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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НИЙЦЛИЙН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ 

 

Удиртгал: 

“БОАД” ХХК болон “Оюу Толгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан PR#0023231438 дугаартай 

“Байгаль орчны аудитын ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний дагуу 2016 оны 10 сарын 20 өдрөөс эхлэн 

2016 оны 12 сарын 15-ны хооронд “Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн үйл ажиллагаанд 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй аудитын баг 
Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 101 зүйлийн дагуу БОНХСайдын 

2013 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн А-126 тоот тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны аудит 

хийх ерөнхий аргачлал” болон компанийн өөрийн боловсруулсан нарийвчилсан арга зүйг 
мөрдлөг болгон ажиллалаа. Аудитын үр дүнг үнэлэхдээ нийцэл, үл нийцэл, тодорхойгүй болон 

хугацаа болоогүй гэсэн 4 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 Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

үйл ажиллагаанд байгууллагуудын хооронд байгуулсан PR#0023231438 дугаартай гэрээний 

дагуу дараах үндсэн долоон чиглэлд байгаль орчны аудитыг гүйцэтгэв.  

1. Усан орчны менежмент  

2. Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын менежмент  

3. Хими болон аюултай бодисын менежмент  

4. Газрын менежмент, хөрсөн орчин  

5. Нөхөн сэргээлтийн менежмент 

6. Агаар орчин болон хийн ялгаруулалтын менежмент 

7. Хог хаягдлын менежмент  

Дээрх чиглэлүүдэд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт 

мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

Аудитын үйлчлүүлэгч:  

∼ “Оюу Толгой” ХХК  

 

Аудит хийлгэгч ба түүний оролцоо:  

Аудитын үйлчлүүлэгч ба хийлгэгч нь нэг хуулийн этгээд бөгөөд түүний оролцоо нь:  

∼ Холбогдох бичиг баримттай танилцуулах  

∼ Төсөл хэрэгжиж буй газар хүртэл газарчлах  

∼ Газар дээрх аудитын үед хөтөч хийх  

∼ Нээлт ба хаалтын хуралд оролцох  

∼ Үл нийцлийг зөвшилцөх  

∼ Амлалтын хугацааг хэлэлцэх  

∼ Аудитын үл нийцлийн биелэлтийг өөрсдийн дотоод хяналтаар гүйцэтгэх  

∼ Тайлан түгээх зэргээр хязгаарлагдсан.   
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Аудитын багийн ахлагч ба гишүүд:  

“БОАД” ХХК-ийн аудиторууд болон экспертүүдээс бүрдсэн 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй аудитын 

баг ажиллав. Үүнд:  

Хүснэгт 1. Байгаль орчны аудитын багийн бүрэлдэхүүн  

№ Овог, нэр Мэргэжил 
Эрдмийн 

зэрэг 
Ажилласан 

жил 

Албан 

тушаал 

Аудиторын 

гүйцэтгэх үүрэг 
Аудиторын 

гэрчилгээ 

1 О.Алтансүх 
Хүрээлэн буй 

орчин судлал 
PhD 17 

Ахлах  

аудитор  
Усан орчны менежмент 2013/001 

2 Б.Ганчимэг Гидрогеологи  MSc 20 Аудитор Гидрогеологи, гүний ус  2015/152 

3 Д.Даваадорж 
Газарзүй,  

хөрс судлал 
PhD 12 Аудитор 

Газар ашиглалт, хөрсөн орчны 

менежмент, нөхөн сэргээлт  
2013/026 

4 Б.Баярчимэг 
Байгаль 
ашиглалт, 
хяналт 

MSc 6 Аудитор Хог хаягдлын менежмент  2015/150 

5 Б.Баярмаа 
Химийн 

инженер 
PhD 24 Аудитор 

Хими болон аюултай бодисын 

менежмент  
2015/129 

6 У.Айбек Биологи PhD 23 Аудитор 
Биологийн олон янз байдал, 

дүйцүүлэн хамгаалал 
2015/113 

7 Б.Ариунсанаа 
Байгаль 
ашиглалт 

MSc 10 Аудитор 
Агаарын чанар, хий 

ялгаруулалтын менежмент 
2013/034 

8 Ц.Солонго 
Экологийн 

менежмент 
MSc 6 Аудитор Туслах ажилтан   2013/065 

 

Аудитын төрөл:  

∼ Байгаль орчны нийцлийн аудит  

∼ Байгаль орчны гүйцэтгэлийн аудит  

 

Байршил ба хугацаа:  

Дараах байршлуудад аудитын үйл ажиллагаа явагдав. Үүнд:  

∼ Аудит хийлгэгчийн хотын оффис  

∼ Төсөл хэрэгжиж буй газар буюу Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн талбай  

Аудитыг 2016 оны 10 сарын 20 өдрөөс эхлэн 2016 оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоног, газар 

дээрх аудитыг 2016 оны 11-р сарын 4 – 6 өдрүүдийн хооронд гүйцэтгэсэн.  

 

Аудитын хамрах хүрээ:  

1. Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног   

2. Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

3. Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

4. Объектын хувьд:  

Төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй цех, тасаг  

5. Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-
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10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.    

6. Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

 

Аудитад хамрагдаагүй хэсэг:  

Тус аудитад дараах зүйлс хамрагдаагүй.  

∼ Цаг хугацааны хувьд газар дээрх аудит хийснээс хойш хугацаанд болсон аливаа үйл 

ажиллагаа  

∼ Орон зайн хувьд уурхайгаас өөр газарт болсон аливаа үйл ажиллагаа  

∼ Бичиг баримтын хувьд гуравдагч этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын 

шалгуурт тооцоогүй.  

∼ Объектын хувьд уурхайн үндсэн болон туслах үйл ажиллагаанд хамааралгүй аливаа 

объект  

∼ Хууль тогтоомжийн хувьд 2016-10-01-ээс хойших аливаа хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, 

нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. Түүнчлэн хүчингүй болсон 

хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгоогүй.  

∼ Хуулийн этгээдийн хүрээнд үйлчлүүлэгчээс бусад этгээд хамаарахгүй, мөн 

үйлчлүүлэгчийн туслан гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч 

нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй.  

 

Аудитын төлөвлөгөө:  

Аудитыг дараах гурван үе шаттайгаар гүйцэтгэв.  

Хүснэгт 2. Байгаль орчны аудитын календарчилсан төлөвлөгөө 

 

 

Аудитын шалгуур:  

Нийт 612 шалгуур үзүүлэлтээр байгаль орчны аудитыг гүйцэтгэв. Эдгээрээс 379 нь төрийн 

бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, 

стандартад, 233 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  
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Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 1523 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан. Нийт 612 шалгуурыг 
цуглуулсан нотолгоонууд дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар 

үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    535   

~ Тодорхойгүй   19  

~ Хугацаа болоогүй 52  

~ Үл нийцэл  6   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 

Зураг 1. Байгаль орчны аудитын үнэлэмжийн бүтэц 

 

Санал зөрөлдөөн, саад бэрхшээл, тодорхой бус байдал:   

Ерөнхийдөө, байгаль орчны аудитын үед ямар нэгэн санал зөрөлдөөн, саад бэрхшээл, тодорхой 

бус байдал үүсээгүй.  

 

Аудитын дүгнэлт:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

байгаль орчны үйл ажиллагааны 96% нь үндэсний хууль тогтоомжид нийцтэй буюу 

гүйцэтгэлтэй байна. 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 1% байна. Тодорхойгүй буюу аудитын явцад 

хангалттай мэдээ баримт цуглаагүй, аудит хийлгэгч талаас нотлох баримтаар хангаагүй 

шалгууруудыг дараагийн төлөвлөгөөт аудит гүйцэтгэх хүртэл хугацаанд нийцэлтэй болгож 

залруулах боломжтой. 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. Монгол улсын Байгаль орчны хууль, дүрэм журам, стандартууд.  

2. 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.  
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3. 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.  

БОНХСайдын 2013 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн А-126 тоот тушаалаар батлагдсан “Байгаль 

орчны аудит хийх ерөнхий аргачлал”-ын дагуу дүгнэвэл:  

∼ Тухайн байгууллагын байгаль орчны  эерэг, сөрөг нөлөөлөл үр дагавар нь тухайн үед 

мөрдөж буй байгаль орчны хууль тогтоомж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 
байгаль орчны болон эрүүл ахуйн стандарт, норм, дүрэм, журмаар зөвшөөрсөн хэмжээтэй 

нийцэж, байгаль орчны менежментээ сайн хийж байгаа бөгөөд үйл ажиллагаагаа улам 

баталгаажуулах арга хэмжээ авах нь зүйтэй.  

“Оюу толгой” төслийн үл нийцэлтэй гэж үнэлэгдсэн шалгууруудыг тус компани өөрийн 

амлалтын хугацаанд залруулах боломжтой ба түүнийхээ биелэлтийг дотоод шалгалтаараа 

гаргаж, амлалтын биелэлтийн тайланг Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” 

хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 1-р заалтыг үндэслэн аудитын үйлчлүүлэгч аймаг, нийслэлийн 

байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.  

 

Ерөнхий зөвлөмж:  

Аудит хийгдсэн үндсэн 7 чиглэл тус бүрийн зөвлөмжүүд тайлангийн дараагийн бүлгүүдэд 

туссан бөгөөд “Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс дараагийн аудитыг 2018 онд хийлгэхдээ газар 

дээрх аудитын хугацаа болон оролцох аудиторуудын тоог өргөжүүлэх нь зүйтэй.  

 

Эргэн шалгалтын төлөвлөгөө:  

Байгаль орчны аудитын шалгуурын явцад үл нийцэлтэй гарсан үнэлэмжүүдийг засаж 

сайжруулах амлалтын хугацааг үйлчлүүлэгч, аудитын байгууллагатай зөвшилцөж, тогтоосон 

бөгөөд аудитын эргэн шалгалтыг үйлчлүүлэгч дотоодын хянан шалгалтаар гүйцэтгэж, 

биелэлтийг тооцохоор тохиролцов.  

 

Аудитын нууцлал:  

Байгаль орчны аудитын ёс зүй, хөндлөнгийн хараат бус байх, мөн үйлчлүүлэгчийн нууцыг 
дараагийн аудит хийх хүртэл хадгалах зарчмыг баримтлан аудитын үеийн мэдээлэл, тайлан, 

нотолгоо зэргийг гуравдагч этгээдэд танилцуулахгүй бөгөөд шүүхийн шийдвэрээр үйлчлүүлэгч 

талд мэдэгдсэний үндсэн дээр эсвэл уг мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр 

дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн 

мэдээллийг задруулна.  

 

Тайлан түгээлт:  

Байгаль орчны аудитын үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтлан аудитын тайланг зөвхөн 

үйлчлүүлэгч талд нэг хувь хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн. Уг тайланг цааш 

гуравдагч этгээдэд түгээх эсэхээ үйлчлүүлэгч өөрөө шийдэх эрхтэй.  

Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 1-р заалтыг 
үндэслэн аудитын үл нийцлийн биелэлтийн тайланг аудитын үйлчлүүлэгч аймаг, нийслэлийн 

байгаль орчны албанд хүргүүлнэ.  

 

Ахлах аудитор:   Очир овогтой Алтансүх 

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/001 

Огноо: 2016-12-15 
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1. УСАН ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд усан орчны 

асуудлыг хариуцан Очир овогтой Алтансүх, “Мөнх Мизу консалтинг” ХХК-ийн аудитор 

Б.Ганчимэг нар 2016 оны 10 сарын 20 өдрөөс эхлэн 2016 оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 

хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

усан орчны менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл 

нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног  
~ Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Ил уурхайн талбай  

o Гүний хоолойн худаг  
o Ханбогд сум  

o Ундайн гол  

o Малчдын гар худаг  

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  
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3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 187 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 169 шалгуур үзүүлэлтээр усан орчны 

аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 169 шалгуурын 129 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний 

хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 40 нь БОННҮ болон БОМТ-нд 

тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 300 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 131, 

газар дээрх аудитын явцад 152, аудит хийлгэгч байгууллагаас санал авах явцад нэмэлтээр 17 

нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор ангилан авч үзвэл:  

~ Тэмдэглэл   7 ширхэг 
~ Баримт бичиг  98 ширхэг  
~ Дуут бичлэг  0 ширхэг 
~ Асуулгын хуудас  0 ширхэг 
~ Ярилцлага   0 ширхэг 
~ Байршил   9 ширхэг 
~ Фото зураг   135 ширхэг 
~ Лабораторийн шинжилгээ 7 ширхэг 

~ Судалгааны үр дүн  44 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 2. Тахирмаг УМ-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  

 

5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 

зөвлөмж бичигдсэн.  

~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   

~ Хугацаа болоогүй Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  
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Нийт 169 шалгуурыг 300 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах 

байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    166  

~ Тодорхойгүй  1  

~ Хугацаа болоогүй   0 

~ Үл нийцэл    2   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 3. Тахирмаг УМ-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

 

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Нийт 169 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл: 

~ Их    0  

~ Дунд    0  

~ Бага   8 

~ Үгүй   161  

Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан 

ажиллах шаардлагатай.  

Байгаль орчны аудитын явцад дараах эрсдэлүүд ажиглагдлаа. Үүнд:  

1. Ахуйн бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж байгуулагдахаас өмнө саарал усны хаягдлын 

санд хуримтлуулдаг байсан ба цаашид уг санг ашиглахгүй гэж тооцсон боловч зохих 

журмын дагуу нөхөн сэргээлт хийгдээгүй.  

2. Гүний 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 

98%

1% 1%
Үнэлэмжийн хувь хэмжээ

Нийцэл

Тодорхойгүй

Хугацаа болоогүй

Үл нийцэл
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тул хашааны хаалган дээр байршуулсан анхааруулах бичгийн зэрэгцээ хамгаалалтын 

бүсүүдийг тогтоож, тэмдэгжүүлээгүй.  

3. Төслийн талбай доторх зарим нэг хяналтын цооногууд түгжээгүй.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

7. Зөвлөмж:  

Усан орчны менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:  

1. Байгалийн булаг шанд, задгайн усыг нөхөн сэргээхэд чиглэлд орон нутагтай хамтран 

ажиллах, үүндээ экосистемд түшиглэн дасан зохицох арга технологийг хэрэглэх  

2. Технологийн усан сангийн ууршилтыг багасгах үүднээс битүү эсвэл хагас битүү буюу 

нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан систем барьж болох эсэх талаар судалгаа 

явуулах  

3. Мониторингийн цэгүүдийг сонгосон шалгуур үзүүлэлтүүдийг тайланд тодорхой тусгах, 

байхгүй бол зохиох хэрэгтэй.  

4. Өмнө нь ашиглаж байсан саарал усан санг ашиглахгүй гэж тооцсон бол зохих журмын 

дагуу нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай.  

5. Гүний худгуудын хамгаалалтын бүсүүдийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх  

6. Төслийн талбай доторх бүх хяналтын цооногуудыг цоожтой болгох, тагийг доош бүрэн 

угалдаг болгох нь хэрэгтэй.  

7. Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн бохир ус дамжуулах шугам сүлжээний мониторингийн 

хөтөлбөр боловсруулж, мөрдөх  

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Усан орчны менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч байгууллага усан орчны 

хувьд 98% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

10. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

11. 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.  

 

 

 

Ахлах аудитор:   Очир овогтой Алтансүх 

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/001 

 

Огноо: 2016-12-15 

  



“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2016  
 

Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749 12/39 

2. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛЛЫН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд биологийн олон 

янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын асуудлыг хариуцан Улыкпан овогтой Айбек 2016 оны 10 

сарын 20 өдрөөс эхлэн 2016 оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт 

гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 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, Дайчингийн заган ой, Гүний усны хоолойн ус татах 

шугам хоолойн төслийн биологийн нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд 

гүйцэтгэсэн ажлуудыг хамруулан авч үзлээ.  
~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Оюу толгой төслийн талбай дахь бүтээн байгуулалтууд 

o Оюу толгой Гашуун сухайтын өндөр хүчдэлийн шугам 

o Оюу толгой Гашуун сухайтын хатуу хучилттай зам 

o Гүний усны хоолойгоос ус татах шугам хоолойн төсөл 

o Дайчингийн заган ойн дүйцүүлэн хамгаалал 

o Гүний усны хоолойн ус татам шугам хоолойн төслийн биологийн нөхөн 

сэргээлтийн ажил  

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 
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бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  

 

3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 8 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 92 шалгуур үзүүлэлтээр биологийн олон 

янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 92 шалгуурын 13 нь төрийн 

бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, 

стандартад, 79 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 240 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 119, 

газар дээрх аудитын явцад 121 нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор 

ангилан авч үзвэл:  

~ Фото зураг   68 ширхэг 
~ Судалгааны үр дүн  172 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 4. Тахирмаг БТ-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  

 

5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 

зөвлөмж бичигдсэн.  

~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   

~ Хугацаа болоогүй Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  
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Нийт 92 шалгуурыг 240 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах 

байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    62  

~ Тодорхойгүй  6  

~ Хугацаа болоогүй   24 

~ Үл нийцэл    0   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 5. Тахирмаг БТ-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

 

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Аудитаар үл нийцэлтэй гэж үнэлэгдсэн шалгуур гараагүй тул эрсдэлтэй зүйл үгүй. Гагцхүү 

хугацаа болоогүй, тодорхойгүй гэж үнэлэгдсэн шалгуурууд нэлээд бий.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

7. Зөвлөмж:  

Нийт 92 шалгуураар үнэлснээс БТ2.48, БТ2.52, БТ2.53, БТ2.54, БТ2.69, БТ2.72 гэсэн 6 

шалгуурыг тодорхойгүй хэмээн үнэлсэн. Үүнээс гурван шалгуур болох БТ2.52, БТ2.53, БТ2.54 

шалгуурууд нь бүгд Цагаан хаднаас Гашуун сухайт боомт чиглэлийн авто зам барих төсөлд 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 2014 онд ЖЭМР ХХК хийж 

гүйцэтгэжээ. Тус үнэлгээний ажлын тайлангийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 

хэмжээний урьдчилсан зөвлөмжид тусгагдсан ховор, нэн ховор ургамлуудыг болон Хайласыг 
шаардлагатай үед мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдэн, тэдний заавар зөвлөмжийн дагуу 

нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг тухай бүрд зохион байгуулж байх гэж зөвлөсөн байна. Гэсэн хэдий 

ч, энэхүү үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны 
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хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлангуудад дурдагдсангүй. Тиймээс уг 
шалгууруудыг тодорхойгүй хэмээн үзлээ. 

1. 2012 оны 5-р сарын 17-ны өдрийн хуулиар шинэчлэгдэн найруулагдсан байгаль орчны 

багц хуулийн дагууд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101 -д заасныг үндэслэн 

байгалийн нөөц баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага, 

аж ахуйн нэгжид 2 жил тутамд байгаль орчны аудит хийнэ. Байгаль орчны аудит нь 

тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа одоогоор хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Монгол 

улсын хуулийн хүрээнд явагдаж буй эсэхийг хууль эрхзүйн 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. Уг аудитын 

явцад тухайн шалгуур шинжийн биелэлтийг дүгнэх баримт нотолгоо олдоогүй, эсхүл 

бүрхэг тохиолдолд тодорхойгүй хэмээн үнэлэхээс аргагүй. 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 тов тодорхой тусгаж байх зайлшгүй 

шаардлагатай. Энэ тохиолдолд зам ашиглалтад орсон хэдий ч, Зон 3-т өрнөсөн ажлын 

мэдээ баримт тайлангуудад огт дурдагдаагүйгээс тодорхойгүй хэмээн үнэлэгдэхэд 

хүрсэн байна. Цаашид энэ талаар анхаарч ажиллах шаардлагатай. 

2. БТ2.48, БТ2.72 гэх байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хоёр 

тайланд дурдагдсан ижил заалтыг тодорхойгүй хэмээн үнэлсэн. Энэ нь Оюу толгойн 

үйл ажиллагааны улмаас устахад хүрч буй ургамлын зүйлийг хамгаалах үүднээс Ундай 

голын эх, Хүрэн толгойн голыг төслийн тусгай хамгаалалтад авах тухай заалт юм. Уг 
заалт хэдийгээр байж болох ч, логик болон эрхзүйн орчин нь тодорхойгүй. Улсын 

тусгай хамгаалалттай газар л гэж байдаг. Хамгаалах үндэслэл, шаардлагыг тусгасан 

төсөл боловсруулж, бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн Засгийн 

газрын хуралдаанаар оруулж эцэст нь Улсын их хурлаар батлуулснаар улсын тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт ордог. Гэтэл төслийн тусгай хамгаалалтад авна гэдэг нь юу 

гэсэн утга вэ. Уул уурхай, ашигт малтмал олборлох, боловсруулах, үйлдвэрлэл явуулах 

төсөл өөртөө төслийн тусгай хамгаалалттай газар нутагтай байдаг уу. Олон улсын уул 

уурхайн үйлдвэрлэлийн туршлагад ийм зүйл байдаг эсэх, байдаг бол эрхзүйн орчин нь 

юу болох, манайд хэрхэн өөриймшүүлж болох чиглэлээр багахан судалгаа хийх нь зүй 

болов уу. Хэрэв ийм туршлага үгүй бол судалгааныхаа үр дүнг дурдаад биелүүлэх 

боломжгүй гэдгээ тодорхой тайлбартайгаар байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөртөө тусгах нь зүйтэй. 

3. БТ2.69 -р заалтыг тодорхойгүй хэмээн үнэлсэн. Энэ нь төслийн нөлөөллийн цар 

хүрээгээр орчны менежментийн бүсийг тогтоож, бүс бүрд тохирсон хамгааллын 

ялгавартай арга хэмжээ төлөвлөх тухай заалт юм. Уг заалт хэдийгээр байж болох ч 

логик, эрхзүйн орчин тодорхойгүй. Тиймээс олон улсын уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 

туршлага, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль эрхзүйн орчны хүрээнд 

ийм аргачлал байдаг эсэхийг судалж, хүрсэн үр дүнгээ байгаль орчныг хамгаалах 

төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийн тайландаа тусгах нь 

зүйтэй. 

Эцэст нь дурдахад, дээрх заалтууд нь уул уурхайн үйлдвэрлэлд түгээмэл хэрэглэгддэг эсэх нь 

бүрхэг, мөн дийлэнх заалтын хувьд байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийн тайланд тусгагдаагүйн улмаас тодорхойгүй хэмээн 

үнэлэгдэхэд хүрсэн байна. Тиймээс цаашид аливаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
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нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл, эрсдэл, тэдгээрийг 
бууруулах, арилгах арга хэмжээний зөвлөмжийн хэсгийг нь сайтар нягталж, зүй зохистой 

эсэхийг нь шалган, тайлан хүлээж авах хурал дээр тухайн эргэлзээтэй зөвлөмж бүр дээр 

тодруулга, асуулгын өргөн хэмжээний хэлэлцүүлэг өрнүүлж, уг зөвлөмжийг хүлээн авах олон 

улсын туршлага, эрхзүйн орчин нь юу байх талаар тайлбар баталгаа авсныхаа үндсэн дээр 

байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөртөө тусган 

ажиллаж байх шаардлагатай байна. Мөн нэгэнт уг зөвлөмжийг хүлээн авч биелүүлэх нь 

ойлгомжтой болсон бол авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгээ байгаль орчныг хамгаалах 

төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийн тайланд тодорхой дурдаж 

байх хэрэгтэй.  

Цаашид үйл ажиллагаандаа дараах зүйлсийг анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэж үзлээ. Үүнд:  

1. Ханбогд сум болон ойролцоох сумдын иргэд урьд хөршөөс харь зүйлийн мод, ургамал 

оруулж ирэн, тарих асуудалд анхаарч ажиллах 

2. Орон нутгийн иргэд болон малчдад харь зүйлийн талаарх ойлголтыг сургалт, 

сурталчилгааны ажилдаа тусгаж өгөх 

3. Нөхөн сэргээлт болон дүйцүүлэн хамгааллын асуудалдаа зөвхөн орон нутгийн мод сөөг, 
нэг болон олон наст ургамлыг ашиглаж байгаагаа үргэлжлүүлэх 

4. Төслийн объектуудад шувуудын үүрлэх боломжийг хязгаарлах 

5. Хоолны үлдэгдлийг булшлах үйл ажиллагааг сайжруулах  

6. Хоолны үлдэгдлийг хөрс, бордоо, амьтны тэжээл гэх мэт зүйлст дахин ашигладаг болох  

7. Ховор зүйлийн шавжийн судалгааг хийх 

8. Ургамал, амьтны судалгааг хийх тэдгээрийг хамгаалах, биологийн нөхөн сэргээлтийн 

ажил нь хүн хүч, мэргэжлийн боловсон хүчин шаардсан ажлууд байдаг. Оюу толгой 

ХХК-д ургамал, амьтныг асуудлыг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн тус бүр 

нэг хүн байгаа нь учир дутагдалтай санагдаж байна. Хэдийгээр энэ нь тус компанийн 

дотоод асуудал боловч  дээрх ажлуудыг чанартай, хяналттай гүйцэтгэхийн тулд цаашид 

мэргэжилтний тоог нэмэх шаардлага байгаа нь харагдаж байна.  

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч 

байгууллага биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын хувьд 100% (хугацаа болоогүй 

болон тодорхойгүй шалгууруудыг оролцуулан) нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг 
хүснэгтээс үзнэ үү.  

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 3 хөтөлбөр, 4 хууль, 1 стандарт мөн тухайн 

төсөлд хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлангуудад 

тусгагдсан нийт 92 шалгуураар биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын аудит 

хийхэд 62 нь нийцэлтэй, 24 нь хугацаа болоогүй, 6 нь тодорхойгүй хэмээн үнэлэгдэн, үл 

нийцэлтэй үнэлэмж гарсангүй.  

Оюу толгой төслийн биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын менежмент нь сайн 

төлөвлөгджээ. Байгаль орчны хэлтэс 2003 онд байгуулагдахын хамтаар амьтан, ургамлын 

мониторингийн судалгааг эхлүүлэн, төслийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор жилээс жилд 

өргөжин тэлж, өнөөгийн байдлаар Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь хамрах болсон 

байна. Судалгааны үр дүнг бодитой илрүүлэхийн тулд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 

ажилласан байна. Сүүлийн үед түгээмэл хэрэглэгдэж буй мониторингийн хээрийн судалгааны 

аргазүйг өргөнөөр ашиглан, газарзүйн мэдээллийн системд түшиглэсэн мэдээллийн бааз 
суурийг бий болгожээ.  
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд дурдагдсан 

зөвлөмжүүдийн заримыг биелүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй байгаа нь хоёр талтай байж болно. 

Нэгд тухайн зөвлөмжийг биелүүлэх ямар ч боломжгүй байх. Хоёрт уг зөвлөмжийг биелүүлэх 

биелүүлсэн хэдий ч байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний 
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хөтөлбөрийн тайландаа дурдаагүй орхисон, эсхүл илэрхийлсэн байдал нь ойлгомжгүй болсон 

байж болох юм. Иймд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 
хүлээж авахдаа түүнд дурдагдсан зөвлөмж бүрийг нарийн хэлэлцэж, биелэх боломжтой, 

боломжгүй, хугацаа шаардагдах, ямар арга зүйг ашиглах зэргээр нь тодорхой ангилан хүлээн 

авч, энэ талаараа байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрийн биелэлтийн тайландаа тусган өгч байх шаардлагатай байна.  

Учир нь, уг дүгнэлт байхгүй тохиолдолд аудит хийж буй шинжээч бүр байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгагдсан зөвлөмж бүрийг биелүүлсэн 

байх ёстой гэсэн байр сууринаас ханддаг. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээний тайлан 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 утгатай байж болох ба БОННҮ-ний тайланд 

дурдагдсан зөвлөмжийг биелүүлэхэд адил үүрэгтэй байна. 

 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Илт хязгаарласан, хориглосон зүйл гараагүй. Харин цөөнгүй тохиолдолд нотолгооны баримт 

бичиг олоход удсан, хугацаа алдсан зүйл бий. Тиймээс ирсэн, явсан баримт бичгийн ангилал, 

бүртгэл, хайлтын системийг улам боловсронгуй болгох шаардлагатай санагдсан. Учир нь, 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлангуудад нутгийн удирдлага, 

байгаль орчны хэлтэс, улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, нутгийн төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын иргэдтэй хамтран ажиллах тухай заалт байсан бөгөөд тухай бүрд хамтран 

ажилласан хэдий ч, уг хамтын ажиллагааны талаар харилцан солилцсон албан бичгийн олдоц 

хомс, гагцхүү байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 

биелэлтийн тайланд дурдагдсаныг л нотолгоо болгон авч байв. Уг нь тухайн  баримт бичиг, 
гэрээнүүд нь системтэйгээр хадгалагдсан байвал дараа, дараагийн байгаль орчны аудитын 

ажлын нотолгоонд нийцтэй байх болно.   

 

10. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Байгаль орчны аудиторын үнэлэмж, дүгнэлттэй санал зөрөлдсөн зүйл үгүй. Харин энд 

зайлшгүй дурдах ёстой нэг зүйл нь, дараа, дараагийн байгаль орчны аудиторуудын газар дээр 

ажиллах хоногийг хангалттай болгох тал дээр анхаарах нь зүйтэй юм. Учир нь, тухайн 

компанийн үйл ажиллагаа өргөн, бүтэц том тул цөөн хоногоор аудиторууд газар дээр ажиллах 

нь зарим талаар хүндрэлтэй байлаа. Оюу толгой компанийн 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 бодолцох шаардлагатай.   

 

11. 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:   Улыкпан овогтой Айбек  

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2015/113  

Огноо: 2016-12-15 
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3. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд химийн хорт 

болон аюултай бодисын асуудлыг хариуцан Бархүү овогтой Баярмаа 2016 оны 10 сарын 20 

өдрөөс эхлэн 2016 оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, 

дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах 

зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног  
~ Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Анхдагч бутлуур 

o Ил уурхайн талбай 

o Баяжуулах үйлдвэр 

o Дулааны цахилгаан станц 

o Говь засварын газар 

o Хаягдлын сан 

o Хаягдал ангилан ялгах болон Хогийн цэг 

o “Максам Эксплозивс” үйлдвэр 

o Ус савлах болон цэвэршүүлэх үйлдвэр 

o Зуурмагийн үйлдвэр 

o Хүнд даацын механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний хэсэг   
o Агуулах 

o Лаборатори  

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 



“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2016  
 

Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749 19/39 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  

 

3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 8 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 63 шалгуур үзүүлэлтээр химийн хорт болон 

аюултай бодисын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 63 шалгуурын 48 нь төрийн бодлого, үндэсний 

хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 15 нь 

БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 281 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 171, 

газар дээрх аудитын явцад 110 нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор 

ангилан авч үзвэл:  

~ Баримт бичиг   171 ширхэг  
~ Байршил    11 ширхэг 
~ Фото зураг    66 ширхэг 
~ Лабораторийн шинжилгээ  29 ширхэг 
~ Судалгааны үр дүн   4 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 6. Тахирмаг ММ-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  

 

5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 

зөвлөмж бичигдсэн.  
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~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   

~ Хугацаа болоогүй Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  

Нийт 63 шалгуурыг 281 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах 

байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    61  

~ Тодорхойгүй  2  

~ Хугацаа болоогүй   0 

~ Үл нийцэл    0   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 7. Тахирмаг ММ-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

 

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Нийт 169 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл: 

~ Их    0  

~ Дунд    0  

~ Бага   2 

~ Үгүй   61  

Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан 

ажиллах шаардлагатай.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  
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7. Зөвлөмж:  

Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг 
өгч байна. Үүнд:  

1. Болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааварчилгааг 
нутаг дэвсгэрийнхээ байгаль орчны болон эрүүл ахуйн улсын байцаагч, онцгой  

байдлын газар, хэлтсээр батлуулж байх; 

2. 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; 

3. Агаар, ус, хөрсний чанарын шинжилгээний дүнг БОМТ-ний дагуу Орчны хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөртэй уялдуулан тайлагнаж, лабораторийн шинжилгээг БОМТ-

ний биелэлтийн тайланд хавсаргаж байх;  

4. Аудитын явцад үл нийцэл гараагүй ч цаашид байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч 

болзошгүй аюул, эрсдэлийг үргэлж урьдчилан сэргийлж хянаж байх; 

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч 

байгууллага химийн хорт болон аюултай бодисын хувьд 100% (тодорхойгүй шалгуурын 

оролцуулав) нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

Аудит хийх явцад эхний үед холбогдох бичиг баримтай хотын оффист танилцсан бөгөөд 2016 

оны 11-р сарын 4-6 хугацаанд сайт дээр очиж танилцлаа. Энэ удаагийн аудит нь өмнөх 2014 

оны аудитын үл нийцэлд үнэлгээ өгөх талд дээр илүү түлхүү анхаарч ажилласан болно. 

Ажиглалтын байдлаас харахад өмнөх аудитаар гарч байсан үл нийцлүүд бүрэн арилсан байгаа 

нь “ОТ” ХХК нь байгаль орчныг хамгаалах, химийн хортой болон аюултай бодисын байгаль 

орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг багасгахад өндөр ач холбогдол өгөн ажиллаж байгаа нь 

харагдаж байлаа. Ялангуяа химийн бодис хадгалах агуулах нь стандартын шаардлага хангаж 

байгаа нь илүү нийцэлтэй хадгалалт, тээвэрлэлтийн явцад хөрс, агаар, ус бохирдох эрсдэл бага 

байна гэж дүгнэж байна.   

 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитыг гүйцэтгэх явцад аливаа нэгэн хязгаарлалт, хориг саад байхгүй байсан ба ямар нэгэн үл 

ойлголцол үүссэн, хязгаарлалт гараагүй болно. Сайтад байх хугацаанд төслийн үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа бүх газраар орж танилцан ажиглалт хийсэн болно. Энэхүү боломжийг нарийн 

зохицуулалт, төлөвлөгөө гарган ажлын уялдааг зөв зохицуулсан хөтчийн сайн ажиллагааны 

илрэл гэж үзэж байна.   
 

10. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

11. 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:   Бархүү овогтой Баярмаа  

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2015/129 

 

Огноо: 2016-12-15 
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4. ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ, ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд газрын 

менежмент, хөрсний чанарын асуудлыг хариуцан Даваасүрэн овогтой Даваадорж 2016 оны 10 

сарын 20 өдрөөс эхлэн 2016 оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

газрын менежмент, хөрсний чанарын чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын 

зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног  
~ Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Хог хаягдлын менежментийн төв 

o Хаягдлын далан 

o Хүдрийн агуулах 

o Саарал ус цуглуулах сав 

o Хаягдал чулуулгийн овоолго 

o Үржил шимт хөрсний овоолго 

o Говь засварын төв 

o Хүнд машин, механизмын засварын төв 

o Дахин боловсруулах хог хаягдлын цэг 
o Оюут кемп 

o Манлай кемп 

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 
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бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  

 

3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 37 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 46 шалгуур үзүүлэлтээр газрын 

менежмент, хөрсний чанарын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 46 шалгуурын 27 нь төрийн бодлого, 

үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 

19 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 127 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 93, 

газар дээрх аудитын явцад 25, аудит хийлгэгч байгууллагаас санал авах явцад нэмэлтээр 9 

нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор ангилан авч үзвэл:  

~ Тэмдэглэл   20 ширхэг 
~ Баримт бичиг  20 ширхэг  
~ Дуут бичлэг  0 ширхэг 
~ Асуулгын хуудас  0 ширхэг 
~ Ярилцлага   20 ширхэг 
~ Байршил   25 ширхэг 
~ Фото зураг   30 ширхэг 
~ Лабораторийн шинжилгээ 15 ширхэг 

~ Судалгааны үр дүн  10 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 8. Тахирмаг ГМ-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  

 

5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 
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зөвлөмж бичигдсэн.  

~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   

~ Хугацаа болоогүй Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  

Нийт 46 шалгуурыг 127 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах 

байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    46  

~ Тодорхойгүй  0  

~ Хугацаа болоогүй   0  

~ Үл нийцэл    0   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 9. Тахирмаг ГМ-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

 

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Нийт 46 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл: 

~ Их    0  

~ Дунд    0  

~ Бага   46  

~ Үгүй   0  

Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан 

ажиллах шаардлагатай.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  
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7. Зөвлөмж:  

Газрын менежмент, хөрсний чанарын менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжийг өгч 

байна. Үүнд:  

1. Нефтийн бүтээгдэхүүн, шатах тослох материал нь агаарт тогтворгүй, хялбар задралт 

ордог химийн нэгдлүүдийг агуулдаг учир хадгалах болон зөөхөд нарийвчилсан дүрэм, 

журам баримтлан ажиллах шаардлагатай байдаг. Иймд шатах тослох материалыг ачих 

буулгах талбайд асгаралт үүсэхээс хянах ажлыг тодорхой давтамжаар хийж, бүртгэл, 

тэмдэглэл хөтөлж байх нь мониторингийн хэмжилтийг бодит болгоно. 

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Газрын менежмент, хөрсний чанарын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч 

байгууллага газрын менежмент, хөрсний чанарын хувьд 100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. 

Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

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.  

 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

10. 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.   

 

11. 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  
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5. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд нөхөн 

сэргээлтийн асуудлыг хариуцан Даваасүрэн овогтой Даваадорж 2016 оны 10 сарын 20 өдрөөс 
эхлэн 2016 оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

нөхөн сэргээлтийн менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын 

зэрэгцээ үл нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног  
~ Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Хог хаягдлын менежментийн төв 

o Хаягдлын далан 

o Саарал ус цуглуулах сав 

o Үржил шимт хөрсний овоолго 

o Оюут кемп 

o Манлай кемп  

o Гүний хоолойн худаг  

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  
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Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  

 

3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 37 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 52 шалгуур үзүүлэлтээр нөхөн 

сэргээлтийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 52 шалгуурын 40 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, 

үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 12 нь БОННҮ болон 

БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 93 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 40, 

газар дээрх аудитын явцад 35, аудит хийлгэгч байгууллагаас санал авах явцад нэмэлтээр 18 

нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор ангилан авч үзвэл:  

~ Тэмдэглэл    7 ширхэг 
~ Баримт бичиг   10 ширхэг  
~ Дуут бичлэг   0 ширхэг 
~ Асуулгын хуудас   0 ширхэг 
~ Ярилцлага    10 ширхэг 
~ Байршил    16 ширхэг 
~ Фото зураг    25 ширхэг 
~ Лабораторийн шинжилгээ  12 ширхэг 
~ Судалгааны үр дүн   15 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 10. Тахирмаг НС-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  

 

5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 

зөвлөмж бичигдсэн.  

~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   
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~ Хугацаа болоогүй Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  

Нийт 52 шалгуурыг 93 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар 

үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    49  

~ Тодорхойгүй  0  

~ Хугацаа болоогүй   3 

~ Үл нийцэл    0   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 11. Тахирмаг НС-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

 

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Нийт 169 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл: 

~ Их    0  

~ Дунд    0  

~ Бага   8 

~ Үгүй   161  

Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан 

ажиллах шаардлагатай.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  
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7. Зөвлөмж:  

Нөхөн сэргээлтийн менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:  

1. Оюу Толгой төслийн уурхайн талбайн мониторингийн цэг болон өнгөн хөрсний 

овоолгоос тогтмол хугацаанд хөрсний дээжлэлт гүйцэтгэн, ШУА-ийн харьяа Газарзүй-

Геоэкологийн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторид үржил шим, хүнд элементийн 

шинжилгээ хийлгэдэг бөгөөд хөрсний дээжийн захиалгын хуудас, шинжилгээний хариу 

зэргийг нотолгоонд хамруулаагүй. БОМТ-ийн биелэлтийн тайлан -2015 оны Өнгөн 

хөрсний хяналт, шинжилгээ бүлэгт хими, физик шинж чанар, биологийн шинжилгээний 

хариуг тодорхой оруулсан байна. Харин хүнд элемент болон цацраг идэвхт элементийн 

агууламж, тархалт үнэлгээний мэдээлэл хомс байгаа тул цаашид энэ чиглэлийн 

мэдээллийн боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх, олон нийтэд үнэн зөв бодит мэдээлэл хүргэх 

тал дээр анхаарах шаардлагатай.  

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Нөхөн сэргээлтийн менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч байгууллага нөхөн 

сэргээлтийн хувьд 100% (хугацаа болоогүй шалгууруудыг оролцуулав) нийцэлтэй буюу маш 

сайн байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

Оюу Толгой ХХК-ийн төслийн талбайд Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хууль 

тогтоомж, стандартуудаас гадна хөрөнгө оруулагчдын стандарт шаардлагуудыг мөрддөг тул 

нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг хангалттай байна гэж үзэв.  

 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

10. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

11. 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: 2016-12-15 
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6. АГААР ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд агаар орчны 

асуудлыг хариуцан Бат-Эрдэнэ овогтой Ариунсанаа 2016 оны 10 сарын 20 өдрөөс эхлэн 2016 

оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

агаар орчны менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл 

нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног  
~ Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Ил уурхайн талбай 

o Дулааны цахилгаан станц 

o Нүүрсний агуулах 

o Уурын зуухнууд 

o Баяжуулах үйлдвэр 

o Засварын газар 

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 

хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  
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3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 15 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 78 шалгуур үзүүлэлтээр агаар орчны 

аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 78 шалгуурын 37 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний 

хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 41 нь БОННҮ болон БОМТ-нд 

тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 143 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 116, 

газар дээрх аудитын явцад 19, аудит хийлгэгч байгууллагаас санал авах явцад нэмэлтээр 8 

нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор ангилан авч үзвэл:  

~ Тэмдэглэл   0 ширхэг 
~ Баримт бичиг  28 ширхэг  
~ Дуут бичлэг  0 ширхэг 
~ Асуулгын хуудас  0 ширхэг 
~ Ярилцлага   0 ширхэг 
~ Байршил   0 ширхэг 
~ Фото зураг   115 ширхэг 
~ Лабораторийн шинжилгээ 9 ширхэг 

~ Судалгааны үр дүн  13 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 12. Тахирмаг АМ-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  

 

5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 

зөвлөмж бичигдсэн.  

~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   

~ Хугацаа болоогүй Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  

Нийт 78 шалгуурыг 143 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах 

байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  
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~ Нийцэл    46  

~ Тодорхойгүй  5  

~ Хугацаа болоогүй   23 

~ Үл нийцэл    3   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 13. Тахирмаг АМ-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Нийт 78 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл: 

~ Их    0  

~ Дунд    2  

~ Бага   3  

~ Үгүй   73  

Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан 

ажиллах шаардлагатай.  

Байгаль орчны аудитын явцад дараах эрсдэлүүд ажиглагдлаа. Үүнд:  

1.  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.  

2. 2014 оны  Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дүгнэлттэй танилцлаа. Тайлан тамга, 

гүйцэтгэгчийн гарын үсэггүй байгаа учир баталгаажсан нотолгоо болж чадахгүй болно.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

7. Зөвлөмж:  

Агаар орчны менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:  

1. Татварын ерөнхий газрын даргын 2011 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 336 дугаар 

тушаалын 1 дүгээр хавсралтад тусгасан  Маягт ТТ-24(3)-ын дагуу бөглөж Өмнөговь 

аймгийн татварын албанд төлнө.  
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2. 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 

УАӨҮХ-ийн хэрэгжилтийн хангах, Оюу толгой төслийн эдийн засгийг хэмнэх зэрэг 
өндөр ач холбогдолтой.  

3. Сэргээгдэх эрчим хүчийг үйл ажиллагаандаа ашиглахаар төлөвлөж зохих ажлуудыг 
эхлүүлсэн нь сайн байна. Уурхайн бүсэд автозам, 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 дуурайлал болохуйц өндөр ач холбогдолтой юм.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Агаар орчны менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч байгууллага агаар орчны 

хувьд 94% (тодорхойгүй болон хугацаа болоогүй шалгууруудыг оролцуулав) нийцэлтэй буюу 

сайн байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

∼ Оюу Толгойн ХХК-ийн Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа нь дээр дурдсан 15 хууль 

эрхзүйн баримт бичигт нийцэл болон хугацаа болоогүй 90 хувь, үл нийцэл болон 

тодорхойгүй байдал нь 10 хувьтай байна. 2016 онд батлагдсан БОННҮ-ий шалгуурыг 
хугацаа болоогүй гэж дүгнэсэн бөгөөд байгууллагын үйл ажиллагааны нийцлийн 

үнэлэмжид сөргөөр нөлөөлөхгүй болно.  

∼ Үл нийцэл болон тодорхойгүйгээр үнэлэгдсэн шалгуурууд нь холбогдох бичиг баримтын 

бүрдэл дутуу байдлаас үүсэлтэй байгаа нь тус аж ахуй нэгж амлалтын хугацаандаа 

биелүүлэх боломжтой үл нийцлүүд байна. 

∼ Агаар орчны чанар, агаар мандал дахь хийн ялгаруулалтын менежментийн чиглэлд нийцэл 

90 хувь байгаа нь Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаа нь үйл ажиллагааг хязгаарлахуйц 

зөрчилгүй явагдаж байна. 

∼ Оюу толгой ХХК-ийн дээрх үл нийцэл болон тодорхойгүйгээр үнэлэгдсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг биелүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. 

 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Тус аудитын ажлыг хийх явцад газар дээрх аудитыг хийх үед хүний тоо хязгаарлаж улмаар 

газар руу явах боломж олдоогүй нь аудитын ажлын гүйцэтгэлийн чанар, шалгуурын 

үнэлэмжийг тогтоох зэрэгт маш их бэрхшээл болж байна.   

 

10. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

11. 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:   Бат-Эрдэнэ овогтой Ариунсанаа 

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/034 

Огноо: 2016-12-15 
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7. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН АУДИТ 

 

“БОАД” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу 

толгой” төслийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн байгаль орчны аудитын ажилд хог хаягдлын 

асуудлыг хариуцан Баярсайхан овогтой Баярчимэг 2016 оны 10 сарын 20 өдрөөс эхлэн 2016 

оны 12 сарын 15 хүртэл нийт 55 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын зорилго:  

“Оюу толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн 

хог хаягдлын менежментийн чиглэлд байгаль орчны аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл 

нийцсэн шалгуурт мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах зорилготой.  

 

2. Аудитын хамрах хүрээ:  

~ Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 55 хоног  
~ Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

~ Бичиг баримтын хувьд:  

Үйлчлүүлэгч байгууллагаас хангасан бичиг баримтуудын хүрээнд ажилласан. Гуравдагч 

этгээдээс бичиг баримт аваагүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцоогүй.  

~ Объектын хувьд:  

o Ил уурхайн талбай 

o Суудлын машины засварын газар 

o Хүнд даацын машины засварын газар 

o Дулааны станц 

o Дизель станц 

o Баяжуулах үйлдвэр 

o Хаягдлын сан 

o Эрдсийн хаягдлын овоолго 

o Ил уурхайн хүдрийн овоолго 

o Хүдэр анхлан бутлах газар 

o Хаягдлын удирдлагын төв 

o Хог хаягдал түр хадгалах цэг 

o Барилгын болон идэвхгүй хог хаягдлын цэг 
o M-Oil ХХК-ны тосны агуулах 

o Тэсрэх бодисын Maxam үйлдвэр 

o Ресторан 

o Ажилчдын суурин 

o Хаягдал усны сан 

o Дайрганы орд 

~ Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомж болон стандартыг аудитын шалгуур тогтооход ашиглана. 

Тус төслийн хүрээнд 2014 оны 8-р сард эхний байгаль орчны аудит орж, тухайн үед хууль 

тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 2012-07-01-ээс 2014-07-

01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн хамрах хүрээг 2016-

10-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2016-10-01-ээс хойших аливаа 

хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт хамаарахгүй. 

Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур болгохгүй. 

Аудит хийлгэгч байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг тухайн үед хүчин төгөлдөр байсан 
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хууль тогтоомжтой харьцуулах ба үйл ажиллагааг хийснээс хойш бий болсон хууль 

тогтоомжийн шалгууртай харьцуулж үнэлэмжийг гаргахгүй.   

~ Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн үйлчлүүлэгч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган 

нийлүүлэгч, бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгээгүй. Өөрөөр 

хэлбэл, үйлчлүүлэгч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгчид 

нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гэрээ, бичиг баримтын бүрдэл, нийлүүлсэн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзсэн. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл 

илэрвэл түүнийг цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийгээгүй, зөвхөн үл нийцлийг 
тайландаа тусгаж, түүнд аудит хийлгэхийг зөвлөмж хэлбэрээр бичнэ.  

Дээр дурдсанаас бусад цаг хугацаа, орон зай, бичиг баримт, объект, хууль тогтоомж, хуулийн 

этгээд энэ аудитад хамрагдаагүй болно.  

 

3. Аудитын шалгуур:  

Нийт 11 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 112 шалгуур үзүүлэлтээр хог хаягдлын 

аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 112 шалгуурын 85 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний 

хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 27 нь БОННҮ болон БОМТ-нд 

тусгалаа олсон байна.  

 

4. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 339 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав. Үүнээс бичиг баримтын судалгааны явцад 245, 

газар дээрх аудитын явцад 90, аудит хийлгэгч байгууллагаас санал авах явцад нэмэлтээр 4 

нотолгоог бүрдүүлсэн. Нийт нотолгоог давхардсан тоогоор ангилан авч үзвэл:  

~ Тэмдэглэл   7 ширхэг 
~ Баримт бичиг  151 ширхэг  
~ Байршил   9 ширхэг 
~ Фото зураг   150 ширхэг 
~ Лабораторийн шинжилгээ 6 ширхэг 

~ Судалгааны үр дүн  56 ширхэг багтана.  

Дээрх нотолгоонуудыг энэхүү тайланд хавсаргав. Нотолгоонуудыг бүтцээр харуулбал:  

 
Зураг 14. Тахирмаг ХМ-1: Аудитын үед цуглуулсан нотолгооны тоо  
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5. Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах дөрвөн 

хэлбэрээр илэрхийлэв.  

~ Нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулах 

зөвлөмж бичигдсэн.  

~ Тодорхойгүй Аливаа мэдээлэл дутуугаас тухайн шалгуурыг үнэлэх боломжгүй.  

Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.   

~ Хугацаа болоогүй  Шалгуурыг гүйцэтгэх хугацаа болоогүй. Ирээдүйд хийгдэх ажлууд тул  

зөвхөн тайлбар бичсэн.   

~ Үл нийцэл  Аудитын шалгуурыг хангаагүй. Цаашид сайжруулах зөвлөмж бичигдсэн.  

Нийт 112 шалгуурыг 339 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах 

байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    104  

~ Тодорхойгүй  5  

~ Хугацаа болоогүй   2 

~ Үл нийцэл    1   

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 
Зураг 15. Тахирмаг ХМ-2: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

6. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах, хүрээлэн буй орчны 

байгалийн бүрдэл хэсгүүд, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээ буюу шаардлагуудыг тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч биелүүлээгүйгээс аливаа эрсдэл үүсэх 

бөгөөд үүнээс улбаалан ХХАА, орчны эрүүл ахуй, байгаль орчин бохирдож, доройтох ба 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Эрсдэлийг үнэлэхдээ дараа хэлбэрүүдийг ашиглав.  

~ Их  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  
~ Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  
~ Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд  

учирч болох эрсдэл бага.  

Нийт 169 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл: 

~ Их    1  

~ Дунд    14  

~ Бага   6 

~ Үгүй   91  
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Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан 

ажиллах шаардлагатай.  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

7. Зөвлөмж:  

Хог хаягдлын менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:  

1. 2014 оны аудитын зөвлөмжөөр өгсөн “ОТ ХХК-ний “Эрдсийн бус хог хаягдлын 

удирдлагын төлөвлөгөө”-нд тодотгол хийх, хог хаягдлын бүртгэл хөтлөх, тайлан, мэдээ 
гаргах ажилтныг тодорхой болгох, төлөвлөгөөний 4.1-д байгаа эрх зүйн баримт бичгийн 

жагсаалтад БОНХС-ын 2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А-116 тоот тушаалын 

хавсралтаар баталсан журмыг оруулах” арга хэмжээ авч ажиллах  

2. ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын  311-р тогтоол ААНБҮАДХШЗБНЖ дагуу дотоод хяналтын 

нэгжтэй байхаар заасан байдаг. Үүний дагуу одоо байгаа дотоод хяналтын нэгжээ “Аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

нийтлэг журам”-ын дагуу зохион байгуулалтад оруулж, журам баталж мөрдөх  

3. Шатаах зуухнаас гарч байгаа үнс, бусад үлдэгдэлд лабораторийн шинжилгээ хийлгэж, 

ландфиллд хийж, булж устгах нь аюулгүй болохыг баталгаажуулах  

4. Шатаах зуух, хог хаягдал булшлах талбай, ялгарлын ус ууршуулах сан зэргээс үүсэж 

болзошгүй хорт нэгдлээр агаар бохирдож улмаар салхины чиглэл, хурдаас хамааран 

ургамлын нөмрөгт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  Шатаах зуухнаас ялгарах утаанд хүнд 

металлууд (Cd, Hg, Pb), диоксин ба фуранууд агуулагдах ба зуухны хөнгөн үнс болон 

ёроолын үнсэнд эдгээр бохирдуулагчийн агууламж харьцангуй их байдаг ба  

бохирдуулагчид нь хөрс, ус, агаар болон хоол хүнсээр (ялангуяа диоксин болон 

фуранууд) дамжин хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд дам байдлаар сөрөг 
нөлөөлөл учруулж болзошгүй.  

5. Хог булшлах талбайн хий гадагшлуулах хоолойгоос ялгарч буй хийд зориулалтын 

багаж төхөөрөмжөөр хэмжилт судалгааны ажлыг нэн яаралтай хийж ямар хэмжээний 

ямар төрлийн хий ямар хэмжээтэй ялгарч байгааг тодорхойлох мөн зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнээс их байх тохиолдолд зохих арга хэмжээг авч ажиллах  

 

8. Аудитын дүгнэлт:  

Хог хаягдлын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч байгууллага усан орчны 

хувьд 99% (хугацаа болоогүй болон тодорхойгүй шалгууруудыг тооцов) нийцэлтэй буюу маш 

сайн байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

1. “Оюу толгой” ХХК нь 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. 
2. Химийн хортой болон аюултай бодис, тос, тосолгооны материал асгарсан тохиолдолд 

нэн тэргүүнд гадаад орчин, хөрсөнд тархах, нэвчин орохоос хамгаалсан 

байгууламжуудыг би 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. 
3. Хог хаягдлын удирдлагын баримт бичгүүдийг боловсруулан баталж, түүнийг 

хэрэгжүүлэх хэлтэс, албан тушаалтны үүргийг тодорхой болгосон байна. 



“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2016  
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4. 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. 

5. Хаягдал тосыг цуглуулан авах, аюулгүй байдалд хадгалах, эргүүлэн ашиглах асуудлыг 
хамгийн сайн дадал болгон шийдвэрлэжээ. 

6. Ахуйн болон хүнсний хаягдлыг дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах талаар туршилт, 

судалгаа, туршилтын ажлууд хийгдэж байна. 
7. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, зориулалтын саванд хийдэг үйл 

ажиллагаа төслийн дэвсгэр нутагт ажиллаж, амьдарч байгаа хүн бүрийн дадал зуршил 

болжээ. 
 

9. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

1. Одоогийн байдлаар шатаах зуухны яндангаас гарч байгаа утаанд  сар бүр хэмжилт хийж 

байгаа ба хог булшлах талбайн хий ялгаруулах хоолойнд ямар нэг хэмжилт судалгааны 

ажил хийгдээгүй байна.  

2. Ууршуулалтын санд хуримтлагдаж буй шингэн хаягдлын найрлага, хор аюулын талаар 

одоогоор ямар нэгэн мэдээ баримт байхгүй тодорхойгүй байна.   

 

10. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

11. 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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