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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ
Удиртгал:
Оюу Толгой ХХК-ийн Оюу Толгой төсөлд БОАД ХХК болон ЭКО-АКЮРЭСИ ХХК хамтран
нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй аудитын баг Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай
хуулийн 101 зүйлийн дагуу БОНХСайдын 2013 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн А-126 тоот
тушаалаар батлагдсан Байгаль орчны аудит хийх ерөнхий аргачлалыг мөрдлөг болгон
ажиллалаа. Аудитын үр дүнг үнэлэхдээ нийцэл, үл нийцэл болон хугацаа болоогүй гэсэн 3
үнэлэмжийг ашигласан. Аливаа нотолгоогоор гүйцэтгэл нь батлагдсан тохиолдолд нийцэл,
батлагдаагүй тохиолдолд үл нийцэл, хууль эрх зүйн хүрээнд болон гүйцэтгэлийн шатанд үр дүн
нь тодорхойлогдох болоогүй эсвэл тухайн шалгуур бодит шалтгааны улмаас гүйцэтгэл нь түр
хойшлогдсон тохиолдолд хугацаа болоогүй гэсэн үнэлэмжид хамаарна.
Аудитын зорилго:
Оюу Толгойн ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу Толгой төслийн
үйл ажиллагаанд байгууллагуудын хооронд байгуулсан PR#3101392056 тоот гэрээний дагуу
дараах долоон чиглэлд байгаль орчны аудитыг гүйцэтгэв.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Газрын менежмент
Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
Усны менежмент
Хог хаягдлын менежмент
Биологийн төрөл зүйлийн менежмент
Агаарын чанар, хийн ялгаруулалтын менежмент
Хими болон аюултай бодисын менежмент

Дээрх чиглэлүүдэд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт
мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног ажиллав.
Объектын хувьд:
~

Оюу Толгой төсөл бүхэлдээ

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
Дээрх долоон чиглэлд хамааралтай төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль
тогтоомж, дүрэм журам, аргачлал, стандарт, БОНБҮ болон БОМТ-г хамруулав.
Аудитын шалгуур:
Нийт 702 шалгуур үзүүлэлтээр байгаль орчны аудитыг гүйцэтгэв. Эдгээрээс 39 нь төрийн
бодлого, үндэсний хөтөлбөрт, 159 нь үндэсний хууль тогтоомж, 132 холбогдох дүрэм журам,
аргачлалд, 100 нь стандартад, 272 нь БОНБҮ болон БОМТ-нд гүйцэтгэлийн хувьд давхардсан
байдлаар тусгалаа олсон байна.
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5%

23%

39%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал
Стандарт

19%

БОНБНҮ, БОМТ

14%
Тахирмаг 1. Байгаль орчны аудитын шалгуур үзүүлэлт
Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 1564 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан. Нийт 702+1 (хими
ММ3.17) шалгуурыг ашиглахаар төлөвлөснөөс аудит хийлгэгч компанийн үйл ажиллагааны
онцлогоос шалтгаалан хугацаа болоогүй 51 шалгууруудыг аудитыг үнэлэхэд ашиглаагүй
бөгөөд үлдсэн 652 шалгуурыг цуглуулсан нотолгоонууд дээр тулгуурлан үнэлэмжийг
боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~

Нийцэл
Үл нийцэл

625
27

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
4%

Нийцэл
Үл нийцэл

96%
Тахирмаг 2. Байгаль орчны аудитын үнэлэмжийн бүтэц
Зөвлөмж:
Аудит хийгдсэн үндсэн 7 чиглэл тус бүрийн зөвлөмжүүд тайлангийн дараагийн бүлгүүдэд
туссан бөгөөд Оюу Толгой ХХК-ийн зүгээс дараагийн аудитыг хийлгэхдээ чиглэлээ улам
өргөжүүлэхийн зэрэгцээ чиглэл тус бүрийн аудиторуудыг газар дээрх аудит хийх боломж олгох
нь зүйтэй.
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Монгол Улсын Байгаль орчны багц хууль 2012 онд шинэчлэгдэн батлагдсан, тэдгээрийг
биелүүлэх журмууд 2012-2014 онуудад батлагдан гарч байгаа бөгөөд тус компанийн хувьд 2014
оны дунд үеэр батлагдсан журмуудыг олж мэдээгүй болон тухайн заалтыг биелүүлэх хуулийн
хугацаа хараахан болоогүй байсан зэрэг байдал ажиглагдсан бөгөөд цаашид эдгээр журмын
заалтуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан бичиг баримт болон
холбогдох зөвшөөрлүүдийг үзэж шалгасан ба харин ISO14001 Байгаль орчны стандартын
хэрэгжилттэй холбоотой бичиг баримт болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний хэрэгжилттэй холбоотой бичиг баримттай танилцах үед байгууллагын бичиг
баримтын нууцлалын асуудал хөндөгдсөн. Цаашид энэ асуудлыг Монгол Улсын Байгууллагын
нууцын тухай хуулийн хүрээнд байгаль орчинтой холбогдолтой мэдээллийн ангилал үүсгэж,
түүнтэй холбоотой мэдээллийн жагсаалтыг гаргах нь зүйтэй.
Аудитын дүгнэлт:
Оюу Толгой төслийн байгаль орчны үйл ажиллагааны 96% нь үндэсний хууль тогтоомжид
нийцтэй буюу гүйцэтгэлтэй байгаа нь сайшаалтай. Хугацаа болоогүй буюу тухайн шалгуурыг
гүйцэтгэх цаг хугацаа болоогүй байгаа тул тэдгээрийг шууд үл нийцэл гэж ойлгохгүй бөгөөд
тус байгууллага ирээдүйд түүнийг гүйцэтгэнэ гэдэг итгэлтэй байна. Үл нийцэл нь 4% байна.
Энэ нь тус байгууллагын байгаль орчны менежмент өндөр түвшинд байгааг илтгэж байна.
Тус компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаад зогсохгүй олон улсын
холбогдох стандартууд, Рио тинто компанийн стандартуудын шаардлагыг биелүүлдэг давуу
талтай. Үүнд:
1.
2.

3.

Монгол улсын Байгаль орчны хууль, дүрэм журам, стандартууд.
Оюу Толгой ХХК нь олон улсын ISO14001 Байгаль орчны стандартын шаардлагад
нийцсэн Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог 2010 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд
маш олон баримт бичгүүдийг боловсруулан мөрдөж байна.
Оюу Толгой төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 2010 онд
хийлгэсэн бөгөөд энэхүү тайлангийн хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон тооны
менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох журмуудыг боловсруулан хэрэгжүүлж
байна.

Оюу Толгой төслийн үл нийцэлтэй гэж үнэлэгдсэн шалгууруудыг тус компани өөрийн аудитын
амлалтын хугацаанд залруулах боломжтой ба амлалтын биелэлтийн тайланг холбогдох төрийн
байгууллага болон олон нийтэд дэлгэх нь зүйтэй.

Ахлах аудитор:

Очир овогтой Алтансүх
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/001
Огноо: 2014-11-03
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1. АГААРЫН ЧАНАР, ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ
Оюу Толгой төслийн агаарын чанар, хийн ялгаруулалтын менежментийн аудитыг Монгол
Улсын байгаль орчны аудитор Бямбаа овогтой Батдэлгэр, Бат-Эрдэнэ овогтой Ариунсанаа нар
гүйцэтгэв.
1.1. Аудитын зорилго:
“Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу Толгой төслийн
агаар орчны чанар, агаар мандал дахь хийн ялгаруулалтын менежментийн чиглэлд байгаль
орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт зөвлөмж боловсруулах
зорилготой.
1.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног
Объектын хувьд:







Ил уурхайн талбай
Дулааны цахилгаан станц
Нүүрсний агуулах
Уурын зуухнууд
Баяжуулах үйлдвэр
Засварын газар

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

ҮХЦ
БОБ
УАӨҮХ
АТХ
БОНХСТ
АБТТХ
БОАЖСТ
ЗГТ
БОХТХ
ҮХ
АЦТ
УЦУОХШТХ
БОМТ
БОХШХ
БОНБНҮ

Үндэсний Хөгжлийн Цогц Бодолго
Байгаль Орчны Бодолго
Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Үндэсний Хөтөлбөр
Агаарын Тухай Хууль
Байгаль орчин Ногоон Хөгжлийн Сайдын Тушаал
Агаарын Бохирдлын Төлбөрийн Тухай Хууль
Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Сайдын Тушаал
Засгийн Газрын Тогтоол
Байгаль Орчныг Хамгаалах Тухай Хууль
Үндсэн Хууль
Ариун Цэврийн Тухай Хууль
Ус, Цаг Уур, Орчны Хяналт Шинжилгээний Тухай Хууль
Байгаль Орчны Менежментийн Төлөвлөгөө
Байгаль Орчны Хяналт Шинжилгээний Хөтөлбөр
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээ

1.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 15 хууль тогтоомжийн хүрээнд 78 шалгуур үзүүлэлтээр агаар орчны
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт шалгууруудын 7 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, 15 нь
үндэсний хууль тогтоомж, 4 холбогдох дүрэм журам, аргачлал, 18 нь стандарт, 34 нь БОНБНҮ
болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
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9%

19%

44%

5%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал
Стандарт
БОНБНҮ, БОМТ

23%
Тахирмаг 3. Агаарын чанар, хийн ялгаруулалтын менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
1.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 147 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
1.5. Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах гурван
хэлбэрээр илэрхийлэв. Нийт 78 шалгуурыг 147 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг
боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
73
~ Хугацаа болоогүй
0
~ Үл нийцэл
5
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
0%

6%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

94%
Тахирмаг 4. Агаар орчны аудитын үнэлэмжийн бүртгэл
1.6. Зөвлөмж:
Зөвлөмж АМ1.2: “Оюу толгой” ХХК нь сэргээгдэх эрчим хүчийг үйл ажиллагаандаа
ашиглахаар төлөвлөж зохих ажлуудыг эхлүүлсэн нь сайн байна. Уурхайн бүсэд авто зам, гадаа
талбайн гэрэлтүүлгээр ашиглаж байгаа гэрлүүдийг цахилгааны эх үүсвэрээр гэрэлтүүлж
байгааг тухайн орон нутгийн уур амьсгал, байгалийн нөхцөлийг харгалзан технологийн
оновчтой хувилбарыг сонгон авч сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр солих, ашиглах
боломжтой юм. Ингэснээр тус аж ахуйн нэгж, Монгол улсын ҮХЦБ-5 дугаар тэргүүлэх чиглэл
(Аудитын нэгдсэн хүснэгтийн АМ1.2-ийн 2)-д заагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд өөрийн хувь
нэмрээ оруулж, нийгэмд эерэг үлгэр дуурайл болохуйц өндөр ач холбогдолтой юм.
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Зөвлөмж АМ1.6: Уурхайн бүсэд эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлийг үйл ажиллагааныхаа
туршид бүх барилга байгууламжууд болон гадаа талбайн гэрэлтүүлэгт хэрэглэх шаардлагатай.
Ингэснээр ҮХЦБ-ын БОБ, Монгол Улсын хөгжлийн 5 дугаар тэргүүлэх чиглэл дэх
УАӨҮХөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хангах, Оюу толгой төслийн эдийн засгийг хэмнэх зэрэг
өндөр ач холбогдолтой.
Зөвлөмж АМ2.4: Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн агаарын бохирдлын томоохон суурин эх
үүсвэр ашиглаж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхдээ АТХ-18.1 заалтын дагуу мэргэжлийн албаар
дүгнэлт гаргуулан сум, дүүргийн Засаг даргаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай.
Зөвлөмж АМ2.14: “Оюу толгой” ХХК нь тоосжилтыг дарах зорилгоор маш их ажлыг шат
дараатайгаар хийж байна. Уурхай дээрх судалгааны үед туузан дамжуулагчаас нүүрс буулгах
хэсэгт маш их хэмжээний тоосжилт үүсэж байна. “Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс тус асуудлыг
шийдэхээр усалгааны систем суурилуулах зэрэг арга хэмжээг шат дараатай, судалгаа,
туршилттайгаар хийж байна. Гэвч “Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс тус ажлыг эрчимжүүлэх
шаардлагатай.
Зөвлөмж АМ3.1: Бохирдлын мониторингийн мэдээг журамд заасан хугацаанд орон нутгийн
засаг захиргаа болон МБ хүлээлгэн өгч байх шаардлагатай.
Зөвлөмж АМ3.2: Шинэ гарсан журмуудтай танилцах, журамд заасан хугацаанд агаарын
бохирдлын эх үүсвэрийн тухай мэдүүлгийг орон нутгийн засаг захиргаа болон МБ хүлээлгэн
өгөх шаардлагатай.
Зөвлөмж АМ5.5: Хаягдал хийн ялгаруулалтын бодит түвшнийг хянах үүднээс ТДС болон
хаягдал шатаах зууханд тогтмол хяналт шинжилгээг хийх
Зөвлөмж АМ5.18: Тээврийн хэрэгсэлд хурдны хязгаар тавьж, хурдны хязгаарлалтын тэмдэг,
тэмдэглэгээг байршуулах
Зөвлөмж АМ5.19: Өрөмдлөг, тэсэлгээг тодорхой хуваарийн дагуу салхины хурд, чигийг
харгалзан явуулах, хүчтэй салхитай үед зарим үйл ажиллагааг хязгаарлах, ялангуяа тэсэлгээний
ажлыг хориглох
Зөвлөмж АМ5.20: Бутлуур, шигшүүр зэрэг тоосжилтын эх үүсвэрийн дэргэд тоосжилтыг
бууруулах нэмэлт систем суурилуулах ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
Зөвлөмж АМ5.21: Гадна болон дотор агаарын тоосжилт болон агаарын фоныг 5 хүртэлх цэгт
хөндлөнгийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэх
Зөвлөмж АМ5.33: Удаан задардаг органик бохирдуулагчдын хэмжилт, бүртгэлийг бүртгэлийг
байнга хийдэг болох шаардлагатай.
1.7. Аудитын дүгнэлт:
“Оюу Толгойн” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу Толгой төслийн
агаар орчны чанар, агаар мандал дахь хийн ялгаруулалтын менежментийн чиглэлд төрийн
бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал,
стандарт, БОНБНҮ болон БОМТөлөвлөгөөний хүрээнд нийцлийн болон гүйцэтгэлийн байгаль
орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж
боловсрууллаа.




Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа нь дээр дурдсан 15 хууль эрхзүйн баримт бичигт
нийцэл 94 хувь, үл нийцэл нь 6 хувьтай байна.
Үл нийцэл гэж үнэлэгдсэн шалгуурууд нь холбогдох бичиг баримтын бүрдэл дутуу
байдлаас үүсэлтэй байгаа нь тус аж ахуй нэгж амлалтын хугацаандаа биелүүлэх боломжтой.
Агаар орчны чанар, агаар мандал дахь хийн ялгаруулалтын менежментийн чиглэлд нийцэл
94 хувь байгаа нь Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааг хязгаарлахуйц зөрчилгүй байна.
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Оюу толгой ХХК нь үл нийцэл гэж үнэлэгдсэн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг
биелүүлэх зайлшгүй шаардлагатай.

1.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Санал зөрөлдөөнтэй үл ойлголцол үүсээгүй бөгөөд харилцан ойлголцсон.
1.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийг
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.

Аудитор:

Бямбаа овогтой Батдэлгэр
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/035
Огноо: 2014.11.03
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2. БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ
“БОАД” ХХК ба “ЭКО-АКЮРЭСИ” ХХК-ийн “Оюу Толгой” ХХК-ийн Оюу толгой төсөл дээр
хамтран гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд биологийн төрөл зүйлийн асуудлыг
хариуцан Дорж овогтой Өсөхжаргал техникийн экспертээр ажиллав.
2.1. Аудитын зорилго:
“Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу толгой төслийн
биологийн төрөл зүйлийн менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын
зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
2.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног
Орон зайн хувьд:
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутаг Оюу толгой төслийн талбай болон
түүний дэд бүтцийн нөлөөллийн талбай болох Оюу толгой Гашуун Сухайтын өндөр хүчдэлийн
шугам, хатуу хучилттай зам, Гүний усны хоолойгоос ус татах шугам хоолойн төслийн бүтээн
байгуулалтын талбай зэргээс түүвэрлэн ажиллалаа.
Объектын хувьд:
~
~
~
~
~

Оюу толгой төслийн талбай дахь бүтээн байгуулалтууд
Оюу толгой Гашуун Сухайтын өндөр хүчдэлийн шугам
Оюу толгой Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай зам
Гүний усны хоолойгоос ус татах шугам хоолойн төсөл
Орон нутгийн онгоц буудлын төсөл

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
~
~
~
~
~
~
~
~

Байгалийн Ургамал Хамгаалах Үндэсний Хөтөлбөр
Нэн Ховор, Ховор Амьтныг Хамгаалах Үндэсний Хөтөлбөр
Байгаль Орчныг Хамгаалах Тухай Хууль
Амьтны Тухай Хууль
Байгалийн Ургамлын Тухай Хууль
Ургамал Хамгааллын Тухай Хууль
Ашигт Малтмалын Тухай Хууль
Ховор Ургамал Тарималжуулах Ерөнхий Шаардлага (MNS 6191 : 2010 стандарт)

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд:
~

~
~
~
~

Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорх усны эх үүсвэрээс
хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайлан-2009
Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2009
Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2009
Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нэмэлт тодотгол нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2010
Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглахад байгаль
орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээний 2005 оны тайлангийн тодотгол-2010
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~
~
~
~

~

Оюу толгой дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын
өргөтгөлийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ-2010
Орон нутгийн байнгын онгоц буудал байгуулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2011
“Оюу толгой” ХХК-ий нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцын байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2011
“Оюу толгой” ХХК-ийн Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн
өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-2012
“Оюу толгой” ХХК-ийн Оюу Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн
тохируулга хийх төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
тайлан-2012

2.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 8 хууль тогтоомжийн хүрээнд 79 шалгуур үзүүлэлтээр биологийн төрөл
зүйлийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 79 шалгуурын 2 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрт, 8 нь
үндэсний хууль тогтоомж, 1 нь стандартад, 68 нь БОНБНҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон
байна.
0% 1%

10%

3%
Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам,
аргачлал
Стандарт
БОНБНҮ, БОМТ

86%
Тахирмаг 5. Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
2.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 209 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав.
2.5. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 79 шалгуурыг 209 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

48
31
0

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
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0%

39%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
61%

Үл нийцэл

Тахирмаг 6. Биологийн төрөл зүйлийн үнэлэмжийн бүртгэл
2.6. Зөвлөмж:
Байгаль орчны аудит нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа одоогоор хүчин төгөлдөр
мөрдөгдөж буй Монгол Улсын хуулийн хүрээнд явагдаж буй эсэхийг хууль эрх зүйн тодорхой
заалтуудыг үндэс болгон шалгана. Энэхүү шалгуур шинжүүдийн багагүй хэсгийг тухайн төсөлд
хийсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсан засаж
сайжруулах зөвлөмж эзлэх бөгөөд байгаль орчны аудитын нэг үндсэн үүрэг нь тэдгээр заавар
зөвлөмжийг биелүүлж буй эсэхийг нарийвчлан шалгах явдал юм. Тиймээс байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсан заавар зөвлөмж бүрийг биелүүлэх
боломжтой эсэхийг нь сайтар нягталж, боломжтой, боломжгүй, хугацаа шаардахаар нь ялган
ангилж, тэрхүү зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийнхээ
талаар байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн
биелэлтийн тайландаа тодорхой тусгах шаардлагатай.
2.7. Аудитын дүгнэлт:
Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 2 хөтөлбөр, 8 хууль, 1 стандарт, мөн тухайн
төсөлд хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 18 тайланд
тусгагдсан нийт 79 шалгуураар биологийн төрөл зүйлийн аудит хийхэд 48 нь нийцэлтэй, 31 нь
хугацаа болоогүй, үл нийцэлтэй үнэлэмж гараагүй байна.
Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн менежмент сайн төлөвлөгджээ. Байгаль орчны
хэлтэс 2003 онд байгуулагдахын хамтаар амьтан, ургамлын мониторингийн судалгаа нь эхэлж,
төслийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор жилээс жилд өргөжин тэлж, өнөөгийн байдлаар
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь хамрах болсон байна. Судалгааны үр дүн бодитой
байх үндэс нь аргазүй байдаг. Сүүлийн үед түгээмэл хэрэглэгдэж буй мониторингийн хээрийн
судалгааны аргазүйг өөриймшүүлж, өнөө өргөнөөр хэрэглэгдэх болсон газарзүйн мэдээллийн
системд түшиглэсэн мэдээллийн бааз суурийг бий болгосон байна. Ихэнх төсөл,
хөтөлбөрүүдийн анхаарлаас гадуур орхигдож байдаг хоёр нутагтан, мөлхөгчдийг ч судалж буй
нь сайшаалтай. Учир нь төсөл хэрэгжиж буй говь цөлийн бүс нутаг бол мөлхөгчдийн хамгийн
олон зүйлийг өөртөө агуулсан, ангилал зүйн энэ бүлэг амьтдаар баялаг нутаг юм. Нөгөө талаар
мөлхөгч амьтдын орон зайг туулах чадвартай холбоотойгоор тэд орчны өөрчлөлтөөс дайжаад
явчхаж чадахгүй тул амьдрах орчны доройтолд эмзэг, өртөмтгий байна. Тиймээс, уурхайн
нөлөөллийг илэрхийлэгч индикатор нь эцсийн бүлэгтээ ангилал зүйн энэ бүлэг байх тул
аргазүйгээ улам боловсронгуй болгож, олон жилийн хандлагыг сайтар тандах хэрэгтэй.
Нэгэнт голдрилдоо орсон суурь судалгаанаас гадна тухайн үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгагдсан сайжруулах зөвлөмжийг тухай бүрд нь
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БОМТ, ОХШХ-төө тусган ажилладаг нь сайшаалтай. Гэсэн хэдий ч зарим нэгэн зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэхээр авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар БОМТ, ОХШХ-ийн биелэлтийн
тайланд тусгагдаагүй, эсхүл бүрхэгдүүлсэн зүйл байна. Энэ талаар зөвлөмж хэсэгт тодорхой
дурдсан болно.
БОНБНҮ-ний тайланд дурдагдсан зөвлөмжүүдийн заримыг биелүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй
байгаа нь хоёр талтай бололтой. Нэгд тухайн зөвлөмжийг биелүүлэх ямар ч боломжгүй байж
болох юм. Хоёрт уг зөвлөмжийг биелүүлэх боломжтой төдийгүй биелүүлсэн хэдий ч БОМТ,
ОХШХ-ийн тайландаа дурдаагүй орхисон, эсхүл илэрхийлсэн байдал нь ойлгомжгүй байж
болох юм. Хэрэв тийм бол анхнаасаа БОНБНҮ-ний тайланг хүлээж авахдаа түүнд дурдагдсан
зөвлөмж бүрийг нарийн хэлэлцэж, биелэх боломжтой, боломжгүй, хугацаа шаардагдах,
аргачлал шаардагдахаар нь ангилан хүлээн авч, энэ талаараа БОМТ, ОХШХ-ийн биелэлтийн
тайлангийн толгой хэсэгт тусгаж байвал илүүтэй тодорхой болох сон. Гол нь БОНБНҮ-ний
тайланг өөрийг нь сайн задлан шинжилж байх хэрэгтэй.
Цөөнгүй тохиолдолд БОНБНҮ-ний тайланд тусгагдсан зөвлөмжийг шинжлэх ухааны
байгууллагаар хянуулжээ. Энэ нь сайн. Гэхдээ тухайн зөвлөмжүүдийн талаарх шинжлэх ухааны
байгууллагын дүгнэлтийг БОХТ, ОХШХ-ийн биелэлтийн тайландаа дурдаагүйн улмаас ач
холбогдол нь бага зэрэг бүдгэрсэн мэт харагдана. Учир нь уг дүгнэлт байхгүй тохиолдолд аудит
хийж буй шинжээч бүр БОНБНҮ-ний тайланд тусгагдсан зөвлөмж бүрийг биелүүлсэн байх
ёстой гэсэн байр сууринаас хандах юм. БОНБНҮ нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний тухай хуульд заагдсан агуулгын дагуу бичигддэг тул ихэнх тохиолдолд нөлөөллийг
бууруулах зөвлөмжийн утга санаа давхарддаг. Тиймээс тухайн зөвлөмжийг биелүүлэх
боломжтой эсэх талаар шинжлэх ухааны байгууллагын өгсөн дүгнэлт нь ижил зөвлөмж бүхий
хэд, хэдэн БОНБНҮ-ний тайланд дурдагдсан зөвлөмжийг биелүүлэхэд ижил үүрэгтэй байх юм.
2.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Байгаль орчны аудиторын үнэлэмж, дүгнэлттэй санал зөрөлдсөн зүйл үгүй. Харин энд
зайлшгүй дурдах ёстой нэг зүйл нь дараа, дараагийн байгаль орчны аудитад газар дээр ажиллах
аудиторуудын мэргэшил, тоог олшруулах нь зүйтэй юм. Учир нь тухайн компанийн үйл
ажиллагаа өргөн, бүтэц том тул мэргэшлийн цөөн тооны аудитор газар дээр ажиллах нь зарим
талаар хүндрэлтэй байлаа. “Оюу толгой” ХХК ашиглалтын лицензийн талбай 8000 га, Оюу
толгой Гашуун Сухайтын өндөр хүчдэлийн шугам, хатуу хучилттай зам 100 км, Гүний усны
хоолойгоос ус татах шугам хоолой 100 км, Оюу толгой Ханбогдын хатуу хучилттай зам, Олон
улсын нисэх буудал гээд төслийн, лицензийн, дэд бүтцийн, нөлөөллийн талбай нь
ойролцоогоор 100 орчим километрийн радиус байх юм. Ийм том талбайд байгаль орчны аудит
хийхэд орон зай, цаг хугацаа, хүн хүчний зохист харьцааг зайлшгүй бодолцох шаардлагатай.
2.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийн
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.

Техникийн эксперт:

Дорж овогтой Өсөхжаргал
Огноо: 2014.11.03
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3. ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ, ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН АУДИТ
“Оюу Толгой” ХХК-ий Оюу Толгой төсөлд байгаль орчны аудитын ажилд газрын менежмент,
хөрсний чанарын асуудлыг хариуцан Даваасүрэн овогтой Даваадорж нь 2014 оны 8-р сарын 04ны өдрөөс эхлэн 53 хоногийн турш ажиллав.
3.1. Аудитын зорилго:
“Оюу Толгойн” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгой
төслийн газрын менежмент, хөрсөн орчны чанар, газар ашиглалт, хөрсний эвдрэл,
хамгаалалтын менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл
нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
3.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10-р сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног.
Объектын хувьд:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Ил уурхайн талбай
Хог хаягдлын менежментийн төв
Хаягдлын далан
Анхдагч бутлуур
Баяжуулах үйлдвэр
Хүдрийн агуулах
Тэсрэх бодисын үйлдвэр
Саарал ус цуглуулах сав
Хаягдал чулуулгийн овоолго
Хүдрийн овоолго
Үржил шимт хөрсний овоолго
Дугантын элс, хайрганы орд
Говь засварын төв
Хүнд машин, механизмын засварын төв
Дахин боловсруулах хог хаягдлын цэг
Оюут кемп
Манлай кемп
Дизель станц

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль тогтоомж
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль
Ашигт малтмалын тухай хууль
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
Газрын хэвлийн тухай хууль
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль
Дүрэм, журам, аргачлал
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~
~
~
~
~
~

~

~

~
~

~
~
~
~
~
~

~
~
~

~

~

~

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны журам
Стандарт
Байгаль орчин. Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт
Газар зохион байгуулалт хийх журам
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөө
“Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн
нэгдсэн төсөл”-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
тайлан. Дэвтэр 1.
Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорх усны эх үүсвэрээс
хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 14.
Оюу Толгой дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын
өргөтгөлийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан.
Дэвтэр 15.
Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нэмэлт тодотгол, нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 16.
Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу Толгойн төсөлд ашиглахад байгаль
орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 2005 оны тайлангийн
нэмэлт тодотгол. Дэвтэр 17.
“Орон нутгийн байнгын онгоц буудал байгуулах” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 18.
Химийн хорт болон аюултай бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээ, эрсдлийн үнэлгээний нэмэлт, тодотгол. Дэвтэр 19.
Оюу Толгой ХХК, “Нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц” барих төслийн байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 20.
Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 21.
Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 22.
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг, Оюу Толгойн орд газарт байрлах газрын
тосны бүтээгдэхүүний агуулахын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайлан. Дэвтэр 23.
Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр. Улаанбаатар 2011.
Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр. Улаанбаатар 2012.
Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 2013 он. Улаанбаатар
2013.
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, Оюу Толгой төсөл, 2011 оны байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажлын тайлан, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн
биелэлт. Улаанбаатар хот 2011.
Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт 2012 он.
Улаанбаатар 2012.
Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт 2013 он.
Улаанбаатар 2013.
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~

~
~

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Даланзадгад сумдын нутагт “Оюу Толгой” ХХК-ийн
Оюутолгой төслийн ашиглаж буй газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан
баталгааны ажлын тайлан. Улаанбаатар 2012.
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Даланзадгад сумдын нутаг дахь “Оюу Толгой” ХХК-ийн
ашиглаж буй газруудын чанарын улсын хянан баталгаа. Улаанбаатар 2013.
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө. Oyu Tolgoi mine closure plan.

3.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 37 хууль тогтоомжийн хүрээнд 43 шалгуур үзүүлэлтээр газрын менежмент,
хөрсөн орчны аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 43 шалгуурын 5 нь төрийн бодлого, үндэсний
хөтөлбөрт, 20 нь үндэсний хууль тогтоомж, 1 холбогдох дүрэм журам, аргачлалд, 9 нь
стандартад, 8 нь БОНБНҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
19%

12%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал

21%
46%

Стандарт

2%
Тахирмаг 7. Хөрсөн орчин, газрын менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
3.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 118 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав.
3.5. Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах гурван
хэлбэрээр илэрхийлэв. Нийт 43 шалгуурыг 118 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг
боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

43
байхгүй
байхгүй

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
0%

0%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл
100%
Тахирмаг 8. Газрын менежмент хөрсөн орчны аудитын шалгуур үзүүлэлтийн үнэлэмж

15/32

Оюу Толгой төслийн байгаль орчны аудитын тайлан

3.6. Зөвлөмж:
Газрын хянан баталгаа болон өнгөн хөрсний хадгалалт, ашиглалтын хувьд дараах арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Үүнд:
1. Төслийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд газрын төлөв, улсын чанарын хянан
баталгааг жилд 1 удаа гэж заасан нь төдийлөн бодит бус төлөвлөгөө байна. Газрын тухай
хуульд газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны мониторинг, судалгааг 5
жилд нэг удаа хийнэ гэж заасан байдаг. Иймд хуулийн заалтын дагуу төлөвлөн гүйцэтгэх нь
зохимжтой. Түүнчлэн ил уурхай, зам ашиглалтаас бусад тохиолдолд газрын төлөв байдал,
хөрсөн бүрхэвчинд шууд сөрөг нөлөөлөл бүхий үйл ажиллагаа хязгаарласан тохиолдолд
газрын төлөв байдалд гарах өөрчлөлт богино хугацаанд ажиглагдахгүй байж болох талтай.
2. Монгол Улсын Газрын Тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу аливаа нэгэн газар
ашиглагч нь гэрээгээр ашиглаж буй газрынхаа чанарын үзүүлэлтүүд /хөрсний бүтэц,
ялзмагт давхаргын өөрчлөлт, ургамлын бүлгэмдэл, төрөл зүйлийн судалгаа, гадаргын усны
мониторинг г.м/-ийн шинж чанарын өөрчлөлтийг тухайн газар дээр явуулж буй үйлдвэрлэл,
үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан тогтмол хянаж, судалж, сөрөг нөлөөллийг багасгах арга
хэмжээг авч байх үүрэгтэй. Энэ хүрээнд хөндлөнгийн буюу мэргэжлийн байгууллагыг энэ
ажилд татан оролцуулж, тухайн гэрээгээр ашиглаж буй газруудын чанарын үзүүлэлтүүдийн
өөрчлөлтийг тогтмол хянаж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг газар зохион
байгуулалт-газрын менежментийн үүднээс авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Иймд энэ
чиглэлийн судалгаа, хяналтыг туршлагатай, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багаар
гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй. Өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн байгууллагаар давтан гүйцэтгүүлэх нь
судалгааны үр дүнгийн харьцуулалт болон өөрчлөлтийн дүн шинжилгээ өндөр үр ашигтай
гарах боломжтой.
3. Уурхайн талбайд барилгын болон бусад газар хөндөх ажил гүйцэтгэх тохиолдолд газар
хөндөх зөвшөөрөл авах замаар өнгөн хөрс хуулах зузааныг тодорхойлон, нөхөн сэргээх,
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөдөг. Монгол Улсад
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, журам, стандартад үржил шимт өнгөн хөрсний
овоолгыг үндсэн шинж чанар алдагдах, эвдрэлд хялбар өртөгдөхөөс сэргийлэх зорилгоор
нуруулдаж хадгалдаг. Оюу Толгойн уурхайн талбайд өнгөн хөрсийг хадгалах хугацаанаас
нь шалтгаалан одоогоор 7 талбайд овоолго үүсгэсэн бөгөөд хажууг ургамалжуулах,
эвдрэлээс сэргийлэх арга замуудыг тодорхойлох судалгааны ажил хийгдэн Биологийн олон
янз байдал хариуцсан хэлтэс туршилт хийж байна. Өнгөн хөрсний овоолго үүсгэх, шинж
чанарын мониторинг тогтмол хийгддэг боловч үр дүнгийн ил тод байдал, боловсруулалт
төдийлөн ойлгомжтой бус байна. Говийн бүсийн хөрс нь нимгэн үржил шимт давхаргатай,
элсэнцэр голлосон хөнгөн механик бүрэлдэхүүнтэй, чулуурхаг, сийрэг ургамал бүрхэвчтэй,
чулуун хучаастай байдаг зэрэг онцлог шинжүүдээс шалтгаалан хадгалалтын зарим онцгой
нөхцөл шаарддаг. Говийн бор болон хээрийн хүрэн хөрс зэрэг хуурай бүс нутгийн хөрсний
шинж чанарын судалгаа хийж гүйцэтгэсэн эрдэмтдийн (Б.Батбаяр.1996, О.Баттулга. 1999,
Ж.Мандахбаяр. 2004) судалгааны үр дүнгээс үзэхэд чийгийн дутмаг нөхцөлд оршдог
говийн хөрс нь үржил шимийн бодис нь хуурай улиралд шинж чанар нь хувиран,
тогтвортой байдал шилжих бөгөөд хур тунадас орон чийг нэмэгдсэн тохиолдолд задран
ургамлын өсөлт хөгжилтөд зарцуулагддаг, хөрсний өнгөн хэсэгт үүссэн товх үе, чулуун
хучаас нь эвдрэлээс хамгаалахаас гадна чийг, температурын горимд нөлөөлж байдаг зэрэг
өвөрмөц шинжүүд үүсдэг. Иймд өнгөн хөрсний овоолго болон хадгалалтын мониторинг
болон хяналтын дээжийн задлан шинжилгээний үр дүнд боловсруулалт хийн, авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шинж чанарт уялдуулан төлөвлөх шаардлагатай. Мөн хөрсний
ашиглалт, эвдрэлээс сэргийлэх, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр судалгаа гүйцэтгэдэг
судлаачдын туршилтын үр дүнг ашиглах, хамтран ажиллах нь илүү үр ашигтай байх
боломжтой.
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3.7. Аудитын дүгнэлт:
“Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Оюу Толгой төсөлд
газрын менежмент, хөрсөн орчны чанар, газар ашиглалт, хөрсний эвдрэл, хамгаалалтын
менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж гүйцэтгэлээ. “Оюу Толгой” ХХК-ийн
төслийн талбайд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, стандартуудаас
гадна хөрөнгө оруулагчдын стандарт шаардлагуудыг мөрддөг тул газрын менежмент, хөрсөн
орчны аудитын хувьд хуулийн хэрэгжилт, байгаль орчны хамгаалалт, ашиглалтын хүрээнд авч
хэрэгжүүлж арга хэмжээг хангалттай байна гэж үзэв. Дараах чиглэлийн асуудалд анхаарлаа
хандуулах шаардлагатай.
“Оюу Толгой” ХХК нь Гашуун Сухайтын чиглэлийн улсын чанартай авто зам, Гүний Хоолойн
үйлдвэрлэлийн ус дамжуулах шугам хоолой, нисэх буудал болон бусад дэд төслүүдийнхээ
хүрээнд маш олон тооны хайрга, дайрга, элсний карьер ашигласан боловч, нөхөн сэргээлтийн
ажил одоог хүртэл биологийн сэргээлтийн ажил эхлээгүй судалгааны шатанд, туршилтууд
хийгдэж байгаа нь цаашид анхааран, 2015 оны байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр,
төлөвлөлтөд тусган гүйцэтгэвэл зохино.
Уурхайн талбайд газрын хянан баталгааны судалгааны ажлын чанарын өндөр түвшинд хийж
гүйцэтгэсэн боловч тухайн газрын ашиглалтын явц дахь үе шат бүхий мониторингийн судалгаа
нь хангалтгүй байна гэж үзэж байна.
“Оюу Толгой” ХХК нь дэд бүтцийн төслүүддээ хэрэгцээтэй газрыг тодорхой нөхцөлийн дор
гэрээгээр ашиглаж буй боловч өнөөг хүртэл газрын зүй зохистой ашиглалт, зохион байгуулалт,
чанарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг тусгасан нэгдсэн газрын
менежментийн төлөвлөгөө байхгүй.
Хэдийгээр “Оюу Толгой” ХХК-ийн байгаль орчны хэлтэс нь ургамлын болон гадаргын усны
зарим судалгаануудыг гүйцэтгэдэг боловч энэ нь компанийн хувьд газрын менежменттэйгээ
уялдаа холбоо багатай байна. Газар ашиглах гэрээгээр хүлээсэн газрын чанарын хянан
баталгаатай холбоотой үүргүүдийн биелэлтээ тогтмол хянах мэргэжлийн баг бүрдүүлээгүй
байгаа болно.
3.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Уурхайн талбайд мэргэжлийн хөрс судлаач ажилладаггүй, хөрсний мониторингийн хяналт
шинжилгээний үр дүнг боловсруулдаггүй, өнгөн хөрсний хадгалалтын байдал болон эвдрэлээс
хамгаалах арга хэмжээ авах зэрэг асуудал дээр санал зөрөлдөөнтэй байсан.
3.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийн
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.

Аудитор:

Даваасүрэн овогтой Даваадорж
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/026
Огноо: 2014.11.03

17/32

Оюу Толгой төслийн байгаль орчны аудитын тайлан

4. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ
“Оюу олгой” ХХК-ийн Оюу Толгой төсөл дээр гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд
химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн асуудлыг хариуцан техникийн экспертээр
Бархүү овогтой Баярмаа нь 2014 оны 08 сарын 4 өдрөөс эхлэн 53 хоногийн турш ажиллав.
4.1. Аудитын зорилго:
“Оюу Толгойн” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу Толгой төслийн
химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж,
дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах
зорилготой.
4.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног
Объектын хувьд:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Анхдагч бутлуур
Ил уурхайн талбай
Баяжуулах үйлдвэр
Дулааны цахилгаан станц
Говь засварын газар
Хаягдлын сан
Хаягдал ангилан ялгах болон Хогийн цэг
“Максам Эксплозивс” үйлдвэр
Ус савлах болон цэвэршүүлэх үйлдвэр
Зуурмагийн үйлдвэр
Хүнд даацын механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний хэсэг
Агуулах

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
~
~
~
~
~
~
~
~

Монгол улсын үндсэн хууль
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
Эрүүгийн хууль

4.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 8 хууль тогтоомжийн хүрээнд 107 шалгуур үзүүлэлтээр химийн хорт болон
аюултай бодисын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 107 шалгуурын 4 нь төрийн бодлого, үндэсний
хөтөлбөрт, 30 нь үндэсний хууль тогтоомж, 25 холбогдох дүрэм журам, аргачлалд, 21 нь
стандартад, 27 нь БОНБҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
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4%
25%
28%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал
Стандарт

20%

БОНБНҮ, БОМТ
23%

Тахирмаг 9. Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
4.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Химийн хортой болон аюултай бодисын аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан
нотолгоог үндэслэл болгосон бөгөөд нийт 309 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
4.5. Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах гурав
хэлбэрээр илэрхийлэв. Химийн хортой болон аюултай бодисын аудитад нийт 107 шалгуурыг
309 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв.
Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

101
0
7

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
0%

6%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

94%
Тахирмаг 10. Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн үнэлэмжийн бүртгэл
4.6. Зөвлөмж:
Аудит хийх хугацаанд дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:


ХХБАБТХ-д заасны дагуу ашиглаж буй химийн бодисын хор аюулын шинж чанар, хор
аюулын тэмдэглэгээ, анхааруулах тэмдэг, дохио үгийг ажлын байранд харагдахуйц
монгол хэлээр тавьж байршуулах, мөн хэсэг бүрд хэрэглэж байгаа химийн бодис бүрийг
нэгдсэн нэг стандарт форматтай хаягжуулалт хийх;
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Болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааварчилгааг
нутаг дэвсгэрийнхээ байгаль орчны болон эрүүл ахуйн улсын байцаагч, онцгой
байдлын газар, хэлтсээр батлуулж байх;
Тэсрэх бодистой ажиллах аюулгүй ажиллагааны журмыг геологи, уул уурхайн болон
батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мэргэжлийн
хяналтын төв байгууллагатай хамтран батлуулж байх;
“ОТ” ХХК-т хэрэгжүүлж байгаа Рио Тинтогийн стандарт, журам, зааварчилгааг эх
хэлнээ бүрэн орчуулж хэрэглэж байх;
Агаар, ундны ус, хөрсний чанарын шинжилгээг үйлдвэрлэл явуулж буй ажлын байранд
явуулахаас гадна оффис, ажилчдын амралтын байр зэрэгт тогтмол явуулж
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулж байх;
Үүний дагуу эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны багийн уялдаа холбоог сайжруулах;
Хяналт шинжилгээний дүнг дотоодын стандарттай харьцуулахаас гадна монгол улсад
дагаж мөрдөж буй MNS стандарттай жишиж байх;
Орчны хяналтын шинжилгээний төлөвлөгөөний биелэлтийг төлөвлөгөөтэй уялдуулан
тайлагнаж байх;

4.7. Аудитын дүгнэлт:
Аудит хийх явцад эхний үед холбогдох бичиг баримтай хотын оффист танилцсан бөгөөд 2014
оны 9 сарын 22-27 хугацаанд сайт дээр очиж танилцлаа. “ОТ” ХХК нь байгаль орчин
хамгаалах, химийн хортой болох аюултай бодисын байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг
багасгахад өндөр ач холбогдол өгөн ажиллаж байгаа нь аудитыг хийж гүйцэтгэхэд ажиглагдаж
байлаа. Ялангуяа “УХААН” үнэлгээ болон ажилчдын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг
журмын дагуу даган ажиллаж байгаа нь нэн сайшаалтай харагдлаа. Аудитын үеэр газар дээр нь
ажиглалт хийснээр хэсэг бүрд хэрэглэж байгаа химийн бодисыг нэгдсэн нэг агуулахад
төвлөрүүлэн хянаж байвал илүү нийцэлтэй, хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад хөрс, агаар, ус
бохирдох эрсдэл бага байна гэж дүгнэж байна. Цаашид агуулахын стандартын хэрэгжилт
эхлэхэд эхнээс нь анхаарч ажиллавал зүйтэй байна. Мөн төслийн гол хэрэглэж байгаа тослох
материалын хэрэглэсэн сав баглаа хадгалж буй хог ангилан ялгах газар болон хаягдал тос
хадгалах орчмын хөрс, агаарын шинжилгээг хийн тогтмол хянаж байх хэрэгтэй. Мөн хүнд
машин механизмыг шатахуунаар хангадаг явуулын машины зогсоолыг хатуу хучилттай болгох
нь зүйтэй санагдлаа. Улмаар химийн бодис хэрэглэдэг гэрээт байгууллагуудад дотоодын
хяналтыг тогтмол явуулж байх хэрэгтэй байна.
4.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудиторын үнэлэмж, зөвлөмж, дүгнэлт зэрэгт аливаа санал зөрөлдөөн гараагүй болно.
4.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийн
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.

Техникийн эксперт:

Бархүү овогтой Баярмаа
Огноо: 2014.11.03
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5. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АУДИТ
“Оюу Толгой” ХХК-ийн Оюу Толгой төсөл дээр гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд
нөхөн сэргээлтийн асуудлыг хариуцан Рэнчиндаваа овогтой Энхтуул нь 2014 оны 08 сарын 04
өдрөөс эхлэн 53 хоногийн турш ажиллав.
5.1. Аудитын зорилго:
“Оюу Толгойн” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу Толгой төслийн
нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар, үр дүнд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ
үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмжийг гаргав.
5.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног
ажиллав.
Объектын хувьд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хайгуулын цооног бүхий газар
Ундай голын голдрил өөрчилсөн газар
Бор Овоогийн булаг
Дугатын дайргын орд
Халивын элсний орд
Баригдаж дууссан объектууд
Бусад

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Монгол Улсын Үндсэн Хууль
Монгол Улсын Аюулгүй Байдлын Үзэл Баримтлал
Ашигт Малтмалын Тухай Хууль
Байгаль Орчныг Хамгаалах Тухай Хууль
Газрын тухай хууль
Хөрс хамгаалах цөлжилтөөс хамгаалах тухай хууль
Газрын хэвлийн тухай хууль
Ойн тухай хууль
Байгалийн ургамлын тухай хууль
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий
газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль

5.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 11 хууль тогтоомжийн хүрээнд 89 шалгуур үзүүлэлтээр нөхөн сэргээлтийн
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 89 шалгуурын 8 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрт, 21 нь
үндэсний хууль тогтоомж, 4 холбогдох дүрэм журам, аргачлалд, 19 нь стандартад, 37 нь
БОНБНҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
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9%

42%

24%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал
Стандарт

4%

БОНБНҮ, БОМТ

21%
Тахирмаг 11. Нөхөн сэргээлтийн менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
5.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгосон
бөгөөд нийт 260 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд
хавсаргав.
5.5. Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан. Нийт 89 шалгуурыг 260
нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв.
Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

87
0
2

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
0%

2%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

98%
Тахирмаг 12. Нөхөн сэргээлтийн менежментийн аудитын үнэлэмж
5.6. Зөвлөмж:
1.

2.

Дэд төслүүдийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг нэгтгэн 5 жилээр гарган, зурагтай
батлуулж, биелэлтийг ард нь гаргаж байвал үзэж хянах тохиолдолд илүү хялбар амар
байх юм.
Шимт хөрс хадгалах хамгаалах төлөвлөгөөг мөн адил дэд төслүүдийг хамруулан
нэгдсэн, зурагтай (байршлын) нь хамт төлөвлөх. Үүнд байршлаас гадна, ямар
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3.

4.
5.

хугацаатай хадгалах, ирэх жилүүдэд хуулах хөрсний талбай зэрэг нэгдсэн төлөвлөлт
зураг дээрээс харагдаж байх шаардлагатай юм.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд мэргэжлийн байгууллага, компанийг давхар
ажиллуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлын удаашралыг бууруулж, эрчимжүүлэх, үр дүнг
шуурхай болгох
Төслийн талбайд байгаа барилга байгууламжийн баригдаж дууссан орчинд ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх
Өөрийн төсөл дээр туршиж, хэрэгжүүлж буй сайн туршлагуудын нэг болох говийн
бүсийн хөрсний хадгалалтын технологи, аргачлалыг холбогдох байгууллагаар
баталгаажуулж, Монгол Улсын практикт нэвтрүүлэх

5.7. Аудитын дүгнэлт:
“Оюу Толгой” төслийн нөхөн сэргээлтийн ажил нь батлагдсан БОНБНҮ, БОХТ, ОХШХ-үүдтэй
явагдаж, БОНХЯ, сум орон нутгийн Засаг дарга, ард иргэдтэй хамтран байгаль орчныг
хамгаалах, ялангуяа биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэдийг оролцуулан
ажилдаг, нарийвчилсан журам, стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа зэрэг олон үр дүнтэй
ажил хийж байна. Үүнд:
1. Нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн ургамлыг тариалах, тарьц суулгацыг тарималжуулах,
усалгаатай үр суулгах шинэ технологи ашиглах, ховор амьтан ургамлыг хамгаалах арга
хэмжээг чанартай хийж гүйцэтгэж байна.
2. Газар хөндөх дотоод зөвшөөрөлд газрыг хөндөн үйл ажиллагаа явуулсны дараа нөхөн
сэргээх арга хэмжээг төлөвлөдөг менежмент нь оновчтой, үр дүнтэй тул бусдад нэвтрүүлэх
менежмент юм.
3. Орон нутгийн захиргаа, иргэдтэй хамтран ажиллаж орон нутагт сурталчилдаг сайн талтай.
4. Хайрга болон дүүргэгч материал олборлох цэгүүдийг нөхөн сэргээх, зам болон түр
зурвасуудыг нөхөн сэргээх, өрмийн талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийх.
Нөхөн сэргээлтийн ажил чанартай хийгдэж байгаа боловч хэт удаашралттай явагдаж байна гэж
үзэж байна. 2012 онд 441,25 га, 2013 онд 83,25 га-д тус тус техникийн нөхөн сэргээлт, 20122013 онуудад 676,2 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөгөөнд тусгагдсаны
147,73 га (21,84%) –д биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн нь хангалттай үзүүлэлт биш юм.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг чанаржуулах үүднээс өөрсдөө энэ ажлыг гардан хийж
байгаа тул биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг түргэвчлэх, хүч нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах
шаардлагатай.
Судалгааны үндсэн дээр тогтоосон говийн бүсийн хөрсний технологи, аргачлалыг холбогдох
байгууллагаар баталгаажуулж овоолгын стандартыг мөрдөх шаардлагатай.
Шимт хөрс хадгалах, хамгаалах төлөвлөгөө нь зөвхөн байршлыг харуулсан төлөвлөгөө байгаа
тул хангалтгүй юм. Шимт хөрсний нитратын хэмжээг стандартад байлгах үүднээс
хэлбэржүүлэх, ургамалжуулах арга хэмжээг чанаржуулах асуудалд анхаарах хэрэгтэй.
5.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
1. Үл нийцлийн 1,8-д тайлбар: 2012-2013 онуудад 676,2 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт
хийхээр төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 147,73 га (21,84%)–д биологийн нөхөн сэргээлт
хийгдсэн нь хангалттай үзүүлэлт биш юм. Биологийн нөхөн сэргээлт хугацаандаа 50-70%
тай байх шаардлагатай.
2. Үл нийцлийн 5,14-д овоолго дээр нитратын хэмжээ буурсан үзүүлэлт байгаа тул
ургамалжуулах, хэлбэржүүлэх стандартыг баримтлах хэрэгтэй.

23/32

Оюу Толгой төслийн байгаль орчны аудитын тайлан

5.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийн
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.

Аудитор:

Рэнчиндаваа овогтой Энхтуул
Аудиторын гэрчилгээний дугаар:2013/029
Огноо: 2014.11.03
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6. УСНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ
Оюу Толгой ХХК-ийн Оюу Толгой төсөл дээр гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд усан
орчны асуудлыг хариуцан Очир овогтой Алтансүх нь 2014 оны 08 сарын 04 өдрөөс эхлэн 53
хоногийн турш ажиллав.
6.1. Аудитын зорилго:
Оюу Толгойн ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу Толгой төслийн
усан орчны менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл
нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
6.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног ажиллав.
Объектын хувьд:
~

Оюу Толгой төсөл бүхэлдээ

Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

MNS
Монгол Улсын Үндэсний Стандарт
АБУХЦДАЖ
Ахуйн Бохир Ус Хаях Цооногийг Доторлож Ашиглах Журам
АМТХ
Ашигт Малтмалын Тухай Хууль
БНАТТХ
Байгалийн Нөөц Ашигласны Төлбөрийн Тухай Хууль
БОМТ
Байгаль Орчны Менежментийн Төлөвлөгөө
БОМТБТ
Байгаль Орчны Менежментийн Төлөвлөгөөний Биелэлтийн
Тайлан
БОНБНҮ
Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээ
БОХТХ
Байгаль Орчныг Хамгаалах Тухай Хууль
ГДУНХААЗАЗ
Газрын Доорх Усны Нөөцийг Хүлээн Авах Ангилал, Зэрэглэлийн
Аргачилсан Заавар
ГМУБЭУСБГХБОСБГАМХАХТХ
Гол, Мөрний Урсац Бүрэлдэх Эх, Усны
Сан Бүхий Газрын Хамгаалалтын Бүс, Ойн Сан Бүхий Газарт Ашигт Малтмал Хайх,
Ашиглахыг Хориглох Тухай Хууль
ГТХ
Газрын Тухай Хууль
НХБ
Ногоон Хөгжлийн Бодлого
ОХШХ
Орчны Хяналт Шинжилгээний Хөтөлбөр
ӨАХХ
Өмнөговь Аймгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр
ТЭТББ
Төрөөс Экологийн Талаар Баримтлах Бодлого
УАХТЖ
Ус Ашиглалт, Хэрэглээг Тоолууржуулах Журам
УБТТХ
Ус Бохирдуулсны Төлбөрийн Тухай Хууль
УНБХД
Усны Нөөцийг Бохирдлоос Хамгаалах Дүрэм
УТХ
Усны Тухай Хууль
УҮХ
Ус Үндэсний Хөтөлбөр
УЦУОХШТХ
Ус, Цаг Уур, Орчны Хяналт Шинжилгээний Тухай Хууль
ҮАБҮБ
Үндэсний Аюулгүй Байдлын Үзэл Баримтлал
ХСУХАТАТХ
Хот, Суурины Ус Хангамж, Ариутгах Татуургын Ашиглалтын
Тухай Хууль
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6.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 23 хууль тогтоомжийн хүрээнд 186 шалгуур үзүүлэлтээр усан орчны
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 186 шалгуурын 11 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрт, 40 нь
үндэсний хууль тогтоомж, 24 холбогдох дүрэм журам, аргачлалд, 32 нь стандартад, 79 нь
БОНБҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
6%

22%
42%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал
Стандарт

13%

БОНБНҮ, БОМТ

17%
Тахирмаг 13. Усан орчны менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
6.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 258 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав.
6.5. Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан. Нийт 186 шалгуурыг 258
нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв.
Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

171
11
4

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
2%

6%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

92%
Тахирмаг 14. Усан орчны менежментийн аудитын үнэлэмжийн бүтэц
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6.6. Зөвлөмж:
Оюу Толгой төслийн усан орчны аудитыг гүйцэтгэх явцад тухайн төслийн байгаль орчны үйл
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:























Хаягдал усыг цэвэрлээд, дахин ашиглаж буй процессын найдвартай ажиллагааг цаашид
үргэлжлүүлэн хадгалах
Эргүүлэн татаж буй усны хэмжээг зөрүүтэй зааж буй хоёр багажийн тохируулалтыг
хийж, баталгаажуулах
Технологийн усан сангийн ууршилтыг багасгах үүднээс битүү эсвэл хагас битүү буюу
нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан систем барьж болох эсэх талаар судалгаа
явуулах
Байгалийн булаг шанд, задгайн усыг нөхөн сэргээхэд чиглэлд орон нутагтай хамтран
ажиллах, үүндээ экосистемд түшиглэн дасан зохицох арга технологийг хэрэглэх. Санал
болгож буй зөвлөмжийг тайланд хавсаргасан бөгөөд тус технологи нь зохиогчийн
эрхтэй тул зохиогчтой холбогдох албан ёсны зөвшөөрөл авах шаардлагатай.
Усны хяналт шинжилгээг цооног, гар худаг, булаг гэсэн нийт 513 уст цэгийг хамруулж
буй нь сайшаалтай. Мониторингийн цэгүүдийг сонгосон шалгуур үзүүлэлтүүдийг
тайланд тодорхой тусгах хэрэгтэй.
Ашиглагдахаа больсон саарал ус цуглуулах сангийн хаягдал устай нэг сангийн ус нь
нил ягаан өнгөтэй харагдаж байна. Үүнд эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх хэрэгтэй. Одоогоор
уг усны найрлага, хор хөнөөлийн зэргийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл олдоогүй. Саарал
ус цуглуулах санг барихдаа ус нэвчүүлэхгүй байх үүднээс улаан шавар дэвссэн гэх
боловч нотлох баримт байхгүй. Цаашид уг санг ашиглахгүй гэж тооцсон бол зохих
журмын дагуу нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай. Дэс дараалал: Ус үл нэвчүүлэх
давхаргын талаарх мэдээллийг цуглуулах, эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх, нөхөн сэргээх
Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, цэвэршүүлсэн бохир усны чанарыг хянадаг нь
сайшаалтай. Гэвч хаягдал усны тоо хэмжээг цех, тасаг бүрээр гаргах, хаягдал усны
найрлагад хяналт хийх, цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний дүнг
холбогдох стандарттай харьцууж тайланд тусгах нь зүйтэй.
Хаягдлын далан задарч, үйлдвэрийн бохир ус гадагш алдагдахаас байнга сэргийлэх,
хаягдлын далан, хог хаягдлын төв зэрэг газруудад газрын доорх усыг мониторингийг
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
Усны хэрэглээний хэмжээг төрөл тус бүрээр сар, улирал, жил бүр гаргаж холбогдох
байгууллагуудад мэдээлж байх
Хэдийгээр худгуудыг хашаалсан, камержуулсан боловч эрүүл ахуйн болон
хамгаалалтын бүсийн зайнууд нь уг усны эх үүсвэрийн орчимд ямарваа нэгэн үйл
ажиллагаа явуулахыг хориглосон, бохирдлоос хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх
зорилготой байдаг тул Ханбогдын сумын ЗД-ын захирамжийн дагуу хамгаалалтын
бүсүүдийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх, уг бүсэд хуульд заасан дэглэмийг баримтлах нь
зүйтэй.
Лагийн дээж авах стандартын ажлын зааварчилгаа тусад нь боловсруулах нь зүйтэй.
Гүний усны бохирдлыг тогтоож байгаа тохиолдолд MNS 6148-2010 стандарттай давхар
харьцуулах шаардлагатай.
Төслийн талбай доторх зарим нэг хяналтын цооногууд түгжээгүй байгаа нь гүний ус
руу бохирдуулагч шууд орох нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Тэдгээрийг цоожтой болгох,
тагийг доош бүрэн угаллагддаг болгох нь хэрэгтэй.
2015-2016 онд газар доорх усны нөөц, чанарын нарийвчилсан судалгааг мэргэжлийн
байгууллагаар гүйцэтгүүлж, холбогдох төрийн болон олон нийтийн байгууллагад
тайлагнах хэрэгтэй.
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Монгол Улсын Усны тухай хуулиар зохицуулагддаг усны аудитыг төслийн хэмжээнд
хийлгэх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь усны инженер, шугам сүлжээ, барилга байгууламжид
илүү чиглэгдсэн байдаг.

6.7. Аудитын дүгнэлт:
Оюу Толгой төсөлд гүйцэтгэсэн усан орчны менежментийн дүнд тус төслийн зүгээс ус бол
говийн бүсийн хамгийн чухал үнэт зүйл болохыг ухаарсан байдал ажиглагдсан. Мөн усны
дахин ашиглалт, цэвэршүүлэлтийн технологийг өнөөгийн нөхцөлд тохируулан боломжийн
хэмжээнд хүртэл нэвтрүүлжээ. Төслийн зүгээс гүний болон гадаргын усны мониторинг
судалгааг сайн хийж байна. Энэ мэт сайшаалтай зүйлсийн зэрэгцээ усны хэрэглээний нарийн
тоо мэдээг эргэлт, дахин ашиглалт, хаягдал зэргийг цех, тасаг, ус хэрэглэж буй чиглэл бүрээр
нарийвчлан гаргах хэрэгтэй. Түүнчлэн хуучин саарал ус цуглуулах талбайд хаягдал хэлбэрээр
үлдсэн усны өнгө хувирсан, тунадас үүсгэж байгаа тул түүнийг зөвлөмжийн дагуу нарийвчлан
судалж, тодорхой арга хэмжээ авах, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах
шаардлагатай.
6.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Санал зөрөлдөөнтэй зүйлгүй.
6.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийн
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.

Аудитор:

Очир овогтой Алтансүх
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/001
Огноо: 2014-11-03
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7. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ
“Оюу Толгой” ХХК-ийн Оюу толгой төсөлд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд хог
хаягдлын асуудлыг хариуцан Нанцаг овогтой Батсуурь, Маналжав овогтой Отгонцэцэг нар
2014 оны 08 сарын 04-ны өдрөөс эхлэн 53 хоногийн турш ажиллав.
7.1. Аудитын зорилго:
“Оюу Толгойн” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг орших Оюу толгой төслийн
хог хаягдлын менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл
нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.
7.2. Аудитын хамрах хүрээ:
Цаг хугацааны хувьд:
2014 оны 08-р сарын 04-нөөс эхлэн 2014 оны 10 сарын 15 хүртэл нийт ажлын 53 хоног
Объектын хувьд:
~ Ил уурхайн талбай
~ Суудлын машины засварын газар
~ Хүнд даацын машины засварын газар
~ Дулааны станц
~ Дизель станц
~ Баяжуулах үйлдвэр
~ Хаягдлын сан
~ Эрдсийн хаягдлын овоолго
~ Ил уурхайн хүдрийн овоолго
~ Хүдэр анхлан бутлах газар
Хууль тогтоомжийн хүрээнд:
~
~
~
~
~
~
~
~

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Хаягдлын удирдлагын төв
Хог хаягдал түр хадгалах цэг
Барилгын
болон
идэвхгүй
хаягдлын цэг
M-Oil ХХК-ны тосны агуулах
Тэсрэх бодисын Maxam үйлдвэр
Ресторан
Ажилчдын суурин
Хаягдал усны сан
Дайргын орд

хог

Хог хаягдлын тухай хууль
Ашигт малтмалын тухай хууль
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
Хог хаягдлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх журам
Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, тайлагнах журам
Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр байршуулах, аюулгүй болгох, хадгалах,
устгах журам \Засгийн газрын 2002 оны 135 тоот тогтоолоор батлагдсан
Аюултай хаягдлын хадгалалт, устгалын бүртгэл хөтлөх, мэдээ гаргах заавар \Байгаль
орчны сайдын 2003 оны 127 тоот тушаалаар батлагдсан
Химийн бодисын хаягдлыг байгаль орчинд халгүйгээр цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх,
устгах, технологийн аргачилсан заавар Байгаль орчин, Эрүүл мэндийн сайдын 2003 оны
126\171 дүгээр хамтарсан тушаалын 1 хавсралт
Хог хаягдал булах, устгах зориулалтын байгууламж, төвлөрсөн цэгийн төрөл, тэдгээрт
тавигдах шаардлага, хог хаягдал булах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны тухай БО-ны сайдын 2006 оны 404 тоот тушаал

7.3. Аудитын шалгуур:
Дээр дурдсан нийт 11 хууль тогтоомжийн хүрээнд 120 шалгуур үзүүлэлтээр хог хаягдлын
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 120 шалгуурын 2 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрт, 25 нь
үндэсний хууль тогтоомж, 74 холбогдох дүрэм журам, аргачлалд, 19 нь БОНБНҮ болон БОМТнд тусгалаа олсон байна.
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2%
16%

Төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр
Үндэсний хууль
тогтоомж
Дүрэм журам, аргачлал

21%

БОНБНҮ, БОМТ
61%
Тахирмаг 15. Хог хаягдлын менежментийн аудитын шалгуур үзүүлэлт
7.4. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
давхардсан нийт 279 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү
тайланд хавсаргав.
7.5. Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан. Нийт 120 шалгуурыг 279
нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар үнэлэгдэв.
Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

102
9
9

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
8%
7%
Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл
85%
Тахирмаг 16. Хог хаягдлын менежментийн аудитын үнэлэмжийн бүтэц
7.6. Зөвлөмж:




Аюултай хог хаягдлыг аюулгүй байдлыг хангуулж, тусгайлан тоноглосон тээврийн
хэрэгслээр дангаар нь тээвэрлэдэг болох, тээврийн хэрэгсэл дээр тусгай сэрэмжлүүлэх
тэмдэг тавьсан байх, АХХ тээвэрлэсний дараа тээврийн хэрэгслийг аюулгүй, хоргүй,
халдваргүй болгох байгууламжийг АХХ хүлээн авах цэгт бий болгох;
Хаягдлын удирдлагын төвийг ажиллуулах үйл ажиллагааны удирдамжид маш хортой,
тэсрэмтгий, дулаан их ялгаруулдаг шинж чанар бүхий хаягдлыг устгахад физик, химийн
аргыг хэрэглэхийг хориглох, онцгой хортой ууршимтгай биш, эсхүл бага ууршимтгай,
амьсгалахад их хортой, хялбар шатдаг буюу өөрөө асдаг, агаартай үйлчлэлцэж тэсрэлт
үүсдэг, гаж, эвгүй үнэртэй хаягдлыг устгахад ууршуулах аргыг хэрэглэхийг хориглохоор
тус тус тусгаж өгөх;
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Хог хаягдлын анхан шатны бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлагнах, мэдээлэх
үйл ажиллагааг БОНХ-ийн Сайдын баталсан журмын дагуу зохион байгуулдаг болохыг тус
тус зөвлөмж болгож байна.

7.7. Аудитын дүгнэлт:











Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь багасгах, үүссэн хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин
ашиглах, дахин боловсруулах, овор хэмжээг бууруулсны дараа булж устгах, зарим аюултай
хог хаягдлыг шатаах, зайлуулах боломжит арга технологи бий болтол зарим аюултай хог
хаягдлыг аюул, осолгүй нөхцөлд түр хадгалах зэргээр Олон улсын хэмжээнд хүлээн
зөвшөөрсөн зохистой дадал, АНУ, Европын холбооны стандартуудыг мөрдөн ажилладаг.
Химийн хортой болон аюултай бодис, тос, тосолгооны материал асгарсан тохиолдолд нэн
тэргүүнд гадаад орчин, хөрсөнд тархах, нэвчин орохоос хамгаалсан байгууламжуудыг бий
болгож, хурдан хугацаанд шингээн авч аюулгүй болгох арга хэрэгслийг хангалттай
хэмжээгээр нөөцлөн бэлтгэж, осол гарсан тохиолдолд хэрхэн ажиллахтай холбогдсон
сургалтад ажиллагсдыг хамруулж, ажил эхлэхийн өмнө аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг мөрдөх санамжийг ажилтан нэг бүрээр өөрсдөөр нь тодорхойлуулж,
мөрдүүлж хэвшсэн байна.
Хог хаягдлын удирдлагын баримт бичгүүдийг боловсруулан баталж, түүнийг хэрэгжүүлэх
хэлтэс, албан тушаалтны үүргийг тодорхой болгосон байна.
Үндсэн үйл ажиллагаанаас гарч байгаа эрдсийн хаягдлыг овоолох болон шингэн хаягдлыг
цуглуулж, цэвэршүүлэн, эргүүлэн ашиглах ажлыг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлангууд, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан
арга зам, технологийн дагуу хэрэгжүүлж байна.
Хаягдал тосыг цуглуулан авах, аюулгүй байдалд хадгалах, эргүүлэн ашиглах асуудлыг
хамгийн сайн дадал болгон шийдвэрлэжээ.
Ахуйн болон хүнсний хаягдлыг дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах талаар туршилт,
судалгааны ажлууд хийгдсэн.
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, зориулалтын саванд хийдэг үйл ажиллагаа
төслийн дэвсгэр нутагт ажиллаж, амьдарч байгаа хүн бүрийн дадал зуршил болжээ.

7.8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Санал зөрөлдөөнтэй зүйлгүй.
7.9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
Аудитын гэрээний дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас хангасан бүхий л мэдээллийн
хугацаагүйгээр нууцлах үүрэгтэй бөгөөд нууцлалыг задруулснаас үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.
Түүнчлэн энэхүү тайланг хэвлэмэл болон дижитал хэлбэрээр захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн
бөгөөд аудиторт ямар нэг хэлбэрээр хадгалагдан үлдээгүй болно.
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