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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай 

 

 

Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав. 

 

Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв 

хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн 

зөвтэй холбоотой ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина уу. 

 

Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай 

холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ, хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн 

г.м) хохирлыг хариуцахгүй болно.  

 

Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 

  

mailto:OTESIA@ot.mn
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Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ): Оюу Толгой төсөл  
 

# Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

бүрэлдэхүүн хэсэг  

Үйл ажиллагааны тайлбар  Үйл ажиллагааны хуваарь  

1 Биологийн төрөл зүйлийн олон 

янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (БТЗОЯБҮАТ) 

 

ОТ ХХК нь БТЗОЯБҮАТ-ний хуваарийн дагуу 

БТЗОЯБҮАТ-нд тусгагдсан нөлөөлөл бууруулах болон 

бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

ОТ ХХК нь БТЗОЯБҮАТ-ний хэрэгжилтийн статусыг 

Зээлдүүлэгчид тайлагнана. 

БТЗОЯБҮАТ нь БТЗОЯБҮАТ-

ний хуваарийн дагуу хэрэгжинэ.  

Зээлдүүлэгчид улирал тутам 

тайлагнана.  

 

2 Цахилгаан станцын байгаль орчин, 

нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

(БОННБҮ) 

OT ХХК нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заагдсан 

хугацааны дагуу Цахилгаан станцын Байгаль орчин, 

нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (Цахилгаан станцын 

БОННБҮ)-н дээр Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан 

Зөвлөх (БОНБДЗ) авч ажиллуулна. Энэхүү Цахилгаан 

станцын БОННБҮ нь Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартууд болон холбогдох 

Байгаль орчин, нийгмийн тухай хуулиудын дагуу 

боловсруулагдах болно.
1
  БОНБДЗ нь Цахилгаан 

станцын БОННБҮ  Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартуудын баримтуудад 

нийцэж буйг ОТ ХХК-д баталгаажуулж өгнө. 

 

OT ХХК Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох стандартуудад нийцүүлж батлагдсан 

Цахилгаан станцын БОННБҮ-г олон нийтэд ил тод 

болгоно.  

OT нь БОНБДЗ-ийн баталсан 

Цахилгаан станцын БОННБҮ-г 

олон нийтэд ил тод болгохдоо 

тухайн үнэлгээгээр 

тодорхойлсон талбайнуудад 

барилгын үйл ажиллагаа 

эхлүүлэхээс өмнө дор хаяж 60 

хоног буйг баталгаажуулна.  

                                                      
1 Хэрэглэгдэж буй “Байгаль орчин, нийгмийн тухай хуулиуд”-ыг  батлагдсан Цахилгаан станцын БОННБҮ-нд тодруулсан хуулиудын жагсаалтаас 
лавлагаа болгон авсан. 
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3 Үйлдвэрлэлийн үе шатны Байгаль 

орчин, нийгмийн менежментийн 

төлөвлөгөө (ҮҮШБОНМТ) 

 

OT ХХК нь ҮҮШБОНМТ-г Зээлдүүлэгчийн Байгаль 

орчин, нийгмийн холбогдох стандартуудад нийцэж буйг 

БОНБДЗ-өөр хянуулна
2
. БОНБДЗ нь ҮҮШБОНМТ 

Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох 

стандартуудын баримтуудад нийцэж буйг ОТ ХХК-д 

баталгаажуулж өгнө. 

 

ҮҮШБОНМТ нь дараах асуудлуудад анхаарлаа 

хандуулна: 

 Агаарын чанарын менежмент (Хүлэмжийн хийн 

ялгаруулалтын менежмент багтана);  

 Дуу шуугиан & чичирхийллийн менежмент;  

 Шимт хөрсний менежмент;  

 Түлш & шатахууны мененжмегт;  

 Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 

мененжмент;  

 Усны нөөцийн менежмент;  

 Хог хаягдлын мененжмент; 

 Хаягдал чулуулгын менежмент; 

 Хаягдлын менежмент; 

 Тээврийн менежмент;  

 Аюултай материалын менежмент;  

 Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээ; 

 Хөдөлмөрийн Эрүүл мэнд, Ауюлгүй ажиллагаа;  

 Соёлын өвийн менежмент; 

 Оролцогч талуудын оролцоог хангах; 

 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаа; 

 Шилжилт хөдөлгөөний менежмент; 

 Хөдөлмөрийн менежмент;  

 Олон нийтийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа 

& Аюулгүй байдлын менежмент; ба 

 Уурхайн хаалтын менежмент. 

OT ХХК нь ҮҮШБОНМТ –ний 

баталгаажуулалтыг 

‘Үйлдвэрлэлийн эхлэлт’ 

(Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 

16.7-р заалтанд тусгасан) буюу 

2012 оны 12-р сарын 31-ны 

өдрөөс өмнө 60 хоногийн өмнө 

БОНБДЗ-өөс авна.  

 

                                                      
2 “Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох стандартууд”-ыг төслийн батлагдсан БОННБҮ-д  тохирсон гүйцэтгэлийн холбогдох 

стандартын жагсаалтаас лавлагаа болгон авсан. 
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4 Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

 

OT ХХК нь Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох стандартуудад нийцүүлсэн Уурхайн хаалтын 

төлөвлөгөөг БОНБДЗ-д хүргүүлнэ. 

  

БОНБДЗ нь Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох 

стандартуудын баримтуудад нийцэж буйг ОТ ХХК-д 

баталгаажуулж өгнө.  

OT ХХК Уурхайн хаалтын 

төлөвлөгөөг БОНБДЗ-д 2012 

оны 9-р сард хүргүүлж, 

хянуулан баталгаажуулалтыг 

2012 оны 12-р сарын дотор 

авна. 

 

5 Ажилчдын орон сууцны бүтээн 

байгуулалт 

 

OT ХХК Ханбогд сумын усан хангамжийг хөгжүүлнэ.  

OT ХХК нь усны нөөцийн суурь судалгаагаар мэдээлэл 

цуглуулж дуусмагц Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартуудад нийцүүлэн усны 

төлөвлөгдсөн хангамжийн талаар орон нутгийн оролцогч 

талуудыг татан оролцуулан хэлэлцүүлэг хийнэ.  Энэ 

ажлын хүрээнд, OT ХХК БОНБДЗ-д усан хангамжийн 

хувилбаруудын тайлангийн төслийг хүргүүлнэ. 

 

OT ХХК нь БОНБДЗ-өд Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартууд болон холбогдох 

Байгаль орчин, нийгмийн хуулиудад
3
 нийцсэн Засгийн 

газартай тохиролцсон талбайн зөвшөөрөл бүхий 

Ажилчдын орон сууцны бүтээн байгуулалтын БОННБҮ-

г хүргүүлж хянуулан Зээлдүүлэгчээр батлуулна. 

 

Ажилчдын орон сууцны бүтээн байгуулалтын БОННБҮ  

нь Ханбогдын оршин суугчдын усан хангамж болон 

ажилчдын орон сууцны бүтээн байгуулалтын биологийн 

төрөл зүйлийн олон янз байдал ба эко үйлчилгээтэй 

холбоотой нөлөөллийг (жишээ, малчдын худаг) 

бууруулах арга хэмжээг нарийвчлан тусгасан. 

 

БОНБДЗ нь Ажилчдын орон сууцны бүтээн 

байгуулалтын БОННБҮ Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартуудын баримтуудад 

нийцэж буйг ОТ ХХК-д баталгаажуулж өгнө.  

Усан хангамжийн хувилбарын 

тайланг Ажилчдын орон сууцны 

бүтээн байгуулалтын БОННБҮ-

г хянуулахаар БОНБДЗ-д 

хүргүүлэхээс 30 хоногийн өмнө 

танилцуулна. 

OT нь Ажилчдын орон сууцны 

бүтээн байгуулалтын БОННБҮ-

нд тодорхойлогдсон талбайд 

барилгын ажил (өөр БОННБҮ-

гээр Зээлдүүлэгчийн Байгаль 

орчин, нийгмийн холбогдох 

стандартуудад нийцүүлэгдээгүй 

Ажилчдын орон сууцны бүтээн 

байгуулалттай холбоотой шинэ 

дэд бүтэц (усны шугам хоолой, 

эрчим хүч дамжуулах шугам, 

зам г.м) эхлэхээс өмнө 60 хоног 

байгааг баталгаажуулна..  

                                                      
3 Хэрэглэглэж буй “Байгаль орчин, нийгмийн хуулиуд”-ыг батлагдсан Ажилчдын орон сууцны бүтээн байгуулалтын  БОННБҮ-нд 
тодруулсан хуулиудын жагсаалтаас лавлагаа болгон авсан. 
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ОТ ХХК нь Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох стандартуудад нийцүүлэн батлагдсан 

Ажилчдын орон сууцны бүтээн байгуулалтын БОННБҮ-

г олон нийтэд ил тод болгоно.  

6 Үйлдвэрлэлийн парк 

 

OT ХХК нь БОНБДЗ-өд Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартууд болон холбогдох 

Байгаль орчин, нийгмийн хуулиудад
4
 нийцсэн 

Үйлдвэрлэлийн паркийн БОННБҮ-г хүргүүлж хянуулан 

Зээлдүүлэгчээр батлуулна. БОННБҮ нь үйлдвэрлэлийн 

паркийн бүтээн байгуулалтын биологийн төрөл зүйлийн 

олон янз байдал ба эко үйлчилгээтэй холбоотой 

нөлөөлөл бууруулах төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

нарийвчлан тайлбарласан. 

 

БОНБДЗ нь Үйлдвэрлэлийн паркийн БОННБҮ 

Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох 

стандартуудын баримтуудад нийцэж буйг ОТ ХХК-д 

баталгаажуулж өгнө.  

 

ОТ ХХК нь Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох стандартуудад нийцүүлэн батлагдсан 

Үйлдвэрлэлийн паркийн БОННБҮ-г олон нийтэд ил тод 

болгоно. 

OT нь Үйлдвэрлэлийн паркийн 

БОННБҮ-нд тодорхойлогдсон 

талбайд барилгын ажил (өөр 

БОННБҮ-гээр Зээлдүүлэгчийн 

Байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох стандартуудад 

нийцүүлэгдээгүй 

Үйлдвэрлэлийн парктай 

холбоотой шинэ дэд бүтэц 

(усны шугам хоолой, эрчим хүч 

дамжуулах шугам, зам г.м) 

эхлэхээс өмнө 60 хоног байгааг 

баталгаажуулна.  

7 Бэлчээрийн менежментийн 

төлөвлөгөө 

OT ХХК нь БОНБДЗ-өд Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартуудад нийцсэн Бэлчээрийн 

менежментийн төлөвлөгөөг танилцуулна. 

 

 Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь: (i) 

хэрэгжүүлэлтийн үр ашгийн хяналт шинжилгээний 

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийг багтаасан, (ii) 

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 

дүйцүүлэлтийн стратегийн төсөл болон хэрэгжүүлэлтэнд 

оролцсон орон нутгийн оролцогч талууд, нутгийн 

OT ХХК нь Бэлчээрийн 

менежментийн төлөвлөгөөний 

төслийг БОНБДЗ-д 2012 оны 

12-р сарын 31-ны дотор 

хүргүүлж, хянуулан 

баталгаажуулалтыг 2013 оны 3-

р сарын 31-ны дотор авна. 

 

 

 

                                                      
4 Хэрэглэглэж буй “Байгаль орчин, нийгмийн хуулиуд”-ыг батлагдсан Үйлдвэрлэлийн паркийн БОННБҮ-нд тодруулсан хуулиудын 
жагсаалтаас лавлагаа болгон авсан. 



6 
 

зөвлөлийн гишүүд ба мэргэжилтнүүдтэй хэлэлцсэний 

үндсэн дээр боловсруулсан болон (iii) Биологийн төрөл 

зүйлийн олон янз байдлын дүйцүүлэлтийн стратеги ба 

БТЗОЯБҮАТ-ийн зорилтуудтай нийцсэн зураг төсөлтэй 

байна. 

 

БОНБДЗ нь Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө 

Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох 

стандартуудын баримтуудад нийцэж буйг ОТ ХХК-д 

баталгаажуулж өгнө. 

8 Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн 

тайлан 

OT ХХК нь баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг хоногт 

100,000 тонн (т/ө) хүдэр боловсруулах аливаа өргөтгөл 

болон материал хангамжийн ачаалалыг Зээлдүүлэгчийн 

Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох стандартуудын 

дагуу бэлтгэгдсэн БОНБДЗ-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн 

өргөтгөлийн тайланг хянаж олон нийтэд ил тод болгосны 

дараа танилцуулна. Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн 

тайлан нь энэхүү өргөтгөл болон ОТ-д байгаа бичиг 

баримттай холбоотой аливаа нөлөөллийг бууруулах 

төлөвлөгдсөн арга хэмжээг нарийвчлан тусгасан: 

a) энэхүү өргөтгөлтэй холбоотой гүний усны 

түвшин бууралтыг аль болох багасгах зорилгоор 

ус олборлолт (жишээ, хаягдал хадгалах 

байгууламжаас) болон усны дахин ашиглалтын 

боломжуудыг дээд зэргээр ихэсгэнэ;  

b) энэхүү өргөтгөлд шаардлагатай усны нэмэлт 

хангамжийн боломж ба нэмэлт ус олборлолт нь 

нөлөөлөл буруулах шаардлагатай арга хэмжээг 

хэрэгжүүлсний дараа бусад хэрэглэчдэд (жишээ, 

биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, 

малчид) сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эсэхийг 

баталгаажуулна; 

c) шаардлагатай нэмэлт гүний усны зөвшөөрлийг 

Монгол улсын Засгийн газраас авах буюу ийм 

төрлийн зөвшөөрөл авахаар материалаа 

бүрдүүлж, өргөдөл өгнө;  

d) өргөтгөлийн улмаас ихсэх тээврийн хэрэгслийн 

замын хөдөлгөөний ачаалалтай холбоотой 

OT ХХК нь Баяжуулах 

үйлдвэрийн өргөтгөлийн 

тайланд тодорхойлогдсон 

талбайд баяжуулах үйлдвэрийн 

барилгын ажил эхлэхээс 60 

хоногийн өмнө БОНБДЗ-өөр 

Баяжуулах үйлдвэрийн тайланг 

батлуулж танилцуулна.   
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биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал болон 

нийгэмд нөлөөлөх байдлыг үнэлнэ; ба 

e) өргөтгөлтэй холбоотой хуримтлагдсан 

нөлөөллийг тооцоолно. 

 

БОНБДЗ  нь Баяжуулах үйлдвэрийн тайлан тус бүр 

Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох 

стандартуудын бичиг баримтанд нийцэж буйг 

баталгаажуулна. Баяжуулах үйлдвэрийн тайланд, 

боломжтой бол, холбогдох Байгаль орчин, нийгмийн 

менежментийн төлөвлөгөөний хяналт засварыг тусгасан 

байна. 

9 Байгаль орчин, нийгмийн хяналт 

шинжилгээний бие даасан хөтөлбөр 

OT ХХК нь 3 дэгч этгээдэд Байгаль орчин, нийгмийн 

хяналт шинжилгээний бие даасан хөтөлбөрийг 

Зээлдэгчийн баталсан ажлын даалгаврын хамт 

танилцуулна. 

 

Зээлдүүлэгч нь Байгаль орчин, нийгмийн хяналт 

шинжилгээний бие даасан хөтөлбөр Зээлдүүлэгчийн 

Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох стандартуудын 

бичиг баримтанд нийцэж буйг баталгаажуулна. 

 

Ажлын даалгаварт БОНБДЗ нь ОТ ХХК-ийн зардлаар 

байнгын хяналт шинжилгээ хийж хяналт шинжилгээний 

олон нийтэд ил тод тайлан бэлтгэнэ (Зээлдүүлэгч болон 

ОТ ХХК хянасаны дараа) гэж тооцоолсон байна.  Ийм 

төрлийн хяналт шинжилгээ нь БОНМТ болон БОНҮАТ-

ний хэрэгжүүлэлтийг багтаасан байдаг.  

OT ХХК нь санал болгож буй 

ажлын даалгаврыг 

Зээлдүүлэгчид 2012 оны 3-р 

улиралд танилцуулж, 

зөвшөөрлийг 2012 оны 4-р 

улиралд Зээлдүүлэгчээс авна.  

10 Байгаль орчин, нийгмийн тайлан OT ХХК нь БОНМТ болон БОНҮАТ зэргийг багтаасан 

жилийн Байгаль орчин, нийгмийн тайланг боловсруулж, 

Зээлдүүлэгчид өргөн барина.  

Жил бүр 
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11 Оюу Толгойгоос Ханбогд сум хүрэх 

эрчим хүч дамжуулах шугам 

OT ХХК нь Оюу Толгойгоос Ханбогд сум хүрэх эрчим 

хүч дамжуулах шугамын байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох зөвшөөрлийг (Эрчим хүч дамжуулах 

шугамын зөвшөөрөл) авах тал дээр БОНБДЗ-ийг авч 

ажиллуулна. БОНБДЗ  нь Эрчим хүч дамжуулах 

шугамын зөвшөөрөл Зээлдүүлэгчийн Байгаль орчин, 

нийгмийн холбогдох стандартуудын бичиг баримтанд 

нийцэж буйг баталгаажуулна. 

 

OT нь Эрчим хүч дамжуулах 

шугамын зөвшөөрлийг 

Зээлдүүлэгчид 2012 оны 3-р 

улиралд дамжуулан өгнө. 

 

OT нь эрчим хүч дамжуулах 

батлагдсан зөвшөөрлийг 2012 

оны 4-р улиралд олон нийтэд ил 

тод болгоно.  

12 Оюу Толгой – Гашуунсухайт хүрэх 

замын өөрчлөлт 

OT ХХК нь Оюу Толгой – Гашуунсухайн хүрэх түр 

зуурын замын өөрчлөлтийн байгаль орчин, нийгмийн 

холбогдох зөвшөөрлийг (Зам өөрчлөлтийн зөвшөөрөл) 

авах тал дээр БОНБДЗ-ийг авч ажиллуулна.  БОНБДЗ  нь 

Зам өөрчлөлтийн зөвшөөрөл Зээлдүүлэгчийн Байгаль 

орчин, нийгмийн холбогдох стандартуудын бичиг 

баримтанд нийцэж буйг баталгаажуулна. 

 

OT ХХК зам өөрчлөлтийн батлагдсан зөвшөөрлийг олон 

нийтэд ил тод болгоно. 

OT нь Зам өөрчлөлтийн 

зөвшөөрлийг Зээлдүүлэгчид 

2012 оны 3-р улиралд 

дамжуулан өгнө. 

 

OT нь зам өөрчлөлтийн 

батлагдсан зөвшөөрлийг 2012 

оны 4-р улиралд олон нийтэд ил 

тод болгоно. 

 


