоосжилтыг багасгах арга хэмжээг авах.
•Орон нутгийн удирдлагын дэмжлэгтэйгээр малчдын
бэлчээрийн менежментийг хөгжүүлэх

•Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтдын нөлөөллөөс
урьдчилан сэргийлэх, мониторинг хийх
•Замын харуулын постуудыг байрлуулж, хулгайн
анчдад хяналт тавьж ажиллах
•Уул уурхайн компаниуд газрын эвдрэлийг дотооддоо
бүртгэж, хянаж, газрын эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх,
нөлөөллийг бууруулахын тулд газар хөндөх
зөвшөөрлийн механизмыг нэвтрүүлэх, ховор амьтан,
ургамлын зүйлийг нөхөн сэргээх

•Засгийн газар дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад хөрөнгө
оруулалт хийж, шаардлагатай бусад төслүүдийг дэмжих
•Орон нутгийн засаг захиргаа нь нутгийн оршин суугчдыг
сургалт хөтөлбөрт дахин сургах, хамруулахад анхаарч, төсөл
хэрэгжүүлэгчидтэй хамтран ажиллах ёстой
•Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний талаар орон нутгийн
болон бүс нутгийн удирдлагуудтай зөвлөлдөх, хамтран
хэрэгжүүлэх

Нийгэм-эдийн
засаг

•Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд
чиглэсэн дорвитой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, тооцоолж буй хүн амын
шилжилт хөдөлгөөнийг харгалзан хэрэгцээг хангахын тулд орон
нутгийн засаг захиргаа, төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй зөвшилцөж эрүүл
мэнд, эмнэлгийн үйлчилгээний төсвийг нэмэгдүүлэх
•Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийг
хамгаалахад хувь хүний хандлагыг өөрчлөх зорилготой сургалт,
семинар зохион байгуулах замаар оршин суугчдыг уурхайн
нөлөөллийн бүсээс гаргахыг дэмжих арга хэмжээ авах.

Хуримтлагдах
нөлөөллийн
менежментийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх
гол арга
хэмжээнүүд

Биологийн олон
янз байдал

Эрүүл мэнд

•Газрын доорх усан дахь нөлөөллийг урьдчилан таамаглах, мэдээлэл
цуглуулах зорилгоор хяналтыг эрчимжүүлэх
•Бага гүний газрын доорх усны чанар болон хэмжээний
мониторингийн ажлын хэсэг байгуулахдаа нутгийн иргэдэд түшиглэх
зарчмыг баримтлан бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанд өртсөн
малчдыг хамруулах
•Ус хэмнэх технологи нэвтрүүлэхийг дэмжих санхүүгийн болон эрх
зүйн механизмыг эрэлхийлэх

•Оролцогч талууд: Зөвлөлдөх уулзалт, хэлэлцүүлгийг явуулж, үүрэг
хариуцлагын талаар тохиролцоонд хүрэх
•Уул уурхайн компаниуд: Тоосжилтыг хянах үйл ажиллагааны
журмыг орон нутгийн удирдлага, иргэдэд мэдээлэх
•Уул уурхайн компаниуд: Эрчим хүчийг илүү үр ашигтай ашиглах
боломжийг нэмэгдүүлэх, бий болгох
•Орон нутгийн захиргаа: Ачааны машиныг шороон замаар явахыг
хориглохын тулд хүч нэмэгдүүлэн ажиллах

Усны нөөц

Агаарын чанар

Нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө

Монгол улсын засгийн газарт өгөх зөвлөмж
БҮС НУТГИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ
•
•

Цогтцэций сумын төвийг хатуу
хучилттай авто замын сүлжээнд
холбох.
Төмөр замын асуудлыг
шийдвэрлэх.

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ
САЙЖРУУЛАХ
•

Нүүлгэн шилжүүлэлттэй
холбоотой хууль, эрх зүйн
орчныг боловсронгуй
болгох.

УЛСЫН ТӨСВИЙН БОДЛОГО
Цогтцэций сумын төрийн
үйлчилгээний дутмаг байдалд дүн
шинжилгээ хийж, шаардлагатай
мэргэжилтэн, орон тоогоор хангах
зорилгоор орон нутгийн төсвийг
нэмэгдүүлэх.

УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН
МЕНЕЖМЕНТ
•

•

Уул уурхай, Хүнд үйлдвэрийн яамны зүгээс
нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах технологи
нэвтрүүлэх явдлыг бодлогоор дэмжих
шаардлагатай.
Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаанд өгөх зөвлөмж
4
Таван толгой-Гашуун сухайт
чиглэлийн нүүрс тээврийн
замын гадаргын усны эх
үүсвэр болон зэрлэг амьтдын
шилжилт хөдөлгөөнийг
хамгаалах тулгамдсан
асуудлуудыг шийдвэрлэх

1

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа
БОАЖЯ, ЗТХЯ-тай хамтран улсын
төсвөөс судалгааны ажлын
хөрөнгө гаргуулан судалгаа хийх

3

2
Таван толгой-Гашуун
сухайтын нүүрсний тээврийн
авто замын ан амьтдын
гарцын боомтыг барихад
шаардагдах зардлыг
хуваарилах

Замын хяналтын
постыг Таван
толгой-Гашуун
сухайт чиглэлийн
хатуу хучилттай
нүүрс тээврийн зам
болон бусад гол
чиглэлийн шороон
замууд дээр /Чойр,
Даланзадгад, ЦогтОвоо чиглэлийн/
байгуулах

Сумдын засаг захиргаанд өгөх зөвлөмж
Нийгмийн асуудал

Нүүлгэн шилжүүлэлт
ЭТТ хамтран оршин суугчдыг шууд нөлөөллийн
бүсээс гаргах шинээр суурьшуулах газарт газар олгох,
нөлөөллийн бүс дэх малчин өрхүүдэд бэлчээр,
бууцны газар заан өгч, худаг уст цэгийг байгуулах
арга хэмжээг авах, төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй
бодлогын түвшинд хамтран ажиллах;

Бүс нутгийн хөгжлийн давуу болон чадавхыг үр
дүнтэй ашиглаж, хөдөлмөр эрхлэх шинэ
боломжийг бий болгоход жижиг, дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгтэй.

01
02

Газар
•

Агаарын чанар
• Цогтцэций сумын төвд мэргэжлийн боловсон
хүчин, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан
Агаарын чанарын албыг байгуулж ажиллуулах
• “Таван толгойн бүс нутаг дахь Агаарын
бохирдлыг
бууруулах
төлөвлөгөө”
боловсруулан хэрэгжилтийг хангах

Хог хаягдал
Таван толгойн бүс нутгийн Хог хаягдлын
менежментийн нэгдсэн төлөвлөгөөг
боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай

03
•

04

Уурхайн хаалтын болон нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөө боловсруулахыг уул уурхайн
компаниудаас шаардах, нөхөн сэргээлтийн
чанарт хяналт тавьж ажиллах.
Газрын эвдрэлийг бууруулахын тулд газар
зохион байгуулалт төлөвлөлтийг сайжруулах
ялангуяа зам тээврийн төлөвлөлтийг бүтээн
байгуулалтын үйл ажиллагаатай уялдуулах

Эрүүл мэнд

05
06

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэргэжлийн,
мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, эмч,
мэргэжилтнүүдийн тогтвортой, урт хугацааны
хөдөлмөр эрхлэлтийг хангах нөхцөлийг
сайжруулах.

Уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэгчдэд өгөх зөвлөмж
“Таван толгойн нэгдсэн
зөвлөл” байгуулах хэрэгтэй
бөгөөд зөвлөлийн
удирдлага, менежментийг
зохион байгуулж,
удирдлагын мөчлөгийг
тодорхойлох хэрэгтэй.

Хуримтлагдах нөлөөллийн
давхардал, хосолсон шинж
чанар дээр үндэслэн бүс
нутгийн Байгаль орчин,
нийгмийн менежментийн
нэгдсэн төлөвлөгөө,
шаардлагатай төсөв
боловсруулж хэрэгжүүлэх
шаардлагатай

Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах, Бүс нутгийн хяналт
шинжилгээ хөтөлбөр, тухайн
бүс нутагт нарийвчилсан
гидрогеологийн судалгаа, 3P
хөтөлбөрийг орон нутгийн
удирдлага, оршин суугчидтай
хамтран хийх шаардлагатай

Tаван толгойн бүс нутгийн
хэмжээнд эвдэрсэн газрын
тооллого явуулж, түүний үр дүнд
үндэслэн Бүс нутгийн нөхөн
сэргээлтийн нэгдсэн төлөвлөгөө
боловсруулах ажлыг зохион
байгуулах.

Уул уурхайн компаниудын
хамтын ажиллагааны бүс
нутгийн мэдээлэл цуглуулах,
менежментийг ТТ хорооноос
боловсруулсан БОМТ-ийг, ГалбаДолоод-Өөшийн усны сав
газрын усны менежментийн
нэгдсэн төлөвлөгөөг харгалзан
боловсруулах шаардлагатай

Орон нутгийн худалдан авалт,
ханган нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх,
иргэний нийгмийн байгууллагуудтай
хамтран ажиллах, орон нутгийн
бизнесийг дэмжих; Тэдний дуу
хоолой, санал бодолд хүрч,
шийдвэрлэхийн тулд орон нутгийн
ТББ-уудтай хамтын ажиллагааг
хөгжүүлж, хадгалах.

Бүсчилсэн хөгжлийн
төлөвлөгөө
боловсруулж, оролцогч
талуудын оролцоо,
зөвлөгөөнийг тогтмол
хийх.

Усны сав газрын
удирдлагатай хамтын
ажиллагаа байгуулж,
Галба-говийн бүсийн
усны менежментийн
төлөвлөгөөний хүрээнд
ажиллана

Орон нутгийн оршин суугчдад өгөх зөвлөмж
Үйлдвэр технологи бүхий салбарт ажиллах
мэргэжил, боловсролд суралцах, өөрийгөө
хөгжүүлэх, хөдөлмөрийн болон эрх зүйн сахилга
бат эзэмшиж, эрх ашгаа шударгаар хамгаалах,
орлогыг шударгаар олох харилцаанд суралцах;

Бүтээн
байгуулалт,
үйлдвэрсуурьшлын
бүсийн
хэтийн
төлөвлөлтийн
талаарх
мэдээлэлтэй танилцаж, мал аж
ахуйг тогтвортой хөгжүүлж болох
газар бэлчээрийг сонгон шинээр
нутагшил үүсгэхэд тулгамдсан
асуудлыг (худаг ус) холбогдох
шугамаар шийдүүлэх

“Таван толгойн нэгдсэн зөвлөл”,
орон нутгийн удирдлагатай урт
хугацааны
туршид
ханган
нийлүүлэх гурвалсан гэрээ хийх;

Өөрсдийн өмч хөрөнгө, амьжиргаа, эрүүл
мэндээ хамгаалахад нь туслахын тулд засгийн
газрын төлөөлөл, нутгийн захиргаа, уул
уурхайн операторыг олон талт хэлэлцүүлэгт
татан оролцуулах хэрэгтэй

Дүгнэлт
АГААРЫН ЧАНАР
Бүс нутгийн хэмжээнд явагдаж буй бүтээн
байгуулалтаас хуримтлагдах нөлөөлөл нь
нүүрс тээврээс ялгарах тоосжилт (TSP,
PM10, and PM2.5) -оос үүдэлтэй хүний
эрүүл мэндийн нөлөөлөл юм.

НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСАГ

01
02

06

УСНЫ НӨӨЦ
Бүс нутгийн хэмжээнд уул уурхайн
төслүүдээс газрын доорх усанд нөлөөлөх
нөлөөлөл Дунд зэрэг байх боловч
хуримтлагдан нөлөөлөл нь Их зэрэгт
үнэлэгдсэн.

03

ГАЗАР
Ихэнх төслүүдийн барилгажилт, ашиглалтын
үйл ажиллагаатай уялдан бэлчээрийн газар түр
болон эргэж сэргэхээргүй болж өөрчлөгдөнө.
Хуримтлагдах нөлөөллийн анхдагч шалтгаан нь
газрын гадаргыг хөндөх юм.

05
04

Судалгаанд оролцогчдоос уул уурхайн үйл
ажиллагаа эхлэхээс өмнө болон эхэлсний дараа
2015 онд амьжиргааны түвшин ямар байсан талаар
асуухад өөрчлөлт гараагүй гэж 36%, бага зэрэг
дордсон гэж 27%, сайжирсан гэж 9% нь хариулжээ.

ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД
Бүс нутгийн хөгжлийн дүнд бий болох хуримтлагдах
нөлөөлөл нь эрүүл мэндийн системд хүндрэл учруулж
болзошгүй байна. Мөн байгаль орчны доройтлоос
үүдэлтэй агаарын бохирдолтой холбоотой өвчлөлийн
тоо нэмэгдэх хандлагатай байна.

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ
Таван толгойн бүс нутагт 2004 оноос хойш
эрчимжсэн уул уурхай, тээвэр, үйлдвэрлэл, хүн
амын
шилжилт
хөдөлгөөн
зэрэг
үйл
ажиллагаанууд нь тус бүс нутгийн биологийн төрөл
зүйлийн амьдрах орчинд ихээхэн хэмжээний
нөлөөлөл үүсгэснийг судалгаа, хэлэлцүүлгийн
явцад олж тогтоосон байна.

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

