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ТОВЧИЛСОН ҮГС 

АЯХХМТ Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

АЧМТ Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

БОЯБҮАТ Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОЯБҮМХ 

Биологийн олон янз байдлын үнэлгээ, хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөр 

БОЯБМТ Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

БТБМТ Бизнесийн тогтвортой байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

ХДХЗО Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсман 

БҮТЗМТ 

Биологийн Үндсэн Төрөл Зүйлийн Хяналт шинжилгээний 

Төлөвлөгөө 

СӨ Соёлын өв 

ТИГ Төвлөрсөн инженерингийн групп 

ГЕЗ Гүйцэтгэх ерөнхий захирал 

СӨМТ Соёлын Өвийн Менежментийн Төлөвлөгөө 

ДТС Дулааны Төв Станц 

ОНЭМАААБМТ 

Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын 

Менежментийн Төлөвлөгөө 

ИХТ Иргэдийн хөгжлийн төв 

ТБХО Том бутлагдсан хүдрийн овоолго  

ҮАХЕЗ Үйл ажиллагаа хариуцсан Ерөнхий захирал 

ОНТОХС Орон Нутаг, Талуудын Оролцоог Хянах Систем 

ОНХНХ Орон Нутгийн Харилцаа, Нийгмийн Хариуцлага 

ОНХНХМС 

Орон Нутгийн Харилцаа, Нийгмийн Хариуцлагын Менежментийн 

Систем 

ИХТ Иргэдийн Хөгжлийн Төв 

НОАХ Нөхөн олговрын ажлын хэсэг  

ЕСБХБ Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк 

ЦДЧ Цахилгаан дамжуулах чанар 

ЭЗА Экспортын Зээлийн Агентлагууд 

КЭХА Канадын Экспортын Хөгжлийн агентлаг 

ЭСДК Экспортын Санхүү, Даатгалын Корпорац 

МТ Малчдын төлөөлөл 

ГОУСБХАХАТ 

Гэнэтийн Ослоос Урьдчилан Сэргийлэх Болон Хариу Арга Хэмжээ 

Авах Төлөвлөгөө 

АХ Ажилтны харилцаа 

БОНМ Байгаль Орчны Нөөцийн Менежмент 

ОБТ Онцгой байдлын төлөвлөгөө 

ОББ Онцгой байдлын баг 

БОНҮАТ Байгаль Орчин, Нийгмийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө 

БОННҮ Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ 

ФФИ Фауна энд флора интернэшнл 

ХХЯ Хүлэмжийн Хийн Ялгаралт 

СОУТТ Салбарын Олон Улсын Тэргүүн Туршлага 

ХН Хүний нөөц 

ЭМААБО Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин 

ЭМААБООН Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг 

ЭМААБОМС 

Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчны Менежментийн 

Систем 

ХОГ Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ 

БОНХЗ Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх 

ХШЗ Хөндлөнгийн шинжээчдийн зөвлөл 

ОУСК Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац 

ОУСБ Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллага 

ШХМТ Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах менежментийн 
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төлөвлөгөө 

ОУШХБ Олон улсын шилжих хөдөлгөөний байгууллага 

ТХХЗ Техникийн хяналтын хөндлөнгийн зөвлөл  

ХБТАТ Хаягдал боловсруулах түр ажиллагаатай төв 

ККБ Клохн Криппен Бергер 

ГГҮ Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

ЗБОЯБҮАТ 

Зээлдүүлэгчдийн шаардсан Биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

ГХХНСМТ 

Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн 

төлөвлөгөө 

ГХЗ Газар хөндөх зөвшөөрөл 

ХМТ Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө 

ХЧАОГ Хөдөлмөрийн чадвар алдсан осол гэмтэл 

ХЧАОГДХ ХЧАОГ-ийн давтамжийн хэмжээ 

ГАХТ Газар ашиглалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

ГАМТ Газар Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөө 

ХАТХН Хулгайн антай тэмцэх хөдөлгөөнт нэгж 

ОАБ Олон агентлагийн баг 

ОТШБ Олон талт шинжээчдийн баг 

БОНХЯ Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам 

ОТБГА Олон талын баталгаа гаргагч агентлаг 

УЛТ Уурхайн лицензийн талбай 

ӨМ Өөрчлөлтийн менежмент 

ЭМЯ Эрүүл мэндийн яам  

ШУТИС Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль 

ЭХЗМТ Эрдэсийн хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө 

ХҮЧ-гүй Хүчил Үүсгэх Чадваргүй 

ЦУОШГ Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 

УУҮТ Унаган ургамал үржүүлэх төв 

ЦЭН Цэвэр эерэг нөлөөлөл 

ДХМТ Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө 

OT Oюу Толгой 

ОТ-ГС Оюу толгой – Гашуун Сухайт 

ОТ-ХБ Оюу толгой – Ханбогд 

ХҮЧ-тай Хүчил Үүсгэх Чадвартай 

БОХОМ Байгаль Орчны Хамтын Оролцоотой Хяналт шинжилгээ 

ГШ Гүйцэтгэлийн Шаардлага 

ГС Гүйцэтгэлийн Стандарт 

НШАТ Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

ЗТСТ Зуухны туршилт, судалгааны төв 

АУАЭТҮБ 

Австрали улсын агаарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

байгууллага 

РT Рио Tинтo 

РТБШ Рио Тинтогийн бизнесийн шийдэл 

СЧБ Стандарт чартеред банк6.3.2.2. 

СИЭ Састейнабилити Ийст Эйшиэ ХХК 

ОТХАТ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

ОТЗФ Оролцогч талуудыг зохицуулах функц 

АУ Ажлын Удирдамж 

БДК Биодайвэрсити Консалтэнси компани 

УХБНХ Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ  

ТМТ Тээвэрлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө 

т/хон тонн/хоног 

ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж 

ГУ Гүний уурхай 

АНУ ЭИБ АНУ-ын экспорт импортын банк 
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ЗАХН Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг 

ХХМТ Хог хаягдлын менежментийн төв 

УХШТ Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго 

УНМТ Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө 
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ 

Оюу толгой төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ төсөл” гэнэ) Монгол улсын Өмнийн говийн 

бүс нутагт орших Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд1, нийслэл Улаанбаатар  хотоос өмнө зүгт 

ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын хилээс хойш 80 км-т орших дэлхийн хэмжээний зэс, 

алтны уурхай юм. Тус орд нь зэс, алт, мөнгө болон бага хэмжээний молибден бүхий хэд хэдэн 

бүлэг ордоос бүрдэнэ. Уг төслийг Монгол улсын Засгийн газрын бүрэн эзэмшлийн Эрдэнэс 

Оюу толгой (34 хувь) компани, Туркуойз Хилл Ресурс (66 хувь) компаниудын хувь нийлүүлсэн 

аж ахуйн нэгж болох “Оюу толгой” ХХК хэрэгжүүлж байна. Рио Тинто (РТ) нь Туркуойз Хилл 

Ресурс компанийн гол хувьцаа эзэмшигч бөгөөд 2010 оноос хойш бүх хувьцаа эзэмшигчдийг 

төлөөлөн уг төслийг албан ёсоор удирдаж байна. Уг төсөл нь одоо үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа зэс-алтны ил уурхай болон холбогдох хүдэр боловсруулах үйл ажиллагаа, зэс-алтны 

гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, барилга угсралт, ашиглалт, санхүүжилтийн үйл 

ажиллагаанаас бүрдэнэ.  

2013 оны 9-р сараас хойш Д'Апполониа компани Оюу толгой төслийг санхүүжүүлж буй 

Зээлдүүлэгчдийн2 группийг төлөөлөн Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн 

(БОНХЗ) үүрэг гүйцэтгэхээр болсон билээ.  

БОНХЗ нь баримт бичигт тулгуурласан аудит хийх болон Төслийн талбайд тогтсон хугацаанд 

очиж шалгалт хийх замаар Төсөл Зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандарт шаардлагын дагуу 

хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлж буй эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй. Тодруулбал: 

- Төсөл нь Ашиглалтын үйл ажиллагааны, байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөө болон шаардлагатай бол түүний суурь хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө, 

журамд хэр нийцэж/үл нийцэж буйд үнэлгээ хийж, ОТ компани уг төлөвлөгөөнд 

тусгасан арга хэмжээ/үүргээ хэрэгжүүлж буй эсэхийг тодорхойлох, 

- Үйл ажиллагааг Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ)-нд жагсаасан 

байгаль орчны зөвшөөрлүүдийн дагуу явуулж буй эсэхийг тодорхойлох, 

- Хэрэв шаардлагатай бол Салбарын олон улсын тэргүүн туршлага (СОУТТ)3-д нийцсэн 

мэргэжлийн санал, зөвлөмж өгөх, 

- Тодорхой зөрчлийг тодорхойлох, түүний мөрөөр арга хэмжээ авах, БОНХЗ-ийн 2016 

оны 4-р сарын дунд хугацааны аудитын тайланд4 дурдсан зөрчил, ажиглагдсан 

зүйлсийг хаах үүрэгтэй. 

Энэ тайланд БОНХЗ 2016 оны 8-р сарын 1-7-ны хооронд уурхайд очиж ажиллахдаа хийсэн 

дүгнэлтийг тусгалаа. Уурхайд ажилласан гол зорилго нь ОТ-н үйл ажиллагаанд, ялангуяа эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн чиглэлийн үйл ажиллагаанд хяналт, 

үнэлгээ хийх, төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн чиглэлээр 

хэрэгжүүлэхээр өгсөн үүрэг амлалтаа хэрхэн биелүүлж байгааг хянах, төслийн нөлөөллийг 

бууруулах арга хэмжээнүүдийг зохих шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж чадаж байгаа эсэхийг 

тодорхойлоход анхаарсан.     

                                                 
1 Монгол улсын хэмжээнд сум нь хоёрдахь шатны засаг захиргааны нэгж юм. Одоогийн байдлаар Монгол улсад 300 

орчим сум байна. 
2  Зээлдүүлэгчдийн группэд Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац (ОУСК), Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн 

Банк (ЕСБХБ), Канадын Экспортын Хөгжлийн Агентлаг (КЭХА), АНУ-ын Экспорт, Импортын Банк (АНУ 

ЭИБ),Экспортын Санхүү, Даатгалын Корпорац (ЭСДК), Олон Талын Баталгаа Гаргагч Агентлаг (ОТБГА), 

Стандарт Чартеред Банк (СЧБ), БНП- Парибас байгууллага орно. 
3 2007 оны 4-р сард ОУСК-аас гаргасан БОЭМАА-ны удирдамжид Салбарын олон улсын тэргүүн туршлага 

(СОУТТ) гэдгийг “дэлхий даяар ижил болон төстэй нөхцөл байдалд, ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй ур 

чадвар, туршлага эзэмшсэн мэргэжилтнүүдээс зохих ёсоор шаардагдах мэргэжлийн ур чадвар, хичээл зүтгэл, 

хянамгай, болгоомжтой байх явдал...” гэж тодорхойлжээ. 
4 2016 оны 7-р сарын “Байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний тайлан – 2016 оны 4-р сарын 

явцын аудитын тайлан” Д’Апполониа. 
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Энэхүү аудитын тайланд Үйл ажиллагааны үе шатны удирдлагын төлөвлөгөө (ҮАУТ), Байгаль 

орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ), Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (БОНҮАТ), бусад холбогдох баримт бичигт заасан Төслийн үүрэг амлалттай 

холбоотой илэрсэн зөрчлийг (3-р хэсгийн Төслийн үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийн 

хураангуйлсан хүснэгтийг үзэх) арилгах талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа тухай мэдээлэл 

багтсан.  

Энэ удаагийн аудитын үеэр ажиглагдсан гол зүйлсийг дор нэгтгэн харуулав. 

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Тогтолцоо 

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн тогтолцоо нь төслийг удирдан явуулах, Төслийн 

стандартууд, Монгол Улсын хууль, дүрэм журам, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, 2009 оны 10-р 

сарын 6-нд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, ОУСК, ЕСБХБ-ны байгаль орчин, эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн бодлого, стандарт шаардлагуудыг хангах цогц тогтолцоо 

юм. Уг менежментийн систем болон холбогдох Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөө (БОНМТ) нь төлөвлөх, үйл ажиллагаа явуулах, тайлагнах, хяналт шалгалт тавих 

зэрэг үе шатуудаас бүрдэх бөгөөд байнга сайжруулахад анхаарал хандуулдаг. Тусгай үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнүүд нь төслийн үүрэг амлалт, гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд, хяналт 

шинжилгээ хийх параметр үзүүлэлтүүд, хэрэгжүүлэх жишиг баримт бичгүүдийг тодорхойлж 

өгдөг. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдийг шинэчлэх ажил 2015, 2016 онуудад хийгдсэн 

бөгөөд БОНМТ-г энэ оны сүүлээр шинэчлэхээр төлөвлөөд байна. Уг системийн хүрээнд 

багтсан бас нэг зүйл нь Өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх процесс бөгөөд уг үйл явцыг 

энэ тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд дурдсан төслийн төлөвлөгөө, үүрэг амлалтад засвар 

өөрчлөлт оруулах үйл явцыг удирдан зохион байгуулахад хэрэгжүүлдэг.  Зээлдүүлэгчид эдгээр 

өөрчлөлтийн ихэнхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд хараахан зөвшөөрөөгүй байгаа 

асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор тогтмол хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж байна. 

Ус, хаягдал усны менежмент 

ОТ компани БОННҮ-нд тусгасны дагуу Ундай голын голдиролыг бүхэлд нь өөрчлөх 

боломжгүй болсон тул Ундай голыг хамгаалах, хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл хэрэгжүүлсэн. 

Газар ашиглалтын зөвшөөрөл олгох асуудал урт хугацаагаар хойшилсны улмаас Уурхайн 

Лицензийн Талбайн (УЛТ) хашаанаас гадна хийгдэх Ундай голын голдиролыг өөрчлөх төслийн 

зарим барилгын ажлууд хийгдээгүй. Ундай голыг хамгаалах, хэсэгчлэн тохируулга хийх 

төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор гидрогеологийн мэдээллийг үнэлэхийн тулд 2014 оны 

11-р сард усны нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн. Усны нарийвчилсан үнэлгээгээр одоо ашиглаж 

буй системээс үүдэн гүний усанд их хэмжээний нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэл илрээгүй. 2015-005 

дугаартай Өөрчлөлт оруулах мэдэгдлийн дагуу Ундай голыг хамгаалах, хэсэгчлэн тохируулга 

хийх төсөл нь гүний усны хэвийн урсацад нөлөөлөөгүй бөгөөд БОННҮ-нд тусгасны дагуу 

Ундай голын голдиролыг өөрчлөх анхны зорилгод нийцсэн бодитой шийдэл болж чадаж байна.  

2014 оны 12-р сард ОТ болон Малчдын төлөөлөл (МТ) нь ОУСК-ийн Эрх Зүйн Хяналт, 

Зөвлөгөө, Омбудсмэний Газар (“ЭЗХЗОГ”)-с чиглүүлэн явуулдаг уулзалтуудыг орон нутгийн 

оролцогч талуудыг оролцуулан тогтмол хэлэлцүүлэг байдлаар хийж, Ундай голын голдиролд 

хийх тохируулгыг эцэслэн шийдвэрлэхээр тохиролцсон. Оролцогч талуудад ОТ, Малчдын 

төлөөлөл, Ханбогд сумын захиргаа багтана. Эдгээр талууд хамтдаа Гурван талт зөвлөлийг 

бүрдүүлнэ. Гурван талт зөвлөл 2015 оны 9-р сараас хойш Ундай голын голдиролд  тохируулга 

хийхдээ одоогийн системийг тусгах боломж, тохируулга хийх хувилбарыг эцэслэн тогтох 

талаар хэлэлцсэн. Одоогийн системийг тусгах саналыг Гурван талт зөвлөл баталсан нөхцөлд 

ОТ одоо хэрэгжиж байгаа Ундай голын гольдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл нь эцсийн 

байдлаар ашиглагдах боломж, тохиромжтой байдлыг албан ёсоор баримтжуулан Өөрчлөлтийн 

мэдэгдэл өгөх нь зүйтэй гэж БОНХЗ-ийн зүгээс зөвлөж байна. Гурван талт зөвлөлийн хурлаар 

одоогийн тохируулга, байршлын талаар хэлэлцэж, хурлын тэмдэглэлд баримтжуулан үлдээсэн 

ч гэлээ тохируулга хийснийг мэдэгдэх зорилгоор Өөрчлөлтийн мэдэгдэл хийх процессыг 

хэрэгжүүлэн БОННҮ-нд засвар өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.  

Хайгуулын цооногууд Гүний хоолойн усны цооногийн талбай дахь гидрогеологийн нэгжтэй 

гидравлик холбоотой болохыг харуулсан нотолгоо байна. ОТ дээр дурдсан Ажлын хэсгийн 

гурван талаас бүрдсэн Гурван талт зөвлөлтэй хамтран уг цооногуудыг актлах хамгийн 
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тохиромжтой арга замыг тодорхойлох чиглэлээр ажилласан. Ийн хэлэлцэж зөвлөлдөн, актлах 

аргачлалыг харилцан тохиролцсоны дүнд ОТ гидрогеологийн нэгжтэй гидравлик холбоотой нь 

тогтоогдсон 6 цооногийг актлах ажлыг 2016 оны 8-р сарын эхээр эхлүүлж, 2016 оны 10-р сард 

дуусгахаар төлөвлөж байна. Гүний хоолойн бүс, Уурхайн лицензийн талбай, ОТ уурхайн үйл 

ажиллагааны нөлөөллийн бүсүүдэд (өөрөөр хэлбэл ил уурхай, ус зайлуулах хоолой, ХХБ) нийт 

37 хяналтын цооног гаргах юм.  Нэмэлт хяналтын цооног гаргах ажлыг 2015 оны 5-р сард ОТ 

уурхайн талбай, Гүний хоолойн бүсэд эхлүүлсэн бөгөөд өрөмдлөгийн аюулгүй ажиллагааны 

асуудлын улмаас ажил зогсох хүртэл 14 хяналтын цооног гаргасан. 2016 онд нийт 19 хяналтын 

цооногийг ОТ уурхайн талбай (9 цооног) болон Гүний хоолойд (10 цооног нэмнэ) нэмж 

гаргана. Гүний Хоолойд гаргах үлдсэн дөрвөн хяналтын цооногийг 2017 онд хийж дуусгана.  

ОТ 1 тонн хүдэр боловсруулахад Гүний хоолойгоос дунджаар 410 литр түүхий ус буюу бага 

зэргийн давсны агууламжтай ус хэрэглэсэн  нь 2015 онд 421 литр/тонн байсан тус үзүүлэлт 

сайжарсныг илтгэж байна. Энэ хоёр үзүүлэлт хоёулаа 1 тонн хүдэр боловсруулахад 1,220 литр 

ус ашигладаг дэлхийн дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад үнэмлэхүй бага хэмжээ юм. Үүнтэй 

холбоотойгоор 2016 онд нийт дахин боловсруулан ашигласан усны хэмжээ 86,6%-д хүрсэн нь 

2015 онд 85,5%  байсан уг үзүүлэлт сайжарсныг харуулж байна. Дахин боловсруулан ашиглах 

усны хэмжээ 80% байхаар заасан Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтээс дээрх хоёр оны үзүүлэлт 

хоёулаа сайн байгаа юм. Хаягдал хадгалах байгууламжийн хойд болон зүүн ул хэсэгт шүүрэлт 

ажиглагдсан байна. Ийм зүйл болж магадгүй  гэсэн таамаглалтай байсан тул урсахаас 

сэргийлэх, буцааж татах шахуургын систем суурилуулсан байна. 1-р бассейны урд хэсэгт мөн 

шүүрэл ажиглагдсан бөгөөд цаашид арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохоор уг 

шүүрлийн байдалд ажиглалт хийж байна. Уг шүүрлийн улмаас одоогоор гадаргын урсац 

үүсээгүй бөгөөд байгаль орчны налуу доорх хүлээн авагчид шууд эрсдэл үзүүлэхээргүй байна.  

 

Эрдсийн хаягдлын менежмент 

Ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго (ХЧО), хаягдал хадгалах байгууламжтай (ХХБ) 

холбоотой эрдсийн хаягдлын менежментийг Төслийн стратегийн хүрээнд үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж байна. Овоолсон хаягдал чулуулгийг Хүчил үүсгэх чадвартай (XҮЧ-тай) материал, 

Хүчил үүсгэх чадваргүй (ХҮЧ-гүй) материал гэж ялгах, геотехникийн ExPit програм, Хог 

хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хяналт шинжилгээ хийх шаардлагатай. Гүний 

уурхайн бүтээн байгуулалтыг дахин эхлүүлж буйтай холбоотойгоор хаягдлын овоолго, хаягдал 

чулуулгын овоолго шинээр байгуулахтай холбоотой  газар хөндөх зөвшөөрөл, ерөнхий схем 

зураг зэргийг боловсруулсан бол, ХҮЧ-тай материалыг ангилан ялгах нарийвчилсан 

технологийн шийдлийн төлөвлөгөө, технологийн шийдлийн эцсийн төлөвлөгөө боловсруулах 

ажил хүлээгдэж байна. Хаягдал чулуулгын овоолгыг ургамалжуулах туршилтын төслийг 2016 

онд өмнөд хаягдлын цэгт хэрэгжүүлэхээр болсон ба хадгалах/зайлуулах хучилтын системийн 

үр ашгийг үнэлэх зорилтыг нэмж дэвшүүлж байна. Туршилтын төсөл хэрэгжүүлснээр 

биологийн нөхөн сэргээлтийн үзүүлэлтүүд болон барилгын чанарын хяналтын арга хэмжээг 

тодорхойлж, нөхцөл байдлыг баримтжуулах боломжтой болно. Мөн илүү хүчтэй элэгдэлд 

өртөх налуугийн нөхцөл, чийг барих нөхцөлийг төлөөлөх туршилтын талбайг тусад нь 

байгуулах юм.    

Баяжуулах үйлдвэрээс гарах хаягдлыг Хаягдал хадгалах байгууламж руу татаж, технологийн ус 

гаргаж авна. Одоогоор Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1-р бассейныг ашиглаж байгаа ба  

хаягдлыг хуримтлуулахад зориулан далан барьж байгаа бөгөөд 2017 он гэхэд 88 хувийн 

гүйцэтгэлтэй байхаар төлөвлөж байна. Шахуургын станцыг ашиглан ХХБ дээр эргүүлэн татах 

усны менежментийг үр дүнтэй явуулсан. Хаягдал хадгалах байгууламжийн барилгын ажил, 

усны түвшин, хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор геотехникийн нөхцөл 

байдлыг тодорхойлох, хэмжүүрийн багаж хэрэгсэл ашиглан хийж буй мониторингт хяналт 

тавих нь чухал ач холбогдолтой тул ОТ энэ жилийн эцсээр нэмэлт хэмжүүрийн багаж 

төхөөрөмж суурилуулна. 2013 онд анх боловсруулсан Хаягдал хадгалах байгууламжийн 

Ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хяналтын гарын авлагыг одоогийн зураг төсөл, үйл ажиллагааны 

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах хэрэгтэй. Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн 

хойд хэсгийн улнаас гарч буй шүүрэл нь байгууламжийн төлөвлөгөө, тооцооны дагуу байгаа 

бөгөөд хяналт шинжилгээ хийгдэж байгаа. Ус эргүүлэн татах цөөрөм болон шүүрлийн усан 
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дахь ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ (УХБНХ), давсны агууламж өндөр байна. ХХБ-ийн 

зураг төсөлд заасны дагуу шүүрлийн усыг хуримтлуулсны дараа ХХБ руу буцаан шахаж, 

Баяжуулах үйлдвэр рүү татна. ХХБ-ийн хүрээний өмнөд хэсгийн дагуу ажиглагдсан өнгөн 

хөрсний шүүрэлд фезометр, хяналтын цооногууд ашиглан хяналт шинжилгээ хийж байна. Энэ 

хэсэг газрын тогтворжилтын судалгааны үр дүнд үндэслэн фезометрийн босго түвшинг 

тогтоох, хяналтын цэгүүдийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй.  

Хаягдал хадгалах байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг шинэчлэх ажил, 2015 оны 

10-р сард дууссан бөгөөд 2016 оны 3-7-р сард 1-р бассейны даланг өндөрлөх ажлын шийдэл, 

зураг төсөл, 2-р бассейны төлөвлөлт, Хаягдал хадгалах байгууламжийг  цаашид уурхайн 

ашиглалтын хугацаатай уялдуулан өргөтгөх боломжуудад  хөндлөнгийн үнэлгээ хийж 

тайлагнасан байгаа. 

 

Эрдсийн бус хаягдлын менежмент 

Төсөл үйлдвэрлэлийн явцад гаргаж байгаа бүх хог хаягдлын менежментээ зуун хувь өөрийн 

хүчин чадлаар зохицуулж байгаа бөгөөд одоогоор Дахин боловсруулах хаягдал түр хадгалах 

төв болон шинэ Хаягдлын менежментийн төвд хог хаягдлыг хуримтлуулж байна. Аудит хийх 

үед өгсөн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр, гарах хог хаягдлын хэмжээг гүний уурхайн үйл 

ажиллагааг оролцуулан тооцоход одоо ашиглаж байгаа үүр 2018 оны 1-р улирал хүртэл хог 

хаягдал хүлээн авах хангалттай хүчин чадалтай гэж тооцож байгаа бөгөөд хоёр дахь үүрийг 

2017 оны дундаас барьж эхлэх төлөвлөгөөтэй байна.  

Өмнөх аудитаар тэмдэглэж байсанчлан, дотоодын компани, дахин боловсруулах үйлдвэрүүдтэй 

хийсэн гэрээний хугацаа дууссан тул хуванцар сав, төмрийн хаягдал, ороомог төмөр зэрэг 

зарим төрлийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах ажил 2015 оны 7-р сараас хойш зогсоод байна. 

Хог хаягдлыг Дахин боловсруулах хаягдал түр хадгалах төв, Хаягдлын менежментийн төвд 

цуглуулж, шинээр дахин боловсруулах үйлдвэр сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа явагдаж 

дуусах хүртэл түр хадгалж байна. Зарим тодорхой (хуванцар, метал) ангиллын хог хаягдлыг 

дахин боловсруулах хоёр компани тодорхой болсон бөгөөд гэрээ эцэслэн байгуулах шатандаа 

явж байгаа юм байна гэж ойлгосон. БОНХЗ нь энэ нөхцөл байдлыг байгаль орчинд нөлөөлж 

болзошгүй нөхцөл гэж авч үзэхгүй байгаа хэдийч , энэ практик нь төслийн Хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөнд заасан зарчим, стратеги болон уул уурхайн салбарын олон улсын 

тэргүүн туршлага, Зээлдүүлэгчдийн шаардлага стандартын алинтай нь ч  нийцэхгүй байгаа юм. 

ОТ энэ асуудалд анхаарал хандуулж, дахин боловсруулах хог хаягдлыг зохицуулах найдвартай 

үйлдвэрийг сонгон, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах процессоо эцэслэх шаардлагатай.        

Агаарын чанар 

Том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын (ТШХO) байгууламжид угаасаа их хэмжээний тоос үүсэж 

байдаг. Уг тоосыг бууруулах зорилгоор хөөсөөр тоос дарах систем (гадаргуун идэвхит бодисын 

систем) суурилуулсан. Ингэснээр том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын байгууламж доторх агаарт 

тогтсон нийт тоосны нягтрал (TSP) нүдээр харахад багассан байна. Гэхдээ орчны агаар дахь 

бодисын хяналт шинжилгээний мэдээнээс үзэхэд төслийн стандартад заасан хэмжээнээс 

хэтэрсэн хэвээр  байна. Энэ байдлыг 2016 оны 3-р улиралд төлөвлөж буй түр зогсолтын үеэр 

сайжруулахаар төлөвлөөд байна. Үүнд нунтаглах (ХӨН тээрэм) цикл, дайрганы туузан 

дамжуургын цикл дээр материал буцаж байгааг багасгах зорилгоор шинээр самнуур/хусуур 

суурилуулах ажил хамаарна. Шинээр самнуур суурилуулснаар эдгээр циклүүд дээр буцаж 

зөөгдөж байгаа материалын хэмжээг багасгана. 2016 оны 3-р улиралд дайргын цикл зэрэг зарим 

гол гол дамжуулах цэгүүд дээр үүсч байгаа тоосжилтыг багасгахад зөөврийн хөөсөөр тоос 

дарах систем туршиж, үр дүнтэй эсэхийг нь тодорхойлно. Хэрвээ эдгээр туршилтууд үр дүнтэй 

болвол хөөсөөр тоосжилт дарах байнгын суурин систем суурилуулна.  

Өмнөх аудитаар тэмдэглэж байсанчлан орчны агаарын чанарыг төслийн стандартад 

нийцүүлэхийн тулд уурхайн одоогийн орчны агаарын хяналт шинжилгээний сүлжээг 

сайжруулах, нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх 

шаардлагатай байна. 2016 оны 3-р сард ОТ-н Хөрөнгө оруулалтын хороо Капиталын зардал 

гаргахыг зөвшөөрөн баталсанаар орчны агаарын чанарт хяналт шинжилгээ хийхэд шаардагдах 
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тоног төхөөрөмжийг худалдан авах боломжтой болсон. Улмаар Ажлын хамрах хүрээ 

боловсруулж, хяналт шинжилгээний тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил гүйцэтгэх үнийн 

санал авахаар Тендер зарлаад байна. Тендерийн шалгаруулалт 2016 оны 3-р улиралд дуусна гэж 

тооцоолж байна. Ажлын хамрах хүрээнд шинээр бий болгосон орчны агаарын чанарын сүлжээг 

дэмжих, сургалт явуулах ажлууд багтсан. Энэ ажлыг амжилттай хэрэгжүүлснээр орчны агаарын 

чанарыг Төслийн стандарттай харьцуулан илүү сайн хянах, үнэлгээ хийх боломжтой болох юм.   

 

Дулаан төв станцын утааны чанарын асуудал удаа дараа тавигдсаар ирсэн.  Бойлерууд хэрэгцээ 

шаардлагаас хамаараад өөр өөр цагт, өөр өөр хүчин чадлаар ажиллаж байна. Гүний уурхайн 

ажил (барилгын 2-р үе шат) дуусаагүй байгаа тул Дулааны төв станц бүрэн хүчин чадлаа 

ашиглахгүй байна. Барилгын 2-р үе шатанд 29 мВт-ын 2 бойлер нэмж суурилуулах юм. Уг 

барилгын ажил 3-5 жилийн дараа дуусна гэж тооцож байгаа бөгөөд энэ үед Дулааны төв станц 

тооцоолсон хүчин чадалдаа хүрч ажиллана. Дулаан төв станц (29мВт-ын бойлер #3) бүрэн 

хүчин чадлаараа ажилласан ганц сар нь 2016 оны 1-р сар юм. Энэ хугацаанд хяналтын 

шинжилгээний тоо мэдээнд нааштай үзүүлэлтүүд гарсан боловч төслийн стандартад хараахан 

хүрээгүй.  

Дулааны төв станцаас гарч буй утааны чанарыг сайжруулах чиглэлээр уутат шүүлтүүр солих 

журам хэрэгжүүлэх, бойлерт өндөр хэмд тэсвэртэй материалаар засвар хийх, бойлер тус бүрийн 

ажлын үзүүлэлтүүдийг гаргах зэрэг арга хэмжээнүүд хүлээгдэж байна. Эдгээр арга 

хэмжээнүүдийг 2016 онд бүрэн авч хэрэгжүүлснээр яндангийн утааны чанар сайжирна гэж 

тооцоолж байна. Гэхдээ бойлерууд өндөр хүчин чадалтай ажиллахаар тооцоологдсон тул одоо 

ажиллаж байгаа бага хүчин чадлаараа ажиллах нөхцөлд төслийн стандартыг хангахад 

хүндрэлтэй байгаа юм.  

Шатаах зуухны үйлдвэрлэгч 2015 оны 12-р сард уурхайн цогцолборт очиж ажиллаад шатаах 

зуухны ажиллагаа шаталтын тогтоосон температур болох 1000 хэмд хүрэхгүй байгааг 

тогтоосон байна. Үүний дараа хаягдал тос шатаах зуухыг засч сайжруулсанаар шаталтын 

температур нь одоо зураг төсөлд заасан түвшингээс илүү гарч байна. Диференциал заагч, утаа 

бууруулах эд анги солих зэрэг зарим засварын ажлууд нэмж хийх хэрэгтэй байгаа. Эдгээр эд 

ангийг Худалдан авах захиалгыг дотроо өгсөн байгаа бөгөөд энэ ажил 2016 оны 3-р улиралд 

хийгдэж дуусна гэж тооцоолж байна. Эдгээр засвар шинэчлэлийн ажлуудыг хийснээр шатаах 

зуухын зураг төслийн үзүүлэлт болон төслийн стандарт үзүүлэлтэд хүрэх бололцоотой болно.  

ОТ хүлэмжийн хийн ялгарлын (ХХЯ) хэмжээг бүртгэдэг бөгөөд 2016 оны 7-р сарын 16-ны 

өдрийг хүртэл 766,524 CO2 бүртгэгдсэн. Энэ нь 2015 онд бүртгэгдсэн 1,463,057 тонн CO2-тэй 

харьцуулахад харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт юм. 2015 онд ялгаруулсан нүүрсхүчлийн хийн 

80% нь эрчим хүч худалдан авсантай холбоотойгоор үүссэн. Өөрөөр хэлбэл 2-р хүрээнд 

хамаарах эх үүсвэрээс 1,230,661 тонн CO2 ялгарсан байна. 1-р хүрээнд хамаарах шууд эх 

үүсвэрээс ялгарсан нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ нь 235,523 тонн CO2 байсан бол 3-р хүрээнд 

хамаарах шууд бус эх үүсвэрээс үүссэн нүүрсхүчлийн хэмжээ маш бага байгаа юм.  

Хөндлөнгийн байгууллагаас Оюу толгойн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтад үнэлгээ хийсэн 

тайланг 2015 онд гаргасан. Тус тайланд Рио Тинтогийн Хүлэмжийн хий, эрчим хүчний 

хэрэглээний ажлын журнал хөтлөх шаардлагыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

бүртгэх систем ашиглаж байгаа талаар дурдсан байна. Гэсэн ч системийн бүртгэл тооцооллын 

үйл ажиллагааг Зээлдүүлэгчдийн удирдамжтай уялдуулах, сайжруулалт хийх шаардлагатай 

гэсэн зөвлөмж өгсөн байсан. ОТ өнгөрсөн аудитаар илрүүлсэн хүлэмжийн хийн бүртгэлийн 

стандартчлахтай холбоотой 1- ангиллын зөрчлийг арилгахын тулд Хүлэмжийн хийн зөрчил 

арилгах арга хэмжээний календарчилсан төлөвлөгөө боловсруулсан. Компани дотроо 

хэрэгжүүлэх ажлуудын хүрээнд (a) хүлэмжийн хийн тоо мэдээ цуглуулах, удирдах үйл 

ажиллагаанд дотоод чанарын хяналтын системтэй болох (b) хүлэмжийн хийн төрөл тус бүрээр 

Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах хуваарь төлөвлөгөө, хийх ажлуудыг тусгаж өгсөн. 

Энэ ажил ерөнхийдөө 2016 оны 4-р улиралд жигдэрсэн байх ёстой.  

ОТ сүүлийн жилүүдэд утаа хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах/эрчим хүчний хэрэглээний үр 

ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр уурхайн томоохон дэд бүтцийн хэсгүүдэд хэмжигч суурилуулж, 

эрчим хүчний зарцуулалтыг илүү нарийн хянах зэргээр хэд хэдэн ажил хийсэн байдаг. Энэ нь 
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эргээд хаана үр ашгийг нэмэгдүүлэх хамгийн их шаардлагатай байгааг тодорхой болгож өгдөг. 

Үйл ажиллагааны кэмпийн бүх үерийн гэрлүүдийг эрчим хүчинд хэмнэлттэй LED гэрлээр 

сольсон. Хамгийн сүүлд гэхэд уурхайн талбай дахь трансформаторуудыг ачаалаагүй үед 

хүчдэлээс салгаснаар уурхайн үндсэн сүлжээнээс авах эрчим хүчний хэрэглээ буурсан байна.   

Гамшгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 

Гамшгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний (ГББХАХТ) дагуу Онцгой 

байдлын баг өндөр болон ноцтой эрсдэл бүхий салбар/хэлтэст гарч болзошгүй ослыг удирдах 

онцгой байдлын журмыг шинэчлэн боловсруулсан байна. Уурхайд бүхэлд нь болон тухайн 

ажлын талбар/хэлтэст учирч болзошгүй эрсдэлд чиглэсэн арван таван онцгой байдлын журам 

боловсруулсан. Шинээр боловсруулсан Бизнесийн тогтвортой байдлын менежментийн 

төлөвлөгөөний дагуу Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн онцгой байдлын журмын форматыг 

өөрчилсөн ба хэрэгжүүлэхээр баталсан. Онцгой байдлын хариу арга хэмжээ авах хамрах нутаг 

дэвсгэрт амьдардаг ард иргэд, малчдад мэдээлэл өгөх, орон нутгийн харилцааны ажилтанд 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн онцгой байдлын журмын орон 

нутаг, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж байна. Уг 

төлөвлөгөө нь ГББХАХТ-нд заасны дагуу ард иргэдэд мэдэгдэх шаардлагыг биелүүлэх 

тодорхой алхмууд, нарийн төлөвлөгөөг мөн тусгасан.   

Гүний уурхайн онцгой байдлын төлөвлөгөөг 2016 оны 6-р сард шинэчилж, Уул уурхайн яаманд 

хүргүүлсэн бөгөөд уг төлөвлөгөөнд он дуустал хийгдэх гүний уурхайн ажлыг дахин эхлүүлэх 

хөтөлбөрийн гол ажлуудыг тусгасан. 

Тээврийн менежмент  

Тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниуд танилцуулах сургалт, орон нутаг, байгаль орчны 

мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогоор алжаал ядаргааны хяналт,  

менежментийн хөтөлбөр, түүний дотор баяжмал тээвэрлэдэг тээврийн хэрэгслийн операторт 

зүүрмэглэл үүссэн тохиолдолд шууд тухайн цагт нь сэрэмжлүүлэг өгдөг SmartCap, Readiband 

технологийг нэвтрүүлсэн. Алжаал ядаргааны хяналт, менежментийн хөтөлбөрийг Эрүүл 

мэндийн хэлтэс хэрэгжүүлж байгаа ба холбогдох эрсдэлийг бууруулах бодит арга хэмжээ авах 

боломжтой болох юм.  

 

Экологийн менежмент, биологийн олон янз байдал 

ОТ төслийн биологийн олон янз байдалтай холбоотой төлөвлөгөө 2016 оны 6-р сард албан 

ёсоор батлагдсанаар (Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2016 – 10, албан ёсоор батлагдсан биологийн 

төрөл зүйлийн баримт бичгүүд) биологийн төрөл зүйлийг хадгалах, хамгаалах ОТ-н үйл 

ажиллагааны ерөнхий тогтолцоог эцэслэн тогтсон. Хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд эерэг үр 

дүн үзүүлж байгаа талаар уурхайд аудит хийх үеэр мэдээлж байсан ба Биологийн олон янз 

байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан ихэнх арга хэмжээг гүйцэтгэлийн гол 

үзүүлэлтэд  үндэслэн зохих шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж байгаа нь харагдаж байлаа.  

Замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноор гарах сөрөг нөлөөллийн талаар мэдээлэх, 

сурталчлах,  газар хөндөх ажлын төлөвлөгөө гаргахад хэлтсүүдийн хоорондын уялдаа холбоог 

сайжруулах чиглэлээр хүчин чармайлт гаргаж ажиллаж байгаа тухайгаа ажилтнууд мэдээлсэн. 

Эдгээр ажлуудыг биологийн олон янз байдлын сэдвээр, нийт ажилтнуудын 96%-г хамруулан 

тогтмол зохион байгуулдаг байгаль орчны холбогдох мэдээлэл өгөх сургалтаас гадна нэмэлтээр 

зохион байгуулсан байна. Бор овоогийн булгийн орчмыг дахин ургамалжуулах тал дээр 

малчидтай амжилттай хэлэлцээр хийж, ургамалжуулсан талбайд мал орохоос сэргийлэн 

хашаалж, хамгаалахад шаардлагатай материалыг худалдан авах, ургамалжуулахад шаардагдах 

ургамлыг Мод  үржүүлгийн төвд бэлтгэх зэрэг ажлууд хийгдэж байна. ОТ оролцогч талуудтай 

үр дүнтэй хамтран ажилласны үр дүнд намар энэ ажлыг анх төлөвлөж байснаасаа илүү том 

талбайд үргэлжлүүлэхээр болоод байна.  

Ханбогд сумын төвд байрлах Мод үржүүлгийн төв нь тус бүс нутгийн хэд хэдэн унаган 

ургамлын үрийг үржүүлж, үйлдвэрлэдэг бөгөөд биологийн нөхөн сэргээлтийн төрөл бүрийн 

аргыг туршихад ашигладаг. 
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Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргааны нөхөн сэргээлтийн 

шаардлага, байгалийн болон чухал амьдрах орчинд цэвэр алдагдал учруулахгүй байх, цэвэр 

эерэг нөлөө авчрах зээлдүүлэгчдийн шаардлагыг биелүүлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг ОТ-н Газар хөндөхөд тавих хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө, 

Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөгөөр тус тус хэрэгжүүлнэ. Уурхайд аудит хийх 

үеэрээ ярилцлага хийж, нөхөн сэргээлт хийсэн талбайгаар явж үзэхэд эдгээр ажлын 

хөтөлбөрүүдийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг холбогдох хэлтсүүд хамтран  хийж 

байгаа нь батлагдсан. Нөлөөллийг бууруулах эрэмбэ дарааллыг баримтлах нь сайжирснаар 

газар хөндөх төлөвлөгөө гаргахдаа чухал ач холбогдол бүхий ургамлын төрөл зүйл болон бусад 

чухал ач холбогдол бүхий биологийн олон янз байдлыг хөндөхөөс зайлсхийх боломжтой 

болсон. Ургамал, газар хариуцсан багийн ажилтнууд шинэ журмын талаар мэдлэг, мэдээлэл 

өгөх тал дээр ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж ажилласан ба үүний үр дүнд зарим чухал ач 

холбогдолтой биологийн олон янз байдалд нөлөө үзүүлэхээс зайлсхийхийн тулд төлөвлөсөн 

дэд бүтцийг дахин төлөвлөн шийдлийг өөрчлөхөд хүрсэн тухай жишээг аудитын үеэр 

танилцууллаа. Одоо зорилтот ургамлын бүлгэмдлийн бүтцийн хувьд тавих шаардлага, 

үзүүлэлтэд бага зэрэг өөрчлөлт оруулчихвал дээрх төлөвлөгөө, журмуудыг зорилгодоо бүрэн 

нийцсэнд тооцож болно. Тиймээс үүнтэй холбоотой зөрчлийг хаасан болно.  

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, амьтан хариуцсан 

багийг удирдах, нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх зарим нэг ажлын байранд нарийн 

мэргэжлийн боловсон хүчин нэмж авсан ч биологийн олон янз байдал, нийгмийн хариуцлагын 

багаас цөөнгүй орон тоо хасагдсан тул биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хамгаалах үйл 

ажиллагааны цараа өргөжин тэлж, түүнийг хэрэгжүүлэх, удирдах багийн хүн хүч цөөрөөд 

байна.  

Аудитаар илэрсэн зөрчлүүдийг дор тоймлов.  

Экосистемийн ажлын хэсэг биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хамгаалах чиглэлээр 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж, ОТ-н Оролцогч талуудтай 

хамран ажиллах нэгдсэн төлөвлөгөөнд хавсралтаар оруулж, төслийг 2016 оны 7-р сард 

зээлдүүлэгчдэд хянуулахаар илгээсэн. Тус төлөвлөгөө нь бүтэц зохион байгуулалт сайтай 

болсон бөгөөд зохих шаардлага (Биологийн олон янз байдлын төлөвлөгөө БОЯБТ 16) хангах 

хүртэл урт хугацаа шаардагдсан. Гэхдээ илүү дэлгэрэнгүй, сэдэвчилсэн хамтын ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгцээтэй нь аудитаар ажиглагдлаа. Эдгээр төлөвлөгөө нь ОТ-н 

дүйцүүлэн хамгаалах дөрвөн төслийн хүрээнд хамтран ажиллах гол үйл ажиллагааны 

төлөвлөлтийг сайжруулахаас гадна БОЯБТ17-н шаардлагыг хангахад ОТ-д гарч байгаа ахиц 

дэвшлийг Зээлдүүлэгчдэд батлах үндэслэл болно. Хууль бусаар ан агнуур хийх, ургамал 

түүхтэй холбоотой мэдлэг мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа зохион байгуулах шаардлага БОЯБТ-нд 

тусдаа орсон бөгөөд талуудын оролцоо шаардлагатай үйл ажиллагааг Оролцогч талуудтай 

хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд (БОЯБТ 19) тусгасан. ОТ эдгээр зөрчлүүдийг тусган 

засварласан төлөвлөгөөг дахин өргөн барих шаардлагатай бөгөөд тэр үед нь холбогдох 

зөрчлийн дахин үнэлэх болно.  

Экосистемийн үйлчилгээний групп хамгийн чухал экосистемийн үйлчилгээнд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх тогтолцоог боловсруулж, 2016 оны 6-р сард зээлдүүлэгчдэд 

хянуулахаар өргөн барьсан. Зээлдүүлэгчдийн гүйцэтгэлийн стандарт, шаардлагыг хангахын 

тулд хяналт шинжилгээний тогтолцоо нь урт хугацааны явцад хамгийн чухал экосистемийн 

үйлчилгээнд илрэх тоон болон үйл ажиллагааны бууралт болон засч залруулах арга хэмжээг 

харгалзан авч үзэх ёстой. Одоогийн тогтолцоо нь энэ шаардлагыг хангахгүй байгаа юм. 

Зээлдүүлэгчдийн зүгээс экосистемийн үйлчилгээний хэрэглээ, үр ашгийг хэмжих үзүүлэлт 

оруулж, хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг эцсийн байдлаар боловсруулахыг шаардаж байгаа 

юм.  
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ОТ “Замын нөлөөллийг бууруулах стратеги”-н төслийг 2016 оны 6-р сард зээлдүүлэгчдэд өргөн 

барьсан ба үүнд ОТ - Гашуунсухайт замын улмаас хулан Equus hemionus, хар сүүлт Gazella 

subgutturosa зэрэг амьтад дайжих, тэдэнд саад тотгор үүсгэх нөлөөлөлд хяналт шинжилгээ хийх, 

үнэлэх, удирдах аргачлалын төслийг тусгасан байсан. Уг стратегийн төсөл нь Биологийн олон янз 

байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдаа холбоо муутай байсан. Нөлөөллийг бууруулах арга 

хэмжээг тодорхойлоогүйгээс гадна бүсийн түвшинд тогтвортой хөгжлийг хангах, ОТ-н эзэмшлийн 

бус зам дээр хяналт шинжилгээ хийх, зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх нөлөөлөлд мониторинг хийх ажлыг 

хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө байхгүй байсан. ОТ Замын нөлөөллийг бууруулах стратеги 

болон бусад  техникийн асуудлуудаар санал зөвлөмж авахаар хөндлөнгийн эрдэм 

шинжилгээний багтай хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд багийн гишүүдийг 2016 оны эцэс 

гэхэд эцэслэн шийдвэрлэнэ гэсэн хараатайгаар энэ багийн ажлын удирдамж, чиглэлийг 

боловсруулаад байна. Замын нөлөөлөл бууруулах шийдэл судлах, хэрэгжүүлэхэд тус баг чухал 

үүрэг гүйцэтгэх боловч баг бүрдүүлэхэд цаг хугацаа их шаардагдах тул ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулах ажлын хэрэгжилт хойшлогдоод байгаа асуудлыг залруулж чадахгүй байна. 

Одоогийн Нөлөөллийг бууруулах стратеги нь Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөтэй уялдаж өгөхгүй байгаа юм.              

    

Төслийн хувьд бэлчээр нь  экосистемийн чухал үйлчилгээ гэж үздэг бөгөөд барилгын үе 

шатанд тоосжилтын түвшин нэмэгдсэнээс ургамал ургалтыг дарангуйлж байгаа тухай санал 

гомдлын мөрөөр ОТ (Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд) 

тоосжилтоос бэлчээрт үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг хянах зорилгоор мониторингийн талбай 

байгуулсан. Сүүлийн гурван жилд энэ үйл ажиллагаанд нөөц хуваарилагдаагүй. ОТ-н үйл 

ажиллагаанаас үүсч байгаа тоосжилт бэлчээрийн ургамал ургалтад нөлөөлөх магадлал байхгүй 

ч гэсэн үүнийг нотлох мэдээ баримт байхгүй учир цаашид үүнтэй холбоотой гарах санал 

гомдолд хариу өгөх үндэслэл байхгүй байгаа юм. ОТ-Ханбогдын замыг хатуу хучилттай болгох 

барилгын ажлын төлөвлөгөөнд дээрх хяналт шинжилгээний үр дүнг тусгаж өгөхийг зөвлөж 

байна. 

Ажиллах хүч, ажлын байрны нөхцөл 

2016 оны 6-р сарын 31-ний байдлаарх ОТ-н ажиллах хүчний харьцааны тайлангаар Оюу толгой 

ХХК болон түүний гэрээт компаниудын 7,188 ажилтан, ОТ-н үйл ажиллагаанд гар бие оролцож 

байна. Үүнд ОТ уурхайд (Гүний уурхайг оролцуулан) болон Улаанбаатар, Ханбогдод ажиллаж 

байгаа ажилтнууд багтсан. Нийт ажиллах хүчний 94,88% буюу 6,820 нь Монгол улсын иргэд 

байна. Сүүлд аудит хийснээс хойш нийт ажиллах хүчний тоо бараг хоёр дахин нэмэгдсэний 

ихэнх нь гүний уурхайн гэрээт ажилтнууд нэмэгдсэнтэй холбоотой. Одоо гүний уурхайг 

оролцуулаад 4,574 гэрээт ажилтан ажиллаж байгаа ба үүний 4,359 (95.3%) нь монгол 

ажилтнууд байна. ОТ ХХК-д одоо нийт 2,614 хүн ажиллаж байгаагийн 2,461 (94,15%)-г нь 

монгол улсын иргэд бүрдүүлж байна. ОТ ХХК (415 ажилтан) болон гэрээт компани (1,123 

ажилтан)-д Өмнөговь аймгийн нийт 1,538 иргэн ажиллаж байна. 2017 оны 5-р сард гүний 

уурхайн барилгын ажил оргил үедээ хүрэх үед нийт ажиллах хүчний тоо нэмэгдэх хандлагатай 

байна.  

Энэ хугацаанд ажилтнуудаас ирсэн гомдлын тоо өмнөх аудитын хугацаанаас өөрчлөгдөөгүй 

бөгөөд 2016 оны 4-р сарын 1-с 6-р сарын 31-ний хооронд Спийк-Аут системд 8 гомдол 

бүртгэгдсэн байна. ОТ-н Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо тус систем заримдаа хариу өгдөггүй 

гэсэн асуудал тавьсны дагуу ОТ  Спийк-Аут системийн тогтмол ажиллагааг шалгах нь зүйтэй.  

2016 оны эхэнд бизнест томоохон бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсноор орон тоог 

цөөрүүлэх, өөр орон тоонд шилжүүлэх, шинээр ажилтан авах, орон тоо шилжүүлэх зэрэг 

ажлууд хийгдсэн. 139 орон тоо хасагдсан бол тэдгээр орон тоон дээр ажиллаж байсан 

ажилтнуудын 90 орчим хувийг өөр орон тоонд шилжүүлсэн, үлдсэн хувь нь харилцан 

тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээгээ дуусгавар болгосон. Мөн 50 орон тоог ОТ-н 

гүний уурхай руу шилжүүлсэн. Орон нутгийн иргэдэд үндсэн харилцааны хэрэгслийг ашиглан 

(орон нутгийн сонин зэрэг) ажилтан сонгон шалгаруулалт, сургалт, ажил эрхлэлттэй холбоотой 

мэдээлэл өгч байгаа. Үүн дээр нэмээд хүн амын шилжин ирэх урсгалтай холбоотойгоор ажилд 
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сонгон шалгаруулахад тавигдах шаардлага, процесс зэрэг зорилтот сэдвүүдийн хүрээнд 

мэдээлэл өгөх чиглэлээр гэрээт компаниудтай хамтран ажиллах тал дээр анхаарах нь зүйтэй.  

 

ОТ ХХК-ийн ажилтнууд, ОТ-н Үйлдвэрчний эвлэлтэй 4-дэх хамтын гэрээ байгуулж, 2016 оны 

5-р сарын 23-с хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байна. Тус гэрээнд орсон томоохон нэмэлт өөрчлөлт 

нь ажилтнууд жилийн эцэст бонус олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, заавал даатгуулах улсын 

нийгмийн даатгалаас тусдаа бүх ажилтнуудыг гэнэтийн ослын болон эрүүл мэндийн даатгалд 

хамруулахаар заасан.  

 

Уурхайд ажилчдын байрлах байр шинээр барих барилгын ажил явагдаж байна. Үүнтэй 

холбоотойгоор барилгын ажлыг гүйцэтгэж буй ажилтнууд одоо уурхайн кэмпэд байрлаж байна. 

Тус бүр нь 102 өрөөтэй 18 блокоос бүрдэх уг барилга нь 5000 ажилтан байрлуулах хүчин 

чадалтай, 2017 оны 1-р улиралд баригдаж дуусна гэж тооцож байна. ОТ-Ханбогд замын 

барилгын ажлыг гүйцэтгэж буй ажиллах хүчнийг байрлуулж буй кэмп, Ханбогдын ойролцоо 

байрлах “зуны кэмпийг” оруулаад кэмпийн гадна нийт 3 кэмп байгаа юм. БОНХЗ-ийн зүгээс 

кэмп байгуулахын өмнө холбогдох шилжин ирэх хөдөлгөөн, орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл, бусад нийгмийн шинж чанартай эрсдэлүүдийг удирдах үүднээс 

Өмнийн говийн Удирдах хороогоор дамжуулан орон нутгийн иргэдэд зохих ёсны мэдээлэл 

урьдчилан өгөх, хамтран ажиллах шаардлагатайг тэмдэглэе.  

Өмнөх аудитаар илэрсэн ажилтны олон жилийн хөдөлмөрийг үнэлэх, урамшуулахтай 

холбоотой зөрчлийг хаасан.  

  

Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах 

ОТ-н үйл ажиллагаатай холбоотойгоор нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдэд 

чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжиж дууссан гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ОТ эдийн засгийн нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн нөлөөллийг бууруулах, малчдын амьжиргааг дэмжих үүрэг амлалтынхаа 

хүрээнд Ханбогд сумын бүх малчдад дэмжлэг үзүүлэх, хяналт шинжилгээ хийх ажлаа хэсэг 

хугацаанд үргэлжлүүлэх юм. ОТ нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөрт хамрагдсан 69 өрхийн 5 

жилийн хугацаатай байгуулсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээг 2016 оны эцэст, 19 өрхийн 

гэрээг 2017 онд, үлдсэн гэрээг 2019 онд дуусгавар болгохоор ажиллаж байна. 2016 оны 6-12 

сард хэрэгжүүлэх нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө (НШАТ)-ний Хаалтын ажлын 

төлөвлөгөөнд нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн айл өрхүүдэд тогтвортой амьжиргааны эх 

үүсвэртэй болоход нь хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор ХДС-ийн талаар 

мэдээлэл өгөх материал боловсруулах, түгээх, Хуулийн хэлтсээр нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

гэрээг хянуулж, хууль эрхзүйн хувьд зөрчил гарах эрсдэлээс сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, 

удирдах гэх мэт дээрх гэрээ дуусгавар болгох зорилтыг хэрэгжүүлэх алхмуудыг тусгаж өгсөн.  

Нэмэлт орлогын эх үүсвэрээр хангах зорилгоор ОТ-н замын арчилгаа, үйлчилгээний багт 

ажиллуулж байсан 71 ажилтныг шилжүүлэх үйл явц үргэлжилж байна. 10 ажилтныг Мод 

үржүүлгийн газарт туслах ажилтнаар шилжүүлсэн бол 5 ажилтан ил уурхайд оператороор 

ажиллаж байна. Боловсролын дэмжлэг олгох хөтөлбөрийн хүрээнд 25 сурагчид дэмжлэг 

үзүүлсэн ба 3 тэтгэлэг олгосон.  

2016 оны эхээр эхэлсэн Олон талт шинжээчдийн баг (ОТШБ)-ийн судалгаа амжилттай 

үргэлжилж байна. ОТШБ Ханбогд сумын малчин өрхүүдийн амьжиргааны түвшин, нийгэм-

эдийн засгийн нөхцөл байдалд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг хөндлөнгийн 

нүдээр, бодитойгоор зураглан гаргах зорилгоор 2016 оны 3, 8-р саруудад газар дээр нь очиж 

ажилласан. 110 малчин өрхтэй хийсэн ярилцлага, одоо хийгдэж байгаа анализ шинжилгээнд 

тулгуурлан үр дүнг үнэлэх юм. Эхний болон хоёрдугаар шатны явцын тайлангуудын Гурван 

талт зөвлөлд хүргүүлсэн бөгөөд энэ ажил 2016 оны 4-р улиралд дуусна.  

Малчдын хоршоод, хөдөө аж ахуйн хоршоод мал халдваргүйжүүлэх, өвөлжөөний хашаа хороо 

халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ авах, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ ОТ болон зах зээлд 

нийлүүлэх, малын арьс, ноосоо УБ-ын зах зээлд нийлүүлэх зэргээр нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
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өртсөн болон бусад айл өрхүүдэд бизнесийн бодит боломж олгон хамтран ажиллаж байна. 

Нөлөөлөлд өртсөн бүлгийн малчдад үзүүлэх дэмжлэг нь тэдний амьжиргааг сайжруулах амлалт 

үүргийг биелүүлэх шаардлагатай учраас нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчид ХДС-р 

дамжуулан дэмжлэг авч чадаж байгаа эсэхийг нь үнэлэх үүднээс хоршоодыг тайлангаа тогтмол 

өгч байх шаардлага тавих нь зүйтэй гэж БОНХЗ үзэж байна.  

ОТ болон сумын удирдлагууд хамтран 2016 онд төлөвлөгөө гаргасны дагуу нүүлгэн 

шилжүүлэлтэд өртсөн эмзэг бүлгийн өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх ажил үргэлжилж байна. Эмзэг 

бүлгийн өрхүүдийн дунд сонгон шалгаруулалт явуулсны дүнд Ханбогд сумын төвд үсчин/гоо 

сайхны үйлчилгээ үзүүлэх гарааны бизнес эхлүүлсэн. Мөн гар урлал, сүүн чихрийн үйлдвэрт 

дэмжлэг үзүүлж, зарим иргэдэд яваандаа оператороор ажиллах боломжийг нээж өгөх үүднээс 

сургалтад хамруулсан. Засварын төвийн төслийг ХДС-нд өргөн барьж, ХДС-ийн дараагийн 

ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр болсон. Хэрвээ санхүүжилт авахаар болвол эмзэг бүлгийн 

өрхүүдийг нэмэлт орлогын эх үүсвэртэй болгох юм.      

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

ОННХ-н баг нь иргэдтэй цуврал уулзалт хийх, малчид, эмзэг бүлгийн өрх, хоршоодтой уулзалт 

хийх зэрэг хамтран ажиллах зорилготой арга хэмжээ зохион байгуулан Говийн Оюу ХДС-ийн 

талаар мэдээлэл өгөх, нутгийн иргэдийн оролцоог хангах зэргээр Ханбогд болон бусад 

зорилтот сумдын ард иргэдтэй өргөн хүрээнд хамтран ажилласан. Хамтран ажиллах тодорхой 

чиглэлүүдэд Бор Овоогийн булгийн байрлал өөрчлөх/Ундай голын голдиролд өөрчлөлт 

оруулах асуудлууд, ОТ-Ханбогдын замыг сайжруулах, ОТ-Гашуунсухайт замын 3-5-р зоны 

барилгын ажил багтаж байгаа бөгөөд Гурван талт зөвлөлтэй хамтран ажилласны үр дүнд Бор 

Овоогийн булгийн байршил сонгох талаар сумын захиргаа, малчидтай харилцан тохиролцолд 

хүрсэн. Уурхайд болон уурхайн ойр орчимд хэдийн хийгдэж эхэлсэн ажлуудтай холбоотойгоор 

орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллахын тулд гүний уурхайн төслийн хүрээнд 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг чиглэл тус бүрээр даруй боловсруулах шаардлагатай.   

Ханбогд дахь Иргэдийн хөгжлийн төв нь сар тутмын орон нутгийн сонин, ОТ-с тухай бүр 

бэлтгэсэн төрөл бүрийн брошур, материал зэргээр дамжуулан иргэдэд мэдээлэл түгээх гол 

механизмуудын нэг бөгөөд уурхай болон холбогдох үйл ажиллагааны талаар зочдод мэдлэг 

мэдээлэл өгөх үзүүлэн материал хангалттай байна. Үүнд сар тутмын орон нутгийн сонин, 

ашигт малтмалын ордын жижигрүүлсэн модель, зөвлөлдөх уулзалтуудын албан ёсны материал, 

тэмдэглэлүүд багтана.  

2016 оны нэг, хоёрдугаар улиралд хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөн, хүний нөөцтэй холбоотой 

нийт 3 гомдол санал хүлээж авсан ба бүгдэд нь заасан хугацаанд нь багтаан хариу өгсөн. 

Гурван талт зөвлөлтэй Нөхөн олговрын ажлын хэсгийн ажил үүргийг гүйцэтгэх, ХДХЗО-д 

ирүүлсэн малчдын гомдлыг шийдвэрлэх зорилго бүхий Хөндлөнгийн шинжээчдийн зөвлөл 

(ХШЗ), Олон талт шинжээчдийн баг (ОТШБ)–ийн судалгаанд хяналт тавих зэрэг чиглэлээр 

сайн хамтран ажилласан байна. Гурван талт зөвлөл малчдаас ирсэн санал гомдлыг хаах 

зорилготой ОТШБ, ХШЗ-ийн багуудын чиглүүлэх, зохицуулах үйл ажиллагааны амжилт, 

ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтийг нь тодорхойлох шаардлагатай.  БОНХЗ нь 2016 оны 8-р сард 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах менежментий төлөвлөгөөтэй танилцсан бөгөөд 

БОНХЗ/Зээлдүүлэгчдийн зүгээс тус баримт бичгийг сайжруулах чиглэлээр чухал санал 

зөвлөмжүүдийг өгсөн. ОТ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах менежментийн төлөвлөгөөний 

хүрээнд талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөнд БОНХЗ/Зээлдүүлэгчдийн зүгээс өгсөн 

санал зөвлөмжийг тусган зохих мэргэжлийн зөвлөхийн тусламжтайгаар нарийн анализ 

шинжилгээ хийж, уг баримт бичгийг хянан сайжруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна.     

 

Бүс, орон нутгийн хөгжил 

Бүс, орон нутгийн хөгжил нь ОННХ-н багийн болоод 2015 оны 4-р сарын 2-нд байгуулагдан   

хэрэгжиж буй Хамтын ажиллагааны гэрээний гол чиг үүргүүдийн нэг юм. Бүс, орон нутгийн 

хөгжилд Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС)--аар дамжуулан санхүүжилт хийж байхаар 

тохирсон бөгөөд ХДС-с зарцуулалт хийх эрх олгох хоёр талын нэг нь Харилцааны хороо 

бөгөөд ирсэн төслийн саналуудад тогтсон санхүүжилтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу 
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үнэлгээ хийн, ач холбогдлоор нь жагсааж, ХДС-д санал болгох үүрэгтэй бол нөгөө тал нь 

Төлөөлөн удирдах зөвлөл бөгөөд эцсийн шийдвэр гаргана. ХДС-ийн  Төлөөлөн удирдах зөвлөл 

2016 оны 1, 2-р улиралд нийт 13 төсөлд санхүүжилт олгохоор баталсан байна. Нийт 

санхүүжилтийн 35%-ийг Ханбогд суманд, Баян-Овоо суманд 27%, Даланзадгад суманд 19%, 

Манлай суманд 10%, аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 9%-ийг тус тус 

хуваарилсан байна.   

 

Гүний уурхайг жигдрүүлэхтэй холбоотойгоор хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн 

тул  ОТ-н зүгээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох үүднээс энэ өсөлттэй холбоотой 

болзошгүй эрсдэлийг үнэлж, олсон туршлага сургамжаа дүгнэж цэгнэсэн. ОТ эдгээр эрсдэлтэй 

холбоотой арга хэмжээ авч байгаа нь сайшаалтай боловч сумын захиргаатай хамтран хүн амын 

шилжин ирэх хөдөлгөөнийг дагасан эрсдэл, түүнийг одоогийн орчин нөхцөлд тохируулан 

удирдах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор тусгайлан хийсэн үнэлгээний үр дүнг Хүн амын 

шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулахдаа бүрэн тусгаж 

өгөөгүй байна.  Энэ нь асуудлын зөвхөн нэг хэсэг юм. Учир нь ОТ-с энэ асуудлыг тусгайлан 

хариуцах зохих туршлагатай, нарийн мэргэшсэн хүн ажиллуулах тал дээр учир дутагдалтай 

байна. Өмнийн говийн удирдах хороо хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөнийг удирдах арга 

хэмжээг хэлтэс хоорондын зохион байгуулалттай, холбогдох арга хэмжээнүүддээ тусгайлан 

тусгаж өгөх шаардлагатай. Аудитын баг уурхайд ажиллах үеэр ОТ Ханбогдын органик 

өсөлтийн загвар гаргасан талаар дурдаж байсан ч, зохих баримт бичгийг аудитын багт 

ирүүлээгүй. Үүнийг илүү тодорхой болгож нэгтэж тусгах хэрэгтэй. БОНХЗ-ийн зүгээс Хүн 

амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөнд БОНХЗ болон Зээлдүүлэгч 

нарын санал зөвлөмжийг тусган, шинэчилж, хамгийн сүүлийн үеийн нөхцөл байдал, туршлага, 

шилжин ирэх урсгалыг удирдах үйл ажиллагааны арга барил зэргийг Өмнийн говийн удирдах 

хорооны дүрэмтэй нийцүүлэн шинэчлэхийг зөвлөж байна.  

 

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

Эрүүл мэндийн баг нь ЭМААБОАБОН-ийн хэлтсийн доор ажилладаг төвлөрсөн нэгж бөгөөд 

хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, олон улсын SOS эмнэлгийн үйлчилгээ үүнд багтана. 

Хэлтэс, үйл ажиллагаа тус бүрт харьяалагдан ажиллаж байсан аюулгүй ажиллагааны 

ажилтнуудыг 2016 онд нэгдсэн Аюулгүй ажиллагааны баг болгон нэгтгэн зохион байгуулснаар 

аюулгүй ажиллагаа хариуцсан боловсон хүчнийг нэгдсэн байдлаар сургах, боловсруулах, илүү 

уян хатан байдлаар ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжтой болсон.  

Уурхайн ажилтнуудад учирч болох 17 ноцтой эрсдэлд онцгойлон анхаарч, ноцтой эрсдэлийн 

хяналтын магадлагаа хийх зорилготой  Ноцтой эрсдэлийн менежментийн хөтөлбөрийг уурхай 

даяар хэрэгжүүлж, гүний уурхайн үйл ажиллагаа болон гэрээт компаниудын үйл ажиллагаанд 

нэвтрүүллээ. Химийн бодис алдагдах, гал гарах, дэлбэрэлт үүсэх, бусад аюул осол зэрэг 

үйлдвэрийн үйл ажиллагааны системээс үүдэлтэй болзошгүй аюул эрсдэлийг авч үзэх 

Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны менежментийн системийг Баяжуулах үйлдвэр, Төв 

дулааны станц, Максам тэсэлгээний байгууламжид нэвтрүүллээ. Ил уурхай, ХХБ, Экспортын 

тээврийн ачааны машины операторуудад алжаал ядаргааны менежментийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж байгаа бол өөр хэд хэдэн хэлтэст гараар гүйцэтгэх ажилтай холбоотой эрүүл 

мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн талаар сургалт явуулж, олон тооны ажил үүрэгт үнэлгээ хийж, 

гараар гүйцэтгэх зайлшгүй шаардлагатай ажил үүргийг тодорхойлж, сайжруулах төлөвлөгөө 

боловсруулж байгаа тухай Эрүүл мэндийн багийнхан тэмдэглэн хэлж байлаа. Ажлын байранд 

гарсан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны осол зөрчлүүдийг РТБШ системд бүртгэж, 

удирдлагын зүгээс хяналт тавьж, үнэлгээ хийн, сар тутмын тайланд оруулан тайлагнаж байна. 

Бэртэл гэмтлийн тоо буурсан ба 2015 онд гарсан бүх бэртэл гэмтлийн давтамжийн үзүүлэлт нь 

(БГДҮ) салбарын дундаж үзүүлэлтээс доогуур байсан бол 2016 онд зорилтот түвшиндээ байгаа 

юм.    

 



Хуудас 18 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 8-Р САР 

Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

ХДС-с санхүүжилт өгөхөөр батлагдаад буй Эрүүл малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн 

зэрэг орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарыг бэхжүүлэх хөтөлбөр, санал санаачлагуудад  

хэрэгжсээр байна. Эрүүл малчин хөтөлбөрийн хүрээнд зөөврийн тоног төхөөрөмжөөр хангах, 

сургалт явуулах, малчин өрхүүдэд улиралд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийх зэрэг 

ажлууд хэрэгжих юм. БОНХЗ-ийн хувьд малчин өрхүүдэд чиглэсэн уг эрүүл мэндийн хөтөлбөр 

хэрэгжих шатандаа явж байгаад баяртай байгаа бөгөөд энэ ажлын явцыг дараагийн аудитаар 

тайлагнах болно. БОНХЗ нь Ханбогд сумын эмнэлэгийн дэргэдэх өсвөр үе, залууст ээлтэй 

клиник, Залуучуудын хөгжлийн төвүүдээр тус тус зочиллоо. Залуучуудын үе тэнгийн 

боловсролын үндэсний сүлжээ буюу “Y-Peer” клуб, өсвөр үе залууст ээлтэй клиник, сургалт, 

дэмжлэг үзүүлэх бүлгүүд, сонирхлоороо нэгдсэн  залуучуудын  бүлгүүдийн үйл ажиллагаа 

улам идэвхжиж байгаа бөгөөд Ханбогд дахь Залуучуудын хөгжлийн төв одоо НҮБ-ын Хүн 

амын сан, ОТ-н мэргэжлийн болоод санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улс дахь бусад 

залуучуудын байгууллагатай хамтран ажиллахыг зорьж байна. Залуучуудын хөгжлийн төв 

залууст боломж, ирээдүйг нээж өгч байгаа нь ихээхэн анхаарал татаж, үүгээрээ Ханбогд суманд 

ихээхэн нэр хүнд олоод байгаа бөгөөд цаашлаад Өмнөговь аймгийн бусад сумдын сонирхлыг 

татаж байна. БОНХЗ-ийн зүгээс ирээдүй болсон залуустай хамтран ажиллах бат бэх суурийг 

тавихад ийн хөрөнгө оруулалт хийж байгааг үнэлмээр байна.  

Энэ аудитын үеэр орон нутгийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой ямар нэг осол зөрчил гарсан, 

асуудал үүссэн талаар мэдээлээгүй. ОТ –с гэмт хэргийн баримт статистикт хяналт тавьж байгаа 

бөгөөд 2016 оны 1, 2-р улиралд гэмт хэргийн тоо буурсан. ОТ–н хувьд гүний уурхайн ажиллах 

хүч жигдрэх явцтай холбоотойгоор цагдаагийн байгууллага, бусад сумдын захиргааны 

байгууллагуудтай болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах тал 

дээр хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж, хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор 

тусгай зохицуулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох нь зүйтэй. 

Зуны кэмп дахин нээгдэж байгаатай холбоотойгоор хүн амын тоо нэмэгдэж байгаа тул ард 

иргэдийн аюулгүй байдалд эрсдэл учрахаас сэргийлж, тус кэмпэд ажилтнууд суурьших гэж 

байгаа талаар ард иргэдэд урьдчилан мэдээлж, нарийн хяналт тавих нь маш чухал юм.  

Хаягдал хадгалах байгууламжийн онцгой байдлын журам боловсруулах ажил үргэлжилж 

байна. Нутгийн ард иргэд болон орон нутгийн засаг захиргааны хувьд тус сэдвийг эмзэг мэдрэг 

ханддаг байдлыг харгалзан үзэж ослын мэдэгдэл хийх процессыг боловсруулах тал дээр орон 

нутгийн холбогдох алба, нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж байна. Энэ сэдвээр хэлэлцээр 

хийх нь ярвигтай бөгөөд цаг хугацаа шаардсан үйл явц гэдгийг БОНХЗ хүлээн зөвшөөрч байна.  

Хаягдал хадгалах байгууламжийн онцгой байдлын журам боловсруулах ажилд дэмжлэг болох 

үүднээс орон нутаг, оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж, 

ослын бэлэн байдал хангах арга хэмжээ, болон ОТ-н ослын үед хариу арга хэмжээ авах 

хөтөлбөрийн талаар хамрагдах бүсийн орон нутгийн холбогдох албаны хүмүүс болоод ослын 

нөлөөлөлд өртөх иргэд, оршин суугчдад мэдлэг мэдээлэл өгөх алхмуудыг тусгасан. Тус 

төлөвлөгөөнд Ослын бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний дагуу орон 

нутагт мэдээлэл өгөх шаардлагуудыг хангах тодорхой алхмууд болон хуваарьт төлөвлөгөөг 

тусгаж өгсөн.     

 

Соёлын өвийн менежмент 

ОТ-н Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө (СӨМТ) хэрэгжиж байгаа бөгөөд соёлын өвтэй 

холбоотой ямар нэг зөрчил бүртгэгдээгүй. Соёлын өвийн менежментийн систем (СӨМС)-ийн 

хэрэгжилтийн хүрээнд 2016 оны 1, 2-р улиралд орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх 406 

удаагийн уулзалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулж, соёлын өвтэй холбоотой танилцуулах 

сургалт 321 удаа зохион байгуулсан байна. Аудитын хугацаанд Соёлын өвийн баг 19 газар 

хөндөх зөвшөөрөл (уурхайн талбайд 14, уурхайн гадна 5) олгосон байна.  

Ханбогдын усан хангамжийн төслийн барилгын ажлын явцад палеонтологийн хяналт 

шинжилгээ хийж дууссан бөгөөд ажлын явцад соёлын дурсгалт зүйлс олдоогүйгээс гадна 
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 8-Р САР 

Гүний хоолойн ус хангамжийн системийн дагуух “Үрэлбэ” хэмээх газарт хийсэн 186 малталтад 

лабораторийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргасан.   

Шар цав болон Хүрдэт агуйн СӨМТ-ний төслийн санхүүжилтийг ХДС-с хийхээр баталсан ба 

хэрэгжиж эхэлсэн нь сайшаалтай гэж БОНХЗ үзэж байгаа бөгөөд дараа дараагийн аудитаар 

хэрэгжилтэд хяналт тавина.   

Монголын Шинжлэх Ухааны Академи (ШУА), Өмнөговь аймгийн захиргаатай хамтран 

хэрэгжүүлж буй Говийн бүсийн соёлын өвийн хөгжлийн судалгааны төв байгуулах ажил түр 

хугацаагаар зогссон бөгөөд БОНХЗ дараагийн аудитаар ажлын явцад хяналт тавих болно.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хуудас 20 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 8-Р САР 

УДИРТГАЛ 

Оюу толгой төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ Төсөл” гэх) Монгол улсын өмнийн говийн бүс 

нутаг Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт, нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 

600 км, Монгол-Хятадын хилээс хойд зүгт 80 км-т оршдог. Тус ашигт малтмалын ордыг 2001 

онд нээж илрүүлсэн бөгөөд зэс, алт, мөнгө, бага хэмжээний молибден агуулсан хэд хэдэн бүлэг 

ордноос бүрдэнэ. Тус төсөл нь ил болон гүний уурхайг хамрах бөгөөд баяжуулах үйлдвэр өдөрт 

100,000 тонн баяжмал боловсруулан гаргаж, жилд 500,000 гаруй тонн баяжмал үйлдвэрлэнэ гэж 

тооцоолж байна. 2013 оны 7-р сараас хэрэглэгч нартаа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн хүргэж 

эхэлсэн. 

2013 оны 9-р сард “Оюу толгой” ХХК (цаашид “Төслийн компани” буюу ОТ гэнэ) өөрийн 

хэрэгжүүлж буй Оюу толгой төслийн (Монгол улс засгийн газар, Рио Тинто групп (цаашид РТ 

гэнэ), Туркуойз Хилл Рeсурс компани хоорондын стратегийн түншлэл) Байгаль орчин, 

нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхөөр (БОНХЗ5) Итали улсын Генуя хотод байрладаг Д'Апполониа 

ХК (цаашид Д'Апполониа гэнэ)-ийг ажиллуулахаар гэрээ байгуулсан. 2012 оноос эхлэн РТ 

групп нь төслийн бүх хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн төслийн 

менежментийг хариуцахаар томилогдсон. 

Д’Апполониа компани БОНХЗ-ийн хувьд санхүүжүүлэгч байгууллагуудад зориулан 2013 оны 

9-р сарын 1-нд эхэлсэн ОТ уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны (Эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаа, байгаль орчин) ЭМААБО, нийгмийн чиглэлд гол анхаарлаа хандуулан хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй. БОНХЗ нь уг үүргийнхээ хүрээнд ОТ төсөл Үйл ажиллагааны 

менежментийн төлөвлөгөөндөө тусгасан байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг 

хариуцлагаа биелүүлж байгаа эсэхийг санхүүжүүлэгч байгууллагуудад тайлагнах бөгөөд уг 

төлөвлөгөө нь БОННҮ болон бусад холбогдох бичиг баримтад тодорхойлсон нөлөөллийг 

бууруулах стратегийг ОТ компани хэрхэн хэрэгжүүлэхийг заасан баримт бичиг юм. Эдгээр нь 

ирээдүйд тодорхой цаг хугацаатай гүйцэтгэх үйл ажиллагааны жагсаалт, мөн БОНХЗ төслийн 

Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны (БОНЭМАА) гүйцэтгэлд хяналт 

шинжилгээ хийхдээ ашигласан лавлагаа баримт бичиг болсон Ашиглалтын үйл ажиллагааны 

БОНМТ-үүдийг агуулсан төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ), 

Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ) болно. 

Энэхүү тайланд уурхайд ажиллах үеэр ажиглалт хийн, төслөөс ирүүлсэн тайлан баримт 

бичгүүд, судалгаа, танилцуулгатай танилцаж, мөн уурхайн ажилтнуудтай ярилцсаны үндсэн 

дээр Төсөл эрүүл мэнд, байгаль орчин, аючлгүй ажиллагаа, нийгмийн чиглэлээр хүлээсэн үүрэг 

амлалтаа хэрхэн биелүүлж, дагаж мөрдөж байгаа талаар авсан ойлголт, өгсөн үнэлгээгээ 

тусгалаа. Энэ тайланд зөвлөхийн уурхайд очиж ажиллах үеийн Төслийн нөхцөл байдлыг 

тусгасан болно. Төсөл Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан амлалт 

үүргүүдээ хэрхэн биелүүлж байгааг үнэлэхэд гол анхаарлаа хандуулахаас гадна өмнөх аудитаар 

илрүүлсэн, төслийн өнөөгийн үйл ажиллагаанд нөлөөтэй хэвээр байж болох зарим зөрчлүүдэд 

мөн үнэлгээ өглөө.  

Дараах тодорхой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:  

 ОТ компанийн өгсөн БОЭМАА, нийгмийн баримт бичиг, төсөлтэй холбоотой бусад 

баримт бичигтэй урьдчилан танилцаж судлах; 

 Уурхайн талбайд ажиллаж, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллгаа, байгаль орчны болон 

нийгмийн шаардлагуудын хэрэгжилтэд газар дээр нь хяналт тавих 

 ЭМААБО, нийгмийн чиглэлийн дүрэм, журмын биелэлтийг хариуцсан төслийн 

багуудтай уулзаж, холбогдох төлөвлөгөө, журамтай танилцах; 

                                                 
5 БОНХЗ багийн гишүүд: Жиованни Ди Франчи (Төслийн менежер, багийн ахлагч – Байгаль орчин, эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн), Роберт Сноу (Ахлах хянагч – Уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 

мэргэжилтэн), Дана Стренг (Байгаль орчин, гидрологийн мэргэжилтэн), Анжела Рийман (Нийгмийн харилцаа, 

орон нутгийн харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн), Жоана Трийвик (Биологийн олон янз байдлын 

мэргэжилтэн) 
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 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон БОНМХ-т тодорхойлсон үүрэг 

хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэд үнэлгээ хийх; 

 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон БОНМХ-т тодорхойлсон үүрэг 

хариуцлагаас гажсан буюу аль эсвэл зөрүүтэй, дутагдалтай зүйл байгаа эсэхийг 

тодорхойлж, Салбарын олон улсын тэргүүн туршлагад (СОУТТ) үндэслэн БОЭМАА-г 

сайжруулах чиглэлээр зөвлөмж өгөх;  

 БОНХЗ-ийн 2016 оны 4-р сард хийсэн Аудитын тайланд6 тодорхойлсон дүгнэлт, 

ажиглалтын мөрөөр гүйцэтгэлийг хянаж, арилсан зөрчлийг хаах. 

 БОНХЗ-ийн тайланг (энэ тайлан) боловсруулж, олон нийтийн хүртээл болгох.  

ОТ уурхай дахь офист 8-р сарын 6-нд дүнгийн хурал хийж, уурхайд ажиллах үеэр хийсэн 

ажиглалтын үр дүнг танилцуулж, аудитын дүгнэлтийг урьдчилсан байдлаар танилцуулсан 

нь энэ тайлангийн үндэслэл болсон.  

 

Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь Д’Апполониа компанийнх 

бөгөөд тэдгээр нь Төсөл болон/эсвэл ахлах удирдлагуудаас хараат бус, бие даасан  болно. 

Тайланд дурдагдаагүй сэдвүүдийн тухайд ямар нэг эрсдэлтэй зүйл төслийн хүрээнд 

илрээгүй болно.  

                                                 
6 Д’Апполониа “Байгаль орчин, нийгмийн хууль, дүрмийн хэрэгжилтийн хөндлөнгийн хяналтын тайлан – 2016 оны 4-

р сарын дунд хугацааны тайлан, 2016 оны 7-р сар” 
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ТӨСЛИЙН ТОЙМ 

Барилга угсралт, ашиглалтын үйл ажиллагааны явц 

Уг төсөл нь зэс, алт, мөнгө, молибдены хэд хэдэн ордноос бүрдэх ба далд болон ил уурхайн 

арга техникийг хослуулан олборлодог. Төслийн ашиглалтын хугацаа нь Баттай ба Бодитой 

нөөцөд суурилснаар 40 жил (2016 оноос хойш) байна. Өмнөд Оюу орд болон Хюго Даммит орд 

нь хамтдаа 25.4 сая тонн зэс, 81,600 тонн молибден, ойролцоогоор 5,150 тонн мөнгө, 1,000 тонн 

алтны нөөцтэй гэж одоогийн байдлаар тогтоогоод байна. Өмнөд Оюу ордод зэс, алтны ил 

уурхай, мөн гүний уурхай (Хюго Даммит орд) байгуулж олборлолт хийхээр төлөвлөж байна. 

Баяжуулах үйлдвэрийн анхны зураг төслийн дагуу жилд 35 сая тонн түүхий хүдэр олборлох 

тооцоонд үндэслэн боловсруулагдсан (нэрлэсэн хүчин чадал нь өдөрт 100,000 тонн) ба жилд 

500,000 гаруй тонн баяжмал боловсруулж гаргана гэж тооцоолж байна. 

Ил уурхайгаас 2012 оны 2-р улиралд өдөрт 24 цагийн турш энгийн хүнд даацын машин болон 

экскаватор ашиглан олборлож эхэлсэн. Тус уурхай нь ил уурхайн дотор талын налуу, хэвгийг 

тогтворжуулахын тулд чулуугаар хашиж тэсэлгээ хийсэн хэд хэдэн мөргөцгөөс бүрдэх ба хүдэр 

болон хаягдал шороо, чулууг хүнд даацын машинаар зөөхийн тулд тээврийн зам гаргасан 

байна. 

Гүний уурхайг блокчлон олборлох аргаар олборлохоор төлөвлөж байгаа ба хүдрийн дор 

тулгуур үлдээн малтлага хийснээр хүдэр нь хүндийн хүчний үйлчлэлээр малтлага хийсэн 

хоосон орон зай руу өөрөө нурж орох замаар олборлоно. Гүний уурхайгаар олборлох арга нь үр 

ашигтай, өртөг зардал багатайгаас гадна хаягдал шороо чулуу бага гардаг, том хэмжээний 

хүдрийн биед олборлолт хийх боломжтой юм.  

Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессын загварыг энгийн бутлах, хөвүүлэн баяжуулах 

технологи болон батлагдаж туршигдсан тоног төхөөрөмжид үндэслэн гаргасан. Тус процессод 

том бутлагдсан хүдрийг овоолж, анхдагч бутлуураар бутлах үйл ажиллагаа орно. Анхдагч 

бутлуураар буталсан хүдрийг 2.7 км урт газрын гадаргуу дээрх туузан дамжуулагчаар 

баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоо байрлах овоолго руу хүргэж, тэндээсээ хүдрийг жижигсгэн 

бутлах том диаметртэй цувраа тээрэм рүү шилжүүлнэ. Хөвүүлэн баяжуулах систем нь зэс 

агуулсан материалыг дараагийн үе шатанд боловсруулахаар шүүн авах ба флотацын том 

бассейн дотор шаардлага хангахгүй эрдсийг үнэ цэнэтэй хүдрээс ялгаж авдаг. Энэ зуур лагийг 

(хаягдал) хоёр өтгөрүүлэгчид 60% хатуу болгож өтгөрүүлээд, хаягдал хадгалах байгууламжид 

(ХХБ) шахаж зайлуулдаг. Хаягдал өтгөрүүлэгч болон ХХБ-аас гарсан усыг баяжмал 

үйлдвэрлэхэд дахин ашиглана. Үүний дараа зэс, алт агуулсан эцсийн бүтээгдэхүүн болох 

баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд хийж савлан, ачааны машинаар Хятад улс 

руу Гашуун Сухайт/Ганц модны боомтоор дамжуулан тээвэрлэнэ. 

Уурхайн ашиглалтын нэмэлт туслах байгууламжид орон нутгийн онгоцны буудал, Хятад улсын 

хойд хэсэгт орших Өвөр Монголын цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнээс өндөр хүчдэлийн 

шугамаар дамжуулан авах 220 киловольтын (кВ) цахилгааны шугам, нүүрсээр галладаг 

дулааны төв станц (ДТС), ус хангамж болон бохир ус цэвэрлэх байгууламж, засварын цех 

болон агуулах, захиргааны байр, хог хаягдлын байгууламж, түлш хадгалах депо, захиргааны 

байр, орон сууц, авто зам, тээврийн байгууламж зэрэг орно. 

2013 онд ил уурхайг ашиглалтад оруулснаар төсөл нь ашиглалтын үе шатаа эхлүүлсэн бөгөөд 

баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн эзэмшиж, баяжмалаа Хятад улс руу экспортолж 

байна. 2015 он ОТ-н хувьд бүтэн үйлдвэрлэл явуулсан хоёр дахь жил байсан бөгөөд уурхайн 

олборлолтын үзүүлэлтээр шинэ амжилт тогтоосон юм.  Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээг жилийн туршид хэрэгжүүлснээр оны төгсгөлд үйлдвэрийг тооцоот 

хүчин чадлаас давуулан ажиллуулсан. 2015 онд нийт 202,200 тонн зэс, 653,000 унци алт 

үйлдвэрлэсэн. Баяжуулах үйлдвэр 2016 оны 2-р улиралд хоногт 105,000 тонн орчим хүдэр 

боловсруулах хүчин чадалтайгаар ажилласан. Тооцоолж байсанчлан 2-р улиралд зэсийн 

үйлдвэрлэл нэгдүгээр улиралтай харьцуулахад 10 орчим хувиар буурсан нь ил уурхайн 

олборлолт II үе шатанд буурч, алтны агууламж багассан, IV үе шатны хүдрээс металын гарц 

буурсаныг илтгэнэ. ОТ 2016 онд175-195 мянган тонн зэс, 255-285 мянган унц алт үйлдвэрлэнэ 

гэж ОТ тооцоолж байна. Алтны үйлдвэрлэл 2015 онтой харьцуулахад буурахаар тооцоотой 
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байгаа нь алтны агуулга багатай хэсгийг олборлох, агуулга багатай хүдрийг боловсруулахтай 

холбоотой.  

Хувь нийлүүлэгчид болон Монгол улсын засгийн газрын хооронд үүссэн үл ойлголцлыг 

шийдвэрлэх хугацаанд гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 2013 оны 8-р сараас түр зогссон. 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт зогсох үед 1-р босоо ам баригдаж дууссан, 2-р босоо амыг 

1,167 метр хүртэл малтаж дууссан (нийт 1,284 метрээс), 5-р босоо амны төлөвлөсөн 1,174 

метрийн 208 метрт нь хүрсэн байсан бөгөөд гүний уурхайн 16 км хөндлөн малталт хийгдэж 

дууссан байсан. 2016 онд гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлууд Гүний уурхайг дахин 

эхлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд үргэлжилж байгаа бөгөөд техник эдийн засгийн үндэслэлийн 

хөрөнгө оруулалтын тооцоолол хийхийн хажуугаар гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 

бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, уурхайн блокуудыг барьж 

дууссанаар ил уурхайн хүдрийн оронд гүний уурхайн хүдрийг боловсруулж эхлэх ба ингэснээр 

зэсийн үйлдвэрлэл эрс нэмэгдэх юм. Төслийн бүтээн байгуулалт дууссанаас  хойшхи эхний 

таван жилд (2026-2030 оныг багтаасан) ашигтай металын жилийн дундаж үйлдвэрлэл 555 

мянган тонн зэс, 409 мянган унци алт байхаар таамаглаж байна.  

БОНХЗ 2016 оны 8-р сард уурхайн талбайд очиж ажиллахдаа гүний уурхайн бүтээн 

байгуулалтын ажлуудтай танилцсан бөгөөд үүнд  2, 5-р босоо амны барилгын ажил, уурхайн 

агаарын сэлгэлтийг сайжруулах, уурхайд нэвтрэх хоёр дахь гарц болгож ашиглах 2-р босоо 

амны гарц, мөргөцөг нэвтрэлтийн бэхэлгээ суурилуулалт, уурхайн бусад дэд бүтцүүдийг 

сайжруулах, шинэчлэх ажлууд, гүний уурхайн ажиллах хүчийг бэлтгэх, ур чадварыг 

сайжруулах сургалтын үйл ажиллагаа багтана.  

Нүүрсээр галладаг цахилгаан станц байгуулах, баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг өдөрт 100 

мянган тонноос нэмэгдүүлэх талаар шийдвэр гараагүй байсан ба эдгээрт БОНҮАТ-нд 

тодорхойлсны дагуу цаашид байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийнэ.  

 

Тайлангийн зохион байгуулалт 

Энэхүү тайланг дараах байдлаар бүлэг болгон зохион байгуулав. 

 3.0 бүлэг – Төслийн үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийн хураангуйлсан хүснэгт 

 4.0 бүлэг – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын 

менежментийн систем 

 5.0 бүлэг – Байгаль орчин 

 6.0 бүлэг – Нийгэм 

 7.0 бүлэг – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

 8.0 бүлэг – Соёлын өв 

БОНХЗ-ийн хяналт шалгалтаар илэрсэн үндсэн үр дүнг ажиглалт, тайлбар, зөвлөмж хэлбэрээр 

энэхүү тайланд тусгасан болно. Хоёр төрлийн үр дүнг багтаасан. Үүнд: 

 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө ба/эсвэл СОУТТ-д тодорхойлсон Төслийн 

үүрэг амлалттай холбоотойгоор Илэрсэн зөрчлийн хураангуйлсан хүснэгт (3-р хэсэг) -д 

харуулсан зөрчлүүд; 

 БОНХЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн тодорхойлж, хэсэг 

болгоны (4-8) төгсгөлд тусгасан, цаашид авах шаардлагатай арга хэмжээ, нээлттэй 

асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөсөн санал зөвлөмжүүд. 

БОНХЗ-ийн зөвлөмжийг заавал биелүүлэх шаардлагагүй учраас тэдгээрийн хэрэгжилт нэн 

чухал биш юм. Гэсэн хэдий ч БОНХЗ-ийн өгч байгаа бүх зөвлөмжийг ашигтай, ач 

холбогдолтой талаас нь харахыг Төслөөс хүсэж байна. Хэрэв тохиромжтой буюу техник эдийн 

засгийн хувьд боломжтой бол компанийн менежментийн шинэ үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхийг 

дэмжиж байна. 
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ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ХУРААНГУЙЛСАН ХҮСНЭГТ 

Энэ бүлэгт төслийн талбай дээр очиж ажиллах, ОТ төслийн ажилтнуудтай уулзаж ярилцах үеэр 

ажиглагдсан зүйлс, талбайд ажиллах үед болон хожим бидэнд өгсөн баримт бичигт үндэслэн 

мөн бидний ажлын удирдамжтай нийцүүлэн тус тайланд дэвшүүлсэн зөрчил дутагдлыг 

хүснэгтээр хураангуйлсан болно.  

Тухайн зөрчил дутагдал нь ҮАМТ, БОНМХ, ОТ төслийн хяналт шинжилгээний баримт бичиг, 

журамд тодорхойлсон ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагын хувьд 

хэр ноцтой болохыг тодорхойлох, ОТ төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаа нь зээлдүүлэгч 

байгууллагуудын Байгаль Орчин, Нийгмийн холбогдох шалгуурт хэрхэн нийцэж буйг 

тодорхойлохын тулд хүснэгтийг өнгөөр кодлон ангилсан болно. Өнгөөр кодолсон ангиллыг РТ-

ийн ЭМААБООН Менежментийн Системийн ангиллын дагуух ОТ төслийн БОНМТ-нд7 

тодорхойлсон зөрчил дутагдлын ижил түвшинд үндэслэн оноосон юм. 

Дараах байдлаар тайлбарлав. 

 IV ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн 

бөгөөд экологийн эсвэл нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад нөхөж баршгүй 

нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулсан буюу учруулж болзошгүй эсвэл эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулж болзошгүй маш ноцтой 

зөрчил.  

 III ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн 

бөгөөд экологийн эсвэл нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад нөхөж баршгүй 

нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулах эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаанын ноцтой осол эндэгдэл учруулах нь тодорхой илрээгүй хэдий ч тийм үр 

нөлөө үзүүлж болзошгүй бодитой зөрчил.  

 II ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг зөрчсөн хэдий ч 

экологийн эсвэл нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад нөхөж баршгүй нөлөөлөл 

эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулах хэмжээний биш, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 

ноцтой осол эндэгдэл учруулахааргүй бодитой зөрчил. 

 I Ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг бүрэн дагаж 

мөрдөөгүй бөгөөд байгаль орчин, орон нутгийн ард иргэд эсвэл ажилчдын эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагаанд нөлөөл үзүүлэх магадлал байхгүй.  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үүрэг даалгаврын дугаараар ангилсан ба (үүрэг даалгаварын X.Y 

дугаар) энд Х нь үүрэг даалгаврын дугаар, Y нь хэрэгжүүлэх холбогдох арга хэмжээний 

дугаарыг илтгэж байна. Заавар зөвлөмжийг тодорхойлсон текстийг нэг аудитаас нөгөө аудитын 

хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү тодорхой тусгаж өгөхийн тулд хянаж засвар 

оруулах шаардлагатай гэдгийг цохон тэмдэглэх хэрэгтэй. Гэхдээ анхны дугаарууд нэг ижил 

үндсэн асуудалд хамаарч байгаа учраас тухайн асуудлыг шийдвэрлэх хүртэл хэвээр үлдээлээ.  

Хүснэгтэд тодорхойлсон төсөлтэй холбоотой зөрчил тус бүрт ОТ ямар нэгэн арга хэмжээ авах 

шаардлагатай бөгөөд БОНХЗ дараагийн удаа ажиллахдаа биелэлтийг нь шалгана. Хүснэгтэд 

мөн илрүүлсэн зүйлсийн тодорхойлолт, оноосон зөрчлийн түвшин, Төслийн хүлээсэн үүрэг 

хариуцлагад хамаарч буй холбогдох баримт бичиг, мөн БОНХЗ-ийн хамтын мэдлэг туршлага 

дээр үндэслэн өгч буй засаж залруулах буюу сайжруулах талаар өгсөн зөвлөмжүүд багтаж 

байна. БОНХЗ-ийн үзэж байгаагаар зөрчлийг хангалттай хэмжээнд шийдвэрлээгүй тохиолдолд, 

нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавраас үл хамааран зөрчлийн ангилал нэмэгдэж 

болзошгүй гэдгийг санах хэрэгтэй ба ямар нэгэн засаж залруулах арга хэмжээ авахаас 

зайлсхийсэн тохиолдолд үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай юм. 

Ерөнхийдөө аудитын үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов. 

 IV ангилалд хамаарах ноцтой зөрчил илрээгүй; 

                                                 
7   Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө (БОНМТ) - Doc. № ОТ-10-PLN-0003 2013.01.09.-ний 

өдрийн. 
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 III ангилалд хамаарах зөрчил илрээгүй; 

 II ангилалд хамаарах есөн зөрчил илэрсэн; 

 I ангилалд хамаарах таван зөрчил илэрсэн. 

2013 оны 10-р сард БОНХЗ ирж ажилласан үеэс эхлэн найман зөрчлийг 2014 оны 3, 4-р сард 

ирж ажиллах үеэр хааж, 2014 оны суурин аудитын үеэр хоёр, 2014 оны 11-р сард ажиллах үеэр 

арав, 4-р сарын 15-ны суурин аудитын үеэр гурав, 2015 оны 9-р сарын үеэр зургаа, 2016 оны 4-р 

сарын баримт бичигт тулгуурласан аудитын үеэр ес, энэ аудитын үеэр хоёрыг тус тус 

шийдвэрлэсэн байна. 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асууд

лын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

Байгаль орчин – Ус, хаягдал усны менежмент 

M1.5 

13 оны 

10-р сар 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р сар 

15 оны 

4-р сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р сар-

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

 

Гидрогеологийн нэгжтэй 

гидравлик холбоотой тохиолдолд 

нөлөөллийг бууруулах арга 

хэмжээ авах шаардлагатай. 

Эдгээр бууруулах арга хэмжээг 

бүх тохиолдлуудад хэрэгжүүлж 

хараахан амжаагүй байна. Оюу 

толгой эдгээр гидравлик 

холбоотой цооногийг 

ашиглахгүй орхих эсвэл үр 

ашигтайгаар ашиглах чиглэлээр 

хүчин чармайлт гарган ажиллаж 

байна.  

II 

БОНХЗ - 

2013 оны 4-

р сарын 

аудит 

 

Усны 

нөөцийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(WR04, 14) 

Нээлт

тэй 

5.1.2.8 хэсгийг үзнэ үү. Гүний хоолойн 

усны цооногийн талбай дахь 

гидрогеологийн нэгжүүдийг харилцан 

холбосон хайгуулын цооногууд байгаа 

болох нь нотлогдсон. ОТ 2016 оны 

хээрийн ажлын улиралд эдгээр худгийг 

актлах арга хэмжээ авахаар Гурван талт 

зөвлөлтэй тохиролцсон. Эдгээр гидравлик 

холбоотой худгуудтай конструкцийн 

хувьд ижил цооногуудыг  2017 оны 

хээрийн ажлын улиралд нэмж актлах юм.  

 

M2.3 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

 УХШТ-нд тусгасан нэмэлт 

хяналтын цооногуудыг өрөмдөж 

тоноглох ажлыг хараахан 

хийгээгүй байна.  

II  

Усны 

Хяналт 

шинжилгээн

ий 

Төлөвлөгөө  

Нээлт

тэй 

5.1.2.9 хэсгийг үзнэ үү. УХШТ-нд 

зааснаар нэмэлт хяналтын цооногуудыг 

өрөмдөж тоноглох ажлыг хараахан хийж 

дуусаагүй байна. Өрөмдлөгийн аюулгүй 
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сар-

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

3.2.6, 3.3.5 

хэсэг 

 

Усны 

нөөцийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(WR14, 

WRm06) 

ажиллагааны асуудлаас үүдэн ажлыг 

зогсоохын өмнө 2015 онд 14 нэмэлт 

цооног суурилуулсан. Уурхайн лицензийн 

талбайд болон түүний ойр орчимд гаргах 

үлдсэн цооногийг 2016 оны хээрийн 

ажлын үеэр гаргаж дуусгах ба Гүний 

хоолойн хяналт шинжилгээний нэмэлт 

цооног гаргах ажлыг 2017 оны хээрийн 

ажлын улиралд хийнэ.  

  

Байгаль орчин – Эрдэсийн бус хаягдлын менежмент 

М8.1 
16 оны 

8-р сар 

 

 Дотоодын дахин боловсруулах 

үйлдвэрүүдтэй байгуулсан бүх 

гэрээний хугацаа 2015 оны 9-р 

сард дууссан. Эдгээр гэрээг 

шинэчлэх хугацаа хараахан 

тодорхой болоогүй байна. Энэ 

хооронд хуванцар сав, хаягдал 

төмөр зэрэг дахин боловсруулах 

боломжтой хог хаягдлыг Дахин 

боловсруулах хаягдал түр 

хадгалах байгууламж, шинээр 

байгуулсан Хаягдлын 

менежментийн төвүүдэд хадгалж 

байна. 

I 

Эрдсийн бус 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(WM01,  

WM05) 

нээлтт

эй 

 5.3.2 хэсэг. Хуванцар, хаягдал төмөр 

дахин боловсруулах хоёр үйлдвэртэй 

гэрээ байгуулах ажил хараахан эцэслээгүй 

байгааг БОНХЗ ойлгож байгаа ч гэсэн 

аудит хийх үед дахин боловсруулах 

хаягдлыг Дахин боловсруулах хаягдал түр 

хадгалах байгууламж, шинээр байгуулсан 

Хаягдлын менежментийн төвүүдэд 

хадгалж байгаа явдал нь Хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөний зарчим, 

стратеги болон Зээлдүүлэгч нарын 

шаардлага, олон улсын тэргүүн туршлагад 

нийцэхгүй байгаа юм.  

ОТ дахин боловсруулах хаягдал авах 

найдвартай үйлдвэр сонгон шалгаруулах 

үйл явцыг түргэтгэж, дахин боловсруулах 

хог хаягдал нэмж хуримтлуулахаас 
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зайлсхийх шаардлагатай. Дахин 

боловсруулах үйлдвэрийг эцсийн 

байдлаар сонгон шалгаруулах хүртэл 

өмнө нь хамтран ажиллаж байгаа 

үйлдвэрүүдэд ЭМААБО-ны сургалт 

явуулж, ОТ-н эрүүл мэнд аюулгүй 

ажиллагааны стандартуудад нийцүүлэн 

түр хугацаанд хамтран ажиллах хувилбар 

байж болох юм.    
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

Байгаль орчин – Агаарын чанар 

M1.11 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

 

Том ширхэгтэй хүдрийн 

овоолгоос их хэмжээний тоос 

(тоосонцор) ялгардаг. Хөөсөөр 

тоос дарах систем суурилуулсан 

бөгөөд ажиллуулж байгаа үед 

ерөнхийдөө сайн үр дүнтэй 

байгаа, нэмэлт арга хэмжээ авах 

шаардлагатай.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AQ05) 

Нээлт

тэй 

5.5.2.1 хэсгийг үзнэ үү. Том ширхэгтэй хүдрийн 

овоолгын (ТШХO) байгууламжид угаасаа их 

хэмжээний тоос үүсэж байдаг. Уг тоосыг 

бууруулах зорилгоор 2015 оны 3-р сард хөөсөөр 

тоос дарах систем суурилуулсан. Ингэснээр 

Хүдрийн овоолгын байгууламж орчмын агаарт 

тогтсон нийт тоосны нягтрал (TSP) нүдээр 

харахад багассан харагдаж байна. Гэсэн ч тоосны 

хяналт шинжилгээний үр дүн Төслийн 

стандартаас хэтэрсэн хэвээр байна. Тоосны 

нөлөөллийг бууруулах нэмэлт арга хэмжээг 3-р 

улиралд түр зогсолт хийх үеэр хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөсөн ба ийн нэмэлт арга хэмжээ авснаар 

орчны агаарын чанар нь түүхэн болон өнөөгийн 

үетэй харьцуулахад эрс сайжирна.      

 



Хуудас 30 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

16 оны 

8-р сар 

M1.12 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар-

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р сар 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

 

Одоо ашиглаж байгаа орчны 

агаарын хяналт шинжилгээний 

сүлжээ учир дутагдалтай байна. 

Орчны агаарын чанарыг Төслийн 

шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан 

хянахын тулд нэмэлт тоног 

төхөөрөмж суурилуулах 

шаардлагатай талаар AЧМТ-нд 

дурджээ.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

- (ГГҮ02 

Агаарын 

чанарын 

хяналт 

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө-

2.5, 4.1 

хэсэг 

Хавсралт, 

В) 

Нээлт

тэй 

5.5.2.1 хэсгийг үзнэ үү. Өмнөх аудитын 

тайлангуудад тэмдэглэсэнчлэн шинэчилсэн 

АЧМТ-нд заасан үүрэг амлалтаа биелүүлж, орчны 

агаарын чанарыг Төслийн шалгуур үзүүлэлттэй 

харьцуулан хянахын тулд орчны агаарын чанарын 

хяналтын сүлжээг сайжруулах шаардлагатай 

байна. 2016 оны 1-р улиралд Төсөл хяналт 

шинжилгээний нэмэлт тоног төхөөрөмжийг 

худалдан авах, суурилуулах, төхөөрөмжийг 

ажиллуулах талаар сургалт хийх  капитал зардал 

гаргах хүсэлтийг баталсан. Энэ бүх ажлыг 2016 

оны 3-р улиралд дуусгана гэж төлөвлөж байна.  

M1.13 13 оны 

10-р 

 Дулааны төв станцын (ДТС) 

болон Ханбогдын нисэх онгоцны 
II Агаарт 

ялгарах 

Нээлт

тэй 
5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. ДТС-ын утааны чанарын 

асуудал удаа дараа тавигдсаар байгаа. ДТС 



Хуудас 31 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

сар 

14 оны 

4-р сар 
14 оны 

8-р 

сар-

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

буудалд ашиглаж буй уурын 

зуухны утаанаас авсан дээж 

төслийн стандартыг хангаж 

чадахгүй байна.  

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AM03) 

 

Агаарын 

чанарын 

хяналт-

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө 

– Б 

Хавсралт) 

тооцоолсон ачааллаа бүрэн авч чадахгүй 

байгаатай холбоотойгоор утааны чанарын түүхэн 

үзүүлэлтүүд муу гарсаар ирсэн. 2016 оны 3-р 

улиралд түр зогсолт хийх үеэр уутат шүүлтүүрийг 

солих, бойлеруудад өндөр хэмд тэсвэртэй 

материалаар засвар хийх зэрэг нэмэлт арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Бойлерууд 

өвөл бүрэн ачааллын түвшиндээ нэг хүрчихвэл 

хүчин чадлын картаа авах боломжтой юм. Эдгээр 

ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлснээр үр дүнд нь 

яндангийн утааны чанарын үзүүлэлтүүд сайжирна 

гэж найдаж байна. Гэхдээ одоогоор ДТС-ын 

хяналт шинжилгээний дүнг Төслийн стандарттай 

харьцуулж үзэхэд муу үзүүлэлттэй гарсан хэвээр 

байна.  

ДТС-ын үзүүлэлтийг сайжруулах тал дээр ойрын 

хугацаанд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргасан 

байгаа тул үүнийг II түвшний зөрчилд хэвээр 

үлдээлээ. Гэхдээ ДТС-ын үйл ажиллагаа, түүнтэй 

холбоотой утааны чанарын үзүүлэлт Төслийн 

стандартад хүрэхгүй байгаа зэрэг асуудлууд удаан 

үргэлжилж байгааг тэмдэглэн хэлсэн. Хэрвээ 

төслийн стандартад хүрэхгүй байдал үргэлжлэх 

юм бол энэ зөрчлийг III түвшний зөрчил болгон 

зэрэглэлийг нэмж болзошгүй.  



Хуудас 32 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M2.4 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

 

Шатаах зуухны утаанаас авсан 

дээж төслийн стандартыг хангаж 

чадахгүй байна.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AM06) 

 

Агаарын 

чанарын 

хяналт-

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө 

– В 

Хавсралт) 

Нээлт

тэй 

5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. Шатаах зуухны 

үйлдвэрлэгч 2015 оны 12-р сард уурхайн 

цогцолборт очиж ажиллахдаа тус төхөөрөмжийн 

хүчин чадлыг сайжруулахын тулд томоохон 

сайжруулалтын ажлууд хийх шаардлагатайг 

тэмдэглэж үлдээсэн байна. Сайжруулалт хийх 

шаардлагатай зүйлст үйлдвэрлэгчийн 

зааварчилгааны дагуу яндангийн утаа бууруулах 

эд анги шинээр суурилуулах, диференциал заагч 

солих зэрэг ажлууд орсон. Шатаах зуухны 

ажиллагаа шаталтын тогтоосон температур болох 

1000 хэмд хүрэхгүй байгаа байж болзошгүй.  

Төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгч 2015 оны 12-р сард 

уурхайн цогцолборт очиж, шатаах зуухыг 

амжилттай ажиллуулахын тулд ойрын хугацаанд 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулсан тул 

үүнийг II түвшний зөрчил гэж хэвээр үлдээв. Гэвч 

шатаах зуухны үйл ажиллагаатай холбоотой 

асуудал дуусаагүй бөгөөд Төслийн хорт бодистой 

холбоотой стандартыг зөрчихөд хүргэсээр байгаа 

болохыг тэмдэглэж байна. Хэрэв төслийн 

стандарт хангахгүй байгаа байдал цаашид 

үргэлжилсэн хэвээр байвал энэ зөрчлийг III 

түвшний зөрчил болгож зэрэглэлийг 

нэмэгдүүлжболзошгүй.  



Хуудас 33 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M7.1 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

 

Хүлэмжийн хийн ялгарлын 

бүртгэлийг хянаж, олон улсын 

тайлагналын шаардлагад 

тавигддаг шилдэг туршлагатай 

нийцүүлэх (тухайлбал, Дэлхийн 

тогтвортой хөгжлийн бизнесийн 

зөвлөл)  

I 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AQ02, 

AQ07) 

нээлтт

эй 

5.5.2.4 хэсгийг үзэх. Хөндлөнгийн байгууллагаас 

Оюу толгойн Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтад 

үнэлгээ хийсэн тайланг 2016 оны 2-р сард 

эцэслэсэн. Тус тайланд Рио Тинтогийн 

Хүлэмжийн хий, эрчим хүчний хэрэглээний 

ажлын журнал хөтлөх шаардлагыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бүртгэх 

систем ашиглаж байгаа талаар дурдсан байна. 

Гэхдээ системийн бүртгэл тооцооллын үйл 

ажиллагааг Зээлдүүлэгчдийн удирдамжтай 

уялдуулах, сайжруулалт хийх шаардлагатай гэсэн 

зөвлөмж өгсөн байсан. Үнэлгээгээр өгсөн гол 

зөвлөмж нь:  

 ялгарлыг тооцоолох аргачлал нь Рио 

Тинтогийн бүртгэлийн аргатай нийцэж 

байгаа эсэхийг шалгах 

 Уурхайн үйл ажиллагаа явуулах үеийн 

Хүлэмжийн хийн ялгарлын “суурь” 

хэмжээг тогтоох 

 Тогтоосон суурь хэмжээ болон уурхайн 

ирээдүйн өргөтгөл, үйлдвэрлэлийн 

төлөвлөгөө зэргийг харгалзан Хүлэмжийн 

хийн менежментийн төлөвлөгөө, Эрчим 

хүчний үр ашигтай хэрэглээний 

төлөвлөгөө боловсруулах.  

2016 оны 2-р сард гарсан Оюу толгойн 



Хуудас 34 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын тайланд дурдсан 

зөвлөмжийн талаар уурхайд ажиллах хугацаанд 

хангалттай мэдээлэл өгсөн. Хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг бүртгэлийг нарийн зөв хийхийн тулд 

дотоод үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган тус 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажил хийгдэж байна. 

Энэ нь эргээд хүлэмжийн хийг бууруулах талаар 

хийж байгаа ажлуудын үр дүнг амжилттай 

бүртгэх боломж олгоно.  

Байгаль орчин - Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент 

M2.6 

14 оны 

4-р сар 

 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

 

Биологийн олон янз байдал, 

экосистемийн үйлчилгээний 

чиглэлээр Оролцогч талуудтай 

хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

I 

Биологийн 

олон янз 

байдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(B05) 

ЗБОЯБҮАТ 

ID 24, 

(БОЯБМТ  

Хавсралт C) 

Нээлт

тэй 

5.9.2.2 хэсэг. Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хүрээнд ОТ нөлөөллийг бууруулах арга 

хэмжээ хэрэгжүүлэх, Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх, бүс/тухайн нутаг орны түвшний төлөвлөлт 

хийх чиглэлээр оролцогч талууд хамтын ажиллагааг тусгасан 

“зорилтот оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө”-

г боловсруулах үүрэгтэй. (BAP 16) Экосистемийн ажлын 

групп нь биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хамгаалах 

чиглэлээр Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

боловсруулж, ОТ-н Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

ерөнхий төлөвлөгөөнд хавсралтаар оруулсан бөгөөд уг 

төлөвлөгөөний төслийг 2016 оны 7-р сард зээлдүүлэгч нарт 

хянуулахаар өргөн барьсан. Тус төлөвлөгөө нь бүтэц зохион 

байгуулалт сайтай болсон бөгөөд зохих шаардлага 

(Биологийн олон янз байдлын төлөвлөгөө БОЯБТ 16) хангах 

хүртэл урт хугацаа шаардагдсан. Гэхдээ илүү дэлгэрэнгүй, 

сэдэвчилсэн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах 

хэрэгцээтэй нь аудитаар ажиглагдлаа. Эдгээр төлөвлөгөө нь 

ОТ-н дүйцүүлэн хамгаалах дөрвөн төслийн хүрээнд хамтран 



Хуудас 35 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

ажиллах гол үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг сайжруулахаас 

гадна БОЯБТ17-н шаардлагыг хангахад ОТ-д гарч байгаа 

ахиц дэвшлийг Зээлдүүлэгчдэд батлах үндэслэл болно. Хууль 

бусаар ан агнуур хийх, ургамал түүхтэй холбоотой мэдлэг 

мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа зохион байгуулах шаардлага 

БОЯБТ-нд тусдаа орсон бөгөөд талуудын оролцоо 

шаардлагатай үйл ажиллагааг Оролцогч талуудтай хамтран 

ажиллах төлөвлөгөөнд (БОЯБТ 19) тусгасан. ОТ эдгээр 

зөрчлүүдийг тусган засварласан төлөвлөгөөг дахин өргөн 

барих шаардлагатай бөгөөд тэр үед нь холбогдох зөрчлийн 

дахин үнэлэх болно.  

 

M4.5 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

16 оны 

 

Нэн чухал экосистемийн 

үйлчилгээний хяналт шинжилгээ 
I 

ЗБОЯБҮАТ 

17 

 

БОНҮАТ 7-

р зүйл, 

Бэлчээр, 

амьжиргааг 

сайжруулах 

стратеги, 

НШАТ-ний 

Тэтгэмжийн 

матриц 

 

БОЯБҮАТ 

ID6 

Нээлт

тэй 

5.9.2.3 хэсэг. Экосистемийн үйлчилгээний 

группээр дамжуулан ОТ компани нэн чухал 

экосистемийн үйлчилгээнд чиглэсэн олон 

салбарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 

хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр болсон. 

Хяналт шинжилгээний ажлын төслийг 

Зээлдүүлэгчдэд танилцуулахаар 2016 оны 6-р сард 

өргөн барьсан. Гүйцэтгэлийн стандарт 6-н 

шаардлагыг хангахын тулд ОТ экосистемийн үйл 

ажиллагаа, хэрэглээ, үр ашиг, үнэт зүйлсийг зохих 

байдлаар харгалзан үзсэний үндсэн дээр хяналт 

шинжилгээний төлөвлөж буй арга барилаа зааж 

тодорхойлж өгөх ёстой. Хяналт шинжилгээний 

үндэслэлд нэн чухал экосистемийн үйлчилгээний 

үнэ цэнэ эсвэл үйл ажиллагаанд хугацааны явцад 

бууралт ажиглагдвал шаардлагатай сайжруулах 

засч залруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 



Хуудас 36 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

8-р сар боломжоор хангах ёстой. Зээлдүүлэгчдийн зүгээс 

энэ шаардлагыг биелүүлэх, хяналт шинжилгээний 

төлөвлөгөөг эцэслэн гаргахын тулд экосистемийн 

үйлчилгээний хэрэглээ болон үр ашгийн 

үзүүлэлтийг тусгаж өгөхийг шаардсан байгаа.  

Үүнд холбогдох тоон үзүүлэлт, босго шалгуурыг 

багтаах, менежментийн үндэслэлийг гаргаж 

тавих, статистикийн хувьд ач холбогдолтой байх 

шаардлагууд багтаж байв.  

Экосистемийн үйлчилгээний групп нь ОТ-н зүгээс 

экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөлөлд 

хяналт шинжилгээ хийх тогтвортой систем 

боловсруулах тал дээр ахиц гаргаж ажилласан ба 

холбогдох хяналт шинжилгээний үйл 

ажиллагаануудад хэдийн оролцоод эхэлсэн. 

БОЯБҮАТ-ний (ID6) дагуу Төслийн нөлөөнд 

орсон чухал экосистемийн үйлчилгээнд хяналт 

шинжилгээ хийх журмын баримт бичгийг эхний 

байдлаар боловсруулж 2016 оны 6-р сард багтаан 

зээлдүүлэгчдэд хянуулахаар илгээх ёстой. ГС6  

шаардлагыг хангахын тулд экосистемийн 

үйлчилгээний ашиглалт, үр ашгийн хамрах хүрээг 

сайжруулах шаардлагатай тул уг зөрчлийг 

нээлттэй хэвээр үлдээв.   



Хуудас 37 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

М5.3 

15 

оны 9-

р сар 

16 

оны 8-

р сар 

 

Нөлөөлөл бууруулах шат 

дарааллыг зохистой хэрэгжүүлэх 

үүднээс Газар хөндөх үйл явцыг 

төлөвлөх 

II 

ЗБОЯБМТ 

ID 18c 

(БОЯБМТ 

Хавсралт С) 

Хааса

н 

5.9.2.4 хэсэг. ОТ төсөл байгалийн болон онцгой амьдрах 

орчинд дэд бүтцийн томоохон ул мөр үлдээсэн бөгөөд 

үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаанаас тавьсан 

нөхөн сэргээлтийн шаардлагууд, Зээлдүүлэгчдээс тавьсан 

байгалийн амьдрах орчинд Цэвэр алдагдал учруулахгүй байх 

шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. ОУСК ГС6/ ЕСБХБ ГШ6 

журмын дагуу нөлөөлөл бууруулах шат дарааллын дараа 

дараагийн шатны арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээсээ өмнө юун 

түрүүнд онцгой амьдрах орчинд нөлөөлөл үүсгэхээс аль 

болох зайлсхийх шаардлагатай байдаг. БОНХЗ-ийн 2015 оны 

9-р сард хийсэн аудитаар Газар хөндөх үйл ажиллагааны 

төлөвлөлт, зөвшөөрөл өгөх үйл явцын хүрээнд одоо авч 

хэрэгжүүлж буй арга барил нь байгалийн амьдрах орчин 

болон РТ-ийн тодорхойлсон эн тэргүүнд авч үздэг ургамлын 

төрөл зүйлсэд учрах эрсдлийг урьдчилан үнэлэх хангалттай 

хугацаа олгохгүй байгаа бөгөөд хамрах хүрээ нь дээрх эн 

тэргүүний төрөл зүйлсийг хөндөхөөс зайлсхийхэд хангалтгүй 

байна гэж дүгнэсэн байдаг. ОТ газар хөндөх төлөвлөгөө 

гаргах, зөвшөөрөл авах цогц арга барил боловсруулах, 

холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах алхмуудыг хийсэн 

байна. Газар хөндөх үйл ажиллагааны стратегийн менежмент 

болон байгаль орчны үнэлгээний хүрээнд ОТ-н зүгээс одоо 

баримталж буй арга барил нь эн тэргүүний төрөл зүйлсэд 

нөлөөлөл үзүүлэхээс зайлсхийх төлөвлөлтийн боломжит 

хувилбаруудыг тусгаж өгсөн байна.  Дэд бүтцийн 

нөлөөллийг зохицуулах замаар чухал ач холбогдолтой 

ургамлын төрөл зүйлд нөлөө үзүүлэхээс зайлсхийх арга 

хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн жишээг аудитаар үзэж 

танилцлаа. Холбогдох хэлтсүүдийн төлөвлөлтийн хурлуудын 

тэмдэглэлийг мөн үзүүлсэн юм. Тиймээс энэ зөрчлийг 

хаалаа.     



Хуудас 38 

 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН  13-391-H8 

УУРХАЙД АЖИЛЛАСАН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 5-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M8.28 

16 

оны 8-

р сар 

 
Замын нөлөөллийг бууруулах 

стратеги 
II BAP (13) 

Нээлт

тэй 

5.9.2.5 Хэсэг. ОТ нь a) автозам хаах, замын хөдөлгөөний 

хязгаарлалт тогтоох b) бүсийн түвшний тогтвортой хөгжлийн 

асуудалтай холбоотой нөлөөллийг бууруулах тодорхой арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх тал дээр холбогдох байгууллага, эрх 

бүхий этгээдүүдтэй албан ёсоор хамтран ажиллах c) ОТ-

Гашуунсухайт зам, бусад ОТ-н эзэмшлийн бус замууд дээр 

замын хөдөлгөөний хяналт тавих, тэдээрийн ан амьтдад 

үзүүлэх нөлөөлөлд хяналт шинжилгээ хийх зэрэг 

асуудлуудыг тусгасан ОТ-Гашуунсухайт замын нөлөөллийг 

бууруулах стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үүрэг 

авсан. Зээлдүүлэгч нарт хянуулахаар 2016 оны 7-р сард 

илгээсэн стратегийн төсөл нь Биологийн олон янз байдлын 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний шаардлагуудыг бүрэн 

хамруулаагүй байсан. Ялангуяа тус стратегид нөлөөллийг 

бууруулах боломжит хувилбаруудыг тусгаагүйн дээр замын 

хөдөлгөөнд хяналт тавих тодорхой аргачлалыг зааж өгөөгүй, 

ан амьтад үзүүлэх нөлөөлөл, амьтдын үзүүлэх хариу 

үйлдлийг хэрхэн тайлбарлахыг (жишээлбэл загварчлал 

ашиглан эсвэл бусад аргаар тайлбарлах гэх мэт) тодорхойлж 

өгөөгүй. 

                                                 
8 М8.2 Замын нөлөөллийг бууруулах стратеги – ОТ зүгээс энэ тал дээр, ялангуяа Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 13-р зүйлтэй нийцэхгүй байна гэсэн 

БОНХЗ-ийн дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байгаа юм. ОТ дараах тайлбарыг хийсэн болно:  

“Оюу толгой (ОТ) нь БОНХЗ уурхайд ажилласан тайландаа ОТ зээлдүүлэгчдийн шаардлагыг үндсэндээ биелүүлж байна хэмээн дүгнэснийг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ Биологийн 

олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний (BAP) ОТ-Гашуунсухайт замын нөлөөллийг буруулах стратеги боловсруулах хэрэгжүүлэх тухай 13-р шаардлагыг биелүүлээгүй байна 

гэсэн мэдэгдэл дээр ОТ өөр байр суурьтай байна. Зээлдүүлэгч нарт хянуулахаар илгээсэн Замын нөлөөллийг бууруулах стратеги нь Хөндлөнгийн зөвлөлөөр орохоор (2017 онд авч хэлэлцэх 

төлөвлөгөөтэй байгаа) хүлээгдэж байгаа бөгөөд Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний шаардлагуудад нийцэж байгаагаас гадна одоо хэрэгжүүлж буй хяналт 

шинжилгээний тоо мэдээ, мэдэгдэж байгаа нөлөөлөл болон ОТ-н хүлээсэн ерөнхий үүрэг амлалтыг харгалзан үзэх юм бол бизнесийн болоод бүс нутгийн орчин нөхцөлтэй нийцэж байгаа 

гэж ОТ үзэж байна. Тус стратеги нь биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, хадгалах чиглэлээр ОТ-н баримталдаг зохистой менежментийн арга барилтай мөн нийцэж байгаа юм. 

Тиймээс тус стратеги нь одоогоор боломжит бүх нөхцөл байдлыг хамруулах бус харин илүү зорилтот, бодитоор хэрэгжүүлэх боломжтой стратеги гэдэг утгаараа одоогийн орчин 

нөхцөл, байгаа тоо мэдээнд үндэслэн ажлаа урагшлуулах тодорхой жим болж өгч байгаа юм. Замын бодит үзүүлж буй нөлөөлөл бүрэн тодорхой болоогүй гэдгийг ОТ хүлээн зөвшөөрч 

байгаа бөгөөд энэ талаарх мэдээлэл тодорхой болохоор тус стратегид нэмж тусгагдах болно.” 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M8.3 

16 

оны 8-

р сар 

 

Ургамлын мониторингийн 

талбай байгуулж, тоосжилтоос 

бэлчээрт үзүүлж болзошгүй 

нөлөөлөлд хяналт шинжилгээ 

хийх 

I 

Биологийн 

олон яэз 

байдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

В15 

Нээлт

тэй 

5.9.2.6 хэсэг. Төслийн хувьд бэлчээрийн мал аж ахуйг 

экосистемийн чухал үйлчилгээ гэж үздэг бөгөөд барилгын үе 

шатанд тоосжилтын түвшин нэмэгдсэнээс ургамал ургалтыг 

дарангуйлж байгаа тухай санал гомдлын мөрөөр ОТ 

(Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөний 

хүрээнд) тоосжилтоос бэлчээрт үзүүлэх болзошгүй 

нөлөөллийг хянах зорилгоор мониторингийн талбай 

байгуулах арга хэмжээ авсан. ОТ-н үйл ажиллагаанаас үүсч 

байгаа тоосжилт бэлчээрийн ургамал ургалтад нөлөөлөх 

магадлал байхгүй ч гэсэн үүнийг нотлох мэдээ баримт 

байхгүй учир цаашид үүнтэй холбоотой гарах санал гомдолд 

хариу өгөх үндэслэл байхгүй байгаа юм. ОТ-н ургамлын 

мониторингийн 32 талбайд хяналт шинжилгээ хийхэд 

сүүлийн хоёр жилд ямар нэгэн нөөц хуваарилагдаагүй. 

Тоосжилтоос ургамалд үзүүлэх нөлөөлөлд өөр ямар нэгэн 

байдлаар хяналт шинжилгээ хийгээгүй бөгөөд Байгаль орчны 

жилийн эцсийн тайланд зөвхөн үүсгэж байгаа тоосны талаар 

тоо мэдээ оруулдаг боловч тогтож байгаа тоос, түүний 

нөлөөний талаар мэдээ байдаггүй.  

Нийгмийн – Хөдөлмөр, ажиллах орчин 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

М5.4 

15 

оны 9-

р сар 

16 

оны 4-

р сар-

суури

н 

аудит 

 

ОТ ХХК болон Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хооронд байгуулсан 

Хамтын гэрээнд ажилтнуудын 

олон жилийн хөдөлмөрийг 

үнэлэн урамшуулал (мөнгөн 

дүнтэй) олгох үүрэг, амлалтыг 

тусгасан. 

 

I 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө,  

ОТ ХХК-

ийн Хамтын 

гэрээ 

 

хаасан 

6.2.2.1 хэсэг. ОТ ХХК болон Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хооронд байгуулсан Хамтын гэрээнд 

заасны дагуу олон жил ажилласан ажилтнуудын 

хөдөлмөрийг үнэлэх заалтыг хэрэгжүүлэх тал 

дээр залруулах арга хэмжээ авсан байна. Эхний 

ээлжийн урамшуулалд 5 жил ажилласан 143 

ажилтан, 10 жил ажилласан 29 ажилтан, 15 жил 

ажилласан 4 хүн, 20 ажил ажилласан 1 ажилтан 

нийт 227 ажилтны олон жилийн хөдөлмөрийг 

үнэлэн, урамшуулсан байдаг. Компанид дээр 

дурдсан хугацаанд ажилласан шаардлага хангасан 

ажилтнуудын олон жилийн хөдөлмөрийг үнэлэх  

2-р ээлжийн урамшуулалд 2016 оны 7-р сард нийт 

170 ажилтан хамрагдахаар байгааг тухай ОТ 

мэдээлсэн. Үйлдвэрчний эвлэл болон холбогдох 

бусад ажилтнуудтай ярилцлага хийсний дүнд энэ 

зөрчлийг хаав.  

 

 

Нийгмийн – Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M1.23 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14 оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

16 оны 

8-р сар 

 

Нөлөөлөлд өртсөн малчдад 

чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд Үр 

дүнгийн үнэлгээ хийх нь 

Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын  

төлөвлөгөөнд заасан үүрэг 

бөгөөд Ханбогд сумын эдийн 

засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд 

өртсөн болон бусад нөлөөлөлд 

өртсөн малчдыг хамарсан үр 

дүнгийн үнэлгээ хийх хугацаа 

болсон байна.  

I 

Нүүлгэн 

шилжүүлэх 

ажлын 

төлөвлөгөө 

(10.1, 10,2, 

10.4 хэсэг) 

Нээлт

тэй 

6.3.2.2 хэсэг. Олон талт шинжээчдийн баг (ОТШБ) 

2016 оны эхээр судалгаагаа эхлүүлсэн. ОТШБ-ийг 

сонгон шалгаруулж, судалгааны аргазүй, хуваарийг 

хэлэлцэж тогтсон бөгөөд үүний хүрээнд Ханбогд 

сумын 100 малчин өрхийг судалгаанд хамруулах, 

Сэврэй суманд хяналтын бүлэг байгуулах зэрэг 

хамаарна.  

ОУСК/ ХДХЗО-ны газраас ГТЗ, ОТШБ, ХШЗ-тэй 

хамтран зөрчлийн менежментийн чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулж, танилцах, мэдээлэл цуглуулах 

хамтарсан аялал хийсэн. Хээрийн судалгааны ажлыг 

2016 оны 5-р сард хийсэн бөгөөд судалгаанд анх 

төлөвлөж байснаас 10-р олон буюу 110 хүн 

хамрагдсан. Тайланг эхний байдлаар 2016 оны 9-р 

сарын дундуур Гурван талт зөвлөлд өргөн барина. Уг 

судалгааны ажлыг 2016 оны 4-р улиралд багтаан 

дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Энэхүү үлдээд байсан 

ажлыг дуусгахад бодитой ахиц гарсныг харахад таатай 

байлаа. Ханбогдын нөлөөлөлд өртсөн малчдын дунд үр 

дүнгийн үнэлгээ хийх ажлын явц ихээхэн 

хойшлогдсоор ирсэн бөгөөд дээрх судалгааны дүн цаг 

хугацаандаа гарах нь чухал байна. Гурван талт зөвлөл 

харилцан зөвшилцөлд хүрч, ОТШБ-ийг судалгаагаа 

эхлүүлэх боломжтой болгох нь зүйтэй. Ханбогдын 

нөлөөлөлд өртсөн малчдын чиглэсэн үйл ажиллагааны 

үр дүнд үнэлгээ хийх ажил нэлээд их хойшилсоор 

ирсэн тул энэ судалгааг хугацаанд нь хийж, үр дүнг нь 

харах нь чухал юм.  
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

Нийгмийн – Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний удирдлага 

М8.4 
16 оны 

8-р сар 
 

Хүн амын шилжин ирэх 

хөдөлгөөнийш удирдах ОТ-н 

арга барилыг шинэчлэхэд ОТ, РТ 

эсвэл/мөн бусад компаниас зохих 

туршлагатай хүний нөөц 

хуваарилах 

II 
ОУСК 

ГС1(s19) 
нээлтт

эй 

6.5.2.2 хэсэг. Өмнийн говийн удирдах хорооны 

ажлын удирдамж, чиглэлд хүн амын шилжин ирэх 

хөдөлгөөний удирдлагын асуудлыг (стратегийн 

зөвөлгөө өгөх, үйл ажиллагааны шийдвэр гаргах 

асуудал) хариуцах тухай тусгаагүй байна. Орон 

нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын багийн 

хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежмент 

хариуцахаар томилогдсон ажилтнууд нь энэ 

асуудлыг хариуцах хэмжээний туршлагаар дутмаг 

бөгөөд үүнд ахлах удирдлагын түвшний 

зохицуулалт хийх, мөн нийгмийн эрсдэл 

дагуулсан адармаатай асуудалд чиглэсэн, зохих 

менежмент хэрэгжүүлж байсан ажлын 

туршлагатай байх шаардлагатай. Хүн амын 

шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн 

төлөвлөгөөг дахин авч хэлэлцэх ажлыг хийгдэж 

байгаа ажилд оруулан тэмдэглэлээ.  

 


