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2 2020-10-19 Нэмэлт баримт ирсэн. Зарим үл нийцлийг залруулсан. 5%  
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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 ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АУДИТ – 2020  

 

Удиртгал: 

“БОАД” ХХК болон “Оюу Толгой” ХХК-ийн хооронд байгуулсан PO#3104280158 дугаартай 

“Байгаль орчны аудитын ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний дагуу 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс эхлэн 

2020 оны 10 сарын 19-ны хооронд “Оюу Толгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

нутаг дахь “Оюу толгой” төслийн үйл ажиллагаанд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй аудитын баг 

Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 10
1
 зүйлийн дагуу БОАЖСайдын 

2019 оны А-809 тоот тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны аудит хийх эрх олгох журам” болон 

“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. Байгаль орчны аудитын газар дээрх 

үзлэгийг 2020 оны 09-р сарын 21 - 24-ны өдрүүдэд ЭМААБО-ны хэлтэстэй хамтран хийв.  

 

Аудитын зорилго:  

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

үйл ажиллагаанд байгууллагуудын хооронд байгуулсан PO#3104280158 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 нийцлийн аудит хийж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ үл 

нийцлийг залруулах төлөвлөгөөг боловсруулж, мэргэжлийн зөвлөмж өгөх зорилготой.  

 

Аудит захиалагч ба түүний оролцоо:  

Аудит захиалагч нь “Оюу Толгой” ХХК  бөгөөд түүний оролцоо нь “Байгаль орчны аудит хийх 

эрх олгох журам”-ын 5-р зүйлийн дагуу дараах эрх, үүргээр хязгаарлагдана. Үүнд:  

 байгаль орчны аудитын үйлчилгээ авахаар эрх бүхий хуулийн этгээдийг сонгох;  

 төслийн техник, эдийн засгийн болон холбогдох бусад үнэлгээ, технологи, бизнесийн 

үйл ажиллагаатай холбоотой зохих мэдээллийг нууцлахыг гэрээт байгаль орчны 

аудитын эрх бүхий хуулийн этгээдээс шаардах;  

 байгаль орчны аудитын зөвлөмжид санал өгөх;  

 байгаль орчны аудитын тайланг өмчлөх;  

 аудитын багийн гишүүнийг солих хүсэлт гаргах;  

 шаардлагатай гэж үзвэл экологийн хариуцлагын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ даатгуулах;  

 шаардсан баримт бичиг, мэдээллийг гэрээ, төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд гаргаж өгөх, 

холбогдох бусад нөхцөлөөр хангах;  

 байгаль орчны аудитын үйл ажиллагаанд холбогдох аливаа бичиг баримт, тайлан, 

төлөвлөгөөний үнэн зөвийг хариуцах;  
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 гэрээт байгаль орчны аудитын эрх бүхий хуулийн этгээдийн хүссэн, шаардлагатай 

бичиг баримтыг гуравдагч этгээдээс гаргуулж түүнд өгөх;  

 үл нийцлийг залруулах зөвлөмжийг биелүүлэх;  

 үл нийцлийг залруулах зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг тогтоосон 

хугацаанд аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албанд хүргүүлэх;  

 байгаль орчны аудитын үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй, хөндлөнгөөс оролцохгүй, 

аудитын тайланд ямар нэг хэлбэрээр нөлөөлөхгүй байх  

 

Аудитын багийн ахлагч ба гишүүд:  

“БОАД” ХХК-ийн аудиторуудаас бүрдсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй аудитын баг ажиллав. Үүнд:  

Хүснэгт 1. Байгаль орчны аудитын багийн бүрэлдэхүүн  

№ Овог, нэр Мэргэжил 
Эрдмийн 

зэрэг 

Ажлын 

жил 

Албан 

тушаал 

Аудиторын 

гүйцэтгэх үүрэг 

Аудиторын 

гэрчилгээ 

1 О.Алтансүх 
Хүрээлэн буй 

орчин судлал 
PhD 20 

Ахлах  

аудитор  
Усан орчны менежмент 2013/001 

2 Д.Даваадорж 
Газарзүй,  

хөрс судлал 
PhD 15 Аудитор 

Газар ашиглалт, хөрсөн орчны 

менежмент, нөхөн сэргээлт  
2013/025 

3 Б.Батдэлгэр 
Хэрэглээний 

физик экологи 
PhD 12 Аудитор 

Агаарын чанар, хий 

ялгаруулалтын менежмент 
2013/035 

4 Н.Оюунчимэг Газарзүй PhD 9 Аудитор Хог хаягдлын менежмент  2013/010 

5 Б.Баярмаа 
Химийн 

инженер 
PhD 28 Аудитор 

Хими болон аюултай бодисын 

менежмент  
2015/129 

6 Ч.Оюундарь Биологи MSc 10 Аудитор 
Биологийн олон янз байдал, 

дүйцүүлэн хамгаалал 
2013/062 

7 М.Энх-Үүр 
Хүрээлэн буй 

орчин судлал 
MSc 1 

Туслах 

аудитор 
Аудитын үйл ажиллагаанд туслах  

 

Аудитын төрөл:  

 Байгаль орчны нийцлийн төлөвлөгөөт аудит  

 

Байршил ба хугацаа:  

Дараах байршлуудад аудитын үйл ажиллагаа явагдав. Үүнд:  

 Аудит захиалагчийн хотын оффис  

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

толгой” төслийн талбай  

Аудитыг 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 сарын 19-ны хооронд нийт 63 хоног, 

газар дээрх аудитыг 2020 оны 09-р сарын 21 - 24-ны өдрүүдэд гүйцэтгэсэн.  

 

Аудитын хамрах хүрээ:  

1. Цаг хугацааны хувьд:  

Нийт 63 хоног   

2. Орон зайн хувьд:  

“Оюу толгой” төслийн талбай  

3. Бичиг баримтын хувьд:  

Захиалагч байгууллагаас хангагдсан бичиг баримт ба тухайн байгууллагын цахим хуудас. 

Гуравдагч этгээдээс бичиг баримт авахгүй, түүнийг аудитын шалгуурт тооцохгүй. Хууль 

тогтоомжийн хувьд тухайн аудитор өөрийн аудит хийж буй чиглэлийн хууль тогтоомжийг 

бүрдүүлнэ.  

 



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

Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749 5/28 

4. Объектын хувьд:  

Төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй цех, тасаг  

5. Хууль тогтоомжийн хүрээнд: 

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг аудитын шалгуур тогтооход ашигласан. Аудитын үйл 

ажиллагааны хууль тогтоомжийн хүчин төгөлдөржилтийн цаг хугацааны хамрагдалт нь 

2020-09-01 хүртэлх хугацаагаар хязгаарлахаар тохиролцсон. Өөрөөр хэлбэл, 2020-09-01-ээс 

хойших аливаа хууль тогтоомжийн өөрчлөлт, нэмэлт, шинэчлэл зэрэг нь аудитын шалгуурт 

хамаарахгүй. Түүнчлэн хүчингүй болсон хууль тогтоомжийн аливаа зүйл заалтыг шалгуур 

болгохгүй. Мөн 2020-09-01-ээс өмнө батлагдаад одоог хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 

буй хууль тогтоомжийн заалтууд аудитын шалгуур болно. Түүнчлэн БОАЖЯ-аар 

батлагдсан сүүлийн 2 жилийн БОННҮ, БОМТ нь аудитын шалгуур тогтооход ашиглагдсан.    

6. Хуулийн этгээдийн хүрээнд:  

Зөвхөн захиалагч байгууллагын хүрээнд хийгдэх ба туслан гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч, 

бусад гэрээт ажил гүйцэтгэгч нарын үйл ажиллагаанд аудит хийгдэхгүй. Өөрөөр хэлбэл, 

захиалагч байгууллагад аливаа бараа материал нийлүүлдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг 

байгууллагын үйл ажиллагаа хамаарахгүй ба тухайн байгууллагын захиалагчид нийлүүлсэн 

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

үйлчилгээ, түүний тайлан гэх мэтийг үзнэ. Дээрх зүйлст аливаа үл нийцэл илэрвэл түүнийг 

цаашлуулан гэрээлэгч байгууллагад аудит хийхгүй, 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 2020-09-01-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 
2020 он 

08 09 10 

1 Бэлтгэл үе шат 2020-08-17    

2 Газар дээрх аудит 2020-09-21    

3 Тайлангийн үе шат 2020-09-25    
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Аудитын шалгуур:  

Нийт 549 шалгуур үзүүлэлтээр байгаль орчны нийцлийн аудитыг гүйцэтгэв. Эдгээрээс 365 нь 

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

аргачлал, стандартад, 184 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 520 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

Аудитын үнэлэмж:  

Шалгуур бүрийг нотолгоотой уялдуулан үнэлэмжийг боловсруулсан. Нийт 549 шалгуурыг 

цуглуулсан нотолгоонууд дээр тулгуурлан үнэлэмжийг боловсруулахад дараах байдлаар 

үнэлэгдэв. Үнэлэмжийн бүртгэл: 

~ Нийцэл    536   97,6%  

~ Хугацаа болоогүй 13   2,4%  

~ Үл нийцэл  0   0%  

Үнэлэмжийн бүтцийг тахирмагаар харуулбал:  

 

Зураг 1. Байгаль орчны аудитын үнэлэмжийн бүтэц 

Харьцуулалт 

“Оюу Толгой” ХХК нь 2014, 2016, 2018, 2020 онуудад байгаль орчны аудитыг хийлгэсэн 

бөгөөд энэ удаагийнх нь тус үйлдвэрийн 4 дэх аудит болно. Өнгөрсөн болон одоо үеийг 

харьцуулбал, байгаль орчны менежментийн хувьд нийцэл 4% өссөн байна.  

 
Зураг 2. Байгаль орчны аудитын үр дүнгийн харьцуулалт 
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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, хүний эрүүл мэнд, төслийн 

үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл өндөр. Аудитын багийн ахлагчид даруй мэдэгдэнэ.  

 Дунд  Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, төслийн 

үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл дунд зэрэг.  

 Бага Тухайн шалгуурыг гүйцэтгээгүйгээс байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, төслийн 

үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл бага. 

Байгаль орчны аудитын үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ өөрсдийн боловсруулсан HEO 

үнэлгээний аргачлалыг 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-аюулгүй байдал, байгаль орчны аюулгүй байдал, төслийн үйл ажиллагаанд 

учруулах эрсдэлийг эрэмбэлэхдээ бага, дунд, их гэж ангилж, тус бүрд нь ногоон, улбар шар, 

улаан өнгөөр тэмдэглэнэ.  

Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын индекс - Health 

Тохиолдлын давтамжийн индекс 
Хүний эрүүл, аюулгүй байдалд 

учруулах эрсдэл 

Тохиолдол/жил Давтамжийн индексийн тодорхойлолт Бага Дунд Их 

> 1 5. Байнга давтагдах  1  

1/10 - 1 4. Дахин давтагдах 2  3 

1/100 - 1/10 3. Нэг удаа тохиолдох боломжтой    

1/1000 - 1/100 2. Бараг тохиолдохгүй    

1/10000 - 1/1000 1. Тохиолдох магадлал бараг байхгүй    

 

Байгаль орчны аюулгүй байдлын индекс - Environment 

Тохиолдлын давтамжийн индекс 
Байгаль орчны аюулгүй байдалд 

учруулах эрсдэл 

Тохиолдол/жил Давтамжийн индексийн тодорхойлолт Бага Дунд Их 

> 1 5. Байнга давтагдах   1 

1/10 - 1 4. Дахин давтагдах 2  3 

1/100 - 1/10 3. Нэг удаа тохиолдох боломжтой    

1/1000 - 1/100 2. Бараг тохиолдохгүй    

1/10000 - 1/1000 1. Тохиолдох магадлал бараг байхгүй    

 

Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдлын индекс - Operation 

Тохиолдлын давтамжийн индекс 
Төслийн хэвийн үйл ажиллагаанд 

учруулах эрсдэл 

Тохиолдол/жил Давтамжийн индексийн тодорхойлолт Бага Дунд Их 

> 1 5. Байнга давтагдах   1 

1/10 - 1 4. Дахин давтагдах   2, 3 

1/100 - 1/10 3. Нэг удаа тохиолдох боломжтой    



“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2020  

8/28   Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749 

1/1000 - 1/100 2. Бараг тохиолдохгүй    

1/10000 - 1/1000 1. Тохиолдох магадлал бараг байхгүй    

 

“БОАД” ХХК нь эрсдэлд суурилсан байгаль орчны аудитыг Монгол улсад хөгжүүлэх 

зорилготой бөгөөд энэ нь захиалагч байгууллагад аль үл нийцэл нь илүү эрсдэлтэй бөгөөд 

түүнд ач холбогдол өгч залруулахад эрэмбэлэх ач холбогдолтой.  

 

Санал зөрөлдөөн, саад бэрхшээл, тодорхой бус байдал:   

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 100% нь үндэсний хууль тогтоомжид нийцэлтэй 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. 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.  

3. Оюу Толгой төслийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг 2013 оноос 

эхлэн хэрэгжүүлж байгаа ба энэхүү төлөвлөгөөний дагуу олон тооны менежментийн 

төлөвлөгөө болон холбогдох журмуудыг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.  

БОАЖСайдын 2019 оны 10-р сарын 29-ний өдрийн А-618 тоот тушаалаар батлагдсан “Байгаль 

орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын 4.15 

заалтын дагуу 2020 оны БОМТ-ний биелэлтийг энэхүү аудитын тайлангаар дүгнэх боломжтой.   

4.15. Байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа төсөл 

хэрэгжүүлэгч 2 жил тутамд байгаль орчны хуваарьт аудит хийлгэн, аудитын тайлан 

болон аудитын зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг аймаг, нийслэлийн 

байгаль орчны газарт ирүүлж, уг аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн 

ажлын тайланд менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлтийн талаар 

бодит мэдээлэл, дүгнэлтийг тусгасан байх бөгөөд хугацааны хувьд давхцаж байвал 

тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг ерөнхий 

үнэлгээ хийсэн байгууллага дүгнэх нөхцөл болгож болно.  

Үүний тулд Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 10
1
 дүгээр зүйлийн 1-р 

заалтыг үндэслэн “Оюу толгой” ХХК байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайланг 2020 оны 

БОМТ-ний биелэлтийн тайлангийн хамт Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газарт хүргүүлнэ.  

 

Ерөнхий зөвлөмж:  

Аудит хийгдсэн үндсэн 7 чиглэл тус бүрийн зөвлөмжүүд тайлангийн дараагийн бүлгүүдэд 

туссан бөгөөд “Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс дараагийн аудитыг 2022 онд хийлгэх хэрэгтэй. 

Байгаль орчны салбарт амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлагуудыг Монгол улс даяар 

сурталчилж бусдад үлгэр дуурайл үзүүлэх нь зүйтэй.  
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Эргэн шалгалтын төлөвлөгөө:  

Байгаль орчны аудитын явцад үл нийцэл илрээгүй тул эргэн шалгалт байхгүй.  

 

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 захиалагч 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 10
1
 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: 2020-10-19  
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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 нийцлийн аудитын ажилд усан 

орчны асуудлыг хариуцан Очир овогтой Алтансүх 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс эхлэн 2020 оны 

10 сарын 19 хүртэл нийт 63 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

 Ундай сайр, түүнтэй холбогдох хэсгүүд  

 Хаягдал хадгалах байгууламж, түүнтэй холбогдох хэсгүүд 

 Уурхайн суурины үерийн ус зайлуулах суваг 

 Гүний хоолон усан хангамжийг систем, түүнтэй холбогдох хэсгүүд 

 Түүхий ус нөөцлөх сан, түүнтэй холбогдох хэсгүүд 

 Баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтийн усан сан 

 Уурайн суурины бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд 

 ХХУТ ууршуулах сан  

 Уурхайн ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр  

 Газар доорх усны хяналтын цооногууд  

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 193 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 176 шалгуур үзүүлэлтээр усан орчны 

аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 176 шалгуурын 123 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний 

хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 53 нь БОННҮ болон БОМТ-нд 

тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 134 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 176 шалгуурыг 134 нотолгоод тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    176  

~ Хугацаа болоогүй   0 

~ Үл нийцэл    0   

 
Зураг 3. Тахирмаг УМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  
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5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 176 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. 

Эрсдэлийн бүртгэл:  

1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0  

 

6. Зөвлөмж:  

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

1. Газар доорх усны чанарыг хянах зориулалттай цооногуудын лабораторийн 

шинжилгээний дүнг MNS 6148-2010 стандарттай харьцуулж, усны мониторингийн 

тайландаа тусгах  

2. Ус татах зориулалт бүхий “тогоруу”-ны усны тоолуурыг өвлийн улиралд хөлдөхгүй 

байх нөхцөлийг хангаж, гадуур нь дулаалгатай хайрцаг хийх  

3. Усны аудит хийлгэхдээ Усны тухай хуулийн 21.1, БОАЖ-ын Сайдын 2013 оны А-307 

тоот тушаалаар батлагдсан Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, 

гүйцэтгэх үүргийн 1.1.5, 2.1.5-д заасны дагуу усны гүйцэтгэлийн аудитыг хийлгэх, 

ингэхдээ одоогоор усны мэргэжлийн байгууллагуудад усны аудитын мэдлэг 

төлөвшөөгүй, усны гүйцэтгэлийн аудитор үндэсний хэмжээнд бэлтгэгдээгүй зэргийг 

харгалзан Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 10
1
 дэх заалтын дагуу аудитын эрх 

бүхий компанийг усны мэргэжлийн байгууллагатай хоршуулах замаар гүйцэтгүүлэх 

боломжтой.   

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Усан орчны менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл захиалагч байгууллага усан орчны хувьд 

100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

10. 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 захиалагч байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эсвэл 
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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: 2020-10-19  
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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 нийцлийн аудитын ажилд 

биологийн олон янз байдал болон дүйцүүлэн хамгааллын асуудлыг хариуцан Чулуунхуяг 

овогтой Оюундарь 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 сарын 19 хүртэл нийт 63 

хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

 Дүйцүүлэн хамгаалалтын талбай  

 Нөхөн сэргээлтийн талбай 

 Мод үржүүлгийн газар  

 Уурхайн талбай 

 Хаягдлын удирдлагын төв 

 Ундай сайр, түүнтэй холбогдох хэсгүүд  

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 100 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 38 шалгуур үзүүлэлтээр биологийн олон 

янз байдал болон дүйцүүлэн хамгааллын аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 38 шалгуурын 11 нь төрийн 

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

стандартад, 27 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

давхардсан тоогоор нийт 54 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 38 шалгуурыг 54 нотолгоод тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    38  

~ Хугацаа болоогүй   0 

~ Үл нийцэл    0  

 
Зураг 4. Тахирмаг БМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 38 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. 

Эрсдэлийн бүртгэл:  
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1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0  

 

6. Зөвлөмж:  

Оюу Толгой ХХК-ий биологийн олон янз байдал болон дүйцүүлэн хамгааллын талаар авч буй 

арга хэмжээ, судалгаа эрдэм шинжилгээний ажил мөн хяналт хамгаалалтын үйл ажиллагааг 

өндөр түвшинд Монгол улсад жишиг болохуйц гүйцэтгэгдэж байгаа тул санал болгох зөвлөмж 

байхгүй байна.   

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Биологийн олон янз байдал болон дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн аудитын үр дүнгээс 

үзвэл захиалагч байгууллага 100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг аудитын 

нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

10. 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 захиалагч 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: 2020-10-19  
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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  2020 оны 08 сарын 17 

өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 сарын 19 хүртэл нийт 63 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

~ Анхдагч бутлуур 

~ Ил уурхайн талбай 

~ Баяжуулах үйлдвэр 

~ Дулааны цахилгаан станц 

~ Говь засварын газар 

~ Хаягдлын сан 

~ Хаягдал ангилан ялгах болон Хогийн цэг 

~ “Орика Монголиа” эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр 

~ Ус савлах болон цэвэршүүлэх үйлдвэр 

~ Хүнд даацын механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний хэсэг   

~ Агуулах 

~ Лаборатори 

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 53 үндэсний хууль эрх зүйн акт болон БОННҮ, БОМТ, БОМТБТ-ийн  хүрээнд 80 шалгуур 

үзүүлэлтээр химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 80 

шалгуурын 53 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох 

дүрэм журам, аргачлалд, 27 нь БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 133 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 80 шалгуурыг 133 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    77  

~ Хугацаа болоогүй   3 

~ Үл нийцэл    0   

 
Зураг 5. Тахирмаг ММ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  



“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2020  

16/28   Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749 

5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 80 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв.  

Эрсдэлийн бүртгэл:  

1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0  

 

6. Зөвлөмж:  

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

1. Аюултай хог хаягдлын цэг ашиглалтад ороход ландфиллын талбайгаас хөрсөнд 

агуулагдах хүнд хортой элементийн агууламжийг тодорхойлж Монгол улсад дагаж 

мөрдөж байгаа стандарт үзүүлэлттэй харьцуулан үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашлан хяналт 

тавьж ажиллах; 

2. Химийн бодисын сав баглаа боодол бүхий аюултай хог хаягдлыг гэрээ байгуулан эх 

үүсвэр рүү шилжүүлэн өгөхдөө аюултай хог хаягдлын  дагалдах бичгийг зохих журмын 

дагуу үйлдэж дотоод хяналт тавих; 

3. Даралтат савласан хийн хадгалалт, ашиглалтаас хэрэглэж байгаа даралтат савласан сав, 

баллоны цахилгааны холболтоос галын аюул гарах магадлалтайг анхаарч,  гал унтраах 

анхан шатны багаж хэрэгслийг (галын сарай, гар багаж, гал унтраагуур, галын дохио 

г.м) байрлуулж, тогтмол хянах; 

4. Цахилгаан станцын хаягдал үнснээс геополимер төст бетон үйлдвэрлэх арга 

технологийг судлан, үнсэн хаягдлыг эргүүлэн ашиглах боломжийг судлах; 

5. MNS 6469:2014 “Бетонд хэрэглэх дулааны цахилгаан станцын шүүлтүүрийн үнс. 

Техникийн ерөнхий шаардлага”-ын дагуу нарийн ширхэгтэй үнсийг барилгын 

материалын хуурай хольцын 20% хүртэл нэмэх боломжтой байдаг тул үнсэн хаягдлыг 

ашиглах боломжийг эрэлхийлэх, мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч, хамтран 

ажиллах; 

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Химийн хорт болон аюултай бодисын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл захиалагч 

байгууллага Химийн хорт болон аюултай бодисын хувьд 100% нийцэлтэй буюу маш сайн 

байна. Хугацаа болоогүй 3 шалгуур байна. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  
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10. 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 захиалагч 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: 2020-10-19  

  



“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу толгой” төслийн байгаль орчны төлөвлөгөөт аудитын тайлан – 2020  

18/28   Гүйцэтгэсэн: Байгаль орчны аудитын мэргэжлийн байгууллага “БОАД” ХХК, 91993096, 88000749 

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 нийцлийн аудитын ажилд хөрс, 

газрын менежментийн чиглэлийг хариуцан Даваасүрэн овогтой Даваадорж 2020 оны 08 сарын 

17 өдрөөс эхлэн 2020 оны 10 сарын 08 хүртэл нийт 51 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

 Оюу толгой уурхайн талбай  

 Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 

 Уурхайн талбайн ногоон байгууламж 

 Шимт хөрсний овоолго 

 Хог хаягдлын удирдлагын төв 

 Хүдрийн агуулах,  

 Туузан дамжуурга  

 Ил уурхай  

 Дулааны төв станц  

 Түлшний агуулах, шатахуун түгээх станц  

 Ундай сайр, түүнтэй холбогдох хэсгүүд  

 Байгалийн ургамал, үржүүлгийн газар  

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 126 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 67 шалгуур үзүүлэлтээр хөрс, газрын 

менежментийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 67 шалгуурын 47 нь төрийн бодлого, үндэсний 

хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 20 нь 

БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 51 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 67 шалгуурыг 51 нотолгоод тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    67 

~ Хугацаа болоогүй   66 

~ Үл нийцэл    0   

  
Зураг 6. Тахирмаг ГМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  
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5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 67 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. 

Эрсдэлийн бүртгэл:  

1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0  

 

6. Зөвлөмж:  

Хөрс, газрын менежментийн аудитын үр дүнд дараах зөвлөмжүүдийг өгч байна. Үүнд:  

1. Нефтийн бүтээгдэхүүн асгарах, нэвчих эрсдэлтэй түлшний агуулах, шатахуун түгээх 

станц, хүнд даацын механизмын засварын төв зэрэг газруудын орчимд нефтийн 

бүтээгдэхүүний бохирдлын цэг сонгох. 

2. Хөрсөнд агуулагдах нефтийн бүтээгдэхүүний агууламжийг Ашигт малтмал газрын 

тосны газрын харьяа Уул уурхайн шинжилгээ туршилтын лабораторид  Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний шинжилгээ хийлгэх боломжтой.  

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Хөрс, газрын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл захиалагч байгууллага хөрс, газрын 

менежментийн хувьд 100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн 

хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

10. 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 захиалагч 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: 2020-10-19  
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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 нийцлийн аудитын ажилд нөхөн 

сэргээлтийн чиглэлийг хариуцан Даваасүрэн овогтой Даваадорж 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс 

эхлэн 2020 оны 10 сарын 08 хүртэл нийт 51 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

 Оюу толгой уурхайн талбай  

 Ажилчдын кемп  

 Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 

 Уурхайн талбайн ногоон байгууламж 

 Шимт хөрсний овоолго 

 Ундай сайр, түүнтэй холбогдох хэсгүүд  

 Байгалийн ургамал, үржүүлгийн газар  

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 39 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 52 шалгуур үзүүлэлтээр хөрс, газрын 

менежментийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 52 шалгуурын 35 нь төрийн бодлого, үндэсний 

хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 17 нь 

БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 31 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 52 шалгуурыг 31 нотолгоод тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    51 

~ Хугацаа болоогүй   1 

~ Үл нийцэл    0   

 
Зураг 7. Тахирмаг НС-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

 

5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 52 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв.  
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Эрсдэлийн бүртгэл:  

1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0  

 

6. Зөвлөмж:  

Нөхөн сэргээлтийн аудитын үр дүнгийн биелэлт 100% маш сайн байгаа тул энэ чиглэлээр 

хүргүүлэх зөвлөмж байхгүй болно. 

- Нөхөн сэргээлтэд нутгийн эндемик ургамал үржүүлж ашигладаг давуу талтай. 

- Өнгөн хөрсний гадаргыг усалгаатай үрлэгээр хучсан туршлага нэвтрүүлсэн.  

- 2018-2019 онд удаан хугацаанд хадгалах өнгөн хөрсний шинжилгээ хийсэн.  

 

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Нөхөн сэргээлтийн менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл захиалагч байгууллага нөхөн 

сэргээлтийн менежментийн хувьд 100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг 

аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

10. 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 захиалагч 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: 2020-10-19  
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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 нийцлийн аудитын ажилд усан 

орчны асуудлыг хариуцан Бямбаа овогтой Батдэлгэр 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс эхлэн 2020 

оны 10 сарын 08 хүртэл нийт 51 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

 Агаарын хэмжилтийн цэгүүд  

 Шатахуун түгээх станц 

 Хог хаягдлын цэг  

 Засварын газрууд  

 Ил уурхайн ухаш, овоолгын талбай  

 Баяжуулах үйлдвэрийн талбай 

 Дулааны станц уурын зуух зэрэг байгууламжуудын хүрээнд хийсэн. 

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 133 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 58 шалгуур үзүүлэлтээр агаар орчны 

аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 58 шалгуурын 42 нь төрийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, үндэсний 

хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 16 нь БОННҮ болон БОМТ-нд 

тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

давхардаагүйгээр нийт 26 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 58 шалгуурыг давхардаагүйгээр нийт 26 нотолгоод тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн 

бүртгэл:  

~ Нийцэл    58  

~ Хугацаа болоогүй   0 

~ Үл нийцэл    0   

  
Зураг 8. Тахирмаг АМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  
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5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 58 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. 

Эрсдэлийн бүртгэл:  

1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0 

 Бага   0 

2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0 

 Дунд    0  

 Бага   0  

 

6. Зөвлөмж:  

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

1. Хөрс хуулах, барилгын болон бусад зориулалтаар талбай бэлтгэх, карьер/бутлуур 

ажиллуулах, элс хайрга ачих/буулгах зэрэг газар шорооны үйл ажиллагаанаас үүсэх 

тоосжилтыг бууруулах, хүчтэй салхитай үед хөрс хуулах, ачиж буулгах үйл ажиллагааг 

зогсоох тухай байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ болон байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу зам талбайг усжуулах гэх мэт арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлж байгаа боловч овоолгын урд хэсэгт хөрс хуулах, ачих буулгах үйл 

ажиллагаанаас тухайн орчинд тоос тархсаар байгааг анхаарч, тоос дэгдэлтийг багасгах 

оновчтой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, шаардлагатай бол дээрх үйл ажиллагааг тухайн 

өдрийн цаг агаарын нөхцөлтэй уялдуулан зогсоох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байх 

2. Уурхайн бүсэд авто зам, талбайгаас үүсэх тоосжилтыг бууруулах зорилгоор тээврийн 

хэрэгслийн хурдны дээд хязгаарыг заасан тэмдэг тэмдэглэгээ байгаа боловч тухайн 

байгууламж бүрийн орчны бүсэд технологийн шат дамжлагын онцлогийг харгалзан 

хурдны дээд хязгаарыг багасгах. Тухайлбал: Баяжуулах үйлдвэр зэрэг технологийн үйл 

явцаас нарийн ширхэгт тоосонцор газрын гадаргад хуримтлагддаг газруудад хурдны 

дээд хязгаарыг 10 км/ц-аас бага болгох, усалгаа болон тоосонцор соруулах үйл 

ажиллагааны давтамжийг нэмэгдүүлэх 

3. Баяжуулах үйлдвэрийн хэсэгт тоос дэгдэхээс сэргийлж торон хаалт ашиглаж байгаа нь 

сайшаалтай, үр дүнтэй, жишиг арга боловч хийцийн хувьд дээрээс газрын гадарга 

хүртэл буудаггүй хагас унжуулсан, онгойлгож хаах зарчмаар ашиглах боломжгүй 

байгаа нь уг арга хэмжээний үр дүн, ач холбогдлыг бууруулах талтай.  Иймд торон 

хаалтын ашиглалтын гормыг сайжруулж, олон талт үр ашгийг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай.  

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Агаар орчны менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл захиалагч байгууллага агаар орчны 

хувьд 100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ 

үү.  
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8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

10. 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 захиалагч 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:     Бямбаа овогтой Батдэлгэр 

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/035 

 

Огноо: 2020-10-08  
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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 

менежментийн асуудлыг хариуцан Намсрай овогтой Оюунчимэг 2020 оны 08 сарын 17 өдрөөс 

эхлэн 2020 оны 10 сарын 08 хүртэл нийт 51 хоногийн турш ажиллав.  

 

1. Аудитын хамрах хүрээ:  

Төслийн дараах үйл ажиллагаа, объектууд аудитад хамрагдав. Үүнд:  

 Уурхайн талбай 

 Хаягдлын удирдлагын төв 

 Хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж  

 

2. Аудитын шалгуур:  

Нийт 47 хууль тогтоомж болон БОННҮ-ний хүрээнд 78 шалгуур үзүүлэлтээр хог хаягдлын 

менежментийн аудитыг гүйцэтгэв. Нийт 78 шалгуурын 54 нь төрийн бодлого, үндэсний 

хөтөлбөр, үндэсний хууль тогтоомж, холбогдох дүрэм журам, аргачлал, стандартад, 24 нь 

БОННҮ болон БОМТ-нд тусгалаа олсон байна.  

 

3. Баталгаажсан нотолгоо:  

Аливаа аудитын үнэлэмжийг боловсруулахдаа баталгаажсан нотолгоог үндэслэл болгох бөгөөд 

нийт 91 нотолгоог аудитын явцад цуглуулав.  

 

4. Аудитын үнэлэмж:  

Нийт 78 шалгуурыг 91 нотолгоо дээр тулгуурлан үнэлэв. Үнэлэмжийн бүртгэл:  

~ Нийцэл    70 

~ Хугацаа болоогүй   8 

~ Үл нийцэл    0 

 
Зураг 9. Тахирмаг ХМ-1: Аудитын үнэлэмжийн хувь хэмжээ  

5. Үл нийцлийн эрсдэл:  

Үл нийцлийн эрсдэлийг үнэлэхдээ компанийн боловсруулсан эрсдэлийн үнэлгээний аргыг 

ашигладаг бөгөөд нийт 78 шалгуурын эрсдэлийг тогтооход дараах байдалтай үнэлэгдэв. 

Эрсдэлийн бүртгэл: 

1. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 
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2. Байгаль орчны аюулгүй байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0 

3. Төслийн үйл ажиллагааны хэвийн байдалд нөлөөлөх эрсдэл  

 Их    0  

 Дунд    0  

 Бага   0  

Дэлгэрэнгүйг аудитын нэгдсэн хүснэгтээс үзнэ үү.  

 

6. Зөвлөмж:  

Оюу Толгой ХХК нь хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, сэргээн ашиглах, дахин боловсруулах 

талаар авч буй арга хэмжээний хувьд Монгол улсын зохих хууль, дүрэм журмаас гадна олон 

улсын стандартыг хэрэгжүүлдэг учир хог хаягдлын менежментийн үйл ажиллагаа өндөр 

түвшинд гүйцэтгэгдэж байгаа гэж үзэх боломжтой учир санал болгох зөвлөмж байхгүй байна.   

 

7. Аудитын дүгнэлт:  

Хог хаягдлын менежментийн аудитын үр дүнгээс үзвэл захиалагч байгууллага хог хаягдлын 

хувьд 100% нийцэлтэй буюу маш сайн байна. Хугацаа болоогүй шалгуур 8 шалгуур байна. 

Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс үзнэ үү.  

Аюултай хог хаягдлыг зайлуулах стандартын шаардлага хангасан ландфилл байгуулах ажлыг 

эхлүүлсэн нь нэн сайшаалтай байна. 

 

8. Хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал:  

Аудитын явцад ямар нэгэн хязгаарлалт ба тодорхой бус байдал байгаагүй.  

 

9. Санал зөрөлдөөнтэй асуудал:  

Аудит хийлгэгч байгууллагатай ямар нэгэн санал зөрөлдөөнтэй асуудал гараагүй.  

 

10. 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 захиалагч 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   Намсрай овогтой Оюунчимэг 

Аудиторын гэрчилгээний дугаар 2013/010 

 

Огноо: 2020-10-08  

 


