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ТОВЧИЛСОН ҮГС 

АЯХХМТ Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

АЧМТ Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

БОЯБҮАТ Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОЯБҮМХ 

Биологийн олон янз байдлын үнэлгээ, хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөр 

БОЯБМТ Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

БТБМТ Бизнесийн тогтвортой байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

ХДХЗО Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсман 

БҮТЗМТ 

Биологийн Үндсэн Төрөл Зүйлийн Хяналт шинжилгээний 

Төлөвлөгөө 

СӨ Соёлын өв 

ГЕЗ Гүйцэтгэх ерөнхий захирал 

СӨМТ Соёлын Өвийн Менежментийн Төлөвлөгөө 

ДТС Дулааны Төв Станц 

ОНЭМАААБМТ 

Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын 

Менежментийн Төлөвлөгөө 

ТБХО Том бутлагдсан хүдрийн овоолго  

ҮАХЕЗ Үйл ажиллагаа хариуцсан Ерөнхий захирал 

ОНТОХС Орон Нутаг, Талуудын Оролцоог Хянах Систем 

ОНХНХ Орон Нутгийн Харилцаа, Нийгмийн Хариуцлага 

ОНХНХМС 

Орон Нутгийн Харилцаа, Нийгмийн Хариуцлагын Менежментийн 

Систем 

НОАХ Нөхөн олговрын ажлын хэсэг  

ЕСБХБ Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк 

ЦДЧ Цахилгаан дамжуулах чанар 

ЭЗА Экспортын Зээлийн Агентлагууд 

КЭХА Канадын Экспортын Хөгжлийн агентлаг 

ЭСДК Экспортын Санхүү, Даатгалын Корпорац 

МТ Малчдын төлөөлөл 

ГОУСБХАХАТ 

Гэнэтийн Ослоос Урьдчилан Сэргийлэх Болон Хариу Арга Хэмжээ 

Авах Төлөвлөгөө 

АХ Ажилтны харилцаа 

БОНМ Байгаль Орчны Нөөцийн Менежмент 

ОБТ Онцгой байдлын төлөвлөгөө 

ОББ Онцгой байдлын баг 

БОНҮАТ Байгаль Орчин, Нийгмийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө 

БОННҮ Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ 

ФФИ Фауна энд флора интернэшнл 

ХХЯ Хүлэмжийн Хийн Ялгаралт 

СОУТТ Салбарын Олон Улсын Тэргүүн Туршлага 

ХН Хүний нөөц 

ЭМААБО Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин 

ЭМААБОМС 

Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчны Менежментийн 

Систем 

ХОГ Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ 

БОНХЗ Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх 

ХШЗ Хөндлөнгийн шинжээчдийн зөвлөл 

ОУСК Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац 

ОУСБ Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллага 

ШХМТ 

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах менежментийн 

төлөвлөгөө 

ОУШХБ Олон улсын шилжих хөдөлгөөний байгууллага 

ТХХЗ Техникийн хяналтын хөндлөнгийн зөвлөл  

ХБТАТ Хаягдал боловсруулах түр ажиллагаатай төв 
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ККБ Клохн Криппен Бергер 

ГГҮ Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

ЗБОЯБҮАТ 

Зээлдүүлэгчдийн шаардсан Биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

ГХХНСМТ 

Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн 

төлөвлөгөө 

ГХЗ Газар хөндөх зөвшөөрөл 

ХМТ Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө 

ХЧАОГ Хөдөлмөрийн чадвар алдсан осол гэмтэл 

ХЧАОГДХ ХЧАОГ-ийн давтамжийн хэмжээ 

ГАХТ Газар ашиглалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

ГАМТ Газар Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөө 

ХАТХН Хулгайн антай тэмцэх хөдөлгөөнт нэгж 

ОАБ Олон агентлагийн баг 

ОТШБ Олон талт шинжээчдийн баг 

БОНХЯ Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам 

ОТБГА Олон талын баталгаа гаргагч агентлаг 

УЛТ Уурхайн лицензийн талбай 

ӨМ Өөрчлөлтийн менежмент 

ЭМЯ Эрүүл мэндийн яам  

ШУТИС Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль 

ЭХЗМТ Эрдэсийн хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө 

ХҮЧ-гүй Хүчил Үүсгэх Чадваргүй 

ЦУОШГ Цаг уур, орчны шинжилгээний газар 

УУҮТ Унаган ургамал үржүүлэх төв 

ЦЭН Цэвэр эерэг нөлөөлөл 

ДХМТ Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө 

OT Oюу Толгой 

ОТ-ГС Оюу толгой – Гашуун Сухайт 

ОТ-ХБ Оюу толгой – Ханбогд 

ХҮЧ-тай Хүчил Үүсгэх Чадвартай 

БОХОМ Байгаль Орчны Хамтын Оролцоотой Хяналт шинжилгээ 

ГШ Гүйцэтгэлийн Шаардлага 

ГС Гүйцэтгэлийн Стандарт 

НШАТ Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

ЗТСТ Зуухны туршилт, судалгааны төв 

АУАЭТҮБ 

Австрали улсын агаарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

байгууллага 

РT Рио Tинтo 

РТБШ Рио Тинтогийн бизнесийн шийдэл 

СЧБ Стандарт чартеред банк6.3.2.2. 

СИЭ Састейнабилити Ийст Эйшиэ ХХК 

ОТХАТ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

ОТЗФ Оролцогч талуудыг зохицуулах функц 

АУ Ажлын Удирдамж 

БДК Биодайвэрсити Консалтэнси компани 

УХБНХ Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ  

ТМТ Тээвэрлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө 

т/хон тонн/хоног 

ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж 

ГУ Гүний уурхай 

АНУ ЭИБ АНУ-ын экспорт импортын банк 

ЗАХН Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг 

ХХМТ Хог хаягдлын менежментийн төв 

УХШТ Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго 
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ 

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

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

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

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

бүлэг ордоос бүрдэнэ. Уг төслийг Монгол Улсын засгийн газрын бүрэн эзэмшлийн Эрдэнэс 

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

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

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

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

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

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

ажиллагаанаас бүрдэнэ.  

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

Зээлдүүлэгчдийн2 группийг төлөөлөн Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн 

(БОНХЗ) үүрэг гүйцэтгэхээр болсон билээ.  

БОНХЗ нь зайнаас хяналт тавих болон Төслийн талбайд тогтсон хугацаанд очиж шалгалт хийн, 

Төсөл Зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандарт шаардлагын дагуу хүлээсэн үүрэг амлалтаа 

биелүүлж буй эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй. Тодруулбал: 

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

төлөвлөгөө болон шаардлагатай бол түүний суурь хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө, 

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

тусгасан арга хэмжээ/үүргээ хэрэгжүүлж буй эсэхийг тодорхойлох, 

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

байгаль орчны зөвшөөрлүүдийн дагуу явуулж буй эсэхийг тодорхойлох, 

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

мэргэжлийн санал, зөвлөмж өгөх, 

- Тодорхой зөрчлийг тодорхойлох, түүний мөрөөр арга хэмжээ авах, БОНХЗ-ийн 2015 

оны 9-р сарын дунд хугацааны аудитын тайланд4 дурдсан зөрчил, ажиглагдсан 

зүйлсийг хаах.  

Энэ тайланд БОНХЗ ирүүлсэн баримт бичгүүдэд 2016 оны 4-р сард шалгалт хийх үеэрээ болон 

2016 оны 4-р сарын 11-25-ны хооронд уурхайн ажилтнуудтай хийсэн теле хурлын үеэр олж 

илрүүлсэн зүйлсийг тусгалаа. Ажлын хүрээнд төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хамгийн 

сүүлийн үеийн байгаль орчин, нийгэм, аюулгүй ажиллагааны баримт бичиг/мэдээлэлтэй 

танилцаж, хамгийн сүүлд БОНХЗ уурхайд очиж ажилласнаас хойш Төслөөс мэдээлсэн бүх 

нөлөөлөл/ослын талаар тодруулга хийн, Төслийн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зохих 

шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж буй эсэхийг тодорхойллоо.    

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

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

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

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

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

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

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

хянамгай, болгоомжтой байх явдал...” гэж тодорхойлжээ. 
4 2015 оны 4-р сарын “Байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний тайлан – 2015 оны явцын 

аудитын тайлан” Д’Апполониа. 



Хуудас 8 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Энэхүү аудитын хүрээнд уурхайн талбарт биечлэн очиж  гүйцэтгэлд үнэлгээ өгөх боломжтой 

сэдвүүдийг хамруулсангүй. Гэхдээ уг тайланд Үйл ажиллагааны үе шатны удирдлагын 

төлөвлөгөө (ҮАУТ), Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ), Байгаль орчин, 

нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ), бусад холбогдох баримт бичигт заасан 

Төслийн үүрэг амлалттай холбоотой илэрсэн зөрчлийг (3-р хэсгийн Төслийн үйл ажиллгаанд 

илэрсэн зөрчлийн хураангуйлсан хүснэгтийг үзэх) арилгах талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа 

тухай мэдээлэл багтсан.  

Энэ тайланд ороогүй сэдвүүдийг 2016 оны 8-р сард БОНХЗ баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажлын 

талбарт очиж ажиллах уурхайд очих дараагийн аяллын үеэр авч үзэхээр төлөвлөж байна.     

Энэ удаагийн зайнаас хийсэн аудитын үеэр ажиглагдсан гол зүйлсийг дараах байдлаар нэгтгэн 

харуулав. 

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Тогтолцоо 

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

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

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

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

юм. Менежментийн системд төлөвлөх, үйл ажиллагаа явуулах, тайлагнах, хяналт шалгалт тавих 

зэрэг үе шатуудаас бүрдэх бөгөөд тасралтгүй сайжрахад анхаарал хандуулдаг. Тусгай үйл 

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

шинжилгээ хийх параметр үзүүлэлтүүд, хэрэгжүүлэх жишиг баримт бичгүүдийг тодорхойлж 

өгдөг. Уг системийн хүрээнд багтсан бас нэг зүйл нь Өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх 

процесс бөгөөд уг үйл явцыг энэ тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд дурдсан төслийн төлөвлөгөө, 

үүрэг амлалтад засвар өөрчлөлт оруулах үйл явцыг удирдан зохион байгуулахад хэрэгжүүлдэг.  

Зээлдүүлэгчид эдгээр өөрчлөлтийн ихэнхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд хараахан 

зөвшөөрөөгүй байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор тогтмол хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж байна. 

Ус, хаягдал усны менежмент 

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

боломжгүй болсон тул Ундай голыг хамгаалах, Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 

төсөл хэрэгжүүлсэн. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл олгох асуудал урт хугацаагаар хойшилсны 

улмаас Уурхайн Лицензийн Талбайн (УЛТ) хашаанаас гадна хийгдэх Ундай голын голдиролыг 

өөрчлөх төслийн зарим барилгын ажлууд хийгдээгүй. Ундай голыг хамгаалах, Голын 

голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн тогтолцоог байгуулахтай холбоотойгоор 

гидрогеологийн мэдээллийг үнэлэхийн тулд 2014 оны 11-р сард усны нарийвчилсан үнэлгээ 

хийсэн. Усны нарийвчилсан үнэлгээгээр одоо ашиглаж буй системээс үүдэн гүний усанд их 

хэмжээний нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэл илрээгүй. 2015-005 дугаартай Өөрчлөлт оруулах 

мэдэгдлийн дагуу Ундай голыг хамгаалах, Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл 

нь гүний усны хэвийн урсацад нөлөөлөөгүй бөгөөд БОННҮ-нд тусганы дагуу Ундай голын 

голдиролыг өөрчлөх анхны зорилгод нийцсэн бодитой шийдэл болж чадаж байна.  

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

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

оролцогч талуудыг оролцуулан тогтмол хэлэлцүүлэг байдлаар хийж, Ундай голын голдиролд 

хийх тохируулгыг эцэслэн шийдвэрлэхээр тохиролцсон. Оролцогч талуудад ОТ, Малчдын 

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

бүрдүүлнэ. Гурван талт зөвлөл 2015 оны 9-р сард Ундай голын голдиролд хийх тохируулгыг 

одоогийн системийг тусган эцэслэн баталсан. Энэ гэрээний хүрээнд ОТ өгсөн санал 

зөвлөмжийг (жишээ нь: биологийн нөхөн сэргээлт хийх) хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Уг 

системд тодорхой хугацааны туршид хяналт тавьж, үр өгөөжийг нь баталгаажуулах болно. 

Хайгуулын цооногууд Гүний хоолойн усны цооногийн талбай дахь гидрогеологийн нэгжтэй 

гидравлик холбоотой болохыг харуулсан нотолгоо байна. Нөхөн сэргээсэн болон 

гидрогеологийн нэгжтэй гидравлик холбоотой болох нь тогтоогдсон цооногуудыг 2016 оны 

хээрийн ажлын үеэр хүлээлгэж өгөхөөр төлөвлөж байна. Уг цооногуудтай конструкцын хувьд 
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ижил онцлогтой цооногуудыг 2017 оны хээрийн ажлын үеэр нэмж хүлээлгэж өгнө. 2015 оны 

хээрийн ажлын үеэр мониторингийн зарим нэг цооногийг нэмж гаргасан боловч, Усны 

менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсанчлан нэмэлт мониторингийн цооногуудыг бүрэн гаргаж 

амжаагүй байна. ОТ-н зүгээс төслийн лицензийн талбай, түүний ойролцоо нэмэлт 

мониторингийн цооног гаргах ажил 2016 оны хээрийн ажлын үеэр дуусна гэж тооцож байна. 

Харин Гүний хоолойн бүсэд нэмэлт мониторингийн цооног гаргах ажил 2017 оны хээрийн 

ажлын үеэр дуусна гэж тооцож байна. ОТ 1 тонн хүдэр боловсруулахад Гүний хоолойгоос 

дунджаар 421 литр түүхий ус буюу бага зэргийн давсны агууламжтай ус хэрэглэдэг. Энэ нь 1 

тонн хүдэр боловсруулахад 1,220 литр ус ашигладаг дэлхийн дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад 

үнэмлэхүй бага хэмжээ юм. 2015 онд нийт дахин боловсруулан ашигласан усны хэмжээ 85,6%-

д хүрсэн байна. Хаягдал хадгалах байгууламжийн хойд болон зүүн ул хэсэгт шүүрэлт 

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

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

шүүрэл гарна гэж таамаглаагүй байсан бөгөөд цаашид арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг 

тодорхойлохоор уг шүүрлийн байдалд ажиглалт хийж байна. Уг шүүрлийн улмаас одоогоор 

гадаргын урсац үүсээгүй бөгөөд байгаль орчны налуу доорх хүлээн авагчид шууд эрсдэл 

үзүүлэхээргүй байна.  

 

Эрдсийн хаягдлын менежмент 

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

холбоотой эрдсийн хаягдлын менежментийг Төслийн стратегийн хүрээнд үргэлжлүүлэн 

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

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

хаягдлын меежментийн төлөвлөгөөний дагуу хяналт шинжилгээ хийх шаардлагатай. Хаягдал 

чулуулгын овоолгыг дахин ургамалжуулах туршилтын төслийг боловсруулж байна. Уг төслийн 

хүрээнд өмнөд хаягдлын цэгийн хэсэгт дахин ангилал хийх, төслийн үр дүнг үнэлэх зорилгоор 

туршилтын/жишиг ургамлан бүрхэвч байгуулах юм.  

Баяжуулах үйлдвэрээс гарах хаягдлыг Хаягдал хадгалах байгууламж руу шахаж, технологийн 

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

2016 онд төлөвлөгөөт хаягдлыг хуримтлуулахад зориулан далан барьж байгаа бөгөөд үерийн ус 

хуримтлуулахын тулд зураг төсөлд заасан хэмжээсийг баримталж байгаа. Шахуургын станцыг 

ашиглан ХХБ дээр эргүүлэн татах усны менежментийг үр дүнтэй явуулсан. Хаягдал хадгалах 

байгууламжийн барилгын ажил, усны түвшин хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж байгаатай 

холбоотойгоор геотехникийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох, хэмжүүрийн багаж хэрэгсэл 

ашиглан хийж буй мониторингт хяналт тавих нь чухал ач холбогдолтой бөгөөд 2013 онд анх 

боловсруулсан Хаягдал хадгалах байгууламжийн Ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хяналтын гарын 

авлагыг одоогийн зураг төсөл, үйл ажиллагааны шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах 

хэрэгтэй. Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн хойд хэсгийн улнаас гарч буй шүүрэл нь 

байгууламжийн төлөвлөгөө, тооцооны дагуу байгаа бөгөөд хяналт шинжилгээ хийгдэж байгаа. 

Ус эргүүлэн татах цөөрөм болон шүүрлийн усан дахь ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ 

(УХБНХ), давсны агууламж өндөр байна. ХХБ-ийн зураг төсөлд заасны дагуу шүүрлийн усыг 

хуримтлуулсны дараа ХХБ руу буцаан шахаж, Баяжуулах үйлдвэр рүү татна.  

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

10-р сард дууссан бөгөөд үүний хажуугаар 1-р бассейны даланг өндөрлөх ажлын шийдэл, зураг 

төсөл, техникийн хяналт, 2-р басейны төлөвлөлт, Хаягдал хадгалах байгууламжийг уурхайн 

ашиглалтын хугацааны туршид өргөтгөх төлөвлөлтийн ажлууд хийгдсэн байна. 

Эрдсийн бус хаягдлын менежмент 

Төсөл нь Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох журамд тодорхойлсны дагуу 

хаягдлын менежментийн стратегийг хэрэгжүүлсээр байна. Уурхайн цогцолбороос гарсан бүх 

хог хаягдлыг шинээр байгуулсан Хог хаягдлын менежментийн төвд (ХМТ) аваачиж байгаа 

бөгөөд тэнд хог хаягдлыг шатаах, хогийн цэгт булах эсвэл дахин боловсруулахын өмнө түр 

хадгалах арга хэмжээ авч байна. Ярилцлагын дүнд одоо байгаа хогийн үүрүүд нь хурдацтай 

дүүрч байгаа тул үлдсэн үүрийн ашиглалтын хугацаа, гарах хог хаягдлын урьдчилсан тооцоо 
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зэргээс хамаараад үүр нэмж байгуулах юм байна гэсэн ойлголт авсан. Хог хаягдлын 

менежментийн хувьд гарсан томоохон амжилт гэвэл Дулааны төв станц дээр түр хадгалж 

байсан 3,4 тонн аммиакыг хлорт устөрөгчийн хүчлийн аргаар саармагжуулж, зайлуулсан 

бөгөөд эцсийн хаягдлыг Шүүгдсэн хатуу хог хаягдлыг дахин боловсруулах  үйлдвэрийн 

технологийн ус болгож ашигладаг болсон явдал юм.      

БОНХЗ 2015 оны 9-р сард Хог хаягдлын менежментийн төвд ажиллах үеэрээ  тостой дамрыг 

цоорхой геомембран бүтээлгэн дээр хадгалсан, шүүрэл үүссэн байхыг ажигласан. Харин энэ 

аудитыг хийх үед энэ зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснийг нотлох зургийг 

үндэслэн энэ зөрчлийг арилгасанд тооцов.  

Агаарын чанар 

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

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

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

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

бодисын хяналт шинжилгээний мэдээнээс үзэхэд төслийн стандартад заасан хэмжээнээс 

хэтэрсэн хэвээр  байна. Том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын байгууламжийн ойр орчимд маш 

нарийн ширхэгтэй бодис хуримтлагдсан байх бөгөөд уг бодисыг арилгах, эсвэл орчны агаарын 

чанарыг сайжруулах өөр бусад зохицуулалт хийх шаардлагатай. Тоосны нөлөөллийг бууруулах 

нэмэлт арга хэмжээг 2016 оны хээрийн ажлын улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.  

Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүрэг амлалтаа биелүүлж, орчны 

агаарын чанарыг төслийн стандартад нийцүүлэхийн тулд уурхайн одоогийн орчны агаарын 

хяналт шинжилгээний сүлжээг сайжруулах шаардлагатай байна. Агаарын чанарын 

менежментийн төлөвлөгөөний шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж авахын тулд тоног 

төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг хөндлөнгийн гүйцэтгэгчээр боловсруулуулсан. Уг тоног 

төхөөрөмжийг худалдан авах капитал зардал гаргах хүсэлт 2016 оны 1-р улиралд батлагдсан ба 

2016 оны хээрийн ажлын улиралд тоног төхөөрөмжийг суурилуулахаар төлөвлөж байна.  

Aгаар мандалд ялгарах бодисын менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсны дагуу яндангаар 

гарах утаанаас сар тутам шууд дээж авах боломжтой хяналт шинжилгээний тоног төхөөрөмж 

Дулааны төв станц (ДТС) дээр одоогоор байхгүй байна. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд ОТ төсөл 

ДТС, шатаах зуух, Ханбумбат (ОТ) нисэх онгоцны буудлын нүүрсэн галлагаатай зуухнаас сар 

бүр яндангаас утааны шинжилгээ авах хөндлөнгийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна. 

ДТС-с авсан дээжээс үзвэл NOx, SO2, тоосонцрын хэмжээ төслийн стандартаас хэтэрсэн 

хэмжээтэй байна. ДТС-с гарах утааны чанарын эдгээр үзүүлэлтүүд хэтэрсэн байгаа нь нэг их 

санаа зовоох асуудал биш гэж үзэж байна. Учир нь бойлерууд ер нь ачаалал багатай ажиллах 

үед, ялангуяа зуны улиралд Дулаан төв станцын үйлдвэрлэх дулааны гарц буурч, хорт хий 

шүүх систем ажиллах түвшнээс доошоо ороход ийм үзэгдэл ажиглагддаг. Ийм үед Дулааны төв 

станц төслийн стандартыг тогтооход үндэслэл болгосон Европын холбооны хууль, тогтоомжид 

заасан бойлерын ачааллын хамгийн бага түвшнээс доогуур ачаалалтай ажиллаж байна. Ийн 

ачаалал багатай ажиллаж байгаа нөхцөлд агаарт ялгарч байгаа утааны хэмжээ маш бага байгаа 

ба Дулааны төв станцаас ялгарч байгаа гадаргын түвшин дэх дутуу шатсан хийн хэмжээ орчны 

агаарын чанарын стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн зүйл ажиглагдсангүй. Үүн дээр нэмэхэд 

Дулааны төв станцаас гарч байгаа гол анхаарал татаж байгаа хийнүүдийг хэмжих орчны 

агаарын чанарын сүлжээ байгуулах тал дээр ОТ ажиллаж байна. Орчны агаарын чанарын 

сүлжээ байгуулснаар Төслийн талбайд гадаргуун түвшин дэх агаарын чанарт байнгын хяналт 

шинжилгээ хийх замаар Дулааны төв станцаас ялгарах утааны хүний эрүүл мэнд, байгаль 

орчинд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг илүү бодитой хэмжих боломжтой болох юм.  

Дулаан төв станцын утааны чанарын асуудал удаа дараа тавигдсаар ирсэн тул үүний дагуу 

төслийн Хөрөнгийн менежментийн групп системд бүхэлд нь дотоод хяналт хийж байгаа бөгөөд 

үүний дотор хяналт шинжилгээний журам багтаж байгаа. Нүүрс дутуу шатаж байгаа, ажиллах  

температурын түвшин доогуур байгаа,  нүүрс, шохойн чулууны оновчтой техникийн 

тодорхойлолт гаргахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх, утааны хяналт шинжилгээний 

журмыг сайжруулах зэрэг ажлууд хүлээгдэж байна. Уутат шүүлтүүрийг тогтмол солих журам 

хэдийн хэвшил болсон бөгөөд 2016 оны 1-р сард 29 мВт-ын бойлерууд дээр “өвлийн горимд 
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ажиллах туршилт” хийсэн. Уг туршилтын тайлан 2016 оны 3-р улиралд гарна. 2016 оны зун 

үйлдвэр түр зогсох хугацаанд бойлер үйлдвэрлэгч “бойлерт өндөр хэмд тэсвэртэй материалаар 

засварын ажил” хийх юм. Эдгээр ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлснээр үр дүнд нь яндангийн утааны 

чанарын үзүүлэлтүүд сайжирна.  

Шатаах зуухны үйлдвэрлэгч 2015 оны 12-р сард уурхайн цогцолборт очиж ажиллахдаа тус 

төхөөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулахын тулд томоохон сайжруулах ажлууд хийх 

шаардлагатайг тэмдэглэж үлдээсэн байна. Сайжруулалт хийх шаардлагатай зүйлст 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу яндангийн утаа бууруулах эд анги шинээр суурилуулах, 

үндсэн ажлын тасалгаанд засвар хийх, системд үйлчилгээ хийх зэрэг орсон. Шатаах зуухны 

ажиллагаа шаталтын тогтоосон температур болох 1000 хэмд хүрэхгүй байгаа байж болзошгүй 

талаар уг тайланд дурдсан байна. Гэхдээ ОТ-с саяхан тус шатаах зуухыг засч сайжруулсан 

бөгөөд шаталтын температур нь одоо зураг төсөлд заасан түвшиндээ хүрч байгаа тухай 

мэдэгдсэн. Үүнийг дараагийн аудитаар шалгаж баталгаажуулах болно.  

ОТ хүлэмжийн хийн ялгарлын (ХХЯ) хэмжээг бүртгэдэг бөгөөд 2015 онд нийт 1,463,057 тонн 

CO2 бүртгэгдсэн. Энэ нь 2014 онд бүртгэгдсэн 1,353,805 тонн CO2-с өссөн тоо баримт юм. 2015 

онд ялгаруулсан нүүрсхүчлийн хийн 80% нь эрчим хүч худалдан авсантай холбоотойгоор 

үүссэн. Өөрөөр хэлбэл 2-р хүрээнд хамаарах эх үүсвэрээс 1,230,661 тонн CO2 ялгарсан байна. 1-

р хүрээнд хамаарах шууд эх үүсвэрээс ялгарсан нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ нь 235,523 тонн 

CO2 байсан бол 3-р хүрээнд хамаарах шууд бус эх үүсвэрээс үүссэн нүүрсхүчлийн хэмжээ маш 

бага байгаа юм.  

Хөндлөнгийн байгууллагаас Оюу толгойн Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтад үнэлгээ хийсэн 

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

хэрэглээний ажлын журнал хөтлөх шаардлагыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

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

үйл ажиллагааг Зээлдүүлэгчдийн удирдамжтай уялдуулах, сайжруулалт хийх шаардлагатай 

гэсэн зөвлөмж өгсөн байсан.  

Гамшгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 

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

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

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

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

боловсруулсан. Шинээр боловсруулсан Бизнесийн тогтвортой байдлын менежментийн 

төлөвлөгөөний дагуу Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн онцгой байдлын журмын форматыг 

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

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

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн онцгой байдлын журмын орон 

нутаг, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж байна.  

Гүний уурхайн онцгой байдлын төлөвлөгөөг 2016 оны 1-р сард шинэчилж, Уул уурхайн яаманд 

хүргүүлсэн бөгөөд гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл хангахад 

шаардлагатай гол ажлуудыг тусгасан. 

Тээврийн менежмент  

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

мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогоор алжаал ядаргааны 

менежментийн хөтөлбөр, түүний дотор тээврийн хэрэгслийн операторт шууд тухайн цагт нь 

сэрэмжлүүлэг өгдөг SmartCap технологийг нэвтрүүлэхээр бэлтгэлээ хангаж байна.  

 

Экологийн менежмент, биологийн олон янз байдал 

ОТ төслийн биологийн олон янз байдалтай холбоотой төлөвлөгөө, журмуудыг Зээлдүүлэгчид, 

ОТ, биологийн олон янз байдлын чиглэлээр дэмжлэг үзүүлдэг зөвлөхүүд хамтран хянан 

шинэчилсэн ба Эерэг нөлөө ахиу (ЭНА) үзүүлэх шинэчилсэн таамаг, ОТ-н биологийн олон янз 

байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төслийн төлөвлөгөөг тусгаж өгсөн. Зээлдүүлэгчидтэй 
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хэлэлцсэний үндсэн дээр дараах төлөвлөгөөнүүдийг, Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх шинэчилсэн 

таамаглалын хамтаар эцэслэн баталсан болно.  

1) Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2) Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө 

3) Газар хөндөхөд тавих хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө 

(ГХХНСМТ) ба холбогдох журмууд 

4) Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө 

 

Зээлдүүлэгчид баталсан эдгээр төлөвлөгөөний англи хувилбарыг ОТ-н вэб хуудаст тавьсан ба 

монгол хувилбарыг нь дараа тавих юм. ОТ-н нийтэд толилуулсан эдгээр шинэчилсэн 

төлөвлөгөөнүүдийн багц нь БОНХЗ-ийн 2015 оны 9-р сард хийсэн үнэлгээгээр тогтоосон хэд 

хэдэн асуудлыг анхаарч үзсэн байна. Үүнд Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэх, Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний цогц төлөвлөгөөг эцэслэх зэрэг багтана. Биологийн олон янз байдлын хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний цогц төлөвлөгөө нь одоо нэн чухал төрөл зүйлүүдийг (Төслийн 

нөлөөнд өртсөн онцгой амьдрах орчинд амьдардаг зүйлүүдийн хамт) бүрэн хамруулж чадсан 

бөгөөд 2016 оны 6-р сар дуусахаас өмнө эцэслэн гаргах ёстой Төслийн нөлөөлөлд өртсөн 

онцгой экосистемийн бүрэлдэхүүнүүдэд хяналт шинжилгээ хийх ажлын баримт бичгийн төсөл 

хувилбарыг  эс тооцвол хөрвөх менежментийн үндсэн суурь баримт бичиг болж өгч байгаа юм.   

ОТ-н биологийн олон төрөл зүйлийн Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд Эерэг 

нөлөө ахиуц үзүүлэх урьдчилан таамгийн түвшинд хүргэхийн тулд ОТ-с хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөж буй тодорхой Төслүүдийг тусгаж өгсөн. Биологийн олон янз байдлын төлөвлөгөөний 

шаардлагуудын дагуу ОТ эдгээр төслүүдэд зориулан санхүүжилтийн механизм бий 

болгосоноос гадна төлөвлөсөн ёсоор хүрэх ёстой үр дүндээ хүрч чадахгүй тохиолдолд засч 

залруулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээг оруулж өгсөн. Оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагааны төлөвлөгөө нь Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол тулгын чулуу  

хэвээр байгаа бөгөөд одоогоор боловсруулах шатандаа явж байна. Уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 

эхлэхээр гол асуудлуудад, тэр дундаа хууль бус ан агнуур хийх, хууль бусаар ургамал түүх 

асуудлуудад оролцогч талуудын оролцоог чиглүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Төлөвлөгөөний 

төслийг боловсруулж, 2016 оны 6-р сард багтаан Зээлдүүлэгчдэд танилцуулж, хянуулах юм.  

ОТ төслийн дэд бүтэц байгалийн болон онцгой амьдрах орчинд ихээхэн нөлөөлөл үзүүлдэг. 

Иймд улсаас болон орон нутгийн засаг захиргаанаас тавьсан нөхөн сэргээлт хийх шаардлага, 

Зээлдүүлэгчдээс тавьсан байгалийн амьдрах орчинд  Сөрөг нөлөө ахиуц учруулахгүй байх 

шаардлагыг биелүүлэх ёстой. Эдгээр шаардлагуудыг биелүүлэх гол механизм болох Газар 

хөндөхөд тавих хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөг (ГХХНСМТ), 

дагалдах Биологийн нөхөн сэргээлтийн журмын хамтаар шинээр боловсруулсан. Холбогдох 

бүх журам, түүний дотор Өнгөн хөрстэй ажиллах журам, Техникийн нөхөн сэргээлт хийх 

журам, Газар хөндөх зөвшөөрөл авах журмыг (Хавсралтуудын хамт) шинэчилсэн. Биологийн 

нөхөн сэргээлт амжилттай хийгдсэн эсэхийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан 

бөгөөд энэ нь Зээлдүүлэгчдийн шаардлагыг биелүүлэхийн тулд баримталбал зохих нэгтгэн 

сайжруулсан багц журмын нэг хэсэг болох юм. ОТ-н биологийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 

хийж байгаа ажлын явц, Газар хөндөхөд тавих хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн 

төлөвлөгөө, холбогдох журмуудын үр дүнг БОНХЗ дараагийн удаа шинэ төлөвлөгөө, журмыг 

практикт нэвтрүүлэх боломжтой болсон үед газар дээр нь очиж ажиллах үеэрээ үнэлж дүгнэнэ. 

Холбогдох хэлтсүүд аливаа ажлын хөтөлбөр дээр урьдчилан уулзалт хийж, хэлэлцэх байдлаар 

ажиллах механизмыг боловсруулж байгаа талаар ОТ тэмдэглэн хэлсэн бөгөөд ингэснээр газар 

хөндөх үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдахдаа илүү стратегийн шинж чанартай аргачлал 

ашиглаж байгаа юм. Дараагийн удаа газар дээр нь очиж ажиллахдаа мөн энэ тал дээр анхаарч, 

нэн чухал биологийн олон янз байдлын төлөөлөлд үр дагавар учруулахаас зайлсхийх тохирох 

арга хэмжээг ОТ-н газар хөндөх ажлыг төлөвлөх, байгаль орчны үнэлгээ хийх аргачлалд 

тусгасан эсэхийг шалгана.  
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БОНХЗ-ийн 2015 оны 9-р сард хийсэн аудитаар ОТ “Замын нөлөөллийг бууруулах стратеги” –г 

эцэслэн, төслийн нөлөөлөлд өртсөн онцгой амьдрах орчинд амьдардаг туурайтан амьтдад 

үзүүлэх зам, замын хөдөлгөөний нөлөөлөл, саад тотгорын асуудалд анхаарал хандуулах 

шаардлагатайг онцолсон. Энэ нь Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

дагуу тавигдах шаардлага бөгөөд энэ улирал буюу 2016 оны 2-р улиралд багтаан уг стратегийн 

төсөл хувилбарыгболовсруулан Зээлдүүлэгч нарт танилцуулж, хянуулах ёстой бичиг баримт 

юм. Эерэг нөлөө ахиуц үзүүлэх таамагт заасанчлан амьтад зам хөндлөн гарах давтамжийн 

босго үзүүлэлтийг эцэслэж, популяцид эсвэл “төлөв байдал”-д хяналт шинжилгээ хийхэд 

ашиглагдах шалгуур үзүүлэлтийг баталгаажуулах чиглэлээр цаашид ажиллах шаардлагатай. 

Дараагийн аудитын үеэр мэргэжлийн зөвлөхүүдтэй уулзаж, эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд, босго 

үзүүлэлтүүдийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр илүү нухацтай ярилцах боломж тохиохоор 

энэ чиглэлээр хийж байгаа ажлын явцад үнэлгээ өгнө. Тус стратегийн хүрээнд амьтад дайжих, 

саад тотгор үүсгэх зэрэг асуудал, ОТ дэд бүтцээс үүдэлтэй бусад холбогдох нөлөөлөл, авах арга 

хэмжээг тухайн газар нутгийн байдалд үзүүлсэн хуримтлагдсан нөлөөллийн хамтаар авч үзнэ 

гэж үзээд замын саад тогтгор үүсгэж байгаа байдал, замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл 

жолоодохтой холбоотой зөрчлийг (M4.3) арилгасанд тооцов. Энэ асуудалтай холбоотойгоор 

Замын нөлөөллийг бууруулах стратеги болон бусад асуудлаар (ОТ болон Зээлдүүлэгч нар 

хоорондоо эрх олгохоор харилцан тохиролцсоноор) техникийн асуудлуудаар санал зөвлөмж 

авахаар хөнлөнгийн эрдэм шинжилгээний багтай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. ОТ, 

Зээлдүүлэгч нар багийн гишүүдийг 2016 оны эцэс гэхэд эцэслэн шийдвэрлэнэ гэсэн 

хараатайгаар энэ багийн ажлын удирдамж, чиглэл боловсруулах ажлыг 2016 оны 6-р сард 

багтаан эцэслэн тохиролцох хэрэгтэй байна.             

ОТ биологийн олон янз байдлыг хариуцсан мэргэжлийн ажилтны орон тоог хадгалж үлдэх арга 

хэмжээ авсан  бөгөөд ингэснээр биологийн олон янз байдалтай холбоотой эрсдэл, асуудлуудыг 

удирдах мэргэжлийн боловсон хүчин хангалттай байх юм. Биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ОТ биологийн олон янз байдлын баг, ОТ-н өмнөөс 

биологийн олон янз байдалтай холбоотой судалгаа хийж, төсөл хэрэгжүүлэх  зөвлөхүүд, гэрээт 

байгууллагуудыг удирдаж ажиллах “Биологийн олон янз байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн” 

авсан. Энэ ажил үүргийн хүрээнд ОТ-с биологийн олон янз байдлын чиглэлээр хийж байгаа 

судалгааны ажил нь төр засгаас тавих шаардлага, хэрэгжүүлж буй төлөвлөгөөтэй уялдуулах 

зорилгоор төрийн байгууллага, яамдтай хамтарч ажиллах юм. Энэ алба үүргийн бас нэгэн гол 

үүрэг нь биологийн олон янз байдалтай холбоотой асуудал, шинэ санал санаачлага гаргах 

чиглэлээр бусад оролцогч талуудтай хамтарч ажиллах явдал юм. Энэ чиглэлийг хариуцсан орон 

тооны ажилтантай байхын зэрэгцээ мэргэжлийн зөвлөхүүдээс байнгын зөвөлгөө тусламж 

авснаар Төслийн хувьд биологийн олон янз байдалд учрах эрсдэл, нөлөөлөл, бууруулах арга 

хэмжээ, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ хийхээс гадна 

бүсийн хэмжээнд дүйцүүлэн хамгаалах бодлого боловсруулах, биологийн олон янзын байдлын 

хамгаалалыг хөгжүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулах боломж нээлттэй байгаа юм.     

 

Ажиллах хүч, ажлын байрны нөхцөл 

2016 оны 2-р сарын 29-ний байдлаар Оюу толгой ХХК болон түүний гэрээт компаниудад 3,209 

ажилтан, гэрээт ажилтан (гүний уурхайг оролцуулаад) ажиллаж байна. Нийт ажиллах хүчний 

96% нь Монгол улсын иргэд байна. Өмнөх аудит хийснээс хойш ажиллах хүчний тоо 700 орчим 

хүнээр буурсан нь хугацаатай гэрээнүүдийн хугацааг сунгаагүй, шинэ ажилтан авах үйл явцыг 

царцаасантай холбоотой. Гэхдээ нийт ажиллах хүчний дотор Өмнөговийн иргэдийн эзлэх хувь 

2%-р нэмэгдэж 22,5% (нийт 1,231 хүн)-д хүрсэн байна. Гүний уурхайн барилгын ажлыг 

жигдрүүлэхтэй холбоотойгоор ирэх хугацаанд нийт ажиллах хүчний тоо нэмэгдэх төлөвтэй 

байна. ОТ-н Өргөтгөлийн төсөлд ажиллахаар төлөвлөж байгаа 110 ажилтны 78, Гүний уурхайд 

ажиллах 200 орчим гэрээт ажилтан уурхайн цогцолборт шилжин байршсан зэрэг бэлтгэл хангах 

ажлууд үргэлжилж байна.  

Энэ хугацаанд ажилтнуудаас ирсэн гомдлын тоо өмнөх аудитын хугацаанаас өөрчлөгдөөгүй 

бөгөөд 2016 оны 1-р улиралд компанийн дотоод гомдол санал хүлээн авах Спийк-Аут системд 

9 гомдол бүртгэгдсэн юм. Спийк-Аут системд гомдол гаргагчид өөрийн нэр гэх мэт танигдах 
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мэдээллээ өгсөн нь уг системд итгэж байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ тал дээр ОТ-г сайшаах 

нь зүйтэй.  

Ажилтан сонгон шалгаруулалт, сургалт, ажил эрхлэлттэй холбоотой мэдээлэл өгөх, түгээх 

чиглэл дээр өмнөх аудитаас хойш ахиц гарсан байна. Хүний нөөцийн шинэчилсэн статистик 

тоо мэдээллээс гадна ажил эрхлэлт, сургалттай холбоотой бусад хэд хэдэн сэдвээр орон 

нутгийн сонины сүүлийн дугааруудад мэдээлэл гаргасан байна.  

Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын баг, Хүний нөөцийн хэлтэс, Хангамжийн 

хэлтэс, Байгаль орчны хэлтэс, болон бусад гүйцэтгэх төлөөлөгч нараас бүрдсэн, Өмнийн 

Говийн Удирдах хороо байгуулагдсан. Тус Удирдах хороо нь ОТ-н зүгээс баримтлах Өмнийн 

говийн 10 жилийн стратегийг төлөвлөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй. Хүний нөөцийн 

талаасаа энэ үйл явц нь Өмнийн говийн бүсэд шилжин ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотой эрсдэлийг 

бууруулахын тулд ажиллах хүчний байр, ажил амралтын хуваарь, алжаал ядаргааны 

менежмент, ажилтан сонгон шалгаруулж авах үйл явцыг сайжруулах зорилготой. Энэ нь мөн 

одоо хийгдэж байгаа, Ханбогдын оршин суугчдад нааштай нөлөө үзүүлэх ажил амралтын 

хуваарьт орох өөрчлөлтийн талаар мэдээлэхэд ашиглагдах юм. Энэ нь Өмнөговийн 

ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байгаа юм. ОТ монгол 

ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хувилбаруудыг авч үзэх хэрэгтэй.  

ОТ ХХК-ийн ажилтнууд, ОТ-н Үйлдвэрчний эвлэлтэй 4-дэх хамтын гэрээ байгуулах ажил дээр 

ахиц гарсан байна. Талуудын хооронд “харилцан ашигтай, боломжийн” үр дүнд хүрэхийг 

эрмэлзэж байгаа бөгөөд шинэ гэрээг 2016 оны 2-р улирлын сүүлчээр эцэслэх төлөвтэй байна. 

ОТ ХХК-с ажилтнуудын олон жилийн хөдөлмөрийг үнэлдэг бөгөөд уг арга хэмжээний эхний үе 

шатанд ОТ-д 5,10,15,20 жил ажилласан нийт 177 ажилтныг олон жилийн хөдөлмөрлөснийг нь 

үнэлж, урамшуулсан. Үйлдвэрчний эвлэл/бусад холбогдох ажилтнуудтай хэлэлцсэний үндсэн 

дээр энэхүү хууль журмын үл хэрэгжилтийн асуудлыг хаах юм.  

Гүний уурхай жигдрэхээс өмнө Гүний уурхайн бүтэц зохион байгуулалтыг эцэслэж, дараагийн 

аудит хийхэд Зээлдүүлэгч/ БОНХЗ-р үнэлэлт дүгнэлт хийлгэхэд бэлэн болгосон байх ёстой гэж 

үзэж байна. Одоогоор ОТ Гүний уурхайг жигдрүүлэхтэй холбоотойгоор ОТ уурхайн гадна түр 

кэмп шинээр байгуулахгүйгээр одоогийн ОТ кэмпэд бүх ажилтнуудыг байрлуулах 

төсөөлөлтэйгээр ажилтнуудын байрны асуудалд үнэлэлт дүгнэлт хийж байна.  

  

Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах 

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн, хамгийн сүүлийн хувилбарыг 

2015 оны 9-р сард нийтэд мэдээлсэн. Гурван талт зөвлөлийн хурал зэргийг оролцуулан 

тодорхой чиглэлээр хэд хэдэн уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, одоо хэрэгжиж байгаа 

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар гол оролцогч талуудад мэдээлэл 

өгч, хэлэлцүүлсэн. Энэхүү Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь барилгын 

дараах болон үйлдвэрлэлийн эхний үе шатуудад төвлөрсөн бөгөөд нүүлгэн шилжүүлэх 

хөтөлбөрт хамрагдсан малчдад өгсөн амлалтуудаа гүйцээж биелүүлэхийн тулд авах 

шаардлагатай үйл ажиллагаа, тодорхой хугацаанд гарах үр дүнг нэгтгэж тусгасан.  

Бэлчээрийн менежмент, малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн бүх 

амлалт үүргүүдийг нэгтгэн, Гурван талт зөвлөлийн хяналтан дор, Хамтын ажиллагааны 

гэрээний хүрээнд авч үзсэн. Цаашид амьжиргаа сайжруулах үйл ажиллагааг нийт малчин 

өрхүүдэд чиглэсэн ерөнхий төсөл хэлбэртэй байхаасаа илүүтэйгээр зөвхөн нэмэлт тусламж 

шаардлагатай нь тогтоогдсон гэр бүлүүдэд өрхийн түвшинд дэмжлэг үзүүлэхэд илүү анхаарах 

юм.   

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийж дууссаны дараа хийсэн аудитаас үлдсэн бүх арга хэмжээг одоо 

бүгдийг нь хэрэгжүүлж дууссан гэж ойлгосон бөгөөд БОНХЗ дараагийн удаа очиж ажиллахдаа 

баталгаажуулснаар ОТ төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг хэрэгжиж дууссан 

гэж тооцно.  

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчдад нөхөн олговор олгох гэрээний дагуу 

2011 оноос хойш нэг удаагийн мөнгөн олговор олгосон. ОТ боловсролын дэмжлэг үзүүлэх 



Хуудас 15 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

шаардлагыг эцэслэн биелүүлсэнийхээ дараа нөхөн олговор олгох гэрээг дуусгавар болгох 

төлөвлөгөөтэй байна.  

2016 оны эхэнд Олон талт шинжээчдийн баг (ОТШБ) судалгаагаа эхлүүлсэн нь чухал ач 

холбогдолтой. Уг судалгааг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгох тал дээр Гурван талт зөвлөл зөвшилцөлд 

хүрэх нь зүйтэй. Олон салбарын мэргэжилтнүүдийн баг уг судалгааны хамрах хүрээ, аргазүй 

дээр ажиллаж, хамрах хүрээ аргазүйг тогтсон байна. Хээрийн судалгааны ажлыг 5-р сард 

төлөвлөсөн ба уг ажлыг 2016 оны 4-р улиралд дуусгахаар төлөвлөж байна. Энэ үйл ажиллагааг 

цаг хугацаанд нь дуусгах нь маш чухал. ОТ-с судалгааг хэрэгжүүлэх явцад нарийвчилсан 

удирдамж заавар өгч ажилласнаар хожим нь Ханбогдын малчдыг дэмжих үйл ажиллагааны 

шийдвэр гаргахад ашиглаж болохуйц үндэслэлтэй, бодитой үр дүн гарна. Олон салбарын 

мэргэжилтнүүдийн багийн судалгаагаар зорилтот түвшин/ шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоож 

өгөх бөгөөд шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаснаар малчдын амьжиргаа сайжирч, улмаар сүүлд 

гаргасан гомдлууд хаагдсанд тооцогдоно. ОТ зүгээс Ханбогдын эдийн засгийн нүүлгэн 

шилжүүлэлтэд өртсөн малчдыг шинэ газар суурьшуулахаас эхлээд, нөхөн олговрын гэрээ 

байгуулах, улмаар амьжиргаа нь дээшлээгүй өрхүүдэд амьжиргаа сайжруулах тусламж үзүүлэх 

зэргээр тогтвортой амьжиргаанд шилжүүлэх шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. 

Энэ зорилгоор малчдыг орлогын тогтвортой эх үүсвэрт шилжүүлэх стратеги боловсруулсан 

бөгөөд Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС), болон бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдээс дэмжлэг 

авах зорилгоор орлогын эх үүсвэр тодорхойлох төсөлд эдүгээ 21 өрх хамрагдаад байна. 

БОНХЗ-ийн хувьд малчны хоршоодыг дэмжих үйл ажиллагаанаас гадна өрхийн түвшинд 

орлогын эх үүсвэрийг дэмжих үйл ажиллагаануудад анхаарч ажиллаж байгааг харахад таатай 

байна.  

Бэлчээрийн менежементийн төлөвлөгөө (БМТ)-ний хэрэгжилтэд өмнөх аудитаас хойш чамгүй 

ахиц гарсан байна. Чадавхийг дэмжих тал дээр дэмжлэг үзүүлсэний үр дүнд оролцоонд 

тулгуурласан бэлчээрийн хяналт шинжилгээний баг Ханбогд суманд байгуулагдсан бөгөөд 

Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулж, сумын хэмжээнд энэ талаар ойлголт өгснийг 

онцлон тэмдэглүүштэй. Уг төлөвлөгөөнд бэлчээр ашиглалтын зураг, сумын хэмжээнд бэлчээр 

ашиглах, бэлчээрийн менежмент хийх үүрэг хариуцлагын хуваарилалтыг тусгаж өгсөн байна. 

Малын эрүүл мэндийн чиглэлээр “Мал аж ахуйг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг Сумын Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын зуун хувийн саналаар баталсан ба уг хөтөлбөрийн хүрээнд малын эрүүл 

мэндийн төсөл болон бусад хэд хэдэн төслүүдийг (тухайлбал, малын тэжээл тараах, малын 

халдваргүйжүүлэлтийн үйлчилгээ, болон мал аж ахуйн чиглээрх малчдын хоршоодын бусад 

үйл ажиллагаа) хэрэгжүүлэх юм.  

Нүүлгэн шижүүлэлтэд өртсөн эмзэг бүлгийн өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зүйл ажиллагаа 

үргэлжилж байна. Энэ тал дээр ОТ сумын захиргаатай хамтран 2016 онд хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулсан. Шинээр 3 айл эмзэг бүлгийн өрхөд зориулсан хөтөлбөрт хамрагдах 

шаардлагатай нь тогтоогдсон. Хөгжлийг дэмжих сангаас дэмжлэг авах зорилгоор эмзэг бүлгийн 

өрхүүдтэй өргөн хүрээнд хамтран ажилласан. Үүний үр дүнд тус бүлгийн өрхүүд Хөгжлийг 

дэмжих сангаас дэмжлэг авах зорилгоор нөлөөлөлд өртсөн малчдын Нөхөн сэргэх төв 

байгуулах төслийн санал гаргасан ба тус төв нь Ханбогд дахь Иргэдийн хөгжлийн төвийн 

Насан Туршийн Боловсролын Төвийн удирдлага дор үйл ажиллагаа явуулах юм. Үүнээс гадна 

эмзэг бүлгийн өрхүүдийн орлогын эх үүсвэртэй болох 6 төслийн саналаас 3-ыг нь аймгийн 

Бүсийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэхээр баталлаа. Сүүлийн саруудад шийдэгдсэн эмзэг 

бүлгийн өрхүүдэд үзүүлэх дэмжлэгүүдэд 3 өрхийг малжуулах, үйлчин эмэгтэйчүүдийн бүлгийг 

(40 эмэгтэй хамрагдана) тоног төхөөрөмж, сургалтаар хангах, үйлчин эмэгтэйчүүдийн урласан 

бэлэг дурсгалын зүйлсээс ОТ 1,4 сая төгрөгийн худалдан авалт хийсэн, Иргэдийн хөгжлийн 

төвд кофе шоп байгуулахад нь нэг эмзэг бүлгийн өрхөд дэмжлэг үзүүлсэн зэрэг багтана.        

  

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

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

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

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

зорилтот сумдын ард иргэдтэй өргөн хүрээнд хамтран ажилласан. Хамтран ажиллах тодорхой 
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чиглэлүүдэд Бор Овоогийн булгийн байрлал өөрчлөх/Ундай голын голдирол өөрчлөх 

асуудлууд, ОТ-Гашуунсухайт замын 3-5-р зоны барилгын ажил багтаж байгаа бөгөөд Гурван 

талт зөвлөлтэй хамтран ажилласны үр дүнд Бор Овоогийн булгийн байршил сонгох талаар 

сумын захиргаа, малчидтай харилцан тохиролцолд хүрсэн. Сүүлд аудит хийснээс хойш нийт 

278 хүн уурхайд зочилсон байна.  

Ханбогд дахь Иргэдийн хөгжлийн төвийг сумын удирдлагуудаар төлөөлүүлэн иргэдэд 

хүлээлгэн өгсөн. Иргэдийн хөгжлийн төв нь сар тутмын орон нутгийн сонин, ОТ-с тухай бүр 

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

механизмуудын нэг юм. Ханбогд дахь бизнес боломжийг сурталчлах таниулах зорилгоор 2015 

оны 11-р сард Улаанбаатарт зохион байгуулсан ОТ-н Гүний уурхайн ханган нийлүүлэгчдийн 

чуулганд 1000 орчим бизнес эрхлэгчид оролцсон. Энэхүү арга хэмжээний үеэр Ханбогдын 

тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани шилдэг ханган нийлүүлэгч шагнал авсан нь төслийн үйл 

ажиллагааны явцад орон нутгийн бизнесийг дэмжих чиглэлээр өнөөг хүртэл амжилттай 

ажиллаж ирснийг тодотгож өгсөн үйл явдал болсон.  

2015 оны 9-р сараас 2016 оны 4-р сар хүртэл хугацаанд орон нутгаас нийт 6 гомдол санал 

хүлээж авсан ба бүгдэд нь заасан хугацаанд нь багтаан хариу өгсөнөөс гадна ирсэн гомдлын 

талаар сар тутмын орон нутгийн сонингоор дамжуулан иргэдэд тогтмол тайлагнаж ирсэн.  

Ханбогдын малчдаас ирсэн гомдлыг шийдвэрлэх тусгай ажлыг Гурван талт зөвлөлд албан 

ёсоор шилжүүлсэн. Гурван талт зөвлөл одоо бүрэн утгаараа үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 

бөгөөд Олон талт шинжээчдийн баг (ОТШБ) –ийн судалгаа, ХДХЗО-д ирүүлсэн малчдын 

гомдлыг шийдвэрлэх зорилго бүхий Хөндлөнгийн шинжээчдийн зөвлөл (ХШЗ)-д хяналт тавьж 

ажиллана. 2015 оны 9-р сараас 2016 оны 4-р сарын хооронд Гурван талт зөвлөл нийт 6 удаа 

хуралдсан байна. ОУСК/ ХДХЗО-ны газраас ГТЗ, ОТШБ, ХШЗ-ийн гишүүдэд зөрчлийн 

менежментийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлсэн. Дээрх ажлын хэсгийнхэн 

мөн ОТ уурхай, түүний ойр орчимд танилцах, мэдээлэл цуглуулах хамтарсан аялал хийсэн.    

 

Бүс, орон нутгийн хөгжил 

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

хэрэгжиж буй Хамтын ажиллагааны гэрээний гол чиг үүргүүдийн нэг юм. Гэрээний хүрээнд 

жил бүр Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС)-д 5 сая ам.долларын санхүүжилт хийгдэх 

юм. Тус ХДС-г 2015 оны 9-р сард баталж, үйл ажиллагаа нь эхэлсэн. ХДС-с зарцуулалт хийх 

эрх олгох хоёр талын нэг нь Харилцааны хороо юм. Харилцааны хороо ирсэн төслийн 

саналуудад тогтсон санхүүжилтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу үнэлгээ хийн, ач 

холбогдлоор нь жагсааж, ХДС-д саналаа өгнө. Нөгөө тал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл бөгөөд 

эцсийн шийдвэр гаргана. 2016 оны 2-р сард Төлөөлөн удирдах зөвлөл ХДС-д иргэдээс ирүүлсэн 

нийт 48 төслийн саналыг авч хэлэлцсэн байна. Аудит хийх хугацаанд ТУЗ дэмжлэг үзүүлэх 

төслийг сонгон батлах хурлаа хийгээгүй байсан. БОНХЗ дараагийн удаа газар дээр нь очиж 

аудит хийхдээ ХДС-с санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцтай танилцах юм. 

Хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурсан талуудын хувьд ХДС-с санхүүжүүлсэн төсөл 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар олон нийтэд мэдээлэл өгөх үйл явцыг тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм. (жишээлбэл, яагаад бусад төслийг нь биш тухайн 

төслийг баталсан тухай мэдээлэл өгөх)   

Даланзадгадын хоёр цэцэрлэгийн барилгын ажил Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд ХДС-

с хөрөнгө оруулалт хийсэн анхны төсөл юм. ХДС-ийн Хандив, тусламжийн санд нийт ХДС-ийн 

2% буюу жилд ойролцоогоор 100,000 ам.доллар хуваарилсан бол Ирээдүй хойч үеийг дэмжих 

санд нийт ХДС-ийн 5% буюу жилд 250,000 ам.долларыг хуваарилсан. Эдгээр дэд сангуудын 

удирдамжийг саяхан боловсруулж, баталсан.  

АХБ, ОТ хамтран хэрэгжүүлж буй Ханбогдын ус хангамжийн төслийн барилгын ажил аудит 

хийх хугацаанд 55%-д хүрсэн байв. Гүний уурхайг жигдрүүлэхтэй холбоотойгоор хүн амын 

шилжин ирэх хөдөлгөөн энэ аудитын хугацаанд эрс нэмэгдсэн бөгөөд энэ өсөлттэй холбоотой 

болзошгүй эрсдэл ч нэмэгдсэн. Ил уурхайн оператор шалгаруулж авах саяхны туршлагаас 

харахад Ханбогдод байрлаж ажиллах ажлын байранд өргөдөл гаргахын тулд 500 хүн Ханбогдод 

ирсэн байна. Үүнээс үзэхэд гүний уурхайн ажиллах хүчийг бүрдүүлэх ажил жигдэртэл ОТ 
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болон сумын захиргааны зүгээс хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотой тодорхой 

эрсдэлүүд, тэдгээрийг өнөөгийн нөхцөл байдалд тохируулан удирдах арга хэмжээг авч үзэх 

шаардлагатай. ОТ Өмнийн говийн удирдах хороогоороо дамжуулан Өмнийн говийн хөгжлийн 

стратеги боловсруулж байгаа бөгөөд үүнд орон нутгийн ажиллах хүчийг дэмжих зорилгоор 

ажилтнуудын байр, ажил амралтын хуваарь, алжаал ядаргааны менежментийн асуудлуудыг 

тусгах ба эдгээр нь төслөөс үүдэн хяналтгүйгээр шилжин ирэх хөдөлгөөн үүсэх боломжийг 

хязгаарлахаар байна. БОНХЗ-ийн зүгээс Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн 

төлөвлөгөөг удахгүй гарах Өмнийн говийн бүсийн стратегитэй уялдуулан хүн амын шилжин 

ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотой сүүлийн үед олж авсан туршлага, нөхцөл байдал, түүнийг 

удирдах төслийн арга барил зэргийг тусган шинэчлэхийг зөвлөж байна.  

 

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

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

хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, SOS эмнэлгийн үйлчилгээ үүнд багтана. Хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуйн хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн тогтмол үнэлгээ, үзлэгийг хийж байна. 

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

хяналтын магадлагаа хийх зорилготой  Ноцтой эрсдэлийн менежментийн хөтөлбөрийг уурхай 

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

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

үйлдвэрийн үйл ажиллагааны системээс үүдэлтэй болзошгүй аюул эрсдэлийг авч үзэх 

Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны менежментийн системийг Баяжуулах үйлдвэр, Төв 

дулааны станц, Максам тэсэлгээний байгууламжид нэвтрүүллээ. Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй 

ажиллагаа, алжаал, ядаргааны менежменттэй холбоотой асуудлуудад нэлээд анхаарал 

хандуулсан бөгөөд Ил уурхай, ХХБ-ийн хүнд машин механизмд SmartCap технологийг 

ашиглаж байна. Ажлын байранд гарсан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны осол зөрчлүүдийг 

РТБШ системд бүртгэж, удирдлагын зүгээс хяналт тавьж, үнэлгээ хийн, сар тутмын тайланд 

оруулан тайлагнаж байна. Бэртэл гэмтлийн тоо буурсан ба 2015 онд гарсан бүх бэртэл гэмтлийн 

давтамжийн үзүүлэлт нь (БГДҮ) салбарын дундаж үзүүлэлт болон зорилтот түвшнээсээ 

доогуур байгаа юм.    

 

Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

Ханбогдын сум дундын эмнэлгээс 20 эрүүл мэндийн ажилтныг англи хэлний сургалтад 

хамруулах, Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарын дунд хугацааны стратеги боловсруулах 

хэлэлцүүлэгт оролцох зэргээр орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарыг бэхжүүлэх санал 

санаачлагуудад тогтмол дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр үргэлжилж 

байна. Ханбогд суманд эрүүл мэндийн чухал шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэхэд хэд 

хэдэн гэрээт компанийг ОТ чиглүүлж дэмжлэг үзүүлсэн байна. БОНХЗ-ийн өгсөн сумын 

малчдын эрүүл мэндийн асуудалд хувь нэмэр оруулах зөвлөмжийн дагуу Ханбогд сумын 

эмнэлэг “Эрүүл малчин” төслийн баримт бичгийг ОННХ-н багийн дэмжлэгтэйгээр 

боловсруулан ХДС-с санхүүжилт хүсэх зорилгоор өргөн барьсан байна.   

Ханбогдын эмнэлэгт өсвөр үе, залууст ээлтэй клиник нээгдсэн бөгөөд Залуучуудын хөгжлийн 

төвийн төслийг дэмжих баг байгуулагдсан. 2015 онд 1050 залууст хүрч ажилласан Залуучуудын 

үе тэнгийн боловсролын үндэсний сүлжээ буюу “Y-Peer” клуб одоо 25 сургагч багш, 75 үе 

тэнгийн сургагчтай болсон байна. Ханбогдод залуучуудыг дэмжих бүлэг (тухайлбал, залуу 

ээжүүдийг дэмжих), сонирхолоороо нэгдсэн  залуучуудын  бүлгүүд саяхан байгуулагдсан 

байна. Залуу үед чиглэсэн эдгээр төслүүдийг нутгийнхан өндрөөр үнэлж байгаа бөгөөд 

Өмнөговь аймгийн бусад сумдын сонирхлыг татаж байна. БОНХЗ-ийн зүгээс төсөл хэрэгжиж 

буй нутгийн иргэдтэй ийн холбоо тогтоох чухал бөгөөд энэ тал дээр ОТ болон түнш 

байгууллагуудын гаргасан хүчин чармайлтыг үнэлмээр байна.  

Энэ аудитын үеэр орон нутгийн аюулгүй ажиллагааны ямар нэг осол зөрчил, асуудлын талаар 

мэдээлээгүй. ОТ –с гэмт хэргийн баримт статистикт хяналт тавьж байгаа бөгөөд 2015 оны 

эхний хагас жилд ажиглагдсан гэмт хэргийн тоо өсөх хандлага сүүлийн хагас жилд 
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ажиглагдаагүй байна. Ерөнхийдөө Ханбогд суманд гэмт хэргийн тоо өсөх хандлага 

ажиглагдаагүй. Гэсэн ч ОТ–н хувьд гүний уурхайн ажиллах хүч жигдрэх хүртэл цагдаагийн 

байгууллага, бусад сумдын захиргааны байгууллагуудтай болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах, тусгай зохицуулах арга хэмжээ шаардлагатай эсэхийг 

тодорхойлох тал дээр хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх нь чухал юм.  

Орон нутгийн хэлтэс, орон нутгийн харилцааны ажилтанд онцгой байдлыг мэдээлэх үйл явцын 

талаар мэдлэг олгох, холбогдох холбоо барих мэдээллийг шинэчлэх, баталгаажуулах зорилгоор 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн онцгой байдлын журмын сургуулилтыг 2015 оны 12-р сард 

зохион байгуулсан. Тус журамд гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр орон нутаг, оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж байгаа бол дотоод хамтын 

ажиллагааны чиглэлээр 2016 оны 2-р улиралд зайн сургуулилт хийхээр төлөвлөж байна.    

 

Соёлын өвийн менежмент 

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

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

журмын дагуу соёлын дурсгалт зүйлс олдсон тохиолдолд баримтлах журмын сургалтыг ОТ 

ХХК-ийн ажилтнууд болон гэрээт ажилтнууд нийлсэн 227 хүнд явуулсан бөгөөд 2015 оны 4-р 

улирал, 2016 оны 1-р улиралд 16 газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон байна.  

Ханбогдын усан хангамжийн төслийн барилгын ажлын явцад соёлын өвийн болон 

палеонтологийн хяналт шинжилгээ хийсэн. Уг төслийн нэг, хоёрдугаар үе шат дууссан бөгөөд 

гурав дахь үе шат 2016 оны 6-р сарын 30-нд дуусахаар байгаа. ОТ-н хувьд өөрсдийн үйл 

ажиллагаанаас гадна соёлын өвийн менежментийн сайн туршлагуудыг дэлгэрүүлж, соёлын 

дурсгалт зүйлс олдсон тохиолдолд баримтлах журмыг хэрэгжүүлж байгаа нь сайн хэрэг юм.  

Шар цав болон Хүрдэт агуйн СӨМТ-г эцэслэн боловсруулж, Өмнөговь аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулсан ба зуун хувийн саналаар батлагдсан байна.  

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

бүсийн соёлын өвийн хөгжлийн судалгааны төв байгуулах ажил, СӨМТ-нд хэрэгжүүлэхээр 

тусгасан ажлууд хийгдсээр байгаа бөгөөд одоо ШУА-ийн тэргүүлэгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэгдэх юм. Тус төвийг байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэх шатанд орох төлөвтэй байна.     
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УДИРТГАЛ 

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

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

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

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

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

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

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

эхэлсэн. 

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

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

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

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

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

групп нь төслийн бүх хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн төслийн 

менежментийг хариуцахаар томилогдсон. 

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

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

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

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

менежментийн төлөвлөгөөндөө тусгасан байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг 

хариуцлагаа биелүүлж байгаа эсэхийг санхүүжүүлэгч байгууллагуудад тайлагнах бөгөөд уг 

төлөвлөгөө нь БОННҮ болон бусад холбогдох бичиг баримтад тодорхойлсон нөлөөллийг 

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

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

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

шинжилгээ хийхдээ ашигласан лавлагаа баримт бичиг болсон Ашиглалтын үйл ажиллагааны 

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

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

БОНХЗ нь 2016 оны 4-р сард төслөөс ирүүлсэн баримт бичгүүдэд шалгалт хийн, ОТ уурхайн 

ажилтнуудтай теле хурал зохион байгуулах хэлбэрээр хийсэн алсын зайн  аудитын үеэр 

илрүүлсэн зүйлсийг энэ тайланд тусгалаа. Тус тайланд зарим гол сэдвийн хүрээнд төслийн 

хэрэгжилтийн байдлын талаар шинэ мэдээлэл өгч, мөн Үйл ажиллагааны менежментийн 

төлөвлөгөө, БОННҮ, БОНҮАТ, бусад лавлагаа баримт бичигт заасан Төслийн үүрэг амлалттай 

холбоотой зөрчлийн мөрөөр ямар арга хэмжээ авсан тухай дурдсан. Энэ тайланд илрүүлсэн 

зүйлс нь гол төлөв төслийн ажилтнуудын бидэнд өгсөн тайлан, нийтэд түгээсэн судалгаа, тухай 

бүр хийсэн танилцуулга, Оюу толгой компанийн ажилтнуудтай хийсэн теле хурлын үеэр 

өрнөсөн ярилцлагад үндэслэсэн болно.  

Дараах тодорхой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 

  Алсын зайн аудит хийхийн өмнө ОТ компанийн өгсөн БОЭМАА, нийгмийн баримт 

бичиг, төсөлтэй холбоотой бусад баримт бичигтэй урьдчилан танилцаж судлах; 

 ЭМААБО, нийгмийн чиглэлийн дүрэм, журмын биелэлтийг хариуцсан төслийн 

багуудтай теле хурал хийж, холбогдох төлөвлөгөө, журамтай танилцах; 

 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон БОНМХ-т тодорхойлсон үүрэг 

хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэд үнэлгээ хийх; 
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 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө болон БОНМХ-т тодорхойлсон үүрэг 

хариуцлагаас гажсан буюу аль эсвэл зөрүүтэй, дутагдалтай зүйл байгаа эсэхийг 

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

сайжруулах чиглэлээр зөвлөмж өгөх;  

 БОНХЗ-ийн 2015 оны 9-р сард хийсэн Аудитын тайланд6 тодорхойлсон дүгнэлт, 

ажиглалтын мөрөөр гүйцэтгэлийг хянаж, арилсан зөрчлийг хаах. 

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

 

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

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

Тайланд дурдагдаагүй сэдвүүдийн тухайд   ямар нэг эрсдэлтэй зүйл төслийн хүрээнд 

илрээгүй болно.  

                                                 
6  
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ТӨСЛИЙН ТОЙМ 

Барилга угсралт, ашиглалтын үйл ажиллагааны явц 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

байна. 

Гүний уурхайг блокчлон олборлох аргаар олборлохоор төлөвлөж байгаа ба хүдрийн дор 

тулгуур үлдээн малтлага хийснээр хүдэр нь хүндийн хүчний үйлчлэлээр малтлага хийсэн 

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

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

хүдрийн биед олборлолт хийх боломжтой юм.  

Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессын загварыг энгийн бутлах, хөвүүлэн баяжуулах 

технологи болон батлагдаж туршигдсан тоног төхөөрөмжид үндэслэн гаргасан. Тус процессод 

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

бутлуураар буталсан хүдрийг 2.7 км урт газрын гадаргуу дээрх туузан дамжуулагчаар 

баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоо байрлах овоолго руу хүргэж, тэндээсээ хүдрийг жижигсгэн 

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

агуулсан материалыг дараагийн үе шатанд боловсруулахаар шүүн авах ба флотацын том 

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

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

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

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

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

руу Гашуун Сухайт/Ганц модны боомтоор дамжуулан тээвэрлэнэ. 

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

хойд хэсэгт орших Өвөр Монголын цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнээс өндөр хүчдэлийн 

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

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

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

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

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

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

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

олборлолтын үзүүлэлтээр шинэ амжилт тогтоосон юм.  Баяжуулах үйлдвэрийн бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээг жилийн туршид хэрэгжүүлснээр оны төгсгөлд үйлдвэрийг тооцоот 

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

үйлдвэрлэсэн. 2016 онд 175-195 мянган тонн зэс, 210-260 мянган унц алт үйлдвэрлэнэ гэж ОТ 

тооцоолж байна. Алтны үйлдвэрлэл 2015 онтой харьцуулахад буурахаар тооцоотой байгаа нь 

алтны агуулга багатай хэсгийг олборлох, агуулга багатай хүдрийг боловсруулахтай холбоотой.  

Хувь нийлүүлэгчид болон Монгол улсын засгийн газрын хооронд үүссэн үл ойлголцлыг 

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

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт зогсох үед 1-р босоо ам баригдаж дууссан, 2-р босоо амыг 
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1,167 метр хүртэл малтаж дууссан (нийт 1,284 метрээс), 5-р босоо амны төлөвлөсөн 1,174 

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

дууссан байсан. 2016 оноос гүний уурхайн бүтээн байгуулалт үргэлжлэх бөгөөд техник эдийн 

засгийн үндэслэлийн хөрөнгө оруулалтын тооцоолол хийхийн хажуугаар гүний уурхайн бүтээн 

байгуулалтын бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, уурхайн 

блокуудыг барьж дууссанаар ил уурхайн хүдрийн оронд гүний уурхайн хүдрийг боловсруулж 

эхлэх ба ингэснээр зэсийн үйлдвэрлэл эрс нэмэгдэх юм. Төслийн бүтээн байгуулалт дууссанаас  

хойшхи эхний таван жилд (2026-2030 оныг багтаасан) ашигтай металын жилийн дундаж 

үйлдвэрлэл 555 мянган тонн зэс, 409 мянган унц алт байхаар таамаглаж байна.  

БОНХЗ 2015 оны 4-р сард баримт бичгийн аудит/алсын зайн  аудит хийх үед гүний уурхайн 

бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд уурхайд нэвтрэх хоёр дахь гарц болгож ашиглах 

2-р босоо амны гарц, мөргөцөг нэвтрэлтийн бэхэлгээ суурилуулах, уурхайн бусад дэд 

бүтцүүдийг сайжруулах, шинэчлэх ажлууд багтаж байгаа тухай мэдээлж байсан. Нүүрсээр 

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

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

дагуу цаашид байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийнэ.  

 

Тайлангийн зохион байгуулалт 

Энэхүү тайланг дараах байдлаар бүлэг болгон зохион байгуулав. 

 3.0 бүлэг – Төслийн үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийн хураангуйлсан хүснэгт 

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

менежментийн систем 

 5.0 бүлэг – Байгаль орчин 

 6.0 бүлэг – Нийгэм 

 7.0 бүлэг – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 

 8.0 бүлэг – Соёлын өв 

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

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

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

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

харуулсан зөрчлүүд; 

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

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

асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөсөн санал зөвлөмжүүд. 

БОНХЗ-ийн зөвлөмжийг заавал биелүүлэх шаардлагагүй учраас тэдгээрийн хэрэгжилт нэн 

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

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

засгийн хувьд боломжтой бол компанийн менежментийн шинэ үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхийг 

дэмжиж байна. 



Хуудас 23 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ХУРААНГУЙЛСАН ХҮСНЭГТ 

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

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

мөн бидний ажлын удирдамжтай нийцүүлэн тус тайланд дэвшүүлсэн зөрчил дутагдлыг 

хүснэгтээр хураангуйлсан болно.  

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

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

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

байгууллагуудын Байгаль Орчин, Нийгмийн холбогдох шалгуурт хэрхэн нийцэж буйг 

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

ийн ЭМААБОЧ-ын Менежментийн Системийн ангиллын дагуух ОТ төслийн БОНМТ-нд7 

тодорхойлсон зөрчил дутагдлын ижил түвшинд үндэслэн оноосон юм. 

Дараах байдлаар тайлбарлав. 

 IV ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн 

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

нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулсан буюу учруулж болзошгүй эсвэл эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулж болзошгүй маш ноцтой 

зөрчил.  

 III ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн 

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

нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулах эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй 

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

нөлөө үзүүлж болзошгүй бодитой зөрчил.  

 II ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг зөрчсөн хэдий ч 

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

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

ноцтой осол эндэгдэл учруулахааргүй бодитой зөрчил. 

 I Ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Менежментийн төлөвлөгөөг бүрэн дагаж 

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

аюулгүй ажиллагаанд нөлөөл үзүүлэх магадлал байхгүй.  

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

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

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

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

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

үндсэн асуудалд хамаарч байгаа учраас тухайн асуудлыг шийдвэрлэтэл хэвээр үлдээлээ.  

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

шаардлагатай бөгөөд БОНХЗ дараагийн удаа ажиллахдаа биелэлтийг нь шалгана. Хүснэгтэд 

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

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

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

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

нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавраас үл хамааран зөрчлийн ангилал нэмэгдэж 

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

зайлсхийсэн тохиолдолд үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай юм. 

Ерөнхийдөө аудитын үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов. 

 IV ангилалд хамаарах ноцтой зөрчил илрээгүй; 

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

өдрийн. 
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 III ангилалд хамаарах зөрчил илрээгүй; 

 II ангилалд хамаарах долоон зөрчил илэрсэн; 

 I ангилалд хамаарах таван зөрчил илэрсэн. 

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

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

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

үеэр есийг тус тус шийдвэрлэсэн байна. 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асууд

лын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

Байгаль орчин – Ус, хаягдал усны менежмент 

M1.5 

13 оны 

10-р сар 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р сар 

15 оны 

4-р сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р сар-

суурин 

аудит 

 

Гидрогеологийн нэгжтэй 

гидравлик холбоотой тохиолдолд 

нөлөөллийг бууруулах арга 

хэмжээ авах шаардлагатай. 

Эдгээр бууруулах арга хэмжээг 

бүх тохиолдлуудад хэрэгжүүлж 

хараахан амжаагүй байна. Оюу 

толгой эдгээр гидравлик 

холбоотой цооногийг 

ашиглахгүй орхих эсвэл үр 

ашигтайгаар ашиглах чиглэлээр 

хүчин чармайлт гарган ажиллаж 

байна.  

II 

БОНХЗ - 

2013 оны 4-

р сарын 

аудит 

 

Усны 

нөөцийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(WR04, 14) 

Нээлт

тэй 

5.1.2.8 хэсгийг үзнэ үү. Гүний хоолойн 

усны цооногийн талбай дахь 

гидрогеологийн нэгжүүдийг харилцан 

холбосон хайгуулын цооногууд байгаа 

болох нь нотлогдсон. ОТ 2016 оны 

хээрийн ажлын улиралд эдгээр худгийг 

актлах арга хэмжээ авахаар Гурван талт 

зөвлөлтэй тохиролцсон. Эдгээр гидравлик 

холбоотой худгуудтай конструкцийн 

хувьд ижил цооногуудыг  2017 оны 

хээрийн ажлын улиралд нэмж актлах юм.  

 

M2.3 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар-

суурин 

 

УХШТ-нд тусгасан нэмэлт 

хяналтын цооногуудыг өрөмдөж 

тоноглох ажлыг хараахан 

хийгээгүй байна.  

II  

Усны 

Хяналт 

шинжилгээн

ий 

Төлөвлөгөө  

3.2.6, 3.3.5 

хэсэг 

Нээлт

тэй 

5.1.2.9 хэсгийг үзнэ үү. УХШТ-нд 

зааснаар нэмэлт хяналтын цооногуудыг 

өрөмдөж тоноглох ажлыг хараахан хийж 

дуусаагүй байна. Өрөмдлөгийн аюулгүй 

ажиллагааны асуудлаас үүдэн ажлыг 

зогсоохын өмнө 2015 онд 14 нэмэлт 
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аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

 

Усны 

нөөцийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(WR14, 

WRm06) 

цооног суурилуулсан. Уурхайн лицензийн 

талбайд болон түүний ойр орчимд гаргах 

үлдсэн цооногийг 2016 оны хээрийн 

ажлын үеэр гаргаж дуусгах ба Гүний 

хоолойн хяналт шинжилгээний нэмэлт 

цооног гаргах ажлыг 2017 оны хээрийн 

ажлын улиралд хийнэ.  

  

Байгаль орчин – Эрдэсийн бус хаягдлын менежмент 

М5.1 
15 оны 

9-р сар 

 ХМТ-д хэд хэдэн тостой дамрыг 

цоорхой, шүүрэл үүссэн 

геомембран бүтээлгэн дээр 

хадгалсан байсан. 

Энэ нь үүссэн хаягдлыг аюулгүй 

зохицуулах, цэвэрлэх, устгах 

замаар ОТ дахь эрдсийн бус 

хаягдлыг үр дүнтэй удирдах 

Эрдсийн бус хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөний 

зорилтод үл нийцэж байна.  

I 

Эрдсийн бус 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(WM03, 10, 

WMM3) 

хаасан 

5.3.2 хэсэг. ХМТ-н геомембран бүтээлгийг 

сольж, хаягдал хадгалах хэсгийн ерөнхий 

байдлыг сайжруулсаныг зургаар нотлон 

харуулсан байна.  

Үүнээс гадна хаягдал тосыг уурхайд 

хадгалахгүйгээр, нутгийн аж ахуй нэгжид 

шилжүүлэн өгч дахин боловсруулахаар 

болсон байна.  
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

Байгаль орчин – Агаарын чанар 

M1.11 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

 

Том ширхэгтэй хүдрийн 

овоолгоос их хэмжээний тоос 

(тоосонцор) ялгардаг. Хөөсөөр 

тоос дарах систем суурилуулсан 

бөгөөд ажиллуулж байгаа үед 

ерөнхийдөө сайн үр дүнтэй 

байгаа, нэмэлт арга хэмжээ авах 

шаардлагатай.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AQ05) 

Нээлт

тэй 

5.5.2.1 хэсгийг үзнэ үү. Том ширхэгтэй хүдрийн 

овоолгын (ТШХO) байгууламжид угаасаа их 

хэмжээний тоос үүсэж байдаг. Уг тоосыг 

бууруулах зорилгоор 2015 оны 3-р сард хөөсөөр 

тоос дарах систем суурилуулсан. Ингэснээр 

Хүдрийн овоолгын байгууламж орчмын агаарт 

тогтсон нийт тоосны нягтрал (TSP) нүдээр 

харахад багассан харагдаж байна. Гэсэн ч тоосны 

хяналт шинжилгээний үр дүн Төслийн 

стандартаас хэтэрсэн хэвээр байна. Мөн хүдрийн 

овоолгын ойролцоо маш нарийн ширхэгтэй 

материал хуримтлагдсан бөгөөд агаарын чанарын 

хяналт шинжилгээний үр дүнг сайжруулахын 

тулд уг материалыг арилгах, эсвэл орчны агаарын 

чанарыг сайжруулах өөр бусад зохицуулалт хийх 

шаардлагатай. Тоосны нөлөөллийг бууруулах 

нэмэлт арга хэмжээг 2016 оны хээрийн ажлын 

улиралд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.   
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M1.12 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар-

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р сар 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

 

Одоо ашиглаж байгаа орчны 

агаарын хяналт шинжилгээний 

сүлжээ учир дутагдалтай байна. 

Орчны агаарын чанарыг Төслийн 

шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан 

хянахын тулд нэмэлт тоног 

төхөөрөмж суурилуулах 

шаардлагатай талаар AЧМТ-нд 

дурджээ.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

- (1.5 Хэсэг, 

Агаарын 

чанарын 

хяналт 

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө 

Хавсралт, 

AQ-KPI02) 

Нээлт

тэй 

5.5.2.1 хэсгийг үзнэ үү. Өмнөх аудитын 

тайлангуудад тэмдэглэсэнчлэн шинэчилсэн 

АЧМТ-нд заасан үүрэг амлалтаа биелүүлж, орчны 

агаарын чанарыг Төслийн шалгуур үзүүлэлттэй 

харьцуулан хянахын тулд орчны агаарын чанарын 

хяналтын сүлжээг сайжруулах шаардлагатай 

байна. 2016 оны 1-р улиралд Төсөл хяналт 

шинжилгээний нэмэлт тоног төхөөрөмжийг 

худалдан авах, суурилуулах, төхөөрөмжийг 

ажиллуулах талаар сургалт хийх  капитал зардал 

гаргах хүсэлтийг баталсан. Энэ бүх ажлыг 2016 

оны 3-р улиралд дуусгана гэж төлөвлөж байна.  

M1.13 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 
14 оны 

8-р 

 Дулааны төв станцын (ДТС) 

болон Ханбогдын нисэх онгоцны 

буудалд ашиглаж буй уурын 

зуухны утаанаас авсан дээж 

төслийн стандартыг хангаж 

чадахгүй байна.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

Нээлт

тэй 

5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. ДТС-ын утааны чанарын 

асуудал удаа дараа тавигдсаар байгаа тул ОТ 

үүний дагуу Хөрөнгийн менежментийн группээр 

системд бүхэлд нь дотоод хяналт хийлгэхээр 

төлөвлөж байгаа бөгөөд үүнд хяналт 

шинжилгээний журам багтана. Нүүрс дутуу 

шатаж байгаа, ажиллах  температурын түвшин 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

сар-

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

(AM03) 

 

Агаарын 

чанарын 

хяналт-

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө 

– Б 

Хавсралт) 

доогуур байгаа, тохирох нүүрс, шохойн чулууны 

техникийн тодорхойлолт гаргахтай холбоотой 

асуудлуудыг шийдвэрлэх, утааны хяналт 

шинжилгээний журмыг сайжруулах зэрэг ажлууд 

хүлээгдэж байна.  Эдгээр ажлуудыг бүрэн 

хэрэгжүүлснээр үр дүнд нь яндангийн утааны 

чанарын үзүүлэлтүүд сайжирна гэж найдаж 

байна. Гэхдээ одоогоор ДТС-ын хяналт 

шинжилгээний дүнг Төслийн стандарттай 

харьцуулж үзэхэд муу үзүүлэлттэй гарсан хэвээр 

байна.  

  



Хуудас 30 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M2.4 

14 оны 

4-р сар 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

 

Шатаах зуухны утаанаас авсан 

дээж төслийн стандартыг хангаж 

чадахгүй байна.  

II 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AM06) 

 

Агаарын 

чанарын 

хяналт-

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө 

– В 

Хавсралт) 

Нээлт

тэй 

5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. Шатаах зуухны 

үйлдвэрлэгч 2015 оны 12-р сард уурхайн 

цогцолборт очиж ажиллахдаа тус төхөөрөмжийн 

хүчин чадлыг сайжруулахын тулд томоохон 

сайжруулалтын ажлууд хийх шаардлагатайг 

тэмдэглэж үлдээсэн байна.  

Сайжруулалт хийх шаардлагатай зүйлст 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу яндангийн 

утаа бууруулах эд анги шинээр суурилуулах, 

үндсэн ажлын тасалгаанд засвар хийх, системд 

үйлчилгээ хийх зэрэг орсон. Шатаах зуухны 

ажиллагаа шаталтын тогтоосон температур болох 

1000 хэмд хүрэхгүй байгаа байж болзошгүй.  

Төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгч 2015 оны 12-р сард 

уурхайн цогцолборт очиж, шатаах зуухыг 

амжилттай ажиллуулахын тулд ойрын хугацаанд 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулсан тул 

үүнийг II түвшний зөрчил гэж хэвээр үлдээв. Гэвч 

шатаах зуухны үйл ажиллагаатай холбоотой 

асуудал дуусаагүй бөгөөд Төслийн хорт бодистой 

холбоотой стандартыг зөрчихөд хүргэсээр байгаа 

болохыг тэмдэглэж байна.Хэрэв одоогийн 

байдлаараа ажилласаар байвал энэ зүйлийг III 

түвшний зөрчил болгож хурцатгаж болзошгүй.  



Хуудас 31 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M7.1 

16 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

 

Хүлэмжийн хийн ялгарлын 

бүртгэлийг хянаж, олон улсын 

тайлагналын шаардлагад 

тавигддаг шилдэг туршлагатай 

нийцүүлэх (тухайлбал, Дэлхийн 

тогтвортой хөгжлийн бизнесийн 

зөвлөл)  

I 

Агаарт 

ялгарах 

хийн 

хаягдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(AQ02, 

AQ07) 

нээлтт

эй 

5.5.2.4 хэсгийг үзэх. Хөндлөнгийн байгууллагаас 

Оюу толгойн Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтад 

үнэлгээ хийсэн тайланг 2016 оны 2-р сард 

эцэслэсэн. Тус тайланд Рио Тинтогийн 

Хүлэмжийн хий, эрчим хүчний хэрэглээний 

ажлын журнал хөтлөх шаардлагыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бүртгэх 

систем ашиглаж байгаа талаар дурдсан байна. 

Гэхдээ системийн бүртгэл тооцооллын үйл 

ажиллагааг Зээлдүүлэгчдийн удирдамжтай 

уялдуулах, сайжруулалт хийх шаардлагатай гэсэн 

зөвлөмж өгсөн байсан. Үнэлгээгээр өгсөн гол 

зөвлөмж нь:  

 ялгарлыг тооцоолох аргачлал нь Рио 

Тинтогийн бүртгэлийн аргатай нийцэж 

байгаа эсэхийг шалгах 

 Хүлэмжийн хийн ялгарлын “суурь” 

хэмжээг тогтоох 

 Тогтоосон суурь хэмжээ болон уурхайн 

ирээдүйн өргөтгөл, үйлдвэрлэлийн 

төлөвлөгөө зэргийг харгалзан Хүлэмжийн 

хийн менежментийн төлөвлөгөө, Эрчим 

хүчний үр ашигтай хэрэглээний 

төлөвлөгөө боловсруулах.  

2016 оны 2-р сард гарсан Оюу толгойн 

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын тайланд дурдсан 



Хуудас 32 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг бүртгэлийн нарийн зөв хийх 

шаардлагатай. Энэ нь эргээд хүлэмжийн хийг 

бууруулах талаар хийж байгаа ажлуудын үр дүнг 

амжилттай бүртгэх боломж олгоно. Төслийн 

хүлэмжийн хийн ялгарлыг бүртгэх системд олон 

улсад шалгарсан шаардлагуудыг хангаж байх 

ёстой.  

Байгаль орчин - Гамшгийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 

M4.2 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

Хаягдлын далангийн үйл 

ажиллагаа доголдсоны улмаас 

уурхайн барилга байгууламж, 

дэд бүтэц, ард иргэд, байгаль 

орчинд үзүүлэх нөлөөг 

тооцоолох дүн шинжилгээг хийж 

гүйцэтгээгүй байна. Хаягдлын 

далангийн үйл ажиллагаа 

доголдох тохиолдолд Онцгой 

байдлын үед авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулаагүй байна. 

I 

Гамшгийн 

бэлэн 

байдал, 

хариу арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөө 

(ERP02, 

02b, 02c) 

хаасан 

5.7.2 Хэсгийг үзнэ үү. Хаягдал Хадгалах 

Байгууламжийн онцгой байдлын үед авах арга 

хэмжээний журмыг ХХБ-ийн онцгой байдлын 

журам болгон форматыг өөрчилсөн ба Онцгой 

байдлын баг, Орон нутгийн харилцааны баг 

хянаж, эцэслэсэн. Тиймээс уг зөрчлийг 

арилгасанд тооцож хаалаа.  

 

Байгаль орчин - Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент 



Хуудас 33 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M1.16 

13 оны 

10-р 

сар,  

14 оны 

4-р сар  

 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар  

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

“Үйл ажиллагааны нэгж хэсэг 

даяар зэрлэг ан амьтдын үхэл 

хорогдохыг бууруулах”-ын тулд 

шувуу үргээгчийг тогтмол 

шалгаж, засвар үйлчилгээ хийж 

байх ёстой. 

 

 

III 

Биологийн 

олон янз 

байдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(B08, B09) 

Зээлдүүлэгч

ийн 

Биологийн 

олон янз 

байдлын 

үйл 

ажиллагаан

ы 

төлөвлөгөө 

(ID1) 

Биологийн 

олон янз 

байдлын 

үндсэн 

хяналт 

шинжилгээн

ий 

төлөвлөгөө 

(БОБҮМТ) 

 

Хааса

н 

5.9.2.1 хэсэг. Шувууд цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамтай мөргөлдөх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 

суурилуулсан шувуу үргээгчийн хэмжээн дээр алдаа 

гаргасан. Ялангуяа жороо тоодог болон хонин тоодог 

гэх мэт тусгай амьдрах орчинд амьдардаг хамгааллын 

өндөр ач холбогдолтой төрөл зүйлийн эндэгдэл гарсан 

бөгөөд илрээгүй хорогдлын тоо тодорхой бус байна. 

Нөлөөлөлд өртсөн ан амьтны тоо, тархцын талаар 

баталгаатай мэдээлэл байхгүй байгаа нь хорогдлын тоо 

хэмжээг тайлбарлахад улам бэрхшээлтэй болж байна. 

Эдгээр төрөл зүйл нягтшил багатай тул эрчимтэй 

хяналт шинжилгээ хийхэд хүндрэлтэй байгаа бөгөөд 

залруулах арга хэмжээ (одоо ажиллаж байгаа шувуу 

үргээх төхөөрөмжийг дахин тааруулах) авах нь үр дүн 

муутай гэж үзэж байна. Тиймээс Оюу толгой 

"Цахилгаан дамжуулах шугамын хувилбарын тухай 

баримт бичиг" боловсруулахаар мэргэжлийн зөвлөхтэй 

хамтран ажилласан. Үүнд тусгаарлагч, шувуу үргээгч, 

цахилгаан дамжуулагчийг нэг түвшинд суурилуулах  

зэрэг аргуудыг ашиглах боломжийг тусгасан 

цахилгааны шугамын улсын стандарт боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр , Монгол улсын засгийн 

газартай хамтарч ажиллах, мөн зориудаар өсгөн 

үржүүлж, байгальд тавих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэг 

боломжтой шийдлүүдийг тусгаж өгсөн. 



Хуудас 34 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M1.18 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

Шинэ Бор Овоо булгийн 

экологийн эквивалент чанар  
I 

БОННҮ B7a 

бүлэг 7.1 

Хүснэгт 

Хааса

н 

5.9.2.6-р хэсэг. Үерлэх цар хүрээ, ус цуглуулах 

талбайн хэмжээг харгалзаж, өвс ургамал ургуулж, 

хад чулуутай амьдрах орчин үүсгэж, Бор Овоо 

булгийг шинээр бий болгохдоо Бор Овоо булгийн 

шинж байдлыг аль болох дуурайвал зохино. 

(БОННҮ B7a бүлэг 7.1 Хүснэгт)  

Булагт суурилуулсан камерын бичлэгээс харвал 

Хулан зэрэг зэрлэг ан амьтад булгаас тогтмол 

ундаалдаг бөгөөд булгийн одоогийн байршил нь 

ан амьтан ундаалахад тохирно гэж үзэж байна. 

Зохих төрөл зүйлийн ургамлын суулгацын нөөц 

бүрдүүлж байгаа бөгөөд хээрийн туршилт хийх 

үед ашиглана. Нөхөн сэргээлт хийн суулгасан 

ургамал болон ургамлын бүлгэмдлийг мал амьтан 

бэлчиж, гэмтээхээс хамгаалах боломжийн талаар 

түр хашаа барих талаар ОТ Экосистемийн 

үйлчилгээний группээр дамжуулан малчидтай 

зөвлөлдсөн бөгөөд ингэснээр мал амьтан 

талхалахаас сэргийлэн ургах нөхцөл бүрдэнэ. ОТ 

тарих ургамлын төрөл, зүйлийн асуудлаар 

малчидтай хэлэлцэх тал дээр мөн ажилласан. 

Хашаалах байршлыг тогтсон тул талбайн 

туршилтын ажлууд эхлүүлэх боломжтой болсон. 

Иймээс энэ зөрчлийг хаасанд тооцов.  



Хуудас 35 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M2.5 

14 оны 

4-р сар 

 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн 

тусгай амьдрах орчинтой өргөн 

уудам газар нүүдэллэдэг 

онцлогтой зэрлэг ан амьтдын 

амьдрах орчны холбоог хадгалах 

арга хэмжээ. Тээвэр, замын 

хөдөлгөөтэй холбоотой саад 

тотгор үүсгэх, дайжуулах 

нөлөөллийг бууруулах   

III 

БОЯБМТ ID 

В16, В 

Хавсралт, 

ID 5 

хаасан 

5.9.2.2 хэсэг. Ирээдүйд ОТ-ГС-ын зам, бусад 

замаар зорчих автомашины тоо нэмэгдсэнээр 

хулан, зээр зэрэг төрөл зүйлс нүүдэллэхэд саад 

учруулж болзошгүй. Замын хөдөлгөөний 

өнөөгийн түвшин төдийлөн саад бэрхшээл 

болохгүй гэж үздэг ч хяналт шинжилгээний үр 

дүнгээс харвал өнөөгийн түвшинд ч гэсэн дайжих 

үзэгдэл тодорхой хэмжээгээр ажиглагдсаныг 

харуулж байна. Замын хөдөлгөөн, дээрээс нь 

тээврийн хэрэгсэл замгүй газраар явснаас зэрлэг 

амьтад дайжиж, зам түүнийг дагасан дэд бүтцийн 

нөлөөгөөр нүүдэл хийхэд нь саад учруулж байна.    

ОТ нь нүүдэл хийхэд нь саад учрах, дайжих 

боломжтой туурайтан болон бусад ан амьтдын 

онцгой амьдрах орчинд үзүүлсэн үлдэгдэл 

нөлөөллийг зохицуулах тал дээр үлгэр жишээ 

үзүүлэх үүрэг хүлээсэн. 2014 оны 11-р сард 

Улаанбаатарт хийсэн уулзалтаар нүхэн гарц эсвэл 

гүүрэн гарц нь хамгийн оновчтой эсвэл хамгийн 

үр ашигтай шийдэл биш байж магадгүйг хүлээн 

зөвшөөрч, бусад өөр шийдэл олох, замыг нарийн 

тогтсон хуваарьтайгаар хааж байх боломжийн 

талаар мөн ярьж хэлэлцсэн.  

ОТ замыг хаах, тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнийг хориглох, бүсийн тогтвортой 

хөгжил, замын хөдөлгөөний (ОТ-

Гашуунсухайтын зам болон зэрлэг амьтдын төлөв 
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H8 

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

байдалд нөлөө үзүүлэх ОТ-д хамааралгүй бусад 

зам) хяналт хариуцсан байгууллага, этгээдүүдтэй 

хамтран ажиллах зэрэг менежментийн төрөл 

бүрийн боломжит хувилбарыг судалж, ОТ-

Гашуунсухайтын замын нөлөөллийг бууруулах 

стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Энэ 

ажлын хуваарийг нарийн тогтсон бөгөөд 2016 оны 

6-р сарын сүүл гэхэд ОТ стратегийн эхний 

хувилбарыг Зээлдүүлэгчид танилцуулж, хянуулан 

саналыг нь авсан байх ёстой. Ийн ажлын 

хуваарийг нарийвчлан тогтоосон тул энэ зөрчлийг 

хаасанд тооцов.   

M2.6 

14 оны 

4-р сар 

 

14-оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

 

Биологийн олон янз байдал, 

экосистемийн үйлчилгээний 

чиглэлээр Оролцогч талуудтай 

хамран ажиллах төлөвлөгөө 

I 

Биологийн 

олон янз 

байдлын 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(B05) 

ЗБОЯБҮАТ 

ID 24, 

(БОЯБМТ В 

Хавсралт) 

Нээлт

тэй 

5.9.2.5 хэсэг. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах нь 

биологийн олон янз байдалтай холбоотой олон үүрэг 

амлалтын суурь дэвсгэр бөгөөд ОТ "биологийн олон янз 

байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг улсаас баримталж буй 

байгаль хамгааллын тэргүүлэх чиглэл, оролцогч талуудын 

ашиг сонирхолтой нийцүүлэхийн тулд оролцогч талуудтай 

идэвхтэй хамтран ажиллаж, зөвлөлдөх" үүрэг хүлээсэн. От 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, Дүйцүүлэн 

хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, бүс/тухайн нутаг орны 

түвшний төлөвлөлт хийх чиглэлээрх оролцогч талууд хамтын 

ажиллагааг тусгасан “зорилтот оролцогч талуудтай хамтран 

ажиллах төлөвлөгөө”-г боловсруулах үүрэгтэй.  

Экосистемийн үйлчилгээний групп Оролцогч талуудтай 

хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн 

бөгөөд эхний ээлжинд оролцогч талуудыг тодорхойлох үйл 

явцыг хэрэгжүүлсэн. ОТ-н оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагааг төлөвлөх дотоодын системийг шинэчилж байгаа 

бөгөөд биологийн олон янз байдалтай холбоотой асуудлыг нь 

энэхүү үйл явцын хүрээнд шийдвэрлэнэ. Дүйцүүлэн 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

хамгаалах болон замын нөлөөлөл бууруулах стратегийг үр 

дүнтэй явуулахын тулд тодорхой асуудалд хандсан, зорилтот 

хамтын ажиллагаа шаардлагатай байна. “Зорилтот оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө”-г Зээлдүүлэгч хянан 

үзэж, үр дүнтэй хамтын ажиллагааны үндэс суурь болж 

чадна гэж үзсэн тохиолдолд энэ зөрчлийг хаах юм.  

(БОЯБМТ ID 16) 

M2.7 

14 оны 

4-р сар 

14 оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

Газар ашиглалтыг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө эсвэл ижил төстэй 

бусад төлөвлөгөө. 

I 

ЗБОЯБҮАТ 

ID 18с, 

(БОЯБМТ В 

Хавсралт) 

хаасан 

5.9.2.6 хэсэг. OT ургамал, амьдрах орчны нөхөн сэргээлт 

хийхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаагаа тодорхой нотлон 

харуулах зорилгоор 2014 оны 1-р улирал гэхэд 

Зээлдүүлэгчдэд ГАХТ эсвэл ижил төстэй бусад төлөвлөгөө 

илгээхээр амласан. Энэ нь байгалийн амьдрах орчинд "хор 

хохирол огт учруулахгүй байх" тухай ГС6-ийн шаардлагыг 

хангахад гаргаж буй ОТ-н ололт амжилт, мөн нэн чухал 

ургамлын төрөл зүйлд эерэг нөлөө ахиуц үзүүлэхтэй 

холбоотой ОТ-н Биологийн олон янз байдлын стратегид 

хяналт шинжилгээ хийх суурь тавихад чухал шаардлагатай 

юм.  

Рио Тинтогийн шаардлагад ГАХТ боловсруулах шаардлага 

тавигдахаа больсон.  Энэ шаардлагыг Биологийн олон янз 

байдлын удирдлагын төлөвлөгөөнөөс хасуулах ОТ-н 

хүсэлтийг Зээлдүүлэгчид баталсан. 2015 оны 9-р сард ОТ 

“Газар хөндөхөд тавих хяналт ба нөхөн сэргээлтийн 

менежментийн төлөвлөгөө”-г шинэ Биологийн нөхөн 

сэргээлтийн журам, шинэчлэн найруулсан Техникийн нөхөн 

сэргээлтийн журам, Өнгөн хөрстэй харьцах журам, Газар 

хөндөх зөвшөөрлийн журмын хамтаар Зээлдүүлэгчдэд 

хянуулахаар хүргүүлсэн. Уг журамд хэд хэдэн удаа засвар 

өөрчлөлт оруулж, үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

боловсруулж, ховор ургамал хамгаалах журам зэрэг 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

холбогдох журмуудыг эцэслэн гаргасны үр дүнд одоо журам 

хэрэгжиж байна.  

Зээлдүүлэгчид 2016 оны 4-р сард уг төлөвлөгөө, журмыг 

хянаж үзээд баталсан бөгөөд БОНХЗ “нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг үнэлэх шалгуур”-ыг баталгаажуулна. Нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг үнэлэх шалгууртай холбоотой хийсэн 

ажиглалтуудыг энэ тайланд тусгасан. Уг зөрчлийг хаасан.  
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ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН  13-391-H8 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M4.3 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

Замгүй газраар зорчсоноос 

шалтгаалан ан амьтан үргэн 

дайжиж байгааг зохицуулах, ан 

агнуур, ургамал хууль бусаар 

түүснээс шалтгаалан үхэж 

хорогдох нь ихсэж байгааг 

бууруулах арга хэмжээ.  

II 

ЗБОЯБҮАТ 

ID6, 

(БОЯБМТ) 

Тээврийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(ОТ-10-C3-

PLN-0001) 

 OT талбайн 

хэмжээний 

замын 

хөдөлгөөни

й 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө 

(OT-10-C3-

PRC-0005-

E). 

хаасан 

5.9.2.2-р хэсэг. Их хэмжээгээр агнах, мөн замгүй газар 

зорчих автомашинаас үргэж дайжихаас шалтгаалж 

зэрлэг ан амьтдад эрсдэл учирч байгааг БОННҮ-нд 

тодорхойлсон. Зээлдүүлэгч нар тээврийн хэрэгсэл 

замаас гарч явахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

барьсан байсан замын хаалтуудыг авахыг зөвшөөрсөн. 

Гэхдээ энэ асуудлыг шийдвэрлэх зохистой өөр 

хувилбар хараахан гаргаагүй байгаа бөгөөд Замын 

нөлөөллийг бууруулах стратегид тусгах шаардлагатай 

байна.  

Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний (ID14) дагуу ОТ энэхүү асуудлын 

талаар орон нутаг, бүс нутаг, улсын хэмжээнд ойлголт 

мэдлэг олгох ажил өрнүүлсэн бөгөөд орон нутагтай 

хамтран ажиллах замаар хууль бус ан агнуурыг 

хязгаарлах хүчин чармайлт гаргаж байна. Энэ 

асуудлыг ОТ болон Ханбогдын хэмжээнд мэдлэг 

ойлголт өгөх хөтөлбөрүүдэд тусгаж өгсөн бөгөөд 

сургалтын материалыг шинэчлэн сайжруулсан.  

Гэсэн хэдий ч ОТ болон тухайн газар нутагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй бусад аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 

ажиллагаанаас үүдэн тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнөөс туурайтан амьтдад үзүүлэх 

хуримтлагдсан нөлөөллийг (М2.5) Замын нөлөөллийг 

бууруулах стратегид авч үзэх бөгөөд үүнд хяналт 

шинжилгээ хийснээр амьтад дайжих нөлөөллийг 

тооцоолох суурь мэдээ болгон ашиглана. Энэ зөрчлийг 

хааж болно.  
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M4.4 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

ОТ төлөвлөж буй дүйцүүлэн 

хамгаалах үйл ажиллагаа, 

түүнийг хэрэгжүүлэх арга 

механизмуудыг тодорхойлсон 

Биологийн олон янз байдлыг 

дүйцүүлэн хамгаалах 

менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулж, зээлдүүлэгчид 

танилцуулах үүрэг авсан.  

II ЗБОЯБҮАТ 

13 
хаасан 

ОТ төслийн зүгээс онцгой амьдрах орчинд 

Төслөөс үзүүлэх их хэмжээний, сөрөг нөлөөг 

бууруулж, уурхайн ашиглалтын хугацааны 

туршид эерэг нөлөө ахиуц үзүүлж чадах 

Дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг 

(ДХМТ) боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг авсан.  

2015 оны 1-р улирлын төлөвлөгөөг илгээх 

хугацааны талаар 2014 оны 11-р сард 

зээлдүүлэгчидтэй тохиролцсон. ОТ-н зөвлөхүүд 

боломжит хувилбаруудыг тусгасан дунд 

хугацааны ДХМТ боловсруулсан. 2016 оны 4-р 

сард ДХМТ-ний эцсийн хувилбарыг  

Зээлдүүлэгчидтэй хэлэлцэж тогтсон 

хэрэгжүүлэлтийн тогтвортой санхүүжилтийн 

механизмын хамтаар Зээлдүүлэгчид хянан үзэж 

баталсан. ДХМТ батлагдсан тул энэ зөрчил 

арилсанд тооцов.  

M4.5 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар- 

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

 

Нэн чухал экосистемийн 

үйлчилгээний хяналт шинжилгээ 
I 

ЗБОЯБҮАТ 

17 

 

БОНҮАТ 7-

р зүйл, 

Бэлчээр, 

амьжиргааг 

сайжруулах 

стратеги, 

НШАТ-ний 

Тэтгэмжийн 

Нээлт

тэй 

5.9.2.8 хэсэг. Экосистемийн үйлчилгээний 

группээр дамжуулан ОТ компани байгаль орчин, 

нийгмийн мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор нэн 

чухал экосистемийн үйлчилгээнд чиглэсэн олон 

салбарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 

хөтөлбөр боловсруулж, нийгмийн хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөртэй уялдаатайгаар 

хэрэгжүүлэхээр болсон. Үүнд холбогдох тоон 

үзүүлэлт, босго шалгуурыг багтааж, 

менежментийн үндэслэлийг гаргаж, статистикийн 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

матриц хувьд ач холбогдолтой байх шаардлагатай байв.  

Экосистемийн үйлчилгээний групп нь ОТ-н зүгээс 

экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөлөлд 

хяналт шинжилгээ хийх тогтвортой систем 

боловсруулах тал дээр ахиц гаргаж ажилласан ба 

холбогдох хяналт шинжилгээний үйл 

ажиллагаануудад хэдийн оролцоод эхэлсэн. 

БОЯБҮАТ-ний (ID6) дагуу Төслийн нөлөөнд 

орсон чухал экосистемийн үйлчилгээнд хйналт 

шинжилгээ хийх журмын баримт бичгийг эхний 

байдлаар боловсруулж 2016 оны 6-р сард багтаан 

зээлдүүлэгчдэд хянуулахаар илгээх ёстой. ГС6  

шаардлагыг хангахын тулд экосистемийн 

үйлчилгээний ашиглалт, үр ашгийн хамрах хүрээг 

сайжруулах шаардлагатай тул уг зөрчлийг 

нээлттэй хэвээр үлдээв.   



Хуудас 42 

 

 

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

ЯВЦЫН ТАЙЛАН: 2016 ОНЫ 4-Р САР 

Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

М5.2 

15 

оны 9-

р сар 

16 оны 

4-р 

сард 

хийсэн 

суурин 

аудит 

Зээлдүүлэгчдийн гүйцэтгэлийн 

стандарт, БОННҮ-ний дагуу 

хүлээсэн үүрэг амлалтыг 

биелүүлж, эерэг нөлөө ахиуц 

үзүүлэх зорилгоор нөлөөлөл 

бууруулах болон дүйцүүлэн 

хамгаалах арга хэмжээний 

менежмент, биологийн олон янз 

байдлын хяналт шинжилгээ 

зэргийг багтаасан ОТ-н 

биологийн олон янз байдлын 

менежментийн хөтөлбөрт 

зориулан нөөц хуваарилах  

 

II 

ЗБОЯБМТ 

19, 20 

 

хаасан 

БОЯБМТ-нд заасан үүрэг амлалтын дагуу (БОЯБМТ ID3) ОТ 

нь зээлдүүлэгчдийн гүйцэтгэлийн стандарт, БОННҮ-гээр 

биологийн олон янз байдалтай холбоотой хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэх, мөн Өмнөговийн биологийн олон янз байдалд 

Эерэг нөлөө ахиуц үзүүлэхэд  шаардагдах нөөцийг 

хуваарилах үүрэг хүлээсэн. Мөн биологийн олон янз 

байдлын талаар хүлээсэн үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхэд нь 

ОТ-н биологийн олон янз байдлын багийг дэмжлэг, ур 

чадвар, удирдлагаар хангах олон улсын тэргүүн арга барилын 

туршлагатай ахлах түвшний мэргэжилтнийг бүтэн цагаар 

авч, ажиллуулах үүрэг хүлээсэн. Уг шаардлагыг биелүүлэх 

үүднээс ОТ Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 

хамгаалал хариуцсан зөвлөхийг бүтэн цагаар ажиллуулахаар 

томилсон ба хожим нь уг албан тушаалыг Байгаль орчин, 

биологийн олон янз байдал хариуцсан Менежерийн албан 

тушаалтай нэгтгэсэн тул бүтэн цагаар ажиллах 

мэргэжилтэнгүй болсон. Зээлдүүлэгчдийн зүгээс уг үүрэг 

амлалтыг биелүүлэх нь нэн чухал гэж үзэж байгаа бөгөөд 

дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг үйл ажиллагааны болоод 

техникийн талаас нь удирдах, хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрт бүхэлд нь ахиц гаргах, гүйцэтгэгчийн ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт тавих, Монгол улсын Засгийн газар болон  

үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бусад оролцогч талууд хамтран 

ажиллах чиглэлээр зохих ур чадвар бүхий ахлах түвшний 

мэргэжилтнээс туслалцаа авах шаардлагыг ОТ-д тавьсан. 

Түүнчлэн Зээлдүүлэгчийн шаардлага, БОННҮ-ний дагуу 

хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх үүднээс ОТ компани цогц 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт үзүүлж буй дэмжлэгээс 

гадна нэн шаардлагатай хээрийн туршилт, биологийн нөхөн 

сэргээлтийн судалгаанд зохих нөөцийг цаашид хуваарилах 

шаардлагатай. БОЯБМТ-ний (ID3) дагуу ОТ компани ОТ-н 

биологийн олон янз байдлын хөтөлбөр, дүйцүүлэн хамгаалах 

төслийн хэрэгжилтийг удирдах үүрэг хариуцлага бүхий 

биологийн олон янз байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

шинээр авсан. Тиймээс энэ зөрчлийг хаасан.   
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

М5.3 

15 

оны 9-

р сар 

 

Нөлөөлөл бууруулах шат 

дарааллыг зөв хэрэгжүүлэх 

үүднээс Газар хөндөх үйл явцыг 

төлөвлөх 

II 

ЗБОЯБМТ 

ID 18c 

(БОЯБМТ 

Хавсралт В) 

Нээлт

тэй 

5.9.2.6 хэсэг. ОТ төсөл байгалийн болон онцгой амьдрах 

орчинд дэд бүтцийн томоохон ул мөр үлдээсэн бөгөөд 

үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаанаас тавьсан 

нөхөн сэргээлтийн шаардлагууд, Зээлдүүлэгчдээс тавьсан 

байгалийн амьдрах орчинд Цэвэр алдагдал учруулахгүй байх 

шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. ОУСК ГС6/ ЕСБХБ ГШ6 

журмын дагуу нөлөөлөл бууруулах шат дарааллын дараа 

дараагийн шатны арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээсээ өмнө юун 

түрүүнд онцгой амьдрах орчинд нөлөөлөл үүсгэхээс аль 

болох зайлсхийх шаардлагатай байдаг. Газар хөндөх үйл 

ажиллагааны төлөвлөлт, зөвшөөрөл өгөх үйл явцын хүрээнд 

одоо авч хэрэгжүүлж буй арга барил нь байгалийн амьдрах 

орчин болон РТ-ийн тодорхойлсон эн тэргүүнд авч үздэг 

ургамлын төрөл зүйлсэд учрах эрсдлийг урьдчилан үнэлэх 

хангалттай хугацаа олгохгүй байгаа бөгөөд хамрах хүрээ нь 

дээрх эн тэргүүний төрөл зүйлсийг хөндөхөөс зайлсхийхэд 

хангалтгүй байна. Энэ нь зарим тохиолдолд, жишээ нь ховор 

ургамлын төрөл зүйлийг жилийн буруу үед шилжүүлэн 

нутагшуулж, үхүүлэхэд хүргэдэг гэсэн үг юм. 

Газар хөндөх үйл ажиллагааны стратегийн менежмент болон 

байгаль орчны үнэлгээний хүрээнд ОТ-н зүгээс баримтлах 

арга барилыг эргэн хянаж, түүнд эн тэргүүний төрөл зүйлсэд 

нөлөөлөл үзүүлэхээс зайлсхийх төлөвлөлтийн өөр 

хувилбарууд оруулж болох эсэхийг хэлэлцэх шаардлагатай. 
ОТ газар хөндөхөд тавигдах шаардлага, хуваарийн талаар 

холбогдох хэлтсүүд уулзалт хийж, хэлэлцдэг механизм 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр эн 

тэргүүний төрөл зүйлүүдэд нөлөөлөл үзүүлэхээс зайлхийх 

боломжтой. Энэ удаагийн аудитаар уг механизмын үр дүнг 

үнэлж дүгнэх боломжгүй тул дараагийн удаа газар дээр нь 

очиж ажиллахдаа авч үзэх болно.    

Нийгмийн – Хөдөлмөр, ажиллах орчин 
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Үүрэг 

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

М5.4 

15 

оны 9-

р сар 

16 

оны 4-

р сар-

суури

н 

аудит 

 

ОТ ХХК болон Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хооронд байгуулсан 

Хамтын гэрээнд ажилтнуудын 

олон жилийн хөдөлмөрийг 

үнэлэн урамшуулал (мөнгөн 

дүнтэй) олгох үүрэг, амлалтыг 

тусгасан. 

 

I 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

менежменти

йн 

төлөвлөгөө,  

ОТ ХХК-

ийн Хамтын 

гэрээ 

Нээлт

тэй 

6.2.2.2 хэсэг. ОТ ХХК болон Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хооронд байгуулсан Хамтын гэрээнд 

заасны дагуу олон жил ажилласан ажилтнуудын 

хөдөлмөрийг үнэлэх заалтыг хэрэгжүүлэх тал 

дээр залруулах арга хэмжээ авсан байна. Эхний 

ээлжийн урамшуулалд 5 жил ажилласан 143 

ажилтан, 10 жил ажилласан 29 ажилтан, 15 жил 

ажилласан 4 хүн, 20 ажил ажилласан 1 ажилтан 

нийт 227 ажилтны олон жилийн хөдөлмөрийг 

үнэлэн, урамшуулсан байдаг. Компанид дээр 

дурдсан хугацаанд ажилласан шаардлага хангасан 

ажилтнуудын олон жилийн хөдөлмөрийг үнэлэх  

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

170 ажилтан хамрагдахаар байгааг тухай ОТ 

мэдээлсэн. Үйлдвэрчний эвлэл болон холбогдох 

бусад ажилтнуудтай хэлэлцсэний дараа энэ ажил 

хэрэгжвэл уг зөрчлийг хаана.  

 

 

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

даалг

авар/

Асуу

длын 

д/д 

Талба

йтай 

танил

цсан: 

Шийдв

эрлэсэн 

огноо 

Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар / Холбогдох тайлан 

M1.23 

13 оны 

10-р 

сар 

14 оны 

4-р сар 

14 оны 

8-р 

сар- 

суурин 

аудит 

14 оны 

11-р 

сар 

15 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

15 оны 

9-р сар 

16 оны 

4-р 

сар-

суурин 

аудит 

 

Нөлөөлөлд өртсөн малчдад 

чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд Үр 

дүнгийн үнэлгээ хийх нь 

Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын  

төлөвлөгөөнд заасан үүрэг 

бөгөөд Ханбогд сумаас нүүн 

шилжсэн болон эдийн засгийн 

нөлөөлөлд өртсөн малчдыг 

хамарсан үр дүнгийн үнэлгээ 

хийх хугацаа болсон байна.  

I 

Нүүлгэн 

шилжүүлэх 

ажлын 

төлөвлөгөө 

(10.1, 10,2, 

10.4 хэсэг) 

Нээлт

тэй 

6.3.2.2 хэсэг. Олон талт шинжээчдийн баг 

(ОТШБ) 2016 оны эхээр судалгаагаа эхлүүлсэн. 

ОТШБ-ийг сонгон шалгаруулж, судалгааны 

аргазүй, хуваарийг хэлэлцэж тогтмон бөгөөд 

үүний хүрээнд Ханбогд сумын 100 малчин өрхийг 

судалгаанд хамруулах, Сэврэй суманд хяналтын 

бүлэг байгуулах зэрэг хамаарна.  

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

хамтран зөрчлийн менежментийн чиглэлээр 

сургалт зохион байгуулж, танилцах, мэдээлэл 

цуглуулах хамтарсан аялал хийсэн. Хээрийн 

судалгааны ажлыг 2016 оны 5-р сард хийх бөгөөд 

тайланг эхний байдлаар 2016 оны 9-р сарын 

дундуур Гурван талт зөвлөлд өргөн барина. Уг 

судалгааны ажлтыг 2016 оны 4-р улиралд багтаан 

дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Гурван талт зөвлөл 

харилцан зөвшилд хүрч, ОТШБ-ийг судалгаагаа 

эхлүүлэх боломжтой болгох нь зүйтэй. 

Ханбогдын нөлөөлөлд өртсөн малчдын чиглэсэн 

үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ хийх ажил 

нэлээд их хойшилсоор ирсэн тул энэ судалгааг 

хугацаанд нь хийж, үр дүнг нь харах нь чухал юм.  

  

 


