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ҮНДСЭН НЭР ОЙЛГОЛТЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Нэр ойлголт Тодорхойлолт 

Aймаг Муж 

Баг Сумын дараахь засаг захиргааны нэгж 

БТЗҮАТ Биологийн Төрөл зүйлийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
Томоохон зээлдэгчид болон Төсөл зөвшөөрч баталсан бөгөөд 
анх 2012 оны 8-р сард, Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн 
Үнэлгээний (БОННҮ) Бүлэг С6 (Хүснэгт 6.12)-ын бүрэлдэхүүн 
болж олон нийтэд нээлттэй хүргэж, улмаар шинэчлэн, 2013 
оны 2-р сарын 1-нд Томоохон зээлдэгчид баталсан билээ. 
БТЗҮАТ нь тогтмол хэрэглэгдэж байдаг бичиг баримт бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн, Томоохон зээлдэгчдээр 
батлуулах ёстой. Энэхүү аудитаар орсон  хувилбар нь 2013 
оны 2-р сарын 1-ний хувилбар болно. 

Биологийн төрөл зүйлийн 
мэргэжилтэн түншүүд 

Төсөлд бие даасан биологийн төрөл зүйлийн талаархи 
мэдлэгийг дээшлүүлэх дэмжлэгийг үзүүлэх зорилгоор олон 
улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн биологийн төрөл 
зүйлийн мэргэжилтнүүдийг  Төсөлд ажиллуулсан болно. 
Эдгээр мэргэжилтнүүд  нь “Дэлхийн Биологийн төрөл зүйлийг 
хамгаалах” байгууллагаас (Global Biodiversity Conservation-
GBC) ирсэн бөгөөд Биологийн төрөл зүйлийн мэргэжилтэн 
түншүүд” гэж дурдсан болно.  

БТЗМТ 
Үйл ажиллагааны Үе шатыг хамаарсан Биологийн Төрөл 
зүйлийн Менежментийн Төлөвлөгөө 

ОНЭМАААБ Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал 

CIS Catering International and Services буюу Олон улсын ахуйн 
үйлчилгээ, хүнс бэлтгэгч  компани 

COD Chemical Oxygen Demand буюу Химийн бодисын 
хүчилтөрөгчийн хэмжээ буюу усан дахь органик бодисын 
хэмжээг шууд бусаар хэмжих туршилтын аргачлал 

ОННҮ МС Орон нутаг, Нийгмийн үзүүлэлтийн менежментийн систем 

БОНБНҮ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 

EСБХБ Европын Сэргэн босголт, хөгжлийн банк 

ЭСДК Экспортын Санхүүжилт болон Даатгалын Корпораци 
(Австралийн Экспортын зээлийн агентлаг) 

БО, НҮА шаардлага Байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны шаардлага гэдэгт 
байгаль орчны биет зөвшөөрөл, байгаль орчны болон 
нийгмийн хуулиуд, Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн 
Төлөвлөгөөнүүд (БОНМТ), Томоохон зээлдэгчийн холбогдох 
Байгаль Орчны болон Нийгмийн үйл ажиллагааны Стандарт 
зэргийг хамруулан ойлгоно. 

ERM Байгаль орчны нөөцийн менежмент компани 

БОНҮАТ Байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОНЭМАА Байгаль орчин, Нийгэм, Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа 
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БОННҮ Байгаль орчин, Нийгмийн нөлөөллийн Үнэлгээ 

БОНМТ Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө 

EХ Европын Холбоо 

ДБТЗХ Дэлхийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 

Гэр Монголын уламжлалт орон сууц 

ОУАҮШТП Олон улсын аж үйлдвэрийн шалгарсан туршлага, практик. 
Олон улсын хэмжээнд адил төстэй нөхцөл байдалд 
мэргэжлийн хүмүүсийн дагаж мөрдөх мэргэжлийн ур чадвар, 
чанар, анхаарал сэрэмж, алсын харааг хэрэглэж байгаа байдал 
хэмээн тодорхойлсон болно. 

ХН Хүний нөөц 

ЭМААБО Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал, Байгаль орчин 

ЭМААБОМТ Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал, Байгаль орчны Менежментийн 
тогтолцоо 

БДБОНЗ Бие даасан Байгаль орчин, Нийгмийн Зөвлөх 

ОУСК Олон улсын санхүүгийн корпораци 

ӨБГКТ Өдөрт мянган тонн 

км Километр 

ОНЗБ Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүд 

ГХЗ Газар хөндөх зөвшөөрөл 

Томоохон зээлдэгчид Энэ шалгалтын тайланд “Томоохон зээлдэгчид” гэдэгт Олон 
улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК), Европын Сэргээн 
Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ), Канадын Экспортын 
Хөгжлийн Агентлаг (КЭХА), Америкийн Нэгдсэн Улсын 
Экспорт-Импортын Банк (АНУ-ын ЭКСИМ банк), Экспортын 
Санхүүжилт, Даатгалын Корпораци (ЭСДК), Олон Талт 
Хөрөнгө Оруулалтын Баталгааны Агентлаг (ОТХОБА), 
Стандарт Чартеред Банк (СЧ) болон БНП Парибас орж байгаа 
болно.  

УЛТ Уурхайн Лицензит Талбай 

MУС Монгол улсын Стандарт 

ӨМ Өөрчлөлтийн Менежмент 

ХАЛМ Хор Аюулын Лавлах Мэдээлэл  

ХҮ-гүй Хүчил үүсгэдэггүй 

АИ Азот исэлдүүлэгч 

АҮБОНМТ Ашиглалтын үеийн Байгаль орчин, Нийгмийн Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

OT Оюу Толгой 

OT-ГС Оюу Толгой-Гашуун Сухайт 

OT-ХБ Оюу Толгой-Ханбогд 

ХҮБтой Хүчил үүсгэх боломжтой 

БМХ Бэлчээрийн Менежментийн Хөтөлбөр 
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ҮАШҮ Үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт (ЕСБХБ) 

ҮАСҮ Үйл ажиллагааны Стандарт үзүүлэлт (ОУСК) 

БНХНҮ Бүс нутгийн Хөгжил болон Нийгмийн Үзүүлэлт 

ХАТ Хагас автомат тээрэм (SAG) 

Сум Засаг захиргааны хоёр дахь шатны нэгж 

ХИ Хүхрийн исэлт 

Төсөл Монгол улсад байгаа Оюу Толгой уурхай 

НШТ Нарийн ширхэгтэй тоосонцор 

ЗААХН Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг 

ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго 

ВТХ Вестерн Тээврийн Хүрээлэн  

УЦБ Ус цэвэршүүлэх байгууламж 
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1. ТАНИЛЦУУЛГА 

2010 оны 8 дугаар сард, банк санхүүгийн зээлдэгч байгууллагуудын нэгэн бүлгийн  
(“Томоохон зээлдэгчид”), Байгаль орчин, Нийгмийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа 
хариуцсан төлөөлөгч болох Олон улсын санхүүгийн корпораци   (ОУСК), Байгаль орчны 
нөөцийн менежментийн компани (ERM) нь Монгол улсын Өмнийн говийн бүс нутагт 
байрлах Oюу Толгой (OT) зэс/алтны уурхайн (“Төсөл”) Бие даасан Байгаль орчин, 
Нийгмийн Зөвлөхөөр (БДБОНЗ)  ажилладаг болно.  

Энэхүү тайланд 2013 оны 4-р сард хийсэн Төслийн Барилгын үе шатны Байгаль орчин, 
Нийгэм, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны  (БОНЭМАА) Аудитын шалгалтын (цаашид 
“Шалгалт” гэж дурдана) үндсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг хураангуйлан тусгасан болно. 
БДБОНЗ-ын үүрэг хариуцлагын хүрээнд, БОНM компани уурхайн талбайд тулгуурласан 
“эрсдлийн үнэлгээг” хоёр удаа (2011 оны 6 болон 12-р саруудад тус тус ) болон  болон  
уурхайн шалгалтыг (2012 оны 6-р сар) нэг удаа тус тус хийж Барилгын үе шатны 
БОНЭМАА-ын асуудлыг шалгасан болно. Тус Төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн 
Нөлөөллийн эцсийн Үнэлгээг (БОННҮ)  2012 оны 8-р сард олон нийтэд нээлттэй болгосон 
юм. Дээрх үнэлгээг олон нийтэд хүргэсний дараа, ERM  Төслийн Барилгын үе шатны 
Байгаль орчин, Нийгэм, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны  (БОНЭМАА) шалгалтыг 
2012 оны 9 дүгээр сард болон 2013 оны 4-р сард тус тус хийсэн болно. 

Тус шалгалтын баг нь ERM-ын дараахь ажилтнуудаас бүрдсэн  бөгөөд  үүнд: Калеб Уолл 
(ERM компаний гишүүн), Дана Стрент (Байгаль орчны ахлах ажилтан), Рейша Хартли 
(Нийгмийн асуудлыг хариуцсан ажилтан), Жулиа Тимз (Биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг 
хариуцсан ажилтан), болон Рассел Пауэл  (Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны асуудлыг 
хариуцсан ажилтан) нар орсон болно. Шалгалт найман өдрийн турш үргэлжилсэн бөгөөд  
үүнээс дөрвөн өдөр нь Төслийн талбай дээр, үлдсэн дөрвөн өдрийг нь Улаанбаатарт 
ажиллаж өнгөрөөсөн болно.Тус шалгалт хээрийн ажил, төслийн талбайд очих, дотоод болон 
гадаад холбогдогч талуудтай ярилцах, бичиг баримтуудыг тоймлон авч судлах зэргээс 
бүрдсэн. Шалгалтын багийг Төслийн талбай дээр очиход нь Экспортын санхүүжилт, 
даатгалын корпорацийн (ЭСДК) төлөөлөгч дагалдсан болно.  

ERM энэ шалгалтаар Барилгын үе шатны Байгаль орчин, Нийгмийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд (БОНМТ) тусгасан зорилтуудтай  хамааралтай Барилгын үе шатны үйл 
ажиллагааг судалсан болно. Тус БОНМТ нь 2012 оны 8-р сард олон нийтэд ил тод 
болгосон Төслийн БОННҮ-ний нэг хэсэг болно. Шалгалтын баг мөн Байгаль орчин, 
Нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (БОНҮАТ) тусгасан зорилтуудтай хамааралтай 
Төслийн ололт явцыг судлан үзсэн болно.Түүнчлэн, шаардлагатай тохиолдолд  БОННҮ-
ийн Бүлэг С, Биологийн төрөл зүйлийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БТЗҮАТ)1-д 

                                                      

1 Биологийн Төрөл зүйлийн Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Томоохон зээлдэгчид болон Төсөл 
зөвшөөрч баталсан бөгөөд хамгийн анх, Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний 
(БОННҮ) Бүлэг С6 (Хүснэгт 6.12, хуудас 63-69)-ын бүрэлдэхүүн болж олон нийтэд нээлттэй 
хүргэж, улмаар шинэчлэн, 2013 оны 2-р сарын 1-нд Томоохон зээлдэгчид баталсан билээ.БТЗҮАТ 1 
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тусгасан эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ, Томоохон зээлдэгчдийн’ Байгаль орчин болон 
Нийгмийн (БО&Н) стандартуудын хүрээнд үнэлсэн. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь 
хамтдаа нийлээд Төслийн Байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны шаардлагын  (БО&S  
Нийгмийн шалгуур үзүүлэлтүүд)2 суурийг бүрдүүлж байгаа билээ. Шалгалтын нийт 
хамрах хүрээг Хэсэг 1.2 дээр харуулсан болно.  

БОНМ нь БОНМТ болон бусад тодорхой талуудыг судлан үзсэний үндсэн дээр бид 
Төслийн БОНЭМАА-ын үйл ажиллагаа нь БОНМТ, БОНҮАТ болон БТЗҮАТ-тай олон 
байдлаар нийцэхгүй байгаа чиглэлүүдийг тодруулсан болно. Эдгээр чиглэлүүдийг энэхүү 
тайланд тусган оруулсан. Хэдийгээр эдгээр нийцэмжгүй байдал байсан хэдий ч, энэ 
шалгалтын үеэр ERM  Томоохон зээлдэгчдийн’ БО&Н-н стандартуудтай3 нийцэмжгүй 
байгаа аливаа нөлөөлөхүйц болон томоохон зөрчлийг тодруулаагүй болно. ERM энэ 
тайланд, мөн Төслийн үйл ажиллагаа нь Олон улсын аж үйлдвэрийн сайн туршлага, 
практикаас (ОУАҮСТП)4 зөрсөн тохиолдлуудыг тодруулж холбогдох зөвлөмжийг өгсөн 
болно. Гэхдээ, зөвхөн ОУАҮСТП-тай харьцуулж гаргасан дүгнэлтүүд нь БОНМТ, 
БОНҮАТ болон БТЗҮАТ-тай нийцэхгүй байгаа гэсэн үг биш болохыг энд тэмдэглэх нь 
чухал болно. Тиймээс, энэ тайланд тусгасан ОУАҮШТП-ын зөвлөмж нь БДБОНЗ-ийн 
зөвлөмж бөгөөд эдгээр зөвлөмжийг Төслийн зүгээс заавал дагаж хэрэгжүүлэх албагүй 
болно. 

1.1 ТӨСЛИЙН СТАТУС 

Тус Төсөл Монгол улсын Өмнийн говийн бүс нутагт Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт 
байрладаг. Төсөл зэс, алт, мөнгө, молибдений цуврал ордуудыг хөгжүүлж, уурхай барьж 
байгуулж байгаа болно. Орд газар Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос урагшаа 
ойролцоогоор 550 километр (км), Монгол-Хятадын хилээс хойшоо 80 км-ын зайтай 

                                                                                                                                                             

1 нь байнга ашиглагддаг бичиг баримт бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн, Томоохон 
зээлдэгчдээр батлуулах ёстой. 

2 Байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны шаардлага гэдэгт байгаль орчны биет зөвшөөрөл, 
байгаль орчны болон нийгмийн хуулиуд, Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн 
Төлөвлөгөөнүүд (БОНМТ), Томоохон зээлдэгчийн холбогдох Байгаль Орчны болон Нийгмийн үйл 
ажиллагааны Стандарт зэргийг хамруулан ойлгоно. 

3 Томоохон зээлдэгчдийн Байгаль орчин, Нийгмийн стандартууд гэдэг нь ихэвчлэн  ОУСК-ын  

Стандартууд (ҮАС); Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) Үйл ажиллагааны Шаардлага 

(ҮАШ); Экваторын зарчмууд; Европын холбооны (ЕХ) Байгаль орчны удирдамжууд зэргийг хэлж 

байгаа болно. Дэлгэрэнгүйг Хавсралт B-ээс үзнэ үү. 

4 ОУСК-ын БОЭМАА-ын удирдамжинд Олон улсын аж үйлдвэрийн сайн туршлага, практикыг 
(ОУАҮШТП) “Олон улсын хэмжээнд адил төстэй нөхцөл байдалд мэргэжлийн хүмүүсийн дагаж 
мөрдөх мэргэжлийн ур чадвар, чанар, анхаарал сэрэмж, алсын харааг хэрэглэж байгаа байдал” 
хэмээн тодорхойлсон байдаг болно. 
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байрладаг. Шалгалт хийсэн цаг үеийн Төслийн үндсэн үйл ажиллагаа, бүтээн 
байгуулалтын ажлын статусыг доор үзүүлэв.  

Тус орд газар ил уурхай, далд уурхайн хосолмол аргаар олборлолт хийх бөгөөд баяжуулах 
үйлдвэрт өдөрт 100 мянган тонн (кт) хүдэр боловсруулна. Төслийн зүгээс цаашид үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэх хувилбарууд болон баяжуулах үйлдвэрийг өргөжүүлэх саналыг 
судлан үзэхээ үргэлжлүүлнэ. 2013 оны 1-р улирлын эцэс гэхэд, ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэр, босоо ам №1 болон   босоо ам № 2-ын гадаргын ажлыг ихэнхийг нь дуусгаад 
байна. Одоогоор ил уурхайгаас олборлосон хүдрийг боловсруулах баяжуулах үйлдвэр зах 
зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 2013 онд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.  

Ил уурхайн олборлолт болон хүдрийн овоолгыг 2012 оны 2 дугаар улирлаас эхэлсэн. Далд 
уурхайг барьж байгуулах үйл ажиллагаа ил уурхайн олборлолттой зэрэгцэн явагдана. 
Блокчлон олборлох аргаар явагдах далд уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь 2016 
оноос эхлэх төлөвтэй байгаа болно. Ил уурхай нь уламжлалт уурхайн буюу ачааны 
машин, ухагч экскаватор голлосон үйл ажиллагаа байх бөгөөд тус бүр 12 цагаар ажиллах 2 
ээлжтэй 24 цагийн турш үйл ажиллагаа явуулна. Далд уурхайд блокчлон олборлох аргыг 
ашиглах бөгөөд ингэснээр хаягдмал чулуулагтай харьцуулахад хамгийн их хүдрийн 
биетийг олборлох боломжтой юм.  

Төслийн  үйл ажиллагааны дизайн загвар нь уламжлалт бөөрөнцөгт тээрмийн систем болон  
хөвүүлэн баяжуулах технологи, батлагдсан тоног төхөөрөмжөөр баяжуулахад тулгуурласан 
болно. Технологийн схемээр анхдагч бутлуураар том хүдрийг буталж, Хагас автомат 
тээрмээр (SAG буюу ХАТ) болон бөөрөнцөгт тээрмээр дайрганы бутлуурыг хийж, үндсэн 
хөвүүлэн баяжуулалтын аргаар баяжуулж, баяжмалыг дахин нунтаглаж, улмаар хоёр үе 
шаттай цэвэрлэгээнд оруулна. Зэс, алт бүхий эцсийн баяжмалыг өтгөрүүлж, шүүн авах 
бөгөөд үндсэн болон цэвэрлэгээний хаягдлыг хаягдлын нөөцийн байгууламжинд хийнэ. 
Баяжуулах үйлдвэрийн анхны загвар дизайн жилд  35 сая тонн хүдэр (өдөрт 100,000 тонн) 
боловсруулах тооцоонд үндэслэсэн. Шүүж, тунгаасан баяжмалыг уутанд хийж савлан, 
Гашуун сухайт / Ганц модны хилийн боомт руу ачааны машинаар тээвэрлэнэ. 

2013 оны 1-р улирлын эцсийн байдлаар, үлдэж байгаа Төслийн барилгын ажилд Хойд 
Хьюго далд уурхайн лифтийг барьж дуусгах, мөн баяжуулах үйлдвэрийн өөрчлөлт болон 
Далд уурхай өргөжиж, өдрийн  100 мянган тонн хүдэр боловсруулах чадавхийг дэмжих 
дэд бүтцийн дараахь үйл ажиллагаа орж байгаа болно.Үүнд: 

 Босоо ам №2-ын босоо нэвтрэлтийг дуусгах; 

 Босоо ам №3 болон №5-ын хэвтээ, босоо нэвтрэлт зэрэг барилгын ажил; 

 Далд уурхайн бутлуурын болон хүдрийн систем; 

 Босоо ам №2 болон №3-ыг том бутлагдсан хүдрийн овоолготой холбох гадаргын 
конвейер; 

 Хойд Хьюго ордын хүдрийн биетийг олборлох далд уурхайн хажуу талын туннель 
хоолойг барьж байгуулах; 

 Блокчлон олборлох дэд бүтцийг барьж байгуулах;  
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 Хойд Хьюго ордын далд уурхайг барьж байгуулах үйл ажиллагааг дэмжсэн газрын 
гадаргын холбогдох дэд бүтэц; 

 Уурхайн лицензит талбайн (УЛТ) гадна орших  Ундай голын гольдролыг өөрчлөх.  

Цаашдын өргөжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд, Төслийн зүгээс нүүрсээр ажиллах Төслийн 
Цахилгаан Станцыг барьж байгуулах, мөн баяжуулах үйлдвэрийн чадавхийг өдрийн 100 
мянган тонноос дээш нэмэгдүүлэх асуудлыг хөндөж болох бөгөөд гэхдээ одоогийн 
байдлаар ямар нэгэн шийдвэр гаргаагүй байна. БОНҮАТ-нд тусгасны дагуу, эдгээр бүтээн 
байгуулалтын ажлуудын байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд хамруулна. 

1.2 АЖЛЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

БДБОНЗ адил, БОНM-ийн компани  2010 оны БДБОНЗ-ын хийх ажлын цар хүрээнд 
үндэслэн ажилласан болно. Энэ Ажлын цар хүрээ, санхүүжилтийн өмнө үе шатны  нэмэлт 
БДБОНЗ-ын нягтлан шалгах ажлын цар хүрээ хамтдаа нийлээд Төслийн Барилгын үе 
шатны Бие даасан БОННҮ-ийн баталгаажуулт болон БОНЭМАБ-ыг  ханган биелүүлэх 
мониторингийг бүрдүүлж байгаа болно. БОНЭМАБ-ын энэ Шалгалтын зорилго бол 
БОНМТ болон БОНҮТ-н хэрэгжилтэнд нэмэлт ил тод байдлыг бий болгох явдал юм.  

Тухайлбал, БОНM-ийн компани БОНМТ, БОНҮТ болон БТЗҮАТ-д тусгасан зорилтуудын 
хүрээний дагуу энэ Шалгалтыг хийсэн болно. Түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд  
БОННҮ-ний Бүлэг С, Томоохон зээлдэгчдийн’ Байгаль орчин болон Нийгмийн (БО&Н) 
стандартуудын хүрээнд үнэлсэн. Гэхдээ,  БОНМТ, БОНҮАТ болон БТЗҮТ нь Төслийн 
зорилт, шаардлага, шалгуур үзүүлэлттэй нийцэж байгаа эсэхийг тогтоох үндсэн суурь 
үзүүлэлт болсон.  

2013 оны 4 дүгээр сард хийсэн Шалгалтаар Барилгын ажлын хугацаанд гарсан ололт 
амжилт болон үйл ажиллагааны талаар бүрэн мэдээлэлд тулгуурласан санал бодлыг 
боловсруулах явдал байсан. Томоохон Зээлдэгчидтэй ярьж (2013 оны 4-р сарын 19) 
зөвшилцсөн Шалгалтын ажлын хүрээнд дараахь үйл ажиллагаа багтан орсон байсан.Үүнд:  

 БОНМТ, БОНҮАТ, БТЗҮАТ-д тусгасан зорилтуудтай нийцэж байгаа болон 
бодитойгоор нийцэхгүй байгаа чиглэл, хэмжээг тодруулах;  

 Ундай голын гольдролыг өөрчлөх талаар БОННҮ-ийн Бүлэг С, Барилгын Үе 
шатны БОНМТ-д тусгасан болон олон нийтэд зарласан зорилтуудтай харьцуулан 
үйл ажиллагааны үзүүлэлтийг үнэлэх ; 

 Төслийн менежментийн баг болон холбогдох гуравдагч талтай уулзаж, БТЗҮАТ-г 
оролцуулан БОНҮАТ-ын шаардлагатай харьцуулан Төслийн ололт, амжилтыг 
судлан авч үзэх ;  

 Ашиглалтын үеийн бэлэн байдлын БОНЭМАБ-ын мониторингийг оролцуулан 
БОНЭМАБ-ын үйл ажиллагааны үзүүлэлтийн дотоодын мониторингтой 
холбоотойгоор дотоод журмыг судлан авч үзэх;  
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 2012 оны  9-р сарын Шалгалтаар илэрсэн нийцэмжгүй зүйлүүдийг дахин авч үзэн, 
хаах; 

 Төслийн талаар орон нутгийн ард иргэдийн хандлага болон Төслийн холбогдогч 
талуудын хамтын ажиллагааны хүчин чармайлтын талаар Төслөөс гаргаж өгсөн 
баримтуудыг судлах.Үүнд: (i) орон нутагтай хамтран ажиллах талаар компанийн 
стратеги, бодлого,зарчмууд; (ii) гомдол барагдуулах механизм; iii) холбогдогч 
талыг тодорхойлох болон түүнд шинжилгээ хийх; (iv) орон нутгийн хамтын 
ажиллагааны болон олон нийтэд мэдээлэх ажлын чанар; (v) хэлэлцүүлгийн чанар, 
үүнд хэлэлцүүлэг нь үнэ төлбөргүй, урьдчилсан, мэдлэг мэдээлэлтэй оролцоо 
байсан эсэх болон (vi) эмзэг бүлгийн оролцоо; 

 Томоохон Зээлдэгчдэд зориулсан тайланг Шалгалтын дараахан түргэн шуурхай 
олон нийтэд ил тод болгохоор бэлтгэх (уурхай дээр очиж ажилласны дараа 10 
долоо хоногийн дотор, Тайлагнах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэсэг 2.3-ээс  
харна уу). 

 

1.3 ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ 

Энэ тайлангийн дараачийн бүлгүүдийг дараахь байдлаар зохион байгуулсан болно.Үүнд: 

 Бүлэг 2 – Хандлага болон аргачлал; 

 Бүлэг 3 – Нийцэмжгүй байгаа зүйлийн талаархи дүгнэлтүүд  

 Бүлэг 4 – Нийгэм, Байгаль орчны үнэлгээ болон менежментийн систем; 

 Бүлэг 5 – Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын орчин; 

 Бүлэг 6 – Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бууруулах; 

 Бүлэг 7 – Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал; 

 Бүлэг 8 – Газар чөлөөлөх болон сайн дурын бус байдлаар нүүлгэн шилжүүлэх; 

 Бүлэг 9 – Биологийн төрөл зүйлийг хадгалж, хамгаалах болон Байгалийн нөөцийн 
тогтвортой менежмент; 

 Бүлэг 10 – Соёлын өв;  

 Бүлэг 11 – Холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах. 
 

Энэ судалгааны дүгнэлтүүдийг бүлэг бүрт сэдвийн дагуу ажиглалт, тайлбар хэлбэрээр 
оруулсан байгаа болно. Дүгнэлтүүдийг Бүлэг 3-ын Нийцэмжгүй зүйлүүдийн Хүснэгт 3-2-д 
хураангуйлан харуулсан болно.  
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1.4 ТАЙЛБАР МЭДЭГДЭЛ 

БДБОНЗ болох БОНM-ийг нь  2012 оны 8-р сард олон нийтэд ил тод болгосон ба  Барилгын 
үе шатны БОНМТ болон БОНҮАТ, мөн дээр нь БТЗҮАТ (2013 оны 2-р сарын 1-нд 
шинэчилсэн)  зэрэг бичиг баримтад тусгаж, олон нийтэд ил тод болгосон зорилтуудад 
Төслийн нийцэж байгаа байдлын талаар 2013 оны 4-р сард ажиглалт судалгаа хийсэн болно. 
Шалгалтын үеэр, Ашиглалтын үе шатны Байгаль орчин, Нийгмийн Менежментийн 
төлөвлөгөөнүүдийг (АҮШБОНМТ) эцсийн байдлаар боловсруулж, ил тод болгох ажил 
хийгдэж байсан бөгөөд тиймээс тус шалгалтын тайлан нь Төслийн нийцэмжтэй байдлын 
цогц үнэлгээ биш болно. Тус шалгалтыг хийх ажлын хүрээнд дурдсанчлан (Бүлэг 1.2-г харна 
уу),  энэ шалгалтаар өмнө очиж, ажиллах үед тодруулсан асуудлуудыг дахин шалгаж, 
тухайн үед байсан менежментийн систем, тогтолцоонуудыг шалгаж, авч үзсэн болно. 
БДБОНЗ болох БОНM-ын үүрэг бол ярилцсан хүмүүс болон Төслийн ажилчдын өгсөн 
мэдээллийг шалгаж, баталгаажуулж, нотлох явдал биш байсан болно.  Өөрөөр зааснаас 
бусад тохиолдолд БОНM-д орсон мэдээллийг шалгаж, баталж, нотлох ажил хийгдээгүй  
болно.Тиймээс  хүмүүсийн өгсөн  бүхий л мэдээллийг зохих ёсоор шалгаж, хүлээн авна уу. 
Дээр нь, БОНM-ийн талаар ярилцсан хүмүүсийн  “ойлголт” буюу “итгэл үнэмшлийн” үнэн 
бодит байдлыг төлөөлөхгүй бөгөөд дам сонссон баталгаа, нотолгоог аливаа тодорхой 
мэдээлэл, асуудлын баталгаа мэтээр авч үзэж болохгүйг онцгойлон тэмдэглэж байна.  
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2.0 ХАНДЛАГА БОЛОН АРГАЧЛАЛ 

Энэ шалгалтанд БОНЭМАА-ын стандарт шалгалтын аргачлуудыг  үйл ажиллагааны 
үзүүлэлтэнд тулгуурласан (үр дүнд тулгуурласан) менежментийн тогтолцооны үнэлгээтэй 
хослуулан ашигласан. Тус шалгалтын тодорхой аргачлалуудыг доорх ажил үүргийн 
жагсаалтаар тоймлон харуулав. 

2.1  АЖИЛ ҮҮРЭГ 1: ШАЛГАЛТЫН БЭЛТГЭЛ 

Шалгалтад бэлтгэж, харилцан уялдаатай үйл явцыг бий болгохын тулд БОНM-ийн 
компани доор дэлгэрэнгүй харуулсан гурван үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн болно. 

2.1.1 Ажил үүрэг 1.1: Шалгалтын дүрэм, журмыг боловсруулах 

БОНM-ийн компани 2013 оны 4-р сарын шалгалттай холбоотойгоор ажлын цар хүрээг 
судлан үзэж, хийх зүйлийн цар хүрээг Шалгалтын Дүрэмд хураангуйлан тусгасан. Энэ 
дүрэм нь Шалгалтын үеэр бүх хийх зүйлийг хамрах харилцан уялдаатай арга болсон. 
Дүрмийн агуулгыг Хүснэгт 2.1 дээр тоймлон үзүүлсэн болно.  

Хүснэгт 2-1: Шалгалтын дүрмийн агуулга 

Агуулгын толгой Тодорхойлолт 

Бичиг баримтуудыг заах, 
ишлэх 

Холбогдох бичиг баримтуудыг тусгайлан зааж, иш татах  (БОННҮ, 
БОНМТ, БОНҮАТ болон БТЗҮАТ) 

Зорилт Аливаа нэг тодорхой зорилтын тодорхойлолт 

Зорилтын категори 
Усны чанар болон хаягдал г.м ерөнхий категорийг задлан 
дэлгэрүүлэх 

Шаардлагуудад нийцэж, 
байгаа эсэх 

БОНМТ болон БОНҮАТ, түүнчлэн БТЗҮАТ-д тусгасан зорилтуудад 
нийцэж байгаа, эсвэл нийцэхгүй байгаа талаар (2012 оны 8 дугаар 
сард олон нийтэд ил болгосон)  

Ажиглалт 
Салбарын мэргэжилтнүүдийн ажиглалтууд, түүнчлэн мэдээлэл 
баталгаажуулах болон шаардлагуудад нийцэж байгаа эсэхийг   

Тайлбар болон Зөвлөмж 
Нийцэхгүй байгаа байдлыг шийдвэрлэх болон/эсвэл үйл 
ажиллагааны үзүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор тайлбар, зөвлөмж 
өгөх 

Тус шалгалтын протокол нь БОННҮ/БОНМТ-д тусгасан зорилтуудтай холбоотойгоор 
2012 оны 9-р сарын Шалгалтаар илэрсэн шаардлагад нийцэхгүй байгаа зүйлүүдийг авч 
үзэн судлахад үндэслэсэн болно. Мөн, тус протоколоор БОНҮАТ болон БТЗҮАТ-н бүхий 
л зорилт, шаардлагуудыг хамарсан болно. БОНM-ийн компани өмнөх туршлага дээрээ 
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үндэслэн шаардлагатай үед Шалгалтын Протоколыг шинэчилж, цаашид баталгаажуулах 
шаардлагатай чиглэлүүдийг тодруулсан болно.  

Дээрхтэй холбоотойгоор, БОНM-ийн компани Зорилтуудыг дагаж мөрдөн, шаардлагад 
нийцүүлэн ажиллаж байгаа талаар баримт, нотолгоог Төслөөс хүссэн болно (Хавсралт A – 
Бичиг баримт хүсэх тухай). Шалгалтын хээрийн ажлын бүрэлдэхүүн хэсгийг жигдрүүлэх 
болон хээрийн ажлын үеийн ажиглалтын цаг хугацааг хамгийн үр дүнтэй байлгах 
зорилгоор энэ Бичиг баримтын хүсэлтийг гаргасан болно. Энэ  Бичиг баримтын 
хүсэлтийг 2013 оны 4-р сарын 2-нд Төсөл рүү явуулсан болно. 

Тус шалгалтын дүрэмд нөлөөлөхүйц нийцэмжгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээний хүснэгтийг 
(Хүснэгт 2-2) ашиглах журмыг улам бүр тодорхой болгон заасан болно. Нөлөөлөхүйц 
нийцэмжгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ болон энэ Шалгалтанд ашигласан эрсдлийн 
үнэлгээг Төслийн барилгын ажлын үе шатны БОНМТ-д (БОННҮ Бүлэг D1 БОНМТ-ын 
хүрээ) тусгаж бий болгосон. Тиймээс тус Шалгалт нь Төслийг өөрийнх нь стандартууд, 
зорилтуудтай харьцуулан хэмжиж, үнэлж байгаа  хэрэг болно. Нийцэхгүй байгаа тохиолдол 
нь нийцэмжгүй байгаа тохиолдолтой адилгүй бөгөөд энэ нь Томоохон зээлдэгчдийн 
шийдвэрт үндэслэнэ. 

2.1.2 Ажил үүрэг 1.2: Бичиг баримтын судалгаа 

Төслөөс холбогдох бичиг баримтуудыг авсны дараа (Хавсралт A – Бичиг баримтын 
хүсэлт), БОНM-ийн компани нь нийцэмжилтийн баталгаажуулалтыг эхэлсэн.Энэ 
агуулгаараа нийцэмжилт нь бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж дуусгасан үйл ажиллагаа гэсэн үг 
биш бөгөөд харин Төсөл нь Төслийн байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны 
шаардлага үзүүлэлтэнд тодруулсан зорилтуудтай нийцэж байгаа гэдгийг харуулж байгаа 
гэсэн үг болно. Ажил үүрэг 1.1-ын хүрээнд боловсруулсан Бичиг баримтын хүсэлт  болон  
Шалгалтын протоколын дагуу бичиг баримтын судалгааг хийсэн (Бүлэг 2.1.1).  

2.1.3 Ажил үүрэг 1.3: Үнэлгээнд бүрэн хамрагдаагүй зүйлс   

Бичиг баримтын баталгаажуулалтын дараа БОНM-ийн компани Ажил үүрэг 2-ын ( 
уурхайд очиж ажиллах - Бүлэг 2.2) явцад цаашид үнэлгээ хийж, баталгаажуулах ёстой 
зүйлсийг тодруулав. Цаашид үнэлгээ хийж, баталгаажуулах ёстой  зүйлд нэмэлт бичиг 
баримтын судалгаа, шаардлагатай ярилцлага буюу уурхайн талбайд хийсэн ажиглалтаар 
баталгаажуулах шаардлагатай зорилтууд орж байгаа болно.  
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Хүснэгт 2-2: Нөлөөлөхүйц нийцэмжгүй байдлын эрсдэл 

Ангилал Тодорхойлолт Шаардлагатай үйл ажиллагаа 

Ангилал IV  Төслийн стандартууд болон 
Менежментийн төлөвлөгөөнд 
нөлөөлөхүйц хэмжээгээр нийцэхгүй 
байгаа, мэдрэмтгий хүлээн авагчид эсвэл 
чухал нөөцөд эргэлт буцалтгүй нөлөө 
үзүүлэх болон, байгаль экологи, 
нийгмийн мэдрэмтгий нөөцөд эргэлт 
буцалтгүй хор хохирол учруулах, эрүүл 
мэнд болон аюулгүй ажиллагааны 
гамшиг бий болгох магадлалтай үйл 
ажиллагаа болон тохиолдлууд  

Одоо явагдаж байгаа зөрчил 
нийцэмжгүй байдлыг засаж 
сайжруулах, түүнчлэн шаардлагатай 
үед ажлыг түр зогсоох зэрэг нэн даруй 
засаж залруулах арга хэмжээ авах 
эсвэл тухайн газарт тохиромжтой 
бусад арга хэмжээ.  

Ангилал III  Төслийн стандартууд болон 
Менежментийн төлөвлөгөөнд 
нөлөөлөхүйц нийцэхгүй байгаа, 
мэдрэмтгий хүлээн авагчид буюу чухал 
нөөцөд нөлөө үзүүлэхгүй, байгаль 
экологи болон нийгмийн мэдрэмтгий 
нөөцөд бодитой, эргэлт буцалтгүй хор 
хохирол учруулахгүй, эрүүл мэнд болон 
аюулгүй ажиллагааны гамшиг бий 
болгохгүй байх магадлалтай хэдий ч, 
тийм үр дүн гарах бодит магадлалтай 
үйл ажиллагаа болон тохиолдлууд.  

Одоо явагдаж байгаа нийцэмжгүй 
байдлыг засаж сайжруулах, эсвэл 
зогсоох/эсвэл байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөө гарахаас сэргийлэх 
зорилготой тодорхой засаж залруулах 
арга хэмжээ эсвэл тухайн газарт 
тохиромжтой бусад арга хэмжээ. 
Хэрвээ боломжит нөлөөлөл нь гарсан 
тохиолдолд, IV ангилалын мэдээгдэл 
гаргаж тайлагнах үйл явцыг 
хэрэгжүүлнэ.  
Хэрвээ боломжит нөлөөлөл бий 
болоогүй тохиолдолд, II ангилалын 
мэдээгдэл гаргаж тайлагнах үйл явцыг 
хэрэгжүүлнэ. 

Ангилал II  Төслийн стандартууд болон 
Менежментийн төлөвлөгөөнд 
нөлөөлөхүйц нийцэхгүй байгаа, 
мэдрэмтгий хүлээн авагчид буюу чухал 
нөөцөд нөлөө үзүүлэхгүй, байгаль 
экологи болон нийгмийн мэдрэмтгий 
нөөцөд бодитой, эргэлт буцалтгүй хор 
хохирол учруулахгүй, эрүүл мэнд болон 
аюулгүй ажиллагааны гамшиг бий 
болгохгүй байх магадлалтай үйл 
ажиллагаа болон тохиолдлууд. 

Төслийн стандартууд буюу 
Менежментийн төлөвлөгөөний дагуу 
шаардлагатай үед авч гүйцэтгэх 
шаардлагатай засаж залруулах болон 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ.  
 

Ангилал I  Төслийн стандартууд болон 
Менежментийн төлөвлөгөөнд нийцэхгүй 
байгаа боловч нөлөөлөх хэмжээний бус, 
байгаль орчин, орон нутаг, ажилчдын 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаанд 
сөргөөр нөлөө үзүүлэхгүй байх 
магадлалтай үйл ажиллагаа болон 
тохиолдлууд.  

Ангилал I-ын нийцэмжгүй 
байдлуудыг (шийдвэрлэх арга 
хэмжээний хамт) Төслийн жил бүрийн 
мониторингийн тайланд дурдан 
оруулах.  
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2.2 АЖИЛ ҮҮРЭГ 2: УУРХАЙН ТАЛБАЙД ОЧИЖ АЖИЛЛАХ 

Уурхайн талбайд очиж ажиллах явдлын зорилго  бол Төслөөс хээрийн ажлаас өмнө 
хүлээж авсан бичиг баримтуудын хүрээнд хангалттай тусгагдаагүй Шалгалтын Дүрмийн 
(Ажил үүрэг 1.1) зүйлсийг баталгаажуулахад оршино. Таван аудитор шалгагч нараас 
бүрдсэн баг Монгол улсад ирж, Төсөлд хамаарах газруудаар явж, ярилцлага хийсэн. 
Дараахь хувиарийн  (Хүснэгт 2-3) дагуу уурхайн талбайд найман өдрийн турш очиж, 
ажилласан болно.Үүнд:  

Хүснэгт 2-3:  Шалгалтын хувaарь 

Огноо Хуваарийн тойм 

2013 оны 4-р сарын 22-ны Даваа 
гараг 

Аюулгүй ажиллагааны танилцуулга хийж Улаанбаатар хот 
дахь уулзалтуудыг эхлүүлэв; 

2013 оны 4-р сарын 23-ны 
Мягмар гараг 

Уурхайн талбай руу явах, Төслийн танилцуулга болон 
презентаци; 

2013 оны 4-р сарын 24-ний 
Лхагва гараг 

Уурхайн тайлбай дээрх болон хээрийн уулзалтууд 

2013 оны 4-р сарын 25-ны Пүрэв 
гараг 

Уурхайн тайлбай  дээрх болон хээрийн уулзалтууд 

2013 оны 4-р сарын 26-ны Баасан 
гараг 

Уурхайн тайлбай дээрх болон хээрийн уулзалтууд, уурхайн 
уулзалтуудыг дуусгах 

2013 оны 4-р сарын 27-ны Бямба 
гараг 

Шалгалтын багийн уулзалтууд болон хаалт хийхэд бэлтгэх; 

2013 оны 4-р сарын 28-ны Ням 
гараг 

Хаалтын уулзалтуудад бэлтгэх 

2013 оны 4-р сарын 29-ний Даваа 
гараг 

Төслийн ажилтнуудтай хаалтын уулзалтыг хийж, Шалгалтын 
талаар хураангуй презентаци тавих 

БОНM-ийн компанийн баг Хүснэгт 2-4 –д дурдсан аргачлалуудыг ашиглан сайтад очиж, 
аялах үеэрээ мэдээлэл цуглуулсан. БОНM-ийн  компани  шалгалтын журмын дагуу 
цуглуулсан мэдээлэлд шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээний үр дүнг Ажил үүрэг 1-д 
тусгасны дагуу Шалгалтын протоколд оруулсан. 

Хүснэгт 2-4: Хээрийн шалгалтын техник аргачлал 

Аргачлал Тодорхойлолт 

Ажиглалт Шалгалтын баг Төслийн гол гол байгууламжууд болон нөлөөлөлд өртөх 
газруудаар явж танилцсан болно. Эдгээрт дараахь орно.Үүнд:  
 УЛТ доторх Төслийн уурхайн талбай;  
 Барилгын кэмпийн орон сууцны байгууламжууд; 
 Далд уурхайн босоо ам № 1; 
 Аюултай химийн бодис материалыг хадгалах байгууламжууд; 
 Түлш шатахуун хадгалах байгууламжууд; 
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Аргачлал Тодорхойлолт 

 Гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын байгууламжууд;  
 Ундай голын гольдролыг өөрчлөх газар; 
 Биологийн төрөл зүйл бүхий газрууд; 
 Хог хаягдал устгах, хаях байгууламж талбай;  
 Ханбогд сумын төв; 
 Кэмпийн эрүүл мэндийн байгууламжууд. 

Гадны талын 
хүмүүстэй хийсэн 
ярилцлагууд 

Шалгалтын баг дараахь гол гол холбогдогч талуудтай уулзаж 
ярилцав.Үүнд: 
 ОУСК-ын Стандарт шаардлагын хэрэгжилтийн зөвлөх омбудсмен ; 
 Ханбогд сумын засаг дарга. 

Дотоод талын 
ярилцлага 

БОM-ийн  компани дараахь дотоодын бүлгүүдтэй ярилцлага хийв.Үүнд: 
 Төслийн менежментийн, ялангуяа, Шалгалтын хүрээний үйл 

ажиллагааны хэрэгжилтийг шууд хариуцсан Төслийн дотоодын 
ажилтнууд ;  

 Төслийн уурхайн талбай доторх ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлыг хариуцсан холбогдох ажилтнууд;  

 Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд; 
 БОНҮАТ болон БТЗҮАТ-ний биологийн төрөл зүйлтэй холбоотой 

үйл ажиллагааны менежмент болон хэрэгжилтийг хариуцсан 
биологийн төрөл зүйлийн мэргэжилтэн; 

Үр дүнг танилцуулах Уурхай дахь ажлын төгсгөлд БОНM-ийн компани судалгааны урьдчилсан 
дүгнэлтийг Улаанбаатар хотод Төслийн гол гол ажилтнуудад амаар 
танилцуулсан. Энэ нь чухал хэсэг бөгөөд онцгой чухал асуудлуудад 
чиглэсэн өндөр түвшний танилцуулга, мэдээллийн үйл ажиллагаа болсон. 

Бүх уулзалтууд болон уурхайд очиж ажилласан талаарх мэдээлэлийг оролуулсан бүхий л 
үйл ажиллагааны жагсаалтыг  Хавсралт C – Үйл ажиллагааны жагсаалтад тусгасан 
болно.  

2.3 АЖИЛ ҮҮРЭГ 3: МЭДЭЭЛЖ ТАЙЛАГНАХ 

БОНM-ийн компани энэ ажил үүргийн хүрээнд олон нийтэд ил тод өгөх Тайлан мэдээг 
боловсруулах үүрэг даалгаврыг хүлээсэн болно. Томоохон зээлдэгчид болон Төслийн 
зүгээс саналыг нь түргэн шуурхай авч тусгах зорилгоор дараахь хуваарийн дагуу 
ажилласан.  

 Тайлангийн анхны төсөл – Уурхайд очиж ажиллаж дуусны дараа хуанлийн 4 долоо 
хоног; 

 Тайлангийн төсөлд тайлбар ирүүлэх –Уурхайд очиж ажиллаж дууссаны дараа  
хуанлийн 4 долоо хоног; 

 Тайлангийн 2 дахь төсөл - Уурхайд очиж ажиллаж дууссаны дараа хуанлийн 8 
долоо хоног; 
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 Тайлангийн 2 дахь төсөлд тайлбар ирүүлэх – Уурхайд очиж ажиллаж дууссаны 
дараа хуанлийн 9 долоо хоног; 

 Тайлангийн сүүлийн хувилбар – Уурхайд очиж ажиллаж дуусны дараа хуанлийн 
10 долоо хоног. 
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3.0 НИЙЦЭМЖГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Хүснэгт 3-1 дээр Шалгалтын үр дүнгийн хэмжигдэхүүнүүдийн хураангуйг харуулсан 
болно.Үүнд БОНМТ-ын зорилтууд, Төслийн өөр бусад тодорхой зорилтууд болон 
өнгөрсөн хугацаанд хийгдэж байсан хоёр БДБОНЗ-ын шалгалтын нийцэмжгүй байдлын 
үр дүнгийн тоо  багтан орж байгаа болно. “Нийцэмжгүй байдал” гэдэг  нь БОНМТ, 
БОНҮАТ, БТЗҮАТ-д багтсан Төслийн зорилтуудад хамаарах бөгөөд шаардлагатай үед  
Оюу Толгойн БОННҮ-ийн Бүлэг C  болон Томоохон зээлдэгчдийн БО болон Н-ийн 
стандартуудад тусгасан эрсдлийг бууруулах өргөн хүрээний арга хэмжээг багтаан оруулж 
байгаа болно. Дээрх хүснэгтэнд зөвхөн тойм байдлаар тусган оруулсан бөгөөд тодорхой 
нийцэмжгүй байдлын мэдээллийг энэ Тайлангийн Хүснэгт 3-2 болон Бүлэг 4- 11 дээр 
дэлгэрэнгүй үзүүлсэн болно.  

Хүснэгт 3-2 дээр Бүлэг 4-ээс 11-т дэлгэрэнгүй авч үзсэн, 2013 оны 4-р сарын Шалгалтаар 
тодруулсан бүх нийцэмжгүй байдлыг дэлгэрэнгүй харуулсан болно. Энэ Хүснэгт 2012 оны 
9 –р сарын шалгалтын нийцэмжгүй байдлыг харуулж байгаа бөгөөд 2013  оны 4-р сарын 
шалгалтаар шийдвэрлэгдсэн, эсвэл шийдэгдэж хаагдсан эсэхийг тодруулсан. Тус 
Хүснэгтэнд мөн уурхайд очиж ажиллах үеэр гаргаж тавьсан нийцэмжгүй байдал мөн 
БДБОНЗ-ын ажиглалтаар хэрвээ шийдвэрлэхгүй орхисон тохиолдолд нийцэмжгүй 
байдалд хүргэх нөхцөл байдлын талаар өнгөт кодоор харуулсан болно. Өнгөт кодын 
ангилалын нэршил БОННҮ (Бүлэг D1 БОНМТ-ын хүрээ) –г тогтоож, Хүснэгт 2-2.-д 
тоймлон харуулсан нийцэмжгүй байдлын жагсаалт дээр үндэслэсэн болно. 
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Хүснэгт 3-1 Хэмжигдэхүүнүүдийн хураангуй  

 Байгаль орчин & Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө Бусад*  
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Нийт зорилтууд 
51 10 57 15 33 37 71 64 21 55 64 48 21 75 16 67 25 12 742 

2012 оны 9-р сард тодруулсан нийцэмжгүй 
байдал**  

16 1 4 1 6 0 5 9 4 4 6 3 3 20 2 3 0 0 87 

2013 оны 4-р сарын байдлаар хэвээр байгаа 
2012 оны 9-р сард тодруулсан нийцэмжгүй 
байдал *** 

7 0 1 1 0 0 4 2 0 2 4 1 1 17 0 3 0 0 43 

2013 оны 4-р сард тодруулсан шинэ 
нийцэмжгүй байдал 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 6 21 

Нийт байгаа нийцэмжгүй байдал  
8 0 1 1 0 0 5 2 0 2 5 1 1 17 0 3 12 6 64 

*  2012 оны 9-р сарын Шалгалтаар Томоохон зээлдэгчдийн байгуулсан гэрээ болон Шалгалтын ажлын хүрээний дагуу, БТЗҮАТ болон БОНҮАТ-г үнэлээгүй болно. 

** 2012 оны 9-р сард нийцэмжгүй байдлыг хувь зорилтуудтай харьцуулан тэмдэглэсэн болно. 

***  Доорх Хүснэгт 3-2 дагуу Нийцэмжгүй байдлыг харуулсан болно. Үүнд олон зорилтуудын нийцэмжгүй байдлыг багтаан оруулсан байгаа болно. 
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Хүснэгт 3-2 Нийцэмжгүй байдлуудын талаар хураангуй   

№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

ОУСК Үйл ажиллагааны Стандарт 1 болон ЕСБХБ Үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 1 – Нийгэм болон Байгаль орчны Үнэлгээ болон Менежментийн 
тогтолцоо 

1.01 2013 оны 
4-р сар 

БОНҮАТ – Зүйл 
№ 3: 
Ашиглалтын үе 
шатны Байгаль 
орчин, 
Нийгмийн 
Менежментийн 
Төлөвлөгөөнүүд 
(АҮШБОНМТ) 

БОНҮАТ-р Оюу Толгой ХХК 
АҮШБОНМТ-г өгч “Үйлдвэрлэл 
эхлэхээс” (Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээний 16.7-р заалтан дээр 
тодорхойлсны дагуу) хамгийн 
багадаа 60 хоногийн өмнө эсвэл 
2012 оны 12-р сарын 31-нээс өмнө 
БДБОНЗ-н баталгаажуулалтыг 
авах ёстой.  

АҮШБОНМТ-н төслийг 
Томоохон зээлдэгчид болон 
БДБОНЗ-д 2012 оны 12-р сард 
өгсөн бөгөөд эцсийн байдлаар 
гарсан бичиг баримтуудыг төсөл 
хэлбэрээр 2012 оны 12-р сарын 
21 хүртэл өгсөн. Энэ нь 
БДНБОНЗ болон Томоохон 
зээлдэгчид тус бичиг баримттай 
танилцаж, тайлбар өгч, 
баталгаажуулах хангалттай 
хугацаа байж чадаагүй. 

II Төсөл хэдийгээр БОНҮАТ-д заасан 
эцсийн хугацааг хангаж чадаагүй ч, 
Томоохон зээлдэгчид болон БДБОНЗ-тэй 
АҮШБОНМТ-д өгөх тайлбарын 
чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллаж 
байгаа болно.  
Төсөл Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө 
АҮШБОНМТ-г БДБОНЗ-н батламжийг 
авах зорилттой нийцэн ажиллаж байна  

Нээлтт
эй 

1.02 2013 оны 
4-р сар 

БОНҮАТ – Зүйл 
№4: Уурхайн 
хаалтын 
төлөвлөгөө 

БОНҮАТ-р Оюу Толгой ХХК 
Томоохон зээлдэгчдийн байгаль 
орчин, Нийгмийн стандартын 
дагуу бэлтгэсэн Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөг БДБОНЗ-д өгнө. 
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө нь 
Томоохон зээлдэгчдийн байгаль 
орчин, нийгмийн стандартад 
тавигдах бүх шаардлагыг хангаж 
бэлтгэж боловсруулагдсан байна 
гэдгийг баталгаажуулж, Оюу 
Толгой ХХК-д мэдэгдэнэ.  

Оюу Толгой ХХК нь 2012 оны 9-
р сард БДБОНЗ-д уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөөг хүргэсэн. 
БДБОНЗ нь Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөнд тайлбар хийсэн 
бөгөөд Төсөл үүнийг хүлээн 
авсан болно.  
Гэхдээ Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөө нь хууль эрхзүйн 
зохицуулалтын бичиг баримт 
бөгөөд 2014 хүртэл 
шинэчлэгдэхгүй.  
Оюу Толгой ХХК нь БДБОНЗ-ын 
өгсөн тайлбарыг Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөний дараагийн хувиарь 
шинэчлэлд тусгана. 

I Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний 
БОНҮАТ-г шинэчлэх хугацааг 2014 
оноор тогтоохыг зөвлөж байгаа бөгөөд 
тэр үед Оюу Толгой ХХК Уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөөг шинэчлэж, 
баталсан өөрчлөлтүүдийг тусгана. 

Нээлтт
эй 

1.03 2012 оны 
9-р сар 

БОННҮ Бүлэг 
C8 Хүн ам болон 
БОНҮАТ – Зүйл 
№5 Ажилчдын 
орон сууц барьж 
байгуулах 

БОННҮ бүлэг C8 (Хүснэгт 8.5, 
х.30) “Эдийн засгийн цагаачид 
ихээр нүүдэллэн ирж, байр орон 
сууцны эрэлт хэрэгцээ ихээр 
нэмэгдэнэ” гэсэн асуудлыг дүйцэх 
эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ 
“Ханбогдод төвлөрсөн уурхайн 
ажилчдын байр, орон сууц”болно. 
Ханбогдод төвтэй Цогц орон 

Өмнөх шалгалтаар ажилчдын 
орон сууцны асуудлыг 
шийдвэрлээгүй удаж байгаа тул 
хүн амын шилжин суурьшилттай 
холбоотой эрсдлийг бууруулах, 
шийдэх арга хэмжээ авч 
чадахгүй байна гэж 
тодорхойлсон болно. Эрсдлийг 
бууруулах арга хэмжээ бол 

II Төслийн зүгээс ажилчдын орон сууцыг 
барьж байгуулах загвар нь зах зээл болон 
засгийн газрын санаачилга дээр 
тулгуурлана гэж үзэж байна. БОНҮАТ-ын 
шаардлагын дагуу Ажилчдын Орон сууц 
барьж байгуулах БОННҮ-н цар хүрээг 
тодорхойлж, Томоохон зээлдэгчид 
дамжуулах шаардлагатай.Үүнд биологийн 
төрөл зүйлд учирч болзошгүй нөлөөлөл 

Нээлтт
эй 



 

ERM 16 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT 

№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

нутгийн загварыг энэ зүйлийг 
хэрэгжүүлэх менежментийн 
төлөвлөгөө гэж үзсэн. ОУСК ҮАС1/
ЕСБХБ ҮАШ1-ын Байгаль орчин, 
Нийгмийн стандартын дагуу. 

ОУСК ҮАС1 болон ЕСБХБ 
ҮАШ1-ын үндсэн шаардлага 
болно. 

болон усан хангамж болон аливаа 
боломжит эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх 
экосистемийн үйлчилгээ (жишээ нь, 
малчдын худаг) зэрэгт тавигдах 
БОНҮАТ-н шаардлагуудыг тусгах ёстой. 

1.04  2013 оны 
4-р сар 

БОНҮАТ – Зүйл 
№7: Бэлчээрийн 
менежмент 

БОНҮАТ (Зүйл № 7) Oюу Толгой 
ХХК нь Томоохон зээлдэгчдийн 
байгаль орчин, нийгмийн 
стандартын дагуу Бэлчээрийн 
менежментийн төлөвлөгөөг  
БДБОНЗ-д өгнө.Бэлчээрийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
дараахь зүйл орсон байна.Үүнд: 
(i) Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр 
дүнг үнэлэх үндсэн үзүүлэлт, (ii) 
Орон нутгийн иргэд, 
мэргэжилтнүүд Биологийн төрөл 
зүйлийн дүйцүүлэх нөхөн 
сэргээлтийн стратегийг 
боловсруулах хэрэгжүүлэхэд 
оролцсон байх (iii) Биологийн 
төрөл зүйлийн дүйцүүлэх нөхөн 
сэргээлтийн стратеги болон 
БТЗҮАТ-н зорилтуудтай нийцсэн 
байх. 
БДБОНЗ нь Бэлчээрийн 
менежментийн төлөвлөгөө нь 
Томоохон зээлдэгчдийн байгаль 
орчин, нийгмийн стандартад 
нийцүүлэн боловсруулагдсан 
эсэхийг баталгаажуулж, Оюу 
Толгой ХХК-д мэдэгдэнэ. 

АҮШБОНМТ-ны шинэчлэлийн 
хүрээнд 2012 оны 12-р сард 
Бэлчээрийн менежментийн 
стратегийн төслийн эхний 
хувилбарыг Томоохон 
зээлдэгчид болон БДБОНЗ-д 
өгсөн болно.  
БДБОНЗ болон Зээлдэгчдэд  
2012 оны 12-р сарын 31-нээс 
өмнө тус стратегийг судалж, 
тайлбар өгч, баталгаажуулж 
хараахан амжаагүй болно.  

II БОНҮАТ-нд заасан эцсийн хугацааг 
Төсөл хангаж чадаагүй боловч, 
Томоохон зээлдэгчид болон БДБОНЗ-тэй 
Бэлчээрийн менежментийн стратегийг 
шинэчлэх чиглэлээр идэвхтэй хамтран 
ажиллаж байгаа болно.Шалгалтын үеэр, 
шинэчилсэн Стратегийн төслийг 
Томоохон зээлдэгчид болон БДБОНЗ-д 
судлуулж, тайлбар авахаар өгсөн байсан 
болно. Төслийн биологийн төрөл зүйл 
болон Бэлчээрийн менежментийн 
хөтөлбөрийн (БМХ) ажилтнууд хамтран 
ажиллах талаар ярилцаж, эхэлсэн байгаа 
бөгөөд энэ хамтын ажиллагааны үйл 
ажиллагааны чиглэлийн талаар Стратегид 
тусгасан болно. БОНҮАТ-ын дагуу, 
Төсөл Биологийн төрөл зүйлийн 
дүйцүүлэх нөхөн сэргээлтийн стратегийг 
Бэлчээрийн менежментийн стратегитэй 
нийцүүлэх  шаардлагатай байгаа болно. 
Дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөж байна.Үүнд: (i) Эцсийн байдлаар 
батлахаас өмнө, Биологийн төрөл 
зүйлийн дүйцүүлэх стратегитэй 
нийцүүлэх үүднээс биологийн төрөл 
зүйлийн мэргэжилтэн нарийвчлан 
шалгах; (ii) БМХ болон биологийн төрөл 
зүйлийн хэлтсийн ажилтнуудын хамтын 
ажиллагаа албан ёсны хэлбэртэй 
болох(Ажлын хэсэг/бүлгийг байгуулах 
г.м);  (iii) Стратегийг үр дүнтэй хамтран 
хэрэгжүүлэхийн тулд хоёр хэлтэст аль 
алинд нь хангалттай нөөц, боломж 
байгаа эсэхийг судлах (БМХ-ын 
ажилтнуудтай ажиллах нэмэлт 
ургамалын мэргэжилтнийг авах г.м). 

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

1.05 2013 оны 
4-р сар 

БОНМХ – Бүлэг 
D1 
(Өөрчлөлтийн 
менемент) 

D1 шаардлагын дагуу Ундай 
голын гольдролыг өөрчлөх 
төлөвлөгөөнд гарсан 
Өөрчлөлтийн менежментийн 
(ӨМ) журмын  талаар Төсөл 
Томоохон зээлдэгчдэд албан 
ёсоор мэдэгдээгүй .  
Дээр нь, өөрчлөлтийг ӨМ-ын 
журмаар 2-р ангилалын өөрчлөлт 
гэж ангилсан нь асуудалтай 
болно.“Түр” хугацаагаар 
гольдролыг өөрчлөх чиглэл 
БОНМТ-д тусгагдаагүй байсан 
бөгөөд ийм төрлийн нэмэлт 
менежментийн арга хэмжээг 
“одоо байгаа Барилгын үе шатны 
БОНМТ-д нөлөөлөх хэмжээний 
өөрчлөлт(үүд) болон нэмэлтүүд” 
гэж үзэж болно. (БОНМТ D1, 
х20). Ийм өөрчлөл гарснаар Төсөл 
ӨМ-г 3-р ангилал гэж 
тодорхойлох шаардлагатай 
байсан.  

БОНМТ-ын Бүлэг D1-ын 
шаардлагын дагуу, Ундай голын 
гольдролыг өөрчлөх үйл 
ажиллагаа ӨМ-ийн журмыг 
дагаж, мөрдөх ёстой.Төсөл 
Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөхөд орсон өөрчлөлтийг 2-
р ангиллын өөрчлөлт гэж 
тогтоосон. 

II Зээлийн эцсийн бичиг баримтанд гарын 
үсэг зураагүй учраас Томоохон 
зээлдэгчдэд албан ёсоор мэдэгдэх 
шаардлагагүй гэж Төсөл үзсэн байсан. 
Энэ асуудлаар БДБОНЗ хууль эрх зүйн 
санал гаргах боломжгүй,  гэхдээ, 2-р 
ангилалын өөрчлөлтийн талаар албан 
ёсоор мэдэгдэхгүй байх нь 2012 оны 8-р 
сард албан ёсоор олон нийтэд ил тод 
мэдээлсэн БОННҮ-д тусгасан ӨМ-н 
журам, зарчимд нийцэхгүй болно.  
Түүнчлэн, БДБОНЗ энэ ӨМ-г Төслийн 
зүгээс  3-р ангилалын өөрчлөлт гэж авч 
үзэх ёстой гэж үзэж байгаа бөгөөд “одоо 
байгаа Барилгын үе шатны БОНМТ-д 
нөлөөлөх хэмжээний өөрчлөлт(үүд) 
болон нэмэлтүүд”  гарсны улмаас дээрх 
өөрчлөлтийг 3-р ангилалын өөрчлөлт гэж 
үзэх шаардлагатай. Хэрвээ Төсөл 2-р 
ангилалын өөрчлөлтийн мэдэгдэх 
журмыг дагаж мөрдсөн бол (Төсөл 
өөрчлөлтийн ангилалыг өөрөө тогтоох 
эрхтэй болно) ӨМ-ийн үйл явцын 
хүрээнд Зээлдэгчид энэ асуудлыг 
тодруулсан “Өөрчлөлтийн мэдэгдэл” 
гаргах байсан болно . 

Нээлтт
эй 

1.06 2013 оны 
4-р сар 

БОНМТ – Бүлэг 
D1 
(Өөрчлөлтийн 
менежмент) 

ӨС-н журмаар, БОНМТ, Бүлэг 
D1-ийн дагуу, 2-р ангилалын 
өөрчлөлтийг Байгаль орчны болон 
Орон нутгийн харилцааны 
Менежерүүд болон  
Байгууламжийн гадуурх 
барилгын Менежер (шаардлагатай 
бол нэмэлт мэргэжилтний 
зөвлөгөө авна)  харилцан 
зөвшөөрч, Гүйцэтгэх Ерөнхий 
захиралд батлуулахаар өгөх 
ёстой.Төсөл Ундай голын 
гольдролыг өөрчлөх 
төлөвлөгөөнд орсон өөрчлөлтийг 
2-р ангилалын өөрчлөлт гэж 
үзсэн. ӨМ-н журмын хүрээнд 
хийсэн Эрүүл мэнд, аюулгүй 

БОНМТ-ын Бүлэг D1-ын 
шаардлагын дагуу, Ундай голын 
гольдролыг өөрчлөх үйл 
ажиллагаа ӨМ-ын журмыг 
дагаж, мөрдөх ёстой.Төсөл 
Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөхөд орсон өөрчлөлтийг 2-
р ангиллын өөрчлөлт гэж 
тогтоосон.2-р категорийн ӨМ-н 
журмын хүрээнд эхэлсэн 
ЭМААБО-н Эрсдэлийн 
үнэлгээнд биологийн төрөл 
зүйлийн мэргэжилтнүүдийн 
төлөөллийг бүрэн дүүрэн 
оролцуулаагүй бөгөөд түүнчлэн, 
биологийн төрөл зүйлийн суурь 
үзүүлэлт болон БОННҮ-ын 

II Ундай голын гольдролыг өөрчлөх ӨМ-н 
журмын талаар хийсэн ЭМААБО-н 
эрсдэлийн үнэлгээ биологийн төрөл 
зүйлийн үндсэн асуудлыг дахин авч үзэх 
шаардлагатай.Энэ эрсдэлийн үнэлгээнд 
биологийн төрөл зүйлийн 
мэргэжилтнийг татан оролцуулж, 
БОННҮ-д дурдсан суурь өгөгдөл 
мэдэээл, нөлөөллийн үнэлгээний 
мэдээллийг ашиглах шаардлагатай.  

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

ажиллагаа, байгаль орчны 
(ЭМААБО) Эрсдлийн үнэлгээгээр 
Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны 
эрсдэлийн үнэлгээний журманд 
“Эх үүсвэрийн ойролцоо, 
хязгаарлагдмал, нэн даруй 
буцааж өөрчилж болох нөлөөлөл” 
(ерөнхийдөө чиг хандлага) гэж 
тодорхойлсон хоёр голлох 
биологийн төрөл зүйлийн 
нөлөөллийг “дунд зэргийн үр 
дагавартай” хэмээн үзсэн нь олон 
нийтэд мэдээлсэн БОННҮ-ийн 
суурь мэдээлэл болон нөлөөллийн 
үнэлгээний мэдээлэлтэй 
нийцэхгүй байгаа болно.Дээр нь 
тус эрдсдлийн үнэлгээнд 
Биологийн төрөл зүйлийн 
мэргэжилтнийг оруулаагүй болно. 

дүгнэлтэнд хангалттай хэмжээнд 
тулгуурлаж чадаагүй.Биологийн 
төрөл зүйлийн талаар үндсэн 
өгөгдөл мэдээлэл болон мэдлэг 
туршлагыг оруулаагүйн улмаас 
Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх зураг төсөлд оруулах 
өөрчлөлтийн үр дүнд биологийн 
төрөл зүйлд учирч болзошгүй 
боломжит нөлөөллийг дутуу 
үнэлэх аюултай. 

1.07 2012 оны 
9-р сар 
болон 
2013 оны 
4-р сар 

Өнгөн хөрсний 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(TSM05-f) 

Өнгөн хөрсний менежментийн 
төлөвлөгөөний зорилтоор 
(TSM05-f) урт удаан хугацааны 
өнгөн хөрсний овоолгод, хөрсний 
барьцалтыг сайжруулж, салхи, 
усанд идэгдэх явдлыг багасгах 
зорилгоор ургамалын үр тарьж 
ургуулах шаардлагатай. 

Одоогийн байдлаар төслийн 
зорилтуудын дагуу ил уурхайтай 
холбоотой хөрсний томоохон 
овоолго болон хаягдмал 
чулуулагийн овоолгонд 
ургамлын үр тарьж, дахин 
ургамалжуулах үйл ажиллагаа 
явагдахгүй байгаа болно. 

I Ил уурхайтай холбоотой хөрсний 
томоохон овоолго болон хаягдмал 
чулуулагийн овоолгод нэмж өргөжүүлж 
байгаа учраас ургамлын үр тарьж 
ургамалжуулах боломжгүй.Эдгээр 
хөрсний томоохон овоолгууд нь нөхөн 
сэргээлт болон уурхайн хаалтад чухал 
бөгөөд хөрсний элэгдлийг бууруулах 
зорилгоор үр тарьж ургамалжуулна. 

Хаасан 

Усны менежмент 

1.08 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR01-a) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор (WR01-a) Усыг 
хамгаалж, хадгалах арга хэмжээг 
хянаж, авч үзэхэд ашиглах болон 
барилгын үе шатанд ашигласан 
усны талаар байнгын хяналт хийх 
мэдээллийг өгөх Барилгын үе 
шатны усны хэрэглээ, балансыг 
боловсруулах ёстой . 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
БДБОНЗ Төслийн барилгын үе 
шатанд усыг хамгаалж, 
хадгалах арга хэмжээг мэдээлж, 
тайлагнах явдлыг сайжруулах 
талаар зөвлөмжийг өгсөн. 

I Төслийн зүгээс “Оюу Толгойн усны 
хэрэглээний үр ашигтай байдлыг дэлхийн 
хэмжээний адил төстэй уул уурхайн 
төслүүдтэй харьцуулсан нь”    судалгаа 
мэдээллийг боловсруулж гаргасан 
бөгөөд тус судалгаагаар усны үр дүнтэй 
хэрэглээний талаар, ялангуяа 
Ашиглалтын үе шатны усны үр ашигтай 
хэрэглээний талаар мэдээллийг өгсөн. 
Эхний ажиглалт нь Төслийн дотоодын 
мэдээлэл, тайлагналтын үйл явцад 
цуглуулсан мэдээллийн үнэн зөв байдал, 
тайлагналтыг сайжруулж, төслийн 

Хаасан 
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холбогдогч талуудад илүү тод ойлгуулах 
зорилготой байсан. 

1.09 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR02-b) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор (WR02-b) Төсөл 
Монгол улсын засгийн газар, 
бусад ус хэрэглэгчид (хувийн 
болон төрийн), ТББ-д болон 
хандивлагч нартай хамтран 
ажиллаж, Монгол улсын Өмнийн 
говийн бүсэд усны хэрэглээний 
тогтвортой загварыг бий болгоно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
Төслийн зүгээс Монголын 
эдийн засгийн форумын 
чуулганд оролцож, бүс нутгийн 
усны асуудлаар яриа 
хэлэлцүүлэг хийж,  усны 
хэрэглээ, ариглан хамгаалах  
талаар бүс нутгийн хэмжээний 
үйл ажиллагааг уялдуулах, 
зохицуулах явдлыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор 
тодорхой хүчин чармайлт 
гаргаж байгааг 
тодорхойлсон.Гэхдээ, эдгээр 
хүчин чармайлт бодитой үр дүн 
хараахан гаргаагүй байгаа 
болно. 

I Энэ зорилтыг биелүүлж, хэрэгжүүлэх 
хүчин чармайлтууд хийгдэж байна. 2012 
оны эцсээр, Өмнийн говийн бүс нутгийн 
усны эх үүсвэр, нөөцийн менежментийн 
асуудлыг шийдэх зорилготой Монголын 
уул уурхайн салбарын дугуй ширээний 
уулзалтанд идэвхтэй оролцдог. Тус 
дугуй ширээний уулзалтад тус бүс нутагт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа 9 
компаниуд ордог болно.Түүнчлэн, 
төслийн зүгээс Дэлхийн банк, 
Австралийн олон улсын хөгжлийн 
агентлаг болон Water Resources Group 
Mongolia Partnership-н  санхүүжүүлж, 
хэрэгжүүлсэн Монголын Өмнөд бүсийн 
гүний усны менежментийг бэхжүүлэх нь 
туршилтын төслийг  албан ёсоор 
дэмжиж оролцсон. 

Хаасан 

1.10 2012 оны 
9-р сар 
болон 
2013 оны 
4-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR02-c) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор (WR02-c) ил уурхайн 
хонхрын  гүний усыг хэрэглэдэг 
нэг ч хэрэглэгчид байхгүй гэдгийг 
баталгаажуулах  гүний усны 
нарийвчилсан загварыг 
боловсруулах ёстой болно.Хэрвээ 
ямар нэгэн булаг, худаг байх 
аваас, орон нутгийн малчдад 
үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, 
эрсдлийг бууруулах, зайлсхийх 
арга хэмжээг боловсруулах 
шаардлагатай. 

2012 оны 9-р сард “Уурхайн 
ойролцоох гидрогеологийн 
нөхцөл байдал” гэсэн нэртэй гол 
тайлан мэдээ гараагүй 
байсан.Энэ тайлан мэдээг 2013 
оны 2-р сард дуусгасан. Тус 
тайланд Ундай голын усны сав 
газар болон холбоотой дэд сав 
газруудад (баруун, төвийн, зүүн 
талын) усны түвшинд 
байгалийн жам ёсны хувирал 
өөрчлөлт гарсан талаар 
дэлгэрэнгүй авч үзсэн.2010 оны 
9-р сараас 2012 оны 8-р сарын 
хооронд Уурхайн ойролцоо, 
Ундай голд ямар нэгэн үер 
болоогүй.Тиймээс, Статик 
усны түвшин аажмаар буурсан 
бөгөөд ялангуяа, 2011 оны 
дунджаас бага хур тунадасаас 
болж, усны түвшин буурсан нь 
ажиглагдсан.Ил уурхайн 
баруун тал болон Ундай голын 

III “Уурхайн ойролцоох гидрогеологийн 
нөхцөл байдал” тайланд нарийвчлан авч 
үзсэнчлэн, ил уурхайг байгуулах үйл 
ажиллагааны улмаас гүний усны конус 
хэлбэртэй хонхор үүссэн.Бор Овоогийн 
булгийг шилжүүлсний нөлөөллийг 
бууруулах  арга хэмжээг УЛТ-н урд талд 
Бор Овоогийн булгийг шилжүүлснээр 
авсан.Бор Овоогийн булгаас урагшаа 
ойролцоогоор зургаан км-ын зайтай 
байрлах малчны худаг, булаг болох Хөх 
Хад буюу урсацын доод талд орших 
малчны худгийн эх үүсвэрт ямар ч нөлөө 
үзүүлээгүй болно. Гэхдээ (WR16-a) 
заасны дагуу Бор Овоогийн орлох түр 
булгийг булаг нь Бор Овоогийн булаг 
алдснаас гарах хохиролыг, ялангуяа ан 
амьтдын усны хэрэглээг хангах талаар,  
багасгаж чадна гэдгийг Төслийн зүгээс  
нотолж чадаагүй билээ). 
Бор Овоогийн булгийг орлох байнгын 
булгийг зөвшөөрөл авахад саад 
бэрхшээлтэй байгаа тул барьж чадахгүй 

Нээлтт
эй 
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эргэн тойрны ажиглалтын 
худгуудын усны түвшин 
буурсаар байгаа бөгөөд эдгээр 
бууралтыг ил уурхайн 
өргөжүүлэлт болон Ундай 
голын хөрсний тогтолцоонд 
үзүүлж байгаа нөлөөлөлтэй 
зарим талаар холбоотой гэж 
үзэж байгаа болно. 

байгаа болно. Гэхдээ, Бор Овоо булгийг 
орлуулах булгийг байгуулаад нэлээн 
хугацаа өнгөрч байгаа бөгөөд, Бор 
Овоогийн булгийг шилжүүлсний 
эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ 
болно.Тиймээс,  Бор Овоогийн булгийг 
орлох булгийн анхны зураг төсөл (SMEC 
компанийн  Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төсөл-нарийвчилсан зураг 
төслийн тайлан) болон Бор Овоогийн 
түр хугацааны булгийн хооронд 
харьцуулалт хийж, түр булаг нь 
экосистемын үйлчилгээ болон амьтдын 
нөөц, хэрэглээ болохын хувьд зорилгоо 
биелүүлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах 
хэрэгтэй. 

1.11 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR05-b) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор түр барилгын усан 
хангамжын өрөмдлөгийн 
нүхнүүдийг тус тусад нь үнэлгээ 
хийж, нөлөөлллийн хүрээнд 
гуравдагч талууд буюу зэрлэг ан 
амьтдын ашигладаг, одоо байгаа 
булаг/өрөмдлөгийн худгууд 
ороогүй гэдгийг баталгаажуулах  
ёстой (WR-05b) болно. 

2012 оны 9-р сарын байдлаар 
шинэ нисэх буудлын 
ойролцоохь малчдын худаг 
болох Халив, Шавагт-1-ын 
усны тогтмол буюу статик 
түвшин  буурсан байсан.Шинэ 
нисэх онгоцны буудлын 
ойролцоох байрлах түр худгууд 
болох  OTCO2P болон OTCO4P 
түр усан хангамжийн 
худгуудаас ус авч ашиглаж 
байгаагаас дээрх усны усны 
түвшин буурсан байх 
магадлалтай гэж үзэж байгаа 
болно. 

II Төслийн зүгээс Шавагт-1, Сухай, Овоо 
цавын худгийн усны түвшний бууралтыг 
эдгээр хуучин худгууд нарийн 
ширхэгтэй тунамалаар дүүрч, усны 
нөхөн сэргэгдэх хэмжээ, шүүлтүүрд 
сөргөөр нөлөөлснөөс болсон гэж үзсэн. 
Усны хангамжийн худгуудын бүртгэлд 
зузаан шавар байгаа нь тэмдэглэгдсэн 
байсан.Эдгээр зузаан шавар малчдын 
ашигладаг гүехэн усны эх үүсвэрүүд 
болон усны хангамжийн худгуудын 
гүний усны эх үүсвэртийн хооронд ус 
бага нэвтрүүлэгч хаалт болж өгдөг.Дээр 
нь, усны хангамжийн худгууд, дурдсан 
малчдын худгуудаас хамгийн багадаа 1 
км-ын зайтай байрладаг бөгөөд аливаа 
шууд нөлөөлөл үзүүлэх явдал бараг 
боломжгүй билээ. 
Гэхдээ, Шавагт-1 худгийн (2010 оны 2-р 
сараас өмнө) өгөгдөл мэдээллийг өмнө нь 
буруу бүртгэж, тэмдэглэж байсан болно. 
Энэ худгийг сэргээн засварлаагүй бөгөөд  
2004 – 2013 оны хоорондын усны статик 
түвшний графикт харагдаж байгаачлан, 
2010 оны 2-р сараас хойш тус худгийн 
усны түвшин байнга буурч байсан. 
БДБОНЗ тус малчны худаг усны 

Нээлтт
эй 
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хангамжийн түр худгуудын сөрөг 
нөлөөлөлд өртсөн гэдгийг батлах 
боломжгүй байсан. Усны хангамжийн түр 
худгуудын ашиглалтыг зогсоосны дараа 
Шавагт-1 худгийн усны түвшин буурч 
байгаа ажиглалт гарсны үндсэн дээр болон 
тус худгийн ерөнхий байдал ихээхэн муу 
байгаагаас Төслийн зүгээс тус худгийг  
худгийн засвар, сэргээлтийн хөтөлбөрт 
хамруулахыг зөвлөсөн.   
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1.12 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR05-c) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор Оюу Толгойгоос 
Гашуун Сухайт  (OT-ГС) хүртэл 
Зам болон Гүний Хоолойн шугам 
хоолойг барихад шаардлагатай 
усыг малчдын ашигладаг 
худгуудаас гүнзгий, ус тэнцэл 
зүйн хувьд тусдаа усны нөөц эх 
үүсвэр, сангуудаас авах ёстой(W- 
05c) болно. 

2012 оны 9-р сарын байдлаар, 
Сухай, Овоо цав, Суурийн 
шаваг зэрэг Гүнийн хоолойн 
усны шугам хоолойн ойролцоох 
малчдын худгуудын усны 
түвшин, тус шугам хоолойноос 
хол орших хяналтын бүлэг 
худгийн 2011 оны усны 
түвшинтэй харьцуулахад 
буурсан байсан. Мөн  2011 онд 
OT-ГС дэд бүтцийн зурвасын 
дагуухь малчдын худгийн усны 
түвшин мөн буурсан нь 
ажиглагдсан байна.Эдгээр 
бууралтыг цаг агаарын нөхцөл 
байдалтай холбож байгаа 
бөгөөд (жишээ нь хур тунадас 
бага орсонтой) үүнийг батлах 
боломжгүй юм. 

II Сухайн малчны худгийг  2011 оны 
худгийн сэргээн засварлах хөтөлбөрт 
хамруулсан (сэргээн засварласнаар хур 
тунадастай үед худгийн ус амархан 
нөхөн сэргээгдэх боломжтой 
болно).Статик усны түвшний өгөгдөл 
мэдээллээр, худгийг сэргэн засварласны 
дараагаар заримдаа усны түвшин буцан 
сэргэгддэг нь харагдсан. Гэхдээ энэ 
байршлын одоогийн усны түвшин түүхэн 
хэмжээ түвшнээсээ бага хэвээр байгаа 
билээ. Статик усны түвшин урт удаан 
хугацаанд аажмаар улам бүр багасаж 
байгаа үзэгдэл Овоо цав худаг дээр 
ажиглагдаж байгаа бөгөөд энэ худгийн 
усны түвшингийн бууралт худаг шавар 
шороогоор дүүрснээс болсон гэж үзэж 
байгаа болно. Энэ худгийг  сэргээн 
засварлаагүй болно. Суурийн шаваг 
худгийн өгөгдөл мэдээлэл 2012 онд хур 
тунадас сайн байсантай холбогдуулан 
худгийн усны түвшин нэмэгдэж байгааг 
харуулж байна. 
Сухай болон Овоо цавын малчны 
худгийн усны түвшний 
баримтжуулагдсан бууралтыг цаашид 
улам бүр нарийвчлан судалж, Төслийн 
барилгын үйл ажиллагааны сөрөг  
нөлөөлөлд өртөөгүй гэдгийг эцсийн 
байдлаар батлан харуулах шаардлагатай. 
Усны түвшин буурч байгаа чиг 
хандлагын талаар зарим нотолгоо, 
баталгаанд үндэслэн, БДБОНЗ барилгын 
үе шатны усны хангамжийн түр худгууд 
одоо байгаа малчдын худгуудад 
нөлөөлөөгүй гэдгийг батлах боломжгүй 
байсан. 

Нээлтт
эй 

1.13 2012 оны 
9-р сар 
болон 
2013 оны 
4-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR05-e) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор усны түвшин болон 
усны багасалтын хувь хэмжээ 
тооцоолж байсан түвшнээс 
ихээхэн давж гарах 

2012 оны 9-р сарын байдлаар, 
дээрх худгуудын гүнийн усны 
мониторингоор Ундай голын 
хөрсний ажиглалтын цэгүүд 
болон усны хангамжийн 
худгууд, ил уурхайн ус 

II Саяхан бэлтгэсэн Уурхайн ойролцоохь 
гидрогеологийн нөхцөл байдал тайланд 
УЛТ-н ашигт малтмалын өрөмдлөгийн 
худгууд нь хоорондоо гүний хөрс, 
өгөршилд орсон үндсэн чулуулаг, үндсэн 
чулуулагаар холбогдсон ус агуулагч, 

Нээлтт
эй 
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тохиолдолд,өөр бусад ямар 
нэмэлт эрсдлийг бууруулах үйл 
ажиллагааг авах шаардлагатай 
байгааг тодорхойлох зорилгоор 
худгуудыг дахин үнэлэх ёстой  
(WR-05e) болно. 

хатаалтын хооронд холбоо 
уялдаа байгааг заасан.Ил 
уурхайн ойролцоох усны 
хангамжийн  худгуудын 
ашиглалтыг зогсоосон ч, усны 
түвшин буурах үзэгдэл 
зогсохгүй байгаа саяхны 
ажиглалт, мониторингийн 
өгөгдөл мэдээлэл үүнийг 
баталж байгаа болно. 

дамжуулагч гэдгийг дурдсан байдаг. Тус 
тайлангийн зөвлөмжийн дагуу Ундай 
голын хөрсний урсацын алдагдлын 
эрсдэлийг (жишээ нь буур байгаа усны 
түвшний чиг хандлага) бууруулах 
зорилгоор эдгээр өрөмдлөгийн 
худгуудыг шавардаж битүүмжлэх 
шаардлагатай болно. 

1.14 2013 оны 
4-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR-05g, WR-
14a, WR-15a), 
БОННҮ бүлэг 
D7 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтонд Ундай голын гүний 
хөрсний урсацад нөлөө үзүүлсэн 
тохиолдолд нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг авах 
тухай заалт орсон (WR05-g) 
байдаг. Үүнтэй адилхан, WR-14 
болон WR-15a- зорилтууд нь 
Ундай голын хөрсний системд 
болзошгүй нөлөөлөл үзүүл 
эрсдийг бууруулах инженерийн 
эцсийн шийдлийг хэрэгжүүлэх 
талаар дурдсан. 

Ил уурхайн баруун болон хойд 
талын Ундай голын эргэн 
тойронд байрлах ажиглалтын 
худгуудын ( худгууд OTD 195, 
OHLGBH-40, OTRC131, болон 
OTRC047) усны түвшин 
буурсан. Байгалийн жам ёсны 
хувирал өөрчлөлт гарсан 
бөгөөд ялангуяа, 2011 оны 
дунджаас бага хур тунадасаас 
болж, усны түвшин буурсан нь 
ажиглагдсан.Гэхдээ 
ажиглалтын цэгүүдийн усны 
түвшний бууралт тодорхой 
хэмжээгээр ил уурхайн 
өргөжүүлэлттэй холбоотой гэж 
үзэж байгаа болно. 

III Сумын засаг даргын зөвшөөрөл ( газар 
ашиглах зөвшөөрөл) хойшлогдсоны 
улмаас Төсөл Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төслийг бүхэлд (Инженерийн 
эцсийн шийдэл) нь хэрэгжүүлж чадахгүй 
байгаа болно.Зөвшөөрөл байхгүйн 
улмаас УЛТ-н гадуур барилгын ажил 
хийж болохгүй болно. 
УЛТ дотор Ундай голын гольдролыг 
хэсэгчлэн өөрчлөх болон хамгаалах 
төслийн барилгын ажил эхэлсэн байна. 
Ундай голын газрын гүний урсацыг хойд 
талын ухалт хийсэн өндөрлөгийн 
налуугаас нь газрын гүнийн шугам 
хоолойгоор дамжуулан шавхаж, УЛТ-н 
урд тал, Бор Овоо булагийг шилжүүлэн 
байрлуулах газрын хойд талд Ундай 
голын хөрсний гадарга руу ил шланг 
хоолойгоор дамжуулан хийж байгаа 
болно. 
Үерийн ус дамжуулах суваг Ундай 
голын хэсэгчилсэн тохируулга болон 
хамгаалалтын төслийн хүрээнд 
болзошгүй үерийн усыг  ойрхон байрлах 
“Баруун Суваг” руу дамжуулах бөгөөд 
тэндээс үерийн ус УЛТ-н доод далд 
орших Ундай гол руу нийлнэ. Эдгээр 
арга хэмжээний үр дүнд, Ундай голын 
гүний болон гадаргын урсац ил уурхайн 
нөлөөллийн бүсийг тойрон гарах 
юм.Гэхдээ зөвшөөрөл авах асуудал удаж 
байгаагаас, инженерийн энэ эцсийн 

Нээлтт
эй 
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шийдэл хэрэгжээгүй байгаа болно.Дээр 
нь, одоогийн хөрсний урсацыг газрын 
гадарга дээр гарган урсгаж байгаа нь 
(2013 оны 9-р сар гэхэд зогсоохоор 
төлөвлөж байгаа) ууршилт зэргээр усны 
алдагдлын эрсдлийг бий болгож, усны 
чанарт нөлөөлөл (жишээ нь давсжилт) 
үзүүлэх эрсдэлтэй болно.БОННҮ-г 
бэлтгэж боловсруулах үед Ундай голын 
годьдролыг хэсэгчлэн өөрчилж, 
хамгаалах төсөл төлөвлөгдөөгүй байсан 
учраас БОННҮ дээр эдгээр эрсдэлийг 
үнэлж үзээгүй болно. 

1.15 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR-09d) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтуудад гүехэн болон гүнзгий 
усан сангийн холбоотой 
худгуудын ашиглалтыг зогсоох 
явдал багтан орсон  (WR09-d). 

Хайгуулын худгууд CGHW4x6, 
GHW5x1, GHW6x1, GHW14x1, 
GHEB-08 болон GHEB-02-
уудад “цувралаар усны 
түвшний уналт” үзэгдэл 
ажиглагдсан бөгөөд энэ нь 
Гүний хоолойн энэ 
байршлуудад байгаа гүний усан 
сангууд хоорондоо холбоотой 
байж болзошгүйг зааж байгаа 
юм. 

II Ханбогд сумын засаг даргын зөвшөөрөл 
хүлээгдэж байгаагаас Төсөл эдгээр 
худгуудын ашиглалтыг зогсоох үйл 
ажиллагааг явуулах боломжгүй байгаа 
болно.Эдгээр худгуудыг ашиглалтаас 
гаргах хувилбаруудыг судлуулахаар 2013 
оны 3-р сард Ханбогд сумын засаг дарга 
ажлын хэсэг байгуулсан.WR05-e-г харна 
уу. 

Нээлтт
эй 

1.16 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR10-a) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
барилгын ажлын үе шатанд 
гарсан бага гарцтай хүдрийн 
овоолгыг (Босоо ам №2-оос 
гарсан) Барилгын үе шатны хог 
хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөнд (Бүлэг D8) дурдсан 
аргачлалын дагуу хянаж, 
зохицуулах зорилтыг (WR10-a) 
агуулсан.Барилгын үе шатны хог 
хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөгөөр (БОННҮ-н бүлэг 
D8) далд уурхайн босоо амыг 
барих үед гарсан чулуулгаар 
овоолго хийж, хүдрийн урсгалд  
ашиглана гэж дурдсан.Гэхдээ, 
Төслийн зүгээс одоогийн 
байдлаар энэ нь боломжгүй гэж 

2012 оны 9-р сарын байдлаар, 
Хүчил үүсэх боломжтой болон 
хүчил бий болгодоггүй 
материалуудын хооронд ялгаж, 
зааглахад ашиглах Ялгаж, 
тусгаарлах түр үзүүлэлт, 
журмыг ашиглаж байсан. 
Эдгээр үзүүлэлтийн зарим нь 
эдгээр хадны төрлүүдийг 
ялгахын тулд ил харагдахуйц 
сульфидыг ашиглахыг заасан 
байдаг.Энэ нь БДБОНЗ-ын 
бодлоор эдгээр материалуудтай 
аюулгүй харьцах зөв арга биш 
болно. Одоогийн байдлаар 
Босоо ам № 1 дээр Хүчил үүсэх 
боломжтой (ХҮБ) болон Хүчил 
бий болгодоггүй  (ХББ) хэмээн 
ялгах талаар зарим нэг хүчин 

III Босоо ам № 1 болон 2-ын овоолго нь 
байгалийн шавар дээр байрлаж байгаа 
бөгөөд тусгаарлагч далангаар 
хамгаалагдаж, шүүрэл гарч байгаа 
эсэхийг тогтмол шалгадаг (өнөөдрийн 
байдлаар ямар нэгэн шүүрэл 
ажиглагдаагүй).Босоо ам №2 –ын 
овоолгыг Хүчил үүсэх боломжтой гэсэн 
нөхцлөөр авч үзэн, Босоо ам № 1 болон 
№ 2-ын овоолгын материалыг  Хаягдал 
хадгалах байгууламжийн Хүчил үүсэх 
боломжтой нөхцөл бүхий тохиромжтой 
бүсүүд буюу үндсэн Хүчил үүсэх 
боломжтой хаягдмал чулуулагийн 
овоолго руу шилжүүлэн байрлуулахыг 
зөвлөж байна.Нарийвчилсан 
хүчил/суурийн тооцоо болон Цэвэр 
хүчлийн үүсэлтийн шинжилгээн дээр 
үндэслэж, нэмэлт баталгаажуулалтын 

Нээлтт
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үзэж байгаа бөгөөд энэ 
материалыг хамгийн үр ашигтай 
ашиглах хувилбар нь хаягдал 
хадгалах байгууламжийн F бүс 
эсвэл дотоод даланд ашиглах 
явдал юм. Босоо ам № 1 дээр 
Хүчиллэг үүсэх боломжтой (ХҮБ) 
болон Хүчиллэг бий болгодоггүй  
(ХББ) хэмээн ялгах талаар зарим 
нэг хүчин чармайлтыг авсан 
бөгөөд Босоо ам № 2 дээр ийм 
үйл ажиллагаа явуулаагүй. 

чармайлтыг авсан бөгөөд Босоо 
ам № 2 дээр ийм үйл ажиллагаа 
явуулаагүй. 

дээжийг авахыг зөвлөж байна. 

1.17 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR10-b) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор (WR10-b) Ундай голын 
гольдролын алювийн хурдсын 
салаанд Хаягдмал чулуулагийн 
овоолгын налуугийн дагуу 
тохируулгын даланг барих ба тус 
далан нь алювийн хурдсаас 
хөрсний ус урсаж, ил уурхай руу 
буцан орохоос сэргийлнэ. 
Өөрчлөн тохируулсан Ундай 
голын салаа, шүүрэлтийг 
цуглуулах цөөрмийн доод тал, 
Хаягдмал чулуулагийн овоолгын 
зүүн урд талын налуугийн дагуу 
нэмэлт ажиглалтын худгуудыг 
байгуулах бөгөөд энэ нь 
тохируулгын далангийн үр дүнтэй 
байдалд монторинг хийж, 
тохируулгын далангаас гарсан 
аливаа шүүрэлд эрт хариу арга 
хэмжээ авах боломжийг олгох 
юм. 

2012 оны 9-р сарын байдлаар 
тохируулгын даланг барьж 
эхлээгүй байсан. Гэхдээ, урд 
овоолгын (ХҮБ-той материал 
агуулсан) нөлөөллийг Ундай 
голын салаанд урсац болон 
шүүрэл нэвтрэхгүй байхаар 
хязгаарласан болно. 

II Дурдсан урд тохируулгын даланг 
одоогоор барьж байгаа бөгөөд 2013 оны 
сүүлээр барьж дуусгахаар төлөвлөж 
байна.Тохируулгын ханы үр дүнтэй 
байдалд мониторинг хийж, шүүрэл гарч 
байгаа эсэхийг илрүүлэх зорилгоор 
дурдсан байршлуулад нэмэлт 
ажиглалтын худгуудыг 
байгуулсан.Хаягдмал чулуулгийн 
овоолгын урд талд байрлах ус барих сав 
газарт гадаргын урсац болон шүүрэл 
ажиглагдаагүй болно. Хаасан 

1.18 2012 оны 
9-р сар 
болон 
2013 оны 
4-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR15-a) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор  (WR15-a) гольдролын 
өөрчлөлт тогтвортой,боломжийн 
байж, гадаргын усны эх үүсвэрүүд 
буурахгүй,  харин суултын бүсийг 
оролцуулан Төслийн үйл 

2012 оны 9-р сарын байдлаар, 
Oюу Толгой төслийн Ундай 
голын гольдролыг өөрчлөх 
нарийвчилсан зураг төсөл –
сүүлийн хувилбарт (2011 оны 9-
р сар) үзүүлсэн Ундай голын 
гольдролыг өөрчлөх барилгын 

II ТӨсөл  шинэчилсэн Ундай голын 
гольдролыг хэсэгчлэн тохируулж, 
хамгаалах төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн 
бөгөөд тус төсөлд анхны Ундай голын 
гольдролыг өөрчлөх нарийвчилсан зураг 
төслийн тайланд тусгасан  УЛТ-н гадна 

Хаасан 
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ажиллагааг тойрч гардаг байхын 
тулд  нарийвчилсан инженерийн 
шийдлийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх ёстой болно. 

ажил Газар ашиглах зөвшөөрөл 
удаж байгаагаас үргэлжлэх 
боломжгүй байгаа болно. Тус 
зөвшөөрлийг авсан тохиолдолд 
УЛТ-н гадуур барилгын ажил 
хийх боломжтой юм. 

талд хийгдэх сүүлийн зураг төслөөс 
бусад олон бүрэлдэхүүн хэсгүүд багтан 
орсон болно.Ундай голыг хэсэгчлэн 
өөрчилж, хамгаалах төслийн 
бүрэлдэхүүн хэсэгт  гадаргын (үерийн) 
урсацыг ил уурхайн нөлөөллийн бүсээс 
УЛТ-н доод талын Ундай голын салаанд 
нийлдэг Баруун суваг руу  дамжуулах 
орж байгаа болно.Түүнчлэн, өөрчилсөн 
гүний урсацын гольдролын тогтолцоо 
урсацын дээд талын тохируулгын 
далангаас дээших гүний алювийн 
урсацыг газар булсан шугам хоолойгоор 
дамжуулан УЛТ-н доод талын Ундай 
голын урсацад нийлүүлэх юм.  

Одоогоор хэрэгжүүлэх боломжгүй 
байгаа анхны зураг төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсгийг (Энэ нь гүний алювийн урсацыг 
УЛТ-аас урагшаа хэдэн зуун метр газар 
өөрчлөх явдал юм) Газар ашиглах 
зөвшөөрөл өгөгдсний дараа хэрэгжүүлнэ. 
Гэхдээ, одоогийн барилгын зураг 
төслөөр гадаргын ус буурах биш, харин 
харин суултын бүсийг оролцуулан 
Төслийн үйл ажиллагааг тойрч гардаг 
байх боломжийг бүрдүүлэх ёстой. 

1.19 2012 оны 
9-р сар 
болон 
2013 оны 
4-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR-16a) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор (WR-16a) Бор 
Овоогийн булгийн хэмжээ, мөн 
чанар, усны чанар, хүртээмжтэй 
адилхан усны эх үүсвэрийг бий 
болгох ёстой. Нөлөөллийг 
бууруулахаар хэрэгжүүлсэн түр 
арга хэмжээ нь Бор Овоогийн 
булгийн хэмжээ, мөн чанар, усны 
чанар, хүртэмжтэй байдалтай 
адилхан  эсэхийг баталж, 
нотлоогүй болно. 

УЛТ-н урд талд төлөвлөсөн 
байнгын гадаргын усны эх 
үүсвэрийн байршилд  Бор 
Овоогийн булаг алга болсноор 
бий болох нөлөөллийг 
бууруулах түр арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн. 

III Бор Овоогийн булгийг орлох байнгын 
булгийг зөвшөөрөлтэй холбоотой 
асуудлын улмаас барьж чадахгүй байгаа 
болно.Гэхдээ, түр орлох булгийг 
байгуулаад хэсэг хугацаа болж байгаа 
бөгөөд энэ нь Бор Овоогийн булгийг алга 
болсны улмаас бий болсон нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг төлөөлж байгаа 
болно.Тиймээс,Бор Овоогийн булгийг 
орлох булгийн анхны зураг төсөл (SMEC 
компанийн  Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төсөл-нарийвчилсан зураг 
төслийн тайлан) болон Бор Овоогийн 

Нээлтт
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түр хугацааны булгийн хооронд 
харьцуулалт хийж, түр булаг нь 
экосистемын үйлчилгээ болон амьтдын 
нөөц, хэрэглээ болохын хувьд зорилгоо 
биелүүлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах 
хэрэгтэй.Сүүлийн зураг төсөл эдгээр 
зорилтод нийцэж байгаа эсэхийг 
баталгаажуулах зорилгоор холбогдогч 
талуудтай хэлэлцээр хийж байгаа болно. 

1.20 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR17-b) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилтоор (WR17-b) бүх шугам 
хоолой, гарц, гүүрний нөхцөл 
байдлыг жил бүр шалгаж, 
баталгаажуулах үйл ажиллагааг 
барилгын үе шатны дараахь 
мониторингод тусгах ёстой. 

2012 оны 9-р сард барилгын үе 
шатны дараахь шугам хоолой, 
гарц, гүүрний мониторинг 
хийгдэж байгаа гэсэн нотолгоо, 
баримтыг төслөөс өгөөгүй 
болно. 

I 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар дээрх 
шалгалтын баримт нотолгоог өгсөн 
болно (шугам хоолой, гарц, гүүрний 
нөхцөл байдлын талаар мониторингийг 
оролцуулсан замын шалгалтын 
маягтууд). 

Хаасан 

1.21 2012 оны 
9-р сар 

Усны эх үүсвэр, 
нөөцийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(WR-18 болон 
21) 

Усны эх үүсвэр, нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилт WR-18 болон 21-оор өөр 
бусад зүйлүүдээс гадна, үерийн 
усны түвшин, цаг хугацааг 
хэмжиж, тэмдэглэж, тоон 
загварчалын таамаглалтай 
харьцуулах ёстой болно. 

2012 оны 9-р сарын байдлаар, 
саяхнаас  холбогдох тоног 
төхөөрөмж, журмыг бий 
болгосон  ч, үерийн цар хүрээний 
оргил түвшин болон цаг 
хугацаанд албан ёсоор  
мониторинг хийгээгүй байсан. 
2012 оны 9-р сарын байдлаар, 
усны түвшингийн 
мониторингийн өгөгдөл 
мэдээллийг Төслийн тоон 
загварын таамаглалтай 
харьцуулж үзээгүй байсан. 

I Төслийн гидрологийн тоон загварыг 
одоо боловсруулж байгаа бөгөөд 2013 
оны сүүлээр дуусгах төлөвтэй байгаа 
болно (Энэ үйл явцын шинэчилсэн 
мэдээллийг 2013 оны 1-р сард өгсөн). 
Ашиглалт эхэлж, Гүний хоолойн усан 
сангаас авах усны хэмжээ нэмэгдэх үед 
усны түвшний мониторингийн өгөгдөл 
мэдээллийг тоон загварын эцсийн 
хувилбартай харьцуулна.Өмнө нь уст 
үеийн түрэлтийн өндрийг судлах 
зорилгоор жижиг диаметртэй цооног 
байгуулж, түрэлтийн өөрчлөлтийг 
хэмжиж, туршилт хийж судлах 
аргачлалыг оролцуулсан илүү их 
чанарын судалгааны  аргаар өгөгдөл 
мэдээллийг цуглуулдаг байсан бөгөөд 
үерийн усны өгөгдөл мэдээлэлийг 
цуглуулах журмыг боловсруулан 
хэрэгжүүлж байна.ERM-н дүгнэлтээр 
эдгээр зорилтуудыг үндсэн санааг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө байгаа болно.  

Хаасан 
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ОУСК ҮАС2 болон ЕСБХБ ҮАШ2 – Хөдөлмөрийн нөхцөл байдал, ажиллах орчин 

Ажилчдын байр, орон сууц 

2.01 2012 оны 
9-р сар 

БОННҮ-н Бүлэг 
C12 болон Бүлэг 
D17 (LMP-08a, 
LMP- 08b). 
ОУСК/ЕСБХБ 
‘Ажилчдын орон 
сууцны талаар 
зөвлөмж’ 

Төслийн зорилтоор (LMP08-a) 
төсөл  ОУСК/ЕСБХБ-ын 
Ажилчдын байр, орон сууцны 
талаар зөвлөмж, стандартуудыг 
дагаж мөрдөн  (LMP08-b) 
ажиллах бөгөөд түүнчлэн, эдгээр 
стандартуудтай харьцуулан байр, 
орон сууцны ажиглалт, 
мониторингийг тогтмол хийнэ. 

Ажилчдын байр: Өмнөх 
шалгалтуудаар төслийн гэрээт 
гүйцэтгэгч CIS компанийн 
Ханбогд сумын төв дахь кэмп нь 
тавигдсан шаардлагуудад 
нийцэхгүй байгаа нь илэрсэн. 
Төсөл гэрээт гүйцэтгэгчдэд 
тавих хяналтыг бий болгох ёстой 
бөгөөд үүнд дараахийг нэн даруй 
засаж, залруулах арга хэмжээ 
авах ёстой.Үүнд : 

a. Салхивч болон агаарын 
кондиционерын тогтолцоо 
хангалттай сайн байх 

b. Ажилчдын нягтшилын 
стандарт 

c. Ариун цэврийн 
байгууламжууд 

d. Угаалгын байгууламжууд 

II Төсөл гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд 
тавигдсан шаардлагыг бүрэн дүүрэн 
ханган биелүүлж, БОНМТ-д тусгасан 
хүний нөөц, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчны зэрэг янз 
бүрийн зорилтуудтай нийцэж байх 
ёстойг ойлгосон байхад чиглэсэн үйл 
явцыг бий болгосон . 
CIS компани Ханбогд сумын төв дахь 
кэмпээ хааж, Төслийн сайт дахь стандарт 
шаардлагыг хангасан байр сууц руу 
шилжүүлсэн. Хаасан 

Ажлын байрны эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагаа 

2.02 2013 оны 
4-р сар 

Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа болон 
Аюулгүй 
байдлын (CHSS)   
Менежментийн 
төлөвлөгөө 
(Бүлэг D18), 
CHSS 2-d 

Оюу Толгойн ЭМААБО болон 
Орон нутгийн менежментийн 
системийн гарын авлага (13.1-аас 
13.3) болон БОННҮ-н  Бүлэг D18 
(CHSS2-d) дээр дурдсан төслийн 
зорилтоор  төсөл дараахь 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 
ёстой.Үүнд: Инженерийн зураг 
төсөл,гүйцэтгэл удирдлагын  
(EPCM) Гэрээт гүйцэтгэгч 
компани болох Флюорь компаний 
хэрэгжүүлдэг Эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчны менежментийн систем 

Оюу Толгойн ЭМААБО-ын 
менежментийн тогтолцоог үйл 
хэрэгжүүлж байгаа болно. Гэсэн 
хэдий ч, тус тогтолцооны үр 
дүнтэй байдал бүх чиглэлд 
тодорхой харагдахгүй байгаа 
болно.Сайтад ажиллах үеэр Далд 
уурхайн бүтээн байгуулалтын 
үйл ажиллагаатай танилцах үед 
аюулгүй ажиллагаатай 
холбоотой дараахь зүйлүүд 
ажиглагдсан.Үүнд: 

II Хэдийгээр, хэрэгжилт болон гарах ёстой 
үр дүнд чиглэсэн ололт, амжилтыг 
шалгаж, баталгаажуулах зорилготой 
дотоодын шалгалтын системүүд байгаа 
боловч, аюултай нөхцөл байдал, орчныг 
хангалттай хэмжээнд хянах боломжийг 
бий болгож чадахгүй байна.Далд 
уурхайд хийсэн ажиглалт дээр үндэслэж, 
сайтын зүгээс мониторингийн үр дүнг 
баримтжуулж, шаардлагатай засаж, 
залруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг тодруулж  тусгах систем 
буюу тогтолцоонуудыг шалгах, авч 
үзэхийг зөвлөж байна.Энэ шалгалтанд 
Редпат зэрэг гэрээт гүйцэтгэгч 
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болон Орон нутгийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын менежментийн хөтөлбөр 
зэрэг орно.Дээрхийг цогцоор нь 
хэрэгжүүлээгүй байсан. 

 Гал унтраагчыг авч 
хэрэглэхэд амар биш 
байсан болон байхгүй 
байсан;  

 Ослын үед хэрэглэх 
шүршүүр болон нүд 
угаагуурыг ашиглахад 
саад бэрхшээлтэй 
болон зохих ёсоор 
ажиллахгүй байсан;  

 Дизель түлшний цорго 
хошуу түлш алдаж 
байсан бөгөөд газар 
дизель түлш асгарсан 
байсан. 

ЭМААБО-н Менежментийн 

тогтолцооны хүрээнд эдгээрийг 

шийдвэрлэсэн бөгөөд дараахийг 

тогтоосон болно.Үүнд: 

 Таних тэмдгийн 
тогтолцоо 
өөрчлөгдсөнөөс болж 
гал унтраагчийн 
байршлыг шалгаагүй 
байсан ; 

 Аюулгүй ажиллагааны 
шүршүүр болон нүд 
угаагчийг зохих ёсоор 
ажиллахгүй байгааг 
мэдээлээгүй бөгөөд 
тиймээс хувиарьт 
засвар үйлчилгээнд 
оруулаагүй байсан; 

 Дизель түлшний цорго 

компаниудын ЭМААБО-н 
менежментийн системүүдийг 
оролцуулах шаардлагатай. 



 

ERM 30 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT 

№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

хошуу түлш алдаж 
(Зураг 5-1 –ыг үзнэ үү)  
байсан талаар шалгалт 
ирэхээс хоёр өдрийн 
өмнө мэдэгдсэн боловч 
энэ газрыг хариуцсан 
хүн шалгалтын 
хуудсанд буруу 
байдлаар гарын үсэг 
зурсан буюу үйл 
ажиллагааг хийж 
гүйцэтгэсэн гэсэн утгыг 
өгсөн.  
 

2.03 2012 оны 
9-р сар 

CHSS 1;  
CHSS 6-e 
Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй байдал 
Ажлын байрны 
эрүүл мэндийн 
менежментийн 
хөтөлбөр (D18) 

Төслийн БОННҮ-ний Бүлэгт (D18) 
тавьсан зорилтоор Оюу Толгойн 
эрүүл ажлын байрны хөтөлбөр 
болон Ажилчдын эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 

Ажлын байрны өвчлөлд 
нэрвэгдэх аюул, эрсдэлтэй 
(жишээ нь ижил өртөлттэй 
\бүлэг) бүх хүмүүсийг 
хамруулсан Ажлын байрны 
эрүүл мэндийн менежментийн 
хөтөлбөрийг одоо болтол 
хэрэгжүүлээгүй байна.Үүний 
улмаас сайт дээр эрүүл мэндийн 
стрессэд өртсөн байж болзошгүй 
хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгаа 
болно. Түүнчлэн, сайтад суурь, 
тогтмол болон эцсийн байдлаарх 
ажлын байрны эрүүл мэндийн 
үзлэг хийдэг баталгаа, нотолгоо 
байхгүй байсан .  

II Төслийн талбайд Ажлын байрны эрүүл 
мэндийн байгууламж барих үйл 
ажиллагааг эхлүүлж, бүхий л холбогдох 
оношилгоо, шинжилгээний тоног 
төхөөрөмжийг худалдан авсан. Ижил 
өртөлттэй бүлэгт хамрагдах ажилчдыг 
Хүний нөөцийн хэлтсээс эрүүл мэндийн 
тандан судалгаа,үзлэгт оролцуулах 
хөтөлбөрийг эхлүүлэн ажиллаж 
байна.Спирометр болон аудиометр зэрэг 
оношилгооны тоног төхөөрөмжийн 
мэдээлэл, өгөгдлийг тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулж, ашиглалтанд хүлээн авч, 
тохиргоо хийсний дараа дээрх хөтөлбөрт 
тусган оруулна.Энэ суурилалтын үйл 
ажиллагааг БДБОНЗ 2013 оны шалгалтаар 
шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай.  

Нээлтт
эй 
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Ажиллах нөхцөл болон ажилчдын менежмент 

2.04 2012 оны 
9-р сар 

Хөдөлмөрийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(LMP04c) 

Төслийн зорилтоор (LMP04c) 
ажлын байрны тодорхойлолтыг 
Оюу Толгойн стандарт форматын 
дагуу боловсруулж, хянаж байх 
ёстой. Бүх ажлын байрны 
тодорхойлолтыг хариуцсан 
менежерүүд нь бодит ур чадварын 
нөхцлөөр боловсруулж, ажлын 
байранд тавигдах үзүүлэлт, 
шаардлагыг нарийвчлан гаргана. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
төсөл Монгол улсын хууль 
эрхзүйн шаардлагад нийцсэн 
стандарт загвараар бүх ажлын 
байрны тодорхойлолтыг 
шинэчилж байсан.Бүх ажлын 
байрны тодорхойлолтын 
шинэчлэлийг  Q1 2013 оны 1-р 
улиралд шалгаж, баталгаажуулах 
шаардлагатай. 

II Ажлын байрны тодорхойлтын стандарт 
загварыг шалгаж баталгаажуулсан. 2013 
оны 4-р сард Төслийн зүгээс өгсөн 
мэдээллээр бүх ажлын байрны 
тодорхойлтыг шинэчилсэн загварт 
оруулсан гэж мэдэгдсэн бөгөөд энэ нь 
тус зүйлийг хаахад хангалттай юм.   

Хаагдс
ан 

2.05 2012 оны 
9-р сар 

Хөдөлмөрийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө(LMP
04-m) 

Хөдөлмөрийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан Төслийн 
зорилтоор (LMP04-m) Гэрээт 
гүйцэтгэгч компаниуд болон 
ханган нийлүүлэгчид Хүний 
нөөц/ЭМААБО болон бусад 
холбогдох стандартуудыг ханган 
нийлүүлж байхад анхаарах ёстой. 

Гэрээт гүйцэтгэгчдийн 
ЭМААБО/ Хүний нөөцийн (ХН) 
стандартууд: 2012 оны 9-р сарын 
шалгалтаар Гэрээт гүйцэтгэгчид 
хүний нөөц, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчны стандарт шаардлагуудыг 
ханган биелүүлэх ёстой гэдгээ 
бүрэн ойлгож, мэдсэн байхад 
чиглэсэн Төслийн үйл ажиллагаа 
сул хэвээр байсан нь илэрсэн. 

II 2012 онд илрүүлсэн Хөдөлмөрийн 
менежментийн зорилтуудын нийцэмжгүй 
байдал нээлттэй хэвээр үлдсэн.Өмнөх 
шалгалтын дүнгүүдтэй харьцуулахад 
дотоодын мониторинг зэрэг чиглэлд 
амжилтууд гарсан байна.Гэхдээ Төсөл 
дотоод шалгалтын зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлсэн талаар баримт нотолгоо 
байхгүй байсан болно. Оюу Толгой ХХК, 
Үр дүн 2: II Үе шатны Хүний эрхийн 
Мониторинг бичиг баримтанд тусгасан, 
Төслийн байгаль орчин, нийгмийн 
шалгуурын талаар гэрээт гүйцэтгэгчийн 
талаарх мэдлэг, ойлголтыг 
сайжруулахтай холбоотой улирал бүрийн 
мониторингийн үйл ажиллагааг  
Ашиглалтын үе шатны Гэрээт 
гүйцэтгэгчийн менежментийн 
хүрээ/Хөдөлмөрийн менежментийн 
төлөвлөгөөний төсөлд мониторингийн 
арга хэмжээ болгон тусгахыг  зөвлөсөн. 

Нээлтт
эй 

2.06 2012 оны 
9-р сар 

Хөдөлмөрийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө(LMP
04-n) 

LMP04n:Оюу Толгойн болон 
гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын 
ажилд авах үйл ажиллагааг 
тогтмол шалгаж байх. 

Тогтмол шалгалт хийж байх: 2012 
оны 9-р сарын шалгалтаар ажилд 
авах журмыг гэрээт гүйцэтгэгчид 
хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар 
дотоод шалгалтыг хийгээгүй нь 
илэрсэн.Хэдийгээр төсөл гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн зүгээс тавьсан 
асуудалд хариу өгөх журамтай 
боловч, энэ нь ажилд авах журмыг 
албан ёсоор шалгаж байгаа хэрэг 
биш юм.  

II 2012 оны шалгалтаар гэрээт 
гүйцэтгэгчид ажилд авах журмыг хэрхэн 
хэрэгжүүлж байгаа талаар дотоод 
шалгалтыг хийгээгүй нь илэрсэн.Энэ 
чиглэлээр нэмэлт систем хэрэгжүүлж 
мониторинг хийх зэргээр ихээхэн 
сайжрал гарсан бөгөөд үүнийг шалгаж, 
баталгаажуулсан. БОНМТ-н энэ 
нийцэмжгүй байдал арилж, шийдэгдсэн 
болно.  

Хаасан 
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ОУСК ҮАС3 болон ЕСБХБ ҮАШ3 – Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх болон бууруулах 
Aгаарын чанар 

3.01 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Агаарын 
чанарын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(AQ07) болон 
Монгол улсын 
стандарт MNS 
4585:2007 

Агаарын чанарын менежментийн 
төлөвлөгөөнд (AQ07) тусгасан 
төслийн зорилтоор агаарын чанар 
агаарын чанарын стандартаас 
давж гарсан тохиолдолд авах 
нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх ёстой. 
Агаарын чанар стандарт, 
шаардлагаас давж гарсан 
тохиолдолд авах нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг 
боловсруулаагүй байгаа болно. 

Агаарын чанарын тоон 
мэдээлэлээр, Азотын исэл (NOx) 
болон тоосонцрын хэмжээ байх 
ёстой хэмжээнээс хэтэрсэн 
байсан. 2013 оны яндангийн 
хийн хаягдлын дээж авалтын 
судалгаагаар, хүхрийн хүчлийг 
(SOx)  оролцуулан аж 
үйлдвэрийн хийн хэмжээ байх 
ёстой хэмжээнээс хэтэрснийг 
тогтоосон. 

II Төслийн мониторингийн өгөгдөл 
мэдээлэлээр, агаарын чанарын үзүүлэлтүүд 
байх ёстой хэмжээнээс давж гарсан нь 
батлагдсан. Эдгээр үзүүлэлт давж гарснаас 
улбаалан гарч болзошгүй нөлөөллийн 
эрдслийн үнэлгээг болон нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай (жишээ нь, ажилчдын эрүүл 
мэнд болон аюулгүй ажиллагаанд үзүүлж 
болзошгүй нөлөөлөл). Агаарын бохирдлын 
зарим эх үүсвэрүүдийг  (ДЦС 1 болон ДЦС 2) 
саяхан хаасан бөгөөд энэ нь ирээдүйд  агаар 
мандал дахь аж үйлдвэрийн хийн нягтшилыг 
бууруулж болох юм .  

Нээлтт
эй 

Түлш шатахуун болон газрын тосны  бүтээгдэхүүн 

3.02 2012 оны 
9-р сар 

Түлш шатахуун, 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(PF02-d) 

Сайтад битүүмжлэлийн 
байгууламжуудад санамсаргүй 
осол гэмтэл гарч, битүүмжлэл, 
бүрэн байдлын шалгалтыг хийж, 
зохих засвар хийлгэхэд хүргэх 
журмыг боловсруулаагүй. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
битүүмжлэлийн 
байгууламжуудад санамсаргүй 
осол гэмтэл гарч, битүүмжлэл, 
бүрэн байдлын шалгалтыг хийж, 
зохих засвар хийлгэхэд хүргэх 
албан ёсны журам болон үйл 
ажиллагаа байгаа гэсэн баталгаа, 
нотолгоо байхгүй болохыг 
илрүүлсэн. 

II Петровис’ (түлш шатахуун нийлүүлэгч 
гэрээт компани) компанийн журмыг 
судалж авсан бөгөөд энэ журмын 
хүрээнд битүүмжлэлийн 
байгууламжуудад санамсаргүй осол 
гэмтэл гарч, битүүмжлэл, бүрэн байдлын 
шалгалтыг хийж, зохих засвар хийлгэхэд 
шаардлагатай дүрэм, журмууд багтан 
орсон байсан нь баталгаажсан. 

Хаасан 

3.03 2012 оны 
9-р сар 

Түлш шатахуун, 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(PF02-e) 

Түлш шатахуун, тосолгооны 
материалыг хадгалах резервуарь 
савны нөхцөл байдлыг тогтмол 
шалгах үйл явцыг 
боловсруулаагүй байсан. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
Түлш шатахуун, тосолгооны 
материалыг хадгалах резервуарь 
савны нөхцөл байдлыг тогтмол 
шалгах үйл явцыг 
боловсруулаагүй байсан нь 
илэрсэн. 

II Петровис’ (түлш шатахуун нийлүүлэгч 
гэрээт компани) компанийн журмыг 
судалж авсан бөгөөд энэ журмын 
хүрээнд резервуарь савнуудыг 
мэргэжлийн хүн урьдчилан төлөвлөсөн 
хөтөлбөрийн дагуу шалгах шаардлага  
багтан орсон нь баталгаажсан. 

Хаасан 

3.04 2012 оны 
9-р сар 

Түлш шатахуун, 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
PF06-a 

Түлш шатахуун, Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний менежментийн 
төлөвлөгөөнд тавьсан төслийн 
зорилтоор (PF06-a) поошигт 
хадгалсан бүх түлш шатахуун, 
тосолгооны материалуудыг, be (i)  
нар, бороо хурнаас хамгаалсан;  
(ii) нэмэлт битүүмжлэлтэй байх 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
түлш шатахуун, тосолгооны 
материалуудыг нар, бороо 
хурнаас хамгаалж, нэмэлт 
битүүмжилтэй жигд байдлаар 
хадгалаагүй нь ажиглагдсан.  

I 2013 оны 4-р сард сайтад очиж ажиллах 
үед очиж үзсэн түлш шатахуун, 
тосолгооны материалыг хадгалах газар 
бүх түлш шатахуун, тосолгооны 
материалыг одоо паллетэн дээр, бетонон 
битүүмжлэлтэй газар хадгалсан нь 
ажиглагдсан. 

Хаасан 



 

ERM 33 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT 

№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

ёстой. 

3.05 2012 оны 
9-р сар 

Түлш шатахуун, 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
PF06-b 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусгасан төслийн зорилтоор 
(PF06-b) “Бүх түлш шатахуун, 
тосолгооны материалыг Барилгын 
үе шатны аюултай бодис, 
материалын менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу зохицуулж 
ажиллах (Бүлэг D12)” ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
талбайн бүх түлш шатахуун, 
тосолгооны менежментийн үйл 
ажиллагаа Барилгын үе шатны 
аюултай бодис, материалын 
менежментийн төлөвлөгөөг 
дагахгүй байгааг ажигласан . 

I Талбайд ажиллах үед Түлш шатахуун, 
газрын тосны бүтээгдэхүүний 
менежментийн байгууламжуудад очиж 
үзсэн.Барилгын үе шатны аюултай бодис, 
материалын менежментийн 
төлөвлөгөөний холбогдох заалтын дагуу 
дээрх байгууламжуудыг шинэчлэн 
сайжруулж, шалгасан үйл ажиллагаа нь 
түлш шатахууны менежментийн үйл 
ажиллагааны шаардлагад нийцэж байсан. 

Хаасан 

3.06 2012 оны 
9-р сар 

Түлш шатахуун, 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
менежментийн 
төлөвлөгөө PF09 

Төслийн зорилтоор (PF09) 
шатахуун түлш түгээх үндсэн 
байгууламжаас гадуур түлш 
шатахуун түгээх үед нэмэлт арга 
хэмжээ авах ёстой бөгөөд  “түр, 
улирлын чанартай урсац, булаг 
шандын эргэн тойрон, аюултай 
зайд шингэн түлш шатахуун 
цэнэглэх, хадгалах үйл ажиллагаа 
явуулахгүй түүнчлэн, түлш 
шатахуун тээвэрлэгч машин 
техникийг санамсаргүйгээр түлш 
шатахуун асгаж, гоожуулах 
эрсдлийг бууруулах, түлш 
шатахуун асгарч гоожсон 
тохиолдолд  цэвэрлэх тоног 
төхөөрөмжөөр тоноглох ” ёстой.  

2012 оны 9-р сард түлш 
шатахуун түгээх үндсэн 
байгууламжаас хол зайд түлш 
шатахуунаар цэнэглэх үед 
тавигдах шаардлагууд тус 
журманд багтаж ороогүй байсан. 

I Ашиглалтын үе шатны аюултай бодис, 
материалын мэдээлэлийн заавар 
зөвлөмж OT-10-E5-GDL-0001-E болон 
Шингэн бодис, материал асгаж, 
гоожуулсан үед авах хариу үйлдлийн 
журам OT-10-E5-ҮАШC-0001-E зэргийг 
боловсруулсан байсан бөгөөд эдгээрийг 
2013 оны 4-р сарын шалгалтын үеэр 
шалгаж, баталгаажуулсан бөгөөд энэ нь 
тус дүгнэлтийг хаахад хангалттай 
байсан. 

Хаасан 

3.07 2012 оны 
9-р сар 

Түлш шатахуун, 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(PF11) 

Түлш шатахуун болон Газрын 
тосны бүтээгдэхүүний 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусгасан төслийн зорилтоор 
(PF11) Онцгой нөхцөл байдалд 
хариу  үйлдэл үзүүлэх 
төлөвлөлтийг Барилгын үе шатны 
Онцгой нөхцөл байдлын үед авах 
хариу арга хэмжээний 
менежментийн төлөвлөгөөгөөр 
дамжуулан зохицуулагдана. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
гол ажилтнуудад үндсэн 
төлөвлөгөөнүүд байхгүй байгааг 
илрүүлсэн.Олон нийтийг 
хамарсан өвчин зэрэг зарим 
асуудал SOS International-
эмнэлэгийн төлөвлөгөөнд байсан 
бөгөөд уурхайн төлөвлөгөөний 
онцгой нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах хэсгүүд 
нь байхгүй байсан. 
Төлөвлөгөөнүүдийг нэгтгээгүй 
байсан. 

I Барилгын үе шатны Онцгой нөхцөл 
байдлын үед авах хариу арга хэмжээний 
менежментийн төлөвлөгөө, Барилгын үе 
шатны Орон нутгийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний 
шаардлагуудыг ЭМААБО-н менежерийн 
хяналтан доор нэг төвлөрсөн цэгт тусган 
нэгтгэсэн.Эдгээр өөрчлөлтүүд нь энэ 
дүгнэлтийг хаахад хангалттай байсан 
болно.  

Хаасан 

Хог хаягдлын менежмент 
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3.08 2013 оны 
4-р сар 

Хог хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(WM
22-a) 

Төслийн зорилтонд 2012 оны 6-р 
сар гэхэд гэхэд аюултай бус хог 
хаягдлыг булж устгах байнгын 
байгууламжийг барьж дуусгах 
багтан орж байгаа болно (WM22-
a). Одоо байгаа доторлоогоогүй 
хог хаягдлын түр байгууламж нь 
Төслийн аюултай бус хог 
хаягдлыг хаяж, устгах шаардлагад 
нийцдэггүй байгууламж байсан 
болно. 

Хог хаягдлын түр 
байгууламжийг одоо хүртэл 
ашиглаж байгаа бөгөөд аюулгүй 
хог хаягдлыг баригдаж дууссан 
хог хаягдлын байнгын төв руу 
шилжүүлэх төлөвлөгөө одоогийн 
байдлаар байхгүй байна. 

II Хэдийгээр бүрэн баригдаж дууссан боловч,  
Сумын засаг даргын зөвшөөрөл удаж 
байгаагаас шалтгаалж, энэ байнгын хог 
хаягдлын байгууламжийг ашиглах 
боломжгүй байгаа болно.Одоогийн 
байдлаар хэзээ энэ зөвшөөрлийг өгөх 
талаар тодорхой цаг хугацаа байхгүй 
байгаа бөгөөд тиймээс, хог хаягдлын түр 
байгууламжийг тодорхойгүй хугацаанд 
ашигласан хэвээр байх төлөвтэй 
байна.Энэ нь байгаль орчны эрсдэл 
хэвээрээ байсаар байна гэсэн үг бөгөөд 
Төслийн зүгээс эдгээр зөвшөөрөлтэй 
холбоотой асуудлыг шийдэх талаар 
зохих арга хэмжээг авч байна гэж 
БДБОНЗ үзэж байна. 

Нээлтт
эй 

3.09 2012 оны 
9-р сар 

Хог хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(WM
10-c) 

Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан төслийн 
зорилтуудад (WM10-c) хог 
хаягдлыг багасгах журмыг 
хэрэгжүүлэх, түүнчлэн жижиг 
хуванцар савтай усны хэрэглээг 
багасгахын тулд том савтай усны 
системийг нэвтрүүлэх зэрэг заалт 
орж байгаа болно. 

Жижиг хуванцар савтай усыг 
ундны  усны эх үүсвэр болгон 
ашиглагдсан хэвээр байгаа 
бөгөөд усыг ахуйн хэрэглээнд 
зориулж боловсруулж, савлах 
үйлдвэрийг савтай усны систем 
ашиглалтад ороогүй байсан.  

I Усыг ахуйн хэрэглээнд зориулж 
боловсруулж, савлах үйлдвэрийг сайт 
дээр байгуулсан.Гэсэн хэдий ч тус 
үйлдвэрийг ашиглалтанд аваагүйгээс  
энэ байгууламжийг ашиглахгүй байгаа 
болно.Удахгүй ус савлах системийг 
ашиглалтанд авснаар энэ зорилго 
удахгүй биелэгдэх төлөвтэй байгаа 
болно.   

Нээлтт
эй 

3.10 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Хог хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(WM
-12b) 

Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөнд (WM12-b) тусгасан 
төслийн зорилтоор Хаягдал тос, 
уусгагч зэрэг бодис, материалыг  
хатуу хучилттай, хоёрдох 
битүүмжлэлтэй газар дээр, цаг 
агаарын нөлөөнөөс хамгаалсан, 
хоёрдогч битүүмжлэлтэй хадгалах 
ёстой. 

Одоогийн байдлаар хаягдал 
тосыг хог хаягдлын түр 
байгууламж дээр, хоёрдахь 
битүүмжлэлгүйгээр, зүй бус 
байдлаар хадгалж байна.  

II Хаягдал тосыг хог хаягдлын 
менежментийн түр байгууламж руу 
тээвэрлэж, тэнд хүлээж авах нь БОНМТ-
ны зорилттой нийцэхгүй байгаа бөгөөд 
энэ асуудлыг шийдвэрлэх ёстой болно. 
Төслийн зорилтоор хаягдал тос, 
уусмалыг хадгалах заалтыг тодорхой 
заасан бөгөөд энэ тохиолдолд энэ 
заалтыг баримтлаагүй байсан. БДБОНЗ 
гуравдагч талын гэрээт гүйцэтгэгч 
компани хаягдал тосыг хог хаягдлын 
менежментийн түр байгууламжаас авч 
дахин боловсруулж байгааг ажигласан. 

Нээлтт
эй 

3.11 2012 оны 
9-р сар 

Хог хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(WM
-17b, WM-17-c, 

Төслийн зорилтуудад  2012 оны 6-
р сар гэхэд хог хаягдал шатаах 
шинэ байгууламжийг барьж 
байгуулахаар тусгасан байсан. 

хог хаягдал шатаах шинэ 
байгууламж ашиглалтанд 
ороогүй л байна. 

II Төслийн  (Евuопын Холбооны хорт хийн 
хаягдлын зөвлөмжийг оролцуулан) 
стандартад   нийцсэн хог хаягдал шатаах 
байгууламж сайт дээр байгаа болно.Тус 

Нээлтт
эй 
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WM-23) (WCMP 23). Энэ хугацаа 
хойшлогдсон.Одоогийн байдлаар 
эмнэлэгийн хог хаягдлыг хог 
хаягдал шатаах хуучин 
байгууламж дээр хаяж, устгаж 
байгаа болно. 

байгууламжыг удахгүй ашиглалтанд 
оруулахаар төлөвлөж байгаа болно.Тэр 
хүртэл  хурц үзүүртэй болон хугацаа нь 
дууссан эм зэрэг эмнэлэгийн хог 
хаягдлыг сайтаас гадуурх байгууламж 
руу явуулж, хаяж, устгаж байхыг зөвлөж 
байна. 

3.12 2012 оны 
9-р сар 

Хог хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(WR0
3-b) 

Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан төслийн 
зорилтуудад (WR-03b) бүх  бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжууд нь 
Монгол улсын холбогдох хаягдал 
цэвэрлэх стандартуудын дагуу 
үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэж 
тусгасан. 

Төслийн бохир усны стандарт 
[Монгол улсын үндэсний 
стандарт (MNS) 4943:2011], 
ялангуяа, аммиак, hимийн 
бодисын хүчилтөрөгчийн 
хэмжээ (COD) холбоотойгоор 
цэвэрлэсэн бохир усны үзүүлэлт 
байх ёстой хэмжээнээсээ зарим 
тохиолдолд хэтэрсэн байсан. 

II Сайтын бохир ус цэвэрлэх чадавх 
ихээхэн сайжирсан байсан. Үүнд 
хольцын нэмэлт резервуарь саваар 
дамжуулан дотоод урсгалыг илүү сайн 
хянах, Бохир ус цэвэрлэх төв 
байгууламжыг (БУЦТБ) өргөжүүлэх 
зэрэг нь орно.Цэвэрлэж, боловсруулсан 
усны Химийн бодисын хүчилтөрөгчийн 
хэмжээ (COD)  байх ёстой шаардлага, 
хэмжээнээс байнга давж байсан. Төслийн 
бохир, хаягдал усны стандартад тусгасан 
бүх параметр үзүүлэлтийг дээж авах 
хөтөлбөрт багтан ороогүй байсан бөгөөд 
тиймээс, БДБОНЗ цогц шинжилгээ хийх 
боломжгүй байсан.Төслийн талбайд 
ашиглах  Шинэ БУЦТБ-г худалдан 
авсан, гэхдээ одоо болтол ашиглалтад 
оруулаагүй байгаа болно. 

 

Аюултай бодис, материал 

3.13 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө (HM 
13-a) 

Төслийн зорилтоор (HM13-a) бүх 
аюултай хог хаягдлыг Барилгын 
үе шатны хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний 
дагуу зохицуулах ёстой.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
талбайн ажилтнууд аюултай 
бодис, материал агуулсан тоног 
төхөөрөмжийг хаяж, устгахтай 
холбоотой шаардлагын талаар 
мэдэхгүй байгааг илрүүлсэн. 
2012 оны 9-р сард шинэчилсэн 
сургалтын хөтөлбөрийг 
шалгасан бөгөөд аюултай бодис, 
материал агуулсан тоног 
төхөөрөмжийн талаар тусгайлан 
дурдаагүй байсан.  
Талбайн ажиглалтаар, цахилгаан 
үл дамжуулагч, саармагжуулагч 
шингэн бүхий гэмтсэн 

I 2013 оны 4-р сард аюултай бодис, 
материалыг шууд хариуцаж, хянадаг 
ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаар, 
аюултай бодис, материалыг хаяж, 
устгахад тавигдах төслийн ойлголттой 
болох нь мэдэгдсэн.Үйл явцыг зөв 
тодорхойлж байсан бөгөөд хаягдал тосыг 
цуглуулах байгууламжийг үзэж харсан 
болно.Аюултай бодис, материалыг 
хадгалах бүх  байгууламжинд очиж үзсэн 
бөгөөд  Хор ауюлын лавлах материалыг 
(ХАЛМ) нүдэнд ил тод харагдахуйцаар 
байрлуулж, шингэн бодис, материал 
гоожсон үед ашиглах хэрэгслүүд зохих 
ёсоор байгааг баталгаажуулсан. 

Хаасан 
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конденсаторыг харсан бөгөөд 
энэ нь талбайн ажилтнууд 
аюултай бодис, материал 
агуулсан тоног төхөөрөмжийг 
хаяж, устгахтай холбоотой 
шаардлагуудыг мэдэхгүй байгаа 
тохиолдолд хамрагдаж байгаа 
болно. 

3.14 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM04–c) 

Төслийн зорилтоор (HM04-c) 
поошиг/контейнер зэргийг паллет 
суурин дээр болон өөр бусад 
байдлаар зохих ёсоор хадгалах 
ёстой. 

2012 оны 9-р сард хийсэн сайтын 
поошиг болон контейнерын 
ажиглалтаар, поошиг болон 
контейнерүүдийг паллетэн дээр 
биш болон зохих ёсоор 
хадгалаагүй олон газрыг харсан. 
Жишээ нь, поошиг болон 
шингэн хадгах савнуудыг 
хоёрдах битүүмжлэлгүй 
байгууламжинд хадгалсан 
байсан.  

III Сайтад очиж аажиллах үед,аюултай 
бодис, материалыг хадгалах цэг, 
газруудад очиж үзсэн бөгөөд одоо бүх 
хадгалалтыг бетонон битүүмжлэл бүхий 
газар, паллетэн дээр хийж байгааг 
ажигласан. 
2012 оны 9-р сарын шалгалтаар аюултай 
бодис, материалыг зохих ёсоор 
хадгалаагүй учраас нийцэмжгүй байдал 
гэж үзсэн газруудыг чөлөөлсөн байсан. 
2013 оны 4-р сард сайтад очиж ажиллах 
үеэр эдгээр аюултай химийн бодис, 
материалыг хог хаягдал хадгалж, хаях түр 
байгууламж руу шилжүүлсэн буюу 
барилгын үе шатны Хог хаягдлын 
менежментийн  төлөвлөгөөнд дурдсан 
шиг аюултай бодис, материалтай адилхан 
хаяж, устгаагүй гэж төслийн зүгээс 
мэдэгдсэн.  
БДБОНЗ-ын 2013 оны дараагийн 
шалгалтаар Төсөл дээрхийг засаж, 
залруулах арга хэмжээ авах 
шаардлагатай 

Нээлтт
эй 

3.15 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM06-c) 

Төслийн зорилтоор (HM06-c)  
асгарч, гоожсон тос, тосолгоо, 
уусмал болон өөр бусад аюултай 
бодис, материалыг шингээгч, 
уусгагч материал, бодисыг 
ашиглан цэвэрлэж, (Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн болон түлш 
шатахууны менежментийн 
төлөвлөгөөнд дурдсан асгарсан 
түлш, шатахуунд тавих 
шаардлагыг үзнэ үү)  бохирдсон 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
асгарч, гоожсон шингэн бодис, 
материалыг цэвэрлэх үйл 
ажиллагаа БОНМТ-ний 
зорилтуудтай нийцэхгүй байгааг 
илрүүлсэн. Төслийн талбайд 
очиж, ажиллах үед шингэн 
бодис, материал асгарч, гоожсон 
долоон тохиолдолд уусгагч, 
шингээгч бодис, материалыг 
ашиглаж цэвэрлэгээ хийгээгүй 
болохыг ажигласан. Түүнчлэн, 

III 2012 оны 9-р сарын шалгалтын үеэр  сайт 
дээр шингэн бодис, материал асгарч 
гоожсон байсан газруудад цэвэрлэгээ 
хийсэн байсан.Гэхдээ, сайтын зүгээс 
шингэн бодис, материал гоожсон нь 
ажиглагдсан долоон газрын хөрсийг 
цэвэрлэсэн гэдгийг батлан харуулж 
чадаагүй. Шингэн бодис, материал асгарч, 
гоожсон эдгээр газруудад бохирдлын 
түвшинг тодорхойлох хөрсний 
шинжилгээг хийж, улмаар бохирдсон 
хөрсийг зайлуулж, холбогдох 

Нээлтт
эй 
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хөрсийг цэвэрлэх ёстой. бохирдсон хөрсийг цэвэрлэсэн 
баримт, нотолгоо байхгүй 
байсан.  

цэвэрлэгээний стандартын дагуу 
цэвэрлэхийг зөвлөж байна. БДБОНЗ энэ 
үйл явцын бичиг баримтыг 2013 оны 
дараагийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. 

3.16 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM07-j) 

Төслийн зорилтоор (HM07-j) 
төслийн зүгээс тээвэрлэгчид 
аюултай бодис, материалтай 
харьцах зохих шалгуурт нийцсэн 
эсэхийг ханган нийлүүлэлтийн 
үйл явцын үед шалгах байх ёстой.   

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
тээвэрлэгчид аюултай бодис, 
материалтай харьцах зохих 
шалгуурт нийцсэн эсэхийг 
ханган нийлүүлэлтийн үйл 
явцын үед Аюултай бодис, 
материалын төлөвлөгөөний 
дагуу шалгадаггүй болохыг 
илрүүлсэн. 

I 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар хийсэн 
ярилцлага болон өгсөн бичиг баримтаар 
сайтад ханган нийлүүлэлт хийж байгаа 
бүх шинэ гэрээт гүйцэтгэгчдийг аюултай 
бодис, материалтай харьцах чадавхийнх 
нь хувьд шалгадаг болохыг 
баталгаажуулсан. 

Хаасан 

3.17 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM06-b) 

Төслийн зорилтоор (HM06-b) 
ихээхэн хэмжээний аюултай 
шингэн бодис, материалыг 
хадгалах, ашиглах үед шингэн 
бодис, материал асгарч гоожих 
үед хэрэглэх хэрэгсэл, 
хамгаалалтын тоног төхөөрөмж, 
өөр бусад тоног төхөөрөмжүүд 
байх ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
хийсэн хээрийн ажлын үеэр 
ихээхэн хэмжээний аюултай 
шингэн бодис, материалыг 
хадгалах, ашиглах үед шингэн 
бодис, материал асгарч гоожих 
үед хэрэглэх хэрэгсэл, 
хамгаалалтын тоног төхөөрөмж, 
өөр бусад тоног төхөөрөмжүүд 
байхгүй байсныг илрүүлсэн. 

I Бүх поошиг болон контейнер хадгалах 
газруудад очиж үзсэн бөгөөд сайтад 
шингэн бодис, материал асгарч гоожих 
үед хэрэглэх хэрэгсэл, хамгаалалтын 
тоног төхөөрөмж, өөр бусад тоног 
төхөөрөмжүүд хангалттай байсан болно. 
Оюу Толгойн шингэн бодис, материал 
асгарч, гоожсон үед хариу үйлдэл 
үзүүлэх журам OT-ENV-ҮАШ-045 зохих 
ёсоор тусгагдан хэрэгжиж байна . 

Хаасан 

3.18 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM07-c). 

Төслийн зорилтоор (HM07-c)  
хоорондоо тохиромжгүй 
материалыг тусдаа тээвэрлэж, 
зөөх ёстой болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
хийсэн ярилцага болон 
судалгаагаар нийцэмжгүй 
материалыг тусдаа хоорондоо 
тохиромжгүй, зөөх үйл явцыг 
хангах арга хэмжээ аваагүй 
байгааг илрүүлсэн. 
 

III Поошиг болон контейнерын бүх 
хадгалалтын газруудад очиж үзсэн 
бөгөөд эдгээр газарт хадгалалтын зохих 
журмыг дагаж мөрддөг нь 
батлагдсан.Мэдээлэлийг хадгалалтын цэг 
дээр байлгах үүднээс ХАЛМ-ын 
хувиудыг бүх хадгалалтын цэг газруудад 
тарааж, түгээсэн болно. Төсөл хоорондоо 
тохиромжгүй материалыг тусад нь 
тээвэрлэх үйл явцыг хэрэгжүүлж байгаа 
болно. 

Хаасан 

3.19 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM11-c) 

Төслийн зорилтоор (HM11-c) 
тостой цахилгаан хэрэгслийг  
оролцуулсан аюултай бодис, 
материал бүхий тоног 
төхөөрөмжийг Барилгын үе 
шатны хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөний 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
хийсэн бичиг баримтын 
судалгаа, ярилцлагаар аюултай 
бодис, материал бүхий тоног 
төхөөрөмжийг хаяж, устгахтай 
холбоотой шаардлагын талаар 
талбайн ажилтнууд мэдэхгүй 

I Ярилцлага болон талбайн 
баталгаажуулалтаар аюултай бодис, 
материал бүхий тоног төхөөрөмжтэй 
харьцдаг ажилтнууд тус шаардлагын 
талаар одоо мэддэг болсон нь 
батлагдсан. 

Хаасан 



 

ERM 38 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT 

№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

дагуу хаяж, устгах ёстой. байгаа нь илэрсэн.  

3.20 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM10-b) 

Төслийн зорилтоор (HM10-b) 
аюултай бодис, материалтай 
харьцдаг Оюу Толгой болон Оюу 
Толгойн гэрээт гүйцэтгэгч 
компаниудын бүх ажилтнууд 
сургалтанд хамрагдсан байх 
ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
сайтын танилцуулга, чиглэл 
олгох сургалтаар шингэн бодис, 
материал асгарч, гоожсон үед 
авах хариу арга хэмжээний 
талаар хангалттай, цогц 
байдлаар тусгаагүй болохыг 
илрүүлсэн. 

I Сургалтын материал, журмын судалгаа, 
сайт дээр хийсэн ярилцлагаар энэ 
чиглэлийг одоо бүрэн хамарч, 
хэрэгжүүлж байгаа нь харагдсан. Хаасан 

3.21 2012 оны 
9-р сар 

Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(Бүлэг D12); 
Аюултай бодис, 
материалын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(HM01-a)  

Төслийн зорилтоор (HM01-a) бүх 
аюултай бодис, материалыг  
Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний (БОНБНҮ) 
шаардлагын дагуу үнэлсэн байх 
ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
БОНБНҮ-н химийн бодисын 
үнэлгээний аргачлалд эко-
хортой байдал болон байгаль 
орчны нөлөөлөлийн ач 
холбогдлыг тодорхой заагаагүй 
болохыг тодорхойлсон. 

I БОНБНҮ-д хяналтын болон урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээний үнэлгээг 
тусгасан байдаг. Одоо байгаа бичиг 
баримтаар, аюулгүй ажиллагаа болон 
олон нийтийн эрүүл мэндтэй холбоотой 
бодис материалын байгаль орчинд 
учруулж болзошгүй нөлөөллийг заасан 
байна. 

Хаасан 

Онцгой нөхцөл байдалд бэлэн байх, хариу арга хэмжээ авах 

3.22 2012 оны 
9-р сар 

Онцгой нөхцөл 
байдалд бэлэн 
байж, хариу 
үйлдэл үзүүлэх 
төлөвлөгөө 
(ERP05-b) 

Төслийн зорилтоор (ERP05-b) 
шингэн бодис, материал асгарч 
гоожсон үед авах хариу арга 
хэмжээний талаар сургалтыг 
сайтын танилцуулга сургалтын 
хүрээнд ажилчдад зохион 
байгуулах ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
шингэн бодис, материал асгарч 
гоожсон үед авах хариу хэмжээг  
хариуцсан ахлах ажилтнууд болон 
цэвэрлэгээний багууд сайт дээр 
шингэн бодис, материал асгарч, 
гоожсон үед яаралтай хариу арга 
хэмжээ авахтай холбоотой 
нарийвчилсан сургалт аваагүй 
байсан.  

I 2013 оны 4-р сард сайт  дээр очиж 
ажиллах үед, ахлах ажилтнууд болон 
цэвэрлэгээний багуудтай хийсэн 
ярилцлагаар энэ сургалт зохион 
байгуулагдсан болохыг баталгаажуулсан. Хаасан 

3.23 2012 оны 
9-р сар 

Онцгой нөхцөл 
байдалд бэлэн 
байж, хариу 
үйлдэл үзүүлэх 
төлөвлөгөө 
(ERP01-a) 

Төслийн зорилтоор (ERP01-a) 
байгалийн гамшиг, бүг нийтийг 
хамарсан өвчин, эмнэлэгийн 
онцгой нөхцөл байдал, гал 
түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт, замын 
хөдөлгөөний осол, аваар, олон 
нийтийн үймээн самуун, бөмбөг 
тавьсан талаар анхааруулга, түлш 
шатахуун, аюултай бодис, 
материал асгарч, гоожсон зэргийг 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
онцгой нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах 
төлөвлөлтийг Барилгын үе 
шатны онцгой нөхцөл байдалд 
хариу арга хэмжээ авах 
менежментийн төлөвлөгөөгөөр 
зохицуулдаг байсан нь 
ажиглагдсан.Түлш шатахууны 
битүүмжлэл алдагдсанаас 

I 2013 оны 4-р сард түлш шатахууны 
менежментийг хариуцсан хүмүүстэй 
хийсэн ярилцлагаар тодорхой үүрэг 
хариуцлага хүлээсэн хүмүүс онцгой 
нөхцөл байдал үүссэн үед ашиглах 
мэдээлэлтэй байгааг баталсан. Хаасан 
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оролцуулсан байгаль орчинд хор 
хөнөөлтэй хэрэг явдал гарсан 
тохиолдолд авах тусгайлсан 
журмуудыг боловсруулсан байх 
ёстой.  

малчдын болон орон нутгийн 
ард иргэдийн ашигладаг усны эх 
үүсвэр бохирдож болзошгүй 
тохиолдолд, Орон нутаг, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдлын менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу 
зохицуулна.Гэхдээ эдгээр 
төлөвлөгөөний хуулбаруудыг  
түлш шатахууны менежмент 
болон онцгой нөхцөл байдалд 
хариу арга хэмжээ авах 
чиглэлийн голлох тоглогчдод 
байхгүй байсан.  

3.24 2012 оны 
9-р сар 

Онцгой нөхцөл 
байдалд бэлэн 
байж, хариу 
үйлдэл үзүүлэх 
төлөвлөгөө 
(ERP15) 

Төслийн зорилтоор (ERP15) сайт 
дээр гадаргын ус асгарч гоожсон 
үед дагаж баримтлах ерөнхий 
журмыг тодорхойлсон болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын 
үед сайт дээр гадаргын ус асгарч 
гоожсон үед баримтлах ерөнхий 
хариу үйлдлийн журам сайт дээр 
байхгүй байсан. 

II 2013 оны 4-р сард бичиг баримтын 
судалгааг хийсэн бөгөөд эдгээр заалтууд 
нь сайтын журамд тусгагдсан болно. 
Оюу Толгойн Гамшгийн менежмент 
болон Сэргээлтийн төлөвлөгөө болон 
Төслийн менежментийн компанийн 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчин, аюулгүй байдлын журам 
ЭМA2MW 653 8010 –г боловсруулсан. 
Оюу Толгойн шингэн бодис, материал 
асгарч, гоожих үед хариу үйлдэл үзүүлэх 
журам OT-ENV-ҮАШ-045 буюу шингэн 
бодис, материал асгарч  гоожих үед 
хариу үйлдэл үзүүлэх журам 
боловсруулагдаж, хэрэгждэг. 

Хаасан 

3.25 2012 оны 
9-р сар 

Онцгой нөхцөл 
байдалд бэлэн 
байж, хариу 
үйлдэл үзүүлэх 
төлөвлөгөө 
(ERP16) 

Төслийн зорилтоор (ERP16) 
аюултай буюу хортой бодис, 
материалууд оролцсон аливаа 
шингэн бодис, материал асгарч 
гоожсон үед, ERP01-д дурдсан 
журмын дагуу Химийн хортой 
болон аюултай бодисын тухай 
Монгол улсын хуулинд (2005)  
нийцүүлэн  Монгол улсын  
цагдаа, тагнуулын  болон 
холбогдох бусад байгууллагад 24 
цагийн дотор мэдэгдэхийг 
оролцуулан онцгой байдлын 
байгууллагад мэдэгдэх ёстой 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
аюултай буюу хортой бодис, 
материалууд оролцсон аливаа 
шингэн бодис, материал асгарч 
гоожих явдлыг, ялангуяа ERP01-
д дурдсан журмын дагуу 
Химийн хортой болон аюултай 
бодисын тухай Монгол улсын 
хуулинд (2005)  нийцүүлэн  
Монгол улсын  цагдаа, 
тагнуулын  болон холбогдох 
бусад байгууллагад 24 цагийн 
дотор мэдэгдэхийг оролцуулан 
онцгой байдлын байгууллагад 

I Оюу Толгойн Гамшгийн менежмент 
болон Сэргээлтийн төлөвлөгөө болон 
Төслийн менежментийн компанийн 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль 
орчин, аюулгүй байдлын журам A2MW 
653 8010 –г боловсруулсан бөгөөд энэ нь 
энэ дүгнэлтийг шийдвэрлэхэд хангаүттай 
байсан болно.  Хаасан 
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болно.  мэдэгдэх ёстойг тусгаагүй 
байсан  болно.  

Tээврийн менежмент 

3.26 2012 оны 
9-р сар 

Замын 
хөдөлгөөний 
болон тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(TR05) 

Төслийн зорилтоор (TR05) ачааны 
машинаас гарах тоосыг багасгах 
зорилгоор машины хажуу, замын 
хашлага, замыг шүүрдэж асгарсан 
зүйлийг цэвэрлэх ёстой. 

Төслийн зорилтонд ачааны 
машинаас гарах тоосыг багасгах 
зорилгоор машины хажуу, замын 
хашлага, замыг шүүрдэж 
асгарсан зүйлийг цэвэрлэнэ гэж 
тодорхой дурдсан.2012 оны 9-р 
сарын шалгалтаар ачааны 
машины хажуу тал болон замыг 
шүүрдээгүй байсан бөгөөд Төсөл 
энэ үйл ажиллагаа ачаа ачилт 
болон тээвэрлэх үйл 
ажиллагаанд тохиромжгүй гэж 
үзсэнээ мэдэгдсэн.Түүнчлэн 
шүүрдэж цэвэрлэх үйл 
ажиллагаа нь аюулгүй 
ажиллагааны хувьд нэмэлт 
эрсдлийг авчирна гэж үзэж 
байсан. 

I Төсөл тоосжилтийг багасгах зорилгоор 
машины хажуу болон замын хашлагыг 
шүрдэх үйл ажиллагааг авч үзээд, энэ 
зорилт ажил үүргийг гүйцэтгэх ажилчид 
унаж, бэртэх эрдслийг урьдчилан 
хараагүй байна гэж дүгнэсэн.Сайт тус үйл 
ажиллагааг дахин авч үзэж, энэ зорилтыг 
өөр арга хэмжээгээр хэрэгжүүлж 
эхэлсэн.Эдгээр арга хэмжээнд ачааны 
машины замын хашлагыг тоос 
хуримтлагдахаас сэргийлэх боломжтой 
байхаар төлөвлөсөн байх, ачааны 
машинд хэт их ачаа ачихгүй байхын тулд 
түвшин заагчийг суурилуулах зэрэг орно. 
ERM энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхээр 
төслөөс авч байгаа аргачлалыг дэмжиж 
байна.Шинэчлэн өөрчилсөн энэ үйл 
ажиллагааг Ашиглалтын үе шатны 
БОНМТ-д шилжүүлэх шаардлагатай 
бөгөөд, хэрэгжилтийг дараагийн 
шалгалтаар БДБОНЗ  шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай болно.   
Анхаарах зүйл: Шалгалтын үеэр 
Ашиглалтын үе шатны БОНМТ-г 
шинэчилж байсан бөгөөд БДБОНЗ энэ 
шинэчилсэн аргачлалыг дэмжиж байгаа 
болно. 

Нээлтт
эй 

3.27 2012 оны 
9-р сар 

Замын 
хөдөлгөөний 
болон тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө (TR 
14) 

Төслийн зорилтоор (TR14) бүх 
жолооч нар өдөрт хамгийн ихдээ  
9 цаг жолоо ( долоо хоногт 2 удаа 
10 хүртэл цаг) барих ёстой. 

Замын хөдөлгөөн болон тээврийн 
менежментийн төлөвлөгөөгөөр  
бүх жолооч нар өдөрт хамгийн 
ихдээ  9 цаг жолоо ( долоо 
хоногт 2 удаа 10 хүртэл цаг) 
барих ёстой гэсэн шаардлагыг 
тавьсан.Ээлжээр ажилладаг, 
ачаа ачиж, тээвэрлэж байгаа 
жолооч нар одоогийн байдлаар 
энэ хязгаарлалтыг давж ажиллаж 

I Төсөл жолоочын ажиллаж чадах хамгийн 
их цаг хугацааны талаар ядарч цуцахыг 
зохицуулах, хязгаарлах судалгааг болон 
ээлжийн ажлын ложистик, зохион 
байгуулалтын талаар судалгааг тус тус 
хийсэн байна.Төсөл ачаа ачиж, 
тээвэрлэж байгаа одоогийн үйл 
ажиллагаа ээлжийн ажлын зохион 
байгуулалт, ядарч цуцахыг зохицуулах 
үйл ажиллагаа эрсдлийн хувьд 

Нээлтт
эй 
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байна. боломжийн гэж дүгнэсэн. Энэ 
шинэчилсэн үйл ажиллагааг 
Ашиглалтын үе шатны тээврийн 
менежментийнн төлөвлөгөөнд 
шилжүүлж, хэрэгжилтийг БДБОНЗ 
дараагийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. 
Анхаарах зүйл: Шалгалтын үеэр 
Ашиглалтын үе шатны БОНМТ-г 
шинэчилж байсан бөгөөд БДБОНЗ энэ 
шинэчилсэн аргачлалыг дэмжиж байгаа 
болно. 

3.28 2012 оны 
9-р сар 

Замын 
хөдөлгөөний 
болон тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(TR01-b; TR03-
b, c, d) 

Замын хөдөлгөөний болон 
тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан 
зорилтуудад Plan (TR01-b; TR03-
b, c, d) замын  чиглэл, жолоочын 
сургалт, хурдны хязгаарлалтын 
талаар тодорхой шаардлагууд 
тусгагдсан болно.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
замын аюулгүй байдал, замын 
нөхцөл байдал, замын 
ашиглалттай холбоотой 
зохицуулалтууд Замын 
хөдөлгөөн, тээврийн 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
байгаа боловч,  сайт дээрх 
уялдаа холбоо болон гэрээт 
гүйцэтгэгчийн хяналт сул хэвээр 
байгааг тогтоосон 

I Төсөл эхний барилгын үе шатны 
менежментийн төлөвлөгөөг одоогийн 
аюултай бодис, материалыг аюулгүй 
тээвэрлэх үйл ажиллагаа болон ханган 
нийлүүлэлтийн журмууд, мөн холбогдох 
онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга 
хэмжээ авах төлөвлөгөө, тээврийн гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн аюулгүй ажиллагааны 
тогтмол шалгалтын  үйл ажиллагаанд 
бүрэн уялдуулсан гэж батлан харуулсан 
болно. 

Хаасан 

3.29 2012 оны 
9-р сар 

Замын 
хөдөлгөөний 
болон тээврийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(TR14) 

Замын хөдөлгөөний болон 
тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан 
зорилтуудад (TR14) Төслийн 
машин техникийн бүх жолооч нар 
тухайн машины төрөлд таарсан 
холбогдох жолооны үнэмлэхтэй 
байх ёстой гэж тусгасан. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
жолоо барих эрхийг олгох үйл 
явцад жижиг болон хүнд даацын 
машин техник барих эрүүл 
мэндийн байдал багтан ороогүй 
байсан нь илэрсэн. 

I Төслийн зүгээс бүх жолооч нарыг 
хамруулсан эрүүл мэндийн анхан шатны 
үзлэгийг хийхээр тусгасан бөгөөд жижиг 
болон хүнд даацын машин техник барих 
бүх жолооч нарыг эмнэлэгийн  үзлэгт 
хамруулах Адилхан эрсдэлийн бүлгийг 
байгуулсан.  

Хаасан 

ОУСК ҮАС4 болон ЕСБХБ ҮАШ4 – Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал 

4.01 2012 оны 
9-р сар 

Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй 
байдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(CHS

Тус менежментийн 
төлөвлөгөөний зорилтоор 
(CHSS3) Төсөл дараахь 
төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх 
ёстой.Үүнд:Тээврийн 
менежментийн төлөвлөгөө, 
Аюултай бодис, материалын 
менежментийн төлөвлөгөө, 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
орон нутгийн ард иргэдийг 
барилгын ажлын үе шаттай 
холбоотой аюул, эрсдэлээс 
хамгаалах үйл ажиллагааг 
хийсэн боловч, энэ нь Төслийн 
зорилтуудад тусгасанаас өөр 
хөтөлбөр болон 

I Барилгын үе шатны менежментийн 
төлөвлөгөөнүүдийг ашиглалтын үе шат 
руу шилжих шилжилтийн үед одоо 
боловсруулж,хэрэгжүүлж байгаа Рио 
Тинто компанийн Эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны менежментийн тогтолцоог 
нэмэлтээр ашигласан.Төсөл мөн 
Томоохон зээлдэгчид болон БДБОНЗ-н 

Хаасан 



 

ERM 42 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT 

№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

S3 
Менежментийн 
төлөвлөгөө) 

Онцгой нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах 
төлөвлөгөө зэрэг багтан орно.  

төлөвлөгөөгөөний хүрээнд 
хийгдсэн гэдгийг илрүүлсэн1. 

хянаж байгаа менежментийн 
төлөвлөгөөний төслүүдийг Ашиглалтын 
үе шатанд шилжүүлж байна.Энэ нь 
ашиглалтын үе шатанд хэрэглэх цогц 
тогтолцоонуудыг шалгаж, 
баталгаажуулахтай хамтдаа тус зорилт 
хэрэгжиж, нийцэж байгааг харуулахад 
хангалттай юм.  

4.02 2012 оны 
9-р сар 

Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй 
байдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(CHS
S5-i Хүний 
хулгай) 

Төслийн зорилтоор (CHSS5-i) 
Төсөл хүний наймаатай 
холбоотой асуудлын мониторинг 
хийх чиглэлээр орон нутгийн 
удирдлага болон төрийн бус 
байгууллагын түншүүдтэй 
хамтран ажиллах шаардлагатай. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын 
үеэр, хүний наймааны талаар 
өнгөц баримт, нотолгоонд 
тулгуурлах нь Төслийн 
зорилтуудыг хангахад 
хангалттай байж чадахгүй юм 
гэж дүгнэсэн. Төсөл хүний 
наймааг мониторинг хийх, 
ялангуяа хилийн бүсүүдэд 
мониторинг хийх арга хэмжээг 
бий болгох шаардлагатай. 

I 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, орон 
нутгийн төр засгийн байгууллагын 
ажилтнуудын хүний наймааны талаар 
мэдлэг, мэдээлэлийг дээшлүүлэх, 
сургалттай  холбоотой ажлын цар хүрээг 
шалгасан.Энэ ажлын цар хүрээний 
хувиарийн дагуу, энэ үйл ажиллагаа 2013 
оны 5-р сард эхлэх төлөвтэй байсан. Энэ 
үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг БДБОНЗ 
2013 онд хийх дараагийн шалгалтаар 
шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай 
болно. 

Нээлтт
эй 

4.03 2012 оны 
9-р сар 

Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй 
байдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(CHS
S7), ESIA 
Section C12. 

Төслийн зорилтоор (CHSS7) 
Төсөл  нөлөөллийн бүс нутгуудад 
хэрэгжүүлэх эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах зорилготой олон талт 
төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
идэвхжүүлэх ёстой билээ. Жишээ 
нь, Оюу Толгойн орон нутгийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдлын менежментийн 
хөтөлбөр. БОННҮ-н Бүлэг C12-д 
дурдсан нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээгээр “Төслийн 
нөлөөллийн бүсэд халдварт 
өвчнийг хянах улсын хэмжээний 
хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулах” 
ёстой болно. 

Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл: 
2012 оны 9-р сард, олон талт 
төр-хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг (ТХХТ) байгуулах 
ажлын хэсгийг Эрүүл мэндийн 
яам (ЭМЯ)-тай хамтран 
идэвхжүүлж үр дүнд хүрч 
чадаагүй байсан. Тус ажлын 
хэсэг төслийн хяналтаас гадуур 
олон шалтгааны улмаас идэвхгүй 
сул байсан.Төсөл төлөвлөсөн 
болон одоо байгаа хөтөлбөрүүд 
олон талт төр-хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн (ТХХТ) түвшинд 
ажиллаж чадна гэдгийг харуулах 
шаардлагатай байсан . 

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, ЭМЯ-ны 
холбогдох талууд солигдсоноос болж, 
ТХХТ-ын ажлын хэсэгт ямар нэгэн ахиц 
дэвшил гараагүй болохыг тогтоосон. 
Яамны хэлтэс, тасгийн шинэ дарга, 
захирлууд 6-р гэхэд томилогдож дуусах 
байсан учраас ЭМЯ 4-р сарын 15 хүртэл 
сунгахаар (хүсэлт) болсон. Гэхдээ, 
бэлгийн замаар халдварладаг өвчин, 
дархлал, олдмолын хам шинж, 
сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх, занг 
төлөвийг өөрчлөх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх харилцан ойлголцлын 
санамж бичгийн төслийг боловсруулсан 
(2013 оны 4-р сар) бөгөөд энэ нь төслийн 
зорилт болон БОННҮ-н нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг улсын 
хэмжээний халдварт өвчнийг хянах 
хөтөлбөртэй уялдуулан нийцүүлж 
байгааг хангалттай харуулсан.  

Хаасан 

4.04 2012 оны 
9-р сар 

Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 

Төслийн зорилтоор (CHSS7-g) 
Төсөл орон нутгийн эдийн 
засгийн нөхцөл байдал орон 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
Төсөл орон нутгийн эдийн 
засгийн нөхцөл байдал малчдын 

I 2013 оны 4-р сард, Төсөл малчдын эрүүл 
мэндийн мониторинг, ажиглалт хийхийн 
тулд эхлээд суурь үзүүлэлтийг тогтоох 

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

ажиллагаа, 
аюулгүй 
байдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(CHS
S7-g Малчны 
эрүүл мэнд 
болон  Эдийн 
засгийн нөхцөл 
байдал) 

нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд 
ямар нөлөө үзүүлж байгааг үнэлэх 
мониторингийн системийг бий 
болгох ёстой. 

эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлж 
байгаа талаарх үнэлгээ, 
судалгааг хийгээгүй байсан. 
Төсөл эдийн засгийн нөхцөл 
байдал малчдын эрүүл мэндэд 
яаж нөлөөлж байгааг судалгааг 
хийж, тус зорилтыг биелүүлснээ 
батлан харуулах шаардлагатай. 

шаардлагатай гэж үзсэн.“Малчдын 
амьжиргаа болон эрүүл мэндийн байдал” 
судалгааг явуулах зөвшөөрлийг Эрүүл 
мэндийн Яам 2013 оны 4-р сарын 1-нд 
Төсөлд өгсөн.Энэ судалгааг 2013 оны 5-р 
сард эхлүүлж, 12 сарын хугацаанд хийж 
дуусгахаар төлөвлөж байгаа болно. Энэ 
судалгааны хэрэгжилт болон дараагийн 
үйл ажиллагаа болох ажиглалт, 
мониторингийн тогтолцоог бий болгох 
зэргийг БДБОНЗ 2014 онд шалгаж 
баталгаажуулах шаардлагатай. 

4.05 2012 оны 
9-р сар 

Орон нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй 
байдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(CHS
S8-b орон 
нутгийн онцгой 
нөхцөл байдалд 
бэлэн байдал) 

Төслийн зорилтоор (CHSS8-b) 
Төсөл орон нутгийн оршин 
суугчид, удирдлагатай хамтран  
төсөлтэй холбоотой замын 
хөдөлгөөний дагуу орон нутгийн 
онцгой нөхцөл байдлын үед хариу 
арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг 
боловсруулж, турших ёстой 
болно.Үүнд төслийн машин 
техник оролцсон зам тээврийн 
осол аваарьтай холбоотой онцгой 
нөхцөл байдал болон химийн 
бодис, өөр бусад аюултай бодис, 
материал асгарч, алдагдсан 
болзошгүй нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах зэрэг 
багтан орно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
зам тээврийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын төлөвлөлтийн 
түвшин Орон нутгийн онцгой 
нөхцөл байдлын үед хариу арга 
хэмжээ авах төлөвлөгөөнүүдийг 
боловсруулж, турших 
зорилтуудтай нийцэмжтэй 
байдалд хүрэхгүй болно.  

I 2013 оны 4-р сарын 
шалгалтаар, Төсөл  
орон нутгийн онцгой 
нөхцөл байдалд хариу 
үзүүлэх төлөвлөгөө 
болон холбогдох орон 
нутгийн онцгой 
нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ 
авах хувилбаруудыг 
шинэчилж байгаа гэж 
мэдэгдсэн. Онцгой 
нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ 
авах эцсийн 
төлөвлөгөө болон 
орон нутагт тус 
төлөвлөгөөг турших 
үйл ажиллагааг 
БДБОНЗ 2013 оны 
дараагийн шалгалтаар 
шалгаж, 
баталгаажуулах 
шаардлагатай. 

Нээлтт
эй 

4.06 2012 оны 
9-р сар 

Хүн амын 
шилжин 
суурьшилтын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(IM0

Төслийн зорилтоор (IM01) Төсөл 
Хүн амын шилжин суурьшилтын 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
тодорхойлсон, бүс нутгийн 
хөгжлийн үйл ажиллгааг 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
Өмнийн Говийн бүсийн 
хөгжлийн зөвлөл идэвхгүй, үйл 
ажиллагаа явуулахгүй байсан 
(Төслийн хяналтаас гадуур 

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар 
Ашиглалтын үе шатны хүн амын 
шилжин суурьшилтын менежментийн 
төлөвлөгөөний төсөл болон холбогдох 
Бүс нутгийн хөгжлийн стратегийг 

Хаасан 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

1 – Хүн амын 
шилжин 
суурьшилтын 
менежмент) 

зохицуулж, чиглүүлэх, ялангуяа 
бүс нутгийн хэмжээнд хүн амын 
шилжин суурьшилтын 
менежментийн үүрэг хариуцлагыг  
хүлээсэн Өмнийн Говийн бүсийн 
хөгжлийн зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг идэвхтэй дэмжих 
ёстой билээ.  

шалтгаануудын улмаас) бөгөөд 
энэ бүлгийн хүрээнд бүс нутгийн 
хөгжлийн санаачлагыг 
уялдуулж, зохицуулах үйл 
ажиллагаа хийгдэхгүй байсан. 
Төслийн зүгээс энэ зорилт 
хэрэгжиж байгааг батлан 
харуулах шаардлагатай байсан. 

шалгаж баталгаажуулсан.Төслийн зүгээс 
хийсэн презентаци болон дээрх нийлээд 
энэ дүгнэлтийг хаахад хангалттай байсан 
болно. Бүс нутгийн хөгжлийн зорилтыг 
эдгээр бичиг баримтаар дамжуулан 
судалж үзэж байгаа бөгөөд бүс нутгийн 
өргөн хүрээний холбогдогч талууд дээрх 
стратегийг хэрэгжүүлэхэд оролцоно. 
Төсөл хамтын ажиллагааны гэрээний 
хотын хөгжлийн үйл ажиллагааны 
загварыг боловсруулахад орон нутгийн 
холбогдогч талуудтай хамтран ажиллаж 
байгаа болно.  

4.07 2012 оны 
9-р сар 

Хүн амын 
шилжин 
суурьшилтын 
менежментийн 
төлөвлөгөө(IM4
6 – Мониторинг) 

Төслийн зорилтоор (IM46) үүсэж 
буй нийгмийн асуудлуудад 
чиглэсэн оролцооны форум 
хурлыг зохион байгуулж,  
мансууруулах бодис, архи, 
согтууруулах ундааны хэрэглээ, 
гэр бүлийн хүчирхийлэл, биеэ 
үнэлэгчидтэй холбоотой 
асуудлуудыг ажиглаж, 
мониторинг хийх төслийн 
нийгмийн мониторинг хөтөлбөрт 
тусгах шаардлагатай болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
Төслийн зорилтын хүрээнд хийх 
ёстой байсан мансууруулах, 
согтууруулах, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл болон Ханбогд 
суманд байгаа биеэ үнэлэгчидтэй 
холбоотой асуудлуудын 
ажиглалт, мониторинг хийгээгүй 
болохыг тогтоосон.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, Төсөл 
шинээр гарч ирж байгаа нийгмийн 
асуудлуудыг тусгасан  шинэ Үндсэн үйл 
ажиллагааны үзүүлэлтийг (KPI) 
боловсруулж, суурь өгөгдөл мэдээллийг 
цуглуулна гэдгийг баталсан. Суурь 
өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах саналуудыг 
Төслийн ханган нийлүүлэлтийн баг 
судалж байгаа бөгөөд судалж үзсэний 
дараа тендер зарлахаар төлөвлөж 
байна.Суурь өгөгдөл мэдээллийн 
судалгааны хэрэгжилтийг БДБОНЗ 2013 
оны дараагийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. 

Нээлтт
эй 

ОУСК ҮАС5 болон ЕСБХБ ҮАШ5 – Газар чөлөөлөх болон сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлт 

5.01 2012 оны 
9-р сар 

Нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө (R02 
- Нөхөн 
төлбөрийн 
гэрээ) 

Төсөл НШҮАТ-д (R02) “ 
нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүд 
болон Оюу Толгойн хооронд 
байгуулах гэрээг бэлтгэх” 
зорилтыг тусгасан.  

2012 оны 9-р сарын 19-ны 
байдлаар, айл өрхүүдтэй 
байгуулах нөхөн төлбөр авах 
гэрээнүүдийн 92%-г байгуулсан 
бөгөөд үлдсэн гэрээнүүдийг 
байгуулахаар ярьж хэлэлцэж 
байгаа болно.Нөхөн төлбөрийн 
гэрээг аль болох түргэн бүх айл 
өрхүүдтэй байгуулах ёстой 
бөгөөд тэгснээр нөхөн төлбөр 
олгогдож, амьжиргааг 
сайжруулах үйл ажиллагаа эхлэх 
ёстой.  

I 2013 оны 4-р сарын байдлаар, нөхөн 
төлбөр авах ёстой 89 өрхөөс, 88 өрх нь 
Нөхөн төлбөрийн гэрээг байгуулсан 
байна.НШҮАТ-ны (R02) "Нөлөөлөлд 
өртсөн өрхүүд болон Оюу Толгойн 
хоорондын гэрээг бэлтгэх" зорилтын 
дагуу Төсөл нөлөөлөлд өртсөн өрх 
бүртэй нөхөн төлбөрийн гэрээг 
зөвшилцөж байгуулах ёстой.Хэдийгээр 
эцсийн гэрээ байгуулах үйл явц хийгдэж 
байгаа боловч, Төсөл дээрх үйл явц ил 
тод явагдаж, үйл явцыг удаашруулах 
аливаа асуудлыг шийдвэрлэж байхад 
үргэлжлүүлэн анхаарч байх 

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

шаардлагатай.НШҮАТ-д заасан 
шаардлагын дагуу дээрх гэрээг байгуулж 
дуусгах шаардлагатай бөгөөд улмаар 
БДБОНЗ 2013 оны дараагийн шалгалтаар 
шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай. 

5.02 2012 оны 
9-р сар 

Нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(R04 
– Бэлчээрийн 
менежмент) 

Бэлчээрийн менежментийн 
хөтөлбөр (БМХ) нь Нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд (НШҮАТ) (R04) 
тусгасан  “Ханбогд сумын 
малчдын малын бэлчээрийн нийт 
алдагдалд зориулагдсан тодорхой 
орон нутгийн төсөл/тусламжийг” 
бий болгох нөлөөллийг бууруулах 
үндсэн арга хэмжээ болно.Энэ 
арга хэмжээг Нүүлгэн шилжүүлэх 
үйл ажиллагааны нөхөн 
төлбөрийн матрикст нарийвчлан 
тусгасан болно.  

2012 оны 9-р сард сайтад очиж 
ажиллах үеэр Төсөл БМХ-н үйл 
ажиллагаа нь бэлчээрийн 
менежментийн чиглэлээр 
тавьсан зорилттой нийцэхгүй 
байгааг хүлээн зөвшөөрсөн 
болно. Одоогийн байдлаар БМХ-
н загварыг дахин боловсруулж 
(2-р үе шат) байгаа бөгөөд  
бэлчээрийн 
менежмент/амьжиргаанд илүү их 
чиглэсэн төлөвтэй байгаа  
болно.2-р үе шаттай холбоотой 
үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 
2013 онд шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. 

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар сайтад 
очиж, ажиллах үед 2012 оны 9-р сараас 
хойш Ханбогд сумын малчдын алдсан 
нийт бэлчээрийн талбайн оронд өгсөн, 
хэрэгжүүлсэн тодорхой 
төсөл/тусламжийн баталгаа, нотолгоог 
шалгасан. Үйл ажиллагааны жишээнд 
(i) 2012 оны 12-р сард 190 малчдад (3 
сумын) бэлчээрийн даацын талаар 
сургалт явуулсан; (ii) 2012 оны 12-р сард 
бэлчээрийн одоогийн ашиглалтын 
нөхцөл байдал, ирээдүйн чиг хандлага, 
бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулах 
талаар малчдын хүсэл зэргийг 
тодорхойлох судалгаа; (iii) 2013 оны 1-р 
сард 415 малчдад (4 сумын) зориулсан 
мал аж ахуй болон өвлийн бэлтгэлийн 
талаар сургалт; (iv) 2013 оны 1-р сард 
уурхайн нөлөөлөлд өртсөн газруудад 
малын өвс тэжээл (350 тонн) тараасан. 
Эдгээр тусламжийн үйл ажиллагаа нь 
нийт бэлчээрийн газрын алдагдалд нөхөн 
төлбөр хийх НШҮАТ-ын зорилт R04-тэй 
нийцэж байгааг тогтооход хангалттай 
байсан. Бэлчээрийн менежментийн 
стратегийн стратегитэй холбоотой 
зүйлийг (нийцэмжгүй зүйл № 1.04) үзнэ 
үү. 

Хаасан 
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5.03 2012 оны 
9-р сар 

Нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(R13 
-Гомдлыг 
зуучлан 
шийдвэрлэх 
хороо) 

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
зорилтоор (R13) гомдол гаргах 
арга механизмын хүрээнд 
Гомдлыг зуучлан шийдвэрлэх 
хороог байгуулах ёстой болно. 

2012 оны 9-р сард  төсөл 
Нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
зорилттой нийцүүлэн, маргаан 
гомдлыг ил тод байдлаар 
шийдвэрлэх албан ёсны Гомдлыг 
зуучлан шийдвэрлэх хороог 
тодруулсан болохыг тодруулсан. 
Төсөл албан ёсны гомдлыг 
зуучлан шийдвэрлэх хороог 
тодорхой, шалгаж, хэмжиж 
болохуйц үүрэг зорилттой 
байгуулах шаардлагатай байсан.  

I 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар сайтад 
очиж ажиллах үед төслийн зүгээс 3 
сумын  Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүдтэй  
(ОНЗБ) хийсэн  хэлэлцүүлгийн үр дүнд 
эдгээр бүлгүүд орон нутгийн ерөнхий 
гомдлыг зуучлан барагдуулах Төслийн 
хороо болж ажиллах тохиролцоонд 
хүрсэн гэж мэдэгдсэн.Гомдлын журмыг 
одоо авч үзэж байгаа бөгөөд ОНЗБ-н 
гуравдагч талын гомдлыг зуучлан 
шийдвэрлэх үүрэг ролийг тусган оруулж 
байна.Шинэчилсэн гомдлын журмыг 
эцсийн байдлаар боловсруулан батлах 
цаг хугацааг (2013 оны 3-р улирал) 
баримтлан ажиллах шаардлагатай 
бөгөөд, шинэчилсэн журмыг 
хэрэгжилтийг БДБОНЗ цаашдын 
мониторинг, шалгалтын үеэрээ шалгаж, 
баталгаажуулах ёстой. 

Хаасан 

ОУСК ҮАС6 болон ЕСБХБ ҮАШ6 – Биологийн төрөл зүйлийг хадгалж, хамгаалах болон  байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент 

6.01 2012 оны 
9-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF01
-a, FF16), болон 
Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№6 – Замаас 
гадуур машин 
техникийн 
хөдөлгөөн) 

Төслийн зорилтоор (FF01-a, FF16, 
БТЗҮАТ Зүйл №6)  Төсөл байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөлийг 
хамгийн бага байлгаж бууруулах 
үүднээс ажилчдын хөдөлгөөнийг 
зөвхөн тухайлан заасан  зам, 
жимээр хязгаарлах ёстой болно.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
УЛТ-н гадуур замаас гадуур 
машин техниктэй явсан баримт 
нотолгоо (мөр) ажиглагдсан 
болно.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар GPS 
байршил тогтоогч, хяналтын системийг 
суурилуулсан замын менежментийн 
системийг хэрэгжүүлснээр төслийн 
машин, техникүүдийг замаас гадуур явах 
үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохицуулж 
байсан болно.Төслийн  машинуудад GPS 
байршил тогтоогч, хяналтын системийг 
суурилуулж, төслийн бодлогыг 
хэрэгжүүлж байна. Гэхдээ,  гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн   машинуудад энэ 
системийг суурилуулаагүй бөгөөд 
тиймээс, тэдгээр машиныг энэ 
аргачлалаар мөшгөх боломжгүй юм. 
Машины хөдөлгөөний мөшгих энэ 
системийг хэрэгжүүлсний үр дүнд, энэ 
асуудал Төслийн зорилтууд болон байгаль 
орчин, нийгмийн шаардлагуудтай 
бодитой нийцэмжгүй байдал биш болсон 
билээ.Гэхдээ хэрэгжилтийг болон гэрээт 
гүйцэтгэгчийн хяналтыг сайжруулахыг 
зөвлөж байна . 

Хаасан 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

6.02 2012 оны 
9-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF01
-e – Хог 
хаягдлыг хаяж, 
устгах) 

The Ургамал, Амьтны 
менежментийн төлөвлөгөө (FF01-e) 
болон Хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
төслийн машин техникээс болон 
ажлын талбайд зөвшөөрөлгүйгээр 
хог хаягдал хаяхыг хориглох тухай 
заалтууд тусгагдсан болно .   

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
нисэх буудлаас УЛТ хүртэлх 
болон гэрээт гүйцэтгэгч 
компаниудын ажлын байр руу 
явсан замын дагуу  хог/хаягдал 
байгааг ажигласан.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, хог 
хаягдал бага ажиглагдсан бөгөөд үндсэн 
ажилтнууд болон гэрээт ажилтнуудад 
өгөх төслийн хог хаягдлын менежмент 
болон төслийн хог хаяхгүй байх 
бодлогын талаар танилцуулгыг 
оролцуулан төслийн хог хаяхгүй байх 
бодлогыг хэрэгжүүлэх журам 
боловсруулагдан, хэрэгжиж байгааг 
шалгаж баталгаажуулсан.Хог хаягдлыг 
зохистой байдлаар хаях талаар  зураг, 
постерүүдыг сайтын бүхий л нутаг 
дэвсгэрт байрлуулсан байсан.Энэ 
асуудал Төслийн зорилтууд болон байгаль 
орчин, нийгмийн шаардлагуудтай 
бодитой нийцэмжгүй байдал биш болсон 
билээ.Одоогийн хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.  

Хаасан 

6.03 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF17
– Замын хажуу 
талд зогсоох) 

Төслийн зорилтоор (FF17) төсөл 
замаас гарч машинаа тавьж, 
зогсохыг бууруулах талаар 
холбогдогч талуудтай хамтран 
ажиллах ёстой болно.  

2012 оны 9-р сар болон 2013 оны 
4-р сарын шалгалтаар, замаас 
гарч машинаа тавьж, зогсох 
талаар холбогдогч талуудтай  
ярьж зөвшилцөөгүй байсан. Энэ 
нь Төслийн ашиглаж, 
засварладаг бүх замуудад 
хамааралтай болно.  

II Энэ зорилтод нийцүүлэхийн тулд төсөл 
замаас гарч, машинаа тавих талаар яриа 
зөвшилцлийг сайт дахь нөлөөллийг 
бууруулах болон дүйцүүлэн нөхөн 
сэргээх стратегийн ( хулгайн ан, хурдны 
хязгаарлалт г.м) хэрэгжилттэй холбоотой 
холбогдох талуудтай яриа зөвшилцөл 
хийх зорилтуудтай уялдуулах 
шаардлагатай болно. 

Нээлтт
эй 

6.04 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF02
-b – Ан агнах) 

Төслийн зорилтоор (FF02-b) 
төслийн нөлөөллийн бүс болон 
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр 
дотор ан агнуурыг хянах талаар 
төслийн зүгээс орон нутгийн 
болон бүс нутгийн холбогдогч 
талуудтай хамтран ажиллах 
шаардлагатай болно.   

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
ан агнуурыг хянах талаар бүс 
нутгийн холбогдогч талуудтай 
хамтран ажиллах талаар ярьж 
зөвшилцөх ямар нэгэн 
санаачилгыг хэрэгжүүлээгүй 
байсан.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, Ан 
амьтдыг агнах асуудлыг шийдвэрлэх 
эхний алхам болгож, бүс нутгийн зэрлэг 
ан амьтдын ан агнуурыг хянах чиглэлээр 
Төслөөс  Дэлхийн Байгаль хамгаалах сан 
(WWF),  Зэрлэг ан, амьтдыг хадгалж, 
хамгаалах нийгэмлэг, Дэлхийн 
биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 
байгууллага зэрэг гадны мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 
байсан  бөгөөд талууд энэ асуудлыг 
шийдэх эхний алхам буюу хууль бус ан 
агнуурын суурь үнэлгээг хийхээр 
шийдвэрлэсэн.Энэ судалгааг 2013 оны 3-
р улиралд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Нээлтт
эй 
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Бичиг 
баримтын 
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Зорилтыг ханган хэрэгжүүлж байгааг 
батлан харуулахын тулд, төслийн 
биологийн төрөл зүйлийн ажилтнууд 
орон нутагтай хамтран ажиллахыг 
хариуцсан бүс нутгийн хөгжил, 
нийгмийн үзүүлэлтийн багтай (БНХНҮ) 
хулгайн ан агнуурын суурь судалгааг 
хийж, Ханбогд сумын хэмжээнд ан 
агнуурын асуудлаар холбогдогч 
талуудтай хамтран ажиллах 
зорилт/төлөвлөгөөг боловсруулах 
шаардлагатай  .  

6.05 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF02
-e – Ан агнуур, 
цуглуулга хийх )  

Төслийн зорилтоор (FF02-e) хууль 
бусаар зэрлэг ан амьтны 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэж, зөөж 
байсан, Оюу Толгойн хяналтад 
байгаа хууль зөрчигчдөд 
ноогдуулах торгууль, шийтгэлийг 
олон нийтэд танилцуулж, 
хэрэгжүүлэх байх ёстой.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
хууль бусаар зэрлэг ан амьтны 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэж, 
зөөсөн хүмүүст ноогдуулах 
торгууль, шийтгэлийн талаар 
албан ёсны бодлого болон олон 
нийтэд танилцуулж, нийтэлсэн 
зүйл байхгүй байсан.  

I 2013 оны 4-р сарын байдлаар энэ зорилтыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хэрэгжиж 
байсан.Хууль бусаар зэрлэг ан, амьтан, 
зэрлэг ан амьтны бүтээгдэхүүн, ургамал 
цуглуулах журмын бүлэг  4.2-н төслийн үг, 
тодорхойлолтыг шалгаж, баталгаажуулсан 
бөгөөд хууль бусаар зэрлэг ан амьтан/зэрлэг 
ан амьтны бүтээгдэхүүн болон 
ургамал/ургамлын бүтээгдэхүүнийг зөөж, 
тээвэрлэх, цуглуулах явдлыг үл тэвчих 
болон энэ бодлогыг зөрчсөн тохиолдолд 
ноогдуулах торгууль шийтгэлийг тодорхой 
заасан байна.Энэ бодлогыг ажилчдад 
танилцуулга хийх хөтөлбөр болон бүх 
ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчидтэй байгуулах 
гэрээнд тусган оруулсан болно. 
Нийцэмжийг батлахын тулд, хууль бусаар 
зэрлэг ан амьтан/зэрлэг ан амьтны 
бүтээгдэхүүн болон ургамал/ургамлын 
бүтээгдэхүүнийг зөөж, тээвэрлэх, цуглуулах 
төлөвлөгөөг эцэслэн баталж, ажилтан, 
гэрээт гүйцэтгэгчидтэй байгуулах гэрээ 
болон ажилчдад танилцуулга хийх 
сургалтанд тусган оруулах ёстой.  

Нээлтт
эй 
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6.06 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF03
-b –Ундай голын 
гольдролыг 
өөрчлөх болон 
булгийг 
орлуулах)  

Төслийн зорилтоор (FF03-b) 
Жилийн туршийн гадаргын болон 
гүнийн урсацын хэв маяг болон 
улирлын өөрчлөлтийн хувьд Бор 
Овоогийн булгийн экологийн үйл 
ажиллагаатай төстэй, гольдролыг 
нь өөрчилсөн Ундай голын 
үндсэн урсацаар тэжээгддэг 
булгийг бий болгох ёстой болно.  

Төсөл УЛТ-н гадуур барилгын 
ажлыг эхлүүлэх засгийн газрын 
зөвшөөрөл өгөгдөөгүйн улмаас 
Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төслийг бүхэлд нь 
хэрэгжүүлж чадаагүй.Бор 
овоогийн булгийг байнга орлох 
булгийг байгуулах талбай дээр 
Бор овоогийн булгийг 
шилжүүлснээс бий болсон 
нөлөөллийг бууруулах түр 
зуурын арга хэмжээг авсан 
бөгөөд гэхдээ энэ түр зуурын 
арга хэмжээ нь Бор овоогийн 
булгийн экологийн үйл 
ажиллагааг бий болгоход 
чиглэсэн байнгын зураг төслийн 
үзүүлэлтийг тусгаж чадахгүй түр 
зуурын усан хангамжийн 
хэрэгсэл болно.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар,  Засгийн 
газрын зөвшөөрөл хойшлогдсоноос тус 
булгийг бүрэн шилжүүлээгүй байсан. 
Түр усан хангамж байгаа боловч, энэ нь 
гадаргын болон гүнийн урсацын хэв маяг 
болон бүтэн жилийн улирлын 
өөрчлөлтийн хувьд Бор овоогийн 
булгийг бүрэн орлох булгийг бий болгох 
төслийн зорилтыг хангахгүй байгаа 
болно.Ундай голын гольдролыг өөрчлөх 
төслийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай засгийн газрын 
зөвшөөрлийг авч, Бор овоогийн булгийг 
бүрэн шилжүүлж, байрлуулах үйл 
ажиллагаа үргэлжлүүлж, энэ зорилтыг 
ханган  хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Нээлтт
эй 

6.07 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF04
-c болон FF04-e 
– Нөлөөллийг 
бууруулах) 

Төслийн зорилтоор (FF04-c болон 
FF04-e) Төсөл ан амьтдын үржил 
явагддаг нутгуудад амьтдын 
үржлийн үеэр өвс ургамлыг 
зайлуулж, шилжүүлэхээс аль 
болохоор зайлсхийх зорилтыг 
оролцуулан төслийн байгаль 
орчинд зайлшгүй учруулах 
нөлөөллийг бууруулах бүхий л 
шаардлагатай арга хэмжээг авах 
ёстой.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
төслийн үйл ажиллагаанаас 
шалтгаалсан нөлөөллийг 
системтэйгээр тодруулах, 
бууруулах бичиг баримтжуулалт 
дутуу байгааг илрүүлсэн.  

III 2013 оны 4-р сард энэ зорилт зарим 
талаараа хэрэгжсэн байсан.Эдгээр 
зорилтыг шийдвэрлэх зорилгоор газар 
хөндөх зөвшөөрлийн (ГХЗ) үйл явцыг  
боловсруулсан.Тус үйл явцад аливаа үйл 
ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 
мэдрэмтгий газар орчин/төрөл зүйлийг 
тодруулах газар орчны үнэлгээ багтан 
орсон бөгөөд энэ үнэлгээгээр газар 
хөндөхөөө өмнө өөр бусад хувилбарууд 
болон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
судлан авч үзнэ.Гэхдээ, зарим тохиолдолд 
барилгын үйл ажиллагаа эхэлсний дараа 
болон холбогдох үйл ажиллагаа дууссаны 
дараа энэ үйл явцыг хэрэгжүүлсэн 
тохиолдол гарсан байсан.Зарим 
тохиолдолд, биологийн төрөл зүйлийн 
мэргэжилтэнд мэдэгдээгүй байсан. 
Бүлэг 9.1.3 –аас нэмэлт мэдээллийг авч,  
нийцэмжгүй байдал 1.06-аас жишээг үзнэ 
үү.ГХЗ-н үйл явцыг газар хөндөх болон 
биологийн төрөл зүйлд хохирол үзүүлэх 
болон байгаль орчны нөлөөлөл үзүүлэх 

Нээлтт
эй 
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үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүрэн 
хэрэгжүүлж байх шаардлагатай.Энэ үйл 
явцад суурь өгөгдөл мэдээллийг цуглуулах, 
нөлөөллийг үнэлэх, зайлсхийх болон 
бууруулах журмын талаар биологийн 
төрөл зүйлийн мэргэжилтний зөвлөмжийг 
заавал оролцуулсан байх ёстой. 

6.08 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF07 
-
Ургамалжилтий
н нөхөн 
сэргээлт) 

Төслийн зорилтоор (FF07) төсөл 
дараа жил нь нөхөн сэргээлт хийх 
шаардлагатай газруудыг 
баримтжуулж, ажлын төлөвлөгөөг 
тусгасан Жил бүрийн нөхөн 
сэргээлтийн менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх ёстой.   

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
нөхөн сэргээлтийн ажлууд 
үргэлжлэн явагдаж, энэ нь жил 
бүрийн байгаль орчны тайлан 
мэдээ болон ГХЗ-н хаалтын 
тайланд баримтжуулагдаж 
байгааг тодорхойлсон. 2013 оны 
4-р сарын шалгалтын үеэр  Жил 
бүрийн нөхөн сэргээлтийн 
мастер төлөвлөгөө гэсэн мөшгин 
шалгалтын хүснэгтийг БДБОНЗ-н 
багт сайтад очиж ажилласны 
дараа шинэ мэдээлэл авч дуусах 
хугацаанаас хойш өгсөн болно.  

I 2013 оны 4-р сарын байдлаар, нөхөн 
сэргээлтийн ажлууд үргэлжлэн явагдаж 
ГХЗ-н журмын дагуу мөшгин шалгаж 
байсан бөгөөд үүнд холбогдох ГХЗ-г 
хаахаас өмнө хийж гүйцэтгэх ёстой 
нөхөн сэргээлтийн шаардлагууд 
тусгагдсан байдаг.БДБОНЗ-н зүгээс Жил 
бүрийн нөхөн сэргээлтийн мастер 
төлөвлөгөөний хүснэгтийг дараа ГХЗ 
болон бусад зорилтуудад (жишээ нь, 
ГХЗ-н хэрэгжилтээс өмнө хөндсөн 
газруудад г.м) тодорхойлсон жилийн 
нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд 
тавих шаардлагыг бүрэн дүүрэн 
тодорхойлсон нэмэлт тайлбарыг тусгах 
замаар сайжруулахыг зөвлөж байна. 
Ингэснээр жил бүрийн мөшгин шалгах 
үйл ажиллагаа болон ирээдүйд хийх 
шалгалтууд амар хялбар болно.   

Нээлтт
эй 

6.09 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF08 
– 
Ургамалжилтий
н нөхөн 
сэргээлт) 

Төслийн зорилтоор (FF08) төсөл 
хуучин, ашиглалтаас гарсан 
замын нөхөн сэргээж, цаашид 
ашиглахгүй байхыг зөвлөсөн 
тэмдэглэгээг хийх ёстой болно. 

2012 оны 9-р сард шалгалтын баг 
Хойд (North) кэмпийн ойролцоох 
нөхөн сэргээлт хийсэн зам дээр 
тэмдэглээг олж ажиглаагүй. 2013 
оны 4-р сарын шалгалтаар, 
хуучин, ашиглалтаас гарсан 
замуудыг нөхөн сэргээж байгааг 
болон холбогдох тэмдэглэгээг 
ажиглаж, харсан.ГХЗ-н үйл 
явцыг хаахын тулд одоо нөхөн 
сэргээлт хийх ёстой. Гэхдээ, 
ГХЗ-н үйл явцтай холбоогүйгээр 
нөхөн сэргээлтийн зорилтуудыг 
яаж мөшгин шалгах нь 
тодорхойгүй байсан. Өнөөдрийг 
хүртэл хэдэн хуучин, 
ашиглагдахаа больсон замуудад 

II Энэ зорилт зарим талаар хэрэгжиж, 
биелэгдсэн боловч, бүх 
замууд,тэдгээрийн одоо байгаа байдал 
(хуучин, одоогоор ашиглаж байгаа, 
нөхөн сэргээлт хийсэн), ялангуяа, ГХЗ-с 
өмнөх замуудын талаар цогц судалгаа, 
бүртгэл байхгүй учраас 2013 оны 4-р 
сарын шалгалтаар бүх замуудын нөхөн 
сэргээлтийн байдал, тэмдэглээний талаар 
судалгааг хийх боломжгүй байсан. 
Ажилтнуудад замуудын нөхөн сэргээлт, 
ашиглалтаас гарсан замуудад 
тэмдэглэгээ байрлуулах үйл ажиллагааг 
системтэйгээр баримтжуулахад нь 
туслахын тулд, төслийн зүгээс хуучин 
замуудыг ашиглалтаас хассан, нөхөн 
сэргээлт хийсэн, тэмдэглэгээ 

Нээлтт
эй 
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нөхөн сэргээлт хийгээд байгаа 
болон хэдэн замд нөхөн сэргээлт 
хийх ёстой нь тодорхойгүй 
байгаа болно. 

байрлуулсан эсэхийг мөшгин шалгах 
тодорхой системийг бий болгож, 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.FF07-н 
дагуу хэрэгжүүлэх шаардлагатай бөгөөд 
дээр дурдсан Жил бүрийн нөхөн 
сэргээлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 
нөхөн сэргээлтийн шаардлагыг бүрэн 
хэрэгжүүлж, шалгаж байх шаардлагатай.  

6.10 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF09
a – Ургамалыг 
үржүүлэн 
ургуулах) 

Төслийн зорилтоор (FF09-a) 
Төсөл дахин ургамалжуулах, 
нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг 
дэмжих ургамлыг үржүүлэн 
ургуулах газрыг байгуулах ёстой. 
Тус зорилтоор орон нутгийн 
ховор, нэн ховор ургамлын төрөл 
зүйлийг ургуулж, арчлахыг 
дэмжсэн мэдээллийн төвийг тус 
ургамлын үржүүлгийн нутаг 
дэвсгэр дээр байгуулах ёстой.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар  
Төсөл Ургамал, Амьтны 
менежментийн төлөвлөгөөний 
(FFMP) зорилтын дагуу ургамал 
үржүүлгийн мэдээллийн төвийг 
байгуулаагүй байсныг 
илрүүлсэн.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар  энэ 
зорилт зарим талаараа хэрэгжиж, 
биелэгдсэн байсан.Ургамал үржүүлгийн 
газар үйл ажиллагаагаа явуулж байсан 
бөгөөд 2014 он гэхэд бүрэн хүч 
чадлаараа ажиллах төлөвлөгөөтэй 
байсан.Заг модыг шилжүүлэн ургуулж 
байгаа талаар бичиг баримтыг өгсөн 
бөгөөд түүнчлэн заг мод болон хайлаас 
модыг шилжүүлэн суулгах үйл 
ажиллагаанд туслуулахаар гадны 
мэргэжилтнийг авсан байсан. Гэсэн 
хэдий ч, өнөөдрийн байдлаар 
мэдээллийн төвийг байгуулаагүй байсан. 
Төсөл мод үржүүлгийн газрын нутаг 
дэвсгэрт мэдээллийн төв байдлаар 
ажиллах мэдээллийн бүхээгийг 
байгуулж, ажиллуулаар төлөвлөж байна . 
Төсөл мод, ургамлын үржүүлгийн газраа 
бүрэн хүч чадлаар нь ажиллах хүртэл 
хөгжүүлж, тус газрын үйл ажиллагаа, 
ургамлын үрийг үрслүүлэх, шилжүүлэн 
тарихад гарсан амжилт болон 
сургамжийг баримтжуулж, хэрэгжүүлж, 
заг болон хайлаас модыг шилжүүлэн 
суулгах чиглэлээр орон нутгийн 
мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллахаа 
үргэлжлүүлэх шаардлагатай .  
Тус зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс, 
төсөл мод үржүүлгийн газрын нутаг 
дэвсгэр дээр  мэдээллийг төв (бүхээг) 
байгуулах төлөвлөгөөгөө үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.Энэ үйл 
ажиллагааг БДБОНЗ 2013 оны дараагийн 
шалгалтаар шалгаж баталгаажуулах 

Нээлтт
эй 
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шаардлагатай.   

6.11 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF11
-c – Ховор 
ургамал) 

Төслийн зорилтоор (FF11-c) төсөл 
барилгын үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 
ховор, нэн ховор ургамалуудыг 
нөлөөллөөс  хамгаалж, УЛТ дотор 
хил хязгаар тогтоох ёстой.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
Уурхайн талбай дахь мэдрэмтгий 
ургамлын төрөл зүйлийг 
ургамлын төрөл зүйлийн 
жагсаалтаар гаргаж өгсөн. 
Гэхдээ, санамсаргүйгээр хөндөж, 
нөлөөлөл үзүүлэхээс сэргийлэх 
зорилгоор төсөл эдгээр төрөл 
зүйлийн байршлын хил 
хязгаарыг тэмдэглэх зорилт 
тавьж ажиллаж байна.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, энэ 
зорилт зарим талаар хэрэгжсэн байсан. 
Ургамлын төрөл зүйлийн жагсаалтыг 
GIS буюу газарзүйн мэдээллийн 
системийн газрын зураг дээр 
тэмдэглэгдэж, гүйцэтгэсэн байсан бөгөөд 
ховор ургамлуудын талаар мэдээллийг 
биологийн төрөл зүйлийн танилцуулга 
болон ГХЗ-н үйл явцад тусган оруулсан 
байсан. Гэхдээ, ГЗХ-н үйл явцад 
ашигладаг жагсаалт хуучирсан (БОННҮ-
нээс) байсан бөгөөд БОННҮ-г 
боловсруулж дуусгаснаас хойш УЛТ 
дотор хийсэн ботаникийн судалгаагаар 
баримтжуулагдсан ховор, нэн ховор 
ургамлын төрөл зүйлийн цогц 
мэдээллийг агуулаагүй байсан болно. 
Төсөлтэй холбоотой барилгын үйл 
ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж 
болзошгүй ховор ургамлын (одоогийн 
байдлаар мэдэгдэж байгаа мэдээлэл, 
мэдлэгт тулгуурласан) байршлийг 
УАМТ-н зорилт болон ГХЗ-н үйл явцын 
дагуу одоогийн жагсаалтын дагуу үнэлж, 
бодит хил хязгаарыг тогтоож, төслийн 
амьдралын мөчлөгийн хугацаанд шинээр 
илрүүлж болох байршлуудыг газрын 
зурагт тусгах журмыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.  

Нээлтт
эй 
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6.12 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF15
; FF15-a – 
Хурдны 
хязгаарлалт) 

Төслийн зорилтоор (FF15; 
FF15-a) уурхайн лицензит 
талбайн дотор болон гаднах хатуу 
хучилттай болон шороон замаар 
төслийн машин тэрэгний явах 
хурдны хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж, одоогийн хурдны 
хязгаарлалтын талаар зэрлэг ан 
амьтны мэргэжилтэнтэй 
зөвшилцөж авч үзэж байх ёстой. 
Түүнчлэн, тус зорилтоор төсөл 
Оюу Толгойгоос Гашуун 
Сухайтын (OТ-ГС) замы ашиглагч 
олон нийтийн дагаж мөрдөх ёстой 
тохиромжтой хурдны 
хязгаарлалтыг тогтоож, 
хэрэгжүүлэхэд чиглэлээр гол 
холбогдогч талуудтай хамтран 
ажиллах ёстой болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
төслийн машин техникийн 
хурдын хязгаарлалтыг зэрлэг ан 
амьтны мэргэжилтэнтэй хамт 
зөвшилцөн авч үзээгүй байсан нь 
илэрсэн.Дээр нь, хурдын 
хязгаарлалтыг тогтоож, 
хэрэгжүүлэх талаар холбогдогч 
талуудтай хамтран ажилласан 
баталгаа, нотолгоо байхгүй 
байсан. 

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, эдгээр 
зорилтууд нь зарим талаар хэрэгжсэн 
байсан.Төслийн GPS-н тогтолцоо төслийн 
машин техникийн хурдыг хянаж, хурдны 
хязгаарлалтыг зөрчсөн тохиолдолд 
илрүүлдэг. 2013 оны 2-р сард зэрлэг ан 
амьтны мэргэжилтнүүдтэй (Вестерн 
Тээврийн хүрээлэн [ВТХ]) хурдны 
хязгаарлалтын талаар зөвшилцлийг хийж 
дуусгасан. Тэр үед ВТХ зэрлэг ан амьтдад 
тохиромжтой хурдны хязгаарлалтын 
талаар зөвлөмж өгсөн бөгөөд гэхдээ ямар 
зөвлөмж өгсөн талаар мэдээлллийг 
өгөөгүй болно.OT-ГС-н зам дээр дагаж 
мөрдөх хурдны хязгаарлалтын талаар 
холбогдогч талуудтай зөвшилцөөгүй. 
ВТХ-н тайлан мэдээ 2013 оны 5-р сард 
дуусах төлөвтэй байгаа болно.Төсөл ВТХ-
н тайланд тусгасан зөвлөмжийг зэрлэг ан 
амьтдад тохиромжтой хурдны 
хязгаарлалтыг  тогтооход ашиглах 
шаардлагатай. Хурдны хязгаарлалтыг 
тогтоосны дараа, төсөл хурдны 
хязгаарлалтын тэмдэглэгээг байршуулж, 
зэрлэг ан амьтадтай мөргөлдөх, ан 
амьтдын үхэл хорогдлоос сэргийлэхийн 
тулд хурдны хязгаарлалтыг дагаж 
мөрдөхийн ач холбогдлын талаар 
зөвшилцөж, ярилцах шаардлагатай. 
Зөвшилцлийг сайт дээр биологийн төрөл 
зүйлийн нөлөөллийг бууруулах болон 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээлт хийх 
стратегийн (хулгайн ан, замын хажууд 
машин техникээ тавих г.м.) чиглэлээр 
холбогдогч талуудтай  зөвшилцөх хийх 
зорилтуудтай уялдуулж болох юм. 

Нээлтт
эй 

6.13 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF20
, FF21) болон 
Биологийн 
төрөл зүйлийн 

Төслийн зорилтоор (FF20, FF21, 
БТЗҮАТ Зүйл №5, №6) зэрлэг ан 
амьтдад зам гарах гарц, замын 
хаалт зэргийг байрлуулж, 
суурилуулах талаар зэрлэг ан 
амьтны мэргэжилтнүүдтэй 
зөвшилцөж, ажлын төлөвлөгөөг 

2012 оны 9-р сард, Төсөл зам  
гарах гарц, замын хаалтын 
талаар ажлын төлөвлөгөөний 
төслийг өгсөн бөгөөд төслийн 
зорилтуудад тавьсан шаардлагыг 
ханган биелүүлээгүй байсан 
болно. 

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар эдгээр 
зорилтууд зарим талаар биелэгдсэн 
байсан.ВТХ-н зэрлэг ан амьтдын 
мэргэжилтнүүд сайтад ирж ажилласан 
бөгөөд зам гарах гарц, замын хаалтын 
талаар зөвлөмж өгсөн талаар нотолгоо, 
баримтуудыг өгсөн. Гэхдээ шалгалтын 

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№5 болон 6 – 
зам гарах гарц, 
замын хаалт) 

бэлтгэх шаардлагатай болно.  үеэр холбогдох тайлан, зөвлөмжүүд нь 
байхгүй байсан.Төсөл зам гарах гарц, 
замын хаалтыг барих ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулах үедээ ВТХ-н зөвлөмжийг 
харгалзан үзэх шаардлагатай. Эдгээр 
бичиг баримтуудыг улмаар холбогдогч 
талуудад ил тод болгож, мэдээлэх ёстой. 

6.14 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(FF22b – 
Тоосжилтонд 
тавих хяналт) 

Төслийн зорилтоор (FF22b)  
тоосжилтонд тавих хяналт болон 
OT-ГС-ын замыг хатуу 
хучлагатай болгох замаар салхиар 
тоосжилт тархах явдлыг 
бууруулах шаардлагатай болно.  

2012 оны 9-р сарын байдлаар 
салхиар тоосжилт тархах явдлыг 
бууруулах зорилгоор Oюу 
Толгойгоос Гашуун сухайт  (OT- 
ГС) хүртэл замыг хатуу 
хучлагатай болгох зорилттой 
холбоотойгоор ямар нэгэн ахиц, 
дэвшил гараагүй байсан.  

II 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар эдгээр 
зорилтууд зарим талаар биелэгдсэн 
байсан.OT-ГС-н замыг хатуу хучлагатай   
болгож (~55% нь дууссан) байгааг шалгаж, 
баталгаажуулсан.Дээр нь төслийн замуудын 
дагуу болон ажлын талбар дээр 
тоосжилтийг хянах бусад аргачлалуудыг 
(ихэвчлэн, усалгааны арга)  бүх зам болон 
ажлын талбар дээр жигд ашиглахгүй байсан.  
Төслийн зүгээс тавьсан зорилтуудад 
тусгасан шаардлагын дагуу OT-ГС-ын 
замыг бүгдийг нь хатуу хучлагатай болгож, 
бүх барилгын үйл ажиллагаа болон 
холбогдох ашиглалтын ажлын талбардээр 
тоосжилтыг хянах арга хэрэгжээг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Нээлтт
эй 

6.15 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF30
) болон Байгаль 
орчны болон 
нийгмийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
(Зүйл №3). 

Төслийн зорилтоор (FF30 болон 
БОНҮАТ-н Зүйл №3) төсөл 
ашиглалтын үе шатны Биологийн 
төрөл зүйлийн менежментийн 
төлөвлөгөөг (БТЗМТ) 
“Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө” ( 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 
16.7-р бүлэгт тодорхойлсноор) 
хамгийн багадаа  60 өдрийн өмнө, 
эсвэл 2012 оны 12-р сарын 31-
нээс өмнө, дээрх хоёрын аль 
нэгнээс нь өмнө боловсруулж 
дуусах ёстой.   

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
төсөл Ашиглалтын үе шатны 
БТЗМТ-н боловсруулах үйл 
ажиллагаа явагдаж байгаа 
бөгөөд 2012 оны 4-р улиралд 
төлөвлөгөө бэлэн болно гэж 
мэдэгдсэн.  

II Хэдийгээр төсөл ашиглалтын үе шатны 
БТЗМТ-г боловсруулж дуусах ёстой 
хугацааг ханган биелүүлж чадаагүй ч, 
томоохон зээлдэгчид болон  БДБОНЗ-тай 
хамт тус бичиг баримтад өгөх тайлбарыг 
өгч идэвхтэй  хамтран ажиллаж байна. 
Ашиглалтын үе шатны БТЗМТ-г 2013 оны 
6-р сар гэхэд боловсруулж дуусгахаар 
төлөвлөж байна.Тиймээс, төсөл 
Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө БТЗМТ-г 
боловсруулж дуусгах зорилтыг ханган 
ажиллаж байна  . 

Нээлтт
эй 

6.16 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF31
) болон 
Биологийн 
төрөл зүйлийн 

Төслийн зорилтоор (FF31, 
БТЗҮАТ Зүйл №14) төсөл 
биологийн төрөл зүйлийн 
мониторинг болон үнэлгээний 
нарийвчилсан төлөвлөгөөг  2013 
оны 2-р улирал гэхэд 
боловсруулаад дууссан байх 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
төсөл биологийн төрөл зүйлийн 
мониторинг болон үнэлгээний 
хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа 
гэж мэдэгдсэн.  

II 2013 оны 4-р сарын байдлаар, БТЗМТ-д 
ашиглалтын үе шатны мониторингийн 
үйл ажиллагааг тусгасан боловч, 
Биологийн төрөл зүйлийн мониторинг 
болон үнэлгээний төлөвлөгөөг 
боловсруулах шаардлагатай байна. Төсөл 
тус төлөвлөгөөг боловсруулж, 

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  
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үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№14 -Биологийн 
төрөл зүйлийн 
мониторинг 
болон 
үнэлгээний 
төлөвлөгөө) 

ёстой.  хэрэгжүүлэхэд туслуулахаар  Зэрлэг ан 
амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгтэй (Wildlife 
Conservation Society) хамтран ажиллаж 
байна. Тус төлөвлөгөөг боловсруулах 
эхний шатны үйл ажиллагааг Q3 2013 оны 
3-р улиралд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 
Үүнд одоогийн байдлаар 2014 оны 4-р 
улиралд боловсруулж дуусгахаар 
төлөвлөж байгаа тус төлөвлөгөөг 
боловсруулах үйл явцыг дэмжсэн янз 
бүрийн мониторингийн аргачлалыг 
турших орно.2014 онд цогц төлөвлөгөөг 
боловсруулж дуусах хүртэл Төсөл 
БТЗМТ-д тодорхойлсон мониторингийн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс гадна, 
Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах 
нийгэмлэгийн зөвлөсөн мониторингийн 
түр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөж байна. 

6.17 2013 оны 
4-р сар 

Ургамал, 
Амьтны 
менежментийн 
төлөвлөгөө(FF31
) болон 
Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№17 – 
Экосистемийн 
үйлчилгээний 
мониторинг)  

Төслийн зорилтоор (FF31 болон 
БТЗҮАТ Зүйл №17) төсөл усны  
нөлөөлөл болон эдгээрийн 
ургамалжилт, бэлчээрийн чанарыг 
оролцуулсан экосистемийн 
үйлчилгээнд  үзүүлж байгаа 
нөлөөг ажиглаж, мониторинг 
хийж, эдгээр үйлчилгээнд үзүүлж 
байгаа нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээний үр дүнтэй байдлыг 
үнэлэх олон талт мониторинг, 
үнэлгээний хөтөлбөрийг 
боловсруулах ёстой болно.   

Ургамалжилт, бэлчээрийн чанар, 
чухал чухал экосистемийн 
үйлчилгээнд үзүүлж байгаа усны 
нөлөөллийг ажиглаж, мониторинг 
хийх олон талт мониторингийн 
хөтөлбөрийг  одоо болтол 
боловсруулаагүй байгаа болно. 
2013 оны 4-р сарын байдлаар, 
БТЗМТ-д ашиглалтын үе шатны 
мониторингийн үйл ажиллагааг 
тусгасан боловч, биологийн төрөл 
зүйлийн мониторинг болон 
үнэлгээний төлөвлөгөөг 
боловсруулаагүй байгаа болно. 
Дэлхийн Биологийн төрөл 
зүйлийг хамгаалах байгууллагын 
Биологийн төрөл зүйлийн ахлах 
зөвлөх БНХНҮ-тай БМХ-дээр 
хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн 
бөгөөд энэ хамтын ажиллагааны 
талуудыг Бэлчээрийн 
менежментийн стратегид тусган 
оруулсан болно. Alignment of the 
БОНҮАТ-ын дагуу  хийх ёстой 

II ERM төсөл экосистемийн үйлчилгээнд 
учирч болзошгүй нөлөөллийг бууруулах 
болон мониторинг хийхтэй холбоотой 
бүхий л зорилтууд хэрэгжиж,  Байгаль 
орчин болон  БНХНҮ-н багуудын доторх 
холбогдох талуудын хэмжээнд үүрэг 
хариуцлагыг нэгдмэл байдлаар ойлгосон 
байхыг хариуцсан мэргэжлийн хүн буюу 
хүмүүсийг томилохыг зөвлөж байна  ( 
бэлчээрийн менежментийн талаар эдгээр 
багуудын хамтын ажиллагааны талаар 
Нийцэмжгүй байдал №. 1.04 –г үзнэ үү). Нээлтт

эй 
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БМХ, УАМТ, болон  БТЗҮАТ-н 
зорилтууд болон  өргөн  хүрээний 
биологийн төрөл зүйлийн 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагааны стратегийг харилцан 
уялдуулах асуудлыг төсөл 
шийдвэрлэх  шаардлагатай байгаа 
болно. 

6.18 2013 оны 
4-р сар 

Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№8 – Замын 
тэмдэглэгээ) 

Төслийн зорилтоор (БТЗҮАТ 
Зүйл №8) Төсөл ОТ-ГС, Оюу 
Толгойгоос Ханбогд (ОТ-ХБ) 
хүртэл замууд болон усны 
худгуудын зам дээр амьтадтай 
мөргөлдөх эрсдлийн талаар 
жолооч нарт анхааруулсан 
тэмдэглэгээг 2013 оны 2-р улирал 
гэхэд байршуулж дуусгах ёстой. 

OT-ГС, OT-ХБ болон усны 
худгуудын замууд дээр зэрлэг ан 
амьтадтай холбоотой ямар нэгэн 
замын дохио тэмдэглэгээг 
суурилуулж, байрлуулаагүй 
байсан.Төсөл 2013 оны 2-р 
сарын үед сайтад очиж ажиллах 
үед нь ВТХ-тэй энэ асуудлаар 
зөвшилцсөн бөгөөд ВТХ-н 
зөвлөмжийг судалж байгаа 
болно.  

II Төсөл замын тэмдэглэгээг суурилуулах 
болон өөр бусад нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээг мэргэжилтний зөвлөсний 
дагуу хэрэгжүүлж, дуусгах ёстой.  

Нээлтт
эй 

6.19 2013 оны 
4-р сар 

Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№16 – Том 
туурайтан 
амьтдын суурь 
судалгааны 
хөтөлбөр) 

Төслийн зорилтоор (БТЗҮАТ 
Зүйл №16) том туурайтан 
амьтдын биологийн төрөл 
зүйлийн суурь судалгааг 2012 оны 
3-р улиралд эхлүүлэх ёстой.  

Тусгай онгоцыг хийж, 
шаардлагатай бусад тоног 
төхөөрөмжүүдийг авахтай 
холбогдуулан том туурайтан 
амьтдын суурь судалгааг 2012 онд 
хийхийг хойшлуулсан.2013 оны 5-
р сард том туурайтай амьтдын 
суурь судалгааг эхлүүлэхээр 
төлөвлөж байна.Агаарын 
судалгааны тоног төхөөрөмж 
болон тусгай онгоц зэргийг 
авчирсан бөгөөд 
мэргэжилтнүүдийг гэрээт 
гүйцэтгэгчээр ажиллуулахаар 
болсон .  

II Хэдийгээр төсөл БТЗҮАТ-д тусгасан энэ 
зорилтын цаг хугацааны хуваарийг 
ханган биелүүлээгүй боловч, энэ 
судалгаа нь ихээхэн төлөвлөлт болон үйл 
ажиллагааг шаардсан томоохон үйл 
ажиллагаа юм.Энэ судалгааг удахгүй 
эхлүүлэх байгаа бөгөөд тус зорилтыг 
хэрэгжсэн гэж үзэх болох бөгөөд гэхдээ 
дээрх судалгааг хэрэгжиж дуустай 
нээлттэй хэвээр байна.  

Нээлтт
эй 

6.20 2013 оны 
4-р сар 

Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
(Зүйл №19 
Хангалттай эх 
үүсвэр, нөөцийг 

Төслийн зорилтоор (БТЗҮАТ 
Зүйл №19) төсөл сайт дээр 
нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны 
менежмент, биологийн төрөл 
зүйлийн мониторингийг 
оролцуулсан урт удаан хугацааны 
биологийн төрөл зүйлийн 

Одоогийн нөөц боломжын 
зохион байгуулалт сайт дээрх 
биологийн төрөл зүйлийн 
нөлөөллийг бууруулах болон 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээх 
стратегийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай ажлын ачаалалыг 
хангахад хангалттай байж 

II Байгаль орчны багийн биологийн төрөл 
зүйлийн менежментийн чадавхийг 
үргэлжлүүлэн сайжруулж, ажилтнуудын 
үүрэг хариуцлагыг 100 хувь биологийн 
төрөл зүйлд чиглэсэн багийг бий болгох 
чиглэлээр дахин өөрчлөж, чиглүүлэхийг 
зөвлөж байна. Түүнчлэн ERM одоо 
байгаа биологийн төрөл зүйлийн ахлах 

Нээлтт
эй 
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зарцуулах) менежментийн хөтөлбөр нь 
томоохон  зээлдэгчдийн байгаль 
орчин, нийгмийн стандартууд 
болон БОННҮ-н зорилтуудыг 
хангаж, биологийн төрөл зүйлийн 
цэвэр эерэг үр дүнг бий болгоход 
хангалттай хэмжээний эх үүсвэр, 
санхүүжилттэй байх ёстой.  

чадахгүй байгаа болно.Энэ 
ажлыг амжилттай хийж 
гүйцэтгэхэд байнгын, 
мэргэжлийн, туршлагатай баг 
шаардлагатай. Одоо байгаа баг 
биологийн төрөл зүйлийг 100 
хувь хариуцан ажилладаггүй 
(жишээ нь биологийн төрөл зүйл 
болон өөр бусад байгаль орчны 
үйл ажиллагаанд цагаа 
хувиарладаг)Одоо байгаа баг 
орон нутгийн экологи, төрөл 
зүйлийн талаар мэдлэгтэй 
боловч, биологийн төрөл 
зүйлийн цогц менежмент болон 
мониторингийн чиглэлээр 
чадавхийг нь үргэлжлүүлэн 
бэхжүүлэх шаардлагатай. Ахлах 
зөвлөхийн  (одоогийн байдлаар 
2012 оны 9-р сараас  2014 оны 2-
р сарыг дуустал  ажиллах) 
удирдлаган доор биологийн 
төрөл зүйлийн менежмент болон 
мониторингийн чиглэлээр 
чадавхийг бий болгож, 
хөгжүүлэх ажил хийгдэж байна.  

зөвлөх 2014 оны 2-р сар хүртэл ажиллах 
ажиллах бөгөөд гэрээ байгуулахад цаг 
авах учраас одоо байгаа ахлах зөвлөх 
эсвэл өөр мэргэшсэн биологийн төрөл 
зүйлийн ахлах зөвлөхийг үргэлжлүүлэн 
ажиллуулах арга замыг тодруулж, 
эхлүүлэхийг зөвлөж байна.БТЗҮАТ-н 
зорилтын дагуу, зээлдэгчид биологийн 
төрөл зүйлийн менежментийн 
хөтөлбөрийг амжилттай ажиллаж байгаа 
эсэхийг шалгаж, баталгаажуулах хүртэл 
биологийн төрөл зүйлийн ахлах 
зөвлөхийн албан тушаал байх төлөвтэй 
болно.   
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6.21 2013 оны 
4-р сар 

Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№21 – Зохион 
байгуулалтын 
бүтэц) 

Төслийн зорилтоор (БТЗҮАТ 
Зүйл №21) төсөл нийгэм-
экологийн зорилтууд, ялангуяа 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээхтэй 
холбоотой зорилтуудыг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхийн тулд байгаль 
орчин, нийгмийн 
мэргэжилтнүүдийн үйл 
ажиллагааг уялдуулсан, 
Ашиглалтын үе шатны зохион 
байгуулалтын бүтцийг 
боловсруулж, бий болгох 
шаардлагатай.  

Төслийн зүгээс байгаль орчны 
болон нийгмийн 
мэргэжилтнүүдийн уялдаа холбоог 
харуулсан байгууллагын зохион 
байгуулалтын бүтцийг өгсөн 
боловч, энэ нь байгаль орчин 
болон нийгмийн үйл ажиллагааны 
багуудын хамтын ажиллагаатай 
холбоотой тодорхой ажлын 
байрны шаардлагыг тодорхой 
тусгаж, оруулсан байх 
шаардлагатай. Энэ нь олон 
салбарыг хамарсан аргачлал 
шаардлагатай сайт дээрх болон 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээлтийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай  (жишээ нь, 
бэлчээрийн менежмент, 
экосистемийн үйлчилгээ г.м).  

II Төсөл байгаль орчин, нийгмийн 
чиглэлийн хамтын ажиллагаанд тавигдах 
шаардлагыг ажлын байрны 
тодорхойлолтонд   (зөвхөн чухал ажлын 
байруудын) тусгах шаардлагатай.Энэ 
хамтын ажиллагаа хэрэгжихэд чиглэсэн 
системийг боловсруулах ёстой.( 
нийцэмжгүй байдал №. 1.04 –өөс  
хамтын ажиллагааны талаар зөвлөмжийг 
үзнэ үү). Нээлтт

эй 

6.22 2013 оны 
4-р сар 

Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№22 – 
Хэрэгжилтийн 
менежмент) 

Төслийн зорилтоор (БТЗҮАТ 
Зүйл №22) Төсөл, 
БТЗҮАТ,УАМТ, болон биологийн 
төрөл зүйлтэй холбоотой БОННҮ-
н үүрэг хариуцлагыг ЭМААБО-н 
менежмент болон 
баталгаажуулалтын үйл явцад 
тусган оруулах ёстой болно.  

БТЗҮАТ, УАМТ, болон биологийн 
төрөл зүйлтэй холбоотой БОННҮ-н 
зорилтуудыг Төслийн ЭМААБО-н 
менежментийн үйл явцад бүрэн 
тусгаж, оруулаагүй байсан.Энэ 
ажил үргэлжлэн явагдаж байгаа 
бөгөөд энэ чиглэлийн хамгийн 
эхний алхам бол ашиглалтын 
шатны БТЗМТ-г боловсруулах 
явдал юм.2013 оны 4-р сарын 
шалгалтын үеэр БТЗМТ төсөл 
хэлбэрээр байсан бөгөөд 
Зээлдэгчид тус  төслийг хянаж 
байсан. Тус төлөвлөгөөний 
сүүлийн хувилбар 2013 оны 6-р 
сард боловсрогдож дуусах төлөвтэй 
байгаа болно.  

II Төсөл зарласан цаг хугацаанд БТЗМТ-г 
эцэслэн боловсруулж, урт удаан 
хугацаанд биологийн төрөл зүйлтэй 
холбоотой бүх зорилтуудыг ашиглалтын 
үйл ажиллагаанд тусгахад чиглэсэн 
хүчин чармайлтыг хийх ёстой.Үүнд 
төслийн багийн чадавхийг бэхжүүлэх 
үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх багтан 
орсон байх ёстой.   Нээлтт

эй 

6.23 2012 оны 
9-р сар, 
2013 оны 
4-р сар 

Биологийн 
төрөл зүйлийн 
үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө(Зүйл 
№23, №24, №25 
–Биологийн 

БТЗҮАТ (Зүйл №23) болон 
Ургамал, Амьтны менежментийн 
төлөвлөгөөгөөнд биологийн төрөл 
зүйлтэй холбоотойгоор 
холбогдогч талуудтай хамтран 
ажиллах үйл ажиллагааг 
Холбогдогч талуудтай хамтран 

Холбогдогч талтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөг тодорхой 
биологийн төрөл зүйлтэй 
холбоотой холбогдогч талтай 
хамтран ажиллах үйл ажиллагааг 
тусгах чиглэлээр шинэчлээгүй 
болно.Өнөөдрийн байдлаар, 

III Биологийн төрөл зүйлийн ажилтнууд 
БНХНҮ-н багтай хамтран ажиллаж, 
Холбогдогч талтай хамтран ажиллах 
одоогийн төлөвлөгөөнд сайт дээр 
нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээлт хийхтэй холбоотой 
чиглэлээр холбогдогч талуудтай 

Нээлтт
эй 
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төрөл зүйлтэй-
related 
холбоотой 
холбогдогч 
талтай 
зөвшилцөх)  

ажиллах төлөвлөгөөнд тусгаж, 
шинэчлэх журмыг тогтоосон. 
БТЗҮАТ-н зорилтоор (№24  болон 
№25) бүс нутгийн байгууллагууд 
болон 2013 оны 2-р улирал гэхэд 
сайтын биологийн төрөл зүйлд 
учирч болзошгүй нөлөөллийг 
бууруулах болон Дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээх стратегийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүс 
нутгийн хэмжээний тогтвортой 
хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах үйл ажиллагаа багтан 
орж байгаа болно. 

биологийн төрөл зүйлтэй 
холбоотой нөлөөллийг 
бууруулах болон дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээх чиглэлээр гадаад 
холбогдогч талуудтай хоёр удаа 
уулзалтыг зохион байгуулаад 
байна. Одоогийн байдлаар энэ 
үйл явцыг ирээдүйд удирдах 
чиглүүлж, зохицуулах 
төлөвлөгөө байхгүй байна. 

зөвшилцөх/хамтран ажиллах шаардлагыг 
тусган оруулж, шинэчлэх шаардлагатай. 
Томилогдсон багийн гишүүд өргөн 
хүрээний холбогдогч талуудтай хамтран 
ажиллах болон дүйцүүлэн нөхөн сэргээх 
үйл ажиллагааны менежментийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд эдгээр зөвшилцлийг 
эхлүүлэх шаардлагатай. 

ОУСК ҮАС8 болон ЕСБХБ ҮАШ8 – Cultural Heritage 

7.01 2012 оны 
9-р сар 

Соёлын өвийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
(CH01 – 
Хөтөлбөрийн  II 
үе шат) 

Төслийн зорилтоор (CH01) 
Соёлын өвийн хөтөлбөрийн II үе 
шатын Төслийн зүгээс дэмжих 
ёстой болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар 
Соёлын өвийн хөтөлбөрийн 
(СӨХ) II шатны хэрэгжилтийн 
байдал тодорхойгүй байсан.  

II 2013 оны 4-р сард сайт дээр очиж 
ажиллах үед хийх ажлын цар хүрээг 
тендерээр зарласан байсан тул 
баталгаажилт болж чадсан.Эдгээр үйл 
ажиллагаа нь Төсөл Соёлын өвийн 
хөтөлбөрийн  II шатны хэрэгжилтийн 
зорилттой нийцэж байгааг харуулж 
чадсан.  

Хаасан 

7.02 2012 оны 
9-р сар 

Соёлын өвийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө(CH0
1 -Соёлын өвийн 
тогтолцоо) 

Төслийн зорилтоор (CH02b)  газар 
хөндөхөөс өмнө  археологийн 
хайгуул хийхийг оролцуулсан 
газар хөндөх зөвшөөрлийн 
журмыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 

Өмнөх 2012 онд хийсэн 
шалгалтаар Газар хөндөх 
зөвшөөрөлтэй газруудыг Соёлын 
өвийн багийн гишүүн байнга 
ажиглаж, мониторинг хийхгүй 
байгааг илрүүлсэн. 

II 2013 оны 4-р сард сайтад очиж, ажиллах 
үедээ соёлын өвийн журмуудыг 
дэлгэрэнгүй тусгасан “Соёлын өвийн 
менежментийн системийн журмууд” 
бичиг баримтыг шалгаж, 
баталгаалжуулсан болно.Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд соёлын өвийн 
мэргэжилтнүүд ажиглалт, мониторинг 
хийж байгааг баталгаажуулж, 
системтэйгээр бүртгэж, тэмдэглэл хийж 
байгаа нотолгоог бодитой тогтоосон. 
Эдгээр зүйлүүдийг баталгаажилт нь 
соёлын өвийн менежментийн зорилттой 
холбоотой тогтолцооны зорилтын 
хэрэгжилтийг тогтоож, соёлын өвийн 
багийн үйл ажиллагаа сайжирч байгааг 

Хаасан 
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харуулж чадсан. 

ЕСБХБ ҮАШ10 – Холбогдогч талтай хамтран ажиллах 

8.01 2012 оны 
9-р сар 

Холбогдогч 
талтай хамтран 
ажиллах 
төлөвлөгөө(SE0
3 - айл 
өрхүүдтэй 
хамтран 
хэрэгжүүлэх 
оролцооны аргад 
тулгуурласан 
тоосжилтын 
мониторингийн 
хөтөлбөр) 

Төслийн зорилтоор (SE03) айл 
өрхүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх 
оролцооны аргад тулгуурласан 
бэлчээрийн тоосжилтын 
менежмент болон усны 
мониторингийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, 
айл өрхүүдтэй хамтран 
хэрэгжүүлэх оролцооны аргад 
тулгуурласан тоосжилтын 
мониторингийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхлээгүй байсныг 
тогтоосон. 

I 2013 оны 4-р сард, малчид болон бусад 
байгаль орчны холбогдогч талуудтай 
хамтран боловсруулсан Тоосжилтийн 
мониторингийн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг шалгаж, баталгаажуулсан 
болно.Төсөл ажиглалт, мониторинг хийх 
цэгүүдийн байршил болон малчид 
оролцогчдын талаар зөвшилцлийг хийж 
байгаа гэж мэдэгдсэн болно. 
Тоосжилтийн мониторингийн тоног 
төхөөрөмжийг суурилуулж, угсарч 
байгаа гэж мэдэгдсэн. Ажиглалт, 
мониторинг хийх цэгийн байршил болон 
малчид оролцогчдын талаар орон нутаг 
болон орон нутгийн удирдлагатай 
зөвшилцөж, шийдэлд хүрсний дараа 
дээрх тоног төхөөрөмжүүдийг байршил 
дээр угсарч, байрлуулж эхлэнэ.Тоног 
төхөөрөмжийн суурилуулалт, угсралт 
болон мониторингийн үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт зэргийг БДБОНЗ 2013 оны 
дараагийн мониторингийн хүрээнд 
шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай. 

Нээлтт
эй 

8.02 2012 оны 
9-р сар 

Холбогдогч 
талтай хамтран 
ажиллах 
төлөвлөгөө(ХТХ
АТ.1 - Гомдол 
гаргах үйл 
ажиллагааны 
шалгалт) 

Төслийн зорилтоор (ХТХАТ.1) 
Гомдол гаргах арга механизмыг 
жилд хоёр удаа шалгаж байх 
ёстой. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын 
үед Гомдол гаргах арга 
механизмыг жилд хоёр удаа 
шалгаагүй байсан.  

I Төсөл санал гомдлын журмыг дотооддоо 
хянаж байна гэж мэдэгдсэн.Тус журмыг 
шинэчлэн боловсруулах үйл ажиллагаа 
дууссаны дараа (2013 оны 3-р улирал) 
шинэ журмыг авч хэрэглэж, дотоод 
шалгалтыг эхлэнэ. Ашиглалтын үе 
шатны ХТХАТ-н төслийг шалгаж, 
баталгаажуулсан бөгөөд одоогийн 
байдлаар санал гомдол, маргааны 
шалгалтыг  Ашиглалтын үе шатанд жилд 
хоёр удаа хийж байна гэж тусгасан байсан 
(Ашиглалтын үе шатны ХТХАТ-н төсөл: 
SEKP16). Нийцэмжилтийг 
баталгаажуулах үүднээс,  Гомдлын 
журмыг ашиглаж эхлэх шаардлагатай 
бөгөөд бичиг баримтыг БДБОНЗ 2013 

Нээлтт
эй 
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№. Сайтад 
очиж,аж
илласан 

Бичиг 
баримтын 
товъёог. 

Зорилт Ажиглалт Анги
лал  

Тайлбар / Зөвлөмж Статус 

оны дараачийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. 

8.03 2012 оны 
9-р сар 

Холбогдогч 
талтай хамтран 
ажиллах 
төлөвлөгөө 
(ХТХАТ.5 -
Холбогдогч 
талын 
менежментийн 
систем) 

Холбогдогч талтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөгөөр 
(ХТХАТ.5) орон нутагтай 
харилцах хэлтсийн ажилтнууд  
Хороод/Ажлын хэсэгтэй харилцан 
ажилласан талаараа бүртгэл, 
тэмдэглэлийг хөтөлж, эдгээрийг 
Холбогдогч талын менежментийн 
системд оруулж байгаа ёстой 
болно. Үүнийг сар бүрийн 
БНХНҮ-ийн үйл ажиллагааны 
үзүүлэлтийн тайланд товчлон 
оруулж байх шаардлагатай.  

2012 оны 9-р сард сайтад очиж 
ажиллах үед  хангалттай 
хэмжээний шинжилгээ, дотоод 
харилцаа холбоог бий болгож 
чадахгүй байгаа олон тооны 
аргачлалын хүрээнд дотоод 
бүртгэл болон тайлагнаж, 
мэдээлэх үйл ажиллагаа явагдаж 
байгааг тодорхойлсон. 

I 2013 оны 4-р сард сайтад очиж ажиллах 
үеэр, орон нутагтай хамтран ажиллах 
системийн бичиг баримтыг шалгаж, 
баталгаажуулсан.Энэ шалгалтын үр 
дүнд, the OASIS системийг Орон 
нутгийн холбогдогч талын хамтын 
ажиллагааг бүртгэж, мөшгөх системээр 
(CSETS) солихоор болсон. Орон нутгийн 
холбогдогч талын хамтын ажиллагааг 
бүртгэж, мөшгих системийг суурилуулах 
техникийн бэлтгэл ажлыг одоо хийж 
байгаа бөгөөд 2013 онд ажиллаж эхлэх 
төлөвлөгөөтэй байна. Холбогдогч талтай 
хамаатай асуудлын өндөр түвшний 
шинжилгээ болон харилцаа холбоог бий 
болгох зорилготой түр шийдлийг 
төслийн зүгээс боловсруулаад байгааг 
нотлон харуулсан. Орон нутгийн 
холбогдогч талын хамтын ажиллагааг 
бүртгэж, мөшгих системийг 
суурилуулахдаа түргэн шуурхай, цаг 
хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх 
шаардлагатай. 

Нээлтт
эй 
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4.0  НИЙГЭМ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ 

4.1 НИЙГЭМ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ 

4.1.1 Төслийн стратеги 

Төслийн барилгын үе шатны Байгаль орчин, Нийгмийн менежментийн систем (БОНМС), 
нь Барилгын үе шатны БОНМС-үүдээс ихэвчлэн бүрдэх бөгөөд эдгээрийг 2012 оны 
(БОННҮ Бүлэг D) 8-р сард олон нийтэд ил тод болгож, мэдээлсэн болно. Барилгын үе 
шатны БОНМС-үүд нь  Төслийн БОННҮ (Ялангуяа Бүлэг C-д тусгасан эрсдлийг 
бууруулах үйл ажиллагаа)-ийн үр дүнд болон Төслийн барилгын үе шатны байгаль орчин, 
нийгмийн эрсдэлийг бууруулах холбогдох судалгаад тулгуурлаж, үндэслэсэн болно.  

Тус БОННҮ-нд байгаль орчин, нийгмийн менежмент болон эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагаа болон мониторингийн үйл ажиллагааны шаардлагыг тоймлон тусгасан болно. 
БОНМТ-үүд нь дараахийг багтаасан нийгэм, байгаль орчны асуудлуудын үйл 
ажиллагааны үзүүлэлтийн журмыг тодорхойлсон бичиг баримтууд юм.Үүнд: Олон улсын 
стандартууд, Монгол улсын хууль журмаар тавигдах шаардлагууд, Байгаль орчин, 
Нийгмийн үйл ажиллагааны шаардлагууд: баталгаажуулалт, мониторинг, үнэлгээ, 
шалгалтын шаардлага: тайлагнаж мэдээлэх, нийцэмжгүй байдлын тодорхойлолт болон 
засаж сайжруулах үйл ажиллагаа, үүрэг роль, хариуцлага, сургалт, мэдлэг мэдээлэл болон 
ур чадвар зэрэг багтан орно. 

Тус шалгалт ерөнхийдөө Төслийн Барилгын үе шатанд анхаарсан болно. Төслийн 
барилгын үе шат хаагдаж, Ашиглалтын үе шат эхэлснээр Ашиглалтын Үе шатны Байгаль 
орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө ( АҮШБОНМТ) хэмээн нэрлэгдэх шинэ 
менежментийн төлөвлөгөөг бий болгоно. АҮШБОНМТ-г Уурхайн  Барилгын үе  шат, 
Ашиглалтын Үе шат, Хаалтын Үе шатыг судалж, тусгасан Төслийн БОННҮ дээр үндэслэн 
боловсруулж байгаа болно. АҮШБОНМТ-г одоогоор боловсруулж байгаа бөгөөд 
ирээдүйд БДБОНЗ үнэлж, шалгах юм. Энэ Шалгалтын хүрээнд шалгалтын баг 
АҮШБОНМТ-г хэрэгжүүлэх Төслийн “Системийн бэлэн байдлыг” үнэлсэн болно. 

Оюу Толгойн БОННҮ болон БОНМТ-д (2012 оны 8-р сар) тусгаагүй, шийдвэрлээгүй 
Төслийн үйл ажиллагааны талуудыг Төслийн БОНҮАТ-д багтаан оруулсан. БОНҮАТ-д, 
Монгол улсын хууль журам болон Төслийн  хүрээнд нөлөөлөх ирээдүйн үйл ажиллагааны 
Байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтийн дагуу нэмэлт байгаль орчин, 
нийгмийн үйл ажиллагааны үнэлгээг Төслийн зүгээс хийхээр заасан байгаа болно.  

4.1.2 Ажиглалт 

Шалгалтын үеэр, БОНM-ийн компани БОНМТ, БОНҮАТ, БТЗҮАТ-д тусгасан 
зорилтуудыг харьцуулан эдгээрийг хоорондоо хэрхэн нийцэж байгаа, нийцэхгүй байгаа 
талаар ажиглалтыг хийсэн болно. Түүнчлэн БОН-ийнM АҮШБОНМТ-ын системийн 
бэлэн байдлын талаар ажиглалтыг мөн хийсэн болно. Доор бодит ажиглалтын хураангуйг 
харуулсан бөгөөд ажиглалтуудыг дараахь бүлгүүдэд хуваасан болно.Үүнд: (i) 
Нийцэмжгүй байдлын ажиглалт; (ii) ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд.Зөвхөн 
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ОУАҮСТП-тай холбоотой зөвлөмжүүд нийцэмжгүй байдлыг төлөөлөхгүй гэдгийг 
анхаарна уу. 

Доор дурдсан дүгнэлт болон ажиглалтуудыг Төслийн зүгээс одоогийн байдлаар 
Ашиглалтын үе шатны дэлгэрэнгүй БОНЭМАА-н Менежментийн системийг 
хэрэгжүүлэхэд гаргаад байгаа бөгөөд гаргасаар байгаа ололт, амжилтын хүрээнд авч үзэх 
шаардлагатай болно. Барилгын үе шатнаас Ашиглалтын үе шат руу шилжин орж 
байгаатай холбогдуулан Төслийн зүгээс хууль эрхзүйн, компанийн (Рио Тинтогийн) болон 
Байгаль орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны шаардлагыг оролцуулан зорилтуудаа 
системтэйгээр үнэлж, менежментийн цогц системийг бий болгон боловсруулаад байна.  

Шалгалтын үеэр Эрүүл мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн систем 
(ЭМААБО МС) болон Орон нутаг, нийгмийн үйл ажиллагааны менежментийн системийг 
(ОННҮАМС)  Төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байсан. АҮШБОНМТ 
эцсийн байдлаар гарч, БДБОНЗ батлагдах үед, энэ менежментийн системийн доторх 
бодлого болон журмын шинэчлэлийг Өөрчлөлтийн Менежментийн  (ӨМ) үйл 
ажиллагаагаар дамжуулан хийнэ.  

БДБОНЗ-ын харсан нэгдмэл цогц систем рүү шилжиж байгаа энэ үйл явц нь эерэг бөгөөд 
Төслийн БОНЭМАА-ын зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай “ тогтолцооны дэд 
бүтцийг” бий болгох чиг хандлагатай нийцэж байгаа болно. Зарим нийцэмжгүй байдал 
байгаа ч, энэ том хэмжээний Төсөлд зориулсан” зорилготой” бөгөөд “эрсдлийн хувьд 
боломжтой” менежментийн системийн агуулгаар тэдгээрийг авч үзэх шаардлагатай.  

Зарим тохиолдолд, БОНЭМАА-ын Менежментийг маш сайн хэрэгжүүлж байгаа нотолгоо 
баталгаа байгаа бөгөөд жишээ нь нэгэн ӨМ-ийн журмаар нэг боломжит өөрчлөлт Төсөл 
БОННҮ-ийн зорилттой нийцэхгүй болгоно гэдгийг тодруулсан байсан. Энэ тохиолдолд, 
Төслийн Байгаль орчны Хэлтэс ӨМ-ын хүсэлд татгалзсан хариу өгч, байгаль орчныг 
хамгаалах Төслийн зорилтод нийцэх өөр бусад арга хэлбэрийг тодруулахаар холбогдох 
хэлтэстэй ажиллаж эхэлсэн байна. 

Мөн үүнээс гадна, Төслийн барилгын үе шатны БОНЭМАА-н менежмент заримдаа 
саланги байсан бөгөөд зөвхөн Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд чиглэсэн 
байсан. Жишээ нь, Монгол улсын шаардлага үзүүлэлт, БОННҮ/БОНМТ-д тулгуурласан 
Томоохон зээлдэгчдийн Байгаль орчин, нийгмийн стандартууд болон Рио Тинто 
компанийн стандартууд зэрэгтэй холбоотой Төслийн хүлээх үүрэгтэй холбоотойгоор 
Төслийн өөр өөр зорилтуудыг боловсруулсан байсан. Заримдаа эдгээр барилгын үе шатны 
зорилтууд нь давхцсан буюу харилцаа уялдаа байхгүй байсан. Тиймээс нийцэмжийг бий 
болгох нь хэцүү бөгөөд заримдаа боломжгүй байсан. Шалгалтын үед Төсөлд хууль журам, 
Зээлдэгчид, Рио Тинтотой холбоотой Барилгын үе шатны зорилтуудын нэгдмэл, цогц 
дагаж хэрэгжүүлэх баталгаажилтын үйл явц байхгүй байсан. Ийм баталгаажуулалтыг үйл 
ажиллагааг Ашиглалтын үе шатанд зориулж, АҮШБОНМТ-р дамжуулан боловсруулж 
байгаа болно. Шалгалтын үед АҮШБОНМТ-г эцсийн байдлаар боловсруулж байсан. 
АҮШБОНМТ-г ашиглалтын үе шатанд харилцан уялдаатай хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

Дээрх шинжилгээ, дараахь бүлгүүдийн үр дүнд үндэслэж, Шалгалтын баг Төслийн 
БОНЭМАА-н менежментийн системийн ерөнхий үзүүлэлт, чадавхийг үнэлж, ойлголт 
авсан болно. Хэдийгээр шалгалт “дээрээс доошоо” системийн судалгаа байдлаар 
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явагдаагүй боловч, Шалгалтын баг БОНМТ-ын зорилтуудтай харьцуулан судалсны үндсэн 
дээр Төслийн БОНЭМАА-н менежментийн систем нь  Зорилгод нийцсэн бөгөөд Төсөл 
БОНМТ, БОНҮАТ болон БТЗҮАТ-нд тусгагдсан зорилтуудтай олон  чиглэлээр 
нийцэж байгааг харуулж чадсан болно. Гэхдээ, бид  мөн Төслийн үйл ажиллагаанд 
БОНМТ, БОНҮАТ буюу БТЗҮАТ-н зорилтууд, Томоохон зээлдэгчдийн Байгаль орчин, 
Нийгмийн Стандартууд болон өмнө 2012 оны 9-р сард хийгдсэн Шалгалтын 
нийцэмжгүй байдлын үр дүнг дагаж мөрдөхгүй байгаа чиглэлүүдийг тодруулсан болно.  

4.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд  

Ундай голын гольдролыг өөрчлөх 

Ундай голын гольдролыг өөрчлөх нь БОННҮ-ийн бүлэг D1-ийн шаардлагын дагуу ӨМ-ын 
журамд хамрагдана. Энэ ӨМ-г Ашиглалтын үе шатны 2012 оны Оюу Толгойн ЭМААБО-н 
МС-ын ӨМ-ын журмаар хэрэгжүүлсэн. Энэ ӨМ-н журмын дагуу, БОННҮ-н бүлэг D1-д 
тусгасан үйл ажиллагаатай нийцүүлэн, Төслийн зүгээс Ундай голын гольдролыг өөрчлөх 
төлөвлөгөөнд оруулах өөрчлөлт нь 2-р ангилалын өөрчлөлт гэдгийг тогтоосон. 

Ундай голын гольдролыг өөрчлөхтэй холбоотой ӨМ-н журамтай холбоотойгоор гурван 
асуудал гарч ирж байна.  

Зээлдэгчдэд мэдэгдэх: Төслийн зүгээс УЛТ-н гадна зөвшөөрлийг авахад учирч байгаа 
бэрхшээлээс болж, Ундай голын гольдролыг өөрчлөх зураг төсөл түр хугацаагаар 
өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг Томоохон зээлдэгчдэд албан ёсоор мэдэгдээгүй. Төсөл зээлийн 
бичиг баримтанд эцсийн байдлаар гарын үсэг зураагүй байсан учраас албан ёсоор 
мэдэгдэх шаардлагагүй гэж үзсэн байсан. Энэ асуудлаар БДБОНЗ хууль эрхзүйн санал 
гаргаж чадахгүй, гэхдээ 2-р ангилалын өөрчлөлтийн талаар Зээлдэгчдэд албан ёсоор 
мэдэгдээгүй нь 2012 оны 8-р сард олон нийтэд ил тод мэдээлсэн БОННҮ-д байгаа ӨМ-ын 
журмыг зарчмын хувьд зөрчсөн хэрэг болсон гэж үзэж байна. Энэ нь Ангилал II-ын 
нийцэмжгүй байдлыг үүсгэж байгаа хэрэг юм. 

Өөрчлөлтийн ангилал:  БОНМТ-нд “түр хугацааны” гольдролыг өөрчлөх талаар 
тусгаагүй бөгөөд нэмэлт менежментийн арга хэмжээ нь 3-р категорид “ Одоо байгаа 
Барилгын БОНМТ-д оруулах бодит нөлөөний өөрчлөлт(үүд) буюу нэмэлт(үүд)” (БОНМТ 
D1, хуудас 20) багтан ордог. Төсөл өөрчлөлтүүдээ категоричлох шаардлагатай бөгөөд 
хэрвээ 2-р ангилалын мэдээлэх үйл явцыг дагаж мөрдсөн бол, Зээлдэгчид энэ асуудлыг 
тодруулсан “Өөрчлөлтийн талаар мэдэгдэл” хийж болох байсан. 

ЭМААБО-ны Эрсдлийн үнэлгээний явцад Биологийн төрөл зүйлийг авч үзэх нь: 2-р 
категорийн ӨМ-н журмын хүрээнд эхэлсэн Эрсдэлийн үнэлгээнд биологийн төрөл 
зүйлийн мэргэжилтнүүдийн төлөөллийг бүрэн дүүрэн оролцуулаагүй бөгөөд түүнчлэн, 
биологийн төрөл зүйлийн суурь үзүүлэлт болон БОННҮ-ын дүгнэлтэнд хангалттай 
хэмжээнд тулгуурлаж чадаагүй. Биологийн төрөл зүйлийн талаар үндсэн өгөгдөл мэдээлэл 
болон мэдлэг туршлагыг оруулаагүйн улмаас Ундай голын гольдролыг өөрчлөх зураг 
төсөлд оруулах өөрчлөлтийн үр дүнд биологийн төрөл зүйлд учирч болзошгүй боломжит 
нөлөөллийг дутуу үнэлсэн хэрэг болно. Жишээ нь, Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны 
эрсдэлийн үнэлгээний журманд “Эх үүсвэрийн ойролцоо, хязгаарлагдмал, нэн даруй 
буцааж өөрчилж болох нөлөөлөл” (ерөнхийдөө чиг хандлага) гэж тодорхойлсон хоёр 
голлох биологийн төрөл зүйлийн нөлөөллийг “дунд зэргийн үр дагавартай” хэмээн үзсэн 
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нь БОННҮ-ийн дүгнэлттэй нийцэхгүй байгаа болно.БОННҮ-д дурдсанчлан, биологийн 
төрөл зүйлийн ач холбогдол Төслийн хувьд ихээхэн чухал бөгөөд тиймээс энэ 
орхигдуулсан явдлыг засаж, залруулах шаардлагатай. Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөхтэй холбоотой ЭМААБО-н эрсдлийн үнэлгээнд биологийн төрөл зүйлийн 
асуудлыг дутуу тусгасан нь 2-р ангилалын нийцэмжгүй явдлын шалтгаан болж байна. 

ӨМ-н журмын хүрээнд хийсэн ЭМААБО-н эрсдэлийн үнэлгээгээр “дунд” зэргийн үр 
дагавартай “ хэмээн үзсэн ”магадлалт”  (ЭМААБО-н эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг 
ашигласан) биологийн төрөл зүйлд учирч болзошгүй хоёр чиглэлийг тодорхойлсон. 
Эдгээр дүгнэлт нь боломжит биологийн төрөл зүйлийн нөлөөллийг үнэлэхэд урьдчилан 
сэргийлэх зарчмыг ашигласан, Олон нийтэд хүргэсэн БОННҮ-д тусгасан суурь болон 
нөлөөллийн үнэлгээний мэдээлэлтэй нийцэхгүй байгаа болно. Биологийн төрөл зүйлийн 
эрсдлийг “дунд зэргийн үр дагавартай” гэж ангилсан нь  биологийн төрөл зүйлийн хүлээн 
авагчдын мэдрэмтгий байдал, Ундайн булаг эдгээр хүлээн авагчдад ихээхэн чухал байдаг 
болон дэлгэрэнгүй болон уртрагийн суурь судалгаа дутмаг зэрэгтэй харьцуулахад учир 
дутагдалтай юм. Дээр нь, энэ эрсдлийн үнэлгээний үйл явцад биологийн төрөл зүйлийн 
мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл оролцоогүй байсан. Төлөөлөл байхгүй байсан нь энэ чухал 
нөлөөллийн чиглэлийг илүү бүрэн дүүрэн, зохих ёсоор үнэлэх шаардлагыг бий болгосон. 

Бэлчээрийн менежмент 

Төслийн зүгээс Бэлчээрийн менежментийн төслийг 2012 оны 12-р сард Томоохон 
зээлдэгчид болон БДБОНЗ-д өгсөн бөгөөд энэ нь БДБОНЗ-д БОНҮАТ-д зааснаар 2012 
оны 12-р сарын 31-нээс өмнө тус төслийг судлах, тайлбар өгөх, баталгаажуулах хугацаа 
хангалтгүй байсан. Гэхдээ үүнээс хойш Төслийн зүгээс Томоохон зээлдэгчид болон 
БДБОНЗ-тэй тус төсөлд санал солилцон идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Шалгалтын 
үеэр шинэчилсэн Стратегийн төслийг Томоохон зээлдэгчид болон БДБОНЗ-р судлуулж, 
тайлбар авахаар өгсөн байсан. Төслийн биологийн төрөл зүйл, бэлчээрийн менежментийн 
хөтөлбөрийн (БМХ) ажилтнууд хамтын ажиллагааны талаар эхний яриа, хэлэлцүүлгийг 
эхлүүлсэн бөгөөд үүнийгээ төслийн бичиг баримтанд дурдсан болно. Төслийн зүгээс 
бэлчээрийн менежментийн стратегийг Биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн нөхөн 
сэргээлт хийх стратегитэй харилцан уялдахгүй байгаа нь нийцэмжгүй байдлын ангилал II-
т орно. 

Хүн амын шилжин суурьшилт 

Өмнөх шалгалтаар ажилчдын байр орон сууцны асуудлыг шийдэж чадахгүй удааширч 
байгаагаас шалтгаалж хүн амын шилжин суурьшилттай холбоотой нөлөөллийг 
шийдвэрлэж чадахгүй байгаа эрсдэл үүсээд байгааг тодруулсан байсан бөгөөд 2013 оны 4-
р сарын шалгалтаар энэ зүйл хэвээр(нийцэмжгүй байдлын ангилал II) байсан. БОНҮАТ-
өөр, БОННҮ-д ажилчдын орон сууцыг барьж байгуулах талаар барилгын  ажил болон хүн 
амын шилжин суурьшилтын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг эхлүүлэхээс 60 хоногийн 
өмнө ил тод болгох ёстой (Бүлэг C8) бөгөөд үүнд “ Ханбогдод төвлөрсөн ашиглалтын үе 
шатны орон сууцыг” барьж байгуулах шаардлагатай болно. Төслийн зүгээс ажилчдын 
орон сууцыг зах зээл болон засгийн газарт тулгуурласан санаачлага байна гэж мэдэгдсэн. 
2013 оны 4-р сарын байдлаар, Төсөл засгийн газрын холбогдогч талуудтай уурхайн 
байршлыг сонгох болон өөр бусад чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Эдгээрийн 
Барилгын ажлыг 2014 онд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.Төслийн зүгээс энэ шинэ зах 
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зээл/засгийн газарт тулгуурласн загварын БОННҮ-ний цар хүрээг төслийн зорилтуудтай 
(БОНҮАТ-н Зүйл №5 болон БОННҮ-н бүлэг C8) нийцүүлж, Томоохон зээлдэгчдэд 
БОННҮ-г боловсруулах төлөвлөгөөнийхээ талаар идэвхтэй харилцаж, мэдээлэл өгч байх 
шаардлагатай болно.  

 

4.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой Ажиглалтууд 

Менежментийн системүүд 

Рио Тинто / Оюу Толгойн Менежментийн системийн нэг онцлог бол ЭМААБО-ы МС 
болон  ОННҮ-ийн МС нь заримдаа салангид байдаг явдал юм. Ихэнх тохиолдолд 
нийгмийн нөлөөлөл болон эрсдлийг ЭМААБО-ы МС-д багтаан, уялдуулсан байдаг бөгөөд 
ОННҮ-ийн хүчин чармайлт давхардаж болзошгүй юм. Энэ нь, нэг асуудлын ЭМААБО-ы 
болон ОННҮ-ийн талуудыг уялдаа холбоогүй, системгүйгээр зохицуулж, хэрэгжүүлэх 
магадлалыг бий болгож байгаа юм. 

Жишээ нь, орон нутгийн гомдол, саналыг (Гомдол саналын журмаар зохицуулдаг) 
ЭМААБО-н осол, тохиолдлын менежментийн системтэй уялдуулж өгөөгүй байна. Орон 
нутгийн санал гомдлыг хүлээн авах болон ЭМААБО нь шууд уялдаа холбоотой байж 
болох юм. Төслийн зүгээс ЭМААБО-н МС болон ОННҮ-н МС-ын хоорондын үйл 
ажиллагааны уялдаа холбооны уялдаа холбоо байхгүй байх магадлалын талаар мэдэж 
байгаа бөгөөд эдгээрийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах яриа хэлэлцүүлгийг 
тогтмол хийж байна. 

Багийн бүтэц  

Түүнчлэн ЭМААБО-ы болон ОННҮ-ийн (Бүс нутгийн хөгжил болон нийгмийн үзүүлэлт 
[БНХНҮ]) багууд нь тус тусдаа ажилладаг. Менежментийн системийн хувьд энэ нь 
асуудал биш боловч ЭМААБО-ы болон ОННҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий өргөн 
хүрээний хурц асуудлуудыг цогцоор зохицуулж, менежмент хийхэд саад бэрхшээл 
учруулж байна. Жишээ нь, Бэлчээрийн менежментийн стратегийн хувьд саяхныг хүртэл, 
ЭМААБО (биологийн төрөл зүйл болон байгаль орчин) болон ОННҮ-ийн (БНХНҮ) 
багуудтай тийм ихээр үйл ажиллагаагаа уялдуулдаггүй байсан. Төслийн зүгээс 
Шалгалтын үеэр биологийн төрөл зүйлийн ажилтнууд Бэлчээрийн менежментийн 
стратегийг боловсруулж эхэлж байгаа талаар мэдэж байсан бөгөөд гэхдээ тус бичиг 
баримтыг нягтлан үзэж, Биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэх нөхөн сэргээлт болон 
БТЗҮАТ-ын  (БОНҮАТ-н зүйл №7-н дагуу шаардлагатай) зорилтуудтай нийцэж байгаа 
эсэхийг баталгаажуулаагүй байна. Экосистемийн үйлчилгээний чухал тал бол (БТЗҮАТ 
болон НТШҮАТ-ын хэрэгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг) цогц, харилцан уялдаатай 
менежмент  шаардлагатай явдал юм. 

ОУАҮСТП-ын хүрээнд, Төсөл ЭМААБО-н осол, тохиолдлын менежментийн систем 
болон Орон нутгийн харилцааны гомдол барагдуулах журмын хооронд системтэй уялдаа 
холбоог бий болгож, уялдаа холбоо байхгүй хариу өгөх явдал гарах эрсдэлээс зайлсхийх 
шаардлагатай. Түүнчлэн, ЭМААБО болон ОННҮ-н багуудын байгаль орчин, нийгмийн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн (жишээ нь Нийцэмжгүй байдал 1.04 болон Бүлэг 11.1.4). үйл 



 

ERM 67 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT  

ажиллагааг уялдуулах зорилгоор албан ёсны (тогтмол уулзалтууд, заавал мэдээлэл хийж 
байх зэрэг) тогтолцоог бий болгох шаардлагатай. 

4.2 УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

4.2.1 Төслийн стратеги 

БОННҮ болон БОНМТ-үүд нь гадаргын болон гүнийн усны нөөцөд Төслөөс үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллийн асуудлыг зохицуулсан болно.Эдгээр боломжит нөлөөллийг 
БОННҮ-н бүлэг C5 дээр авч үзсэн бөгөөд мөн  ОУСК ҮАС1/ЕСБХБ ҮАШ1 Нийгэм болон 
байгаль орчны үнэлгээний болон менежментийн системүүд; ОУСК ҮАС3/ ҮАС3 
Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх болон бууруулах;ОУСК ҮАС6/ EСБХБ ҮАШ6 
Биологийн төрөл зүйлийг хадгалах болон Байгалийн нөөцийн тогтвортой менежменттэй 
холбогддог. Доор бусад нөлөөллөөс гадна голлох боломжит нөлөөллийг харуулав.Үүнд: 

 Улирлын чанартай түр урсац, сайр болон байнгын устай булаг шанд зэрэг 
гадаргын усны тогтолцоонд нөлөөлөх Төслийн янз бүрийн үйл ажиллагаа. Эдгээр 
нөлөөлөл нь улирлын чанартай түр урсац, сайрын ус болон гүнийн усны урсацын 
чанар, хэмжээ, хугацаанд нөлөөлж болзошгүй юм; 

 Гүнийн хоолойн газрын гүн дэх усны нөөц болон бүс нутгийн нийт усны эх үүсвэр 
нөөцөд Төслийн усны хэрэглээний үзүүлэх нөлөө;  

 Улирлын чанартай гадаргын ус, гүний усны урсац, сайр тасарч магадгүйгээс орон 
нутгийн амьтан, ургамалд үзүүлэх нөлөө, эдгээр усны эх үүсвэрийг зэрлэг ан 
амьтан хэрэглэх боломжид үзүүлэх нөлөө; 

 Ундай голын гольдролыг өөрчилснөөр, голын доод талын булаг, сайр болон ус 
хэрэглэгчдэд үзүүлэх нөлөө болон ойрхон орших хаягдмал чулуулгийн овоолго 
болон бусад дэд бүтцээс усны чанар болон Ундай голын гольдролыг өөрчлөхөд 
үзүүлэх эрсдэл; 

 Ханбогд сумын төвийн хүн ам одоо нэмэгдэж байгаа, ирээдүйд ч нэмэгдэх 
тооцоотой байгаа тул усны хэрэглээ нэмэгдсэнээс үүсэлтэй нөлөө.  

Усны нөөц, эх үүсвэрийн менежментийн төлөвлөгөөнд (БОННҮ Бүлэг D7)  Төслийн 
барилгын үе шаттай холбоотой сөрөг нөлөөллөөс байгаль орчин, нийгмийн хүлээн 
авагчдыг хамгаалах зорилгоор Төслөөс авч хэрэгжүүлэх эрсдэл бууруулах, 
мониторингийн арга хэмжээнүүдийг дурдсан болно. Усны нөөц, эх үүсвэрийн 
менежментийн төлөвлөгөөний (УНЭҮМТ) зорилтууд нь: 

 үүрэг роль, хариуцлага болон сургалтын шаардлагыг оролцуулан устай холбоотой 
бүхий л  үйл ажиллагааны  менежментийн журмын тодруулах; 

 Монгол улсын холбогдох хууль эрхзүйн шаардлага, олон улсын болон зээлдэгчийн 
шаардлага, журмыг дагаж мөрдөн биелүүлэх; 

 Холбогдох Төслийн шаардлага болон салбарын стандарт шаардлагыг ханган 
биелүүлэх; 
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 Холбогдох байгаль орчин, нийгмийн боломжит нөлөөллийг ойлгож, шийдвэрлэх; 

 Гадаргын болон гүнийн усны чанарт үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулж, 
хамгийн бага хэмжээнд барих; 

 Төсөлд тасралтгүй ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг хангаж, бусад ус 
хэрэглэгчдэд сөрөө нөлөө үзүүлэхгүй байхад анхаарах; 

 Боловсруулсан бүх ус аюулгүй байхад анхаарах;  

 Мониторингийн болон мэдээлж, тайлагнах журмыг тодруулах; 

 Усыг дахин ашиглах санаачилгыг оролцуулан ус хэмнэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй 
байдлаар зохион байгуулах. 

Усны менежментийн төлөвлөгөөнд нийт 51 хувь зорилтууд байгаа болно. Илүү 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахь дэд бүлгүүдэд харуулсан болно. 

4.2.2 Ажиглалт 

Шалгалтын үеэр, БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалтуудыг хийсэн болно. Уурхайд очиж, ажиллах үеэр Байгаль орчны хэлтсийн 
менежер, Байгаль орчны хууль журмын хэрэгжилт болон Усны багуудын гишүүдтэй 
уулзаж, хаягдал ус цэвэрлэх төв байгууламжийг шалгасан.  

51 зорилтоос, 2012  оны 9-р сарын Шалгалтын үеэр нийт 16 нийцэмжгүй байдлыг 
баримтжуулсан болно. Эдгээр 16-аас, 2013 оны 4-р сарын Шалгалтаар 7 нь нээлттэй 
хэвээр байсан. 2013 оны 4-р сарын Шалгалтаар шинээр нэг нийцэмжгүй байдал илэрсэн 
(WR14-a зорилттой холбоотойгоор). 2013 оны 4-р сарын байдлаар нийт 8 нийцэмжгүй 
байдал нээлттэй хэвээр байна.  

4.2.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 оны 9-р сарын байдлаар  ил уурхайн баруун талд болон Ундай голын эргэн тойронд 
байрлах ажиглалтын худгуудын усны статик түвшин ил уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл 
ажиллагаанаас шалтгаалж, буурч байгаа чиг хандлага ажиглагдсан. Тэр үед “Уурхайн 
ойролцоох гидрогеологийн нөхцөл байдал” гэсэн нэртэй гол тайлан мэдээ гараагүй байсан. 
Энэ тайлан мэдээг 2013 оны 2-р сард дуусгасан. Энэ тайлан мэдээ болон одоогийн 
ажиглалт, мониторингийн өгөгдөл мэдээлэл УЛТ доторх Ундай голын эргэн тойрны сав 
газрын усны статик түвшинд Төсөлтэй холбоотой нөлөөлөл учирч байгааг 
баталгаажуулсан. Ил уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны улмаас гүний усны 
хоолой доошилсон.“Уурхайн ойролцоох гидрогеологийн нөхцөл байдал” тайлан мэдээнд 
одоо байгаа гүний усны хоолойг ил уурхайгаас баруун өмнө, хойд талын өнцгөөс ~ 1 км , 
~1.6 км зайд тус тус байгаа гэж дурдсан. Гүний усны хоолойн хойд талын хил нь Ундай 
голын гольдролыг өөрчлөх ухалтын ханаас урагшаа ойролцоогоор 1 км-ын зайд байгаа 
болно.  

Саяхнаас Ундай голын усны сав газар болон холбоотой дэд сав газруудад (баруун, төвийн, 
зүүн талын) усны түвшинд байгалийн жам ёсны хувирал өөрчлөлт гарсан. 2010 оны 9-р 
сараас 2012 оны 8-р сарын хооронд Уурхайн ойролцоо, Ундай голд ямар нэгэн үер 
болоогүй. Тиймээс усны түвшин аажмаар буурсан бөгөөд ялангуяа, 2011 онд дунджаас 
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бага хур тунадас бууснаас болж, усны түвшин буурсан нь ажиглагдсан. Ил уурхайн 
баруун тал болон Ундай голын эргэн тойрны ажиглалтын худгуудын усны түвшин 
буурсаар байгаа бөгөөд эдгээр бууралтыг ил уурхайг өргөжүүлсэнтэй холбоотой гэж үзэж 
байгаа болно. 

УНЭҮМТ-д тусгасан Төслийн зорилтуудад Ундай голын газрын гүний хөрсний урсацад 
нөлөөлөл үүссэн үед авч хэрэгжүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ байгаа болно 
(WR05-g). Өөр бусад зорилтуудад  Ундай голын гүний хөрсний тогтолцоонд учирч 
болзошгүй нөлөөллийг бууруулах инженерийн эцсийн шийдлийг хэрэгжүүлэх тухай 
тусгасан байдаг (WR14-a болон WR15-a). Сумын засаг даргын зөвшөөрөл ( газар ашиглах 
зөвшөөрөл) хойшлогдсоны улмаас Төсөл Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төслийг 
бүхэлд (Инженерийн эцсийн шийдэл) нь хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа болно. Зөвшөөрөл 
байхгүйн улмаас УЛТ-н гадуур барилгын ажил хийж болохгүй болно. Энэ зөвшөөрлийн 
асуудлын улмаас, УЛТ дотор Төсөл барилгын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд гадаргын болон 
гүнийн усны урсацыг өөрчлөн ил уурхайг тойруулах байсан Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төслийг өөрчилсөн. Өөрчилсөн зураг төслийг “Ундай голын хэсэгчлэн өөрчлөх, 
хамгаалах төсөл” гэж нэрлэж байгаа болно. Төсөлд шаардлагатай Газрын зөвшөөрөл 
олгогдсон  үед Ундай голын гольдролыг өөрчлөх  төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг УЛТ-н 
гадна хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.  

2013 оны 4-р сарын Шалгалтаар, БДБОНЗ Ундай голын хэсэгчлэн өөрчлөх, хамгаалах 
төслийн УЛТ доторх барилгын ажил явагдаж байгааг ажигласан. Ундай голын газрын 
гүний урсацыг хойд талын ухалт хийсэн өндөрлөгийн налуугаас нь газрын гүний шугам 
хоолойгоор дамжуулан шавхаж, УЛТ-н урд тал, Бор Овоо булагийг шилжүүлэн 
байрлуулах газрын хойд талд Ундай голын хөрсний гадарга руу ил шланг хоолойгоор 
дамжуулан хийж байгаа болно.Үерийн ус дамжуулах суваг Ундай голын хэсэгчилсэн 
тохируулга болон хамгаалалтын төслийн хүрээнд болзошгүй үерийн усыг  ойрхон байрлах 
“Баруун Салаа” руу дамжуулах (Зураг 4-1- 4-3) бөгөөд тэндээс үерийн ус УЛТ-н доод далд 
орших Ундай гол руу нийлнэ. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд, Ундай голын гүний болон 
гадаргын урсац ил уурхайн нөлөөллийн бүсийг тойрон гарах юм. 
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Зураг 4-1  Ундай голыг өөрчлөх болон хамгаалах төслийн барилгын ажил явагдаж 
байгаа нь (далан ухах ажил) 

 

Зураг 4-2 Ундай голын гүний усны урсацыг газар доорх шугам хоолойгоор дамжуулан 
хойд талын ухалт хийсэн далангаас урсгаж, ил уурхайн бүтээн 
байгуулалтын нөлөөллийн бүсийг тойруулна ( гүн ухсан газар)  
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Зураг 4-3 Ундай голын гүний урсацын усыг ил шланг хоолойгоор дамжуулж, УЛТ-н 
урд тал руу урсгана.  

 

Тэмдэглэл: Урд талын ухсан хананы ажлыг хийж дуусгасны дараа, энэ урсац УЛТ доторх 
Ундай голын хөрс рүү шууд урсана. Шилжүүлэн байрлуулсан Бороо овоогийн булаг цаана 
нь харагдаж байна. 

Эхний гидрогеологийн загварчлалын хамгийн багаар тооцсон тооцоогоор ил уурхайн олон 
жилийн ашиглалтын явцад ойролцоогоор 1 метрийн гүнтэй хонхор газар ил уурхайгаар 10 
хүртэл км-ын зайд үүснэ. Энэ хэмжээний түвшний багасалт аажмаар баригдсан ухалт 
хананаас давж гарна. Төлөвлөсөн загварчлын шинэчлэл, гүний усны ажиглалт 
мониторинг, нарийвчилсан концепчилэлийн үр дүнд усны түвшний багасалтын хэмжээг 
илүү нарийн тодорхойлж, нөхцөл байдалд зохицуулсан менежментийн аргыг (жишээ нь, 
хэрвээ усны түвшний бууралт барьсан ухалт-хананаас давж гарах тохиолдолд) хэрэглэнэ. 
Ойрын хугацаанд өгөршиж, хагарсан үндсэн чулуулаг болон ил уурхай болон Ундай 
голын гольдролын өөрчлөлт хийх газраас хойшоо орших байршлын хооронд нэмэлт 
ажиглалт, мониторингийн цэгүүдийг байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд эдгээр нь ил 
уурхайтай холбоотойгоор өөрчлөгдөж байгаа усны гүний түвшний бууралтын радиусын 
талаар мэдээлэлийг өгөх юм. Ундай голтой урсац нийлэхээс өмнө болон дараа нь нийлэх 
хатаалтын сувгуудын дагуу уурхайд ойролцоо газар өгөршиж, хагарсан үндсэн чулуулаг 
болон хөрсөнд нэмэлт зургаан ажиглалтын цэгийг байрлуулна. Эдгээр нэмэлт ажиглалт, 
мониторингийн цэгүүд нь одоо байгаа ажиглалт, мониторингийн худгийн сүлжээтэй 
хамтдаа Төслийн зүгээс Ундай голын тогтолцоонд үзүүлж болох аливаа нөлөөллийн 
талаар ажиглалт, мониторинг хийх боломжийг олгох юм. 

Бор Овоогийн булаг нь УЛТ-н хашаан дотор байрладаг учраас малчдын усны эх үүсвэр 
байхаа болино. Бор Овоогийн булгийг шилжүүлсний нөлөөллийг бууруулах  арга хэмжээг 
УЛТ-н урд талд Бор Овоогийн булгийг орлох булгийг бий болгосноор авсан (Зураг 4-4). 
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Бор Овоогийн булгаас урагшаа ойролцоогоор зургаан км-ын зайтай байрлах малчны 
худаг, булаг болох Хөх Хад буюу урсацын доод талд орших малчны худгийн эх үүсвэрт 
ил уурхай ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй болно. УНЭҮМТ-нд Төсөл УЛТ-аас урагшаа 500 гаруй 
метрийн зайтай, Бор Овоогийн булгийн төрх байдал, хэмжээ, усны чанар, хүртээмжтэй 
байдлыг дуурайсан байнгын усны эх үүсвэрийг байгуулах зорилтыг тавьсан билээ (WR16-
a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 4- 4 УЛТ-с урагшаа, Ундай голын сав газар дотор байрлах Бор Овоогийн шилжүүлсэн булаг 
(Дээд тал).  
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Тэмдэглэл: Ундай голын гүний урсацын усыг шланг хоолойгоор гадарга дээр гаргаж 
байгаа нь харагдаж байна. Энэ гадаргын ус Ундай голыг хэсэгчлэн өөрчлөх болон 
хамгаалах төсөл хэрэгжиж дуусах үеэр байхгүй байна. Зургийн зүүн дээд талд 
ажиглалт, мониторингийн цэгүүд харагдаж байна. 

Шаардлагатай газар ашиглах зөвшөөрлийг сумын засаг дарга өгөөгүй байгаа учраас 
одоогийн байдлаар Төслийн зүгээс Ундай голын гольдролыг өөрчлөх-эцсийн зураг төслийн 
дагуу УЛТ-н гадна талд барилгын ажлыг хийж чадахгүй байгаа. Гэхдээ Бор Овоо булгийг 
орлуулах булаг байгуулаад нэлээд хугацаа өнгөрч байгаа бөгөөд Бор Овоогийн булгийг 
шилжүүлсний эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг авч байгаа. Тиймээс  Бор Овоогийн 
булгийг орлох булгийн анхны зураг төсөл (SMEC компанийн  Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төсөл-нарийвчилсан зураг төслийн тайлан) болон Бор Овоогийн түр хугацааны 
булгийн хооронд харьцуулалт хийж, түр булаг нь экосистемийн үйлчилгээ болон амьтдын 
нөөц, хэрэглээ болохын хувьд зорилгоо биелүүлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах 
хэрэгтэй. 

УНЭҮМТ-ын зорилтын хувьд  Бор Овоогийн булагт үзүүлэх WR02-c нөлөөллийг түр 
хугацааны булаг байгуулах замаар бууруулсан хэдий ч дээр дурдсан энэ аргачлалын үр 
дүнтэй байдлын талаар асуултууд байгаа болно. Эдгээр зорилтууд  (WR16-a болон 
WR02-c) ангилал III-ын нийцэмжгүй байдал хэмээн нээлттэй үлдэж байгаа болно. 

Зорилтууд WR5-g, WR14-a, болон WR15-a-ын хувьд, зөвшөөрөл авч чадаагүй байгаа 
учраас УЛТ-н гадна талд барилгын ажил явуулж болохгүй байгаагаас одоогийн байдлаар 
Ундай голын хөрсний тогтолцоонд учрах нөлөөллийг бууруулах эцсийн инженерийн 
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шийдлийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй байгаа болно. Хэдийгээр, Ундай голыг хэсэгчлэн 
өөрчилж, хамгаалах төсөл нь анхны төлөвлөж байсан Ундай голын гольдролыг өөрчлөх 
төсөл - Нарийвчилсан зураг төслийн тайланд байсан олон бүрдэл хэсгүүдийг агуулж 
байгаа боловч “хэсэгчилсэн өөрчлөлт” төсөл урт удаан хугацаанд хэвээр байх магадлалыг 
судлан үзэх шаардлагатай. Цаашид, гүний хөрсний урсацыг гадарга руу гаргаж байгаа 
одоогийн нөхцөл байдал (2013 оны 9-р сар гэхэд зогсоохоор төлөвлөж байгаа) ууршилтын 
алдагдал, усны чанар муудах (жишээ нь давс хужиртай болох г.м) зэрэг хүчин зүйлээр 
дамжуулан Ундай голын тогтолцоонд нөлөө үзүүлэх эрсдэлийг бий болгож байгаа болно. 
БОННҮ-г бэлтгэж байх үед Ундай голыг хэсэгчлэн өөрчлөж, хамгаалах төслийг 
хэрэгжүүлэх талаар тооцож үзээгүй учраас эдгээр боломжит эрсдлийг БОННҮ дээр 
үнэлээгүй болно. Эдгээр зорилтууд (WR5-g, WR14-a, болон WR15-a) Ангилал III-ын 
нийцэмжгүй байдалд хамрах бөгөөд нээлттэй байгаа болно. 

Ундай голыг хэсэгчлэн өөрчилж, хамгаалах төслийн хүрээнд үргэлжлэн явагдаж байгаа 
ажлын үр дүнд гадаргын болон гүний урсац нь ил уурхайн өргөжилтийн улмаас бий 
болсон гүнзгий нүх бүхий бүсийг тойрон гарна. Гэхдээ Уурхайн ойролцоох гидрогеологийн 
нөхцөл байдал тайланд УЛТ-н ашигт малтмалын өрөмдлөгийн худгууд нь хоорондоо 
гүний хөрс, өгөршилд орсон үндсэн чулуулаг, үндсэн чулуулагаар холбогдсон ус 
агуулагч, дамжуулагч гэдгийг дурдсан байдаг. Усны нөөц эх үүсвэрийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд усны түвшин болон усны багасалтын хувь хэмжээ тооцоолж байсан 
түвшнээс ихээхэн давж гарах тохиолдолд өөр бусад ямар нэмэлт эрсдлийг бууруулах үйл 
ажиллагааг авах шаардлагатай байгааг тодорхойлох зорилгоор худгуудыг дахин үнэлэх 
зорилтыг тусгасан  (WR-05e) болно. Гэхдээ тус тайлангийн зөвлөмжөөр Ундай голын 
хөрсний урсацын алдагдлын эрсдлийг бууруулах зорилгоор эдгээр өрөмдлөгийн 
худгуудыг шавардаж битүүмжлэх шаардлагатай болно. Одоогоор шавардаж 
битүүмжлээгүй байгаа бөгөөд тиймээс энэ зорилт Ангилал II-ын нийцэмжгүй байдалд 
хамрах бөгөөд  нээлттэй үлдэж байгаа болно. 

УНЭҮМТ-д түр барилгын усан хангамжийн өрөмдлөгийн нүхнүүдийг тус тусад нь 
үнэлгээ хийж, нөлөөлллийн хүрээнд гуравдагч талууд буюу зэрлэг ан амьтдын ашигладаг, 
одоо байгаа булаг/өрөмдлөгийн худгууд ороогүй гэдгийг баталгаажуулах  зорилт (WR-
05b) тусгагдан орсон байдаг. 2012 оны 9-р сарын байдлаар шинэ нисэх буудлын 
ойролцоох малчдын худаг болох Халив, Шавагт-1-ын усны тогтмол буюу статик түвшин  
буурсан байсан. Шинэ нисэх онгоцны буудлын ойролцоо байрлах түр худгууд болох  
OTCO2P болон OTCO4P түр усан хангамжийн худгуудаас ус авч ашиглаж байгаагаас 
дээрх усны усны түвшин буурсан байх магадлалтай гэж үзэж байгаа болно.  

УНЭҮМТ-д Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт  (OT-ГС) хүртэл Зам болон Гүний Хоолойн 
шугам хоолойг барихад шаардлагатай усыг малчдын ашигладаг худгуудаас гүнзгий, ус 
тэнцэл зүйн хувьд тусдаа усны нөөц эх үүсвэр, сангуудаас авна гэсэн зорилт (W- 05c) 
тусгагдсан болно. 2012 оны 9-р сарын байдлаар Сухай, Овоо цав, Суурийн шаваг зэрэг 
Гүнийн хоолойн усны шугам хоолойн ойролцоох малчдын худгуудын усны түвшин, тус 
шугам хоолойноос хол орших хяналтын бүлэг худгийн 2011 оны усны түвшинтэй 
харьцуулахад буурсан байсан. Мөн OT-ГС дэд бүтцийн зурвасын дагуух малчдын худгийн 
усны түвшин мөн буурсан нь ажиглагдсан байна. 

Төслийн зүгээс Шавагт-1, Сухай, Овоо цавын худгийн усны түвшний бууралтыг эдгээр 
хуучин худгууд нарийн ширхэгтэй тунамалаар дүүрч, усны нөхөн сэргэгдэх хэмжээ, 
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шүүлтүүрд сөргөөр нөлөөлснөөс болсон гэж үзсэн. Сухайн малчны худгийг  2011 оны 
худгийн сэргээн засварлах хөтөлбөрт хамруулсан (сэргээн засварласнаар хур тунадастай 
үед худгийн ус амархан нөхөн сэргээгдэх боломжтой болно).Статик усны түвшний 
өгөгдөл мэдээллээр, худгийг сэргэн засварласны дараагаар заримдаа усны түвшин буцан 
сэргэдэг нь харагдсан. Гэхдээ энэ байршлын одоогийн усны түвшин олон жилийн дундаж 
хэмжээ түвшнээсээ бүр бага байгаа билээ. Статик усны түвшин урт удаан хугацаанд 
аажмаар улам бүр багасаж байгаа үзэгдэл Шавагт-1 болон Овоо цав худгууд дээр 
ажиглагдаж байгаа бөгөөд эдгээр худгуудын усны түвшингийн бууралт энэ чиг хандлагаас 
болсон гэж үзэж байгаа болно. Дээрх хоёр худгийг аль алийг нь сэргээн засварлаагүй 
болно.  

БДБОНЗ дээрх худаг ус дарагдаж, дүүрсний улмаас зарим малчдын худгийн усны түвшин 
буурч байгаа чиг хандлага гараад байна гэдгийг батлах боломжгүй байсан. Жишээ нь, 
хэдийгээр 2011 он сэргээн засварласан боловч Сухайн худгийн статик усны түвшин 
түүхэн хэмжээнээс бага хэвээрээ байгаа болно. Худгууд ерөнхийдөө өөр өөр малчин, 
оролцооны аргад тулгуурласан мониторингийн хөтөлбөр (ОАТМХ) болон Оюу Толгойн 
мониторингийн нэртэй байгаа нь үнэн бодитой өгөгдөл мэдээлэл, үйл ажиллагааны 
мэдээлэл авахад хүндрэлтэй байдлыг бий болгож байна. ОАТМХ-т Сухай гэсэн нэртэй 
хоёр худаг байгаа бөгөөд нэг нь Оюу Толгойн нэр томьёонд Сухай гэсэн нэртэй байгаа 
бөгөөд энэ худгийг малчид Төмөрхутаг гэж нэрлэдэг байна. Дээр нь өгөгдөл мэдээлэлд 
асуудал байгаа нь ил байсан бөгөөд, жишээ нь  Шавагт-1 худгийн өгөгдөл мэдээлэлд  2010 
оны 2-р сараас өмнөх Шавагт-2 худгийн өгөгдөл мэдээллийг оруулсан байсан. Цаашлаад 
Шавагт-1 худгийг ОАТМХ-д Заарахт гэж дурдсан бол малчид Мэндбаяр гэж дурдсан 
байсан. 

Төслийн зүгээс бүс нутгийн хур тунадас хэмжигч багаж хэрэгслийг худалдаж авахаар 
төлөвлөж байгаа бөгөөд 2013 он гэхэд Гүний хоолой, Оюу Толгойн сав газар 
суурилуулахаар төлөвлөж байна. Эдгээр багаж хэрэгслийг авснаар, статик усны түвшний 
чиг хандлагыг хур тунадасны чиг хандлагатай уялдуулан авч үзэхэд тус дөхөмтэй болох 
юм. 

БДБОНЗ бүх худгуудад стандарт нэршил өгөхийг зөвлөж байна. Түүнчлэн, малчдын 
худгуудад үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн мониторинг болон усны түвшин буурч байгаа 
чиг хандлагыг шалгаж судлах, эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагааны бичиг 
баримтжуулалт (жишээ нь, Овоо цав малчдын худгийн статик усны түвшин тогтмол буурч 
байгаа) зэрэгт илүү их анхаарал хандуулах шаардлагатай. Түүнчлэн, усны түвшний чиг 
хандлагын шинжилгээнд тус нэмэр болох хур тунадас хэмжигч нэмэлт багаж хэрэгслийг 
худалдаж авах шаардлагатай бөгөөд Төсөл энэ талаар төлөвлөж байгаа болно. Шавагт-1, 
Сухай болон Овоо цавын малчдын худгийн баримтжуулсан усны түвшний бууралтын 
учир шалтгааныг нарийвчлан судалж, Төслийн барилгын үйл ажиллагаанаас сөрөг нөлөө 
учраагүй гэдгийг эцсийн байдлаар баттай харуулж батлах хэрэгтэй болно.Одоогийн 
байдлаар БДБОНЗ бүх түр барилгын усан хангамжийн усан хангамжийн худгууд одоо 
байгаа малчдын худгуудад нөлөөлөөгүй гэдгийг батлах боломжгүй бөгөөд WR05-b болон 
WR05-c зорилтууд ангилал II-ын нийцэмжгүй байдлаар нээлттэй хэвээр үлдэж байгаа 
болно. 

УНЭҮМТ-д төслийн тавьсан зорилтуудад хоорондоо гүехэн болон гүний усан сангийн 
холбоотой худгуудийн ашиглалтыг зогсоох асуудал орсон байсан (WR09-d). Хайгуулын 
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худгууд болох CGHW4x6, GHW5x1, GHW6x1, GHW14x1, GHEB-08, болон GHEB-02 дээр 
усны түвшний уналт ажиглагдаж, эдгээр байршлын усан сангууд Гүний хоолойн усан 
сантай холбоотой гэдгийг харуулсан. Ханбогд сумын засаг даргын зөвшөөрөл хүлээгдэж 
байгаагаас Төсөл эдгээр худгуудын ашиглалтыг зогсоох үйл ажиллагааг явуулах 
боломжгүй байгаа болно. Эдгээр худгуудыг ашиглалтаас гаргах хувилбаруудыг 
судлуулахаар 2013 оны 3-р сард Ханбогд сумын Засаг дарга ажлын хэсэг байгуулсан. 
Түүнчлэн дээр дурдсанчлан, УЛТ-н худгууд нь хоорондоо хөрс, өгөршиж, бутарсан 
үндсэн чулуулагаар холбогддог бөгөөд “Уурхайн ойролцоохь Гидрогеологийн  нөхцөл 
байдал” тайлангийн зөвлөмжийн дагуу эдгээр худгийг шавардаж, засварлах шаардлагатай. 
Энэ шавардлагын ажлыг хийгээгүй байгаагаас, зорилт WR09 нь Ангилал II-ын 
нийцэмжгүй байдалд хамаарч, нээлттэй  хэвээр байна. 

УНЭҮМТ-ын зорилт WR10-a нь барилгын үе шатанд агуулга багатай хүдрийн хаягдлын 
овоолгыг Барилгын үе шатны Хаягдлын менежментийн Төлөвлөгөөнд (Бүлэг D8) дурдсан 
аргачлалын дагуу зохион байгуулж, ажиллах явдал юм. БОННҮ-н Бүлэг D8-д  далд 
уурхайн босоо амыг барьж байгуулах үед гарсан чулуулгийг овоолж, хүдрийн механизмд 
нийлүүлэхээр тусгасан. Гэхдээ Төслийн зүгээс одоогийн байдлаар энэ нь боломжгүй гэж 
үзэж байгаа бөгөөд энэ материалыг хамгийн үр ашигтай ашиглах хувилбар нь хаягдал 
хадгалах байгууламжийн Z бүс буюу дотоод даланд ашиглах явдал юм. Босоо ам № 1 дээр 
Хүчил үүсгэх боломжтой (ХҮБ) болон Хүчил үүсгэдэггүй  (ХББ) хэмээн ялгах талаар 
зарим нэг арга хэмжээг авсан бөгөөд Босоо ам № 2 дээр ийм үйл ажиллагаа явуулаагүй. 
Эдгээр овоолго нь байгалийн шавар дээр байрлаж байгаа бөгөөд тусгаарлагч далангаар 
хамгаалагдаж, шүүрэл гарч байгаа эсэхийг тогтмол шалгадаг (өнөөдрийн байдлаар ямар 
нэгэн шүүрэл ажиглагдаагүй).  

Босоо ам №2 –ын овоолгыг Хүчил үүсгэх боломжтой гэсэн нөхцлөөр авч үзэн, Босоо ам № 
1 болон № 2-ын овоолгын материалыг  Хаягдал хадгалах байгууламжийн Хүчил үүсгэх 
боломжтой нөхцөл бүхий тохиромжтой бүсүүд буюу үндсэн Хүчил үүсгэх боломжтой 
хаягдал чулуулгийн овоолго руу шилжүүлэн байрлуулахыг зөвлөж байна. Нарийвчилсан 
хүчил/суурийн тооцоо болон Цэвэр хүчлийн үүсэлтийн шинжилгээн дээр үндэслэж, 
нэмэлт баталгаажуулалтын дээжийг авахыг зөвлөж байна. Дээрх WR10-a зорилт нь 
Ангилал III-ын нийцэмжгүй байдалд хамаарах бөгөөд нээлттэй хэвээр үлдэж байна. 

4.2.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотой Усны менежментийн талаар ямар нэгэн ажиглалт байгаагүй 
болно. 
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5.0 АЖИЛЛАЖ, ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ОРЧИН 

5.1 АЖИЛЧДЫН БАЙР ОРОН СУУЦ  

5.1.1 Төслийн стратеги 

БОННҮ болон БОНМТ-д Төсөл дээр ажиллах ажилчид болон ажилчин бус хүмүүсийн 
орон сууц, байрны асуудлыг (ОУСК ҮАС2 болон ЕСБХБ ҮАШ2-т тодорхойлсны дагуу) 
тусгасан болно. БОННҮ Бүлэг C8, Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө (Бүлэг D17) 
Хүн амын шилжилт суурьшилтын менежментийн төлөвлөгөө (Бүлэг D16)-д ажилчдын 
орон сууц, байртай холбоотой зорилтуудыг тусгасан байдаг. Эдгээр төлөвлөгөө нь ҮАС2 
болон ҮАШ2 болон ОУСК/ЕСБХБ-н Ажилчдын орон сууц, байрны талаарх удирдамж 
зэргийг оролцуулсан Томоохон зээлдэгчдийн Байгаль орчин, Нийгмийн стандартуудад 
нийцэж байгаа болно.  

Ажилчдын орон сууцны талаар Төслийн стратеги Барилгын ажлын үе шатанд хувирч 
өөрчлөгдсөн. Эхэндээ Томоохон зээлдэгчдийн байгаль орчин, нийгмийн стандартын дагуу 
ихээхэн хэмжээний орон сууцны байр, барилгыг Төслийн хашаан дотор барьж байгуулна 
гэж төлөвлөж байсан. Гэтэл гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд Төслийн хашаанаас гадна хэд 
хэдэн кэмпийг барьж байгуулсан бөгөөд эдгээр нь бүгд холбогдох Байгаль орчин, 
нийгмийн стандартын дагуу барьж байгуулагдаагүй болно. 

Тодруулбал 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар Ханбогд сумын төвд байрлах CIS гэрээт 
гүйцэтгэгч компанийн кэмп дээр эдгээр стандартуудтай нийцэхгүй байгаа явдал гарсан 
болно. Илэрсэн эдгээр нийцэмжгүй байдал дээр үндэслэн, Төслөөс нийцэмжгүй байгаа 
кэмпийг хааж,  ОУСК/ЕСБХБ-н ажилчдын орон сууцны талаар зөвлөмжийг оролцуулсан 
Байгаль орчин, нийгмийн стандартуудад нийцсэн нийцсэн шинэ сууцыг Төслийн хашаан 
дотор байгуулсан болно. Эдгээр шинэ байгууламжийг шалгалтын баг шалгаж, стандарт 
шаардлагуудыг хангаж байгааг баталгаажуулсан болно. 

5.1.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар өмнө нэг нийцэмжгүй байдал 
хаагдсан нь баталгаажиж, шинээр нийцэмжгүй байдал илрээгүй болно. 

Доор бодит ажиглалтыг хураангуйлан үзүүлсэн бөгөөд ажиглалтуудыг нийцэмжгүй 
байдалтай холбоотой ажиглалтууд, ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд гэж хуваан 
авч үзсэн болно. 

5.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 онд  CIS компанийн ажилчдын орон сууцтай холбоотой нийцэмжгүй байдал болон 
Гэрээт гүйцэтгэгчдийн орон сууцтай холбоотой нийцэмжгүй байдал ихээхэн сайжирч, 
Томоохон зээлдэгчдийн байгаль орчин, нийгмийн стандартуудтай бодитойгоор зөрчилдөж 
байгаа явдал байхгүй болсон байна. 2012 оны 9-р сарын бүхий л нийцэмжгүй байдал одоо 
хаагдсан байна.Төслөөс CIS гэрээт гүйцэтгэгч компанийн Ханбогд сумын төвд байдаг 
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кэмпийг хааж, эдгээр ажилчдыг Төслийн талбайд шинээр байрлах гэр кэмпэд шилжүүлэн 
байрлуулахаар төлөвлөж байна. Эдгээр шинэ кэмп байгууламжууд нь хол зайтай, угаалгын 
өрөөний тоо зэрэгтэй холбоотой өмнөх асуудлуудыг шийдвэрлэж, угаалга, амралтын орчны 
хүртээмжийг сайжруулах юм. Ингэж нүүлгэн шилжүүлснээр ажилчдыг өдөр тутам 
Ханбогдоос уурхай руу тээвэрлэх шаардлагагүй бөгөөд ингэж явах нь Эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны үр дагавар буюу ядарч цуцдаг гэж тодорхойлогдсон байсан. 

5.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

Ажилчдын орон сууцны нягтрал өндөр байгаа бага албан тушаалын ажилтнууд буюу 
үйлчилгээний ажилтнуудын хувьд нэг гэрт дөрвөн хүн байрлаж байна. Сайтын гэр 
кэмпийн гэрүүд нь цэвэрхэн, тав тухтай бөгөөд орон нутгийн стандартад нийцсэн байдаг. 
Гэсэн ч жижиг сууцанд олон ажилчид амьдарсан хэвээр байна. Байгаль орчин, нийгмийн 
стандартаар нийтийн байр, сууцыг аль болохоор бага ашиглахыг зорьдог. Төсөл 
тогтвортой ажиллах Ашиглалтын үе шатанд шилжин орсноор орон сууцанд байрлах 
ажилчдын нягтшилыг аль болох багасгах чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллах шаардлагатай.  

5.2 АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА  

5.2.1 Төслийн стратеги 

Төслийн барилгын үе шатанд Ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах олон 
менежментийн төлөвлөгөө болон өөр бусад бичиг баримтуудыг (БОННҮ болон БОНМТ-
уудад тусгасан) хэрэгжүүлсэн бөгөөд эдгээр нь Төслийн байгаль орчин, нийгмийн 
стандартуудтай нийцэж байгаа болно. Эдгээр бичиг баримтуудад дараахь байдлаар 
харуулав.Үүнд: 

 Оюу Толгойн Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө; 

 Тээврийн Менежментийн төлөвлөгөө; 

 Онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах болон бэлэн байдлын 
төлөвлөгөө; 

 Инженерийн зураг төсөл, гүйцэтгэл, удирдлагын Гэрээт гүйцэтгэгч Флуор 
компанийн хэрэгжүүлдэг Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны 
менежментийн тогтолцоо; 

 Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн 
төлөвлөгөө; 

 Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн 
хөтөлбөр;  

 Аюултай бодис, материалын менежментийн төлөвлөгөө. 

Ашиглалтын үе шатанд шилжих үеэр Оюу Толгойн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчны менежментийн тогтолцоог үргэлжлүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлжихэд 
дээрхийг нэмэлт байдлаар ашигласан болно. Төсөл нь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
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хүчтэй соёлтой бөгөөд бүрэн хүч чадлаараа ажиллах эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
менежментийн тогтолцоог бий болгоход ихээхэн ололт амжилт гаргаад байна. 

5.2.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад, БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Өмнө нь 2012 оны 9-р сард илрүүлсэн ажлын байрны эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаатай холбоотой нэгэн нийцэмжгүй байдал нээлттэй хэвээр байна. 2013 
оны 4-р сарын шалгалтаар нэг шинэ нийцэмжгүй байдал илэрсэн.  

Доор бодит ажиглалтыг хураангуйлан үзүүлсэн бөгөөд ажиглалтуудыг нийцэмжгүй 
байдалтай холбоотой ажиглалтууд, ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд гэж хуваан 
авч үзсэн болно. 

5.2.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

ЭМААБО-ны менежментийн тогтолцоог барилгын бүх үйл ажиллагааны чиглэлээр 
хэрэгжүүлж байгаа болно. Гэсэн хэдий ч, тус тогтолцооны үр дүнтэй байдал бүх чиглэлд 
тодорхой харагдахгүй байгаа болно. Уурхайд ажиллах үеэр Далд уурхайн бүтээн 
байгуулалтын үйл ажиллагаатай танилцах үед аюулгүй ажиллагаатай холбоотой дараахь 
зүйлүүд ажиглагдсан.Үүнд: 

 Гал унтраагуурыг авч хэрэглэхэд амар биш байсан болон огт байхгүй байсан ;  

 Онцгой нөхцөл байдлын үед хэрэглэх шүршүүр болон нүд угаагуурыг ашиглахад 
саад бэрхшээлтэй болон зохих ёсоор ажиллахгүй байсан;  

 Дизель түлшний цорго хошуу түлш алдаж байсан бөгөөд газар дизель түлш 
асгарсан байсан. 

ЭМААБО-ны Менежментийн тогтолцооны хүрээнд эдгээрийг шийдвэрлэсэн бөгөөд 
дараах зүлйсийг тогтоосон болно.Үүнд: 

 Таних тэмдгийн тогтолцоо өөрчлөгдсөнөөс гал унтраагчийн байршлыг шалгаагүй 
байсан ; 

 Аюулгүй ажиллагааны шүршүүр болон нүд угаагчийг зохих ёсоор ажиллахгүй 
байгааг мэдээлээгүй бөгөөд тиймээс хуваарьт засвар үйлчилгээнд оруулаагүй 
байсан; 

 Дизель түлшний цорго хошуу түлш алдаж (Зураг 5-1 –ыг үзнэ үү)  байсан талаар 
шалгалт ирэхээс хоёр өдрийн өмнө мэдэгдсэн боловч энэ газрыг хариуцсан хүн 
шалгалтын хуудсанд буруу байдлаар гарын үсэг зурсан буюу үйл ажиллагааг хийж 
гүйцэтгэсэн гэсэн утгыг өгсөн.  

 
Хэдийгээр хэрэгжилт болон хүсэн хүлээж байгаа үр дүнд хүрэх ололт амжилтыг 
баталгаажуулах дотоод шалгалтын тогтолцоо байгаа боловч аюулгүй нөхцөл байдлыг 
хангалттай хянах хэмжээний байж чадахгүй байна. Далд уурхайд хийсэн ажиглалт дээр 
үндэслэн  уурхайн зүгээс мониторингийг баталгаажуулах тогтолцоонуудыг шалгаж, 
шаардлагатай засаж сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг тусган 
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хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.Үүнд Редпат зэрэг  гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулсан 
Гэрээт гүйцэтгэгчдийн ЭМААБО-н менежментийн тогтолцоог багтаан оруулсан байх 
шаардлагатай. Энэ зүйл Ангилал II-ын үл хэрэгжилтийн нээлттэй байдал хэвээр үлдэж 
байгаа болно. 

Зураг 5-1  Газрын гүний  үйл ажиллагааны үеэр шатахуун алдагдсан нь 
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Өмнөх шалгалтуудаар, Төслийн зорилтуудад (CHSS1, CHSS6e) заасан ажлын байрны 
өвчлөлд өртөх магадлалтай бүх хүмүүст зориулсан Ажлын байрны эрүүл мэндийн 
менежменттйн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээгүй байсан нь илэрсэн. 2013 оны 4-р сарын 
шалгалтаар уурхайн ажлын байрны эрүүл мэндийн байгууламжийг барьж байгуулахад 
ихэц гаргаж, шаардлагатай бүх оношилгооны тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан байсан. 
Ажлын байрны өвчлөлд өртөх эрсдэлтэй ажилчдыг Хүний нөөцийн (ХН) хэлтсээс 
эмнэлгийн тандан оношлогоонд хамруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тоног  
төхөөрөмжийг суурилуулж, ашиглалтанд хүлээн авч, тохируулсны дараа  спирометр 
болон аудиометр зэрэг оношлогооны багаж хэрэгслээс авсан мэдээллийг тус хөтөлбөрт 
тусган оруулах юм. 2012 оны 9-р сараас хойш ихээхэн амжилт гарсан хэдий ч, өмнөх 
шалгалтуудын дүгнэлтүүдийг бүрэн хаах болоогүй байгаа бөгөөд тиймээс Ангилал II-ын 
үл хэрэгжилт нээлттэй хэвээр байна. Тиймээс, оношлогооны тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулж, хүлээн авах болон ашиглалт зэргийг 2013 онд БДБОНЗ-ийг баталгаажуулах 
шаардлагатай болно. 

5.2.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар Ажлын байрны эрүүл мэнд болон ОУАҮСТП-тай 
холбоотой ямар нэгэн хаагдаагүй болон шинээр илэрсэн дүгнэлт байгаагүй болно. 

5.3 АЖЛЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ БОЛОН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТ 

5.3.1 Төслийн стратеги 

БОННҮ болон БОНМТ-д Ажилчид болон ажлын нөхцөлтэй холбоотой төслийн боломжит 
нөлөөлөл болон менежментийн төлөвлөгөөг тусгасан болно. Эдгээр боломжит нөлөөллийг 
БОННҮ-н C8  Хүн ам, шилжин суурьшилт, С12 Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, аюулгүй байдал CHSS болон Бүлэг C9 Хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг бүлгүүдэд 
тусгасан болно. Шууд болон шууд бус хөдөлмөр эрхлэлт, ажилчид, ажилчин бус зэргийн 
нөлөөлөлийг  ОУСК-ын Үйл ажиллагааны Стандарт (ҮАС2) “ Ажиллах хүч болон ажлын 
орчин” болон ЕСБХБ-н Үйл ажиллагааны шаардлага 2 (ҮАШ2), “Ажиллах хүч ба шилжин 
суурьшилт”  зэрэгт заасны дагуу судалсаны дээр тусгасан болно.  

Төслийн зүгээс төслийн нутаг дэвсгэрийн ажиллах хүч, ажлын нөхцөлд үзүүлж болзошгүй 
томоохон нөлөөллийн талаар БОННҮ болон БОНМТ-д хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. 
Ажиллах хүч болон ажлын нөхцөлд үзүүлэх нөлөөллийн боломжит эрсдэлийг хянахын 
тулд Төсөл БОНМТ-нд Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөөг (БОННҮ Бүлэг D17) 
тусган оруулсан. Энэ төлөвлөгөөнд ажилд авах, хөдөлмөр эрхлэлт, сургалт, хөдөлмөрийн 
менежмент, улсын хэмжээний болон орон нутгийн ажилд авах практик үйл ажиллагаа, 
ажилчдын орон сууц, байрны стандартын талаар тусгайлан 57 зорилтыг тусгасан.  

Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөөнд Төслийн зүгээс Монгол улсын болон олон 
улсын хөдөлмөрийн хууль журам, шаардлагыг ханган биелүүлж, орон нутгийн болон 
улсын хэмжээний хөдөлмөр эрхлэлтийн зорилтуудыг биелүүлэх, ажилд авах, хөдөлмөр 
эрхлэх, сургалтыг шударга, ил тод байдлаар, ОУАҮТШП, Төслийн байгаль орчин, 
нийгмийн стандартууд болон Төслийн дотоодын журам болон шаардлагад нийцэмжтэй 
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байдлаар хэрэгжүүлэх Төслийн хэрэглэх аргачлал, арга хэмжээ, журмыг тогтоосон 
(Хавсралт B –г харна уу). 

5.3.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар Ажлын нөхцөл байдал болон 
ажилчдын менежментийн талаар нийт гурван нийцэмжгүй байдал баримтжуулагдсан 
болно. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар эдгээр нийцэмжгүй байдлыг авч үзсэн бөгөөд 
эдгээрээс нэг нь нээлттэй хэвээр үлдсэн. Доор бодит ажиглалтыг хураангуйлан үзүүлсэн 
бөгөөд ажиглалтуудыг нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд, ОУАҮСТП-тай 
холбоотой ажиглалтууд гэж хуваан авч үзсэн болно. 

 

5.3.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 онд тодруулсан нийцэмжгүй байдал 2013 оны 4-р сарын байдлаар хэвээр байгаа 
нийцэмжгүй байдал нь гэрээт гүйцэтгэгчид Хүний нөөц болон ЭМААБО-ны шалгуурын 
талаар мэдлэг мэдээлэл, ойлголттой байхтай холбоотой байсан.Төслийн зүгээс гэрээт 
гүйцэтгэгчид ханган биелүүлэх ёстой шаардлагыг бүрэн дүүрэн ойлгож, эдгээр нь 
Хөдөлмөрийн менежментийн зорилтуудад тусгасан янз бүрийн хүний нөөц, эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны шаардлагуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 
баталгаажуулсан үйл явцыг бий болгох шаардлагатай (LMP04-m). Өмнөх шалгалтын 
дүнгүүдтэй харьцуулахад Барилгын үе шатны хөдөлмөр/орон сууцны нөхцөл байдлын 
дотоодын мониторинг зэрэг амжилтууд гарсан байна. Гэхдээ Төсөл дотоод шалгалтын 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн талаар баримт нотолгоог өгөөгүй болно. Оюу Толгой ХХК, Үр 
дүн 2: II Үе шатны Хүний эрхийн Мониторинг бичиг баримтанд тусгасан, Төслийн 
байгаль орчин, нийгмийн шалгуурын талаар гэрээт гүйцэтгэгчийн талаарх мэдлэг, 
ойлголтыг сайжруулахтай холбоотой мониторингийн үйл ажиллагааг Ашиглалтын үе 
шатанд хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн. Дээрхийг авч үзсэний үндсэн дээр, энэ зүйл Ангилал II-
ын нийцэмжгүй байдал нээлттэй хэвээр үлдэж байгаа болно. 

5.3.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

2012 оны 9-р сараас хойш, Төсөл Хүний эрх болон өмнөх 2012 оны БДБОНЗ-ын 
шалгалтын дүнтэй холбоотой мониторингийг хийж гүйцэтгүүлэхээр гадаад  зөвлөх авсан. 
Эдгээр тайланд ирээдүйн мониторингийн талаар зөвлөмж багтан орсон болно. БОНM 
Төслийг эдгээр зөвлөмжийг Ашиглалтын шатны Хүний нөөцийн тогтолцоонд тусган 
оруулж, бэхжүүлэхийг санал болгож байна.  
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6.0 БОХИРДЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОЛОН БУУРУУЛАХ 

6.1 AГААРЫН ЧАНАР 

6.1.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ дээр Агаарын чанарт үзүүлэх төслийн нөлөөллийг авч 
үзсэн болно. Эдгээр боломжит нөлөөллийг БОННҮ, Бүлэг C2-д тоймлон авч үзсэн. 
Агаарын чанартай холбоотой УЛТ доторх төслийн холбогдох үйл ажиллагаанд тоос 
шороо босгогч барилгын үйл ажиллагаа, дизель цахилгаан генераторуудын үйл ажиллагаа, 
хог хаягдал шатаах зуух, нүүрсээр ажилладаг бойлерууд, машин техник, хүнд даацын 
тоног төхөөрөмж зэрэг орно. УЛТ-н гадуурх агаарын чанартай холбоотой төслийн үйл 
ажиллагаанд Гүний хоолойн усны шугам хоолой, ОТ-ГС-ын зам, Оюу Толгой-Ханбогдын 
зам, цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажил, байнгын ажиллагаатай нисэх буудал  
зэрэг орно. Эдгээр нөлөөллийн менежментийн талаар Төслийн БОННҮ, Бүлэг D2 дээр 
дэлгэрэнгүй авч үзсэн болно. Агаарын чанар ОУСК ҮАС3 болон ЕСБХБ-н ҮАШ3 
Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх болон бууруулах шаардлага үзүүлэлтийн хүрээнд 
багтаж байгаа болно.  

Барилгын үе шатны Агаарын чанарын  менежментийн төлөвлөгөөнд (АЧМТ) агаарын 
бохирдлыг бий болгогч гол гол эх үүсвэрүүдэд агаарын бохирдлын шаардлага 
үзүүлэлтийг ханган биелүүлэх, нөлөөллийг бууруулах, ялангуяа тоосжилтыг 
бууруулахтай холбоотой үндсэн арга хэмжээнүүд зэрэг зорилтуудыг нарийвчлан авч үзсэн 
болно. АЧМТ-н зорилго бол агаарын бохирдлын цэгүүд болон хүрээлэн буй агаарын 
чанартай холбоотой холбогдох стандартуудыг тоймлон авч үзэх явдал юм. Түүнчлэн 
Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөөнд агаарын чанарын менежментийн үйл 
ажиллагааны журмууд, үүрэг хариуцлага, мониторинг, тайлагнаж мэдээлэх журмууд, 
сургалтанд тавигдах шаардлага зэргийг тодорхойлсон. Агаарын чанарын менежментийн 
үйл ажиллагааны үзүүлэлтэнд хууль эрхзүйн зохицуулалтыг бүрэн дагаж биелүүлэх, 
агаарын чанар/бохирдлын менежментийн асуудлаар орон нутаг/малчдын дунд ямар нэгэн 
асуудал гаргахгүй байх зэрэг орж байна. Нийт 15 агаарын чанарын менежментийн 
зорилтууд байгаа болно. 

6.1.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад, БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Уурхайд очиж ажиллах үед Байгаль орчны хэлтсийн менежер, 
Байгаль орчны хэрэгжилтийн багийн гишүүдтэй уулзсан.  

АЧМТ-ын 15 зорилтуудаас, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын үеэр нэг нийцэмжгүй байдлыг 
баримтжуулсан. Энэ нийцэмжгүй байдлыг 2013 оны 4-р сарын шалгалтын үеэр авч үзсэн 
бөгөөд  энэ зүйл нээлттэй хэвээр үлдсэн. 4-р сарын шалгалтаар шинээр нийцэмжгүй 
байдал илрээгүй болно.  
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6.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

УЛТ дотор болон гадна орших байршлуудад Төслийн зүгээс агаарын чанарын 
мониторингийг хийж гүйцэтгэдэг. Энэ мониторингийн үр дүнг Монгол улсын стандарт 
(MNS) 4585: 2007-ын дагуу үнэлсэн бөгөөд тус стандартаар  PM2.5 болон PM10  буюу 
нарийн болон том ширхэглэлт тоосонцрын агаарт байх 24 цагийн дундаж хэмжээ  0.05 
мг/м3 болон 0.1 мг/м3ээс хэтрэхгүй байх ёстой. 2012 онд 10 байршилд тоосонцрын хэмжээ 
энэ стандартаас давсан тохиолдолд бүртгэгдсэн бөгөөд ихэнх тохиолдолд жилийн турш 
давж гарсан тохиолдол энэ байршилд олон удаа удаа бүртгэгдсэн байсан.  

Зарим тохиолдолд явагдаж байгаа барилгын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан стандарт 
хэмжээнээс давж гарсан байсан бөгөөд жишээ нь, байнгын үйл ажиллагаатай нисэх 
онгоцны буудал болон тэсэлгээний бодисын хадгалалтын байгууламж зэрэг зарим 
байршлуудад ийм тохиолдол гарч байсан. Эдгээр байршлуудад барилгын ажил явагдаж 
дууссаны дараа, ирээдүйд тоосжилт ихээхэн багасах бөгөөд нийт  тоосонцрын нягтшил 
(НТН)  багасана. УЛТ-аас гаднах байршлуудыг оролцуулан өөр бусад байршлуудад 
явагдаж байгаа Төслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан тоосонцрын хэмжээ нэмэгдсэн 
байсан. Төсөл эдгээр байршлуудад тоосжилтын нягтшилыг багасгах зорилгоор хийх үйл 
ажиллагааг тодруулаад байна (жишээ нь, тодорхой газруудад замын усалгааг илүү ойрхон 
давтамжтай хийх болон машины хурдын хязгаарлалтыг багасгах). Дугатын хайрга 
олборлох газар чулуу бутлагч төхөөрөмжинд тоосжилт дарагчийг суурилуулах үйл 
ажиллагааг тоосжилтыг багасгах үйл ажиллагаа хэмээн тодорхойлоод байна. БДБОНЗ 
агаарын тоосжилт, НТН-г багасгах зорилгоор эдгээр засаж залруулах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.  

2012 оны 11-р сарын 19-27-ны хооронд WardKarlson Consulting Ltd компани яндангийн 
хийн хаягдлын судалгааг хийсэн. Энэ судалгааны зорилго агаарын хаягдлын чанарыг 
дизель цахилгаан генераторууд болон нүүрсээр ажилладаг бойлеруудыг оролцуулсан 
уурхайн талбай дахь томоохон эх үүсвэрүүд дээр нь үнэлэх явдал байсан. Тус судалгааны 
үр дүнгийн хураангуй тайланг 2013 оны 1-р сард бэлтгэсэн Төслийн “ Яндангийн агаарын 
хаягдлын судалгааны тайланд” багтаан оруулсан болно. Эдгээр дизель цахилгаан 
генераторуудаас авсан дээжний үр дүн Азотын ислүүд (NOx) болон Хүхрийн ислийн 
(SOx) хаягдлын зөвлөмжөөс бага байсан бөгөөд хэдийгээр энэ тайланд хаягдлын нягтшил 
өөр өөр ачаалал өгсөн нөхцөлд ОУСК-ын зөвлөмжөөс давж гарч магадгүй гэж хүлээн 
зөвшөөрсөн  (дээж авах үеэр генераторууд ажиллаж байсан хэдий ч, цахилгаан эрчим хүч 
гаргаж байгаагүй болно ). 8 тонны бойлерын Хүхрийн ислийн агаарын хаягдлын нягтшил 
ОУСК-ын Ерөнхий БОЭМАА-н зөвлөмжийн нүүрсээр ажиллагч бойлерын агаарын 
хаягдлын  доод хязгаараас давж гарсан бөгөөд Босоо ам 1-ын нүүрсээр ажиллагч 
бойлерын Хүхрийн ислийн агаарын хаягдлын нягтшил ОУСК-ын холбогдох Зөвлөмжийн 
дээд хязгаараас давж гарсан байсан. Дээрхээс шалтгаалж, энэ зүйл Ангилал II-ын 
нийцэмжгүй байдал нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байна . 

2012 оны Төслийн зүгээс хийсэн дээж авалт, ялангуяа 4-р сараас 8-р сарыг дуустал 
хугацаанд хийсэн дээж авалтын үеэр агаарын чанарын  Азотын ислүүд болон Хүхрийн 
ислийн байх ёстой хэмжээ хэтэрсэн тохиолдлууд гарсан. Хэрвээ аж үйлдвэрийн хийн 
нягтшил ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай 
тохиолдолд эрсдлийг үнэлэх зорилгоор Төсөл агаарын чанарын үнэлгээ, судалгааг 
хийхийг зөвлөж байна. 2013 онд хийсэн WKC компанийн яндангийн хийн хаягдлын дээж 
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авалтын тайланд дурдсан нийцэмжгүй байдлыг нягтлан шалгаж, зохих арга хэмжээг авах 
шаардлагатай.  

6.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор Агаарын чанарын ажиглалт байхгүй. 

6.2 ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЭЛ 

6.2.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ-д ОУСК ҮАС3 болон ЕСБХБ-н ҮАШ3 Бохирдлоос 
урьдчилан сэргийлэх болон бууруулах чиглэлд ангилагдсан Дуу чимээ болон 
Чичирхийлэлтэй холбоотой нөлөөлөл болон менежментийн стратегийг авч үзсэн. 
Ялангуяа БОННҮ-н Бүлэг C3 дээр Төслөөс үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг,  Бүлэг D3 дээр 
Төслийн барилгын үе шатанд эдгээр нөлөөллийг зохицуулах менежментийн төлөвлөгөөг 
авч үзсэн.ҮАС/ҮАШ 3-тай холбоотой Төслийн холбогдох үйл ажиллагаанд уурхай дээр 
машин техникийн хөдөлгөөн, газар шорооны ажил, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, 
тэсэлгээ, уурхайн талбайгаас гадуурх машин техникийн хөдөлгөөн болон нисэх буудлын 
үйл ажиллагаа зэрэг багтан орсон. 

Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөөний зорилгод дуу чимээ, 
чичирхийллийн хяналттай холбоотой Төслийн холбогдох стандартыг тодорхойлох, дуу 
чимээ, чичирхийллийн нөлөөний боломжит эх үүсвэрийг тодруулах, дуу чимээ, 
чичирхийллийн хяналтын үйл ажиллагааны журмыг тодруулах, үүрэг роль, хариуцлага, 
тайлагнаж, мэдээлэх журам, сургалтанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох зэрэг орно. 

Барилгын үе шатны БОНМТ-н Дуу чимээ, чичирхийлэлийн менежментийн төлөвлөгөөнд  
үйл ажиллагааны дуу чимээний түвшингийн мониторинг, загварчлал, машин тоног 
төхөөрөмжийг ажиллуулах үед дуу чимээтэй холбоотойгоор гэрээт гүйцэтгэгч 
компаниудын үүрэг хариуцлага зэрэг зорилтууд багтан орсон байна. Дуу чимээг багасгах 
гол хяналтын арга хэмжээнд мэдрэмтгий хүлээн авагч бүхий газрын эргэн тойронд дуу 
чимээ багасгагч тоног төхөөрөмж ашиглах, мониторинг хийх зэрэг багтан орсон байна. 
Дуу чимээ, чичирхийлэлийн түвшин төвөг бэрхшээл, хор хөнөөл учруулахгүй байх 
хэмжээнд байх үүднээс  Төслийн санал гомдол хүлээн авах тогтолцоогоор дамжуулан 
санал гомдлыг шийдвэрлэж байна.  

6.2.2 Ажиглалт 

Дуу чимээ, чичирхийлэлийн менежментийн төлөвлөгөөний (ДЧЧМТ) 37 зорилтоос, 2012 
оны 9-р сарын шалгалтын үеэр ямар нэгэн нийцэмжгүй явдал илрээгүй болно. 2013 оны 4-
р сарын шалгалтаар Дуу чимээ, чичирхийлэлтэй холбоотой нийцэмжгүй байдал шинээр 
илрээгүй болно.  

Шалгалтын үеэр, БОНM-ын  зорилтын хэрэгжилтийн талаар ажиглалт хийсэн бөгөөд 
үүнийг дараахь бүлгүүдэд хураангуйлан үзүүлэв.  
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6.2.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар дараахь үндсэн зорилтууд БОННҮ болон БОНМТ-н 
шаардлагуудтай нийцэж байгааг тогтоосон.Үүнд: 

 Дуу чимээ ихтэй тоног төхөөрөмжүүдийг дуу чимээ багасгагч хэрэгслээр 
тоноглож, дуу чимээг тусгаарлаж, хаалт хийсэн; 

 Дуу чимээ ихтэй тоног төхөөрөмжийг өдрийн цагаар ажиллуулдаг болсон; 

 Дуу чимээ ихтэй тоног төхөөрөмж болон мэдрэмтгий хүлээн авагчдын хоорондын 
зай боломжийн хол болсон; 

 Онгоцны нислэгийг өдрийн цагаар л хийдэг; 

 Тэсэлгээг 09:00- 17:00 цагийн хооронд л хийхээр хязгаарласан. 

6.2.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор Дуу чимээ, чичирхийлэлийн ажиглалт байхгүй. 

6.3 ТҮЛШ ШАТАХУУН, ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 

6.3.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ-д түлш шатахуун, газрын тосны бүтээгдэхүүний 
нөлөөлөл болон менежментийн төлөвлөгөөг авч үзсэн. БОННҮ-н Бүлэг C дээр түлш 
шатахуун, газрын тосны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой нөлөөлөлийг, БОННҮ-н Бүлэг D5 
дээр эдгээр нөлөөллийг бууруулах менежментийн стратегийг тоймлон дурдсан. Түлш 
шатахуун, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг ОУСК ҮАС3, ЕСБХБ ҮАШ 3, ОУСК-ын 
Ерөнхий БОЭМАА Зөвлөмж, болон Уул уурхайн БОЭМАА-н зөвлөмжинд авч үзсэн 
байдаг. 

Төслийн барилгын үе шатны Газрын тос, түлш шатахууны менежментийн төлөвлөгөө 
(ГТТШМТ) нь Төслийн зүгээс Газрын тос, бусад түлш шатахууныг үр дүнтэй хадгалах, 
зарцуулах, хаяхад чиглэгдсэн. Тус төлөвлөгөөнд Барилгын үе шатанд сөрөг нөлөө 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх талаар болон холбогдох мониторингийн төлөвлөгөөг 
нарийвчлан тусгасан.  

Төслийн зорилтуудтай нийцүүлэх үүднээс саяхан сайт дээр түлш шатахуунтай холбоотой 
байгууламжуудыг нэлээн шинэчлэн сайжруулсан. Төслийн зүгээс түлш шатахуун 
нийлүүлдэг голлох гэрээт гүйцэтгэгч компани барилгын үе шатны Газрын тос, түлш 
шатахууны менежментийн төлөвлөгөөтэй нийцсэн шаардлагатай үйл ажиллагаа, 
журамтай байхыг ихэд анхааран үзсэн болно. 

6.3.2 Ажиглалт 

2013 оны 4-р сарын шалгалтаар БОНM-ийн нийцэмжит болон нийцэмжгүй байдлын 
талаар ажиглалтыг хийсэн. Газрын тос, түлш шатахууны менежментийн төлөвлөгөөний 33 
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зорилтоос, 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар нийт 6 нийцэмжгүй байдлыг баримтжуулсан. 
2013 оны 4-р сарын байдлаар эдгээр 6 нийцэмжгүй байдлыг засаж залруулан хаасан 
байсан. Шалгалтын үеэр хийсэн Бичиг баримтын судалгаа, ярилцлага, уурхайн 
ажиглалтын баримтжуулалтын үр дүнгээр түлш, шатахуун, газрын тосны бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой шинэ ажиглалт байхгүй байсан .  

6.3.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2013 оны 4-р сарын шалгалтаар шинээр илэрсэн нийцэмжгүй байдал байхгүй байсан. 2012 
оны 9-р сарын шалгалтын Газрын тосны бүтээгдэхүүн, Түлш шатахууны менежментийн 
төлөвлөгөөтэй холбоотой бүх нийцэмжгүй байдлууд хаагдсан. 

6.3.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор Түлш шатахуун, газрын тосны бүтээгдэхүүний ажиглалт 
байхгүй. 

6.4 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

6.4.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ-д төслийн боломжит нөлөөлөл, Хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөөг авч үзсэн болно. Боломжит нөлөөллийг БОННҮ-н Бүлэг C-д 
тоймлон авч үзсэн бөгөөд Барилгын үе шатны Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг 
(БҮШХХМТ) БОННҮ-н Бүлэг D8-д оруулсан болно. Хог хаягдлын менежментийг ОУСК 
ҮАС3 болон ЕСБХБ-н ҮАШ3 Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх болон бууруулах 
шаардлага үзүүлэлтийн хүрээнд авч үзсэн болно. Хог хаягдлын менежментийн үйл 
ажиллагаа муугаас гарч болзошгүй боломжит сөрөг нөлөөлөлд  (БОННҮ болон БОНМТ-д 
тодруулсан) дараах зүйлс орно.Үүнд: 

 Хөрс болон усны эх үүсвэр бохирдох; 

 Дахин боловсруулах хогийг тусгаарлаж, ангилах үйл ажиллагаа хангалтгүй учраас 
нөөц боломжийг ашиглаж чадахгүй байх; 

 Харах байдлын нөлөөлөл/харагдахгүй болох ; 

 Мал сүрэгт үзүүлэх нөлөө (хэрвээ хог хаягдлыг идэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд);  

 Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл (Хэрвээ тухайн газар баталгаагүй бөгөөд 
аюултай хог хаягдлыг зохих ёсоор хаяж, устгаагүй тохиолдолд).  

БҮШХХМТ-н зорилго бол хог хаягдлын менежменттэй холбоотой холбогдох 
стандартуудыг тоймлох, хог хаягдлын менежментийн үйл ажиллагааны журам, үүрэг 
хариуцлага, шалгалт хийх, тайлагнаж, мэдээлэх журмуудыг тогтоох явдал юм. 
БҮШХХМТ-д хог хаягдал бий болсноос гарсан сөрөг нөлөөллөөс байгаль орчин, 
нийгмийн хүлээн авагчдыг хамгаалах, нөлөөллийг бууруулах, мониторингийн арга 
хэмжээг тодорхойлсон. Төлөвлөгөөнд уул уурхайн төсөлд хог хаягдал үүсэх нь зайлшгүй 
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гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, сайн практик туршлага, журмын дагуу, хог хаягдлын 
менежментийг системтэйгээр авч үзсэн. 

БҮШХХМТ-д Төслийн бий болгосон хог хаягдлаас бий болж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс байгаль орчин, нийгмийн хүлээн авагчдыг хамгаалах нийт 71 зорилтыг 
тусгасан байна. Энэ бүлэгт авч үзсэн хог хаягдалд хатуу хог хаягдал, шингэн хог хаягдал 
болон далд уурхайн босоо амыг барьж байгуулах, өөр бусад ерөнхий ухалтын үед гарсан 
хаягдмал чулуулаг зэрэг орно.  

6.4.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад, БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Шалгалтаар Байгаль орчны хэлтсийн менежер, Байгаль орчны 
хэрэгжилтийн багийн гишүүдтэй уулзаж, дотоод хог хаягдлын байгууламжийг шалгасан.  

БҮШХХМТ-н 71 зорилтоос, 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар нийт 5 нийцэмжгүй байдал 
баримтжуулагдсан. Эдгээр 5 нийцэмжгүй байдлаас, 2013 оны 4-р сарын байдлаар 4 нь 
нээлттэй хэвээр байна. 4-р сард уурхайд очиж ажиллах үеэр шинээр нэг нийцэмжгүй 
байдлыг тодруулсан бөгөөд нийт 5 нийцэмжгүй байдал нээлттэй хэвээр үлдэж байна. 2013 
оны 4-р сард шинээр тодруулсан нийцэмжгүй байдал АНУ-ын Байгаль орчныг Хамгаалах 
Агентлагын стандарттай нийцэх хог хаягдлын байнгын байгууламжийг ашиглах 
боломжгүй байгаа явдалтай холбоотой юм. Сумын засаг даргын зөвшөөрөл удаж 
байгаагаас шалтгаалж, Төсөл энэ шинэ байгууламжийг ашиглах боломжгүй байгаа болно.  

6.4.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

Өмнөх шалгалтуудаар, түр хог хаягдлын байгууламжийн овоолгыг оролцуулан сайтын 
талбай дээр олон жижиг усны сав байсан. БҮШХХМТ-д Төсөл жижиг хуванцар савтай 
усны хэрэглээг савласан ус түгээгч системийг байрлуулснаар бууруулах зорилтыг тавьсан 
(WCMP 10-c). 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар жижиг хуванцар савтай ус зөөврийн усны 
эх үүсвэр байдлаар ашиглагдсан хэвээр байсан бөгөөд дахин боловсруулахаар хадгалсан 
усны жижиг хуванцар сав улам их болсон байсан. Гүний хоолойгоос нийлүүлж байгаа 
усыг ахуйн хэрэглээнд зориулж боловсруулах усыг дахин боловсруулж, цэвэрлэх төвийн 
усан хангамжийн үйлдвэрийг сайт дээр байгуулсан. Гэсэн хэдий ч зохицуулалтын 
зөвшөөрөл өгөөгүй байгаагаас энэ байгууламжийг ашиглахгүй байгаа болно. Дээр 
дурдсанчлан, энэ зүйл нь I ангилалын нийцэмжгүй байдал бөгөөд нээлттэй хэвээр үлдэж 
байна.  

Өмнөх шалгалтуудаар, аюултай бодис, материалыг түр хугацааны хог хаягдлын 
байгууламжинд зохисгүй байдлаар хадгалж байсныг дурдсан. Өмнөх болон одоогийн 
(2013 оны 4-р сар) бодит үзлэгээр тус байгууламжид дахин боловсруулах хог хаягдлыг 
ерөнхий хог хаягдлаас тусад нь ялгаж, шувуудын анхаарлыг татах явдлыг багасгах 
зорилгоор хог хаягдлыг шороогоор булж, хучих болсон нь ажиглагдсан. Хог хаягдлын түр 
байгууламжийн хил хязгаарыг бүрэн хашаалсан. Хаягдал тос зэрэг аюултай бодис, 
материалыг түр хадгалах зорилгоор бетонон далантай газруудыг барьж байгуулсан. Гэсэн 
хэдий ч аюултай бодис, материал бага хэмжээгээр асгарсан, зохисгүй байдлаар 
хадгалагдсан талаар зарим баримт илэрсэн бөгөөд энэ талаар тус тайлангийн Аюултай 
бодис, материалын бүлэгт илүү дэлгэрэнгүй (Бүлэг 6.5) авч үзнэ. Хамгийн сүүлийн 
шалгалтаар хаягдал тос бүхий олон тооны поошиг илэрсэн. Эдгээрийг буруу хүргэсэн 
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бөгөөд тус байгууламжийн ажилтнууд хүлээн авчихсан байсан. БҮШХХМТ-д Төсөл 
хаягдал тос болон уусгагч бодисыг тус тусад нь хоёрдахь битүүмжлэл бүхий хучилттай 
газар байрлах паллет суурин дээрх поошигт хийн хадгалах зорилтыг тавьсан (WCMP 12-
b). Төсөл эдгээр материалыг хог хаягдлын түр байгууламж руу буруу хүргэсэн талаар 
хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд шалгалтын үед эдгээр материалыг дахин боловсруулах гэж 
байсан. Хог хаягдлын түр байгууламжинд байх ёсгүй материалыг хүлээн авахаас 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд  хог хаягдлын хүргэлтэнд илүү их хяналт тавихыг БДБОНЗ 
зөвлөж байна. Дээр дурдсанчлан, энэ зүйл нь II ангилалын нийцэмжгүй байдал бөгөөд 
нээлттэй хэвээр үлдэж байна. 

БҮШХХМТ-д эмнэлгийн хог хаягдлыг эмнэлгийн ажилтнуудын хяналтан доор хог 
хаягдал шатаах байгууламжинд шатаана гэж заасан (WCMP 17-a болон 17-b). Төсөл хог 
хаягдал шатаахтай холбоотой Европын Холбооны удирдамж 2000/76/EC-тай нийцсэн хог 
хаягдал шатаах байгууламжийг барьж байгуулахаар болсон. Тус байгууламжийг  2012 оны 
6-р сар гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөж байсан (WCMP 23). Гэсэн хэдий ч тээвэрлэлт 
болон ашиглалтанд хүлээн авахтай холбоотой саад бэрхшээлээс болж, хог хаягдал шатаах 
шинэ байгууламж ашиглалтанд ороогүй л байна. 2013 оны 4-р сарын шалгалтын үеэр энэ 
байгууламжийг 2013 оны 5-р сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байсан.Энэ 
удаагийн шалгалтаар зарим нэг эмнэлэгийн хог хаягдлыг (хурц үзүүртэй болон хугацаа нь 
дууссан эм зэрэг) хог хаягдал шатаах хуучин байгууламж руу явуулсан байсан нь илэрсэн 
бөгөөд энэ байгууламж шинээр барьж байгуулж байгаа хог хаягдал шатаах байгууламжтай 
адилхан техникийн үзүүлэлттэй биш билээ. БДБОНЗ хог хаягдал шатаах шинэ 
байгууламж ашиглалтанд орох хүртэл аюулгүй ажиллагаа, зохих менежментийг дагаж 
биелүүлэх үүднээс эдгээр материалыг уурхайн талбайгаас  гадуурх байгууламж руу 
явуулж байхыг зөвлөж байна. Энэ зүйл  Ангилал II-ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал 
хэвээр үлдэж байгаа болно.  

6.4.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

АНУ-ын Байгаль орчныг Хамгаалах Агентлагын CFR 258 стандартай (Хотын хатуу хог 
хаягдлыг булж устгахад тавих шаардлага)  нийцсэн хог хаягдлын байнгын байгууламжийг 
барьж байгуулж дууссан боловч Сумын засаг даргын хог хаягдлыг хаях байршлыг тогтоох 
зөвшөөрөл удаж байгаагаас тус байгууламжийг ашиглах боломжгүй байна. Одоогийн 
байдлаар хэзээ энэ зөвшөөрлийг өгөх талаар тодорхой цаг хугацаа байхгүй байгаа бөгөөд 
тиймээс хог хаягдлын түр байгууламжийг тодорхойгүй хугацаанд ашигласан хэвээр байх 
төлөвтэй байна. Энэ нь байгаль орчны эрсдэл хэвээрээ байсаар байна гэсэн үг бөгөөд 
Төслийн зүгээс эдгээр зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг шийдэх талаар зохих арга 
хэмжээг авч байна гэж БДБОНЗ үзэж байна. Түүнчлэн, хог хаягдлын түр байгууламжид 
дахин боловсруулж ашиглахаар цуглуулсан хог хаягдлын материалыг, ялангуяа хуванцар 
материалуудыг уурхайн талбайгаас  илүү ойр давтамжтай зайлуулж  байхыг зөвлөж байна.  

6.5 АЮУЛТАЙ БОДИС, МАТЕРИАЛУУД 

6.5.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ-д  Төслийн боломжит нөлөөлөл, Аюултай бодис, 
материалын менежментийн төлөвлөгөөг авч үзсэн болно. Боломжит нөлөөллийг БОННҮ-
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н Бүлэг C-д тоймлон авч үзсэн бөгөөд Аюултай бодис, материалын менежментийн 
төлөвлөгөөг (АБММТ)  БОННҮ-н Бүлэг D12-д оруулсан.Аюултай бодис, материалын 
менежментийг ОУСК ҮАС3, ЕСБХБ ҮАШ3, ОУСК-ын Ерөнхий БОЭМАА Зөвлөмж, 
болон Уул уурхайн БОЭМАА-н зөвлөмжинд авч үзсэн байдаг. 

Аюултай бодис, материалын менежментийн төлөвлөгөө нь Барилгын үе шатанд аюултай 
бодис, материалыг зөв зохистой байдлаар хадгалж, ашиглаж, хаяж, устгахад зориулагдсан 
болно. Тус төлөвлөгөөний зорилт нь аюултай бодис, материалын менежментэй холбоотой 
холбогдох стандартуудыг тоймлож, аюултай бодис, материалуудтай холбоотой 
нөлөөллийн боломжит эх үүсвэрүүдийг тодруулж, аюултай бодис, материалын 
менежментийн журмыг тодорхойлох явдал юм.Үүрэг роль, хариуцлага, мониторинг, 
тайлагнаж, мэдээлэх журам, сургалтанд тавигдах шаардлагыг Аюултай бодис, материалын 
менежментийн төлөвлөгөөний 64 хувь зорилтонд тусган оруулсан болно.Төслийн зүгээс 
аюултай бодис, материал, ялангуяа, бөөний агуулах, аюултай бодис, материалын 
контейнерыг суурь тавцан дээр байрлуулж байх, аюултай бодис, материалтай харьцахад 
ажилчдыг сургах, аюултай бодис, материалын тээвэрлэлтийг албан ёсны болгох зэрэгтэй 
холбоотой тогтвортой  хадгалалт, харьцаж ажиллахад шаардлагатай байгууламжуудыг 
барьж байгуулсан. Уурхайн талбайд барилгын үе шатаас ашиглалтын үе шат руу шилжин 
орж байгаатай холбогдуулан аюултай бодис, материалын менежментэд үйл ажиллагааны 
хяналтыг бий болгоод байна.  

6.5.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцадБОНRM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Доор бодит ажиглалтыг хураангуйлан үзүүлсэн бөгөөд 
ажиглалтуудыг нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд, ОУАҮСТП-тай 
холбоотой ажиглалтууд гэж хуваан авч үзсэн болно. 

Аюултай бодис, материалын менежментийн төлөвлөгөөний 64 зорилтоос,  2012 оны 9-р 
сарын шалгалтаар нийт 9 нийцэмжгүй байдлыг баримтжуулсан. Эдгээр 9 нийцэмжгүй 
байдлаас, 2013 оны 4-р сарын байдлаар 2 нь нээлттэй хэвээр үлдсэн болно. 2013 оны 4-р 
сард Аюултай бодис, материалтай холбоотой нийцэмжгүй байдал шинээр илрээгүй болно. 

6.5.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

Шалгалтын үеэр аюултай бодис, материалыг хадгалсан байгууламжууд дээр очиж үзсэн 
бөгөөд бүх контейнерүүдыг одоо бетонон битүүмжлэл бүхий газар, тавцан суурин дээр 
зөв зохистой хадгалдаг болсныг харсан. 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар нийцэмжгүй 
байдал буюу аюултай бодис, материалыг зөв зохистойгоор хадгалаагүй байсан газруудыг 
цэвэрлэсэн байсан. Гэхдээ Төслийн ажилтнууд эдгээр аюултай бодис, материалыг Хог 
хаягдлын түр байгууламж руу шилжүүлсэн  (Зураг 6-1 болон Зураг 6-2-г харна уу)  буюу 
Барилгын үе шатны хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан аюултай бодис, 
материалыг хаяж, устгах зааврын дагуу хаяаагүй гэдгийг баталгаажуулсан. БДБОНЗ-ын 
2013 оны дараагийн шалгалтаар Төсөл дээрхийг засаж, залруулах үйл ажиллагааг хийсэн 
байх шаардлагатай. Энэ зүйл  Ангилал II-ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж 
байгаа болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар бодис гоожиж, асгарсан байсан газрыг цэвэрлэсэн байсан. 
Гэхдээ бодис гоожиж, асгарсан байсан долоон газрын хөрсийг цэвэрлэсэн эсэхийг  
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харуулж чадаагүй. Бодис гоожиж, асгарсан эдгээр газруудад хөрсний шинжилгээ хийж,  
бохирдлын зэргийг үнэлж, улмаар бохирдсон хөрсийг зайлуулж, холбогдох цэвэрлэгээний 
стандартын дагуу цэвэрлэхийг зөвлөж байна. Энэ үйл явцын баримтжуулалтыг БДБОНЗ-
ын 2013 оны дараагийн шалгалтаар баталгаажуулах шаардлагатай болно. Энэ зүйл  
Ангилал III -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

6.5.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор Аюултай бодис, материалын ажиглалт байхгүй. 

Зураг 6-1  Хог хаягдлын түр байгууламж дээр байгаа аюултай бодис, материалууд болон хаягдал 
бодисын хадгалалт (1) 
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Зураг 6-2  Хог хаягдлын түр байгууламж дээр байгаа аюултай бодис, материалууд болон хаягдал 
бодисын хадгалалт (2) 

 

6.6 ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД БЭЛТГЭЛТЭЙ БАЙХ БОЛОН ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ 

6.6.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ-д онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед орон нутаг, ажлын 
байрны эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг 
бууруулж, зохицуулах шаардлага, хэрэгцээг тусгасан болно. Энэ чиглэлийн ерөнхий 
хандлагыг Онцгой нөхцөл байдалд бэлэн байж, хариу үйлдэл үзүүлэх төлөвлөгөөний 
бүлэг D20-ээр зохицуулсан бөгөөд эдгээр боломжит нөлөөллийг бууруулах, хянах журмыг 
нарийвчлан авч үзсэн байна. 

Энэ төлөвлөгөөний зорилго бол Онцгой нөхцөл байдалд бэлэн байх болон хариу үйлдэл 
үзүүлэхтэй холбоотой холбогдох стандартуудыг тоймлон авч үзэх, Барилгын үе шатанд 
ашигласан онцгой нөхцөл байдалд бэлэн байх болон хариу үйлдэл үзүүлэх журмыг 
тодруулах явдал юм. Тус төлөвлөгөөнд үүрэг роль, хариуцлага болон сургалтанд тавигдах 
шаардлага болон хариу үйлдэл үзүүлэх журмыг нарийвчлан авч үзсэн онцгой нөхцөл 
байдлын  нэмэлт хувилбар болон байгууламжийн төлөвлөгөөг заасан. 

Одоогийн байдлаар Төсөл далд уурхайн онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ 
авах үйл ажиллагаагаа нөөц боломж болон дэд бүтцийн хэрэглээг өргөжүүлэхтэй 
холбоотойгоор газрын гадарга дээрх үйл ажиллагаатай уялдуулж, нэгтгэж байгаа болно. 
Онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах байгууламж болон тоног 
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төхөөрөмжүүд нь тодруулсан онцгой нөхцөл байдлын хувилбарууд болон салбарын 
шилдэг тэргүүний туршлагатай нийцэж байгаа болно. 

6.6.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Дараахь бүлгүүдэд эдгээрийг хураангуйлан авч үзэв.  

БОНМТ-д байгаа Онцгой нөхцөл байдалд бэлэн байх болон хариу үйлдэл үзүүлэх 
менежментийн 21 зорилтуудаас, 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар нийт 4 нийцэмжгүй 
байдлыг баримтжуулсан. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар эдгээр бүх 4 нийцэмжгүй 
байдлууд хаагдсан бөгөөд шинээр нийцэмжгүй байдал илрээгүй байна.  

6.6.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2013 оны 4-р сарын шалгалтаар шинэ нийцэмжгүй байдал илрээгүй болно. 2012 оны 9-р 
сарын Онцгой нөхцөл байдлын бэлэн байдлын менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой 
бүх нийцэмжгүй байдлууд хаагдсан болно. 

6.6.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор Онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах болон 
бэлэн байдлын ажиглалт байхгүй. 

6.7  ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

6.7.1 Төслийн стратеги 

БОННҮ болон БОНМТ-д Төсөл төслийн машин техник, онгоцны хөдөлгөөнтэй холбоотой 
боломжит сөрөг нөлөөллийг бууруулах шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. 
Tиймээс Төсөл барилгын үе шатны БОНМТ-д Замын хөдөлгөөн болон тээврийн 
менежментийн төлөвлөгөө бүлэг D11-д байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл болон эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны эрсдлийг бууруулах системтэй аргачлалыг тодорхойлсон 
болно.  

Замын хөдөлгөөн, тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний зорилго бол тээвэрлэлттэй 
холбоотой холбогдох стандартуудыг (ихэвчлэн Монгол Улсын) тоймлон авч үзэж, 
Төслийн барилгын үе шатанд хэрэгжүүлж, ашиглах тээврийн журам, хянал болон 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох явдал юм. Түүнчлэн тус төлөвлөгөөнд 
үүрэг роль, хариуцлага, мониторинг, тайлагнаж мэдээлэх журмууд болон сургалтанд 
тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлсон. Ашиглалтын үе шатны Тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд одоогоор Томоохон зээлдэгчид болон БДБОНЗ судалж 
байгаа болно.  

6.7.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно.Замын хөдөлгөөн, тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний 55 
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зорилтуудаас,  2012 оны 9-р сарын шалгалтаар нийт 4 нийцэмжгүй байдал 
баримтжуулагдсан. Эдгээр 4 нийцэмжгүй байдлаас 2013 оны 4-р сарын байдлаар 2 нь 
нээлттэй хэвээр байгаа бөгөөд шинээр нийцэмжгүй байдал илрээгүй болно.  

Шалгалтын үеэр бичиг баримтын судалгаа, ярилцлага, уурхайн ажиглалтаар  өмнөх 
шалгалтын үеэр гарсан тээврийн менежменттэй холбоотой олон асуудлыг шийдвэрлэсэн 
гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Бодит ажиглалтыг доор хураангуйлан үзүүлсэн бөгөөд 
ажиглалтыг нийцэмжгүй байдалтай холбоотой, ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 
гэж задлан авч үзсэн болно. 

6.7.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

Төслийн зорилтонд ачааны машинаас гарах тоосыг багасгах зорилгоор машины хажуу, 
замын хашлага, замыг шүүрдэж асгарсан зүйлийг (TR05)  цэвэрлэнэ гэж дурдсан боловч  
2012 оны шалгалтаар энэ үйл ажиллагаа хийгдээгүй байсан. 2012 оны 9-р сард Төсөл энэ 
үйл ажиллагаа, ачаа ачилт болон тээвэрлэх үйл ажиллагаанд тохиромжгүй гэж үзсэнээ 
мэдэгдсэн. Түүнчлэн шүүрдэж цэвэрлэх үйл ажиллагаа нь аюулгүй ажиллагааны хувьд 
нэмэлт эрсдлийг авчирна гэж үзэж байсан. Тэр үеэс хойш Төсөл тус үйл ажиллагааг дахин 
авч үзэж, энэ зорилтыг өөр арга хэмжээгээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эдгээр арга хэмжээнд 
ачааны машины замын хашлагыг тоос хуримтлагдахаас сэргийлэх боломжтой байхаар 
төлөвлөсөн байх, ачааны машинд хэт их ачаа ачихгүй байхын тулд түвшин заагчийг 
суурилуулах зэрэг орно. Энэ явдал нээлттэй хэвээр үлдэж байгаа бөгөөд  БОНM энэ үйл 
ажиллагааг Ашиглалтын үе шатны БОНМТ-д шилжүүлэхийг зөвлөж байна. Энэ зүйл  
Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Замын хөдөлгөөн, тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд бүх жолооч нар өдөрт хамгийн 
ихдээ  9 цаг жолоо ( долоо хоногт 2 удаа 10 хүртэл цаг) барих шаардлагыг тогтоосон 
(TR14). Олборлолтын ээлжээр ажилладаг, ачаа ачиж, тээвэрлэж байгаа жолооч нар 
одоогийн байдлаар энэ хязгаарлалтыг давж ажиллаж байна. Төсөл жолоочын ажиллаж 
чадах хамгийн их цаг хугацааны талаар ядарч цуцахыг зохицуулах, хязгаарлах судалгааг 
болон ээлжийн ажлын ложистик, зохион байгуулалтын талаар судалгааг тус тус хийсэн 
байна. Төсөл ачаа ачиж, тээвэрлэж байгаа одоогийн үйл ажиллагаа эрсдлийн хувьд 
боломжийн гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ зүйл нээлттэй хэвээр үлдсэн бөгөөд энэ 
үйл ажиллагааг Ашиглалтын үе шатны тээврийн менежментийнн төлөвлөгөөнд 
шилжүүлэх шаардлагатай. Энэ зүйл  Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр 
үлдэж байгаа болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар замын аюулгүй байдал, замын нөхцөл байдал, замын 
ашиглалттай холбоотой зохицуулалтууд Замын хөдөлгөөн, тээврийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд байгаа боловч  сайт дээрх уялдаа холбоо болон гэрээт гүйцэтгэгчийн хяналт 
сул хэвээр байгааг тогтоосон (TR01-b, TR03-b, TR03-c болон TR03-d). 2013 оны 4-р 
сард, Төсөл эхний барилгын үе шатны менежментийн төлөвлөгөөг одоогийн аюултай 
бодис, материалыг аюулгүй тээвэрлэх үйл ажиллагаа болон ханган нийлүүлэлтийн 
журмууд, мөн холбогдох онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө, 
тээврийн гэрээт гүйцэтгэгчдийн аюулгүй ажиллагааны тогтмол шалгалтын  үйл 
ажиллагаанд бүрэн уялдуулсан гэж батлан харуулсан болно. 
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6.7.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор тээврийн менежменттэй холбоотой ажиглалт байхгүй. 
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7.0 ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

7.1.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ, БОНМТ-д Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааажиллагаа, 
аюулгүй байдалд үзүүлж болзошгүй төслийн нөлөөлөл, менежментийг төлөвлөгөөг авч 
үзсэн болно. Эдгээр боломжит нөлөөллийг БОННҮ-н Бүлэг C12 дээр тоймлосон бөгөөд 
Барилгын үе шатны Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 
менежментийн төлөвлөгөө (ОНЭМАААБ), Хүн амын шилжин сууришилтын 
менежментийн төлөвлөгөөг БОННҮ-н Бүлэг D18 болон D16 дээрээс үзэж болно. 
ОНЭМАААБ-ын менежментийн асуудал ОУСК-ын ҮАС4 болон ЕСБХБ-ын ҮАШ4 – 
Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааажиллагаа, аюулгүй байдалтай холбогддог.  

ОНЭМАААБ-д Төслөөс үзүүлж болзошгүй нөлөөллүүд нь ихэвчлэн замын аюулгүй 
байдал, иргэдийн эрүүл мэнд, тоосжилттой холбоотой. Барилгын үе шатны ОНЭМАААБ-
ын менежментийн төлөвлөгөөнд орон нутгийг аюул эрсдэл, нөлөөллөөс хамгаалах арга 
механизм, журмыг бий болгох 64 зорилтыг тодорхойлсноос гадна  орон нутгийн иргэдийн 
эрүүл мэнд, сайн сайхныг дэмжих хамгийн эхний алхам бол ажилчдынхаа эрүүл мэндийг 
анхаарах явдал юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг болно. 

7.1.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Шалгалтаар ОНЭМАААБ-ын ахлах ажилтан, хотын стратегийн 
ажилтан, ЭМААБО-н Ерөнхий менежертэй уулзаж, цахилгаан ашиглалтын аюулгүй 
ажиллагааны талаар орон нутгийн иргэдтэй хийсэн уулзалтанд оролцож, Төслөөс өгсөн 
бичиг баримтуудыг шалгасан. 

2012  оны 9-р сарын шалгалтаар ОНЭМАААБ-той холбоотой нийт найман нийцэмжгүй 
байдлыг илрүүлсэн [Анхаарах зүйл: Эдгээр нийцэмжгүй байдал нь ОНЭМАААБ-ын 
менежментийн төлөвлөгөө болон Хүн амын шилжин суурьшилтын менежментийн 
төлөвлөгөөнд тусгасан зорилтуудтай холбоотой].Эдгээр нийцэмжгүй байдлаас, 2013 оны 
4-р сарын шалгалтаар 4 нь нээлттэй үлдсэн болно. 4-р сарын төслийн талбайн дахь 
шалгалтаар шинээр нийцэмжгүй байдал илрээгүй болно. Ажиглалтыг доор хураангуйлан 
үзүүлсэн бөгөөд ажиглалтыг нийцэмжгүй байдалтай холбоотой, ОУАҮСТП-тай 
холбоотой ажиглалтууд гэж задлан авч үзсэн болно. 

7.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын үеэр, хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаар өнгөц баримт, 
нотолгоо нь  ОНЭМАААБ-ын менежментийн төлөвлөгөөнд (ОНЭМАААБ-i) тусгасан хүн 
худалдаалах гэмт хэргийн болзошгүй нөлөөллийг зохицуулах төслийн зорилтуудтай 
нийцэхгүй байгааг тодруулсан. Тавьсан зорилтоор хүний худалдаалах гэмт хэрэгтэй 
холбоотой асуудлыг мониторинг хийх чиглэлээр орон нутгийн удирдлага болон төрийн 
бус байгууллагын түншүүдтэй хамтран ажиллах шаардлагатай. 2013 оны 4-р сарын 
шалгалтаар, орон нутгийн төр засгийн байгууллагын ажилтнуудын хүний наймааны 
талаар мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, сургалттай  холбоотой ажлын цар хүрээг 
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шалгасан. Энэ ажлын цар хүрээний хуваарийн дагуу, энэ үйл ажиллагаа 2013 оны 5-р сард 
эхлэх төлөвтэй байсан. эхлэхээр төлөвлөгдсөн байна.Энэ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 
БДБОНЗ 2013 оны 3-р улиралд хийх дараагийн шалгалтаар шалгах шаардлагатай болно. 
Дээрхэд үндэслэн энэ зүйл  Ангилал I -ийн нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж 
байгаа болно. 

Өмнөх 2012 оны шалгалтуудаар  ОНЭМАААБ-н менежментийн төлөвлөгөөнд 
(ОНЭМАААБ 7-g) тусгасан Төслийн зорилтын дагуу орон нутгийн эдийн засгийн нөхцөл 
байдлаас малчдын эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлэх ямар нэгэн судалгаа, 
шинжилгээг хийгээгүй байгааг тодруулсан. Тус зорилтоор бол, орон нутгийн эдийн 
засгийн байдлаас орон нутгийн оршин суугчдын эрүүл мэндийн байдалд үзүүлж байгаа 
нөлөөллийг үнэлэх мониторинг, ажиглалтын тогтолцоог бий болгох шаардлагатай болно. 
2013  оны 4-р сарын шалгалтаар, Төсөл малчдын эрүүл мэндийн мониторинг, ажиглалт 
хийхийн тулд эхлээд суурь судалгааг хийх шаардлагатай гэж үзсэн.“Малчдын амьжиргаа 
болон эрүүл мэндийн байдал” судалгаатай холбоотой  бичиг баримтыг 2013 оны 4-р сарын 
1-нд өгсөн Монгол улсын Эрүүл Мэндийн Яамны зөвшөөрөлтэй холбогдуулан шалгасан. 
Энэ судалгааг 2013 оны 5-р сард эхлүүлж, 12 сарын хугацаанд хийж дуусгахаар төлөвлөж 
байгаа болно. Энэ судалгааны хэрэгжилт болон дараагийн үйл ажиллагаа болох ажиглалт, 
мониторингийн тогтолцоог бий болгох зэргийг БДБОНЗ 2014 оны 1-р улиралд шалгах 
шаардлагатай. Дээрхэд үндэслэн, энэ зүйл  Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал 
хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Өмнөх шалгалтаар Төсөл ОНЭМАААБ-н менежментийн төлөвлөгөөнд (ОНЭМАААБ 8-b) 
тусгасан зорилтын хүрээнд хийх ёстой байсан орон нутгийн онцгой нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг бэлтгэж, туршаагүй байсан. Төсөл замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой олон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн боловч 
өөр бусад онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах хувилбаруудыг (химийн 
бодис болон аюултай бодис, материал алдагдах болзошгүй г.м) авч үзээгүй бөгөөд мөн 
орон нутгийн иргэдтэй хамтран туршиж үзээгүй. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар Төсөл  
орон нутгийн холбогдох онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах 
хувилбаруудыг багтаах Ашиглалтын үеийн Онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга 
хэмжээ авах төлөвлөгөөг шинэчилж байгаа гэж мэдэгдсэн. Онцгой нөхцөл байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний төслийг шалгасан бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн орон 
нутаг болон орон нутгийн удирдлагад аливаа хэрэг явдлын талаар яаж мэдээлж, тайлагнах 
болон Онцгой нөхцөл байдлын үед хариу арга хэмжээ авах арга хэмжээнд оролцох талаар 
холбогдох хяналтуудыг багтаасан. Зээлдэгч/БДБОНЗ-ийн хянаж байгаа Онцгой нөхцөл 
байдлын үед хариу арга хэмжээ авах эцсийн төлөвлөгөө болон орон нутагт тус 
төлөвлөгөөг турших үйл ажиллагааг БДБОНЗ 2013 оны дараагийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. Энэ зүйл  Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал 
хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Өмнөх шалгалтаар Хүн амын шилжин суурьшилтын менежментийн төлөвлөгөөнд (IM46) 
тусгасан Төслийн зорилтын хүрээнд хийх ёстой байсан мансууруулах ба согтууруулах 
бодис, гэр бүлийн хүчирхийлэл болон Ханбогд суманд байгаа биеэ үнэлэгчидтэй 
холбоотой асуудлуудын ажиглалт, мониторинг хийгээгүй болохыг тогтоосон. Хүн амын 
шилжин суурьшилтын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан зорилтын хүрээнд үүсэж буй 
нийгмийн асуудлуудад чиглэсэн оролцооны форум хурлыг зохион байгуулж,  
мансууруулах бодис, архи, согтууруулах ундааны хэрэглээ, гэр бүлийн хүчирхийлэл, биеэ 
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үнэлэгчидтэй холбоотой асуудлуудыг ажиглаж, мониторинг хийх төслийн нийгмийн 
мониторинг хөтөлбөрт тусгах шаардлагатай болно. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар Төсөл 
шинээр гарч ирж байгаа нийгмийн асуудлуудыг тусгасан  шинэ Үндсэн үйл ажиллагааны 
үзүүлэлтийг (KPI) боловсруулж, суурь өгөгдөл мэдээллийг цуглуулна гэдгийг баталсан. 
Суурь өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах саналуудыг Төслийн хангамжийн баг судалж байгаа 
бөгөөд судалж үзсэний дараа тендер зарлахаар төлөвлөж байна. Суурь өгөгдөл 
мэдээллийн судалгааны хэрэгжилтийг БДБОНЗ 2013 оны дараагийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. Энэ зүйл  Ангилал II -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал 
хэвээр үлдэж байгаа болно. 

7.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

УурхайнТөслийн талбайд очиж ажиллах үеэр Бүс нутгийн хөгжил, Нийгмийн (БНХН) 
хэлтсийн шинэ бүтэц зохион байгуулалтын схемийг харуулсан бөгөөд тус схемээр Хүн 
амын шилжин суурьшилт болон ОНЭМАААБ-ын үүрэг хариуцлагад илүү их анхаарсан 
байсан. ОУАҮСТП-тай холбоотойгоор сайжруулахтай холбоотой ажиглалт байхгүй.  

 

 



 

ERM 99 OYU TOLGOI – APRIL 2013 AUDIT REPORT  

8.0 ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ БОЛОН САЙН ДУРЫН БУС НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ 

8.1.1 Төслийн стратеги 

БОННҮ-д  Төсөл биет нүүлгэн шилжүүлэлт буюу гэр, сууцаа алдсан нүүлгэн шилжүүлэлт 
(2004 онд),  эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт (амьжиргаагаа алдах)  (2011 онд) хийсэн 
болно. Үүнтэй холбоотой нөлөөллийг БОННҮ-н Бүлэг C12 дээр тоймлосон бөгөөд Газар 
чөлөөлөх болон сайн дурын  бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн менежментийн төлөвлөгөөг  
БОННҮ-н Бүлэг  D14 – Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) дээр 
олж болно. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой НШҮАТ нь ОУСК ҮАС5 болон ЕСБХБ 
ҮАШ5, Газар чөлөөлөх болон сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлттэй нийцэж байгаа 
болно. 

Шалгалтын үеэр БОНM-ийн  НШҮАТ-н зорилтуудтай харьцуулан нийцэж байгаа байдал, 
үл нийцэж байгаа байдлын талаар ажиглалтыг хийсэн. НШҮАТ-д айл өрхүүдэд нөлөөлөл 
үзүүлэхээс зайлсхийх, нөлөөллийг бууруулах, нөхөн төлбөр өгөх, амьжиргааг сэргээх үйл 
ажиллагаа болон журмыг тогтоох, нүүлгэн шилжилт болон нөхөн төлбөрийн үр дүнтэй 
байдлыг үнэлэх зэргийг хамарсан 21 зорилтыг тусгасан байна.Төлөвлөгөөний зорилт бол 
газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой холбогдох стандартуудыг тодорхойлж, 
Төслийн болон Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн биет болон эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн нөлөөллийг тодруулах явдал юм.Улмаар НШҮАТ-д  нөлөөлөлд өртсөн 
хүмүүсийн амьжиргаа болон амьдралын түвшин сайжрах, буюу хамгийн багадаа нөхөн 
сэргээх үр дүнтэй нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөр, амьжиргааг сэргээх төлөвлөгөө, 
журмыг бий болгохын тулд эрсдлийг бууруулах шат дараалсан аргачлалыг ашиглаж, 
нүүлгэн шилжүүлэлт болон хохирлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг дурдсан.  

8.1.2 Ажиглалт 

НШҮАТ-н 21 зорилтоос, 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар нийт 3 нийцэмжгүй байдлыг 
баримтжуулсан.Эдгээрээс, 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар 1 нь нээлттэй хэвээр үлдэж 
байгаа болно. Шинээр нийцэмжгүй байдал гараагүй болно. 

БНХНҮ-н хэлтэст саяхан бүтцийн болон удирдлагын өөрчлөлтийг хийсэн. БХН-ийн 
хэлтсийн Ерөнхий менежер дараах хоёр үйл ажиллагааны бүлгийг ахалдаг.Үүнд: (i) Орон 
нутгийн харилцаа болон соёлын өв; (ii) Бүс нутгийн болон орон нутгийн 
хөгжил.Шалгалтын үеэр, Орон нутгийн харилцаа болон Соёлын өвийн менежер нь үүрэг 
гүйцэтгэгч байсан. Энэ бүлэг нь дараах хоёр үндсэн үйл ажиллагааг хийдэг.Үүнд:соёлын 
өвийн менежмент, уурхайтөслийн талбай дахь орон нутгийн харилцаа ордог. Орон 
нутгийн харилцааны ахлах ажилтан  саяхан албан тушаал дэвшиж Орон нутгийн 
харилцааны ахлах мэргэжилтэн болсон. Өмнөх ахлах мэргэжилтэн одоо бүс нутгийн 
болон орон нутгийн хөгжлийн бүлгийг удирдаж байгаа болно. 

Нүүлгэн шилжүүлэх үүрэг хариуцлаыг ихэвчлэн орон нутгийн харилцааны ажилтнууд 
хүлээдэг бөгөөд тэд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй шууд харилцдаг. Мөн өрхийн 
амьжиргаатай холбоотой эрсдэл бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг бэлчээрийн 
менежментийн ажилтнууд энэ үүрэг хариуцлагыг мөн хуваалцдаг. Одоогийн зохион 
байгуулалт, бүтцийн хүрээнд Бэлчээрийн менежментийг соёлын өвийн хүрээнд 
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зохицуулан хэрэгжүүлдэг байна. Төсөл одоогийн байдлаар Бэлчээрийн менежментийн 
багийг өргөжүүлэхээр зорьж байна.  

Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд дотоод ажиглалт, мониторинг хийх нь орон нутгийн 
харилцааны ажилтнуудын үндсэн үүрэг роль хэвээр байна.  Соёлын өвийн хөтөлбөрийн 
хүрээнд Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хэрэгждэг учраас НШҮАТ-
ын өөр бусад талуудад дотоод ажиглалт, мониторинг хийх нь албан үйл ажиллагаанд бага 
тусгагдсан байдаг. Үйл ажиллагааны үе шатанд НШҮАТ-ын хэрэгжилтийн үйл 
ажиллагааны бүх талыг хамарсан дотоод шалгалт хийснээр НШҮАТ-ын дотоод ажиглалт, 
мониторингийн үйл ажиллагаа илүү албан ёсны шинжтэй болно гэж Төслөөс мэдэгдсэн. 

Биетээр нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн (2004 – 2011) жил бүрийн үнэлгээний үр дүнгийн 
нотолгоо, баримтыг шалган үзэв. Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн өгөгдөл 
мэдээллийг  2011 оноос цуглуулж эхэлсэн бөгөөд; болон 2012 онд 7-р сард хөндлөнгийн 
байгууллагаар бэлчээрийн хүртээмж болон нүүлгэн шилжүүлсэн айл өрхөд учирсан 
нөлөөлөл, үр дүнгийн талаар үнэлгээг хийлгэсэн. Энэ судалгаагаар бэлчээрийн даац 
хэтэрснээс өрхүүдийн бэлчээрийн хүрэлцээ болон чанар муудсан гэсэн дүгнэлт гарсан. 
БОНM-ийн хийсэн ярилцлагаар нүүлгэн шилжүүлсэн айл өрхийн хувьд амьжиргааны 
түвшин ихэвчлэн хэвээрээ болон сайжирсан байсан бөгөөд ихэнх айлууд ажилд орсноор 
нэмэлт орлого олох боломжтой болсон байсан. Бэлчээрийн судалгааны дүгнэлтийг 
Бэлчээрийн менежментийн шинэ стратегид тусган оруулсан бөгөөд Төсөл Ханбогд сумын 
малчдын бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагаанд илүү их анхаарал хандуулах болсон. 
Бүх нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа дууссаны дараа үр дүнгийн үнэлгээг хийнэ.  

2012 оны 9-р сарын сүүлийн шалгалтаас хойш НШҮАТ-н үйл явцтай холбоотой гомдлыг 
хүлээн авсан. Эдгээр нь Төслийн гомдлын бүртгэл болон одоо ОУСК  Хэрэгжилтийн 
зөвлөх, ОмбудсменыОмбудсмэний шалгаж байгаа хоёр малчин өрхийн гомдлоор 
батлагдаж, нотлогдож байгаа болно. НШҮАТ-тай холбоотойгоор орон нутгаас хүлээж 
авсан гомдлууд нь дараах чиглэлд хуваагдаж байгаа болно.Үүнд: 

 Ажлын байрыг гэр бүлийн гишүүдийн дунд дамжуулах хүсэлт; 

 Нөхөн төлбөрийн гэрээний дагуу ажлын байр хүсэх;  

 Нөлөөллийн бүсийг өргөжүүлэх;  

 Ундай голын усанд үзүүлж байгаа нөлөөлөл.  

Янз бүрийн гомдлыг шийдвэрлэж авсан шийдвэр болон мэдээллийг шалгав. Үүнд 2012 
оны 9-р сараас хойш Ундай голын гольдролыг өөрчлөхтэй холбоотой өргөн хэмжээний 
зөвшилцөх үйл ажиллагааны нотолгоо баримтууд орсон болно. 2012 оны 9-р сараас  2013 
оны 2-р сар хүртэл хийсэн Ундай голын гольдролыг өөрчлөхтэй холбоотой үйл 
ажиллагаанд Төслийн орон нутгийн гомдол гаргах арга механизмаар дамжуулан гомдол 
гаргасан өрхүүд хамран орсон болно. 2013 оны 2-р сараас хойш, Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөхтэй холбоотой холбогдогч бүх талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг 
Хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсмэны үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх болсон. 
Хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсмэны хэрэгжүүлж байгаа малчидтай хамтран ажиллах өргөн 
хэмжээний үнэлгээний үйл ажиллагаатай хольж хутгахгүйн тулд, БОНM-ийн шалгалтын 
үеэр нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй ярилцлага хийхгүй байхаар шийдсэн болно.  
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Төсөл хэрвээ Ундай голын гольдролыг өөрчлөх үйл ажиллагаанаас нэмэлт айл өрхүүдэд 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл үзүүлэх тохиолдолд, НШҮАТ-н үйл явцыг дагаж 
мөрдөнө гэж мэдэгдсэн. Төсөл одоогийн байдлаар Ундай голын савд байрлах малчдын 
худагт шинээр учирч болзошгүй нөлөөллийн талаар өргөн хэмжээний судалгааг хийж 
байна. Эдгээр судалгааны үр дүнг Төслөөс шалтгаалсан нөлөөллийн учир шалтгааныг 
тогтоох болон НШҮАТ-н үйл явцад нэмэлт айл өрхийг хамруулахад ашиглана.  

Шалгалтын явцад БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн болно. Ажиглалтыг доор хураангуйлан үзүүлсэн бөгөөд ажиглалтыг 
нийцэмжгүй байдалтай холбоотой, ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд гэж задлан авч 
үзсэн болно. 

8.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2013 оны 4-р сарын байдлаар, нөхөн төлбөр авах ёстой 89 өрхөөс, 88 өрх нь Нөхөн 
төлбөрийн гэрээг байгуулсан байна. НШҮАТ-ны (R02) "Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд болон 
Оюу Толгойн хоорондын гэрээг бэлтгэх" зорилтын дагуу Төсөл нөлөөлөлд өртсөн өрх 
бүртэй нөхөн төлбөрийн гэрээг зөвшилцөж байгуулах ёстой. Хэдийгээр эцсийн гэрээ 
байгуулах үйл явц хийгдэж байгаа боловч Төсөл дээрх үйл явц ил тод явагдаж, үйл явцыг 
удаашруулах аливаа асуудлыг шийдвэрлэж байхад үргэлжлүүлэн анхаарч байх 
шаардлагатай. НШҮАТ-д заасан шаардлагын дагуу дээрх гэрээг байгуулж дуусгах 
шаардлагатай бөгөөд улмаар БДБОНЗ 2013 оны дараагийн шалгалтаар шалгаж, 
баталгаажуулах шаардлагатай. Дээрх асуудлаас шалтгаалан энэ зүйл  Ангилал I-ын 
нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Өмнөх 2012 оны шалгалтаар Төслийн зорилтын дагуу албан ёсны, тодорхой, хэмжиж 
болохуйц эрх мэдэлтэй, гомдлыг зуучлан шийдвэрлэх хороог байгуулаагүй болохыг 
илрүүлсэн. Энэ нийцэмжгүй байдлыг одоо хаасан болно. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар 
уурхайд очиж ажиллах үед төслийн зүгээс 3 сумын  Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүдтэй  
(ОНЗБ) хийсэн  хэлэлцүүлгийн үр дүнд эдгээр бүлгүүд орон нутгийн ерөнхий гомдлыг 
зуучлан барагдуулах Төслийн хороо болж ажиллах тохиролцоонд хүрсэн гэж мэдэгдсэн. 
Одоо Шинэчилсэн ОНЗБ-н Ажлын цар хүрээ Бүлэг 3.5 –д “Шаардлагатай үед Оюу Толгой 
ХХК-н эсрэг гаргасан орон нутгийн гомдлыг шийдвэрлэхэд (зуучлах) гуравдагч этгээдийн 
үүргийг гүйцэтгэх” гэж заасан. Гомдлын журмыг одоо авч үзэж байгаа бөгөөд ОНЗБ-н 
гуравдагч талын гомдлыг зуучлан шийдвэрлэх үүрэг ролийг тусган оруулж байна.  

2012 оны шалгалтаар амьжиргааны зорилтуудтай нийцэмжгүй байгаа явдлыг тодруулсан 
бөгөөд хамгийн сүүлийн шалгалтаар эдгээрийг шийдсэн байсан. 2012 оны  9-р сараас 
хойш Ханбогд сумын малчдын алдсан нийт бэлчээрийн талбайн оронд өгсөн, 
хэрэгжүүлсэн тодорхой төсөл/тусламжын баталгаа, нотолгоог шалгасан. Үйл ажиллагааны 
жишээнд: 

 2012 оны 12-р сард 190 малчдад (3 сумын) бэлчээрийн даацын талаар сургалт 
явуулсан;  

 2012 оны 12-р сард бэлчээрийн одоогийн ашиглалтын нөхцөл байдал, ирээдүйн 
чиг хандлага, бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулах талаар малчдын хүсэл зоригийг 
тодорхойлох судалгаа;  
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 2013 оны 1-р сард 415 малчдад (4 сумын) зориулсан мал аж ахуй болон өвлийн 
бэлтгэлийн талаар сургалт; 

 2013 оны 1-р сард уурхайн нөлөөлөлд өртсөн газруудад малын шимт тэжээл (350 
тонн) тараасан.  

Бэлчээрийн менежментийн шинэ стратегитэй нийлээд эдгээр тусламжийн үйл ажиллагаа 
нь нийт бэлчээрийн газрын алдагдалд нөхөн төлбөр хийх НШҮАТ-ын нөлөөллийг 
бууруулах зорилтуудын чиглэлтэй нийцэж байгааг тогтооход хангалттай байсан.  

8.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

НШҮАТ-тэй холбоотой бүх зорилтуудыг ажиглаж, мониторинг хийх дотоод тогтолцоотой 
холбоотойгоор улам бүр сайжруулах орон зай байна. Эдгээр зорилтуудыг өөр өөр үйл 
ажиллагаа хариуцсан бүлгүүд (орон нутгийн харилцаа болон бэлчээрийн менежмент) 
хэрэгжүүлж байна. Эдгээр өөр өөр бүлгүүд өөрсдийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, 
мониторинг хийдэг боловч, НШҮАТ-ын бүх зорилтуудын мониторингийн макро буюу 
том хэмжээний хэрэгжилт сул хэвээр байна. Түүнчлэн, зарим ажилтнууд НШҮАТ-н 
зорилтууд, хэрэгжилтийн талаар тодорхой ойлголттой байгаа боловч зарим ажилтнууд 
өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой НШҮАТ-н эрсдлийг бууруулах арга хэмжээний талаар 
ойлголтгүй байлаа. Төсөл Үйл ажиллагааны үе шатанд дотоод шалгалт жил бүр хийгдэнэ 
гэж мэдэгдсэн бөгөөд энэ нь энэхүү асуудлыг урт удаан хугацаандаа шийдвэрлэх 
магадлалтай гэж үзэж байна. Богино хугацаандаа НШҮАТ-ын зорилтын хэрэгжилтийг 
бичил түвшинд дотооддоо хянаж байхыг зөвлөж байна.  
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9.0 БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙГ ХАДГАЛЖ, ХАМГААЛАХ БОЛОН БАЙГАЛИЙН 
НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ 

9.1.1 Төслийн стратеги 

Төслийн нөлөөллийн бүсэд улсын болон олон улсын хэмжээний биологийн төрөл зүйлийн 
эх үүсвэрүүд орж байгаа бөгөөд эдгээрт дараахь зүйлс орох бөгөөд гэхдээ зөвхөн 
эдгээрээр хязгаарлагдахгүй болно.Үүнд: ОУСК ҮАС6-д заасан ан амьтдын чухал амьдрах 
газар, Хамгаалалттай газрууд (Өмнөговь аймгийн дархан цаазтай газар) нэн ховор зэрлэг 
ан амьтад байдаг газрууд (Галбын говийн шувуудын нутаг ). Эдгээр газруудад  Хулан 
(Equus hemionus hemionus), Жороо тоодог (Chlamydotis undulata) , Идлэг шонхор (Falco 
cherrug) зэрэг нэн ховор, ан амьтдын төрөл зүйлүүд байдаг.  

БОННҮ-н  Бүлэг C6-д  эдгээрт болон өөр бусад биологийн төрөл зүйлийн эх үүсвэрт 
учирч болзошгүй нөлөөллийг ОУСК ҮАС6 Биологийн төрөл зүйлийг хадгалж, хамгаалах 
болон байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент/ ЕСБХБ ҮАШ6 Биологийн төрөл 
зүйлийг хадгалж, хамгаалах болон амьд байгалийн эх үүсвэрүүдийн тогтвортой 
менежменттэй холбоотойгоор авч үзсэн. БОННҮ-д (Гарчиг C6, Бүлэг 6.4) Онц ноцтой, 
Өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн биологийн төрөл зүйлийн эх үүсвэрт учирч болзошгүй 
нөлөөлөлд дараахь зүлс орсон.Үүнд:  

 Дэд бүтцийн улмаас амьтдын орших орчин, нөхцөл шууд алдагдах;  

 Дэд бүтцээс зайлсхийснээр амьтдын амьдарч орших нөхцөл шууд бусаар алдагдах;  

 Цахилгаан дамжуулах шугамтай мөргөлдөх, тогонд цохиулах зэргээс болж, шууд 
үхэж үрэгдэх; 

 Тус орчинд нэвтрэх боломж нэмэгдсэнээр ан авд өртөх, цуглуулга хийх зэргээс 
болж шууд бусаар үхэж үрэгдэх;   

 Махчин амьтдад бариулах явдал ихэссэнээс шууд бусаар үхэж үрэгдэх.  

БОННҮ-ний Бүлэг D6 дээр Орон нутгийн ургамал, амьтны менежментийн төлөвлөгөө  
(УАМТ) орсон бөгөөд энэ төлөвлөгөөнд  Барилгын үе шатанд хэрэгжүүлэх ургамал, 
амьтанд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийж, бууруулж, нөхөн сэргээх 
(Нөлөөллийг бууруулах шатлалын дагуу) менежментийн хяналтын болон нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг тодорхойлон дурдсан байдаг. УАМТ-д мөн менежментийн хяналт 
болон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилтийн мониторинг мөн ургамал, 
амьтанд үзүүлж байгаа нөлөөллийн мониторинг хийх арга хэрэгслийг тусган оруулсан.  

УАМТ-д тусгагдаагүй биологийн төрөл зүйлтэй холбоотой нөлөөллөөс зайлсхийх, 
бууруулах нэмэлт арга хэмжээг БТЗҮАТ-д тусган оруулсан болно. БТЗҮАТ-д Төслийн 
загварт тусган оруулсан менежментийн хяналт болон нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээнүүд ( цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дээр байрлуулсан шувуу чиглүүлэгч, 
мал амьтан гарах  гарцыг барьсан, Ундай голын гольдролыг өөрчлөх (Бор Овоогийн 
булгийг шилжүүлсэнийг оролцуулсан) зэрэг олон БОННҮ-н Бүлэг С6-д тусгасан )  багтан 
орсон болно. БТЗҮАТ-д Барилгын үе шатнаас давж, Ашиглалтын үе шатанд тавигдах өөр 
бусад урт удаан хугацааны  олон зорилтуудыг тусгасан болно.  
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2012 оны 9-р сарын шалгалтаар УАМТ-ны хэрэгжилтийг авч үзсэн. 2013  оны 4-р сарын 
шалгалтаар УАМТ болон БТЗҮАТ (2013 оны 2-р сарын хувилбар)-д аль алинд нь тусгасан 
зорилтуудыг онцлон авч үзсэн. УАМТ5-нд 75 зорилт, БТЗҮАТ-д 25 зорилт тус тус 
тусгагдсан байна. Мөн тус шалгалтын үеэр Ашиглалтын үе шатны Биологийн төрөл 
зүйлийн менежментийн төлөвлөгөөг (BMP БТЗМТ)  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бэлэн 
байдлыг үнэлсэн. Дараахь дэд бүлгүүд болон Хүснэгт 3.2  дээр шалгалтын үр дүнг 
дэлгэрэнгүй авч үзсэн болно. 

9.1.2 Ажиглалт 

Шалгалтын явцад БОНM-ийн УАМТ болон БТЗҮАТ-ны зорилтуудын нийцэмжтэй байдал 
болон нийцэмжгүй байдлын талаар ажиглалт хийсэн болно. Уурхайд ажиллах үеэр 
Байгаль орчны хэлтсийн менежер, Биологийн төрөл зүйлийн Ахлах зөвлөх, биологийн 
төрөл зүйлтэй холбоотой ажилыг хийж гүйцэтгэсэн байгаль орчны багийн гишүүд 
зэрэгтэй уулзсан. Шалгалтаар  уурхай дээрх (УЛТ доторх) байгууламжууд болон төслийн 
дэд бүтцүүд (Төслийн замууд, цахилгаан дамжуулах шугам, Бор Овоогийн шилжүүлсэн 
түр булаг, усны шугам хоолой г.м.) зэргийг шалгасан болно. Дэлгэрэнгүйг Хавсралт C, 
Үйл ажиллагааны журналаас үзнэ үү. 

УАМТ-н 75  зорилтоос, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын үеэр нийт 20 нийцэмжгүй байдлыг 
баримтжуулсан. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар эдгээр 20 нийцэмжгүй байдлыг авч үзсэн 
бөгөөд эдгээрээс  17 нь нээлттэй хэвээр үлдсэн. БТЗҮАТ-н бүх  25 зорилтыг 2013 оны 4-р 
сарын шалгалтаар авч үзсэн бөгөөд эдгээрээс 12 нь нээлттэй хэвээр үлдсэн. УАМТ болон 
БТЗҮАТ-ын ихэнх нээлттэй зүйлүүд нь ямар нэгэн түвшинд одоо хийгдэж байгаа үйл 
ажиллагаа бөгөөд  Хүснэгт 3.2 дээр харуулсан болно.УАМТ болон БТЗҮАТ-д  дурдсан 
зорилтуудтай нийцүүлж, хаах шаардлагатай байгаа нээлттэй зорилтууд нь ерөнхийдөө 
дараахь таван сэдэвт хуваагдаж байна.Үүнд:  

1. Биологийн төрөл зүйлтэй холбоотой холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах; 

2. Ундай голын гольдролын өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд шилжүүлэн байрлуулсан 
булаг; 

3. Үндсэн экосистемийн үйлчилгээний менежмент болон мониторинг; 

4. Зохион байгуулалтын бүтэц;   

5. Мэргэжлийн чадавхи, гаднаас мэргэжилтнийг авчирч, ашиглах. 

Эдгээрийг дараахь дэд бүлгүүдэд илүү тодорхой авч үзэв. 

9.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

Биологийн төрөл зүйл болон холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах 

                                                      

5 УАМТ-н зорилтуудыг   адил төстэй нөлөөллөөр нь жагсааж, үсгээр тодорхойлж, 1-33 гэж дугаарласан 
(жишээ нь., 1a, 1b, 1c). 
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УАМТ болон БТЗҮАТ-н хэд хэдэн зорилтуудыг  (Ургамал,амьтан 02b, ургамал, амьтан15, 
ургамал, амьтан15a, ургамалт, амьтан17 болон БТЗҮАТ-н зүйлүүд 23-25)  амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд холбогдогч талуудын оролцоо ихээхэн шаардлагатай. Зорилтуудын болон 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн үр дүн олон нийтийн оролцоо болон зан төлөвийн 
өөрчлөлтөөс шууд хамааралтай. Холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах талаарх УАМТ-д 
тусгасан тодорхой зорилтоор холбогдогч талуудтай дараахь чиглэлээр зөвшилцөх ёстой 
байгаа болно.Үүнд: 

 Замын хажууд машинаа зогсоохыг бууруулах;  

 Төслийн нөлөөллийн бүсэд болон Ханбогд суманд ан агнахыг хянах;  

 Oюу Толгой-Гашуун сухайтын замыг ашиглагч олон нийтэд тохиромжтой хурдны 
хязгаарлалтыг бий болгож, мөрдөх.  

Төсөл эдгээр холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах зорилтуудыг Ашиглалтын үе шатны 
биологийн төрөл зүйлийн холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа болон 
2013 оны 4-р улирлын болон 2014 оны Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй нийцүүлэн эхлүүлэхийг зорьж байна. Ан амьтдыг агнах 
асуудлыг шийдвэрлэх эхний алхам болгож, бүс нутгийн зэрлэг ан амьтдын ан агнуурыг 
хянах чиглэлээр Төслөөс  Дэлхийн Байгаль хамгаалах сан (WWF),  Зэрлэг ан, амьтдыг 
хадгалж, хамгаалах нийгэмлэг, Дэлхийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах байгууллага 
зэрэг гадны мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд талууд энэ 
асуудлыг шийдэх эхний алхам буюу хууль бус ан агнуурын суурь үнэлгээг хийхээр 
шийдвэрлэсэн. Энэ судалгааг 2013 оны 3-р улиралд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 
Дүйцүүлэн хамгаалах стратегийн хэрэгжилтийг дэмжсэн холбогдогч талуудтай хамтран 
ажиллах нэмэлт үйл ажиллагаа болон холбогдох нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа 
Дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон биологийн төрөл 
зүйлийн мониторинг болон үнэлгээний төлөвлөгөөг боловсруулах хүрээнд тодруулах үйл 
ажиллагаа 2013 болон 2014 онуудад үргэлжилнэ. Эдгээр зүйлүүд нь  Ангилал II -ын 
нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

БТЗҮАТ (БТЗҮАТ зүйл №23 болон 25)-д тодорхой биологийн төрөл зүйлтэй 
холбоотойгоор холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг Холбогдогч 
талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд тусгаж, шинэчлэх журмыг тогтоосон.Үүнд бүс 
нутгийн байгууллагууд болон 2013 оны 2-р улирал гэхэд сайтын биологийн төрөл зүйлд 
учирч болзошгүй нөлөөллийг бууруулах болон Дүйцүүлэн хамгаалах стратегийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүс нутгийн хэмжээний тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр 
ажилладаг байгууллагуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа багтан орж байгаа болно. 
Тус холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд тодорхой биологийн төрөл 
зүйлтэй холбоотойгоор холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг тусган 
шинэчлээгүй, тиймээс одоогийн байдлаар зорилтуудыг хэрэгжүүлэх болон Төслөөс бусад 
холбогдогч талуудтай хамтран ажиллаж байгаа үйл ажиллагаатай уялдуулах төлөвлөгөө 
байхгүй байна. Одоогийн холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 
биологийн төрөл зүйлтэй холбоотойгоор холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах 
зорилтууд, эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлэх цаг хугацаа, биологийн төрөл зүйлтэй 
холбоотой холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг Төслөөс хийж байгаа 
өөр бусад холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаатай уялдуулах 
боломжийг тусган шинэчлэх шаардлагатай.  
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Хэдийгээр төсөл Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны Менежментийн 
тогтолцоо буюу ЭМААБО-ны МТ (байгаль орчны) болон Орон нутаг, нийгмийн 
үзүүлэлтийн менежментийн тогтолцооны (Бүс нутгийн Хөгжил болон Нийгмийн 
Үзүүлэлт) багууд холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг төлөвлөсөн үед 
үйл ажиллагаагаа уялдуулах үйл явцыг тогтоосон боловч холбогдогч талуудтай хамтран 
ажиллах бүх зорилтыг хэрэгжүүлэх цогц хандлагыг бий болгож чадаагүй байна. 
Биологийн төрөл зүйлтэй холбоотой холбогдогч талтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг 
төлөвлөхөд, Байгаль орчны хэлтэс, Бүс нутгийн хөгжил болон нийгмийн үзүүлэлтийн 
хэлтсийн доторх Орон нутгийн харилцааны багтай зөвшилцөж, уулзалт болон сэдвийн 
талаар мэдээлэл өгдөг. Орон нутгийн харилцааны баг хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүн 
болон хүмүүст мэдээлэл өгч, үйл ажиллагааг дуусгасны дараа, стандарт формыг ашиглан, 
үйл ажиллагааны үр дүн болон дараагийн шаардлагатай алхмын талаар тайлагнаж, 
мэдээлдэг. Хэдийгээр энэ нь холбогдогч талтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай үед  төслийн хэлтсүүдийн хооронд мэдээлэл хувааалцах, үйл 
ажиллагаагаа уялдуулах боломжийг бүрдүүлдэг ч  Төслийн холбогдогч талтай хамтран 
ажиллах бүх зорилтууд болон эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлэх төслийн аргачллыг 
цогцоор нь авч үзэхэд чиглэдэггүй. Мэдээлэл хуваалцах болон, дээрх асуудлаас 
шалтгаалан эдгээр хоёр зүйл нь  Ангилал III -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр 
үлдэж байгаа болно. 

БТЗҮАТ (Зүйл №24)-д дүйцүүлэн хамгаалах  чиглэлээр Монгол улсын засгийн газрын 
байгууллагууд болон өөр бусад холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах шаардлагыг 
тусгасан. Энэ зорилт нь Төслийн биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн нөхөн сэргээх 
хөтөлбөр улсын хэмжээний байгаль орчны хамгаалах эн тэргүүний зорилтууд болон 
холбогдогч талуудын сонирхолтой нийцэж, уялдсан байх болон урт удаан хугацааны турш 
улс төр/захиргааны хувьд боломжтой байлгах явдал юм. 2013 оны 4-р сарын 10нд 
Биологийн төрөл зүйл болон Дэлхийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах асуудлыг 
хариуцсан Ахлах зөвлөх Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргатай уулзаж,  Төслийн ашиглалтын үе шатны биологийн төрөл зүйлийн 
менежментийн стратегиуд болон биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагааны талаар анхны санаануудын талаар засгийн газарт шинэ мэдээллийг өгсөн. 
Төслийн БТЗМТ болон дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
дууссаны дараа дахин уулзахаар болсон. Дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах явцад Төслийн зүгээс дүйцүүлэн хамгаалалтын 
талаар төр засгийн болон төрийн бус өөр бусад холбогдогч талуудтай (жишээ нь ТББ) 
уулзахаар төлөвлөж байгаа болно. Энэ зүйл нь  Ангилал III -ын нийцэмжгүй нээлттэй 
байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Ундай голын гольдролыг өөрчлөхтэй холбоотой шилжүүлэн байрлуулсан булаг болон 
Өөрчлөлтийн менежментийн журам 

БОННҮ дээр дурдсанчлан, Бор Овоогийн булаг нь ил уурхайн бүтээн байгуулалтын үйл 
ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн. Бор Овоогийн булаг нь орон нутгийн экологийн чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг байсан. Энэ булаг нь төслийн нөлөөллийн бүсэд өөрийн онцлог бүхий 
ургамал, өвс ногоог тэжээн тэтгэж (БОННҮ-н Гарчиг B7, Бүлэг 7.3.5), зарим төрлийн 
зэрлэн амьтдад өсөж үржих, хүнс тэжээлээ идэх орон зайг бий болгож (БОННҮ-н Гарчиг 
B7, Бүлэг 7.4.4 болон 7.4.5), жилийн ихэнх хугацаанд зэрлэг ан амьтдын ундны усны эх 
үүсвэр болж (БОННҮ-н Гарчиг C6, Бүлэг 6.4) өгдөг. Бор Овоогийн булгийг шилжүүлэх 
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болсонтой холбогдуулан үүссэн нөлөөллийг бууруулах үүднээс Төсөл Ундай голын 
гольдролыг өөрчлөх хүрээнд Бор овоогийн булгийг орлох булгийг байгуулсан (Бүлэг 4.2.3 
дээрээс Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төсөл болон устай холбоотой зорилтуудын 
талаар бүрэн мэдээллийг үзнэ үү).Ялангуяа УАМТ-ын зорилтоор (УА03-b) төсөл Бор 
овоогийн булагийн экологийн үйл ажиллагааг бүрэн орлосон, өөрчлөгдсөн Ундай голын 
гольдролын гүний урсацаар тэжээгдэх булгийг байгуулах үүргийг хүлээсэн. УЛТ-аас 
гадуур барилгын ажил явуулахад шаардлагатай төр засгийн зөвшөөрөл байхгүй байгаасаас 
Төсөл Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төслийг бүхлээр нь хэрэгжүүлж, Бор овоогийн 
булгийг орлох булгийг барих боломжгүй байгаа билээ. Бор овоогийн булгийг орлох 
булгийг түр зуурдаа малчны худаг байдлаар барьж байгуулсан (Зураг 4-4). Энэ түр зуурын 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь Бор овоогийн булгийн экологийн үйл ажиллагааг 
бий болгоход чиглэсэн байнгын булгийн зураг дизайныг тусгахгүй байгаа болно. Төсөл 
засгийн газраас шаардлагатай газар ашиглах зөвшөөрлийг өгвөл, УЛТ-н гадна орших 
Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гүйцэтгэж дуусгахаар 
төлөвлөж байна. Бор овоогийн булгийг байнгын байршилд нь шилжүүлэн байрлах үйл 
ажиллагааг оролцуулан Ундай голын гольдролыг өөрчлөх төслийн үйл ажиллагааг бүрэн 
хийж дуусгахад шаардлагатай засгийн газрын зөвшөөрлийг авах хүчин чармайлтыг 
үргэлжлүүлэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр энэ зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж дуусах юм. 
Энэ шалтгаанаар тус зүйл нь  Ангилал II -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж 
байгаа болно.  

Үүнтэй холбоотой хоёрдахь асуудалд, УЛТ-н гадна Ундай голын гольдролыг өөрчлөх 
анхны төслийн үйл ажиллагааг хийхэд шаардлагатай Газар хөндөх зөвшөөрлийг (ГХЗ) 
хүлээж байх хугацаанд авсан нөлөөллийг бууруулах түр арга хэмжээ буюу малчны 
худгийг байгуулсныг оролцуулан Ундай голын гольдролыг өөрчлөх түр үйл ажиллагаанд 
мөрдсөн Өөрчлөлтийн менежментийн журам орсон. БОННҮ-н Бүлэг  D1 болон  2012 оны 
Оюу Толгойн Ашиглалтын үе шатны ЭМААБО-н Менежментийн тогтолцооны 
өөрчлөлтийн менежментийн журамд  Өөрчлөлтийн менежментийн журамд тавигдах 
шаардлагыг агуулсан байдаг. Үүнд Төслийн үйл ажиллагааны журам болон зорилтод 
бодитойгоор орсон өөрчлөлтэй холбоотой болзошгүй эрсдэл болон нөлөөллийн талаар 
мэргэжилтний саналыг харгалзсан эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцын хэрэгжилт багтан орж 
байгаа болно. 

Ундай голын өөрчлөлтийн менежментийн журмын хүрээнд хийсэн эрсдэлийн үнэлгээнд 
биологийн төрөл зүйлийн мэргэжилтний оролцоо хангалттай байж чадаагүй. Түүнчлэн, 
Бор овоогийн булгийг төслийн болзошгүй нөлөөлөлд өртөх Өндөр/Онц ноцтой эрсдэл 
бүхий биологийн төрөл зүйлтэй гэж үнэлсэн Төслийн БОННҮ-н биологийн төрөл зүйлийн 
суурь судалгаа болон нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлтийг хангалттай судлаагүй байна. 
Биологийн төрөл зүйлийн талаар үндсэн өгөгдөл мэдээлэл, мэдлэгийг оруулж, тусгахгүй 
алдаа гаргаснаараа,  Ундай голын гольдролыг өөрчлөх зураг төсөлд гарсан өөрчлөлтийн 
улмаас биологийн төрөл зүйлд учирч болзошгүй нөлөөллийг дутуу үнэлсэн. Ирээдүйд 
Өөрчлөлтийн менежментийн журмын шаардлагын дагуу  байгаль орчинд нөлөө үзүүлэх, 
эсвэл биологийн төрөл зүйлд хохирол хөнөөл учруулах аливаа  үйл ажиллагаа болон газар 
хөндөх  үйл ажиллагаанд эрсдэлийн цогц үнэлгээг хийх ёстой. Биологийн төрөл зүйлийн 
мэргэжилтний санал дүгнэлтэнд суурь өгөгдөл, мэдээллийн үнэлгээ (хэрвээ шаардлагатай 
бол, мэдээлэл, өгөгдлийг цуглуулах), нөлөөллийн үнэлгээ, нөлөөллөөс зайлсхийх болон 
бууруулах журмын үнэлгээ зэрэг багтан орох бөгөөд энэ санал, дүгнэлтийг хийснээр, 
биологийн төрөл зүйлд учирч болзошгүй нөлөөллийг тодруулж, хамгийн бага хэмжээнд 
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хүртэл бууруулах юм.Энэ зүйлийг энэ тайлангийн  Бүлэг 4  дээр  авч үзсэн бөгөөд тус 
зүйл нь  Ангилал II -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Нэн чухал экосистемийн үйлчилгээний менежмент болон мониторинг  

УАМТ болон БТЗҮАТ-н зорилтуудын (УА31 болон БТЗҮАТ-н зүйл №17) дагуу  төсөл 
ургамал ногоо, бэлчээрийн чанарыг оролцуулан усны нөлөөлөл, чухал экосистемийн 
үйлчилгээнд үзүүлж байгаа үр нөлөөг ажиглаж, мониторинг хийж, эдгээр үйлчилгээнд 
үзүүлж байгаа нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнг үнэлдэг 
олон талт Биологийн төрөл зүйлийн мониторинг болон үнэлгээний хөтөлбөрийг 
боловсруулах ёстой. 2013  оны 4-р сарын шалгалтаар ус болон бэлчээрийн ажиглалалт, 
мониторингоор дамжуулж, экосистемийн үйлчилгээг шууд бусаар шийдвэрлэдэг 
ашиглалтын үе шатны мониторингийн үйл ажиллагааг янз бүрийн төлөвлөгөөнд тусгасан 
байсан бөгөөд үүнд дараахь төлөвлөгөөнүүд орж байгаа бөгөөд гэхдээ эдгээрээр 
хязгаарлагдаагүй болно. Үүнд: БТЗМТ-н төсөл, усны мониторингийн төлөвлөгөө, 
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний төсөл зэрэг орно. Гэсэн хэдий ч, экосистемийн 
үйлчилгээнд гарч байгаа өөрчлөлтийг ажиглаж, мониторинг хийхэд чиглэсэн зорилтот арга 
хэмжээнүүдийг боловсруулаагүй байгаа болно. Жишээ нь, усны чанар, хэмжээ, бэлчээрийн 
чанар г.м нь экосистемийн үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулж байгаа байгаль орчны шинэ 
чанарууд бөгөөд эдгээр нь дангаараа экосистемийн үйлчилгээ биш юм. Харин эдгээр шинж 
чанартай холбоотой экосистемийн үйлчилгээнүүд нь хүмүүст хүрч байгаа цэвэр ус болон 
малчдын малын бэлчээр чанартай болж байгаа зэрэг юм. Тиймээс экосистемийн 
үйлчилгээний мониторингийн арга хэмжээ нь эдгээр үйлчилгээг хүмүүст (жишээ нь, айл 
өрхүүд, малчид г.м) хүргэж, нийлүүлж байгаа байдлыг шийдэх ёстой юм.  

Экосистемийн үйлчилгээний мониторингийн арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлж, 
мониторингийн үр дүнг үнэлэхэд олон талт аргачлал шаардлагатай. Үүнд ЭМААБО-н 
Менежментийн тогтолцооны гишүүд (Байгаль орчны баг - ус, ургамал ногоо, биологийн 
төрөл зүйлийг хариуцсан ажилтнууд), Орон нутаг, нийгмийн үзүүлэлтийн менежментийн 
тогтолцооны (бэлчээрийн менежмент болон холбогдогч талуудтай хамтран ажиллахыг 
хариуцсан Бүс нутгийн Хөгжил болон Нийгмийн Үзүүлэлтийн баг болон ажилтнууд) 
багууд болон Төслийн биологийн төрөл зүйлийн чиглэлээр хамтран ажилладаг түншүүд 
болон өөр бусад мэргэжилтнүүд оролцох шаардлагатай. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар 
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний төслийн талаар Бүс нутгийн хөгжил болон 
нийгмийн үзүүлэлтийн баг, Биологийн төрөл зүйл болон Дэлхийн биологийн төрөл 
зүйлийг хамгаалах асуудлыг хариуцсан Ахлах зөвлөх, Экосистемийн үйлчилгээний 
мониторингийн арга хэмжээг боловсруулахыг оролцуулан төлөвлөгөөний агуулга дээр 
хамтран ажиллаж байгаа Flora Fauna International байгууллагын мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран ажиллах олон талт хамтын ажиллагааны эхлэлийг тавьсан байсан. Гэхдээ,  
БОННҮ-д тодруулсан бүх чухал экосистемийн үйлчилгээг холбогдох ашиглалтын үе 
шатны менежмент болон мониторингийн төлөвлөгөөнд бүрэн дүүрэн тусгахын тулд 
биологийн төрөл зүйл, ус, нийгмийн чиглэлийн ажилтнуудын хоорондын ажиллагаа 
ихээхэн шаардлагатай. БОНM-ийн Төсөл экосистемийн үйлчилгээний нөлөөллийг 
бууруулах болон мониторинг хийхтэй холбоотой бүх зорилтуудыг хэрэгжүүлж, Байгаль 
орчин болон Бүс нутгийн хөгжил, нийгмийн үзүүлэлтийн багуудын холбогдох талууд бүгд 
адилхан ойлголттой байхыг хариуцсан мэргэшсэн хүн буюу хүмүүсийг томилохыг зөвлөж 
байна. Дээрх бүх шалтгааны улмаас тус зүйл нь  Ангилал II -ын нийцэмжгүй нээлттэй 
байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 
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Зохион байгуулалтын бүтэц 

БТЗҮАТ-н зорилтоор (Зүйл №21) Төсөл ашиглалтын үе шатанд байгаль орчны болон 
нийгмийн чиглэлийн үйл ажиллагааг уялдуулж, үр дүнтэй нийгэм-экологийн зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэх, ялангуяа, экосистемийн үйлчилгээ болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл 
ажиллагааны менежменттэй холбоотой зохион байгуулалтын бүтцийг бий болгох 
шаардлагатай. Төсөл байгууллагын зохион байгуулалтын схемтэй бөгөөд энэ схемд  
байгаль орчны болон нийгмийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдийн хооронын“ зураасан 
шугам” байгаа болно. Гэхдээ 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар энэ олон чиглэлт үйл 
ажиллагааг уялдуулсан зохион байгуулалтын бүтцийг бүрэн хүч чадлаар нь ашиглах 
шаардлагатай байгаа бөгөөд түүнчлэн байгаль орчны болон нийгмийн чиглэлийн 
багуудын хоорондын хамтын ажиллагаатай холбоотой тодорхой ажлын байрны шаардлага 
байхгүй байгааг тодорхойлсон.  

Төслийн ЭМААБО-ны Менежментийн тогтолцоо (Байгаль орчин) болон Орон нутаг, 
нийгмийн үзүүлэлтийн Менежментийн тогтолцооны  (БНХНҮ) багууд хамтран ажллаж 
байгаа бөгөөд ялангуяа, бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр (Дээрх дэд бүлэг Нэн чухал 
экосистемийн үйлчилгээний менежмент болон мониторинг болон Бүлэг 4.1.3-ийг үзнэ үү) 
болон саяхан байгуулагдсан Байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх, хадгалан авч 
үлдэх, Экологийн тэнцвэртэй байдлын хороотой хамтран ажиллаж байна.Тус хороог 
Биологийн төрөл зүйл хариуцсан ахлах зөвлөх болон БНХНҮ-н багийн гишүүн хамтран 
удирддаг.Тус хорооны бүрэлдэхүүнд мөн орон нутгийн төлөөлөгчид багтан ордог бөгөөд 
тус хорооны зорилго бол орон нутагт байгаль орчны асуудлыг ярьж хэлэлцэх орчныг бий 
болгох явдал юм. Энэ хорооны эхний уулзалтууд 2013 оны 3 болон 4-р улиралд зохион 
байгуулагдана.  

Цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлийг ач холбогдлоор нь жагсаахын тулд,  Төсөл 
байгаль орчин болон нийгмийн чиглэлийн хамтын ажиллагаанд гол гол ажилтнуудын 
ажлын байрны тодорхойлолтыг тусган оруулж, энэ хамтын ажиллагаа бодитойгоор 
хэрэгжиж байх тогтолцоог бий болгох шаардлагатай. Төслийн багуудын хүрээнд цаашид 
хамтран ажиллах боломжуудад 2013 оны 3-р улиралд эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа 
хулгайн ан агнуурын талаарх суурь судалгааг хэрэгжүүлэх,  Ханбогд сумын хэмжээнд 
ангийн хяналтыг тогтоохтой холбоотой чиглэлээр холбогдогч талуудтай ирээдүйд 
хамтран ажиллах зорилт/төлөвлөгөөг боловсруулах зэрэг орно. Үйл ажиллагаагаа 
уялдуулах талаар зөвлөмжийн талаар яриа хэлэлцүүлгийг  Нийцэмжгүй байдал №. 1.04 for 
дээрээс харна уу. Эдгээр  шалтгааны улмаас, тус зүйл нь  Ангилал II -ын нийцэмжгүй 
нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

Мэргэжилтнүүдийн чадавх болон гадны үйлчилгээ авах  

БТЗҮАТ-н зорилт №19-ын дагуу, Төсөл сайт дээр нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны менежмент, биологийн төрөл зүйлийн мониторинг 
зэргийг оролцуулсанг урт удаан хугацааны биологийн төрөл зүйлийн менежментийн 
хөтөлбөр нь  Байгаль орчин, Нийгмийн шаардлагыг ханган биелүүлэх хэмжээний нөөц 
боломжтой байж, биологийн төрөл зүйлийн үнэ цэнийг цэвэр эерэг байлгах шаардлагатай. 
БОННҮ, УАМТ, БТЗҮАТ-д тусгасан биологийн төрөл зүйлийн зорилтууд нь өргөн 
хэмжээний бөгөөд бүтэн жилийн туршийн менежмент, мониторинг, үнэлгээ, тайлагнаж, 
мэдээлэх ихээхэн хэмжээний үйл ажиллагааг шаардана. Төсөл барилгын үе шатнаас 
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Ашиглалтын үе шат руу шилжиж орж байгаатай холбогдуулан эдгээр хүчин чармайлтууд 
үргэлжлэх бөгөөд зарим тохиолдолд Төслийн БТЗМТ, Биологийн төрөл зүйлийн 
мониторинг, үнэлгээний төлөвлөгөө болон Дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны 
менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр дамжуулан илүү өргөн хүрээг хамаарна. 
Одоогийн нөөц эх үүсвэрийн зохион байгуулалт нь биологийн төрөл зүйлийн бүхий л 
зорилтуудыг хэрэгжүүлж, биологийн төрөл зүйлийн цэвэр эерэг үр дүнг бий болгоход 
шаардлагатай одоогийн болон ирээдүйн ажлын ачааллыг хангах боломжгүй юм. Энэ 
ажлыг хийж гүйцэтгэхэд  бүрэн чиглэсэн, мэргэшсэн, туршлагатай баг бүх зорилтуудыг 
амжилттайгаар хэрэгжүүлж, ашиглалтын үйл ажиллагаанд тусгах шаардлагатай. Одоогийн 
баг биологийн төрөл зүйлд 100 хувь чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаггүй (жишээ нь, 
биологийн төрөл зүйл болон бусад байгаль орчны чиглэлээр ажлын цагаа хуваадаг)  
бөгөөд энэ нь биологийн төрөл зүйлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх чадавхийг хязгаарлаж 
байгаа болно. 2012 оноос хойш төлөвлөсөн БТЗҮАТ-н үйл ажиллагаа болон  дээр авч 
үзсэн биологийн төрөл зүйлийн нийцэмжгүй байдал зэрэг нь чадавхи хязгаарлагдмал 
байгаагаас зорилтын хэрэгжилт хойшилж, саатаж байгааг  нотлон харуулж байна. 
Одоогийн баг орон нутгийн экологи, төрөл зүйлийн талаар бүрэн мэдлэгтэй боловч, 
биологийн төрөл зүйлийн цогц менежмент, мониторингийн чиглэлээр чадавхийг нь 
бэхжүүлэх шаардлагатай. Биологийн төрөл зүйл хариуцсан Ахлах зөвлөхийн удирдлаган 
доор биологийн төрөл зүйлийн одоогийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлж байгаа 
боловч, энэ нь дуусаагүй байсан. Тиймээс БТЗҮАТ-н зүйл № 19 нь  Ангилал II -ын 
нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно.   

Хэдийгээр одоогийн байдлаар нийцэмжгүй байдал биш ч гэсэн БТЗҮАТ-ын зүйл № 20 нь 
удирдлагын түвшний нөөц боломжтой холбогдож байгаа болно. Энэ үүрэг рольд байнгын, 
удирдах түвшний Монголд байрлах, биологийн төрөл зүйлийн зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд нь Байгаль орчны багт дэмжлэг, чадавхи, манлайлалыг үзүүлж чадах, олон 
улсын шилдэг тэргүүний батлагдсан туршлагатай мэргэжилтэн шаардлагатай. Тус 
зорилтоор энэ мэргэжилтний албан тушаал дотоодын төслийн баг биологийн төрөл 
зүйлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж, зохицуулах хангалттай чадавхитай болох хүртэл байх 
шаардлагатай. Биологийн төрөл зүйл хариуцсан ахлах зөвлөх одоогийн байдлаар 2014 оны 
2-р сар хүртэл ажиллана. БТЗҮАТ-н зүйл № 20-н хүрээнд мэргэжилтний албан тушаал 
төслийн биологийн төрөл зүйлийн дотоодын баг Төслийн биологийн төрөл зүйлийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлж, зохицуулж чадах чадавхитай болох хүртэл байна гэж заасан 
болно. Түүнчлэн, чадавхийг бий болгоход гарч байгаа ололт, дэвшлийг жил бүрийн 
үнэлгээгээр хэмжинэ гэж заасан бөгөөд үүнд төслийн биологийн төрөл зүйлийн 
зөвлөхүүдийн зөвлөгөө болон зээлдэгчидийн зөвшилцөл шаардлагатай.Т иймээс, 
мэргэшсэн, удирдах түвшний, байнгын мэргэжилтэн хангалттай чадавхи бий болж, бие 
даасан үнэлгээгээр батлагдах хүртэл үргэлжлэн ажиллана. Энэ зүйлийг Төсөл 
баталгаажуулж, цаашид хийх БДБОНЗ-н шалгалтын хүрээнд ажиглалт, мониторинг хийх 
шаардлагатай. 

2013 оны 4-р сарын шалгалтаар Төслийн нийт биологийн төрөл зүйлийн хөтөлбөрт гарсан 
ахиц дэвшлийг  2012 оны шалгалттай харьцуулан баримтжуулав. Ингэснээр, цаг 
хугацааны явцад биологийн төрөл зүйлийн зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлж, 
биологийн төрөл зүйлийн цэвэр эерэг үр дүнд хүрч болно гэдгийг харуулж байгаа бөгөөд 
үүнийн тулд төсөл биологийн төрөл зүйлд чиглэсэн хангалттай тооны ажилтнуудтай 
байж, Ахлах зөвлөхийг 2014 оны эхнээс  биологийн төрөл зүйлийн хөтөлбөр бүрэн 
хэрэгжиж, амжилттай хэрэгжиж эхлэх хүртэл хугацаанд ажиллуулах шаардлагатай.  
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9.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

УАМТ-н зорилт УА16-оор Төслийн машин техникийг (гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулан) 
тухайлан зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд заасан замаас гарч явахыг хориглосон. Хүснэгт 
3-2 дээр харуулсанчлан, Төсөл төслийн болон удаан хугацаагаар ашиглагдах гэрээт 
гүйцэтгэгч компаниудын бүх машинуудад GPS байршил тогтоогч, хяналтын системийг 
суурилуулсан замын менежментийн системийг хэрэгжүүлснээр төслийн машин, 
техникүүдийг замаас гадуур явах үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохицуулж байгаа болно. 
Гэхдээ энэ систем нь одоогийн байдлаар гэрээт гүйцэтгэгчдийн төсөлтэй холбоотой 
богино хугацааны ажил үүргийг гүйцэтгэхэд ашиглаж байгаа  машинуудыг нь хянахгүй 
байгаа билээ. Замаас гадуур машин барьж явах нь байгаль орчинд, нутгийн ургамал, 
амьтанд томоохон аюулыг учруулдаг. Өөрсдийн машинаа ашиглаж, төсөлтэй холбоотой 
богино хугацааны ажил үүргийг гүйцэтгэж байгаа гэрээт гүйцэтгэгчдэд төслийн машин 
ашиглалтын болон замаас гадуур машин барих талаар бодлогыг танилцуулдаг хэдий ч, 
тэдний машины хөдөлгөөнийг замын хөдөлгөөний менежментийн системээр хянадагүй 
бөгөөд үүнийг нөхсөн хяналт, мониторингийн тогтолцоо байхгүй байгаа болно. GPS 
байршил тогтоогч, хяналтын системийг суурилуулсан төслийн машинуудыг ашиглахгүй 
байгаа гэрээт гүйцэтгэгчид замаас гадуур машин барих явдлыг багасгахын тулд БОНM-
ийн  замаас гадуур машин унаж байгааг мэдээллэх, зориулалтыг мэдээлэх, ажиглах арга 
механизмыг бий болгохыг (жишээ нь, утасдах, и-мейлээр мэдээлэх г.м) зөвлөж байна. 
Замаас гадуур машин ашиглаж байгаа талаарх бүх мэдээллийг нэн даруй шалгаж, 
шаардлагатай тохиолдолд жишээлбэл бодлого зөрчсөн  тохиолдолд  Төслийн бодлогын 
дагуу торгууль оноож байх шаардлагатай.   
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10.0 СОЁЛЫН ӨВ 

10.1.1 Төслийн стратеги 

Төсөл биет (дурсгалт газрууд) болон биет бус (өв соёл, ёс зан заншил)  соёлын өвийг 
хамгаалахын ач холбогдлыг БОННҮ дээр тусган, ойлгосон байна. Үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийг БОННҮ-н бүлэг C11 дээр тоймлон авч үзсэн бөгөөд Соёлын өвийн 
менежментийн төлөвлөгөөг БОННҮ-ний Бүлэг D13-ээс үзэж болно. Соёлын өвийн 
нөлөөлөл болон менежментийн төлөвлөгөө нь ОУСК ҮАС8 болон ЕСБХБ ҮАШ8-тай 
уялдаа холбоотой. 

Барилгын зарим үйл ажиллагаа, уул уурхайтай холбоотой үйл ажиллагаа, төслийн бүс 
нутагт хүн ам нэмэгдсэн зэрэг Соёлын өвд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй хэд хэдэн төслийн 
үйл ажиллагаа байгаа болно. Тодорхой барилгын үйл ажиллагаа гэдэгт зам барих, уурхайн 
талбайг бэлтгэх болон дэд бүтцийг барьж байгуулах, суурилуулах ажлууд орно. 
Ашиглалтын үе шаттай холбоотой үйл ажиллагаанд олборлолт, хаягдал чулуулгын 
овоолго, хог хаягдлын менежмент зэрэг орно. Төслийн бүтээн байгуулалтын явцад, өөр 
өөр үзэл суртал, үнэт зүйлс, ёс заншилтай гадны хүмүүсийн тоо ихсэх бөгөөд эдгээр 
хүмүүс орон нутгийн оршин суугчидтай харилцах болно. Соёлын өвийн төлөвлөгөөнд 
хууль эрхзүй, журам шаардлага, соёлын өвийн зүйлсийг хадгалж, хамгаалах, археологийн 
олдвор, эд өлгийн зүйлс эвдэрч сүйтэх, төслийн ажилтнууд санаатай болон 
санамсаргүйгээр хөндөх зэргийг хамарсан 16 зорилтыг багтаасан. 

10.1.2 Ажиглалт 

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөөний 16 зорилтоос, 2012 оны 9-р сарын 
шалгалтаар нийт 2 нийцэмжгүй байдлыг баримтжуулсан. Доор 2013 оны 4-р сарын 
байдлаар хаагдсан нийцэмгүй байдалтай холбоотой хоёр бодит ажиглалтыг хураангуйлан 
авч үзэв. 2013 оны 4-р сарын шалгалтаар, ERM-д шинээр нийцэмжгүй байдал 
ажиглагдаагүй болно.  

Ажиглалтыг ОУАҮСТП-тай холбоотой болон өмнөх шалгалтуудаар илэрсэн ч одоо 
хаагдсан нийцэмжгүй байдлууд хэмээн ангилан үзлээ. 

10.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 онд хийсэн шалгалтаар соёлын өвийн тогтолцооны хэрэгжилттэй холбоотой 
нийцэмжгүй байдлыг (БОННҮ, Бүлэг D13)  тодруулсан бөгөөд эдгээрийг 2013 оны 4-р 
сарын байдлаар засаж, залруулан, хаасан. Газар хөндөх зөвшөөрөл өгсөн газруудыг 
Соёлын өвийн багийн гишүүн ажиглаж, мониторинг хийхгүй байгаа бөгөөд энэ 
мониторингийг бүртгэж, тэмдэглэхгүй байна гэж дүгнэсэн. 2013 оны 4-р сард уурхайд 
очиж, ажиллах үедээ соёлын өвийн журмуудыг дэлгэрэнгүй тусгасан “Соёлын өвийн 
менежментийн системийн журмууд” бичиг баримтыг шалгаж, баталгаалжуулсан болно. 
Газар хөндөх зөвшөөрөлд соёлын өвийн мэргэжилтнүүд ажиглалт, мониторинг хийж 
байгааг баталгаажуулж, системтэйгээр бүртгэж, тэмдэглэл хийж байгаа нотолгоог бодитой 
тогтоосон. Эдгээр зүйлүүдийн баталгаажилт нь соёлын өвийн менежментийн системийн 
хэрэгжилт, соёлын өвийн багийн үйл ажиллагаа сайжирч байгааг харуулж чадсан. 
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2012 оны өмнөх шалгалтаар Соёлын өвийн хөтөлбөрийн II шат тодорхойгүй байсан 
бөгөөд төслийн зорилтуудтай (CH01) нийцэхгүй байсан.Үүнийг засаж залруулан 2013 оны 
4-р сарын байдлаар хаасан. 2012 оны 9-р сарын шалгалтаар төсөл Соёлын өвийн 
хөтөлбөрийн II үе шатны эхний үйл ажиллагааны хүрээнд үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж 
байгаа гэж мэдэгдсэн. Төсөл Монголын олон улсын соёлын өвийн багтай дахин гэрээ 
байгуулж, 2012 оны 12-р сар гэхэд II үе шатны цогц дэд төслүүдийг дахин 
боловсруулахаар болсон. 2013 оны 4-р сард сайт дээр очиж ажиллах үед хийх ажлын цар 
хүрээг тендерээр зарласан байсан тул баталгаажилт болж чадсан. Эдгээр үйл ажиллагаа нь 
Төсөл Соёлын өвийн хөтөлбөрийн  II шатны хэрэгжилтийн зорилттой нийцэж байгааг 
харуулж чадсан. 

10.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

Соёлын өвийн хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтийн статусыг ажиглаж, мониторинг 
хийж, үнэлж байх шаардлагатай. Мониторинг хийх системтэй үйл явцыг бий болгох 
шаардлагатай бөгөө энэ нь тус багт жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бус харин 
нийт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг авч үзэх боломжийг олгоно. Дээр нь, Соёлын өвийн  II үе 
шатны тухай зөвхөн Соёлын өвийн ахлах ажилтан мэдэж байгаа нь харагдсан. Энэ 
чиглэлээр сайжруулах зүйл байгаа бөгөөд соёлын өвийн багийн бүх гишүүд энэ чухал 
хөтөлбөрийн талаар ойлголттой байх шаардлагатайг зөвлөж байна.  
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11.0 ХОЛБОГДОГЧ ТАЛТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

11.1.1 Төслийн стратеги 

Төслийн БОННҮ болон БОНМТ-д нөлөөлөлд өртсөн холбогдогч талуудтай төслөөс яаж 
хамтран ажиллах талаар авч үзсэн байдаг. Холбогдогч талтай хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөг (ХТХАТ) БОННҮ-н Бүлэг D14 дээрээс үзэж болно. Холбогдогч талтай 
хамтран ажиллахад тавигдах шаардлагыг тусгайлан ЕСБХБ ҮАШ10 болон ОУСК ҮАС1-
тэй холбож, уялдуулсан болно. 

ХТХАТ-д холбогдогч талыг тодруулах, хамтын ажиллагааны аргачлал болон гомдол 
гаргах аргачлал, механизмыг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой заасан. ХТХАТ-ны зорилт бол 
холбогдогч талууд, тэдний сонирхол, асуудал, болон зөвшилцөх аргачлал, хамтын 
ажиллагаанд тавигдах шаардлага зэргийг тодорхойлох явдал юм. Түүнчлэн, барилгын үе 
шатанд холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах тодорхой үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
бий болгож, орон нутгийн зүгээс гомдол гаргах аргачлал, механизмыг дэлгэрэнгүй 
харуулж, үүрэг роль, хариуцлагыг тодорхойлох явдал юм. ХТХАТ-нд үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд дурдсан зорилтууд болон төслийн мониторингийг харьцуулан хийх үйл 
ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүдийг тусган оруулсан.  

11.1.2 Ажиглалт 

Шалгалтын үеэр БОНM-ийн нийцэмжтэй байдал болон нийцэмжгүй байдлын талаар 
ажиглалт хийсэн. 2012 оны 9-р сард ХТХАТ-ны зорилтуудтай харьцуулахад нийт 3 
нийцэмжгүй байдлыг баримтжуулсан. Эдгээр  3 нийцэмжгүй байдлыг 2013 оны 4-р сарын 
шалгалтаар авч үзсэн бөгөөд бүгд нээлттэй хэвээр үлдсэн болно.  

Судалгааны дүгнэлтэнд тусгагдсан холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах талаар 
шалгалтын хүрээнд хамрах бусад чиглэлүүдэд дараах орно.Үүнд: 

 БОННҮ-ний бүлэг C, барилгын үе шатны БОНМТ болон олон нийтэд ил тод 
зарласан зорилтуудад тусгасан Ундай голын гольдролыг өөрчлөхтэй холбоотой 
ХТХАТ-н дахь холбогдогч зорилтууд;  

 Төслийн талаар орон нутгийн хандлагын талаарх Төслөөс өгсөн баримт, 
нотолгоонууд болон БОННҮ/БОНМТ-г олон нийтэд танилцуулах хүчин 
чармайлтын талаар авч үзэх.  

Шалгалтын үеэр холбогдогч талуудтай хамтран ажилласан талаар БОНM-н судалгаа нь 
дотоодын ярилцлага болон Төслийн зүгээс гаргаж өгсөн баримт, нотолгоонуудад ихэвчлэн 
тулгуурласан болно.Уурхайд очиж, ажиллах үед орон нутгийн иргэдийн хуралд оролцож, 
сумын засаг даргатай ярилцлага (Хавсралт C-г үзнэ үү) хийсэн.2012 оны 6-р сар болон 9-р 
сарын шалгалтын үеэр Малчин өрхүүдтэй, орон нутгийн ард иргэдтэй өргөн хүрээнд 
ярилцлага хийсэн. ОУСК-н Хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсмен хоёр малчны гомдлыг одоо 
шалгаж байна. Хэрэгжилтийн зөвлөх омбудсмены хэрэгжүүлж байгаа малчидтай хамтран 
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ажиллах өргөн хэмжээний үнэлгээний үйл ажиллагаатай хольж хутгахгүйн тулд БОНM-
ийн шалгалтын үеэр нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй ярилцлага хийхгүй байхаар шийдсэн 
болно. 

Бодит ажиглалтыг доор өмнөх шалгалтын цар хүрээнд дурдсан зүйлийн дагуу 
хураангуйлан үзүүлсэн бөгөөд ажиглалтыг  нийцэмжгүй байдалтай холбоотой, 
ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд гэж задлан авч үзсэн болно. 

Шалгалтаар Төслийн талаар орон нутгийн хандлагын талаарх Төслөөс өгсөн баримт, 
нотолгоонууд болон БОННҮ/БОНМТ-г олон нийтэд танилцуулах хүчин чармайлтын 
талаар авч үзсэн. Энэ талаар доор хураангуйлан үзүүлэв.Үүнд:  

i. Орон нутагтай хамтран ажиллах талаар Компанийн стратеги, 
бодлого,зарчмууд: Орон нутагтай хамтран ажиллах талаар стратеги болон 
бодлогыг БОННҮ-н ХТХАТ (Бүлэг D17) бүлэг, БОННҮ-н Техникийн бус 
хураангуй болон төслийн веб хуудас (www.ot.mn) зэрэг дээр авч үзсэн байдаг. 
Төсөл Рио Тинтогийн стандартуудыг (Төслийн байгаль орчин, нийгмийн үйл 
ажиллагаанд тавигдах бүх шаардлагуудын хамтаар) Ашиглалтын үе шатны 
БОНМТ-д тусган оруулж байгаа гэж мэдэгдсэн. Эдгээр шаардлагуудыг 
ашиглалтын үе шатанд Холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 
тусган оруулсныг шалгаж, баталгаажуулав. Тайлан мэдээг олон нийтэд 
танилцуулах үед хүлээж авсан саналууд төсөл жижиг, дунд бизнесүүдтэй яаж 
хамтран ажиллаж, ажилд авдаг талаар олон нийтийн ойлголтыг сайжруулахын 
тулд төслийн холбогдогч талуудын дунд ажилд авах болон ханган нийлүүлэгчдийн 
бодлогыг улам бүр тарааж, ойлгуулах шаардлагатай байгааг харуулж байна.  

ii. Гомдол шийдвэрлэх арга механизм: Өмнөх шалгалтаар, Төсөл орон нутагт сайн 
түгэж, хүмүүсийн мэддэг болсон гомдол гаргах арга механизмыг бүрдүүлж чадсан 
нь харагдаж, батлагдсан. Гомдлыг хөөн барагдуулах үйл явцыг оролцуулсан 
гомдлын бүртгэлийг шалгаж, баталгаажуулсан.Төсөл гомдлын арга механизмыг 
хянаж, судалж байгаа бөгөөд 2013 оны 3-р улиралд дуусна гэж мэдэгдсэн. 
Шинэчилсэн арга механизмд ОНЗБ-дийг зуучлан хороо байдлаар багтаана. Төсөл 
энэ шинэчилсэн журмыг хэрэгжүүлэх хувиарийн дагуу ажиллах шаардлагатай 
бөгөөд үүнийг БДБОНЗ ирээдүйд шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай.  

iii. Холбогдогч талуудыг тодруулах, судалж, шинжлэх:  Холбогдогч талыг тодруулах 
талаар  ХТХАТ (БОННҮ-н Бүлэг D14) дээр авч үзсэн бөгөөд ашиглалтын үе 
шатны холбогдогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг Томоохон зээлдэгчид 
болон БДБОНЗ одоо хянаж байгаа болно. Холбогдогч талуудтай хамтран 
ажилласан үйл ажиллагаанаас суралцсан сургамж, санал сэтгэгдлийг дээрх төсөлд 
тусган оруулж байгаа бөгөөд үүнд багуудтай улам илүү шууд тулж ажиллаж байх 
шаардлага орж байгаа болно. Шалгалтын үеэр холбогдогч талуудыг тодруулах 
болон олон нийтэд мэдээлж, ил тод байх үйл ажиллагааны шинжилгээг шалгаж, 
баталгаажуулсан бөгөөд БОНM-ийн эдгээр үйл ажиллагааг цогц болохыг 
баталгаажуулсан.  

iv. Мэдээллийг олон нийтэд мэдээлж, ил тод болгох чиглэлээр орон нутгийн хамтын 
ажиллагааны чанар : Төслийн БОННҮ-г нөлөөлөлд өртсөн орон нутаг болон олон 
нийтэд 2012 оны 8-р сард ил тод болгож, мэдээлсэн. 2012 оны 9-р сарын эхний 
гурван долоо хоногт нөлөөлөлд өртсөн малчин айл өрхүүдтэй тус тусад нь уулзаж, 

http://www.ot.mn/
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тараах материал (БОННҮ болон Техникийн бус хураангуй, баримтын товчоо) 
зэргийг тараасан. Нөлөөлөлд өртсөн бүх малчин айл өрхүүдтэй хийх дараагийн 
уулзалтуудыг 10-р сарын эхний гурван долоо хоногт хийсэн.Төсөл БОННҮ-г олон 
нийтэд мэдээлж, ил тод болгох үйл явц болон БОНБНҮ-н үйл ажиллагааны ялгааг 
холбогдогч талуудад тодорхой тайлбарлаж, ойлгуулаагүй гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрсөн. Энэ нь олон холбогдогч талуудад БОНБНҮ-ээс гадуурх үйл 
ажиллагаанд анх удаа оролцож байгаа хэрэг байсан бөгөөд тиймээс энэ хоёр үйл 
явцын ялгааг улам бүр тодорхой тайлбарлах шаардлагатай байсан. Шалгалтын 
үеэр холбогдогч талуудад орон нутгийн, бүс нутгийн, улсын хэмжээнд мэдээллийг 
танилцуулж, ил тод болгосон үйл ажиллагааг нарийвчлан шалгаж, 
баталгаажуулсан. Хүлээж авсан бүх санал, сэтгэгдлийг (2012 оны 12-р сарын 17) 
интернэтэд (www.ot.mn) байрлуулсан.  

v. Хэлэлцүүлгийн чанар, үүнд чөлөөтэй, өмнө нь хийгдсэн, мэдээлэлтэй оролцоог 
хангасан зэрэг үзүүлэлтүүд багтана: Төслөөс хүлээн зөвшөөрөгдсөн холбогдогч 
талуудын төлөөлөгчид, нэр хүндтэй гол гол мэдээлэгчид, дэд бүлгүүдийн хууль 
ёсны төлөөлөгчидтэй хийсэн яриа хэлэлцүүлгийг (мэдээлж, ил тод болгосон болон 
хамтран ажилласан талаар мэдээлэл)  шалгаж, баталгаажуулсан. БОННҮ-г олон 
нийтэд мэдээлж, ил тод болгосон цаг үе сонгуулийн хугацаатай давхцсан бөгөөд 
төр засгийн олон албан тушаалуудад томилгоо хийгдээгүй байсан учраас 
холбогдох хүмүүстэй уулзахад хүндрэлтэй байсан. Ашиглалтын үе шатны 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан олон нийтийн санал бодлын талаар 
нотолгоо, баримтуудыг шалгаж, баталгаажуулсан бөгөөд жишээ нь, тогтмол 
хийдэг багийн хурлаар төслийн оролцоог сайжруулсан. Жишээнээс зайлсхийсэн 
хэдий ч Төсөл мэдээллийг олон нийтэд танилцуулж, мэдээллэх үеэр олон нийтийн 
өгсөн санал, сэтгэгдлийг төслийн төлөвлөлтөнд тусгах асуудлыг холбогдох 
талуудад илүү үр дүнтэй ойлгуулж болох байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн.  

vi. Эмзэг бүлгийг хамруулан оруулах: ХТХАТ-д эмзэг бүлгийг тодруулах болон 
хамтран ажиллах үйл ажиллагааны талаар тусгасан болно. Өмнөх шалгалтаар 
Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн айл өрхүүд болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдэд зориулан авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 
талаар шалгаж, баталгаажуулсан. Шалгалтаар Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо 
сумдын эмзэг бүлгийн айл өрхүүдэд мэдээлэл өгч, танилцуулсан үйл ажиллагааг 
шалгаж, баталгаажуулсан. Олон нийтэд мэдээллийг танилцуулж, ил тод болгосон 
хугацаанд хүлээн авсан олон нийтийн санал сэтгэгдлээс, долоо нь эмзэг бүлгийн 
гэж тодорхойлсон, шууд нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдээс ирсэн байсан. Санал 
сэтгэгдэлд хариу өгөх үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тусгасан бичиг баримтыг мөн 
шалгаж, баталгаажуулсан. 

11.1.3 Нийцэмжгүй байдалтай холбоотой ажиглалтууд 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар, тавьсан зорилтыг (SE03) хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай  
айл өрхүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх оролцооны аргад тулгуурласан тоосжилтын 
мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээгүй байсныг тогтоосон. Төсөл тус 
хөтөлбөрийн загварыг боловсруулж, ажиглалт, мониторингийн тоног төхөөрөмжийг 
худалдан авсан байна. 2012 оны 11-р сарын 30-нд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдийн хувьд тоосжилтийн асуудал ихээхэн тулгамдсан чухал 
асуудал учраас 2012 оны 11-р сард тус хөтөлбөрийг эхлүүлэх нь ихээхэн чухал юм. 

http://www.ot.mn/
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Уурхайд очиж ажиллах үеэр малчид болон бусад байгаль орчны холбогдогч талуудтай 
хамтран боловсруулсан Тоосжилтын мониторингийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
шалгаж, баталгаажуулсан болно. Төсөл ажиглалт, мониторинг хийх цэгүүдийн байршил 
болон малчид оролцогчдын талаар зөвшилцлийг хийж байгаа гэж мэдэгдсэн болно. 
Тоосжилтын мониторингийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулж, угсарч байгаа гэж 
мэдэгдсэн. Ажиглалт, мониторинг хийх цэгийн байршил болон малчид оролцогчдын 
талаар орон нутаг болон орон нутгийн удирдлагатай зөвшилцөж, шийдэлд хүрсний дараа 
дээрх тоног төхөөрөмжүүдийг байршил дээр угсарч, байрлуулж эхэлнэ. Тоног 
төхөөрөмжийн суурилуулалт, угсралт болон мониторингийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
зэргийг БДБОНЗ 2013 оны дараагийн мониторингийн хүрээнд шалгаж, баталгаажуулах 
шаардлагатай. Энэ зүйл нь  Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж 
байгаа болно. 

Өмнөх 2012 оны шалгалтаар Санал гомдлын арга механизмыг  ХТХАТ-тай (ХТХАТ.1) 
хамтран ажиллах Төслийн зорилтын (ХТХАТ.1) дагуу жилд хоёр удаа шалгаж, 
баталгаажуулах үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгээгүй болохыг тогтоосон. 2012 оны 9-р сард, 
Төсөл санал гомдлын арга механизмыг шалгах үйл явцыг эхлээд төслийн жил бүрийн 
дотоод шалгалтын хүрээнд Бүс нутгийн хөгжил, нийгмийн үзүүлэлтийн хэлтэс зургаан сар 
бүр хийж байхаар боловсруулсан гэж мэдэгдсэн. Хамгийн эхний санал гомдлын арга 
механизмын шалгалтыг 2012 оны 12-р сард хийхээр төлөвлөсөн байна. 2013 оны 4-р сард 
Төсөл санал гомдлын журманд Рио Тинтогийн стандартуудыг оролцуулсан Төслийн 
байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны шаардлагуудыг тусгахаар хянаж байна гэж 
мэдэгдсэн. Шалгалтын үеэр авч үзсэн баримт, нотолгоогоор, илүү цогц (жишээ нь, санал 
гомдлын олон категоритой г.м) бөгөөд системчилсэн санал гомдын журмыг (жишээ нь, 
хамтын ажиллагааг бүртгэж хөтлөх шинэ системтэй холбох г.м) боловсруулж байгаа юм 
билээ. Төсөл шинэчлэн боловсруулах үйл ажиллагаа дууссаны дараа (2013 оны 3-р 
улирал) шинэ журмыг авч хэрэглэж, дотоод шалгалтыг эхэлнэ гэж мэдэгдсэн. 
Ашиглалтын үе шатны ХТХАТ-н төслийг шалгаж, баталгаажуулсан бөгөөд одоогийн 
байдлаар санал гомдол, маргааны шалгалтыг  Ашиглалтын үе шатанд жилд хоёр удаа хийж 
байна гэж тусгасан байсан. Энэ зүйл нь  Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр 
үлдэж байгаа болно. 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар хангалттай хэмжээний шинжилгээ, дотоод харилцаа 
холбоог бий болгож чадахгүй байгаа олон тооны аргачлалын хүрээнд дотоод бүртгэл 
болон тайлагнаж, мэдээлэх үйл ажиллагаа явагдаж байгааг тодорхойлсон. 2013 оны 4-р 
сарын шалгалтаар Төслийн Холбогдогч талтай хамтран ажиллах системийн зорилтуудтай  
(ХТХАТ 5, ҮАС1, ҮАШ10) нийцэмжтэй байх чиглэлээр ихээхэн ололт амжилтанд хүрсэн 
нь ил харагдаж байсан. 2012 оны 10-р сарын шалгалтаар орон нутагтай хамтран ажиллах 
системийн бичиг баримтыг шалгаж, баталгаажуулсан. Энэ шалгалтын үр дүнд, the OASIS 
системийг Орон нутгийн холбогдогч талын хамтын ажиллагааг бүртгэж, мөшгөх 
системээр (CSETS) солихоор болсон. Баримт нотолгоогоор 2012 оны 11-р сард Орон 
нутгийн холбогдогч талын хамтын ажиллагааг бүртгэж, мөшгих системийн бэлэн байдлыг 
шалгасан байсан нь нотлогдсон. Орон нутгийн холбогдогч талын хамтын ажиллагааг 
бүртгэж, мөшгих системийг суурилуулах техникийн бэлтгэл ажлыг одоо хийж байгаа 
бөгөөд 2013 онд ажиллаж эхлэх төлөвлөгөөтэй байна. Холбогдогч талтай хамаатай 
асуудлын өндөр түвшний шинжилгээ болон харилцаа холбоог бий болгох зорилготой түр 
шийдлийг төслийн зүгээс боловсруулаад байгааг нотлон харуулсан. Орон нутгийн 
холбогдогч талын хамтын ажиллагааг бүртгэж, мөшгих системийг суурилуулахдаа түргэн 
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шуурхай, цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.Үүнийг БДБОНЗ дараагийн удаа 
уурхайд очиж, ажиллах үедээ шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай. Энэ зүйл нь  
Ангилал I -ын нийцэмжгүй нээлттэй байдал хэвээр үлдэж байгаа болно. 

11.1.4 ОУАҮСТП-тай холбоотой ажиглалтууд 

Төслийн орон нутгийн харилцааны баг нь нөөц боломж болон чадавхи сайтай баг бөгөөд 
БОНM-ийн тус багийн үйл ажиллагааг цаг хугацааны явцад улам бүр сайжирч байгааг 
харж байсан. Гэсэн хэдий ч Төслийн орон нутгийн хамтын ажиллагааны аргачлалыг 
сайжруулах орон зай байсаар байна. Төслийн зүгээс сайжруулах шаардлагатай гэж хүлээн 
зөвшөөрсөн бөгөөд Шалгалтын үеэр онцлон авч үзсэн үндсэн чиглэлүүд:  

 Ундай голын гольдролыг өөрчлөх гэх мэт Төслийн үйл ажиллагааны талуудын 
нарийвчилсан инженерийн зураг төслийг амархан ойлгуулж болох зураг дүрслэл 
болгож чадаагүй;  

 Холбогдогч талуудын төлөөлөгчидтэй ихэвчлэн хамтран ажилладаг боловч 
нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдтэй төслийн үйл ажиллагааны загварыг боловсруулах 
тал дээр утга учиртай хамтын ажиллагаа ихээхэн сул байсан;  

 Байгаль орчин, Бүс нутгийн хөгжил, Нийгмийн үзүүлэлтийн хэлтсүүд дотооддоо 
үр дүнтэй хамтран ажилладаггүй бөгөөд үүнээс болж, нөлөөлөлд өртсөн  айл 
өрхүүд болон орон нутгийн ард иргэд байгаль орчны хөтөлбөртэй сул хамтран 
ажиллахад хүргэдэг.  

Төсөл эдгээр зүйлийг хүлээн зөвшөөрч,  эдгээрт үндэслэсэн сургамжийг Бүс нутгийн 
хөгжил, нийгмийн үзүүлэлтийн болон Байгаль орчны хэлтсүүдийн ирээдүйн төлөвлөлтөнд 
тусгах шаардлагатай. 
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Бичиг баримтын хүсэлт : 2013 оны 4-р сарын 2-ны Шалгалт 

Сэдэв/ 
Төлөвлөгөө 

Хүссэн бичиг баримтууд 

БОНҮАТ/БТЗ
ҮАТ 

Бид Төсөл одоо байгаа БОНҮАТ (2012 оны 8-р сар) болон БТЗҮАТ (2013 оны 8-р сар)-тэй яаж нийцэж байгаа талаар ойлгож мэдэх 
шаардлагатай байгаа болно.Тодорхой цаг хугацаатай уялдуулсан зорилтуудын талаар хүснэгтэн хэлбэрээр хариу өгч, төслийн зүгээс нийцэж, 
биелүүлсэн зорилт бүрийн холбогдох бичиг баримтуудтай нь хамт өгөхийг хүсч байна. 

Ундай гол Бид Төсөл БОННҮ-ний бүлэг С, Барилгын үе шатны БОНМТ, олон нийтэд мэдэгдэж, зарласан зорилтуудад тусгасан зорилтуудыг хэрхэн 
хангаж биелүүлсэн талаар ойлгож, мэдэх шаардлагатай байгаа болно. 

D2: Aгаарын 
чанар 

2012 оны шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  “явагдаж 
байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан. Хүснэгт 2-2. Зүйлийн дугаар: 4.  

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлын талаар хариу өгсөн/шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримт, 
Зорилтуудын дугаар : 

AQ07 

AQ14 (Өнгөрсөн шалгалтын үеэр шалгаж, баталгаажуулаагүй) 

D4: Өнгөн хөрс 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан өнгөн хөрсний овоолгын суужилттай холбоотой асуудлаарх нийцэмжгүй байдлын талаар 
хариу өгсөн/шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримт  

D5: Түлш 
шатахуун 
болон Газрын 
тос 
бүтээгдэхүүн 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

45 

46 

47 

2012 оны 9-р сарын шалгалтаар тодруулсан нийцэмжгүй байдлын талаар хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

PF02-d 

PF02-e 

PF06-a 
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PF06-b 

PF08b 

PF09  

PF11 

D6: Биологийн 
төрөл зүйл 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

19 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

FF01-a 

FF01-e 

FF02-b 

FF02-e 

FF03-b 

FF04-c 

FF04-e 

FF07 

FF08 

FF09-a 

FF11-c 

FF15 

FF15-a 
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FF16 

FF17 

FF20 

FF21 

FF30 

FF31 

2012 оны Байгаль орчны тайлан. 

D7: Усны эх 
үүсвэрүүд 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

 15 

 16 

 17 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

WR01-a 

WR02-b 

WR02-c 

WR03-b 

WR05-b 

WR05-c 

WR05-e 

WR05-g 
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WR09-d 

WR10-a 

WR10-b 

WR15-a 

WR16-a 

WR17-b 

WR18 

WR21 

Хамгийн сүүлийн Усны мониторинг болон усны менежментийн тайлангууд  (улирал тутмын); 

D8: Хог 
хаягдлын 
менежмент 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

 6  

 7 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

WM10-c 

WM12-b 

WM17-b 

WM17-c  

WM23 

D11: Tээвэр 2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

 52 
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 54 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

TR05 

TR14 

D12: Аюултай 
бодис, 
материал 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

 8 

 9 

10 

13 

14 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

HM04-c 

HM04-h  

HM06-b 

HM06-c 

HM10-b 

HM11-c 

HM12 

HM13-a 

HM15 
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D13: Соёлын 
өв 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

 23 

 24 

D18: Community 
Health, Safety, 
болон Security 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

27 

28 

 30 

 32 

 33 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

CHSS1 

CHSS2-d 

CHH3 

CHSS3-h 

CHSS4 

CHSS6-e 

CHSS8-b 

D14: 
Холбогдогч 
талтай 
хамтран 
ажиллах 
төлөвлөгөө& 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

 38 
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D15: 
Resettlement 
Action Plan 

 39 

 40 

 41 

 42  

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

SE16-b 

SE18 

SEIA05 

ХТХАТ.5 

R02 

R04 

10-3-р сарын хоорондох Орон нутгийн харилцаа, Тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн сар бүрийн тайлан мэдээ; 

2012 оны 10-р сараас through March 2013 оны 3-р сарыг дуустал үеийн Гомдлын бүртгэлийн хураангуй. 

D 16 Хүн амын 
шилжин 
суурьшилтын 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

IM01 

IM08 

IM11 

IM15 

IM33 

IM46 

D17: 
Хөдөлмөрийн 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
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менежмент 

 

“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийг дугаарласан: 

34 

35  

36 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

LMP04-c 

LMP04-m 

LMP04-n 

D20: Онцгой 
нөхцөл 
байдлын үед 
хариу арга 
хэмжээ авах 
төлөвлөлт 

2012 оны 6-р сарын шалгалтын дүгнэлтүүдэд хариу өгсөн, шалгаж баталгаажуулсан бичиг баримтууд, 2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд  
“явагдаж байгаа”, “бүрэн хэрэгжээгүй” буюу “хэрэгжээгүй” гэж ангилсан.  Хүснэгт 2-2. Зүйлүүдийн дугаар 55: 

2012 оны 9-р сарын шалгалтын тайланд тодруулсан нийцэмжгүй байдлуудын талаар хариулт/шалгаж, баталгаажуулсан бичиг баримтууд: 

ERP01-a 

ERP05-b 

ERP15 

ERP16 
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Хавсралт B 
Томоохон зээлдэгчийн байгаль орчны 
болон нийгмийн үйл ажиллагааны 
стандартууд 
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2012 оны 8-р сард БОННҮ-г олон нийтэд ил болгож, танилцуулахаас өмнө, БОННҮ-ний хяналт болон 
Байгаль орчин, нийгэм,эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны мониторингийн үндсийг бүрдүүлж байсан 
Томоохон зээлдэгчдийн тодорхой бодлого болон стандартууд (“Байгаль орчны болон Нийгмийн 
стандартууд”). Эдгээр стандартууд нь БДБОНЗ болох БОНM’-ын хийж гүйцэтгэх ажлын Оюу Толгой 
төслийн хийж гүйцэтгэх ажлын цар хүрээнд дурдагдсан болно.  

 

Монгол улсын холбогдох хууль журмууд:  

Байгаль орчны үнэлгээний тухай хууль, (2001)  

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 1995 онл анх батлагдаж, 2005 онд шинэчлэгдэн найруулагдсан  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, 1998 онд анх батлагдаж, 2001 онд 
шинэчлэгдэн найруулагдсан  

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, 1996  

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль, 1997  

 

Томоохон зээлдэгчдийн стандартууд:  

ОУСК Үйл ажиллагааны стандарт (2006),  

http://www.ОУСК.org/ОУСКext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStболонards  

Экваторын зарчмууд (2006),  

http://www.equator-ҮАШinciples.com/documents/Equator_ҮАШinciples.pdf   

ЕСБХБ Байгаль орчин, нийгмийн бодлого (2008), 

http://www.ЕСБХБ.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf   

 

Дараахийг харгалзан үзсэн:  

ОУСК Ерөнхий Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны зааврууд (2007)  

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards
http://www.equator-principles.com/documents/Equator_Principles.pdf
http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf
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http://www.ОУСК.org/ОУСКext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$
FILE/Final+-+General+EHS+Guidelines.pdf 

ОУСК Уул уурхайн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны зааврууд (2007)  

http://www.ОУСК.org/ОУСКext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE
/Final+-+Mining.pdf 

ОУСК-ын Нисэх буудлын БОЭМАА-н зөвлөмж (2007)  

http://www.ОУСК.org/ОУСКext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Airports/$FIL
E/Final+-+Airports.pdf 

ОУСК Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах түгээх үйл ажиллагааны Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны заавар  (2007)  

http://www.ОУСК.org/ОУСКext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_ElectricTrans
mission/$FILE/Final+-+Electric+Transmission+болон+Distribution.pdf 

http://www.ОУСК.org/ОУСКext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Railways/$FI
LE/Final+-+Railways.pdf 

ОУСК / ЕСБХБ Workers’ Accommodation: ҮАШocesses болон Stболонards (2009)  

http://www.ЕСБХБ.org/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf 

Стандарт Чартеред Банкны’s Уул уурхай, металлын талаар байр суурийн мэдэгдэл 

http://www.stболонardchartered.com/documents/Stболонard-Chartered-Mining-болон-Metals-Position-
Statement.pdf  

Байгаль орчны үнэлгээний талаарх Европын холбооны Удирдамж 85/337/EEC болон 97/11/EC  

Eвропын холбооны удирдамж 2003/4/EC (Аархусын Конвенцийн заалтууд)  

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний удирдамж – Хамрах хүрээ. 2001 оны 6-р сард Европын комиссын 
Байгаль орчин хариуцсан Ерөнхий газар хэвлэв (ISBN 92-894-1336-0),  

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guideli 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Final+-+General+EHS+Guidelines.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS/$FILE/Final+-+General+EHS+Guidelines.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Airports/$FILE/Final+-+Airports.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Airports/$FILE/Final+-+Airports.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_ElectricTransmission/$FILE/Final+-+Electric+Transmission+and+Distribution.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_ElectricTransmission/$FILE/Final+-+Electric+Transmission+and+Distribution.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Railways/$FILE/Final+-+Railways.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Railways/$FILE/Final+-+Railways.pdf
http://www.ebrd.org/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf
http://www.standardchartered.com/documents/Standard-Chartered-Mining-and-Metals-Position-Statement.pdf
http://www.standardchartered.com/documents/Standard-Chartered-Mining-and-Metals-Position-Statement.pdf
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Хавсралт C 
Үйл ажиллагааны бүртгэл 
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Огноо Тогтолцоо Эрүүл мэнд болон 
аюулгүй ажиллагаа Нийгмийн Байгаль орчны Биологийн төрөл зүйл 

Даваа гараг, 
22 2013 оны 
4-р сарын 22 

 Улаанбаатар хотод ерөнхий шинэ 
мэдээлэл авсан. 

- Oюу Толгойн Офисуудад: Стратеги 
хариуцсан ахлах зөвлөх болон 
төслийн уялдаа зохицуулалтыг 
хариуцсан шинжээчтэй уулзсан;  

- Танилцуулга; 
- Санхүү болон дэд бүтцийн байдлын 

талаар мэдээлэл хийсэн. 

Системийн хуваарьтай 
адилхан 

Системийн хуваарьтай 
адилхан 

Системийн хуваарьтай 
адилхан 

Системийн хуваарьтай 
адилхан 

Мягмар 
гараг, 2013 
оны 4-р 
сарын 23 

 Уурхай руу нисэж, уулзалтуудыг 
эхэлсэн: 

- Гэр уулзалт; 
- Сайтын танилцуулга (Oюу Толгой: 

Бүгд болон БОНM: Бүгд) 
- Төслийн танилцуулга, Байгаль 

орчны хэлтсийн менежер, Нийгмийн 
үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах 
зөвлөх; 

- БОНM-н танилцуулга болон 
презентаци; 

- Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал 
(17:30 ). 

Системийн хуваарьтай 
адилхан (Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захиралтай 
уулзахгүй) 

Системийн хуваарьтай 
адилхан (Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захиралтай 
уулзахгүй) 

Системийн хуварьтай 
адилхан (Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захиралтай 
уулзахгүй) 

Системийн хуваарьтай 
адилхан (l Үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захиралтай 
уулзахгүй) 

Лхагва гараг 
2013 оны 4-р 
сарын 24 

- Кэмп болон сайтын үйлчилгээ 
хариуцсан ахлах менежертэй уулзав; 

-  Ундай голын гольдролыг өөрчлөх 
талаар Байгаль орчны болон Орон 
нутгийн менежер, Нийгмийн үйл 
ажиллагаа хариуцсан ахлах зөвлөх, 
Орон нутгийн харилцааны ахлах 
ажилтантай уулзсан; 

- Босоо амны бүтээн байгуулалт, 
ухалт хариуцсан менежер, Редпат 
компаний Онцгой нөхцөл байдалд 
хариу үйлдэл үзүүлэх, зохицуулах 
асуудлыг хариуцсан 
зохицуулагчидтай уулзаж, босоо 
аманд орж үзсэн ; 

- Кэмпийн үйлчилгээ хариуцсан 
менежертэй ажилчдын орон сууцны 
асуудлаар уулзав. 

- Босоо амны бүтээн 
байгуулалт, ухалт 
хариуцсан менежер, Редпат 
компаний Онцгой нөхцөл 
байдалд хариу үйлдэл 
үзүүлэх, зохицуулах 
асуудлыг хариуцсан 
зохицуулагчидтай хамт 
босоо аманд орж үзсэн; 

- Эрүүл мэнд, цацрагийн 
аюулгүй байдал хариуцсан 
аюулгүй ажиллагааны 
системийн менежерээс үйл 
явцын талаар асуулт 
асуусан; болон  

- Эрүүл мэнд, цацрагийн 
аюулгүй байдал хариуцсан 
менежертэй хамт 
эмнэлэгээр явж үзсэн. 

- Нийгмийн үйл ажиллагаа 
болон төслүүдийг 
хариуцсан ахлах зөвлөх, 
нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт болон тусгай 
төслүүдийн менежертэй 
мэдээлэл, солилцсон; 

- Ундай голын гольдролын 
өөрчлөх талар Байгаль 
орчин, барилгын менежер, 
OSBL хариуцсан 
барилгын менежер, 
Нийгмийн үйл ажиллагаа, 
төсөл хариуцсан ахлах 
зөвлөх нартай уулзав ; 

- Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх талаар Байгаль 
орчны болон Орон 
нутгийн менежер, 
Нийгмийн үйл ажиллагаа 
хариуцсан ахлах зөвлөх, 
Орон нутгийн харилцааны 

- Ундай голын гольдролын 
өөрчлөх талар Байгаль 
орчин, барилгын 
менежер, OSBL 
хариуцсан барилгын 
менежер, Нийгмийн үйл 
ажиллагаа, төсөл 
хариуцсан ахлах зөвлөх 
нартай уулзав; 

- Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх талаар Байгаль 
орчны болон Орон 
нутгийн менежер, 
Нийгмийн үйл ажиллагаа 
хариуцсан ахлах зөвлөх, 
Орон нутгийн 
харилцааны ахлах 
ажилтантай уулзсан; 
болон 
Ундай голын талаар 
хамтын ажиллагаа болон 
усын менежментийн 

- Ундай голын гольдролын 
өөрчлөх талар Байгаль 
орчин, барилгын 
менежер, OSBL 
хариуцсан барилгын 
менежер, Нийгмийн үйл 
ажиллагаа, төсөл 
хариуцсан ахлах зөвлөх 
нартай уулзав. 

- Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх талаар Байгаль 
орчны болон Орон 
нутгийн менежер, 
Нийгмийн үйл ажиллагаа 
хариуцсан ахлах зөвлөх, 
Орон нутгийн 
харилцааны ахлах 
ажилтантай уулзсан;; 
болон 

- Биологийн төрөл 
зүйлийн талаар хээрийн 
аялалд Ахлах зөвлөхтэй 
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Огноо Тогтолцоо Эрүүл мэнд болон 
аюулгүй ажиллагаа Нийгмийн Байгаль орчны Биологийн төрөл зүйл 

ахлах ажилтантай уулзсан; талаар байгаль орчны 
менежертэй ярилцав 

хамт явав – Биологийн 
төрөл зүйлийн дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагаа. 

 
 
 

Пүрэв гараг, 
25 2013 оны 
4-р сарын 25 

- Хөрөнгийн менежментийн 
менежертэй  Өөрчлөлтийн 
менежментийн талаар уулзав); 

- ЭМААБО-н ерөнхий менежер, 
ЭМААБО-н эрсдэл болон 
менежментийн системийн 
менежертэй уулзаж, системийн 
талаар ярилцав;  

- Бизнесийн бэлэн байдал хариуцсан 
дэд ерөнхийлөгч. 

- Хөрөнгийн менежментийн 
менежертэй  Өөрчлөлтийн 
менежментийн талаар 
уулзав; 

- Замын хөдөлгөөний 
менежментийн талаар 
кэмпийн үйлчилгээ 
хариуцсан ахлах ажилтан; 

- Ил уурхай хариуцсан 
Ерөнхий менежертэй 
тээврийн менежментийн 
талаар уулзав 

- Аюултай бодис, 
материалын талаар 
Агуулах хариуцсан ахлах 
ажилтан, ЭМААБО-н 
зохицуулагч болон 
Химийн бодис, 
материалын зохицуулагч. 

- ОУСК-н хэрэгжилтийн 
асуудал хариуцсан 
зөвлөх омбудзмантай 
утсаар ярилцав; 

- Cоёлын өв (Соёлын өв 
хариуцсан ахлах 
ажилтан; Нийгмийн үйл 
ажиллагаа, төсөл 
хариуцсан ахлах зөвлөх);  

- Бэлчээр болон 
НТШҮАТ-н талаар 
LBED хариуцсан зөвлөх 

- Байгаль орчны 
менежертэй уулзав; 

- Байгаль орчны 
менежертэй хамт 
хаягдлын далан болон 
шинээр байгуулсан хог  
хаягдлын 
байгууламжийг очиж 
үзэв. 

- Байгаль орчны талаар 
ЭМААБО хариуцсан 
Ерөнхий менежер 
болон Байгаль орчны 
менежертэй буцаж 
уулзав; болон 

- Сайтын аялалаар явав. 

Баасан гараг, 
2013 оны 4-р 
сарын 26 

- Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 
хариуцсан ахлах ажилтантай 
Өөрчлөлтийн менежментийн талаар 
уулзалт хийв; болон 

- Сайтын уулзалтуудыг дуусгав 
 

- Сайтын 
уулзалтуудыг 
дуусгав. 

- Ханбогд суманд 
цахилгааны 
аюулгүй байдлын 
талаар уулзалт 
хийв. 

- Орон нутгийн эрүүл 
мэндийн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэнтэй 
уулзав; 

- Ханбогд суманд 
цахилгааны аюулгүй 
байдлын талаар 
уулзалт хийв; 

- Нийгмийн үйл 
ажиллагаа, төслүүд 
хариуцсан ахлах 
зөвлөхтэй уулзав;  

- Сайтын 
уулзалтуудыг дуусгав 

- Сайтын 
уулзалтуудыг 
дуусгав 

-  

 

Даваа гараг 
2013 оны 4-р 
сарын 29 

- Улаанбаатар дахь уулзалтуудыг 
дуусгав 

- Улаанбаатар дахь 
уулзалтуудыг дуусгав 

- Бүс нутаг, орон нутгийн 
хөгжил хариуцсан Оюу 
Толгойн менежертэй 
уулзав; 

- Байгаль орчны 
менежертэй уулзав; 

-  Улаанбаатар дахь 
уулзалтуудыг дуусгав 
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Огноо Тогтолцоо Эрүүл мэнд болон 
аюулгүй ажиллагаа Нийгмийн Байгаль орчны Биологийн төрөл зүйл 

- Ажилчдын орон сууцны 
асуудлаар уулзав; 

- Бүс нутгийн хөгжил, 
нийгмийн үйл 
ажиллагааны талаар шинэ 
уулзалт; болон 

- Ханбогд сумын стратегийн 
зөвлөх Хүний нөөцийн 
талаар шинэ мэдээлэл; 
болон 

- Уулзалтуудыг дуусгав 
 


