Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллагууд

Танилцсан:
“Оюу Толгой” ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн удирдлагын тогтолцоо
хариуцсан менежер
Г.Баттулга
Гүйцэтгэсэн:
“БОАД” ХХК-ийн захирал

О.Алтансүх

Улаанбаатар хот
2018 он

“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2018

2/28

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

“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2018

Товч мэдээлэл:
Төслийн нэр:

“Оюу толгой” уурхай

Байршил:

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум

Гэрээ:

PR#3103504501

Бичиг баримт:

Байгаль орчны төлөвлөгөөт аудит - 2018

Бэлтгэсэн:

“БОАД” ХХК

Бэлтгэсэн огноо:

2018 оны 12 дугаар сар 26

Хянасан:

Байгаль орчны ахлах аудитор, доктор О.Алтансүх

Судлаачид:

Агаар орчны аудит

Б.Ариунсанаа

Биологийн олон янз байдлын аудит

Ч.Оюундарь

Хөрсөн орчин, нөхөн сэргээлтийн аудит

Д.Даваадорж

Усан орчны аудит

О.Алтансүх

Хими болон аюултай бодисын аудит

Б.Баярмаа

Хог хаягдлын аудит

Н.Оюунчимэг

Бичиг баримтын өөрчлөлтийн тэмдэглэл
Хувилбар

Огноо

Өөрчлөх шалтгаан

1

2018-11-30

Анхны хувилбар

2

ОТ-оос ирсэн нэмэлт
2018-12-15
материал, санал

3

2018-12-30

ОТ-оос ирсэн нэмэлт
материал, санал

Өөрчлөлт
Аудитын чиглэл бүрд нэмэлт
материалын дагуу үнэлэмжид
өөрчлөлт орсон.
Аудитын чиглэл бүрд нэмэлт
материалын дагуу үнэлэмжид
өөрчлөлт орсон.

Өөрчлөлтийн
хувь

10%

1%

Нууцлал:
Байгаль орчны аудитын энэхүү тайлан нь “Оюу толгой” ХХК-ийн өмч бөгөөд бусдад задруулах, түгээх,
шилжүүлэх нь “Оюу толгой” ХХК-ийн эрхийн асуудал юм.
Байгаль орчны аудитын байгууллага нь дараах тохиолдолд аудитын тайлан болон түүнтэй холбогдох
мэдээллийг задруулна. Үүнд:




Шүүхийн байгууллагын шийдвэрээр “Оюу толгой” ХХК-д албан бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний шаардлага, хүсэлтийн дагуу “Оюу толгой” ХХК-аас
албан бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр
Байгаль орчны аудитыг өөр байгууллагаар хийлгэсэн тохиолдолд тухайн аудит хийгдэж эхэлснээс
хойш “Оюу толгой” ХХК-д албан бичгээр мэдэгдсэний үндсэн дээр

Энэхүү аудитын тайлан болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь “Оюу толгой” ХХК болон тус
байгууллагын ажилтныг аливаа зүйлд буруутгах, шийтгэх үндэслэл болохгүй.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НИЙЦЛИЙН АУДИТ
Удиртгал:
“БОАД” ХХК болон “Оюу Толгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан PR#3103504501 дугаартай
“Байгаль орчны аудитын ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний дагуу 2018 оны 11 сарын 10 өдрөөс эхлэн
2018 оны 12 сарын 26-ны хооронд “Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын
нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн үйл ажиллагаанд 6 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 эрсдэлд суурилсан аудитын
нарийвчилсан арга зүйг 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 Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн
үйл ажиллагаанд байгууллагуудын хооронд байгуулсан PR#3103504501 дугаартай гэрээний
дагуу дараах үндсэн долоон чиглэлд байгаль орчны аудитыг гүйцэтгэв.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усан орчны менежмент
Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын менежмент
Хими болон аюултай бодисын менежмент
Газрын менежмент, хөрсөн орчин
Нөхөн сэргээлтийн менежмент
Агаар орчин болон хийн ялгаруулалтын менежмент
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 болон “Байгаль орчин консалтинг” ХХК-ийн аудиторууд болон экспертүүдээс
бүрдсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй аудитын баг ажиллав. Үүнд:
Хүснэгт 1. Байгаль орчны аудитын багийн бүрэлдэхүүн
№

Овог, нэр

1 О.Алтансүх
2 Д.Даваадорж
3 Н.Оюунчимэг
4 Б.Баярмаа

Мэргэжил

Эрдмийн Ажилласан
зэрэг
жил

Хүрээлэн буй
орчин судлал
Газарзүй,
хөрс судлал
Газарзүй
Химийн
инженер

PhD

18

PhD

13

MSc

8

PhD

26

5 Ч.Оюундарь

Биологи

MSc

8

6 Б.Ариунсанаа

Байгаль
ашиглалт

MSc

12

Албан
Аудиторын
Аудиторын
тушаал
гүйцэтгэх үүрэг
гэрчилгээ
Ахлах
Усан орчны менежмент
2013/001
аудитор
Газар ашиглалт, хөрсөн орчны
Аудитор
2013/026
менежмент, нөхөн сэргээлт
Аудитор Хог хаягдлын менежмент
2013/010
Хими болон аюултай бодисын
Аудитор
2015/129
менежмент
Биологийн олон янз байдал,
Аудитор
2013/062
дүйцүүлэн хамгаалал
Агаарын
чанар,
хий
Аудитор
2013/034
ялгаруулалтын менежмент

Аудитын төрөл:


Байгаль орчны нийцлийн 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 2018 оны 11 сарын 10 өдрөөс эхлэн 2018 оны 12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоног, газар
дээрх аудитыг 2016 оны 12-р сарын 1 – 4 өдрүүдийн хооронд гүйцэтгэсэн.
Аудитын хамрах хүрээ:
1. Цаг хугацааны хувьд:
Нийт 46 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 сар, 2016 оны 10-р сард байгаль орчны аудит орж,
тухайн үед хууль тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 201207-01-ээс 2016-10-01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлаж байсан. Энэ удаад хууль эрх зүйн
хамрах хүрээг 2018-11-01 хүртэлх хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2018-11-01ээс 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
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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 2018-11-01-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
№

Үе шатууд

Эхлэх

1
2
3

Бэлтгэл үе шат
Газар дээрх аудит
Тайлангийн үе шат

2018-11-10
2018-12-01
2018-12-04

2018 он
11

12

Аудитын шалгуур:
Нийт 560 шалгуур үзүүлэлтээр байгаль орчны аудитыг гүйцэтгэв. Эдгээрээс 352 нь төрийн
бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал,
стандартад, 208 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 1336 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
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Аудитын үнэлэмж:
Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан бөгөөд дараах 3 хэлбэрээр
илэрхийлэв.
~ Нийцэл
Аудитын шалгуурыг хангасан. Шаардлагатай тохиолдолд 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 560 шалгуурыг цуглуулсан нотолгоонууд дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад
дараах байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~
~
~

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

540
16
4

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
3%

1%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

96%
Зураг 1. Байгаль орчны аудитын үнэлэмжийн бүтэц
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.
Байгаль орчны аудитын үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ өөрсдийн боловсруулсан HEO
үнэлгээний аргачлалыг туршилтын шугамаар ашиглав. Уг эрсдэлийн үнэлгээ нь:
Н
Health
Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын индекс
E
Environment Байгаль орчны аюулгүй байдлын индекс
O
Operation
Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдлын индекс
гэсэн 3 хэсэгт эрсдлийг тохиолдлын давтамж, эрэмбийн матриц, эрсдэлийн индекс зэрэгт
тулгуурлан аудиорын мэдлэг, ур чадварт үндэслэн тогтоодог.
Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчны аюулгүй байдал, төслийн үйл ажиллагаанд учруулах
эрсдэлийг эрэмбэлэхдээ бага, дунд, их гэж ангилж, тус бүрд нь шар, хүрэн, улаан хүрэн өнгөөр
тэмдэглэв.
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Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын индекс - H
Тохиолдлын давтамжийн индекс
Тохиолдол/жил
>1
1/10 to 1
1/100 to 1/10
1/1000 to 1/100
1/10000 to 1/1000

Давтамжийн индексийн тодорхойлолт
5. Байнга давтагдах
4. Дахин давтагдах
3. Нэг удаа тохиолдох боломжтой
2. Бараг тохиолдохгүй
1. Тохиолдох магадлал бараг байхгүй

Хүний эрүүл, аюулгүй байдалд
учруулах эрсдэл
Бага
Дунд
Их
1
2

Байгаль орчны аюулгүй байдлын индекс - E
Байгаль орчны аюулгүй байдалд
учруулах эрсдэл
Тохиолдол/жил Давтамжийн индексийн тодорхойлолт
Бага
Дунд
Их
>1
5. Байнга давтагдах
1
1/10 to 1
4. Дахин давтагдах
2
1/100 to 1/10 3. Нэг удаа тохиолдох боломжтой
1/1000 to 1/100 2. Бараг тохиолдохгүй
1/10000 to 1/1000 1. Тохиолдох магадлал бараг байхгүй
Тохиолдлын давтамжийн индекс

Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдлын индекс - O
Төслийн хэвийн үйл ажиллагаанд
учруулах эрсдэл
Тохиолдол/жил Давтамжийн индексийн тодорхойлолт
Бага
Дунд
Их
>1
5. Байнга давтагдах
1
1/10 to 1
4. Дахин давтагдах
2
1/100 to 1/10
3. Нэг удаа тохиолдох боломжтой
1/1000 to 1/100 2. Бараг тохиолдохгүй
1/10000 to 1/1000 1. Тохиолдох магадлал бараг байхгүй
Тохиолдлын давтамжийн индекс

“БОАД” ХХК нь эрсдэлд суурилсан байгаль орчны аудитыг Монгол улсад хөгжүүлэх
зорилготой бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгч байгууллагад аль үл нийцэл нь илүү эрсдэлтэй бөгөөд
түүнд ач холбогдол өгч залруулахад удирдлагын анхаарлыг татах ач холбогдолтой.
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. 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 2020 онд хийлгэхдээ газар
дээрх аудитын хугацаа урагшлуулах 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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны 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: 2018-12-26
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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 2018 оны 11 сарын 10 өдрөөс эхлэн 2018 оны 12
сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 187 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 158 шалгуур үзүүлэлтээр усан орчны
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 158 шалгуурын 130 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний
хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 28 нь БОННҮ болон БОМТ-нд
тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 320 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 158 шалгуурыг 320 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
157
~ Хугацаа болоогүй
0
~ Үл нийцэл
1
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
1%
Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл
99%
Зураг 2. Тахирмаг УМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Нийт 158 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл:
~ Их
0
~ Дунд
2
~ Бага
3
~ Үгүй
153
Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан
ажиллах шаардлагатай. Байгаль орчны аудитын явцад дараах эрсдэлүүд ажиглагдлаа. Үүнд:
1. Технологийн усан сангийн ууршилт их байх, энэ нь гүний усны хэрэглээг нэмэгдүүлэх,
улмаар үйлдвэрлэлийн өртгийг нэмэгдүүлэх
2. Мониторингийн цэгүүдийг сонгосон шалгуур үзүүлэлтүүд тодорхойгүй байгаа нь
мониторинг судалгаа ач холбогдлыг бууруулах
3. MNS 4943-2011 стандарт 2015 онд шинэчлэгдсэнийг мэдээгүй байх
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4. Хамгийн их урсцын хэмжээнд үндэслэн одоо байгаа үерийн ус зайлуулах сувгийн
багтаамжийн судалгааг хийлгээгүй байгаа нь хур бороо ихтэй жил уурхайн үйл
ажиллагаанд саад учруулах
Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.
5. 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. MNS 4943-2011 стандарт 2015 онд шинэчлэгдэж тул уг стандарттай ашиглах
5. Хамгийн их урсцын хэмжээнд үндэслэн одоо байгаа үерийн ус зайлуулах сувгийн
багтаамжийн судалгааг хийлгэх
6. Аудитын дүгнэлт:
Усан орчны менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч байгууллага усан орчны
хувьд 96% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.
7. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:
Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.

Ахлах аудитор:

Очир овогтой Алтансүх
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/001
Огноо: 2018-12-25
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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 Чулуунхүү овогтой Оюундарь 2018 оны
11 сарын 10 өдрөөс эхлэн 2018 оны 12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 8 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 64 шалгуур үзүүлэлтээр биологийн олон
янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 64 шалгуурын 13 нь төрийн
бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал,
стандартад, 51 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 300 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 64 шалгуурыг 300 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
62
~ Хугацаа болоогүй
2
~ Үл нийцэл
0
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
3%

Нийцэл

Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл
97%
Зураг 3. Тахирмаг БТ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой үл нийцэлтэй шалгуур тохиосонгүй. Хугацаа болоогүй 2
шалгуур байна. Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү. Энэ удаагийн шалгуураас
ашиглалтад орж эхлээгүй гэдэг үндэслэлээр Жавхлант болон Шивээ толгой ордуудтай
холбоотой 22 шалгуур хасагдсан. Мөн Ундай голыг хамгаалалтад авах асуудал, Зон3-тай
холбоотой тодорхойгүй заалтуудыг хассанаар нийт 51 шалгуур үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ
хийлээ.
5. Зөвлөмж:
Нийт 64 шалгуураар үнэлэхэд үл нийцэлтэй шалгуур гараагүй нь тус төслийн ерөнхий хүрээнд
байгаль орчинд ээлтэй байна гэж дүгнэлээ. Гэвч цаашид үйл ажиллагаагаа улам сайжруулахад
нь хэрэгтэй гэж үзээд дараах зөвлөмжүүдийг хүргүүлж байна.
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
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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, ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй явбал цаашид эрсдэл
учирч болзошгүй тохиолдолд үл нийцэлтэй 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 тодорхой тусгаж байх зайлшгүй
шаардлагатай.
Ерөнхийд нь дүгнээд үзэхэд харьцангуй эерэг үзүүлэлт сайтай байгаа ч үүнийг илүү
сайжруулах боломжууд байна. Тухайлбал багагүй төсвөөр байгаль орчны үйл
ажиллагааг явуулж байгаа хэдий ч судалгааны үр дүнгүүд нарийвчлал дүгнэлт муутай,
цаашид хэрэглэгдэх ач холбогдол багатай байна. Үүний бас нэг шалтгаан нь хүн хүчний
нөөц боломж багатай холбоотой. Иймд мэргэжилтнүүдийн нөөц бололцоог анхаарч үзэх
шаардлагатай. Өөрсдийн хүчээр шийдэж чадахгүй асуудлыг гэрээт хамтран
гүйцэтгэгчээр хийлгэж байна. Аливаа судалгааны тайланд гарч болох зарим үр дүнг
дурдаад өнгөрснөөс учир холбогдлыг тайлбарлах дүгнэлтүүд, цаашид өгөх санал
зөвлөмжүүд хангалтгүй. Иймд тайлан хүлээж авах нийтлэг шалгуур тогтоож,
тайлангийн чанарын түвшнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.
БОНБНҮ тайлангуудтай холбоотой санал зөвлөмж хүлээж аваад үйл ажиллагаандаа
хэрэгжүүлж байгаа бол үүнийг БОМТ биелэлтийн тайландаа тодорхой дурдаж өгөх
хэрэгтэй. Зарим нэг дурдагдаагүй өнгөрсөн, бусад тайлангаас хайж цаг хугацаа алдах
үйл ажиллагаанууд байна.
Ногоон байгууламж, нөхөн сэргээлтэд зориулан БУҮГ байгуулан тухайн нутгийн
ургамлыг ашиглаж байгаа нь нэн сайн. Гэхдээ цаашид харь зүйлийн аюул, хор
хөнөөлийн талаар сургалт, сурталчилгаандаа оруулж өгөх нь ирээдүйд санамсар
болгоомжгүй, мэдлэггүйгээсээ харь зүйлийг бэлчээр нутагтаа алдахаас сэргийлэх юм.
Ялангуяа ногоон байгууламжид ашиглаж буй модлог, сөөглөг ургамлыг санамсаргүй
байдлаар сонгохыг зайлсхийх, иргэд, хамтрагч байгууллагууддаа сурталчилж байх.
Хоолны үлдэгдлийн булшлахаас илүүтэй био-бордоо болгох арга технологийг олж
ашиглах нь байгаль орчинд нэлээд тустай зүйл болно. Нэгт, хоолны үлдэгдлээр хөрс
шороо бохирдуулахгүй, хоёрт, хоолны үлдэгдэл дээр амьтад ирж шавахгүй, бохирдол
тараахгүй, гуравт, үүссэн био-бордоог БУҮГ-т юм уу ногоон байгууламждаа
ашигласнаар тарьцын өсөлтийн явц, амьдралтын хувь өсөх таатай нөхцөл болно. Мөн
үүгээр тодорхой хэмжээний орлого олж байгаль орчинд зарцуулах боломжийг судлах.
Экосистемийн судалгаанд голчлон сээртэн амьтад, гуурст ургамал хамрагдаж байна.
Иймд үүний цар хүрээг өргөжүүлж, ядаж цөөн зүйл сээр нуруугүйтэн тухайлбал тус
орчмын зонхилогч шавжин дээр судалгаа, мониторинг хийх нь уурхайн нөлөөллийг өөр
өнцгөөс харах боломжийг олгоно.
Өндөр хүчдэлээс гадна төслийн барилга байгууламжийг шувуу мөргөж байгаа тал дээр
анхаарч тэдгээр шувуу үүргээх ажлыг үргэлжлүүлэх, мөн шилэн болон газрын өнгөтэй
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барилгуудад тор татах зэрэг объект байгааг анхааруулах арга хэмжээнүүдийг судлах,
аль тохиромжтойг нь авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
6. Аудитын дүгнэлт:
Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч
байгууллага биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын хувьд 94% (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, 2 стандарт мөн тухайн
төсөлд хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлангуудад
тусгагдсан нийт 64 шалгуураар биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын аудит
хийхэд 62 нь нийцэлтэй, 2 нь хугацаа болоогүй гарлаа.
Оюу толгой төслийн байгаль орчны менежмент жил бүр төлөвлөгдөн, биелэлт сайтай ажиллаж
байна. Байгаль орчны хэлтэс байгуулагдсан 2003 оноос хойш чамгүй олон судалгаа хийж,
нэлээдгүй ажлыг санаачилж жилээс жилд үйл ажиллагаа нь өргөжсөөр зөвхөн Ханбогд сум
төдийгүй ойр орчмын сум сууринуудад хүртэл нөлөөлөл нь хүрээгээ тэлжээ. Энэ бүхний
хамгийн ач холбогдолтой хэсэг нь байгаль орчны төлөөх эерэг хандлагыг ажилчид, нутгийн
иргэд, цаашлаад хөндлөнгийн ажиглагч нарт ч амжилттайгаар түгээж байна. Сүүлийн үеийн
арга технологийн ашиглан амьтдын байршил нутгийг судлан шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр
ажиллаж байна. Энэ нь зөвхөн практик ач холбогдолтойгоос гадна шинжлэх ухааны судалгаанд
үнэтэй хувь нэмэр оруулахуйц байна. Мөн БУҮГ нь нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалалд
хэрэглэгдэх ургамлын тарьц, суулгацыг цаг тухай бүрд нь хангалттай бэлдэж өгсөн байна.
Үүндээ нутгийн ургамлуудыг ашигласан нь ач холбогдлыг нь илүү нэмэгдүүлжээ.
7. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:
Газар дээрх шалгалтаар хугацаа болон нөөц бололцооны хувьд БУҮГ, дүйцүүлэн хамгаалсан
газруудыг үзэх боломжгүй байсан. Мөн 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. Мөн аудитын
шалгуур хийж буй хугацаа нь өөрөө биологийн олон янз байдалд газар дээрх үнэлэлт өгөх
боломжгүй болгож байна. Цаашид ядаж биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын
аудитыг амьтад нүүдэллэх, ичих, ургамал хагдрахаас өмнө хийлгэж байвал тухайн чиглэлээр
илүү нарийвчилсан зөвлөгөөг аудитын шалгалтын багийн зүгээс өгч болохоор байна.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Байгаль орчны аудиторын үнэлэмж, дүгнэлттэй санал зөрөлдсөн зүйл үгүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749
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шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.

Аудитор:

Чулуунхуяг овогтой Оюундарь
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/062
Огноо: 2018-12-22
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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 2018 оны 11 сарын 10
өдрөөс эхлэн 2018 оны 12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 8 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 50 шалгуур үзүүлэлтээр химийн хорт болон
аюултай бодисын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 50 шалгуурын 42 нь төрийн бодлого, үндэсний
хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 8 нь
БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 225 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 50 шалгуурыг 225 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
50
~ Хугацаа болоогүй
0
~ Үл нийцэл
0
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:

Нийцэл
100%

Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

Зураг 4. Тахирмаг ММ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Нийт 51 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл:
~ Их
0
~ Дунд
0
~ Бага
0
~ Үгүй
50
Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан
ажиллах шаардлагатай. Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.
5. Зөвлөмж:
Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг
өгч байна. Үүнд:
Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749
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1. Агаар, ус, хөрсний чанарын шинжилгээний дүнг БОМТ-ний дагуу Орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөртэй уялдуулан тайлагнаж, лабораторийн шинжилгээг БОМТний биелэлтийн тайланд хавсаргаж байх;
2. Химийн бодис, бүтээгдэхүүнийг агуулахад байрлуулахдаа Монгол улсын шадар сайд,
Байгаль орчин, аялал зуучлалын сайд, эрүүл мэнд, спортын сайдын хамтарсан 2017 оны
54/А/136/А/215 тоот “Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах,
устгах журам ”-ын мөрдлөг болгох;
3. Хаягдал хадгалах талбайд хадгалагдаж байгаа аюултай хаягдал бүхий эрдэс хүчлийг
“АЛС” химийн лабораторид бороошуулан саармагжуулж тунадасжуулан хоргүйжүүлж
устгах;
4. Уг ажлыг хийхдээ 54/А/136/А/215 тоот журмыг үндэслэх;
5. Тэсрэх бодис тэсэлгээний материал нь монгол улсад дагаж мөрдөж буй стандартын
шаардлага хангаж байгаа үгүйг тодорхойлуулж хянаж байх;
6. Цаашид байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй аюул, эрсдэлийг үргэлж
урьдчилан сэргийлж хянаж байх;
6. Аудитын дүгнэлт:
Химийн хортой болон аюултай бодисын менежментийг хууль эрх зүй ба төсөл
хэрэгжүүлэгчийн БОМТ-тэй нийт 50 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэхэд 50 үзүүлэлт шаардлагад
нийцсэн байдлаар үнэлэгдэв. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн химийн хортой болон аюултай бодисын
менежменттэй холбоотой шалгуурын хүрээнд үнэлбэл 100 хувийн биелэлттэй байна.
Стандартын шаардлага хангасан зориулалтын химийн бодисын агуулахыг барих ажлыг
эхлүүлж байгаа нь нэн сайшаалтай байна.
7. 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.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.

Аудитор:

Бархүү овогтой Баярмаа
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2015/129
Огноо: 2018-12-24
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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 2018 оны 11
сарын 10 өдрөөс эхлэн 2018 оны 12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 37 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 38 шалгуур үзүүлэлтээр газрын
менежмент, хөрсний чанарын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 38 шалгуурын 28 нь төрийн бодлого,
үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад,
10 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 176 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 38 шалгуурыг 176 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
38
~ Хугацаа болоогүй
0
~ Үл нийцэл
0
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:

100%

Нийцэл
Тодорхойгүй
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

Зураг 5. Тахирмаг ГМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Нийт 38 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл:
~ Их
0
~ Дунд
0
~ Бага
0
~ Үгүй
38
Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.
5. Зөвлөмж:
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 авч хэрэгжүүлж арга хэмжээг хангалттай гэж
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үзэв. Газрын хянан баталгаа болон өнгөн хөрсний хадгалалт, ашиглалтын хувьд Монгол улсын
зохих хууль, дүрэм журмаас гадна олон улсын стандартыг хэрэгжүүлдэг учир байгаль орчин,
газар ашиглалтын чиглэлийн үйл ажиллагаа маш өндөр түвшинд гүйцэтгэж байгаа гэж үзэх
боломжтой учир санал болгох зөвлөмж байхгүй байна.
6. Аудитын дүгнэлт:
Оюу Толгойн ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Даланзадгад сумдын нутагт орших 6709А
тоот ашиглалтын лицензийн талбайд явагдаж буй “Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох,
боловсруулах төслийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл”-ийн 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.
7. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:
Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.

Аудитор:

Даваасүрэн овогтой Даваадорж
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/026
Огноо: 2018-12-21
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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 2018 оны 11 сарын 10 өдрөөс
эхлэн 2018 оны 12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 37 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 45 шалгуур үзүүлэлтээр нөхөн
сэргээлтийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 45 шалгуурын 38 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр,
үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 7 нь БОННҮ болон
БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 176 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 45 шалгуурыг 176 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
45
~ Хугацаа болоогүй
0
~ Үл нийцэл
0
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:

100%

Нийцэл
Тодорхойгүй
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл

Зураг 6. Тахирмаг НС-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Нийт 45 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл:
~ Их
0
~ Дунд
0
~ Бага
0
~ Үгүй
45
Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.
5. Зөвлөмж:
Оюу Толгой ХХК-ийн төслийн талбайд Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хууль
тогтоомж, стандартуудаас гадна хөрөнгө оруулагчдын стандарт шаардлагуудыг мөрддөг тул
нөхөн сэргээлтийн аудитын хувьд авч хэрэгжүүлж арга хэмжээг хангалтай гэж үзэв. Түүнчлэн
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Рио Тинто болон олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагын стандарт, нормыг баримталдаг тул
үл нийцэл болон тодорхойгүй шалгуур үзүүлэлт гараагүй бөгөөд нөхөн сэргээлт болон шимт
хөрсний овоолго, орчны тохижилт ногоон байгууламжийн чиглэлд маш өндөр үр бүтээлтэй
ажиллаж байна.
6. Аудитын дүгнэлт:
Оюу Толгойн ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Даланзадгад сумдын нутагт орших 6709А
тоот ашиглалтын лицензийн талбайд явагдаж буй “Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох,
боловсруулах төслийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл”-ийн нөхөн сэргээлтийн 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.
7. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:
Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.

Аудитор:

Даваасүрэн овогтой Даваадорж
Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/026
Огноо: 2018-12-21
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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 2018 оны 11 сарын 10 өдрөөс эхлэн 2018
оны 12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 108 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 97 шалгуур үзүүлэлтээр агаар орчны
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 97 шалгуурын 34 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний
хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 63 нь БОННҮ болон БОМТ-нд
тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 172 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 97 шалгуурыг 172 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
84
~ Тодорхойгүй
11
~ Хугацаа болоогүй
1
~ Үл нийцэл
1
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
1% 1%

11%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл
Тодорхойгүй

87%

Зураг 7. Тахирмаг АМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Нийт 97 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл:
~ Их
1
~ Дунд
0
~ Бага
0
~ Үгүй
96
Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан
ажиллах шаардлагатай. Байгаль орчны аудитын явцад дараах эрсдэлүүд ажиглагдлаа. Үүнд:
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АМ1.6 шалгуурт тусгасан агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглахад
тухайн орон нутгийн засаг даргаас зөвшөөрөл авах шаардлагыг 2014, 2016 оны аудитаар
тодруулсныг өнөөг хүртэл биелүүлээгүй нь зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээх
эрсдэл дагуулна.
2.
Агаарын бохирдлын томоохон эх үүсвэр болох ДЦС-ийн үйл ажиллагааны тухай
АЧМА-аас дүгнэлт гаргуулаагүй учир агаарын бохирдлын төлбөрийн хэмжээг
тодорхойлох боломжгүй байдал үүсгэнэ. Хэдийгээр агаарын бохирдлын суурин эх
үүсвэрийн төлбөрийн хураах тодорхой журам гараагүй байгаа ч АБТТХ- 9.4-ыг зөрчих
эрсдэл байна.
3.
Төслийн хүрээнд ашиглаж буй агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүдийн бүртгэлийг 2014
оны аудитын зөвлөмжийн дагуу 2016 онд хийсэн байсан боловч 2018 оны аудитын
хүрээнд батлах боломжгүй байгаа нь БОНХСТ- А- 181, 2014/05/19-ыг дагаж мөрдөөгүй
байх эрдлийг дагуулж байна.
4.
Шуугиан болон доргионтой нөхцөлд ажиллагчдыг эмнэлгийн урьдчилсан ба хугацаат
үзлэгт тогтоосон журмын дагуу хамруулан оруулсан, ажлын байрны агаар дахь тоосны
агуулгыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлагыг биелүүлэх гэх ажлуудыг
баталгаажуулах боломжгүй, баталгаажуулах боломж хязгаарлагдмал байгаа нь
асуудалтай байна.
5.
АМ2.11, АМ2.12 шалгууруудад дурдагдсан ХХБ-оос тоосжилт үүсэхээс сэргийлэх арга
хэмжээг хэрэгжүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй байгаа тул БОМТ-өөг бүрэн биелүүлээгүй
гэж үзэх мөн тухайн орчинд тархах тоосжилтын хэмжээг нэмэгдүүлэх эрсдэл үүсгэнэ.
Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.
1.

5. Зөвлөмж:
Агаар орчны менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:
1. ОТ талаас Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвөөс 2013 онд гаргасан дүгнэлтийг
танилцуулснаас хойш 2016, 2017,2018 онд хийгдсэн тайлан байгаа эсэхийг тодруулах
шаардлагатай. /ХАБЭА тухай хуулийн 31.2 заалт мөн Ажлын байрны хөдөлмөрийн
нөхцөлийн
үнэлгээ
хийх
шинэчлэн
батлагдсан
а/223/
журам
http://www.habemt.gov.mn/content/14204.shtml?sel=14204 /
2. 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.
3. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.4 –т “Агаарын бохирдлын
томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах хаягдлын бохирдуулагч бодисын
төлбөрийн хувь, хэмжээг килограмм тутамд 1-10 төгрөгийн хязгаарт багтаан Засгийн
газар тогтооно...” гэж заасан боловч холбогдох журам нь одоо хүртэл батлагдаагүй
байна. Гэвч Татварын ерөнхий газрын 2011 оны 336 тоот тушаалаар “Агаарын
бохирдлын төлбөрийн тайлангийн маягт”-ууд батлагдсан нь тодорхойгүй байдлыг
үүсгэж байна.
4. Одоогийн байдлаар ашиглаж буй утаа шүүх шүүлтүүрийн жагсаалт, техникийн
үзүүлэлтийн бичиг баримтад тусгах.
5. Тоосжилтыг бууруулах туршилт ажлуудын үр дүн, мэдээллийг БОМТ-ийн дэд бүлэг
болгон оруулахыг зөвлөж байна.
6. Аудитын дүгнэлт:
Агаар орчны менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл үйлчлүүлэгч байгууллага болох “Оюу
Толгой” ХХК-ийн ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төсөл нь агаар орчны хувьд
нийт 97 шалгуураар үзэхэд нийт шалгуурын 6 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөрт, 12 нь
үндэсний хууль тогтоомж, 2 холбогдох дүрэм журам, аргачлалд, 14 нь стандартад, 63 нь
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БОНБҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна. Нийт шалгуураас нийцэл 84, тодорхойгүй 11,
үл нийцэл 1 байна. Үүнд:




Оюу толгой ХХК нь Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын уурын зуухын үйл ажиллагааг
зогсоож, хатуу хог хаягдлыг шатаах зуухыг ашиглахгүй болсон нь агаар орчин ялгарах
боломжтой хийн ялгарлын хэмжээг бууруулах ажил болжээ.
Агаарын бохирдлын хөдөлгөөнт эх үүсвэр болох тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний
хяналт, бүртгэл, засвар үйлчилгээний хяналт сайн хийгддэг. Мөн уурхайн хүрээнд
болон уурхайн гаднах талбайн замын арчилгаа үйлчилгээг зохих хэмжээнд явуулдаг
тул тоосжилтын хэмжээг хүлцэх хэмжээнд байлгах, бууруулах бүрэн боломжтой.



Агаар орчны хий, механик, физик бохирдлын дотоод хяналтын ажил өндөр түвшинд
хийгдэж, хянагддаг.
 Орон нутгийн цаг уурын мэдээг цахим хэлбэрээр тараахаас гадна агаарын чанарын
мэдээг иргэдэд ил тодоор “орон нутгийн сонин” хэлбэрээр болон өөрийн цахим
хуудсаар мэдээлэлдэг.
Эдгээр сайн талуудтай зэрэгцэн дараах үл нийцлүүд байна. Үүнд:
 Өмнө удаа дараа дурдагдсан үл нийцлийг залруулаагүй эсвэл залруулсан тухай баримт
бүрдэл хангалтгүй
 Орон нутгийн иргэд болон нөлөөлөлд өртөгчдөөс өргөдөл гомдол авдаг эсэх, тэдгээрийг
хэн хүлээж авч, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тодорхойгүй.
7. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:
Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.
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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 Намсрай овогтой Оюунчимэг 2018 оны 11 сарын 10 өдрөөс эхлэн 2018 оны
12 сарын 26 хүртэл нийт 46 хоногийн турш ажиллав.
1. Аудитын шалгуур:
Нийт 9 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 108 шалгуур үзүүлэлтээр хог хаягдлын
аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 108 шалгуурын 66 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний
хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 42 нь БОННҮ болон БОМТ-нд
тусгалаа олсон байна.
2. Баталгаажсан нотолгоо:
Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд
нийт 129 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.
3. Аудитын үнэлэмж:
Нийт 108 шалгуурыг 129 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах
байдлаар үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:
~ Нийцэл
104
~ Хугацаа болоогүй
2
~ Үл нийцэл
2
Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:
2%

2%

Нийцэл
Хугацаа болоогүй
Үл нийцэл
96%

Зураг 8. Тахирмаг ХМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ
4. Үл нийцлийн эрсдэл:
Нийт 108 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. Эрсдэлийн бүртгэл:
~ Их
1
~ Дунд
1
~ Бага
0
~ Үгүй
106
Аудит хийлгэгч байгууллага эрсдэлийг хооронд нь ялгалгүйгээр бүгдэд нь анхаарал хандуулан
ажиллах шаардлагатай. Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.
1. Сард ялгаруулж буй аюултай хог хаягдлын хэмжээг бодитоор, тогтмол тооцохгүй
байснаар хадгалалтын хугацааг хэтрүүлэх эрсдэлтэй
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2. ХХБТ-ийн шингэн хаягдал хальж асгарахаас сэргийлж түвшинд нь байнгын хэмжилт
хийхгүй байснаар шингэн хаягдал хальж орчны хөрсийг бохирдуулж улмаар ургамал,
амьтанд нөлөөлөх эрсдэлтэй.
5. Зөвлөмж:
Хог хаягдлын менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:
1. Зөвлөмж ХМ2.13: ХХБТ-ийн шингэн хаягдлын түвшинд хяналт тавьж, тогтмол
хугацаанд хэмжилт хийж, бүртгэл тэмдэглэгээ хөтөлдөг болох
2. Зөвлөмж ХМ1.51: Аюултай хог хаягдлыг зөвшөөрөл бүхий байгууллагад шилжүүлэхдээ
БОАЖ-ийн Сайдын 2018 оны 2 сарын 2-ны өдрийн А/21 тоот тушаалын 1-р хавсралтаар
батлагдсан маягтын дагуу дагалдах бичиг үйлдэж хэвших
6. Аудитын дүгнэлт:
Хог хаягдлын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл аудит хийлгэгч байгууллага хог
хаягдлын менежментийн хувьд дараах нийцлүүд байна. Үүнд:
1. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь багасгах, үүссэн хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин
ашиглах, дахин боловсруулах, овор хэмжээг бууруулсны дараа булж устгах, 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. Хог хаягдлын удирдлагын баримт бичгүүдийг боловсруулан баталж, түүнийг
хэрэгжүүлэх хэлтэс, албан тушаалтны үүргийг тодорхой болгосон байна.
3. “Оюу толгой” ХХК нь эрдсийн бус хог хаягдлыг зохицуулах бодлогын хүрээнд дахивар
нөөцийн дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажилладаг. Энэ хүрээнд Ханбогд
сумын Улаан загалмайн анхан шатны хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж
орон нутагт дахин ашиглах боломжтой бүхий л дахивар нөөцийг Улаан загалмайн
хороогоор дамжуулан орон нутгийн иргэдэд хүргүүлж байна.
4. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах чиглэлээр “Ханбогд вэйст менежмент” ХХК,
“Хангайн Ган Эрдэнэ” ХХК, “Алтан Оршихуй” ХХК, “Сайн цаас” ХХК, зэрэг
компаниудтай хамтран ажиллаж байна
5. ХУТ-д ажиллаж байсан хаягдал шатаах зуухны яндангаас ялгарах утаа нь төслийн
агаарын чанарын стандартаас давсан үзүүлэлттэй байсан тул 2017 оны 9 сарын 25-наар
үйл ажиллагааг зогсоож, компанийн дотоод өөрчлөлтийг хийсэн байна.
6. Эмнэлгийн хаягдлыг 2017 оны 10 сараас эхлэн уураар ариутгах төхөөрөмжөөр
халдваргүйжүүлсний дараа хаягдал булшлах байгууламжид хийж устгаж байна..
7. Ахуйн болон хүнсний хаягдлыг дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах талаар туршилт,
судалгааны ажлууд хийгдсэн.
8. 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. Ахуйн хаягдал усыг цэвэршүүлж, зам талбай услахад ашиглаж байна.
Эдгээр сайн талуудтай зэрэгцэн дараах үл нийцлүүд байна. Үүнд:
1. Аюултай хог хаягдлыг устгах, дахин ашиглах зөвшөөрөл бүхий байгууллагад
шилжүүлэхдээ батлагдсан маягтын дагуу дагалдах бичиг үйлдэхгүй байна.
2. ХХБТ-ийн шингэн хаягдлын түвшинд зохих ёсоор хяналт тавихгүй, тогтмол хугацаанд
хэмжилт хийхгүй байна
3. Энгийн хатуу хог хаягдал цуглуулах зарим цэг дээр байрлуулсан хогийн савнууд эвдэрч
хэмхэрсэн, таггүй байна.
4. ХХБТ-ийн ландфиллийн талбай орчим гялгар уут, цаас гэх мэт хог хаягдал задгай
хийсэж, тархсан, зарим газар бөөгнөрч хуримтлагдсан байдалтай байна.
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5. Хаягдал төмөр хураах талбайд төмрийн хаягдлын хамт ашигласан шатах тослох
материалын төмөр савыг тосноос нь цэвэрлэлгүй хольж хаясан байна.
Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.
7. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:
Аудитыг гүйцэтгэх явцад аливаа хязгаарлалт, хориг саад тулгараагүй болно.
8. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:
Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.
9. Нууцлалтай холбоотой баталгаа:
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 төрийн захиргааны байгууллагын бичгээр ирсэн албан
шаардлагын дагуу аудит хийлгэгч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл уг
мэдээлэл аудитын байгууллагаас бусад этгээдээр дамжин олон нийтэд ил болж, нууц биш болох
нь нотлогдсон тохиолдолд аудитын үеийн мэдээллийг задруулна.
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