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ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ
Айвенхоy Майнз Монголиа Инк (АММИ) Өмнөговь аймгийн зүүн өмнөд хэсэгт зэс, алтны
томоохон ордыг ашиглах Оюу Толгой (ОТ) төсөл хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ төсөл
далайц ихтэй1, Монгол улсын эдийн засагт чухал нөлөө үзүүлэх юм. Үндэсний хэмжээнд
үзүүлэх нөлөөллөөс гадна орон нутгийн эдийн засаг, бизнес, байгаль орчин, иргэдийн
амьжиргаанд янз бүрийн байдлаар нөлөөлөх ажээ. OТ төслийн хамрах газар нутгийн
хүрээ, далайц ихээхэн өргөн, түүнчлэн үйл ажиллагаа нь урт хугацаанд (одоогоор 2043 он
хүртэл) үргэлжлэхээр төлөвлөгдөж байгаа зэргээс нь үзвэл эерэг болон сөрөг нөлөөллийг
нь авч үзэх зайлшгүй шаардлагатай болсон юм. Иймээс ОТ төслөөс гарч болох
нөлөөллийг судлах энэхүү төслийг хэрэгжүүллээ.
Энэхүү тайланд тусгагдсан нөлөөллүүдийг тодорхойлохдоо ОТ төслийн нийгэм-эдийн
засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, ОТ төслийн бүсэд гүйцэтгэсэн явуулын судалгааны
материал, орон нутгаас авсан хоѐрдогч мэдээллийг ашигласнаас гадна мэргэжлийн
шинжээчид, орон нутгийн төлөөллийг оролцуулсан зөвлөлдөх уулзалт, семинар зэрэг
дараалал сайтай төлөвлөж хэрэгжүүлсэн олон ажлын үр дүнд тулгуурласан болно.
Ийнхүү От төслийн эерэг ба сөрөг нөлөөлөл болон бусад үр дагаврыг зөвхөн нарийн
мэргэжлийн судалгаагаар тогтоогоогүй, мэргэжлийн зөвлөх, шинжээчид, орон
нутгийнхнаас өгсөн санал зөвлөгөө чухал хувь нэмэр оруулсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.
ОТ төслөөс хэрэгжүүлж буй болон цаашид хэрэгжүүлэх уул уурхайн үйл ажиллагаанаас
үүдэн гарах шууд ба шууд бус нөлөөллөөс гадна ОТ төслийн бүс дэх уул уурхайн бусад
төсөл, үйл ажиллагаатай холбоотой хавсарсан нөлөөллийн талаар тайланд тусгалаа.
Төслийн нөлөөллийг нягтлан дүн шинжилгээ хийсэн нь тэдгээрийн шинж төлөв, гарах
магадлал, үргэлжлэх хугацаа зэрэг гол чухал асуудлыг тодруулах боломж олгосон юм.
Орон нутгийн хөгжилд ОТ төслийн үзүүлэх нөлөөлөл нь ихэнхдээ эерэг байх төлөв
харагдаж байна. Эдийн засаг, бизнес, үйлчилгээ, байгаль орчин гээд бүх салбарт эдгээр
нөлөөллүүд гарах магадлалтай. Гэхдээ орон нутгийн захиргаа ил тод, төсөл, иргэдтэйгээ
хамтран зөвлөлдөж ажиллах, төслийн өгөөжийг аль болох өргөжүүлэх, иргэдэд зохистой
хүртээх талаар санаачилга гаргах шаардлагатай болж байна. Уурхайд мал аж ахуйн
бүтээгдэхүүн, бусад ажил үйлчилгээ нийлүүлэх сонирхол, хүлээлт орон нутгийнхны дунд
нэн өндөр байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон, үүнийг зохистой арга зохицуулалтаар
хангах шаардлага өндөр байгаа юм. Энэ үүднээс авч үзвэл, ОТ төслөөс хэрэгжүүлэх орон
нутгийн худалдан авалтын бодлого орон нутгийн хөгжил дэвшил, хэтийн ирээдүйд чухал
байх болно. Өгөөжтэй, тэгш байдлыг хангасан бодлого, ялангуяа орон нутгийн бизнест
дэмжлэг үзүүлэх, тэдний зүгээс гарч буй үр ашигтай санаачилгыг ОТ төсөл, бусад уурхайн
зүгээс дэмжих явдал эдийн засгийн ихээхэн чухал эерэг нөлөөлөл болох юм. Уурхайн дэд
бүтцийг ашиглах хүлээлт иргэдийн дунд дээрхээс дутуугүй өндөр байна.
ОТ төслийн бүсэд хүн ам шилжин ирэх явдал анхааралдаа авбал зохих асуудал яах аргагүй
мөн. ОТ төслийн үр нөлөөгөөр байнгын ба түр ажил эрхлэхээр иргэд өөрсдөө болон гэр
1

Оюу Толгой төслөөс Монгол улсад үзүүлэх эдийн засаг, санхүүгийн үр өгөөж, Орон зайн эдийн засгийн төв,
Торонто, Канад, 2005 оны 9 дүгээр сар
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бүлийн хамт уурхайн бүсэд бусад газраас болон гадаадаас ирэх шилжилт хөдөлгөөн
нэмэгдэх төлөв илт байна. Үүний улмаас хүн амын өсөлт, тухайлбал хөдөлмөрийн насны
хүн амын өсөлт нэмэгдэнэ. ОТ төсөл болон сумын захиргаа хамтран орон нутаг (сумд)ийн хөгжлийн төлөвлөлтийг хүн амын төсөөлөн буй шилжилт хөдөлгөөнтэй уялдуулах,
үүний тулд Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга хэмжээ авууштай
байна. Цагдаа, эрүүл мэнд, боловсрол гэх мэт суман дахь бусад үйлчилгээтэй холбоотой
асуудлыг энэ хүрээнд авч үзэх нь зүйтэй юм.
Шууд ба шууд бус ажил эрхлэлтэд хүйсний тэнцвэр өөрчлөгдөж болзошгүй.
Эрэгтэйчүүдэд ажил олдох, ажил эрхлэх нь нэмэгдэж, ер нь ОТ төслийн бүсэд ажил
эрхэлж буй хүмүүсийн хүйсний харьцаа аажмаар эрэгтэйчүүд давамгайлах тал руу
өөрчлөгдөж болох юм. Ажил эрхлэх боломжийг эмэгтэйчүүдэд түлхүү хангах, ялангуяа
ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөөний хүрээнд эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг
дэмжих замаар энэ нөлөөг зөөлрүүлэх боломжтой.
Эрэгтэйчүүд ийнхүү байнгын ба түр ажил түлхүү эрхлэх нь гэр бүлтэй хүмүүс, тэдний
хүүхдүүдийн хувьд сөрөг үр дагавар авчирч болох юм. Гэр бүлээсээ хол байснаар
ганцаардах, ар гэртээ сэтгэл зовних, гэр орон, бие биеэсээ удаан хугацаанд хол байгаад
эргэж ирэхэд хөндиймсэг, таагүй хүлээж авах гэх мэт асуудлууд гарах талтай. Ер нь “Гэр
бүлд ээлтэй” ажил эрхлэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх нь хамгийн зөв шийдэл гэж үзэж
байна. Гэр бүлийн гишүүдийг ажлаар хангах, ажил-ар гэрийн харьцаа, харилцааны
тэнцвэр зэрэг асуудлуудыг ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөөнд суулгаж өгвөл зохистой.
Ажил эрхлэлт нь ОТ төслийн шууд эерэг нөлөөг харуулах чухал асуудал гэж үзэж болно.
Ер нь ажил эрхлэлттэй холбоотой нөлөөлөл уурхайн байгуулалтын ба олборлолтын үе
шатны оргил үед хамгийн тодорхой мэдрэгдэнэ. Төслийн үр дүнд бий болох ажил эрхлэлт
нь (i) орон нутгийнхны ажил эрхлэлт нэмэгдэх, (ii) өрхийн орлого өсөх, iii) шууд бус ажил
эрхлэх боломж сайжрах, (iv) орон нутгийнхны чадавх хөгжих зэрэг эерэг нөлөөлөл
үзүүлнэ. Шууд эерэг үр дүнгээс гадна (i) гадныхан уурхайд олноор ажиллахад орон
нутгийнхны зүгээс сэтгэл ханамжгүй хандах, ii) гадныхан ба орон нутгийнхны хооронд
зөрчил гарах, iii) хөдөлмөр оролцоонд хүйснээс хамааралтай ялгарал бий болох зэрэг
сөрөг нөлөөлөл гарах магадлал бас бий.
ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөө нь зарим асуудлыг оновчтой зохицуулах замаар
ажил эрхлэлттэй холбоотой үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглэгдэх нь зүйтэй юм. Монгол
ажиллагсдын тоог үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 5 дахь жил гэхэд 90 хувьд хүргэхээр ОТ
төсөл төлөвлөж байгаа ажээ. Монголчууд уурхайд ажиллах мэргэжлийн ба шаардлагатай
бусад дадлага олгох сургалтад тэр бүр олноор хамрагдаж чадахгүй, хязгаарлагдмал байгаа
учраас нэлээд өргөн хүрээтэй сургалт явуулж, Монгол ажиллагсдын тоог өмнө дурьдсан
түвшинд хүргэх хөтөлбөр боловсруулах шаардлагатай байна. Мэдлэг дадлага олгох
сургалт нь эргээд жил эрхлэлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд чухал үүрэг гүйцэтгэх нь
лавтай.
Хүн амын өсөлт, нягтшрал, шилжилт хөдөлгөөн, үйлчилгээнд үзүүлэх ачаалал нэмэгдэх нь
яваандаа зарим нэг чиглэлээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад сөргөөр нөлөөлж
болзошгүй юм. Нөхөн үржхүйн идэвхтэй насны монголчууд, гадаад иргэдийн тоо
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нэмэгдэхээс гадна амьдарч буй орчин нь өөрчлөгдсөнөөс хүмүүсийн эрүүл мэндэд зохих
хэмжээгээр нөлөөлж болно. Авто хөсгийн хөдөлгөөн, тоосжилт, дуу чимээ, ундны ус
ховордох, байгаль орчны бохирдол гол асуудал хэвээр байх төлөв ажиглагдаж байна.
Цаашдаа орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төсөл,
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхдээ хөдөлмөр хамгаалал, ажлын байрны аюулгүй
байдал, ОТ төслийн бүсийн сумдын хүн амын нөхөн үржхүйн эрүүл мэндийн асуудалд
урьдынхаас илүү анхаарал хандуулж орон нутгийнхны оролцоог өргөжүүлэх санаачилга
гаргаж ажиллах зэрэг асуудлыг тусгахыг зөвлөж байна.
ОТ төслөөс үзүүлэх нэг нөлөөлөл нь хүн амын өсөлттэй холбогдон сумдын сургууль,
цэцэрлэг, тэдгээрийн чадавхад үзүүлэх ачаалал юм. Сургууль завсардалт одоогийнхоос
нэмэгдэж магадгүй гэсэн таамаг яриа хүмүүс, түүнчлэн албан тушаалтны дунд байгаа.
Хэрэв иймэрхүү байдал бүх сумдад гарвал энэ нь үнэхээр сөрөг нөлөөлөл болох юм.
Төслийн бүсийн сумдын сургуулийн багшлах боловсон хүчний хангамж, чадавхад ОТ
төсөл янз бүрээр нөлөөлж болох талтай. Тухайлбал, (i) багш нар өөр ажилд орсноор
мэргэжлийн багшлах боловсон хүчин дутагдах, (ii) олон сурагчтай сургуулийн төсөв
нэмэгдэж, сурагчийн тоо цөөрвөл төсөв нь эсрэгээр буурахад хүрнэ. Сурагч олонтой
сургууль багшлах боловсон хүчнээ бэхжүүлэх боломж нь өргөжнө.
Янз бүрийн арга замаар шийдвэрлэж, зохицуулж болох хэд хэдэн нөхцөл шалтгааны
улмаас байгаль орчин, байгалийн нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл нь сөрөг байх хандлага
ажиглагдаж байгаа юм. Нүүрс тээврийн замын дагуух байнга нэмэгдсээр байгаа тоосжилт,
бэлчээр, бууц нутаг орчмоорхи тоосны тархалт (тоосонд дарагдах, тоос буух гэж
нутгийнхан нэрлэдэг), бэлчээр, усны эх үүсвэрийн бохирдол зэргийг нэлээд ноцтой үр
дагавартай хэмээн нутгийн хүмүүс үзэж байна.
Тоосжилтоос үүдэлтэй нөлөөллийг арилгах талаар уул уурхайн компани, төслүүд
шийдвэртэй арга хэмжээ авна байх хэмээсэн хүлээлт орон нутгийн удирдлага, иргэд,
малчдын дунд түгээмэл байна. Байгалийн нөөц, байгаль орчинд тоосжилтын үзүүлж буй
нөлөөлөл нь хавсарсан шинжтэй илэрч байгаа нь нүүрс олборлогчид, нүүрс тээврийн
гэрээт компаниудтай хамтран ажиллаж байгаль орчны ба байгалийн нөөцийн
менежментийн үр нөлөө бүхий төлөвлөгөөний үндсэн дээр эдгээр нөлөөллийн
менежментийг хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулахыг шаардаж байгаа юм.
ОТ төслийн эерэг нөлөөлөл, тааламжтай үр өгөөж, дэмжлэгийг улам дэмжин нэмэгдүүлэх,
сөрөг нөлөөллийг даван туулах, тааламжгүй үр дагаврыг бууруулах үйл ажиллагаа, арга
хэмжээг энэхүү тайланд тусгайлан оруулсан байгаа. Гэхдээ эдгээр үйл ажиллагаа, арга
хэмжээг зөвхөн ОТ төслөөс хэрэгжүүлэх асуудлаар хязгаарлаагүй, орон нутгийн төр
захиргаа, оролцогчдын идэвхтэй, бүтээлч хамтын ажиллагаа шаардлагатай болохыг
тодруулж өгсөн болно. Уул уурхайн бусад төсөл, аж ахуйн нэгжтэй хамтран шийдвэрлэх
шаардлагатай асуудлыг мөн тусгалаа.
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1. ӨМНӨТГӨЛ
Айвенхоу Майнз Лимитед компанийн бүрэн өмчлөлтэй охин компани - Айвенхоу Майнз
Монголиа Инк компани Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлж байна. ОТ төслийн хувьцааны
тодорхой хэсгийг эзэмшдэг Рио Тинто Плс (PT) нь ОТ төслийн гол хамтарсан түнш нь юм.
Энэ компани хувьцааныхаа тоог нэмэгдүүлэх бодлоготой ажиллаж байгаа ажээ. ОТ төсөл
нь Монгол улсын эдийн засгийн Төв бүсэд багтах Өмнөговь аймагт хэрэгжиж байна.
ОТ төслийн хайгуулын үе шат ихээхэн хурдацтай хэрэгжиж ирсэн бөгөөд Монгол улсын
засгийн газартай хийх Хөрөнгө Оруулалт (ХО)-ын гэрээ хараахан байгуулагдаагүй учраас
төслийн байгуулалтын ба олборлолтын үе шатыг төлөвлөх, тодорхой арга хэмжээ
хэрэгжүүлэх ажил хүлээгдэж байна.
Аливаа төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ нь угаасаа бусад үйл
ажиллагааг төлөвлөхөд ашигладаг үндсэн баримт бичиг болдог бөгөөд энэ агуулгаар нь
авч үзвэл ОТ төслийн НЭЗНҮ нь уг төслийн цаашдын хэрэгжилтийг хангах
менежментийн бусад төлөвлөгөөний чухал үндэслэл болох юм.
ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөлөл болон байгаль орчны нөлөөллийн нийгэмэдийн засгийн асуудлууд, ОТ төслийн бүсэд байгаа уул уурхайн бусад төслөөс гарч буй
хавсарсан нөлөөллийг НЭЗНҮ-ний энэхүү тайланд тусгав. ОТ төслийн нийгэм, эдийн
засаг, байгаль орчны суурь үзүүлэлтүүдийг тусад боловсруулж бие даасан боть болгон
гаргалаа.
Эдүгээ гараад байгаа болон ирээдүй (дунд ба урт хугацаанд)-д гарч болох нөлөөллийн
талаарх орон нутгийнхны төсөөлөл, үнэлэмжийг судлах, дүн шинжилгээ хийхийн тулд ОТ
төслийн бүсэд нэлээд хэмжээний судалгаа, мэдээлэл цуглуулах ажил гүйцэтгэлээ. Энэ
хүрээнд бүлгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дээр бүлгийн ба ганцаарчилсан
ярилцлага хийх, сумын статистик мэдээ, бусад эх үүсвэрээс хоѐрдогч мэдээлэл цуглуулах
ажлыг арга зүйн дагуу явууллаа.
Дээрх ажлын үр дүнд ОТ төслийн бүсийн уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр
одоогоор бий болсон, цаашид гарч болох нөлөөлөл, холбогдох бусад үйл ажиллагааны
талаар нэлээд материал бүрдүүлж тайланд тусгах боломж гарсан юм. Эерэг нөлөөллийг
нэмэгдүүлэх, сөргийг нь даван туулах, зөөлрүүлэх, арилгахын тулд уул уурхайн
төслүүдээс авч хэрэгжүүлэх боломжтой арга хэмжээг зөвлөж байгаа. Төслийн гол, онцлог
нөлөөллийг сайтар тайлж ойлгоход нэмэр болгох үүднээс шинж төрх, бусад чухал шинж
чанарыг нь нөхцөл шалтгаантай нь харилцан уялдаатайгаар тоймлож нөлөөллийн
үнэлгээний матриц хэлбэрээр тайланд орууллаа.

2. ТАЙЛАНГИЙН АГУУЛГА
Бүлэг 1–д ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний тайлангийн хураангуй
Бүлэг 2-т тайлангийн хураангуй
Бүлэг 3-т хажуугийн нөхцөлийн тухай дэлгэрүүлсэн бичвэр тайлбар
Бүлэг 4-т тайлантай холбогдох бусад төсөл, тайлангийн тухай товч мэдээлэл
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Бүлэг 5-д төслийн ажлын удирдамж, НЭЗНҮ-ний зорилго, олон улсын ба ОТ/РТ-ын
стандарт
Бүлэг 6-д нөлөөллийн тодорхойлолт, НЭЗНҮ-ний арга зүй
Бүлэг 7-д ОТ төслийн өнөөгийн ба ирээдүйн хөгжлийн тойм
Бүлэг 8-д Санамж
Бүлэг 9-д ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний төслийг хэрэгжүүлэх явцад хийж гүйцэтгэсэн
ажил, нөлөөллийн үнэлгээний талаар тус тус тусгалаа.

3. ХАЖУУГИЙН НӨХЦӨЛ
Бүрэн баталгаажиж нягтлагдаагүй, янз бүрийн нөхцөл байдлын улмаас хожмоо
өөрчлөгдөж болох зарим тоо мэдээлэл, нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг судалгаанд
ашигласан учраас хажуугийн зарим нөлөөг тодруулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Ер нь
хажуугийн аливаа нөлөөнд тулгуурласан нөлөөллийн дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд
тэдгээрийг анхааралдаа авах шаардлагатай гэдэг үүднээс ийнхүү хандлаа.
Хажуугийн нөхцөл 1: Монголчуудыг ажилд олноор авснаар ажил эрхлэлт
нэмэгдэхийн зэрэгцээ өрхийн орлого дагаж өснө гэсэн төсөөллийг анхааралдаа авах нь
олон талын ач холбогдолтой асуудал юм. Төсөл эхлээд 5 жил болоход монгол
ажиллагсдын хувийн жинг 90 хувьд хүргэх зорилтот үзүүлэлтийг хангахын тулд
монголчуудыг богино хугацаанд олноор нь ажилд авах/ажил олгох боломж, тавигдах
шаардлагад тэнцэх хүмүүсийн байршил, тархалт ОТ төслийн бүсийн сумдад болон бусад
газар хэр байгааг тогтоох шаардлагатай юм. Монголчуудын боловсрол, мэргэжлийн
түвшинг нарийн зааглаагүй, тооцоогүй учраас төвөгтэй байдал гарч мэднэ. Ер нь энэ мэт
янз бүрийн шалтгаанаар ажилд авсан монгол ажиллагсдын тоо дээр дурьдсан үзүүлэлтийг
хангах хэмжээнд хүрэхгүй байх, үүний улмаас гадаадын ажиллагсдын тоо буурахгүй, үйл
ажиллагааны зардал тооцсоноос давахад хүрч болзошгүй юм.
Хажуугийн нөхцөл 2: Нийт ажиллагсдын дотор байнгын ба түр ажиллагсдын
харьцаа төлөвлөсний дагуу өөрчлөгдөн “Гэр бүлд ээлтэй ажил эрхлэлт”-ийн бодлого
ажиллагсдын хүйсний харьцаанд тааламжтай нөлөөлж, эмэгтэйчүүдийг ажилд ахиу авах
боломж гарах тал бий.
Хажуугийн нөхцөл 3: Байгуулалтын үе шатны томоохон бүтээн байгуулалт
заримдаа олборлолтын үе шатанд шилжин үргэлжлэх, хугацааны хувьд давхцах тал гарах
учраас ОТ төслийн үе шатыг хооронд нь жилээр байгуулалтын, олборлолтын, хаалтын гэх
мэтээр нарийн салган зааглах боломж бага юм. Иймээс нөлөөллүүдийг төслийн тухайлсан
үе шаттай хугацаагаар нь шууд тулган тодорхойлох, үнэлэх нь төдийлөн баталгаатай, үнэн
зөв болох үндэслэл муутай. Шууд ба шууд бус нөлөөллийн үргэлжлэх хугацааг төслийн үе
шат бүрийг тодорхой жилээр шууд таслан зааглах замаар тоймлох шаардлагагүй гэж
үзлээ.
Хажуугийн нөхцөл 4: ОТ төслөөс үндэсний, бүсийн, орон нутгийн төсөвт орох
орлого зэс, алт, мөнгө зэрэг үндсэн металлын борлуулалт (борлуулалт нь 2016 онд дээд
хэмжээндээ хүрэх)-аас орсон орлогоос шууд хамаарна гэж үзлээ. Энэхүү хажуугийн
нөхцөлийг Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн прогноз хийхэд анхаарах нь зөв
юм. Ер нь цаг хугацааны нарийн баримжаа бүхий энэ асуудал аль нэг тийш хөдлөх аваас
дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагаагаа дахин нягталж байх шаардлагатай болно.
Хажуугийн нөхцөл 5: ОТ төслийн ажиллагсдын нэлээд хэсгийг орчмын 5 сумын
иргэд эзлэх магадлалтай, түүнчлэн ажил, оршин суугаа газрынх нь хооронд унаа (ажилд
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ирэх, буцах)-гаар зөөх шаардлага гарч мэднэ. Хэрэв асуудлыг ийм аргаар шийдвэрлэхгүй,
эсвэл боломжгүй гэх аваас уурхай байрлаж буй бүсэд хүмүүс олноороо шилжин суурьших
хөдөлгөөн гарч дэд бүтэц, үйлчилгээ, нийгмийн ба байгаль орчны нөөцөд урьдчилан
тооцоогүй, зохистой бус хэт ачаалал шууд гарч мэднэ.
Хажуугийн нөхцөл 6: Төслөөс орон нутгийн төсөвт орох орлогын хуваарилалтын
тухайд суманд тодорхой хэсгийг нь үлдээж, нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд ил тод, тооцоо
тайлантай зарцуулдаг байх шаардлагатай юм.
Хажуугийн нөхцөл 7: Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах асуудал хугацаа алдан
хойшилж буйгаас ОТ төслийн үндсэн үйл ажиллагааны явц төлөвлөсний дагуу
хэрэгжихгүйд хүрч байгаа, энэ байдал үргэлжилж болзошгүй байна.
2005 онд боловсруулсан Уурхайн хөгжлийн цогцолбор төлөвлөгөө (УХЦТ)-д төслийн
хэрэгжилттэй холбоотой хоѐр үндсэн зорилт дэвшүүлсэн нь:
Өмнөд Оюу Толгойн бүлэг ордод хамаарах Өмнөд Оюу Толгойн алтны нөөц ихтэй
ил уурхайг түшиглэн олборлох үе шатыг 2008 оны дундаас эхлүүлэх
Өдөрт 70.000 тонн, жилд 25.5 сая тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадал бүхий
олборлолтын үе шатыг 2009 оны эхээр эхлүүлэх зэрэг болно.
Ер нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээ хойшилж байгаагаас НЭЗНҮ-д ашиглах ѐстой ОТ
төслийн байгуулалтын ба олборлолтын үе шаттай холбоотой тооны болоод чанарын
үзүүлэлтүүд бүрэн тодорхой бус хэвээр байна. Монгол улсын Засгийн газрын үйл
ажиллагааны зарим дутагдал, талууд харилцан тохиролцоонд хүрч чадахгүй байгаа зэргээс
хэлэлцээр олон удаа хойшилж, ОТ төслийн УХЦТ-ний хэрэгжилт удааширч байна. Үүнтэй
уялдан төслөөс хүсэн хүлээж байгаа эерэг нөлөөллийг илэрхийлэгч хүлээлт аяндаа
бүдгэрэхэд хүргэж мэдэх байдал харагдаж байна.
Түүнчлэн эдийн засгийн ба бусад хүчин зүйлсийн улмаас төслийн бүтэц, агуулга ч хүртэл
цаг хугацааны орчилд өөрчлөгдөж, улмаар төслийн анхны хувилбарыг барьж төсөөлсөн
нөлөөллийн үнэлгээний нарийвчлалд нөлөөлж мэдэх юм. Ийм учраас төсөлд ямар нэг
чухал нэмэлт өөрчлөлт орох бүр нөлөөллийн үнэлгээг хамтад хянан нягталж байх нь зөв
гарц байх болно.
ОТ төслийн НЭЗНҮ-тэй холбоотой асуудлыг нэлээд төвөгтэй болгож байгаа нэг зүйл бол
хүн ам, мал амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд төслийн бүсэд байгаа нүүрсний гэх мэт
уул уурхайн бусад төслүүдийн үзүүлж буй нөлөөнөөс үүдэлтэй хавсарсан нөлөөлөл юм.
Энд их төлөв нүүрс тээврийн машинуудаас гарч тархаж, байгалийн нөөц, бэлчээрийн мал
аж ахуй эрхлэгчдийн амьжиргаа, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж буй тоос, тоосжилтын
тухай яригдаж байгаа юм. Шууд хэлэхэд, ОТ төсөл тийм их хэмжээний тоос, тоосжилт
үүсгэдэггүй, харин орон нутгийнхны дунд байгаль орчны талаар янз бүрийн үнэлэмж бий
болгож байгаа бусад нөлөөллийг аль болохоор багасгах/бууруулах зорилттой ажиллаж
байгаа билээ. Ер нь тоос, тоосжилтын хавсарсан нөлөөлөлд уул уурхайн бусад төслүүдийн
“хувь нэмэр” хэр хэмжээтэйг албан ѐсоор баталгаажуулах мэдээлэл, тоо баримт байхгүй,
ийм ч учраас төсөл тус бүрийн нөлөөллийг салгаж ойлгох боломж хомс хэвээр байгаа юм.
НЭЗНҮ хийх явцад хавсарсан нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлэхэд тохиолдсон зарим
бэрхшээлтэй зарим асуудал гарсныг сийрүүлбэл:
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Уул уурхайн төслүүд хөгжлийнхөө янз бүрийн үе шатанд явж байна. Таван
Толгой, Энержи Ресурс төслүүд олборлолтынхоо үе шатанд хэдийнээ орсон бол ОТ төсөл
хайгуулын үе шатны төгсгөлд явж байна.
Өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг хамарсан хавсарсан нөлөөлөл үүсэхэд олон этгээд
оролцоо байгаа явдал. Зарим нь хавсарсан нөлөөллийг шууд үүсгэж байхад заримынх нь
хувьд ямар нэг шууд оролцоогүй байх жишээтэй. Гэхдээ улам өргөжиж байгаа энэхүү
нөлөөлөлд төсөл бүрийн хувь хэмжээ тодорхойгүй тул хамтын хүчээр үр нөлөө бүхий
дорвитой алхам хийхгүй байгаагийн учир энэ болно.
Тухайлсан нөлөөллийн талаарх хүмүүсийн үнэлэмж төсөөлөл янз бүр байгаа юм.
Тухайлбал, Таван Толгой, Энержи Ресурс компанийн нүүрс тээврийн замд ойролцоох
хүмүүсийн үнэлэмж зайдуу нутагладаг хүмүүсийнхээс өөр байх жишээтэй. Зарим хүмүүс
байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөг нь өргөж ярих хандлагатай байхад эрүүл мэндэд
үзүүлэх нөлөөллийг түлхүү тавьж буй хүмүүс тааралдаж байна.
Уул уурхайн компаниудын талаар хүмүүст байгаа мэдээлэл ОТ төслийн бүсийн
сумдад харилцан адилгүй хүрдэг байна. Үүний улмаас нэг адил нөлөөллийг хамрах
хүрээний хувьд үнэлэх, тайлж ойлгох явдал сумдын хооронд төдийгүй, нэг сумын
багуудад ялгаатай байгаа нь тухайн нөлөөллийн эрчим, үр дагаврыг тоо, чанарын талаас
нь тодорхойлох асуудлыг төвөгтэй болгож байна.
Тухайн сумын хүн амын шилжилт хөдөлгөөний цэгцтэй мэдээлэл байхгүй нь энэхүү чухал
хүчин зүйлийн бодит байдлыг тодорхойлох, нийгмийн чухал нөлөөллийнх нь шалтгааныг
тогтооход хүндрэл учруулж болзошгүй байна. Манлай, Баян-Овоо сумаас Ханбогд,
Цогтцэций суманд хүмүүс, өрх олноор шилжиж байгаа гэх яриа байгаа ч үүнийг шууд
гэрчлэх хангалттай мэдээлэл ховор байгаа юм.
Орон нутгийнханд мэдээлэл хүргэх, түгээх явдал тогтмол бус байгаа нь нэг асуудлыг өөр
үзэл баримтлал, үндэслэл, хажуугийн нөхцөлд тулгуурлан тайлбарлах, тайлахад хүргэж
байна. Иймд гол тоо баримт, баталгаатай мэдээллийг найдвартай эх сурвалжаас авах
боломж бүрдүүлэх нь ОТ болон бусад төслөөс гарч буй янз бүрийн нөлөөллийг орон
нутгийнханд зөв ойлгуулах чухал арга зам, хэрэглүүр болж өгнө.
НЭЗНҮ-ний төсөл дуусах үед зарим асуудал хараахан тодорхой болж чадаагүй үлдсэн
болно. Үүнд:
• Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдах хугацаа нарийн товлогдоогүй, үүнээс
болж ОТ төслийн байгуулалтын эхний шатыг хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа тодорхой бус
• Хөрөнгө оруулалтын гэрээний агуулга, ОТ төслөөс хүлээх эрх үүрэг, оролцоо,
ялангуяа орон нутгийн дэд бүтэц, дэд бүтцийн хөгжилд гүйцэтгэх үүрэгтэй холбоотой
асуудлууд хэр хэмжээтэй тусгагдах вэ гэдэг асуулт бүрэн тодорхой болоогүй
• Таван Толгой, Энержи Ресурс төслийн байгуулалтын үе шатны зарим ажлууд
хэзээ эхлэх, ажиллах хүчний хэрэгцээ бүрэн тогтоогдоогүй
• Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг орон нутгаас ажиллагсад, тэдний гэр бүлийн
асуудалтай холбох товлосон зүйл хэлэх боломж хомс байгаа.
• Орон нутгийн худалдан авалтын бодлого, стратеги, орон нутгийн үйлдвэрлэгчид,
үйлчилгээ эрхлэгчдийн чадавх, найдвартай байдал судлагдаагүй зэрэг болно.
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4 НЭЗН-ИЙН ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ХОЛБОГДОХ ТАЙЛАН, БАРИМТ
БИЧГҮҮД
4.1 Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа
2008-2009 онд явуулсан Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь
судалгаа (НЭЗБСС) энэ чиглэлээр Монголд анх удаа хийгдсэн ажил болсон юм2. Энэ
судалгаа нь Өмнөговь аймаг болон ОТ төслөөс санаачилсан, санаачлан хэрэгжүүлж байгаа
олон үйл ажиллагааны суурь болж өгсөн билээ.
НЭЗБСС өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг хамарсан, шууд нөлөөллийг тогтооход ашиглах
боломжийн хувьд тохиромжтой судалгаа болсон гэж үздэг. Харин энэ судалгаанд
тулгуурлан ОТ төслийн бүсийн Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций, Манлай сум болон
Даланзадгад сумыг хамруулсан НЭЗН-ийн үнэлгээ хийхээр ОТ төслөөс шийдвэрлэсэн нь
НЭЗБСС-г ашиглах анхны санаачилга болсон гэж хэлэх бүрэн үндэстэй юм. Ийнхүү ОТ
төслийн НЭЗН-ийн судалгаа нь НЭЗБСС-ийн салшгүй хэсэг болж байгаа юм. НЭЗН-ийн
судалгаа нь ОТ төслийн бүсийн НЭЗ-ийн болон байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн
засгийн асуудлыг тусгасан, НЭЗН-ийн үнэлгээний чухал мэдээлэл юм.
4.2 Уурхайн хөгжлийн цогцолбор төлөвлөгөө
Суурь судалгаанд тусгагдаагүй асуудлыг тодруулах үүднээс ОТ төслийн тайланг шүүн
үзэх явцад ОТ төслийн НЭЗН-ийн үнэлгээтэй холбоотойгоос гадна ОТ төслийн бүсэд
хийсэн явуулын судалгаагаар хуримтлуулсан мэдээллийг тулган нягтлах чухал эх үүсвэр
болох материал Уурхайн хөгжлийн цогцолбор төлөвлөгөө3 (УХЦТ)-д тусгагдсан байв.
ОТ төслийн хөгжлийн хэтийн ирээдүйн гол мэдээллийг багтаасан Үйл ажиллагааны ба
Нийгэм-улс төрийн үнэлгээ, түүнчлэн орон нутгийн амьжиргаанд төслийн үзүүлэх
нөлөөллийг УХЦТ-д хураангуйлан тусгасан нь чухал мэдээлэл болж өглөө. Тухайлбал, ОТ
төслийн бүсийн эрдсийн нөөц, төслийн үе шатны талаарх тоо баримтыг дурьдсан байна.
Энэ талаас нь авч үзвэл, төслийн гол нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа, эрчим, магадлал,
хамрах хүрээний тухай үнэн зөв мэдээлэл олж авахад НЭЗН-ийн үнэлгээний ажилд
чиглүүлэгч болж өгсөн хэмээн УХЦТ-г тодорхойлж болох юм.
Үндсэн ордуудын байршил, эрдсийн илрэл бүхий бусад газрууд, ил ба гүний уурхай, дэд
бүтцийн хөгжлийн төлөвлөлтийг зэргийг УХЦТ-д нэн тодорхой оруулсан байна. ОТ
төслийн байгуулалтын ба олборлолтын үе шатыг тодорхойлж өгснөөс гадна үйлдвэрлэл,
боловсруулалтын технологийг баялаг мэдээлэлтэйгээр нарийн гаргаж өгсөн явдал энэхүү
материалыг лавлагааны чухал эх үүсвэр болгон ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн юм.

2

Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, Өмнөговь аймгийн ИТХ, ЗДТГ,
ӨХСТ, 2008, www.umnugovi.mn-аас үзэж болно
3
http://www.ivanhoe-mines.com/i/pdf/IDP_ExecutiveSummary.pdf
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4.3 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний үнэлгээ, ажиллагсдыг байршуулах, ажиллах
хүчний шинжилгээ
Ажиллагсдыг байршуулах стратеги4 болон Шилжилт хөдөлгөөний эрсдэлийн үнэлгээ5
гэсэн хоѐр чухал судалгаа ОТ ба бусад уурхайн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн
шалтгаан нөхцөлийг тодруулах, тэдгээрийг даван туулах арга хэмжээг нэгтгэн дүгнэх
үндэс суурь болж өглөө.
Өмнө нь хийсэн ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн хэсэгчилсэн судалгаанаас
Ханбогд суманд төлөвлөсөн болон төлөвлөгдөөгүй суурьшил нэмэгдэнэ гэсэн дүгнэлт
хийсэн бөгөөд ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний судалгааны багийн үзэж байгаар хүн амын
шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой ийм үзэгдэл ОТ төслийн бүсийн бусад сумдад нэгэн
адил гарах магадлалтай ажээ.
Хүснэгт 4.1-д үзүүлсэнчлэн аймгийн төвөөс уурхайн бүс рүү иргэд тийм олноор шилжин
ирэхгүй юм байна.
Хүснэгт 4.1: Ирээдүйд гарч болох шилжилт хөдөлгөөний судалгаа – ирэх 7 жилийн дотор
танайх шилжихээр төлөвлөж байгаа юу?
Сумд
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
Даланзадгад
26.5
50.0
22.4
Ханбогд
13.0
65.0
20.3
Эх сурвалж: ОТ төслийн Өмнөговь аймгийн хөгжилд ОТ төслийн үзүүлэх нөлөөлөл, МУИС-ийн Нийгмийн
хөгжлийн институт, 2006

Харин бусад сумдаас ОТ төслийн бүс рүү шилжих хөдөлгөөн нэлээд гарах төлөвтэй ажээ.
АММИ/ОТ төслийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөний тайланд дурьдахдаа Таван Толгойд
ажиллагсдын тоо уурхайн хөгжил капитал, ажиллагсдын тоо хоѐрын алинаар нь цаашид
эрчимжихээс хамаарч 800-3000-ийн хооронд хэлбэлзэнэ гэжээ. Одоохондоо, Таван
Толгойн ажиллагсдын тоо 800 орчимд эргэлдэнэ гэж тооцож байна. Энержи Ресурс зэрэг
томоохон компаниудыг оруулбал, ажиллагсдын тоо 2015 он гэхэд 1500, харин 2020 онд
2000-д хүрэх ажээ. Ажиллагсдын тооны энэ өөрчлөлтийг хангах гаднаас шилжин
ирэгсдийн тоо 2015 онд 4700, 2020 онд 7000-д хүрэх тооцоо хийгдсэн байна. Улсаас болон
уул уурхайн компаниудаас аймаг, сумыг холбох хатуу хучилттай зам тавих зэргээр дэд
бүтцэд хийх хөрөнгө оруулалт нь хүн амын огцом өсөлт явагдах үндсэн хүчин зүйл болно.
Хүснэгт 4.2: Даланзадгад сумын хүн амын өсөлтийн прогнозчлол
Хувилбар
Өсөлт
Хүн ам, 2015 онд
Өсөлт
Бага
1.50
16700
1.40
Дунд зэрэг
4.00
19800
3.00
Өндөр
6.00
22600
4.00

Хүн ам, 2020 онд
18000
23000
27500

Эх сурвалж: Зүүн өмнөд говийн суурин ба хилийн бүсийн хот суурингийн хөгжлийн төсөл, АХБ, 2009

4

Оюу Толгой, Ажиллагсдыг байршуулах стратеги, 2007 оны 10 дугаар сар, тактик 4
Оюу Толгой: Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний эрсдэлийн үнэлгээ, 2007 оны 10 дугаар сар, Барклэй
Ассосиатс
5
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Даланзадгад сумын хувьд говь руу чиглэсэн аялал жуулчлалын тулгуур төв болж хөгжих,
улмаар Даланзадгад хотын иргэд ажил түлхүү эрхлэх боломж гарна. Дээр дурьдсан хоѐр
тайланд тусгагдсан бусад асуудлыг ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний энэ тайлангийн харгалзах
хэсэгт тодорхой авч үзсэн болно.
4.4 ОТ төслийн эдийн засаг, санхүүгийн өгөөжийн үнэлгээ
ОТ төслийн эдийн засаг, санхүүгийн нөлөөллийн тайлан (эх сурвалжийг зүүлт 1-ээс үзнэ
үү)-ийн ОТ төслийн нөлөөллийн үндсэн үзэл баримтлалаас гадна уурхайн үйл ажиллагаа,
нөлөөллийн хураангуй нь ОТ төслийн НЭЗНҮ-тэй тодорхой үндэслэлээр холбогдож
байгаа юм. ОТ төслийн нөлөөлөл, тэдгээрийн шинж төлөв түүний үндсэн үе шатанд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай уялдан өөрчлөгдөх үндэслэлийг тодруулж өгсөн энэ
тайланд, жишээ нь байгуулалтын үе шатанд барилга байгууламж барих, дэд бүтэцтэй
холбоотой ажил үйлчилгээний худалдан авалт давамгайлж нөлөөлөл нь тийм шинж
төрхтэй байх бол үндсэн ажил үйлчилгээ авах хэрэгцээ, хангамжаас гадна боловсруулалт,
бүтээгдэхүүн гаргалт зэрэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь олборлолтын үе шатны
нөлөөллийг үүсгэгч гол хүчин зүйл болно. Хайгуулын ба хаалтын үе шатны нөлөөлөл
байгуулалтын үе шатныхтай шинж төлвөөрөө ойролцоо байна гэж ОТ төслийн эдийн
засаг, санхүүгийн тайланд дурьджээ.
4.5 Ханбогд сумын усны хүрэлцээ, хангамжийн судалгаа
Ус ашиглалт, усны чанар болон малчдын усан хангамжид ОТ төслийн үзүүлж болох
нөлөөллийн талаарх бодол саналыг судлах ажлыг Ханбогд сумын нутагт Гүний хоолой,
ОТ төсөл, Гашуун сухайт хүртэл тавих замын дагуу гэсэн гурван газар төвлөрүүлэн
гүйцэтгэжээ6.
Судалгаагаар ОТ төслийн бүсэд байгаа малчдад уг төслөөс үзүүлж буй эерэг ба сөрөг
нөлөөллийг олон нийтийн төсөөлөл дээр тулгуурлан тодорхойлсноороо ОТ төслийн
НЭЗНҮ-ний судалгаатай холбоотой мэдээллийн эх сурвалжийн нэг болж байгаа юм.
Орон нутгийнхны төлөөллийг оролцуулсан ус ашиглагчдын зөвлөл байгуулж ажиллуулах
нь олон нийтийн оролцоог хангах механизм болж чадна гэсэн дүгнэлтийг судалгаанаас
гаргажээ.
4.6 Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ
ОТ төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл (БОН)-ийн үнэлгээг дор дурьдсан хэд хэдэн
төслийн хүрээнд явуулж, тайланг нь БОЯ-аар батлуулсан байна.
БОН 2004 - ОТ-Гашуун сухайтыг холбосон автозам, бусад дэд бүтэц
БОН 2005 - Гүний хоолой, Галбын говийн гүний усны нөөц ашиглалт
БОН 2005 - ОТ-д ус дамжуулах шугам хоолой
БОН - Оюу Толгойн ордуудын зэс, алт олборлолт, боловсруулалтын төсөл
БОН 2007 - Дулааны цахилгаан станц
БОН 2007 - Нисэх буудлыг шилжүүлэн
6

АММИ/БСТ, Ханбогд сумын усны хүрэлцээ, хангамжийн судалгаа, 2007
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Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн нэмэлт, өөрчлөлтийн үнэлгээний тайлан
ОТ төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.\oyutolgoi\50946\reports\client\idp08\07environment\07environment.doc - Oyu Tolgoi
project - IDP08 Section 7 – Environment эх сурвалжаас авч болно.

5 НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
5.1 Зорилго
Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ, суурь судалгаа
Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ нь шинэ тутам хөгжиж байгаа судалгааны
чиглэл бөгөөд Аляскийн дамжуулах хоолойн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг
тодорхойлох ажлын явцад 1970-аад онд анх Америкт “НЭЗНҮ” гэдэг нэр томьѐог анх
гаргаж ирсэн ажээ. Ерөнхийдөө, төсөл, хөтөлбөрийн нийгмийн үр дагаврыг хэрэгжилтийн
үе шаттай нь уялдуулан аль болох урт хугацааны баримжаатайгаар тодорхойлох
оролдлого мөн хэмээн НЭЗНҮ-ийг тодорхойлж болно7.
5.2 НЭЗНҮ-ний тухай
НЭЗНҮ нь төлөвлөн хэрэгжүүлж буй ажиллагаа (бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл гэх
мэт)-ны нийгмийн зайлшгүй болон урьдчилан төсөөлөөгүй эерэг ба сөрөг үр дагавар,
тэдгээрээс үүдэн бий болох нийгмийн өөрчлөлтийг задлан шинжлэх, үнэлэх,
менежментийн процессыг өөртөө агуулж байдаг. Аливаа ажиллагаа, арга хэмжээний
хүрээнд хүмүүний амьдархуй ба байгаль орчныг илүү тогтвортой, тэнцвэртэй болгоход
НЭЗНҮ-ний үндсэн зорилго чиглэдэг8.
Дээр өгүүлсний хүрээнд НЭЗНҮ-ний гол шинжийг Нөлөөллийн үнэлгээний олон улсын
холбооноос тодруулсныг үзвэл:
Нийгмийн хөгжил, чадамжийг дэмжиж, чадавхыг нь бэхжүүлэн нийгмийн капитал
(нийгмийн харилцаа, харилцан итгэлцэл гэх мэт)-ыг хөгжүүлдэг.
Төсөл, хөтөлбөрийн менежментийн үйл ажиллагаа, уян хатан байдалд дэмжлэг
үзүүлэхийн зэрэгцээ төлөвлөсөн интервенцийн дизайн, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
талаар хариуцлагатай мэдээлж байх шаардлагыг өндөржүүлдэг.
Орон нутгийнхны мэдлэг ойлголтыг улам чанаржуулж, сонирхогч ба нөлөөлөлд
өртсөн талуудын үнэлэмж төсөөлөл, санал бодлыг шинжлэхэд оролцооны зарчмыг хангах
боломжийг өргөжүүлдэг.
Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийг үнэлэх, түүнчлэн мониторинг, боломжтой
бусад хувилбарыг задлан шинжлэхэд оролцох боломжийг олон нийтэд олгодог

7

Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зарчим, удирдамжийн байгууллага хоорондын зөвлөл, 1994, Нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээний зарчим, удирдамж, АНУ-ын Аж үйлдвэрийн танхим, Далай ба атмосферийн
үндэсний газар, www.iaia.org хуудаснаас үзэж болно
8
Нөлөөллийн үнэлгээний олон улсын холбоо, 2003, Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ: олон улсын зарчим, тусгай
хэвлэл, No 2, www.iaia.org хуудаснаас үзэж болно
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Зарчмын хувьд, НЭЗНҮ дараах элементүүдийг агуулж байх ѐстой. Үүнд:
Хүн ам, эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, дэд
бүтэц, соѐл гэх мэт нийгмийн ба эдийн засгийн салбарын боломж, дутагдалтай талыг
шинжлэх, нөлөөлөл даах чадварыг үнэлэх.
Өмнө нь гарсан болон гарч байгаа өөрчлөлт, нөлөөллийн хандлагад тулгуурлан
хүлээгдэж буй өөрчлөлтийг төсөөлөх.
Орон нутгийнханд үзүүлж болох нөлөөллийн магадлал, эрчим, хамрах хүрээний
тойм
Эерэг нөлөөллийг улам нэмэгдүүлэн өргөжүүлж, сөргийг нь аль болохоор
багасгах менежмент арга хэмжээний санал
Мониторинг, хяналт үнэлгээ хийх зөвлөмж.
ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний зорилго
НЭЗНҮ-г үндсэн, гэхдээ нэн чухал хоѐр учир шалтгааны улмаас гүйцэтгэдэг гэж хэлж
болно. Нэгдүгээрт:
Төсөл, үйл ажиллагаа батлуулах, зөвшөөрөл олж авахад НЭЗНҮ хийлгүүлэх
хуулиар тогтоосон шаардлагыг хэрэгжүүлэх
Орон нутгийнхан, олон нийтийн амьжиргаанд төслийн үзүүлж болох сөрөг үр
дагаврыг бууруулж, тэдэнд хүрэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай холбогдуулан
нийгэм-эдийн засгийн ямар нөлөөлөл гарч болох талаар төслийг дэмжигчид, түншүүдээс
хүссэн мэдээлэл бий болгох зэрэг болно.
Хоѐр дахь нь ОТ төслийн НЭЗНҮ хийлгэхээр АММИ-аас гаргасан шийдвэр байсан юм.
АММИ нь тусламж, хүмүүнлэгийн байгууллага биш, уул уурхайн компани учраас энэ
шийдвэрийг цэвэр буяны зорилгоор юм уу өгөөмөр сэтгэлийн хандлагын үүднээс
гаргаагүй гэдгийг ойлгох ѐстой. Гэхдээ орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанарыг
дээшлүүлэхэд аль болох эерэгээр нөлөөлөх, “сайн түнш” нь байхыг компани хүсэж
байгаагийн илрэл нь энэ судалгаа мөн гэж үзэх ѐстой. Ер нь төслийн хөрш сумынхантай
сайн хамтын ажиллагаатай байхын тулд хэрхэх ѐстойг ойлгож авна гэдэг нийгэм-эдийн
засгийн тодорхой утга агуулгатай асуудал юм.
Тогтвортой хөгжил, хамтын ажиллагааны зарчимд тулгуурласан, орон нутгийнхны
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгын үүднээс олон нийттэй
тогтоосон сайн харилцаа нь:
Компанид ажиллаж байгаа нутгийн уугуул иргэд болон гаднаас ирсэн
ажиллагсдын ажлын байрны уур амьсгал сайжирч идэвх санаачилга, бүтээл нэмэгдэхэд
идэвхжүүлэлт болж өгдөг
Компанийн олон улсын нэр хүнд дээшилж, хувьцааны үнэ өсөж, өөр газар өөр
төсөл авах боломж нь нэмэгдэхэд таатай нөлөөлдөг талтай.
Түүнчлэн орон нутгийн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг худалдан авалт ямар нэг байдлаар
харж үзсэн хэрэг биш, харин тогтсон ажиллагаа болж төлөвших хэмжээнд орон нутгийн
бизнесийн хөгжил өрнөдөг байна. Ингэснээр үнэ ихтэй экспорт, тээврийн зардлыг
бууруулж чадсанаар компани өөрийн ашгаа нэмэгдүүлэн орон нутгийн эдийн засагт
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үзүүлэх дэмжлэгээ ч нэгэн адил нэмэгдүүлж чадна. Энэ бүхэн НЭЗНҮ хийснээр тодорхой
болох асуудлууд гэдгийг нэмж хэлэх нь зүйтэй.
5.3 ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний ажлын удирдамж
ОТ төслийн НЭЗНҮ-г 2008-2009 онд гүйцэтгэсэн Өмнөговь аймгийн НЭЗБСС-ны шууд
үргэлжлэл болгон хэрэгжүүлэхээр ажлын удирдамжийг боловсруулсан бөгөөд ОТ төслийн
бүсэд багтах 5 сумыг хамруулахаар тусгасан юм. ОТ төслийн нөлөөллийг тодорхойлж,
үзэл баримтжуулах, түүнчлэн даван туулах зөвлөмж боловсруулах зэрэг томоохон
хүрээний асуудлууд ажлын удирдамжид тусгагдсан болно.
НЭЗНҮ-ний гол зорилго:
ОТ төсөл болон ОТ төслийн бүсэд байгаа бусад төслийг хэрэгжүүлэх явцад гарах
нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн нийгэм-эдийн
засгийн үр дагаврыг аль болох урт хугацааны хэтийн баримжаатайгаар тогтоох
Хүн амд нөлөөлж буй бүх асуудлууд тодруулбал, нийгэм, эдийн засаг, байгаль
орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг сумын ба бүсийн түвшинд задлан шинжлэх
Нийгэм эдийн засгийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах суурь мэдээлэл
бий болгох зэрэг болно.
Ажлын удирдамжийн дагуу НЭЗНҮ-ний судалгааны баг дор дурьдсан ажлыг гүйцэтгэсэн
болно.
а. ОТ төслийн бүс, тухайлбал хил залгаа 4 сум (Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций,
Манлай), түүнчлэн Даланзадгад сумыг хамруулсан ОТ төслийн бүсийн нийгэм-эдийн
засаг, байгаль орчны суурь судалгааны тайлан боловсруулах
б. Нөлөөллийн үнэлгээ явуулах үүднээс ОТ төслийн бүсийн нийгэм-эдийн засаг,
байгаль орчны суурь судалгаанд дүн шинжилгээ хийж, нэмэлт судалгаа, тодруулалт хийх
шаардлага, ажлын чиглэл, хэмжээг тогтоох
в. Дүн шинжилгээгээр тогтоогдсон нэмэлт судалгаа, тодруулалтыг гүйцээх, энэ
зорилгоор ОТ төслийн бүсэд уул уурхайн ба бусад үйл ажиллагаа, янз бүрийн хүчин
зүйлсийн улмаас бий болсон ба төсөөлөн буй нөлөөллийн цаг хугацааны ба орон зайн
хүрээ, шинж төлвийн явуулын судалгаа хийж мэдээлэл (бүлгийн хэлэлцүүлэг, ярилцлага,
хоѐрдогч мэдээлэл авах) цуглуулах
г. Зарим шинжээчид, Зөвлөх хорооны гишүүд оролцсон семинар зохион байгуулж
бодит нөлөөллийг нарийвчлан тодруулах. Энэ семинараар нөлөөллийн талаарх орон
нутгийнхны үнэлэмж төсөөллийг хэлэлцэж, цаашид хийх ажлын талаар зөвлөмж
боловсруулах
д. ОТ төслийн бүсэд явуулсан судалгаа, ОТ төсөлтэй холбоотой мэдээлэл, “г”-д
дурьдсан семинараас өгсөн зөвлөмжид тулгуурлан бодит нөлөөллийн нарийвчилсан
үнэлгээ хийх, НЭЗНҮ-ний тайлангийн эхний хувилбар боловсруулах
е. Даланзадгад, Ханбогд суманд олон нийттэй зөвлөлдөх уулзалт, семинар зохион
байгуулж, нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан дүнг танилцуулах, ОТ төслийн бүсийн
олон нийтийн санал зөвлөмжийг авах
ѐ. ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний эцсийн тайлан (хоѐр боть) бичих, захиалагчид хүлээлгэн
өгөх
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5.4 Олон улсын стандарт
НЭЗН-ийн үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах, нөлөөллийн үнэлгээ хийх талаар ОТ
төслийн тухайд авч хэрэглэж болох олон улсын хэмжээнд мөрддөг стандарт бий. ОТ
төслийн НЭЗН-ийн үнэлгээний судалгаатай шууд хамаарал бүхий стандарт, зарчим,
удирдамжийг дараах байгууллагууд боловсруулжээ. Үүнд:
Нөлөөллийн үнэлгээний олон улсын холбоо
Уул уурхай, эрдсийн олон улсын зөвлөл (Рио Тинто энэ байгууллагын
гишүүнчлэлтэй)
Дэлхийн Банк
Олон улсын санхүүгийн корпораци (Дэлхийн Банкны бүрэлдэхүүнд ордог)
Азийн Хөгжлийн Банк
ОТ төслийн НЭЗН-ийн үнэлгээ явуулахад дурьдсан олон улсын стандартыг хангалттай
түвшинд мөрдөхийн хамт үнэлгээг тэдгээрт нийцүүлэн гүйцэтгэсэн болно.
5.5 АММИ/Рио Тинто-ийн стандарт
Компанийнхаа “Үнэт зүйлс ба хариуцлага”-ын тухай АММИ-аас олон нийтэд түгээн
хүргэсэн мэдээллийг http://www.ivanhoemines.com/i/pdf/Values-Resp_V5.pdf. хаяг бүхий Вэб
сайтаас үзэж болно. Дээрх сайтад тавьсан мэдээллээс үзвэл:
Бид хайгуул, байгуулалт, олборлолт/үйлдвэрлэлд хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг
тэргүүлэх чиглэл болгох ба үүнийгээ дараах зарчмыг мөрдөн тогтвортой хэрэгжүүлнэ.
• Мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, зохицуулалтад нийцүүлэх
• Нутгийн соѐл, зан заншлыг хүндэтгэх
• Эрсдэлийг тодорхойлж, зохистой менежмент хэрэгжүүлэх
• Нийгмийн ба байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөлд мэдрэг хандах, үр ашигтай
менежмент хэрэгжүүлэх
• Олон нийт болон компанийн хооронд итгэлцэлд тулгуурласан харилцаа тогтоох
замаар ил тод харилцаа, хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх хэмээн үндсэн зарчмаа
тодорхойлжээ.
Төслөөс гарах нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөллийн менежментийг
хэрэгжүүлэх, олон нийттэй ил тод, нээлттэй, итгэлцлийн сайн харилцаатай байх АММИийн эрмэлзлийг энэ зарчим тодорхой харуулж байна. Түүнчлэн АММИ компанийн “Үнэт
зүйлс ба хариуцлага”-д өөрийн үйл ажиллагааны нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны
нөлөөллийг бууруулах, менежмент хэрэгжүүлэхийн тулд АММИ-аас нөлөөллийн
үнэлгээний стандартыг тайлбарлажээ. Толилуулан буй ОТ төслийн НЭЗН-ийн үнэлгээ нь
үүний нэг жишээ мөн.
ОТ төслийг хамтран хэрэгжүүлэх түнш болох Рио Тинто НЭЗН-ийн үнэлгээ,
менежментийн өндөр стандарттай компани юм. Рио Тинто-оос бизнес үйл ажиллагаанд
баримталдаг зарчим, хандлагыг “Бид ингэж ажилладаг” хэмээх баримт бичигт тусгасан
байдаг. Түүнчлэн монгол, англи болон бусад олон хэл дээр гардаг
http://www.riotinto.com/resources/3608_policies.asp хаяг бүхий Вэб сайтаас үзэж болно. Энэ
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хуудсанд Рио Тинто-ийн төслөөс олон нийттэй харилцах, мэдээлэл олж авах, төлөвлөгөө,
нөлөөллийн менежментийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулахад баримтлах стандарт, арга
замыг тайлбарласан байгаа. Дашрамд өгүүлэхэд, ОТ төслийн НЭЗН-ийн үнэлгээ нь эдгээр
стандарттай нийцсэн, хангаж байгаа болно.

6. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
6.1 НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Толилуулан буй үнэлгээгээр тодорхойлсон бодит нөлөөлөл нь шинж төлвийн хувьд эерэг
болоод сөрөг. Эерэг нөлөөлөл нь нийгмийн эерэг өөрчлөлт, өөрөөр хэлбэл, ажил эрхлэлт
нэмэгдэх, эдийн засгийн өсөлт хурдсах, орон нутгийн худалдан авалт нэмэгдэх зэргээр
илэрнэ. Компанийн хувьд зохистой менежментээр, өөрөөр хэлбэл эерэг нөлөөллийг
өргөжүүлэх, олон нийтэд түлхүү хүртээх арга хэмжээг олж хэрэгжүүлэх боломж бий.
Эсрэгээр айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, уугуул ба гадныхны хооронд зөрчил үүсэх,
газар элэгдэн доройтох, бэлчээр талхлагдах, байгаль орчин бохирдуулах зэрэг нийгмийн
сөрөг өөрчлөлтөд хүргэдэг нөлөөлөл бий. Гэхдээ сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зарим
тохиолдолд үр өгөөжтэй менежментээр эерэг нөлөөлөл болгон өөрчлөх боломжтой.
Бодит нөлөөлөл шууд ба шууд бус байдаг. Төсөлтэй холбоотой, жишээ нь, уурхайн
орчмын газар тоосжилт үүсэх, тоос тархах, археологийн үнэт олдвор алдагдах гэх мэт
тодорхой үйл ажиллагааны үр дүн байдлаар нийгмийн өөрчлөлт бий болохыг шууд гэх ба
эдийн засгийн өсөлт бий болох, сумын төсвийн орлогоос төсвийн байгууллагад
хуваарилах хэмжээ нэмэгдэх зэргээр төслийн үйл ажиллагааны шууд бус үр дүн байдлаар
илрэх нөлөөллийг шууд бус гэж нэрлэдэг.
Тухайн бүс нутагт хэрэгжиж буй бусад төслийн нөлөөлөл, үйл ажиллагааны үр дагавар
хоорондоо нийлж хавсарсан нөлөөлөл үүсгэж болно. Хавсарсан нөлөөлөл нь нэг төслийн
бус, харин бүхэл бүтэн бүс нутгийн хэмжээнд өөрөөр хэлбэл, бүх төслийн үйл ажиллагааг
хамтад нь авч үздэгээрээ ялгаатай.
Нөлөөллийн үнэлгээ нь дараах асуудлуудыг багтаана. Үүнд:
1. Дор дурьдсан үзүүлэлт, шинж төлвийг шаталсан үнэлгээгээр гаргасан нөлөөллийн
тодорхойлолт
а. Шалтгаан нөхцөл – тухайн нөлөөллийг үүсгэж буй төслийн үйл ажиллагаа, арга
хэмжээ
б. Нөлөөллийн шинж төлөв – тухайн нөлөөлөл шууд, шууд бус, эерэг, сөрөг,
хавсарсан аль нь болохыг тогтоох
в. Хамрах хүрээ – нөлөөлөлд өртөж буй бүс нутаг
г. Үргэлжлэх хугацаа – тухайн нөлөөлөл төслийн аль нэг үе шат, үйл ажиллагаатай
уялдаатай эсэх, хэр удаан үргэлжлэх вэ гэдгийг харуулсан үзүүлэлт
д. Эрчим – нөлөөлөлд өртөж буй хүний тоо
е. Магадлал – нөлөөлөл гарах магадлал хэр өндөр - өндөр, дунд зэрэг, бага гэх мэт
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2. Сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, эерэг нөлөөллийг өргөжүүлэх талаар ОТ
төслөөс баримтлах стратегийн менежментийн ба даван туулах арга хэмжээг тодорхойлох
Хавсарсан нөлөөллийн тухайд энэ зарчмыг баримтлах ба хамгийн гол нь бусад төсөл,
компаниудын хамтын ажиллагаа, оролцоо илүү шаардагдана.
Төслийн бүсийн байршил, хил зааг. НЭЗН-ийн үнэлгээ явуулахад шаардагдсан зарим
онцлог асуудлууд гэвэл:
- ОТ төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь үзүүлэлтүүдийг зөвхөн
сумын хэмжээнд, сумын дотор ямар нэг хил зааггүйгээр тогтоосон
- Нутгийн өрх, бүлгүүдийг ОТ уурхайд хэр ойр байгаагаар нь, өөрөөр хэлбэл зайг нь
тодорхой нарийн зааглаагүй
- Гүний усны түвшинд үзүүлэх нөлөөлөл, цаашид байгуулагдах төмөр ба автозам
зэрэг дэд бүтцийн нөлөөллийн талаар нутгийнхны үнэлэмж төсөөллийг заавал судлах,
найдвартай, үндэслэлтэй мэдээлэл бүрдүүлэх зэрэг болно.
Дээр дурьдсан асуудлуудыг тодруулах үүднээс ОТ төслийн нөлөөлөл гарах, гарч болох
газрууд, тэдгээрийн хил заагийг ерөнхийд нь дор үзүүлснээр тоймлосон болно.
Шууд нөлөөллийн бүс – Ханбогд сум бүхэлдээ, гэхдээ тодорхой нэр бүхий
газруудын заагтайгаар
o ОТ кэмпээс 20 км-ийн дотор
o Ханбогд сумын төв
o Уурхайд ашиглах боломжтой гүний усны нөөц бүхий газрууд - Гүний
хоолой, Галбын говь
o ОТ-Гашуун сухайтын хилийн боомт
o Таван Толгойгоос Гашуун сухайт хүртэлх нүүрс тээврийн зам дагуух нутаг
Шууд бус нөлөөллийн бүс – Ханбогд, Цогтцэций, Манлай, Баян-Овоо, Ханбогд,
Даланзадгад сумд
Хавсарсан нөлөөллийн бүс - Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций сумд
6.2 Судалгаа явуулсан, судалгааны материал боловсруулсан арга зүй
6.2.1 Судалгааны арга
Нөлөөллийн үнэлгээг нэр бүхий сумдын түвшинд хийх, түүнчлэн зарим нөлөөлөл
өвөрмөцөөр илэрч болох газрыг тусгайлан хамруулах зарчмаар ОТ төслийн бүсэд
гүйцэтгэсэн судалгааны ажлыг зохион байгуулсан болно. Судалгаа явуулах, тоо баримт,
мэдээлэл цуглуулахдаа нийтлэг хэрэглэгддэг оролцооны аргыг9 янз бүрийн хувилбараар
өргөн ашиглав.
Бүлгийн хэлэлцүүлэг - ОТ төслийн бүсийн томоохон уул уурхайн нөлөөллийн
талаар ерөнхий мэдээлэл авах, хоѐрдогч мэдээлэлтэй холбоотой зарим асуудлыг
тодруулах, судалгааны бусад аргаар бүрэн тодруулах боломжгүй мэдээллийг нягтлах
9

Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зарчим, удирдамжийн байгууллага хоорондын зөвлөл, 1994, Нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээний зарчим, удирдамж, АНУ-ын Аж үйлдвэрийн танхим, Далай ба атмосферийн
үндэсний газар, www.iaia.org хуудаснаас үзэж болно
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ажлыг бүлгийн хэлэлцүүлгээр гүйцэтгэлээ. Бүлгийн хэлэлцүүлгийг бүх баг, сумын төвд 810 хүнтэйгээр хийж, эдийн засаг, бизнес, хүн ам, ажил эрхлэлт, эрүүл мэнд, боловсрол,
соѐлын өв, орон нутгийн төр захиргаа, орон нутгийн төсөв, байгалийн нөөц зэрэг
чиглэлээр олон нийтийн ойлголт төсөөлөл, үнэлэмж санал бодлыг судлав.
Ярилцлага – Сумын төр захиргааны удирдах ба гүйцэтгэх ажилтнууд, суманд
байгаа төрийн үйлчилгээний ба хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөлөл зэрэг 6-10
хүнтэй биечлэн уулзаж тодорхой асуудлыг сум орон нутгийн чанартай мэдээллээр
тодруулах, статистикийн тоо баримт авах ажлыг гүйцэтгэв. Ярилцлагыг аль болох
нээлттэй, харилцан ярилцах, асуудалд төвлөрсөн уур амьсгал зонхилсон байдлаар
явуулахад анхаарлаа.
Хоѐрдогч мэдээлэл – албан ѐсны статистик мэдээнд заавал тусгах шаардлагагүй
боловч нөлөөллийн судалгаанд чухал хэрэгтэй, эсвэл байнга өөрчлөгдөж байдаг хүн амын
шилжилт хөдөлгөөн, төсөв бүрдүүлэлт, зарцуулалт, уурхайд ажиллагсдын тоо гэх мэт
олон баримт, мэдээллийг сумын төр захиргаа, үйлчилгээний байгууллагуудаас авлаа.
Судалгаанд зориулж тоо материал, мэдээлэл цуглуулахдаа баримталсан хандлага, арга
зүйн нэг зарчим бол олон нийтийн оролцоог хангах явдал байсан болно. Гол нь
нөлөөллийг зөв тодорхойлох, ОТ төслийн үр нөлөөг зөв тодорхойлох, орон нутгийнхны
үнэлэмжийг тайлж мэдэх, цаашид нөлөөллийг гүнзгийрүүлэн үнэлэхэд чухал гэдэг талаас
нь энэ асуудалд ийнхүү анхаарсан юм.
Экстраполяци харьцааны арга (Тогтмол харьцааны арга) - нийт хүн амын
хэтийн тооцооны харьцааны аргаар газар зүйн дэд хэсэг/хэсгүүдээр хүн амын хэтийн
тооцоо хийдэг. Газар зүйн дэд хэсгийн нийт хүн амд эзлэх хувийн жин цаг хугацааны
өнгөрсөн нэг болон хэд хэдэн үед ямар байсан, энэ үзүүлэлт ирээдүйд ямар түвшинд
хүрэхийг нийт хүн амын хэтийн тооцооны утгыг ашиглан тус бүрд нь тооцон гаргана.
Хувийн жинг тооцохдоо хамгийн сүүлийн байдлаарх утгыг цаашид тогтмол өөрчлөлтгүй
гэж үзэх буюу эсвэл өнгөрсөн үеийн энэхүү хандлага зарим талаараа өөрчлөгдөнө гэсэн
төсөөллийн хүрээнд авч үздэг. Хувийн жингийн тархалтыг тооцохдоо төрөлт, нас
баралтын зөрүү буюу хүн амын ердийн өсөлтийг олон жилийн дараа одоогийнхтой адил
хэвээр хадгалагдана, харин цэвэр шилжилтийг тухайн газар зүйн дэд хэсэг бүрт тэг байна
гэж үздэг.
6.2.2 Судалгааны чиглэлүүд
ОТ төслийн бүсийн сумдад явуулсан анхдагч мэдээлэл цуглуулах судалгааг дараах үндсэн
чиглэлүүдийг хамруулан явууллаа. Үүнд:
Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил
Хүн ам
Ажил эрхлэлт
Боловсрол
Эрүүл мэнд
Соѐлын өв
Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
Байгалийн нөөц
Орон нутгийн захиргаа, гэмт хэрэг/аюулгүй байдал, нүүлгэн шилжүүлэлт

21

6.2.3 Тоо материал, мэдээлэл боловсруулалт/дүн шинжилгээ
Өмнө дурьдсанчлан оролцооны аргаар орон нутгаас мэдээлэл, тоо материал цуглуулж
боловсруулахаас гадна ОТ төслийн бүсийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь
нөхцөлийн талаарх өөрсдийн мэдлэг, ОТ төслөөс гарч болох нөлөөллийг тодорхойлох
чиглэлээр өгөгдсөн ажлын удирдамж зэрэгт тулгуурлан нэлээд хэмжээний дүн
шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг судалгааны багаас нэмж гүйцэтгэлээ.
Юуны өмнө тусгай шалгууртай тулган нөлөөллийн хамрах хүрээ, эрчим, үргэлжлэх
хугацааг тогтоох ѐстой байсан бөгөөд энэ зорилгоор хэрэглэсэн шалгуурыг дор үзүүллээ.
Хүснэгт 6.1: Нөлөөллийн үнэлгээний шалгуурууд
Шалгуур
Категори
Тодруулалт
ОТ төслийн бүс
Төслийн бүсэд
Хамрах хүрээ
Орон нутгийн
Төслийн бүсэд
буюу нөлөөллийн
чанартай
орон зайн хүрээ
Тухайн нутаг
Тухайн орчинд буюу ОТ уурхайн бүсэд
орчныг хамарсан
Нийгмийн үйл ажиллагаа, үйлдэл ноцтой
Өндөр
өөрчлөгдсөн – олон байгууллага, хүн ам, өрх шууд
өртсөн/нөлөөлөгдсөн
Нийгмийн үйл ажиллагаа, үйлдэл мэдэгдэм
Нөлөөллийн эрчим Дунд зэрэг
өөрчлөгдсөн – цөөн тооны байгууллага, хүн ам, өрх
шууд өртсөн/нөлөөлөгдсөн
Нийгмийн үйл ажиллагаа, үйлдэл бага зэрэг
Нам
өөрчлөгдсөн – цөөвтөр байгууллага, хүн ам, өрх
шууд өртсөн/нөлөөлөгдсөн
Урт хугацаанд
Төсөл үргэлжлэх хугацаанаас удаан
Үргэлжлэх хугацаа Дунд хугацаанд
Төсөл үргэлжлэх хугацаанд
Богино хугацааны Төслийн аль нэг үе шатанд, эсвэл цаг үеийн чанартай

Хамрах хүрээ, эрчим, үргэлжлэх хугацаагаар нь дүн шинжилгээ хийсний дараа
нөлөөллийг ач холбогдлоор нь үнэлэх боломжтой. Үүний тулд дурьдсан 3 шалгуурыг
нэгтгэн нөлөөллийн эрчмийг тогтоох аргачлалыг ашиглав.
Нөлөөлөл нэг бүрийг үүсгэж буй нөхцөл шалтгааныг тогтоож, шинж төлвөөр нь эерэг,
сөрөг, шууд, шууд бус гэж ангилахын зэрэгцээ магадлалыг нь үнэлснээр нөлөөллийн
үнэлгээ үндсэндээ хийгдэж байгаа юм. Үүний дараа гол, үр дагавар ихтэй гэж үзсэн
нөлөөллийн менежментийн ба даван туулах стратегийг зөвлөмж хэлбэрээр тусгалаа.
Эдгээр бүх аргачлалыг хэрхэн ашигласан тухай тайлангийн харгалзах бүлгүүдэд тодорхой
тусгасан болно. Хавсарсан нөлөөллийн үнэлгээг дээр дурьдсан аргаар гүйцэтгэлээ.

7. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ
7.1 ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний судалгааны хамрах хүрээ
ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний судалгаанд Өмнөговь аймгийн 5 сум хамрагдсаныг Зураг 7.1-д
харуулав.
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Зураг 7.1 ОТ төслийн НЭЗНҮ-ний судалгаанд хамрагдсан сумд

ОТ төслийн байршлыг оршин буй бүсийнх нь хүрээнд нь Монгол-Хятадын хилийн
бүсийг оруулж зураг 7.2-д харуулав.
Зураг 7.2: Оюу Толгой төслийн бүс байршил зүйн зураг дээр
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ОТ төсөл хайгуул, байгуулалт, олборлолт, уурхайн хаалт үндсэн 4 үе шаттай. Хайгуулын
үе шатанд төслийг хэрэгжүүлэх эрдсийн нөөцийг илрүүлж тогтоохын зэрэгцээ уурхайн
хөгжлийн бусад үе шатыг төлөвлөх ажил хийгддэг. Байгуулалтын шатанд шилжихийн
цагт зам, уул уурхайн байгууламжийг барихаас гадна шаардагдах машин тоног
төхөөрөмжөө худалдаж авах, суурилуулах ажилд энэ үе шатны ажил ихэвчлэн
зориулагдана. Олборлолтын үе шатанд ОТ төслийн уул уурхайн үндсэн үйлдвэрлэлтэй
холбоотой бүх үйл ажиллагаа явагдана. Уурхайн барилга байгууламжийг буулгах, тос
шатахуун, химийн ба тэсэлгээний бодис, тэдгээрийн хаягдлыг бүрэн зайлуулж, уурхайн
газрыг нөхөн сэргээх ажил хаалтын үе шатанд хийгдэнэ. Гэхдээ уурхайн үе шатуудын
хооронд цаг хугацааны давхцал гарна.

7.2. ОТ ТӨСЛИЙН ТУХАЙ
7.2.1 Одоогийн байдал

Олборлолт, үйлдвэрлэл хараахан эхлээгүй ч ОТ төслийн хайгуулын ба байгуулалт бэлтгэл үе шат нэлээд урагштай явж байгаа, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг газар дээр
нь татаж авсан, зарим дэд бүтцийг байгуулж бий болгосон байна. Хэдийгээр ОТ төслийн
бүсэд нэлээд ажил хийгдэж байгаа ч цаашдаа төсөл хэрэгжиж эхлэхэд уурхайн хэрэгцээнд
авах газрын хэмжээ, дэд бүтэц, байгууламж барих ажил нэмэгдэх нь гарцаагүй.
ОТ төслийн үйл ажиллагаа хэрхэн, ямар өрнөлттэй явагдаж буйг харуулах уг төслийн
байгуулалтын кемпийн байдлыг дор үзүүлэв.
Зураг 7.3: ОТ төслийн байгуулалтын кемп
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Хайгуулын босоо ам/цооног #1: АММИ 1380 м гүн #1 босоо амыг 2008 оны 2 дугаар
сард барьж дуусгасан. Дээд ам нь 7.3 м, дороо 6.7 м голчтой, бетонон энэ цооног нь газар
Дээрх толгойн барилга, цахилгаан станц, өргөх төхөөрөмж, агаарын шахуурга,
агааржуулагч зэрэг хэсгээс бүрдэж байна.
Захиргааны хэсэг: Байгуулалтын кемпэд байрлах албан ажлын бүсэд оффис, эмнэлгийн
анхны тусламжийн байр, харуулын байр, спорт, амралтын газар, лаборатори, халуун ус
бий. 83 оффис, 91 ажлын байр бүхий оффис 5000 м2 талбай эзэлдэг.
Хайгуулын байр сууц: 4.37 га талбайд ажиллагсдын сууцны байшин ба гэр маягийн сууц
бариад байна. Олон улсын стандартын гал тогоо/хоолны газар, байгуулалтын бүсийн
оффис, гимнастикийн ба амралт/чөлөөт цаг байгууламжууд орно. Туслан гүйцэтгэгч
байгууллагын ажиллагсад, ОТ компанийн ажилтнуудыг байгуулалтын үе шатанд
байрлуулахаар монгол гэр, угсармал хийцийн байр барьсан. Халаалт, кемпийн усан
хангамжийн зориулалтаар бойлер ажиллаж байгаа. Хаягдал ба бохир ус цэвэрлэх олон
улсын стандартын байгууламж энд бий.
Хайгуулын үйлчилгээний бүс:
Машин засварын нэгж
 Хүнд даацын машин засвар үйлчилгээний 9 цэг
 Машин угаалга
 Багаж, зай хураагуур хадгалах агуулах
Галын цэг
Халаалт
Уур гаргах байгууламж
Агуулах
Битүүмжлэлтэй (50 м x 50 м) ба задгай (150 м x 160 м) агуулах
Усан сан - 2 ш x 400 м3
Ус алдагдах тохиолдолд хэрэглэх усны10 цагийн нөөц
Туслах үйлчилгээ:
800 хүний суудалтай хоолны газар
Эрүүл мэндийн төв
Спортын талбай, амралтын зориулалттай байгууламжууд
Бүх ажиллагсдад зориулсан халуун ус, хувцас угаалгын газар
Тэсэлгээний материалын агуулах: ОТ кемп дотор бусад байгууламжаас аюулгүй зайд
тусгаарласан газар тэсэлгээний материалын агуулах байрладаг. Гадуураа хашаатай энэ
агуулах байнгын гэрэлтүүлэгтэй. Цаашдаа байгуулалтын ба олборлолтын үе шатанд
тэсэлгээний материалын агуулахыг өргөтгөх шаардлага гарахгүй болов уу хэмээн тооцож
байгаа.
Шатахууны агуулах:
Тосолгооны материалын агуулах
o Удаан хадгалах нөөц (1-3 сар)
o Ачиж буулгах байгууламжууд
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Жирийн машины шатахууны
Уурхайн тоног төхөөрөмжийн шатахууны
Эрчим хүчний дизель станцын шатахууны
Зам, замын сүлжээ:
Бүсийн чанартай зам – ОТ болон бусад туслах үйлчилгээний газрууд нь
Улаанбаатар, Чойр, Даланзадгад зэрэг нийлүүлэлтийн гол бүс ба зэргэлдээ сумдтай
шороон замаар холбогддог.
Кемпийн дотор 26 орчим хайрган хучилттай замыг тоосжилт үүсэхээс хамгаалах
зорилгоор байнга чийглэж байдаг
Гол замд нийлсэн туслах зам
ОТ кемпийн орчмын аяллын зам
Худгуудад очих зам
Эрчим хүчний одоо байгаа эх үүсвэр, түгээх сүлжээ: Кемпээ хангахад зориулсан 25-32.5
МВ-ийн дизель цахилгаан станц өөрийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулсан.
Усан хангамжийн одоо байгаа эх үүсвэр, түгээлт:
Хайгуулын үе шатны хэрэгцээнд болон ОТ кемпийг усаар хангахын тулд кемп
байгаа газар хэд хэдэн гүний худаг гарган ашиглаж байна.
200 м3 багтаамжтай 2 сангаас өдөр тутмын хэрэгцээнд зориулсан усыг даралтаар
түгээх систем ажиллаж байна.
Ундны усны хангалт – цагт 8 м3
Ажиллагсдын тоо, монгол ба гадаад:
Хүснэгт 7.1: Ажиллагсдын тооцоо
Төслийн дүн: Монгол ажиллагсад
Төслийн дүн: Гадаадын ажиллагсад
Нийт
Монгол ба гадаадын ажиллагсдын харьцаа, хувь

2009
1009
170
1179
86

Эх сурвалж: ОТ ажиллагсдын нэгдсэн тооцоо: ( 2009-6-15)

Төслийн газрын хэрэгцээ:
ОТ төсөлд одоогоор лицензээр аваад байгаагаас илүү газар шаардагдах болно. Албан ѐсны
мэдээгээр эдүгээ нээгээд байгаа нөөцийнхөө орчимд эрдсийн бусад хэд хэдэн илрэлийг
тогтоогоод байгаа. Томоохон дэд бүтэц бүтээн байгуулж олборлолт явуулахад, жишээ
дурьдахад 105 км хатуу хучилттай зам, ус дамжуулах хоолой тавихад шинээр нэлээд газар
нэмэгдэх нь мэдээж. Энэ нь уул уурхайн олборлолтыг бүрэн хүчин чадлаар явуулахад
газар нэмж авах шаардлага зайлшгүй гарах магадлалтай гэсэн үг юм.
Өнөөдрийн байдлаар, ОТ кемп, туслах чанарын ажил ба хайгуул хийх зэрэг хайгуулын
ажилд нийтдээ 2508.7 га газар ашиглагдаж байна. Байгуулалтын ба олборлолтын үе
шатанд төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй газрын хэмжээ 8496 га болж өргөжих юм.
26

Дор үзүүлсэн тоо баримт нь кемпийн газар болон олборлолтын үе шатанд шаардагдах
газрын хэмжээг баримжаагаар харуулж байгаа юм.
1. Кемпийн газар нийтдээ 57.7 га газар эзэлж байгаагаас:
Байгуулалтын кемп - 49.7 га
ОТ кемп - 4.4 га
Ханбогд кемп - 3.6 га
2. Байгуулалтын үе шатанд нэмэгдэх, цаашид өргөжих тооцоо
Байгуулалтын кемпийн доорхи газар - 12.1 га болж өргөжих
Туслан гүйцэтгэгчдээс ашиглах газар - 12.1 га
Байнгын ашиглалттай байгууламжийн доорхи газар - 11.7 га (олборлолтын кемп
ба монгол гэрийг оруулаад)
Байгуулалтын үе шатанд болон уурхай бүрэн хүч чадлаараа ажиллахад шаардагдах газрын
хэмжээг дараах хүснэгтэд нарийвчилсан задаргаатайгаар харуулав.
Хүснэгт 7.2: Нэмж шаардагдах газрын тооцоо
Талбай
км2
га
Хаягдлын далан
Хаягдал хадгалах байгууламж
Хьюго ба гүний уурхай ба
дагалт байгууламжийн бүс
Зүүн өмнөд Оюу ил уурхай
Төв Оюу ил уурхай
Хашаа
Дэд станц

13.0
12.1

1301.4
1211.5

9.8

988.8

1.7
0.8
64.4
0.4

174.9
82.5
6446.1
3.6

Бутлаагүй хүдрийн овоолго

0.1

1.2

Баяжуулагч ба ус шүүрүүлэгч
байгууламж

0.03

Машины засварын газар
Шатах тослох материалын
агуулах
Нисэх буудал
Гол хаалга
Бутлагч
Аюулаас хамгаалах станц

Талбай
км2
га
Дулааны станц
Хайгуулын кемп
Бохир ус цэвэрлэх
байгууламж
Байгуулалтын кемп
Нүүрсний агуулах
Бойлер
Агуулах
Хаягдал, дахин ашигласан ус
шүүрүүлэх

0.009
0.2

0.1
17.8

0.05

0.5

0.3
0.05
0.01
0.01

35.5
0.5
0.1
0.1

0.03

0.3

0.3

Шахуургын барилга

0.03

0.3

0.07

0.6

Тэсэлгээний материалын
агуулах

0.2

2.1

0.009

0.1

Хьюго цамхгийн бүс

0.6

6.6

0.003
0.002
0.02
0.008

0.03
0.02
1.69
0.08

Гол хаалга
Бутлах байгууламж

0.002
0.02

0.02
1.69

Бүгд

83.1

8311.9

7.2.2 Төсөөлж буй ирээдүйн байдал

Одоогоор төлөвлөж байгаагаар ОТ төсөл дараах бүрдэлтэй байх ажээ.
Ил уурхайн бүс
Гүний уурхайн комплекс
Ил уурхайн хаягдлын далан
Хүдэр боловсруулах үйлдвэр
Оффисууд
Уурхайн үйлчилгээний бүс
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Оффис, орон байр, үйлчилгээний байгууламж бүхий байгуулалтын кемп
Шатахууны агуулах
Шлам хадгалах байгууламж
Ил уурхай ба боловсруулах үйлдвэрийн хоорондох тээврийн зам
Цахилгаан дамжуулах шугам
Нислэгийн зурвас
Ус дамжуулах хоолой
Таван Толгой – Гашуун Сухайт төмөр замтай холбох туслах зам
ОТ-оос Гашуун Сухайт 105 км хатуу хучилттай зам
ОТ төслийн ирээдүйн бүрдэлд орж байгаа янз бүрийн байгууламж, гүний ба ил уурхайн
байрлалыг Зураг 7.4-д үзүүлэв.
Зураг 7.4: ОТ төслийн уул уурхайн байгууламжийн ерөнхий зураглал

Ил ба гүний уурхай
Блокчлон олборлох аргыг гүний уурхайд бүрэн нэвтрүүлэхэд шаардагдах хугацааг
харгалзан олборлолтыг дор дурьдсан дарааллаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.
Зүүн Оюу ил уурхай (Зүүн хойт ба Төв)-н олборлолтыг 9 үе шаттайгаар уламжлалт аргаар
гүйцэтгэнэ.
Ил уурхай
Баруун өмнөд (үе шат 1 ба 2)
Ил уурхай
Баруун өмнөд (үе шат 3 ба 4)
Ил уурхай
Зүүн хойт ба Төв (үе шат 5-9)
Хьюго Дамметт (хойт ба өмнөд) ба Херуга гүний уурхайг блоклох аргаар олборлоно.
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Гүний
Гүний

Хьюго Хойт 2
Хьюго Өмнөд

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үе шатчлал
Зэс олборлолт - 33 жил = 16.4 сая тонн
Алт олборлолт - 33 жил = 16.0 сая тонн oz
Үе шат 1, үндсэн үе шат төслийн 7 дахь жилээс эхэлнэ. Өндөр агууламж
бүхий Хьюго Хойт гүний уурхайн олборлолт эхэлснээр ил уурхайн олборлолт аяндаа
буурна.
Энэ үе шат 40 гаруй жил үргэлжилнэ. Үндсэн үе шатны эхний 10 жилийн үндсэн
олборлолт ил ба гүний уурхайн тодорхойлсон ба баримжаалсан нөөцийн 85 хувийг
бүрдүүлнэ. Эхний 10 жилийн дараа хоногт 85000 тонн хүчин чадал эзэмших боловч ил
уурхайгаа өргөтгөхийн зэрэгцээ “Хьюго өмнөд” нөөцийг ашиглаж эхэлснээр дахин 50 жил
ажиллах нөөц бий.
Үе шат 2, өргөтгөсөн үйлдвэрлэлийн үе шатанд жилд 30 сая гаруй тонн
хүдрийн нөөцтэй хойт Хьюго нөөцийг ашиглахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд өмнөд Хьюго
ба зарим ил уурхайн нөөцийг ашигласнаар боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг жилд
52.5 сая тонн (хоногт 140.0 мянган тонн) хүртэл нэмэгдүүлэх юм. Энэ төлөвлөгөө ѐсоор ил
уурхайг 12 дахь жил хүртэл ашиглах ба гүний уурхайн ашиглалтын хугацааг 35 жилээр
тооцож байгаа.
Зураг 7.5: Ил ба гүний уурхайн нөөцийн байршил
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Олборлолтын үе шат ба Монгол ажиллагсад:
Байгуулалтын ба олборлолтын үе шатны ажиллагсдын тоог дор үзүүлэв.
Байгуулалтын үе шат: хөрөнгө оруулалтын ихэнх нь (5 тэрбум ам.доллар) 3-4
жилд хийгдэх ба 3000–5000 хүн ажиллана.
Олборлолтын үе шат: 2500-3000 ажиллагсад шаардагдана.
Хүснэгт 7.3: Байгуулалтын ба олборлолтын үе шатны ажиллах хүчний тооцоо
Төслийн дүн: монгол
ажиллагсад
Төслийн дүн: гадаад
ажиллагсад
Төслийн нийт дүн
Монгол ба гадаадын
ажиллагсдын
харьцаа, хувь

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4331

7426

6184

3533

2902

3116

3168

3218

3230

1634

5477

3844

561

477

389

319

324

326

5964

12903

10028

4094

3378

3506

3487

3542

3556

73

58

62

86

86

89

91

91

91

Эх сурвалж: ОТ ажиллагсдын нэгдсэн тооцоо: ( 2009-6-15)

Орон байр:
Төслийн эхний 10-15 жилд ашиглах орон байрыг одоо байгаа байгуулалтын
үндсэн кемп дээр нэмж барина.
Унаагаар болон нисэх онгоцоор ажлын байрандаа ирж буцах ажиллагсад хаана
оршин суухаас хамааран орон байрыг зэргэлдээ сумдын төвд, эсвэл кемпэд нэмж барих
юм.
Шинээр барих босоо ам/цооног:
Босоо ам № 2-ын барилгын ажил 2007 онд эхэлсэн. 10 м голч бүхий энэ цооног
1466 м гүн байх юм.
Босоо ам № 2 (үйлчилгээний ба үйлдвэрлэлийн зориулалттай цахилгаан өргүүртэй
баригдана)
Босоо ам № 3 (үйлдвэрлэлийн 2 цахилгаан өргүүр)
Босоо ам № 4 (үйлдвэрлэлийн 1 цахилгаан өргүүр)
Хаягдлын далан ба овоолго:
Ил уурхайн ашиглалтын үе шат бүрд тавигдах шаардлагад нийцүүлэх үүднээс хаягдлын
далан, доод зэрэглэлийн хаягдлын овоолгыг зохих стандартын дагуу барина. Далангийн
өндөр газрын байрлал, хаягдлын хэмжээнээс хамаарч 50-60 м байх юм. Уурхайн бүх үйл
ажиллагааг хамрах доод зэрэглэлийн хаягдлын овоолго нь 100 мянган тонн орчим, 40 м
өндөр байна. Анхны төслөөр хаягдлын далан, овоолго 18 градус налуутайгаар тусгагдсан
байна. Эдгээр байгууламжууд ил уурхайн бүсэд байрлана.
Хүдэр олборлолт:
Ил уурхайн хүдрийг 28 м³ багтаамжтай экскаватроор ачна. Ердийн нөхцөлд хүдэр ачихад
1 нь, харин бусад нь хаягдал ачихад нөгөө нь тус тус ажиллана. Хүдрийг боловсруулах
үйлдвэрт, хаягдлыг зохих газар нь тээвэрлэхэд 220-240 тонны даацтай машин ажиллана.
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Хүдрийг бутлагчид оруулах, эсвэл дахин боловсруулах овоолго дээр буулгана. Ил уурхайн
усыг дизель хөдөлгүүртэй шахуургаар соруулж зайлуулна. Уурхайн ус шавхах асуудал ОТ
төслийн хувьд бэрхшээл багатай байх төлөв харагдаж байна.
Өмнө өгүүлсэнчлэн, блокчлон олборлох аргыг гүний уурхайд ашиглана. Хүдрийн биетийн
доогуур болон хажуу орчмоор нь 4 давхарга үүсгэн хөндлөн ухалт хийнэ. Эхний хоѐр нь
болох биетийн доогуурх ба хүдэр ялгах давхарга нь хүдэр гаргалтын амин чухал хэсэг
байх юм. Нөгөө хоѐр нь агааржуулалт ба хүдэр тээвэрлэлтийн давхарга юм. Блокчлон
нураасан хэсгээс 1100 м орчим газрын доорхи ачигч, тэрэг, туузан дамжуургаар
тээвэрлэгдэн ирсний дараа бүх хүдэр, хаягдлыг 1500 м-ээс 4 босоо цахилгаан өргүүрийн
аль нэгээр нь газрын гадарга дээр гаргана.
Хүдэр боловсруулалт ба бүтээгдэхүүн
Бутлах, нунтаглах, баяжуулах гэсэн дамжлагаар хүдэр боловсруулалтыг явуулна. Эхний
ээлжид баяжмалыг “машин галт тэрэг”-ээр хэрэглэгчид хүргэх ба ирээдүйд төмөр замаар
тээвэрлэх юм. Зүүн хойт Хьюго ил уурхай, хойт Хьюго гүний уурхайгаас жилд 35 сая тонн
хүдэр боловсруулахаар тооцсон байгаа. Эхний 5 жилд үйлдвэрийн хүчин чадал үндсэн үе
шатныхаас нэмэгдэхгүй. Харин 6 дахь жилээс хоѐрдогч баяжуулагчийг ашиглалтад
оруулж үйлдвэрийн хүчин чадлыг 58 сая тонн-д хүргэнэ.






Анхан шатны бутлалт ба дамжуулалт
Дахин бутлалт
Тээрэмдэх
Няцлах
Баяжуулах

 Баяжмалыг усгүйжүүлэх ба хадгалах
 Баяжмалыг үйлдвэрээс зөөж гаргах
 Баяжмалаа гол төмөр замд хүргэх
 Баяжмалыг хайлуулах үйлдвэрт тээвэрлэх

Зураг 7.6: Хүдэр боловсруулах дамжлагын хялбаршуулсан дүрслэл
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Хаягдал хадгалах байгууламж:
Ил уурхайн хаягдлын даланг ОТ уурхайн лицензийн бүсэд ил уурхайн хажууд байгуулна.
Хүдэр боловсруулах үйлдвэрээс гарсан хаягдлыг хадгалах байгууламжид шууд оруулна.
Хаягдлаас усыг нь шүүрүүлж үйлдвэрт дахин оруулах зориулалт бүхий хэд хэдэн
тунгаагуур цамхагтай далан бүхий энэ байгууламж нь тусгаарлагдсан хэсгүүдээс бүрдэнэ.
Хэсэг бүр нь өвөл ба зуны гэсэн хоѐр хэсэгтэй байх юм. Үйлдвэрийн хүчин чадал 85.0
мянган тонн хүрэх үед буюу байгууламжийн эхний хэсгийг дүүргэх хугацааг 14 дэх
жилээр авч тооцсон болно. Хэсэг бүр ус зайлуулах, тунаах, хуримтлуулах системтэй
байна. Дарж булах, дүүргэх, хучих материалыг 7 дахь жилээс ил уурхай, овоолгоос шууд
юм уу бусад газраас авна.
Хаягдал:
o 750 сая тонн хүдэр боловсруулахад гарах хаягдлыг хадгалах хүчин чадал
o Хаягдал хадгалах нэмэлт хэсгүүдийг ашиглалтад оруулж хүчин чадлыг 1500 сая
тонн-д хүргэх – 2025 оноос
o Үйлдвэрийн хүчин чадал 110 кило тонн/хоног хүрэх үеийн үндсэн үе шатны
төлөвлөлт
Эхлэлийн далан:
o Хүчин чадал – 12 сар ажиллах
o Бэлдэц далан - 5.5 сар/м3
o Шаварлаг материал
Тунаах ба эргүүлэн ашиглах:
Боловсруулсан хүдэр, хаягдлыг хуваарилах хяналтын системээр дамжуулан
хадгалах байгууламжийн хэсгүүд рүү шууд хаяна.
Тунасан болон ил гарч ирсэн усыг зайлуулах шахуургын систем, тунаах зэрэг
дамжлага ус эргүүлэн ашиглах системд хамрагдана.
Эндээс гарсан усыг үйлдвэрт эргүүлэн оруулж дахин ашиглана.
Зам (урт, байршил, хучилтын төрөл):
ОТ кемпээс Хятадын хил хүртэл үргэлжлэх 105 орчим өндөр даацын зам дараах 3 хэсэгтэй
байх юм.
o Эхний 25 км нь АММИ-ийн стандартын дагуу хайрган хучилттай баригдана
o 25-84 км хэсэг нь хоѐр хэсэгтэй (хайрган ба асфальтан хучлагатай)
o Тусгай хамгаалалтай газраар дайрч өнгөрөх 84-105 км хэсэг нь хатуу хучилттай
байна.
Эрчим хүч түгээх сүлжээ:
3 x 150 MВ цахилгаан станц барихаар төлөвлөгдсөн, гэхдээ барих газраа хараахан
тогтоогүй байгаа ажээ. Ханбогд сумын төвд, эсвэл Таван Толгойн нүүрсний уурхайн
орчимд байх хувилбар яригдаж байгаа энэ станц 2012 оны сүүлээр баригдана.
25-32.5 MВ станц бэлэн байдлын эрчим хүчний эх үүсвэр байдлаар ашиглагдана.
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Усан хангамж, түгээлт:
Уурхайд ашиглах усыг Гүний хоолойгоос дамжуулах хоолойгоор татна. Гүний
хоолойн худган цооногоос татах усны хэмжээ
 Бага = 588 л/секунд
 Дунд зэрэг = 696 л/секунд
 Дээд = 785 л/секунд
Дамжуулах хоолойн дээд хүчин чадал = 900 л/секунд
Төмөр зам
ОТ төслийн кемпээс Таван Толгой-Гашуун сухайтын төмөр замтай холбосон төмөр зам
тавихаар төлөвлөсөн бөгөөд 2013 онд юм уу арай хожуу ашиглалтад орно. Энэ
хувилбарыг хэрэгжүүлэх эсэхийг сайн шийдээгүй, ер нь шууд зам тавих нь уурхайн үйл
ажиллагааны энэхүү эхний шатны дараа хэрэгжих урт хугацааны шийдэл байдлаар
яригдаж байгаа болно.
Захиргааны хэсэг
Харуул хамгаалалт, эмнэлэг, засварын газар, агуулах лаборатори, угаалга/цэвэрлэгээний
цэг зэрэг хэсгүүд энд хамаарна. Ундны ус, байнгын эрчим хүч, бохир ус цэвэрлэх системд
холбогдсон сууц, байртай байх юм.
Олборлох арга, тоног төхөөрөмж
Ил уурхайд уламжлалт буюу экскаватроор ухах/ачих аргаа олборлолт явуулах ба хүнд
даацын ба машин галт тэрэг маягийн тээврийн хэрэгслүүд ажиллана.
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Жил
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Жил
20
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Хүснэгт 7.4: Тоног төхөөрөмж
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3

3

1

1

2

1

1

19
4
5
2
1
1
3

26
4
5
2
1
1
3

2
34
2
2
6
2
1
1
3

2.00
44
2
2
5
2
1
1
3

58
2
2
5
2
1
1
3

4
4
2
3

4
2
1
2

3

42 м дизель хөдөлгүүртэй
экскаватор
3
42 м цахилгаан экскаватор
220 тонн-ын машин
Өрөм – 39R цахилгаан
Өрөм – 39R дизель
Түрэгч – 390 kВ
Грейдер
3
FEL 18 м
Дугуйт түрэгч
50 тонны ус зөөгч
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Уурхайн үйлчилгээний бүс
Оффис, хүнд даацын машины засварын газар (жижиг машины хамт байх), дугуй засвар,
угаалгын газар энэ бүсэд хамрагдана. Боловсруулах үйлдвэрийн ойролцоо байгуулах энэ
бүсэд агуулах, төвлөрсөн халаалт бас орно. Химийн бодис, шингэн ба хатуу хог хаягдал
боловсруулах нэгж байна. Уурхайд үйлчлэх туслан гүйцэтгэх компаниуд сумын төвд,
голдуу Ханбогдын төвд байрлана.
Шатахууны агуулах/түгээлт
ОТ төслийн кемпийн дотор тусгай газар шатахууны агуулга, түгээх байгууламж байрлана.
Машин, механизмын тоо, төрөл нэмэгдэхэд өргөтгөж хүчин чадлыг нь шинээр нэмнэ.

8. САНАМЖ
АММИ-ийн албан хэрэгцээнд зориулсан энэхүү тайланг бэлтгэхэд Бодлого судлалын төв,
Монгол улсын Их сургуулийн Хүн амын сургалт, судалгааны төв зөвлөх үйлчилгээ
үзүүлж ирсэн туршлагадаа тулгуурлан нөлөөллийн үнэлгээнд ашиглагдаж буй орчин
цагийн арга, аргачлалыг мөрдөн ажиллав.
Толилуулан буй тайлан нь нийтлэг хэрэглэдэг аргачлал, практик болон тайлан бэлтгэх үед
мөрдөгдөж байсан стандартын дагуу бичигдсэн болно. Тайланд тусгагдсан мэргэжлийн
зөвлөмж, дүгнэлт нь өөрчлөгдөхгүй, хөдөлбөргүй байна гэх санаа өгсөн юмуу ийм агуулга
илэрхийлээгүй болно. 2009 оны хоѐрдугаар сарын 01-ны өдөр байгуулсан гэрээнд заагдсан
зорилго, ажлын даалгаврын дагуу тайланг бэлтгэв.
Судалгааны ажлын арга зүй, ашигласан эх сурвалжийг тайланд орууллаа. Гүйцэтгэвэл
зохих ажлын хамрах хүрээнд үл хамаарах эх сурвалжийг өөрийн зүгээс тусгайлан
магадлаагүй тул уг мэдээллийн алдаа мадаг, ташаарлын талаар хариуцлага хүлээхгүй.
Бодлого судлалын төв, Хүн амын судалгааны төвд холбогдох байгууллагуудаас авч
ашигласан мэдээллүүд бодит бус, хуудуутай гэсэн зүйл гараагүй, илрээгүй болно.
Судалгаа, дүн шинжилгээ, үнэлгээг 2009 оны хоѐрдугаар сарын 09-өөс есдүгээр сарын 15
хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэж тухайн үед байсан мэдээллийг ашигласан бөгөөд Дээрх
хугацаанаас хойш хийгдсэн болон хийгдэж болох аливаа нэмэлт өөрчлөлтийн талаар
Бодлого судлалын төв, Хүн амын сургалт судалгааны төв өөрийн зүгээс ямар нэг
хариуцлага хүлээхгүй.
Энэхүү тайланг бүтнээр нь уншиж танилцах нь зүйтэй. Тайлангийн аль нэг хэсгийг ямар
өөр нэг зорилго, сэдлээр юм уу гуравдагч этгээдээс ашигласны төлөө гүйцэтгэгч
байгууллагууд хариуцлага хүлээхгүй. Түүнчлэн энэ тайлан хууль, эрх зүйн холбогдолтой
ямар нэг зөвлөгөө/зөвлөмж өгөх зорилго тавиагүй. Хуулийн зөвлөгөөг мэргэжлийн
хуульчид л өгдөг учиртайг хэлэхэд илүүдэх юун.
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9. ОТ ТӨСЛИЙН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН
НӨЛӨӨЛЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЯВЦАД ГҮЙЦЭТГЭСЭН
АЖИЛ
9.1. ОТ төслийн бүсийн нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа
НЭЗНҮ-ний хүрээнд ОТ төслийн бүсийн нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны суурь
мэдээллийг агуулсан суурь судалгааны тайлан бэлтгэв. Энэ тайланг бэлтгэхэд Өмнөговь
аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгааг үндсэн эх сурвалж болгон
ашигласан болно. ОТ төслийн бүсийн нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгааг тусад нь
гаргалаа.
9.2 ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний судалгаа
9.2.1 ОТ төслийн суурь судалгаа ба нэмэлт судалгааны тойм
ОТ төслийн бүсийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаанд дүн шинжилгээ
хийж ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээнд шаардагдах нэмэлт
судалгаа, мэдээллийг тодорхойлов. Үүний үр дүнд үндэсний хэмжээний болон Өмнөговь
аймаг, бүсийн сумаас хоѐрдогч мэдээлэл цуглуулах, зарим нэмэлт судалгаа хийх
чиглэлийг тогтоосон юм. Үүнд:
1. Монгол улс, Өмнөговь аймгийн ДНБ, төсөвт ОТ төслийн оруулах макро эдийн
засгийн хувь нэмэр, эерэг нөлөөллийг АММИ-ийн албан ѐсны мэдээ, баримт материалд
тулгуурлан тодорхойлох. Энэ зорилгоор үндэсний ба Өмнөговь аймгийн ДНБ-ний
статистикийн мэдээ цуглуулж дүн шинжилгээ хийж ОТ төслийн шууд ба шууд бус
нөлөөллийн талаар тодорхой дүгнэлт хийхэд чухал суурь мэдээлэл болж өглөө.
2. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний дүн шинжилгээ. Өмнө өгүүлсэнчлэн нэлээд
олон гэр бүл, хувь хүн Ханбогд сум болон уурхайн бусад бүсэд иргэний харъяалалтай
болох, ажил олж хийхээр шилжин иржээ. Цаашдаа ч хүн амын шилжилт нэлээд удаан
үргэлжлэх бололтой. Байдал иймэрхүү байхад, ОТ төслийн бүсийн сумдаас хоѐрдогч
мэдээлэл авах явдал чухал байсан юм. ОТ төслийн бүсэд шууд багтдаг 4 сум, мөн
Даланзадгад сумаас холбогдох мэдээ судалгаа авч хүн амын өсөлтийг баримжаалахад
ашиглалаа.
3. ОТ төслөөс орон нутгийн төсөвт төлөх татвар, төлбөр хураамжтай холбоотой
мэдээллийг үндсэн эх сурвалжаас нь авч задлан шинжилгээ, тооцоо хийхэд ашигласан
болно.
4. Хүн ам, ажил эрхлэлт, хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, бизнес, орон
нутгийн засаглалын талаарх нэмэлт мэдээллийг сүүлийн 4 жилийн байдлаар авч ОТ
төслийн бүсийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаанд ашиглав.
5. Одоогийн болон цаашид шинээр гарч ирэх зах зээлд өрсөлдөх, хадгалах,
өргөжүүлэх боломж, сул талыг сумдын жишээн дээр тодруулахын тулд өрсөлдөх
чадварын шинжилгээг хэсэгчилсэн байдлаар хийлээ.
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6. Зэсийн дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн ерөнхий тоймд

тулгуурлан зэсийн үнэ буурахад гарах бодит нөлөөллийг төсөөлөхийг оролдсон болно10.
Үүнтэй холбогдуулан ОТ уурхайн үндсэн бүтээгдэхүүн болох зэсийн үнийн өөрчлөлтийн
урт хугацааны тооцоог товчлон оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн юм. Үнэ хэтэрхий буурах нь
ОТ төслийн бүс төдийгүй үндэсний хэмжээнд эдийн засаг, бизнес, хүн амын олон
давхаргад хүчтэй нөлөөлөх магадлалтай гэсэн дүгнэлт гарлаа. ОТ төслийн албан ѐсны эх
сурвалжийн мэдээгээр11 тонн зэсийн үнэ 2008 онд 2200 ам. доллараас 2043 онд 1560 болж
буурах бол алтных унц нь 400 ам. доллар байсан бол 285, мөнгөнийх 6 ам. доллараас 4.3
болох прогноз гарчээ.

10

Олон нийттэй зөвлөлдөх эхний семинараас тодорхойлсон шинээр хийх болон нэмж тодруулах судалгааны
чиглэл, мэдээллийн агуулгыг 9.2.5.1-д үзүүлсэн болно
11
Оюу Толгой төслөөс Монгол улсад үзүүлэх эдийн засаг, санхүүгийн үр өгөөж, Орон зайн эдийн засгийн
төв, Торонто, Канад, 2005 оны 9 дүгээр сар
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Сумын бизнес үйлчилгээ нь
худалдаа давамгайлсан,
салбарлалт муутай, нэг
загвар/ижил төрлийн

Янз бүрийн таатай нөхцөл,
нөлөөллийг мэдрэх мэдрэмж
Үйл ажиллагаагаа салбарлуулах,
орон нутгийн бизнесээ хамгаалах
чадавх

Банк санхүү

Хэрэглээний зээл авах
явдал давамгай байгаа
Иргэдийн мөнгөний
хуримтлал муу
Суманд үйлчилж байгаа
банкны тоо цөөн

Дэд бүтэц

Орон нутгийн
эдийн засаг,
амьжиргаа

Сумын бизнес
эрхлэгчидтэй ярилцах
Бүлгийн хэлэлцүүлэг

Сумын бизнес томрох, үйл
Ярилцлага
ажиллагаа нь салбарлахын хэрээр
урт хугацаатай зээлийн эрэлт
нэмэгдэх хандлага
Ажил эрхлэлт, цалин хөлс
нэмэгдэж, улмаар хэрэглээний зээл
авалт буурах боломж
Хадгаламж нэмэгдэх боломж
Сумын эрчим хүч, усан
ОТ төслийн барьсан эрчим хүч,
Бүлгийн хэлэлцүүлэг
хангамж муу, найдвартай
ус, бусад сүлжээ, үйлчилгээнээс
Сумын дэд бүтцийн
ажиллагаа нь сул
авах, хамрагдаж ашиглах хүлээлт
асуудал хариуцсан
их байна
Сумын төвөөс алс байдаг
ажилтантай ярилцлага
жижиг хэрэглэгчид дэд
ОТ/Энержи Ресурс-ээс
бүтцээс ашиглах боломж
байгуулсан эрчим хүч, усан
(баг, бусад суурин)
хангамжийн суманд байгаа хэсгийн
ашиглалт, засвар
Сумын эрчим хүч, усан
хангамж, бусад
ОТ өөрийн эрчим хүч, ус, бусад
үйлчилгээний хүртээмж
дэд бүтэц үйлчилгээ байгуулах
хүлээлт
Төсөв хүрэлцээгүй
Орон нутгийн төсөвт үзүүлэх
Сумын ажилтантай
Зарцуулалт оновчтой, ил тод хувь нэмэр
ярилцлага
бус
Бүлгийн хэлэлцүүлэг

Судалгааны
чиглэл

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Орон
нутгийн
бизнесийн
хөгжил

Судлах арга

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ

Хүснэгт 9.1: НЭМЭЛТ СУДАЛГААНЫ МАТРИЦ

ХАА-н бүтээгдэхүүний зах зээл,
үнэ нэмэгдэх
Өөр газраас бизнес эрхлэгчид
орж ирснээр өрсөлдөөн нэмэгдэх
Орон нутгийнхныг эрхэлж ирсэн
бизнесээс нь шахаж гаргах
Барьцаа гэх мэт банкны
шаардлагыг хүлээн авч
хэрэгжүүлэх иргэдийн хүсэл,
чадавх
Банкны үйлчилгээний бодлого
өөрчлөгдөх
Суман дахь банкны салбаруудад
үзүүлэх ачаалал хэт нэмэгдэх
Жижиг хэрэглэгчдийн хүлээлт
Төвлөрсөн газраас зайтай байгаа
өрх, хүн ам авч ашиглаж чадахгүй
Төсөл хэрэгжих ба төсөл
дууссаны дараа бий болсон дэд
бүтцийн ашиглалт, үйлчилгээний
зардал хэт өндөр байх

Орон нутгийнхны амьжиргаанд
үзүүлэх нөлөөлөл
Эдийн засгийн боломжоос
хүртэх, ашиг хүртэх - гадагшаа
ажил үйлчилгээ хийх, худалдан
авалт, нийлүүлэлтийн суваг
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Ажил эрхлэлт

Эрүүл мэнд

Хүн амын тоо, нас, хүйсээр
Хүн амын нас, хүйсний бүтэц ,
өөрчлөлт
Өрхийн бүтэц, ам бүлийн
тоо
Өрхийн бүтэц
Хүйсний харьцаа
Хүн амын нүүлгэн шилжилт
Хүн ам зүйн ачаалал
Шилжилт хөдөлгөөн
Насжилтын индекс
Ажил эрхлэлт
Бүрэн бус ажил эрхлэлт
Ажилгүйдэл
Эрүүл мэндийн
байгууллага, хүний нөөц
Байгууллагын өмчийн
хэлбэр /улсын болон
хувийн/
Эрүүл мэндийн анхан
шатны үйлчилгээ
Тэргүүлэх 10 өвчлөлт 10000 хүн ам ногдох
Халдварт, халдварт бус
өвчний тархалт, тэргүүлэх 5
өвчнөөр
БЗДХ-ын тархалт, 10000
хүн амд ногдох
Перинатал, нялхас, 5
хүртэлх настай хүүхдийн
эндэгдлийн
коэффициентууд
Эхийн эндэгдлийн
коэффициент, харьцаа

Шилжилтийг
зохицуулах, зохион
байгуулах талаарх
судалгаа, орон сууцаар
хангах боломжийн
судалгаа

Судалгааны
чиглэл

Судлах арга

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ
Хүн ам

Хүн амын тоо, нас, хүйсийн
бүтэц дэх нөлөөлөл
Гэр бүл, өрх доторх өөрчлөлт,
уул уурхайн ажил эрхлэлтийн
онцлог
Хүн амын суурьшил дахь
нөлөөлөл
Гадныхны шилжин ирэлт
Орон нутгийн иргэдийг
ажиллуулах, сургах
Гадны хүмүүсийг ажиллуулах

Орон нутгийнханд зориулсан
ажил эрхлэлтийн боломж
Гадныханд зориулсан ажил
эрхлэлтийн боломж
Эмчилгээ, үйлчилгээний
хүртээмж, төрөл

Бүлгийн хэлэлцүүлэг

Сумын ерөнхий эмчтэй
хийх гүнзгийрүүлсэн
ярилцлага
Орон нутгийн иргэдтэй
хийх бүлгийн хэлэлцүүлэг

Сумын эмнэлгийн хүчин чадал,
үйлчилгээний хүрээ, төрөл, чанар
өөрчлөгдөх

Эпидиомологийн өөрчлөлт ба хүн
амын бүлгүүдийн дунд өвчлөлт,
нас баралтын ялгаа

Сумын ерөнхий эмчтэй
хийх гүнзгийрүүлсэн
ярилцлага
Орон нутгийн иргэдтэй
хийх бүлгийн хэлэлцүүлэг

Өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан
өөрчлөгдөх
Нас, хүйсийн ялгаатай байдал
үүсэх

НҮЭМ-ийн хүртээмж ба ГБТ-ийн
үйлчилгээ, чанар

Сумын ерөнхий эмчтэй
хийх гүнзгийрүүлсэн
ярилцлага
Орон нутгийн иргэдтэй
хийх бүлгийн хэлэлцүүлэг

НҮЭМ, ГБТ-ийн үйлчилгээ
өөрчлөгдөх
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Судалгааны
чиглэл

Цахилгаан эрчим хүчний
хэрэглээ
Халаалтын систем
Боловсролын
байгууллагын хүчин
чадал
Бие засах газар, ариун
цэврийн өрөөний хүчин
чадал
Харилцаа холбоо
Бичиг үсэг тайлагдалтын

Судлах арга

Боловсрол

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ

Жирэмслэхээс сэргийлэх
арга хэрэгслийн
хэрэглээний хувь
Гэр бүл төлөвлөлтийн
талаар зөвлөгөө авсан
эмэгтэйчүүдийн тоо гэх мэт
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын
мэдлэг
Ажлын байрны эрүүл
ахуй, аюулгүй байдлын
талаарх мэдлэг
Бэлгэвчний хэрэглээ,
эмчлүүлэх зан үйл
Орчны нөлөөллөөс үүсэх
эрүүл мэндийн асуудал

Эрсдэлтэй бүлгийн хүн амын
нөхөн үржхүйн эрүүл мэнд,
амьдралын хэв маяг

Сумын ерөнхий эмчтэй
гүнзгийрүүлсэн ярилцлага
хийх
Орон нутгийн иргэдтэй
ярилцлага хийх

Эрсдэлтэй бүлгийн хүн амын
нөхөн үржхүйн эрүүл мэнд,
амьдралын хэв маягийн хандлагад
өөрчлөлт гарна
БЗДХ-ын тархалт нэмэгдэх

Амьдарч буй орчны өөрчлөлттэй
холбоотой хүн амын эрүүл мэнд

Шалгах хуудас
Байгаль орчны
байцаагчтай хийх
гүнзгийрүүлсэн ярилцлага

Суралцах таатай орчин

Фокус бүлгийн ярилцлага
(эцэг эх, багш, сургуулийн
удирдах ажилтнууд)

Амьдарч буй орчны өөрчлөлттэй
холбоотойгоор хүн амын эрүүл
мэндийн тулгамдсан асуудал
нэмэгдэнэ.
- Ундны усны чанар, хүрэлцээ
- Дуу чимээ
- Агаарын бохирдолт, тоосжилт
гэх мэт.
Боловсролын байгууллагын дэд
бүтцэд үзүүлэл нөлөөлөл

Хүн амын боловсролын түвшин

Фокус бүлгийн ярилцлага

Боловсрол эзэмших илүү өргөн
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Судалгааны
чиглэл

Судлах арга

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ
Засаглал ба
төрийн
үйлчилгээ

түвшин
Боловсролын түвшин
Сургуульд хамрагдалтын
цэвэр ба бохир жин
(боловсролын түвшнээр)
Сурагчдын хүйсийн
харьцаа (боловсролын бүх
түвшинд)
Нэг ангид ногдох
сурагчдын дундаж тоо
(боловсролын бүх түвшинд)
Дотуур байранд
амьдардаг сурагчдын
хувийн жин
Сургууль завсардалтын
түвшин
Үндсэн сурах бичгийн
хангамж
Номын сан
Компьютерийн
лаборатори
Бусад сургалтын тоног
төхөөрөмж
Сумдын төрийн
үйлчилгээний шинээр
нэмэгдэх ачааллыг шингээх,
даах чадвар сул
Уул уурхайн ажиллагсдад
төсөлд үйлчлэхийн тулд
сайжруулах, өөд татах зүйл
нэлээд бий

боломжууд
Сургуульд хамрагдах боломж
Сургууль завсардалтын түвшин
Мэргэжилтэй багшлах боловсон
хүчний хангамж
Мэргэжлийн сургалтын төв

Зорилтот бүлгийн
ярилцлага
Сургуулийн
удирдлагатай хийх
ганцаарчилсан ярилцлага
Аймгийн МСҮТ-ийн
удирдлагатай уулзах

Сургуульд элсэлт ба
хамрагдалтын түвшинд үзүүлэх
нөлөөлөл

Сургалтын тоног төхөөрөмж, ном,
сурах бичиг бусад сургалтын
материалуудын хангамж

Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Сургуулийн
удирдлагатай хийх
ганцаарчилсан ярилцлага

Сургалтын тоног төхөөрөмж,
бусад материалын хангамжид
үзүүлэх нөлөөлөл

Үйлчилгээний одоогийн хангамж
ба ажиллагсдад ирэх ачаалал
нэмэгдэх
Төрийн хөрөнгө оруулалт,
хандивлагчдаас үзүүлэх дэмжлэг
буурах, багасах
Орчны ба төрийн үйлчилгээний
чанар, хүртээмж, эрэлтэд нутгийн
захиргаанаас хяналт тавих,

Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Ярилцлага
Хоѐрдогч мэдээлэл

Суман дахь төрийн үйлчилгээнд
ирэх ачаалал хэр зэрэг нэмэгдэнэ
гэж тооцож байгаа болон ямар арга
замаар асуудлыг шийдвэрлэх,
зохицуулахаар тооцож байгаа
Байгаль орчноо хамгаалах,
мониторинг хэрэгжүүлэхэд
нутгийн иргэд, байгууллага, бусад
этгээдээс гүйцэтгэх үүрэг,

40

Энэ талаар суурь
судалгаанд тусгагдаагүй

Аюулгүй
байдал

Гэмт хэрэг, зөрчил
нэмэгдэж болзошгүй
Хүмүүсийн шилжилт
хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр
орон нутгийн хүн амын
аюулгүй байдалд харшлах
үйлдэл гарах боломжтой
Уул уурхайн томоохон
төслийн талаарх нутгийнхны
мэдлэг ойлголт сум бүрт

Олон
нийтийн
зөвшилцөл

Судалгааны
чиглэл

Судлах арга

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ
Уурхай
хаагдах ба
нөхөн
сэргээлт

зохицуулах, шалгах шаардлага,
оролцоо нэмэгдэх
ТББ, сонирхлын бүлгүүдээс
эдийн засаг, байгаль орчны
мониторинг хэрэгжүүлэхэд хамтран
ажиллах, оролцох сонирхол, хүсэл
нэмэгдэх
Орчны ба нутгийн зан заншил,
соѐлын өвөө хамгаалахад орон
нутгийн албан ба албан бус
институцуудтай төр захиргаанаас
ажлаа уялдуулах, зангидах
шаардлага нэмэгдэх
Орон нутгийн хөгжлийн
тогтвортой байдал алдагдах, саарах
Нөхөн сэргээлт чанаргүй, дутуу
хийгдэх
Уурхай хаагдсантай холбогдон
ажилгүйдэл нэмэгдэх

оролцооны талаар ямар бодол,
төсөөлөлтэй байгаа
Уул уурхай, түүнтэй хамаарал
бүхий онцлог байдал, асуудлыг
шийдвэрлэх, зохицуулалтаар
хангахад орон нутгийн төр,
захиргааны байгууллагын хувьд
юуг шинэчлэх, өөрчлөх
шаардлагатай болох

Ярилцлага

Автотээврийн хөдөлгөөн ихсэх,
аюулгүй байдал сул
Гэмт хэрэгтэн, ѐс бус үйлдэл, зан
харьцаа бүхий этгээд уурхайд
ажилд орох

Бүлгийн хэлэлцүүлэг

Уул уурхайгаас олдож буй
боломж, эрэлт хэрэгцээнд
нийцүүлэн хөгжлийн асуудлаа

Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Ярилцлага

Орон нутгийн хөгжил
саарснаас үүдэж гарах нөлөөлөл
Орон нутгийн хөгжлийн явцыг
цаашид хангах санхүүгийн ба
бусад эх үүсвэр, боломж байгаа
эсэх
Уурхайгаас гарсан
ажилгүйчүүдийн асуудлыг
шийдвэрлэх боломжтой эсэх
Аюултай, хөдөлгөөн ихтэй
автотээвэр хүн ам, мал амьтдын
аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлөх
Хууль ѐс, нийгмийн харилцааны
хэв хэмжээг зөрчсөнөөс гарах
аюултай нөлөөлөл, тааламжгүй үр
дагавар
Төлөвлөсөн, хүлээсэн, амласан
зүйл биелэгдэхгүй бол олон
нийтийн зүйгээс ямар асуудал гарч
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Агаарын
чанар

Агаар дахь тоосжилт,
агаарын бохирдлын байдал
ОТ төслийн БОНБНҮ-д
бий

Дуу чимээ

Суурь судалгаанд
тусгагдаагүй, харин ОТ
төслийн БОНБНҮ-д бий

Усны нөөц, эх
үүсвэр

Гадаргын ба гүний усны
нөөц, эх үүсвэрийн
мэдээлэл, ашиглалтын

Судалгааны
чиглэл

Судлах арга

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ
Орчны
үзэгдэх
байдал

болон хүмүүсийн янз бүрийн оролцоонд тулгуурлан
давхаргын хооронд ихээхэн тодорхойлох, төлөвлөх хамтын
ялгаатай байгаа
ажиллагаа олон нийтийн дунд
төлөвшөөгүй
Тусгайлан тусгагдаагүй
Нутгийн газар тогтоц, байгалийн
бүрдэл, нийц өөрчлөгдөх
Нутгийнхны тахидаг, биширдэг
газар, объект хөндөгдөх, эвдрэх
Уурхайн орчны үзэгдэх байдалд
үл дасах

болох

Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Уурхайн далан, овоолгыг хүмүүс
хэрхэн тусгаж авдаг, таагүй
ОТ төслийн байгаль
орчны ажилтантай ярилцах, мэдрэмж бий гарч болох эсэх
болзошгүй нөлөөллийн
Ухсан газар, ургамлан нөмрөг нь
талаар нэмэлт мэдээлэл авах сүйрч халцгайрсан газрыг
нутгийнхан яаж харж, харуусдаг
тухай
Уурхайн орчмын ба зам гэх мэт
бусад газрын нутгийн унаган төрх,
үзэмж, харагдах байдлыг сэргээж
чадна гэж нутгийнхан үздэг эсэх
Зам засах, шинээр тавих, эрчим
Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Хүмүүсийн амьдрал, эрүүл
хүчний шугам татах, уурхайн
мэндэд тоосны нөлөөлөл
ОТ төслийн байгаль
олборлолтын явцад тоос үүсэх,
орчны асуудал эрхэлсэн
Шууд ба шууд бус нөлөөлөх буй
тоосжилт бий болох
ажилтантай ярилцах,
өрх, хүний тоо
болзошгүй нөлөөллийн
Байгаль орчны бусад элемент
талаар нэмэлт мэдээлэл авах (хөрс, ургамал, ус, бэлчээр, мал ан
амьтан)-д үзүүлэх нөлөөлөл
Авто машин, байгуулалтын ба
Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Хүмүүсийн амьдрал, эрүүл
олборлолтын үйл ажиллагаанаас
мэндэд дуу чимээний нөлөөлөл
ОТ төслийн байгаль
гарч буй дуу чимээ ойр орчим
орчны асуудал эрхэлсэн
Шууд ба шууд бус нөлөөлөх буй
суугаа хүмүүсийн тав тухад хэрхэн ажилтантай ярилцах,
өрх, хүний тоо
нөлөөлдөг
болзошгүй нөлөөллийн
Байгаль орчны бусад элемент
талаар нэмэлт мэдээлэл авах (мал ан амьтан)-д үзүүлэх
нөлөөлөл
Газрын гүний усны нөөцийг
Бүлгийн хэлэлцүүлэг
Гүний хоолой, Галбын говь зэрэг
ашиглахад худаг, ил усны эх
томоохон нөөцийг ашигласнаар
Ярилцлага
үүсвэр, тэдгээрийн урсац, ундаргад
гүний усны түвшин, ундаргад
ОТ төслийн байгаль
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үзүүлэх нөлөөлөл

Ургамлан нөмрөгийн
талаар тусгагдсан, мөн
ОТ төслийн БОНБНҮ-д
бий

Бэлчээр, бусад газрын ургамлан
нөмрөг, зүйлийн бүрдэлд үзүүлэх
нөлөөлөл

орчны асуудал эрхэлсэн
ажилтантай ярилцах,
болзошгүй нөлөөллийн
талаар нэмэлт мэдээлэл авах
Бүлгийн хэлэлцүүлэг
ОТ төслийн байгаль
орчны асуудал эрхэлсэн
ажилтантай ярилцах,
болзошгүй нөлөөллийн
талаар нэмэлт мэдээлэл авах

Судалгааны
чиглэл

Судлах арга

Шаардагдах
Нэмэлт
судалгаа,
мэдээлэл

Суурь
судалгааны
тусгагдсан
байдал

Нөлөөллийн
хүрээ
Ургамлан
нөмрөг

байдал тусгагдсан

үзүүлэх нөлөөлөл
Гадаргын усны эх үүсвэрт гарч
буй өөрчлөлт, цаашдын явц, үр
дагавар
Бэлчээрт ямар өөрчлөлт орж
байна, тэдгээрт ОТ төсөл ямар
нөлөөлөл үзүүлж байна
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9.2.2 Анхдагч мэдээлэл цуглуулах талаар ОТ төслийн бүсэд гүйцэтгэсэн ажил
Шаардлагатай тоо материал цуглуулах явуулын судалгааны ажлыг 2009 оны 3-4 дүгээр
сард зохион байгууллаа. Үүнд: БСТ ба ХАССТ-ийн зөвлөхүүдээс бүрдсэн гурван баг
ажилласан ба тодорхой мэдээллийг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.
Судалгааны чиглэл. Шаардлагатай тоо материал, анхдагч ба хоѐрдогч мэдээлэл цуглуулах
ажлыг дараах чиглэлээр явууллаа.
Ажил эрхлэлт
Эдийн засгийн хөгжил
Боловсрол
Газар, бэлчээрийн ачаалал
Усны нөөц, хангамж
Эрүүл мэнд
Дэд бүтэц
Орон нутаг, иргэд байгууллагын хөгжил
Орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил
Соѐлын өв
ОТ төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
Орон нутгийн зөвлөх
Нүүлгэн шилжүүлэлт болон түүнээс учирч болох хохирлын тухай асуудлууд
Үзэгдэх байдлын нөлөөлөл
9.2.3 Судалгааны үндсэн мэдээлэгчид ба оролцогчид
Бүлгийн хэлэлцүүлэгт таван сумын багийн засаг дарга нар, сумын албан хаагчид, иргэд,
нийтдээ 141 хүн оролцлоо. Судалгааны багийнхан аймаг, сумын захиргаа ба үйлчилгээний
байгууллагын 41 албан хаагчтай ярилцлага хийж хоѐрдогч мэдээллээ цуглуулахын
зэрэгцээ аймаг болон сумын тамгын газрын ажилтан 29 хүнтэй уулзаж ярилцсан байна. ОТ
төслийн бүсэд амьдардаг 32 хүнтэй ганцаарчлан уулзаж нөлөөллийн талаар илүү
мэдээлэл, баримт авлаа. Уурхайн кемпэд 6 албан хаагч, ажилтантай уулзаж ОТ төслийн
ирээдүйн төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны тухай сүүлийн үеийн мэдээлэл цуглуулсан
болно.
Хүснэгт 9.2: Бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчид, ярилцлага өгсөн хүмүүсийн тоо,
сумаар
Сум болон уул
уурхайн кемп
Даланзадгад
Ханбогд
Баян-Овоо
Манлай
Цогт-цэций
OT кемп
Ухаа Худаг кемп
Нийт

Бүлгийн
хэлэлцүүлэг
31
34
18
35
23

141

Ярилцлага
11
7
4
6
7
3
3
41

Хоѐрдогч мэдээлэл
цуглуулах*
7
5
4
8
5

Хувь
хүн
4
9
6
8
5

29

32

Нийт
54
55
32
57
40
3
3
244

Тэмдэглэл: *Уулзаж ярилцсан, холбогдох мэдээлэл авсан сумын албан хаагчдын тоо
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9.2.4. Бүлгийн хэлэлцүүлэг болон бусад судалгааны ажлын үр дүн
Бүлгийн хэлэлцүүлгийн явцад оролцогчдоос өгсөн болон 5 суманд мэдээлэл цуглуулах
явцад орон нутгийнхнаас гарсан үнэлэмжийг дор харуулав.
 Байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндийн асуудал. Орон нутгийн хүмүүс амьдарч
байгаа тухайн газартаа уурхайн үйл ажиллагаанаас учирч болох нөлөөллийг тодорхойлох,
үнэлгээ өгч үзэл бодлоо хуваалцахдаа маш нээлттэй хандаж байлаа.
Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций болон Ханбогд сумдын нутагт тоосжилт их үүсэж байгаа
ба тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ муу байгаа нь хамгийн сөрөг нөлөөлөл болж байна.
 Хүнд даацын машинаас болж тоос ихсэж байна
а. ОТ төслийн хүнд даацын машин Чойроос шатахуунаа авч Манлай сумын
Далай, Өгөөмөр баг, Ханбогд сумын Баян багийн нутгаар дайрч явдаг
б. Улаанбаатар хотоос ОТ кемп орох тээврийн гол зам Дундговь аймгийн төв
Мандалговиор, цаашаа Цогтцэций сумын Цагаан-Овоо баг, Баян-Овоо сумын Могой баг,
Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутгуудаар тус тус дайрч гардаг
в. Таван Толгойн нүүрсний уурхайгаас Гашуун сухайтын боомт, Цагаан хадаар
дайрч Хятад-Монголын хил рүү явж байгаа хүнд даацын машинаас маш их тоосжилт
үүсдэг. Энэ зам Цогтцэций сумын Цагаан-Овоо болон Сийрст баг, Баян-Овоо сумын
Могой болон Хар заг баг, Ханбогд сумын Жавхлант, Гавилууд багийн нутгаар тус тус
дайрч гардаг.
Орон нутгийнхны үзэж байгаагаар, төмөр зам болон хатуу хучилттай зам барих нь
тоосжилтын асуудлыг шийдэх, мөн доройтсон байгаль орчин (элэгдэж/эвдэрсэн
хөрс, талхлагдсан бэлчээр, ургамлан нөмрөг, дайжсан ан амьтад болон ургамлын
аймаг)-г сэргээх хамгийн зөв гарц юм.

 Орон нутгийнхны нотолж байгаагаар Цогтцэций суманд Ухаа Худаг төслийн
дагуу Энержи Ресурсын барьж байгаа нислэгийн зурвасын үйл ажиллагаанаас шууд болон
янз бүрийн нөлөөлөл бий болж байна.
a. Тоос үүсэлт, тоосжилт урьдынхаас илүү нэмэгдэж байгаа
б. Энержи Ресурсын Наймын газарт ухсан ус зайлуулах 14 цооногийн усыг маш
хүчтэй шахуургаар зайлуулж байгаа нь ойр хавийнхаа бэлчээр дэх өнгөн хөрсний ус,
худгийн усны түвшинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна.
в. Нэг дор төвлөрсөн төрөл бүрийн уурхайн байгууламж (Ухаа Худгийн
нээлттэй цооног бүхий уурхай) болон хүнд даацын машин (Ухаа Худаг 100 гаруй хүнд
даацын машинтай), мөн нислэгийн зурвас нь Цогтцэций сумын төвтэй ойрхон байгаа нь
хөрсний элэгдлийг түргэтгэж улмаар хүн малын эрүүл мэнд, сумын төвийн байгаль
орчинд муу нөлөөлөл үзүүлэх вий гэсэн олон нийтийн санаа зовнилд хүргэж байна.
 Баян-Овоо сумын нутагт баригдсан коксжуулах үйлдвэрээс гардаг тоос, үнэр
хүний эрүүл мэндэд халтай, ирээдүйд тус үйлдвэр томрох нь байгаль орчинд ихээхэн
сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ гэж орон нутгийн иргэд үзэж байна.
Байгалийн нөөц ашиглалтад зарим өөрчлөлт явагдана.

45

 Уурхайн байгууламж болон дэд бүтэц барихад бэлчээрээс тасалж авах явдал улам
нэмэгдэнэ
 Бэлчээрийн газар болон усны нөөц багасаж тоосжилт, ургамлан бүрхүүл
бохирдсон зэргээс шалтгаалж бэлчээрийн нөөц, түүний ашиглалтад ачаалал улам
нэмэгдэнэ
 Мал бүхий иргэд түр зуур болон байнга оршин суухаар уурхайн бүсийн сумдад
нүүж ирснээр төвлөрөл, зөрчил ихэснэ
 Нийгмийн болон амьжиргааны асуудлууд. Уурхайн үйл ажиллагаа өргөжин хамрах
хүрээ нь томорсноор суманд байгаа төрийн үйлчилгээний байгууллагын ачаалал
нэмэгдэнэ.
Төрийн үйлчилгээний байгууллагын ачаалал:
 Саяхны туршлагаас үзэхэд, ОТ төслөөс хэрэгжүүлж байгаа боловсрол, эрүүл
мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг иргэд олон нийт
талархалтайгаар хүлээж авдаг төдийгүй үргэлжлүүлэхийг хүсдэг байна.
 Ханбогд суманд хамтарсан, олон нийтэд болон хувь хүмүүст чиглэсэн эрүүл
мэндийн үйлчилгээг ихэд дэмждэг
 Шилжилт хөдөлгөөн ихэссэнээр сургуулийн хүүхдийн тоо нэмэгдэн дотуур байр
болон сургуулийн ачаалал ихэснэ. Гэтэл одоогийн байдлаар сумын сургууль, дотуур
байрны хүчин чадал хэтэрсэн учраас илүү хүүхэд хүлээн авах боломж байхгүй нь
Ханбогд, Цогтцэций сумдад хэдийнээ тодорхой болсон.
 ОТ төслийн бүсийн сумдын эмнэлэг бүрэн ачаалалтай ажиллаж байна.
 Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж хүрэлцээ, санхүүжилтийн байдал ч мөн хангалтгүй
байгаа болно.
Уурхай орон нутгийнхны дунд ихээхэн хүлээлт бий болгосон асуудлууд гэвэл:
 Хот, хөдөөгийн өрх бүр гэр бүлийн гишүүдээ уурхайд ажилд оруулах хүсэлт
 Хэрэв уурхай ямар нэгэн сургалт, мэргэжлийн дадлага олгох дамжаа олон нийтэд
зориулан зохион байгуулбал хүмүүс тэдгээрт хамрагдах сонирхол
 Малчид мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээ уурхайд нийлүүлэх сонирхол
 Уурхай зам тээврийн үйлчилгээг сайжруулах байх гэсэн орон нутгийнхны хүлээлт
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал муу байгаагаас уурхайн ажиллагсад осолд өртөх нь
сумын эмнэлгийн хувьд хүндрэлтэй асуудлын нэг болоод байгаа бөгөөд ийм тохиолдол,
ялангуяа жолооч нарын дунд нэмэгдэх хандлагатай болж ОТ төсөл арга хэмжээ авахыг
хүлээж байна
 Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил. Орон нутгийнхны төсөөлж буйгаар
эдийн засаг, бизнесийн хөгжилд уурхай найдвартай түнш болохын хувьд зайлшгүй
холбоотой, олон зүйл уурхайгаас шууд хамаарах ажээ.
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид уурхайд доорхи асуудлыг тодорхой болгож
өгөх хүсэлт тавьж байгаа юм.
 Орон нутагт үйлдвэрлэсэн малын гаралтай болон тариалангийн бүтээгдэхүүн
худалдан авах стандарт, шаардлагууд
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 Уурхайд ажиллагсдын зонхилох хэрэглээ, онцлог, ямар төрлийн хэдий хэмжээний
бүтээгдэхүүн хэрэглэх
Орон нутгийн үйлчилгээ эрхлэгчид уурхайд шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх сонирхол,
хүлээлт маш их байгаа ба дараах зүйлийг илүү хүлээж байна.
 Уурхайд шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх бизнесээ уурхайн шаардлагад
нийцүүлэхийн тулд сургалтад хамрагдах
 Бизнесээ төрөлжүүлэхийн тулд санхүү болон тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг авах
 Мэдээлэл хүлээн авах, солилцох
Уурхайн зүгээс хандсан хүсэлт, хүлээлт, цаашид уурхайд ямар хувь нэмэр оруулах
боломж байгаа талаар жижиг бизнес эрхлэгчдэд мэдээлэл түгээж байх
Орон нутгийн, янз бүрийн түвшний байгууллагуудад уурхайн ирээдүйн
төлөвлөгөө, шинэ, хөгжлийн бодлогууд зэрэг төрөл бүрийн мэдээлэл хэрэгтэй
 Нүүлгэн шилжүүлэлт. Уурхайн байгууламж, шинээр дэд бүтэц барих, уурхай
өргөтгөхөд малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гарах магадлалтай
 Цогтцэций сумын Цагаан-Овоо багийн малчид Ухаа Худгийн олборлолтын бүсэд
байгаа бөгөөд төлөвлөгдсөн нүүлгэн шилжүүлэлт хийсэн, одоо сэтгэл ханамж хэр болсон
нь судлагдаагүй байгаа
 Төмөр зам барих, усны хоолой тавихаас болж нүүж магадгүй гэж хүлээж байгаа
малчид ч байна
ОТ төслөөс малчдыг анх нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг маш сайн зохион байгуулсан,
энэ туршлагыг бусад уурхай судалж нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдах өрхүүдэд
ашигтай нөхцөл бий болгох хэрэгтэй юм.

 Орон нутгийн төсвийн орлогод уурхайн хувь нэмэр. Орон нутгийнхны үзэж байгаагаар
От төсөл эхэлбэл хамгийн эерэг нөлөөлөл нь төсвийн орлого нэмэгдэх явдал юм.
Сумын төсвийн орлогод уурхай хувь нэмэр оруулж, мөн олон нийтэд үйлчилдэг
байгууллагын үйлчилгээ сайжирч байгаа нь ажиглагдаж эхэлжээ
Хүмүүсийн гомдол гаргаж байгаа нэг асуудал бол уул уурхайгаас орж байгаа
орлого иргэдэд тэнцвэргүй хүрч байгаа тухай юм
Уурхайгаас сумын төсөвт оруулж байгаа орлогыг нээлттэй, ил тод байдлаар
зарцуулах, мэдээлэх талаар хүмүүс санал тавьж байна.
 Орон нутгийн удирдлага иргэдэд хандсан үйлчилгээгээ улам сайжруулах талаар хүчин
чармайлт гаргах хэрэгтэй.
Орон нутгийн удирдлага төрийн үйлчилгээнд ирэх ачаалал хэрхэн нэмэгдэхийг
урьдчилан төлөвлөж, шаардлагатай арга хэмжээг төсөөлж байх
Сумын ЗДТГ-ын болон бусад албан хаагчид уурхайд дадлагажих болон бусад
одоогийн үйлчилгээгээ сайжруулахад түлхэц болохуйц сургалт зохион байгуулах
Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл явж өнгөрдөг багийн төвүүд дээр эм бэлдмэл,
анхны тусламж үзүүлэх зүйлс байршуулах
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 Соѐлын өв хамгаалах. Дэлхий нийтэд баримталдаг жишгээр, уурхайн нөлөөллийн
бүсэд байгаа соѐлын өв, түүхийн дурсгалын талаар уурхайгаас авах арга хэмжээ ОТ
төсөлд нэгэн адил хамаарах юм.
Орон нутгийн иргэд уламжлалт соѐл эвдэгдэх, алдагдах талаар санаа зовниж байна
Жавхлант Хайрхан уулын хадны бичээсүүдийг баллаж дээрээс нь элдэв юм
бичсэн, чулуужсан мод, үнэт чулууг үгүй хийж, сүйтгэж байгаа гэсэн аман болон
баталгаат мэдээлэл бий.
Цогтцэций сумын Сийрст багийн нутагт оршдог нутгийнхны тахилга бүхий овоог
үл мэдэх хүмүүс нүүлгэн өөр газар аваачсан. Нутгийн иргэд овооны тахилга хэдий болтол
тасалдахыг мэдэхгүй, гайхширч байна.
Дээр дурьдсан бодит нөлөөллийг орон нутгийн иргэдийн санал, үнэлгээ болгож ерөнхийд
нь хөндсөн ба цаашид уурхайн үйл ажиллагаа өргөжихөд ямар болох тухай төсөөлөл мөн
багтсан болно. Судалгааны явцад ОТ төслийн бүсээс цуглуулсан тоо материал,
мэдээллийг олон нийттэй зөвлөлдөх семинар дээр дэлгэрэнгүй танилцуулж санал зөвлөгөө
авлаа.
9.2.5 Олон нийттэй зөвлөлдөх уулзалт, семинар, бусад үйл ажиллагаа

Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний арга зүйн дагуу зохион байгуулагдсан хоѐр
удаагийн семинарт НЭЗНҮ-ний чиглэлээр цуглуулсан мэдээлэл, түүнд хийсэн дүн
шинжилгээний талаар мэргэшсэн шинжээч, зөвлөхүүд танилцуулж, орон нутгийнхантай
санал солилцож, зөвлөгөө авлаа.
9.2.5.1 Зөвлөх хорооны зарим гишүүд, мэргэжлийн шинжээчдийг оролцуулан зохион байгуулсан
семинар

Айвенхоу Майнз Монголиа Инк компанийн Улаанбаатар хот дахь төв байранд зохион
байгуулсан энэ семинарт ОТ төслийн нөлөөллийн үнэлгээний судалгааны ажлын эхний
тайланг танилцуулахын зэрэгцээ ОТ төслийн бүсийн таван сумын нутагт явуулж байгаа
уурхайн үйл ажиллагаа орон нутгийнханд хэрхэн нөлөөлж байгаа, үүний бодит
нөлөөллийг тодруулахад үйл ажиллагаа нь чиглэгдсэн болно. Семинарын хөтөлбөр,
оролцогчдын нэрийн жагсаалтыг Хавсралт 2-оос үзнэ үү.
Семинар дээр ярилцаж зөвшилцсөн асуудлууд:
1. Айвенхоу Майнз Монголиа Инк/ОТ төслийн ахлах менежерүүд одоо хэрэгжиж
байгаа болон төлөвлөсөн ажлынхаа талаар танилцуулсан нь уурхайн үйл ажиллагаа,
нөлөөллийн үр дагавар болон бодит нөлөөллийн талаар илүү тодруулах, шинэ ойлголт
өгөхөд үр дүнтэй болов.
2. БСТ болон ХАССТ-ийн судалгааны багийн гишүүд судалгааны явц, үр дүн, орон
нутгийнхны төсөөлж буй нөлөөлөл болон бусад холбогдох асуудлаар илтгэл тавилаа.
Төсөөлж байгаа нөлөөллийг дараах байдлаар бүлэглэж үзлээ. Үүнд:
 Мал аж ахуй болон газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх байгалийн нөөц,
орон нутгийн чадамж
 Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил
 ОТ төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
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Эдийн засаг, амьжиргаа
Хүн амын өсөлт
Эрүүл мэнд
Боловсрол
Соѐлын өв
Төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал, нүүлгэн шилжүүлэлт

Энэ семинарт тавьсан илтгэлийг Хавсралт 4-өөс үзнэ үү.
ОТ ба Таван Толгойн нүүрсний уурхайн нөлөөллийн тухай орон нутгийнхны таамаглал,
төсөөллийг судалгааны багийн илтгэлд дэлгэрэнгүй тусгаж танилцуулсан болно.
Семинарын үеэр бүлгийн хэлэлцүүлгийг эдийн засаг бизнес, хүрээлэн буй орчин
байгалийн нөөц, нийгмийн үйлчилгээ гэсэн гурван чиглэлээр зохион байгуулав.
Нөлөөллийн үнэлгээний матриц боловсруулах асуудлаар ОТ төслийн мэргэжилтнүүд
болон Зөвлөх хорооны гишүүдээс зөвлөгөө, хариулт, нэмэлт мэдээлэл авахад бүлгийн
хэлэлцүүлгийн гол зорилго чиглэгдлээ.
Ажлын хэсэг нөлөөллийн үнэлгээний чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлын урьдчилсан дүнтэй
дэлгэрэнгүй танилцаж цаашид ямар засвар, нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болох
талаар санал, зөвлөгөө өгсөн ба тэдгээр санал, зөвлөмжийг хүлээн авч нөлөөллийн дүн
шинжилгээнд тусгалаа.
Ажлын хэсэг 1 – Эдийн засаг, бизнес
Нэмэх зүйл:
1. Өртөг болон орлого нэмэгдэхээс үүдэлтэй нөлөөлөл
2. Орон нутгийн төсвийн орлогод уурхайн нөлөөлөл
3. Макро эдийн засгийн нөлөөлөл (дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, орон нутгийн төсөв,
гэх мэт)
4. Зэсийн үнийн хэлбэлзлээс хамаарах төлөвлөгдөөгүй нөлөөлөл/эрсдэлийн
таамаглал
Дахин авч үзэх мэдээлэл, тоо баримт:
1. Хүн амын төвлөрөл, хэрэгцээ болон үнийн өсөлтийн нөлөөг тооцоолох
2. Орон нутгийн бизнесийн өрсөлдөөн, тогтвортой байдлыг хэрхэн зохицуулах
3. Нийгмийн тэнцвэргүй байдал чинээлэг болон ядуу өрхийн хэмжээнд явагдах
өөрчлөлтийг тоймлох
Ажлын хэсэг 2 – Нийгмийн үйлчилгээ, хүн ам
Нэмэх:
1. Шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэх болон нийгмийн ачааллын хоорондох харилцаанд
дүн шинжилгээ хийх
Дахин авч үзэх мэдээлэл, тоо баримт:
1. Хүн амын доторх жендерийн харьцаа, тэнцвэргүй байдал
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2. Жендерийн тэнцвэргүй харьцаа, гэр бүлийн тогтворгүй байдал, хүн амын нөхөн
үржхүйн эрүүл мэндийн өөрчлөлт
3. Уламжлалт соѐл, заншилд гарч байгаа өөрчлөлт, жишээ нь хотжих, суурьших
хандлага
4. Гашуун сухайтын байгууламжийг өргөтгөхтэй холбоотойгоор орон нутгийн
амьдрал, захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл
5. Ханбогд суманд сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах шаардлага
6. Дунд сургуулийн төгсөгчид уул уурхайтай холбоотой мэргэжил сонгож байгаа
нотолгоо
Ажлын хэсэг 3 – Байгаль орчин, байгалийн нөөц
Нэмэх зүйлс:
1. Тусгай хамгаалалттай газарт үзүүлэх нөлөөлөл
Дахин авч үзэх мэдээлэл, тоо баримт:
1. Уурхайн сайтын газрын хэмжээтэй тэнцүү газарт ойжуулах боломж
2. Хүрээлэн буй орчин, байгаль хамгаалах тухай орон нутгийн санаачилгыг дэмжих,
тухайлбал ТББ, сонирхлын бүлгүүдтэй хамтран ажиллах, оролцоог хангах
3. Нутгийн ѐс заншил, уламжлалыг хүндэтгэх, сахих уур амьсгалыг уурхайн
ажиллагсдын дунд хэвшүүлэх
4. Зам барих нь дэд бүтцийн үндэсний бодлоготой холбоотой учраас эрх бүхий
холбогдох байгууллагын оролцоо хэрэгтэй
5. Гүний уснаас гадна усны бусад нөөцийг ашиглах асуудал, жишээ нь Хэрлэн,
Онон,Онги зэрэг том голуудаас ус авах
6. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудал, малчдад ирэх нэмэлт ачаалал, нөлөөлөл
7. Нүүрс тээврийн замын дагуу болон ойролцоох газрын ургамлан бүрхүүлийн
зүйлийн бүрдэл, бүтцийн өөрчлөлт
8. Ан амьтдын дайжилт, түүний шалтгаан
9.2.5.2 Өмнөговь аймагт зохион байгуулсан олон нийттэй зөвлөлдөх семинар, уулзалт
Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад болон Ханбогд сумын төвд хоѐр тусдаа уулзалт
семинар зохион байгуулагдсан ба ОТ төслийн бүсэд БСТ/ХАССТ–ийн судалгааны багийн
гүйцэтгэсэн уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөл, орон нутгийнхны үнэлэмжийн тухай
анхан шатны мэдээлэлд санал, зөвлөмж авах зорилготой байлаа. Оролцогсдын нэр,
семинарын хөтөлбөрийг Хавсралт 3-аас үзнэ үү.
Хоѐр семинарт дараах асуудлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, илтгэл тавьж зөвлөлдсөн
болно.
1. ОТ төслийн хүрээнд одоо хэрэгжиж байгаа болон цаашид хийхээр төлөвлөсөн
ажил, арга хэмжээний талаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк/ОТ төслийн ахлах
менежерүүдээс хийсэн мэдээлэл/танилцуулга
2. Бодит нөлөөлөл болон матрицад суурилсан бодит нөлөөллийн талаарх орон
нутгийнхны үнэлэмжтэй холбогдох асуудлаар БСТ болон ХАССТ-ийн судалгааны багаас
тавьсан илтгэл
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ОТ болон бусад уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд нэн түрүүнд өртөх эмзэг объектууд
гэвэл:
 Байгалийн нөөц, орон нутгийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл
 Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
 Эдийн засаг, бизнес, дэд бүтцийн хөгжил
 Хүн амын өсөлт
 Ажил эрхлэлт
 Хүн амын эрүүл мэнд
 Боловсрол
 Соѐлын өв
 Төрийн үйлчилгээ, засаглал
 Нүүлгэн шилжүүлэлт, гэмт хэрэг/олон нийтийн аюулгүй байдал зэрэг болно.
Судалгааны багийн илтгэлд уул уурхайгаас үүдэн гарч байгаа болон гарч болох анхаарал
татсан нөлөөллийг хөндөж, ОТ төслийн бүс дэх уул уурхайн компани, төслийн үйл
ажиллагаанд түлхүү хандсан болно.
Семинарт оролцогчдын санал, зөвлөмжийг санал авах хуудас болон нээлттэй
хэлэлцүүлгийн аргаар цуглууллаа. Санал авах хуудсыг Даланзадгад болон Ханбогдод
зохион байгуулсан семинарт оролцогч бүрт тараасан бөгөөд Ханбогдын семинарт
оролцсон 26 (57.7 хувь), Даланзадгадын семинарын 64 (64 хувь) оролцогч хуудсыг буцаан
өглөө. Орон нутгийнхнаас санал авах ажлыг ийнхүү хоѐр арга замаар зохион байгуулсны
дотор семинарын үеэр явагдсан асуулт, хариулт, санал зөвлөмжийн дүн бүрэн хэмжээгээр
орсон болно.
9.2.5.3 Ажлын хэсгийн хуралдаан

Ханбогд суманд зохион байгуулсан семинар дээр ажлын таван хэсэг гарч АММИ/ОТ
төсөл болон НЭЗНҮ-ний судалгааны багийн тавьсан илтгэлийг мэргэжлийн түвшинд
нэлээд нарийн хэлэлцлээ.
Бүлгийн хэлэлцүүлгийг:
1. Байгалийн нөөц, байгаль орчны асуудлууд
2. Хүн ам, ажил эрхлэлт
3. Боловсрол, соѐлын өв
4. Эдийн засаг, бизнес, дэд бүтэц
5. Төрийн үйлчилгээ, нүүлгэн шилжүүлэлт, гэмт хэрэг, аюулгүй байдал зэрэг
сэдвээр зохион байгууллаа.
Ажлын хэсгээс НЭЗНҮ-ний талаар цаашид хийх үнэлгээ, дүн шинжилгээнд анхаарах,
нэмж тодруулах шаардлагатай асуудлын талаар тодорхой зөвлөмж гаргалаа.
Ажлын хэсэг 1 – Эдийн засаг ба дэд бүтэц
Нэмэх зүйлс:
1. Орон нутгийн ажиллах хүчний бодлого, холбогдох зохицуулалт, зохион
байгуулалтын арга хэмжээ
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2. Шударга өрсөлдөөнийг өрнүүлэхийн тулд орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн
хамтын ажиллагааг дэмжих
3. ОТ төслийн ажиллагсдыг сумдын төвд тараан байрлуулах, орон сууцны
цогцолбор байгуулах
4. Уурхайн сууринд түшиглэсэн жуулчлал хөгжүүлэх боломж
Дахин нягтлах:
1. Бизнесийн секторт орон нутгийн оролцоог хязгаарлах явдал гарахаас сэргийлэх
2. Төрийн үйлчилгээний чадавхыг бэхжүүлэх, ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг
сайжруулах
3. ОТ төсөл болон бусад уурхайгаас сумын төсөвт оруулж буй орлого, түүний
зарцуулалтын ил тод байдлыг сайжруулах
Бүлэг 2 – Төрийн үйлчилгээ, гэмт хэрэг/аюулгүй байдал, нүүлгэн шилжүүлэлт
Нэмэх:
1. Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас нүүлгэн шилжүүлэх зохион байгуулалт,
шалгуурыг дахин авч үзэх
2. Мэдээлэл солилцох, санал гомдол хүлээн авах, барагдуулах, шийдвэрлэх
байнгын, үр дүнтэй механизм бий болгох
3. “Гэмт хэргийн менежмент” хөтөлбөр боловсруулах
4. Өмнөговь аймгийн ТББ-ын сүлжээг уурхайн үйл ажиллагааны мониторинг
хэрэгжүүлэхэд оролцуулах
Ажлын хэсэг 3 – Хүн ам, ажил эрхлэлт, соѐлын өв
Нэмэх:
1. Мэргэжлийн ажилчдад зориулсан ба дадлага чадвар сайжруулах хоѐр тусдаа
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2. Орон нутгийн хүн ам, ажиллах хүчний дунд судалгаа явуулж боловсролын
түвшинг тодорхойлох
3. Бүсийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв байгуулах
4. Иргэдэд зориулсан бизнесийн сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
5. Иргэд, ажиллагсдын гадаад хэлний түвшинг сайжруулах
Дахин нягтлах:
1. Гадаадын, ялангуяа хятад ажилчдыг эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт хамруулсны
дараа ажилд авах
2. Түр шилжин ирэгсдийн асуудал
3. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний эрх зүйн орчныг сайжруулах
Бүлэг 4 – Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөц
Нэмэх:
1. Хатуу хог хаягдлын менежмент
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2. Талхлагдсан бэлчээрт олон наст ургамал усалгаатай тариалах, ургамлан
нөмрөгийг нөхөн сэргээх
Дахин нягтлах:
1. Орон нутгийнхны төлөөллийг оруулсан ажлын хэсэг байгуулж хүрээлэн буй
орчны хяналт, үнэлгээнд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
нөлөөлөлд өртсөн газрын хүмүүсийг оролцуулах боломжоор хангах
2. Малчид, иргэд, байгууллагаас газар, бэлчээр эзэмших, ашиглах эрхийг
баталгаажуулах асуудалд орон нутгийн удирдлагаас үр дүнтэй зохион байгуулалт хэрэгтэй
3. Зэрлэг ан амьтдын дайжилт, өнгөрсөн ба одоогийн байдалд судалгаа хийх
4. ТББ, сонирхлын бүлэг зэрэг олон нийтээс гарч буй хүрээлэн буй орчин, байгаль
хамгаалах санаачилгыг дэмжих
5. Бэлчээрийн газраас уурхайд зориулж авсны нөхөн төлбөр болгож одоо ашиглаж
байгаа болон ашиглаагүй бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, шинэ худаг гаргах,
хуучин худгийг сэргээн засварлах
Ажлын хэсэг 5: Боловсрол, эрүүл мэнд
Нэмэх:
1. Хувийн сургууль байгуулах талаар зөвлөх
2. Орон нутгийн сургууль ба шилжин ирэх сурагчдын хичээлийн хөтөлбөр зөрөх
магадлалтай тул анхаарах
3. Уурхайн соѐлын өвийг хамгаалах бодлогыг тодорхой, хэрэгжхүйц болгох
хэрэгтэй
4. Орон нутгийн сургуулийн багш, албан хаагчдын мэдлэг, дадлагыг дээшлүүлэх
9.2.5.4 Нэгдсэн хуралдаанаас гаргасан санал зөвлөмж
9.2.5.4.1 Ханбогд суманд зохион байгуулсан НЭЗНҮ-ний зөвлөлдөх семинар
Семинарт оролцогчид, илтгэгчдийн хооронд нээлттэй ярилцлага, асуулт хариулт явуулж
хэлэлцсэн асуудлаар тодорхой санал зөвлөмж гаргалаа. Эдгээр санал, зөвлөмж,
дүгнэлтийг ОТ төслийн НЭЗНҮ-нд шууд болон шууд бус байдлаар тусгасан болно.
Ерөнхий асуудлууд ба үнэлгээний арга зүй:
Сөрөг нөлөөллийг бууруулж эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх боломжийг
тодруулахад “Нөлөөллийн үнэлгээ”-ний олон улсын холбооноос батлагдсан, хүрээлэн буй
орчинд үзүүлэх нийгмийн хариуцлага өндөр байх зарчим бүхий арга зүйг ашигласан нь үр
дүнтэй шинэлэг зүйл боллоо.
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн НЭЗНҮ-ний арга зүйг ашигласан нь зөв шийдэл
байсан. Гэхдээ уг арга зүйд Монголын уламжлал, ѐс заншил, соѐл зэрэг онцлогийг
анхааран үзсэн нь дэвшилттэй болжээ
ОТ төслийн хэрэгжилтийн талаар орон нутгийнхнаас гаргасан эерэг үнэлэмж,
төсөөллийн 70-80 хувь нь хэрэгжих боломжтой, тиймээс ОТ төсөл орон нутгийнхны эерэг
төсөөлөлд анхаарлаа маш сайн хандуулах нь зүйтэй.
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Орон нутгийнхан олон зуун жил мал сүргээ адгуулж ирсэн бэлчээр, газрыг уурхай
ухаж, газрын хөрсийг сэндийлж бүрмөсөн сүйтгэнэ гэсэн ташаа ойлголт тархмал байгаа
бөгөөд энэ нь хүмүүст маш хүчтэй сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна.
Хүн ам, ажил эрхлэлт:
ОТ төслийн бүсийн сумдад хүн амын шилжилт хөдөлгөөн аль хэдийнэ эхэлсэн
бөгөөд өдөр ирэх тусам эрчимжиж байгаа тул эерэг нөлөөллийг ажил хэрэг болгох
асуудалд анхаарал хандуулах нь зүйтэй юм.
ОТ төслийн хариуцлагатай албан тушаалтны мэдээлж буйгаар уурхайн ажиллагсад
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций, Даланзадгад сумдад оршин суух ба энэ нь нэг
талаар хүн амын төвлөрлийг сааруулах, түүнчлэн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих
тодорхой зорилго бүхий шийдвэр гэж талархан хүлээн авч байна.
Энэ шийдвэр биеллээ олсноор шилжин ирэгсдийн тоо хэвийн байгаа нөхцөлд
Ханбогд, Цогтцэций сумын хүн амын төвлөрөл буурна.
Сумын зүгээс ОТ төсөлтэй хамтран ажиллах, ОТ төслийн ажиллагсдын кемпийг
байгуулахад газар олгох, мөн уурхайн ажиллагсдад аливаа үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэхдээ
таатай байгаа болно.
Сумын удирдлага, иргэд, байгууллагууд сэтгэлзүйн хувьд ОТ төсөлтэй хамтран
ажиллах, уурхайтай холбоотой аливаа асуудлаар шийдвэр гаргахад оролцох хүсэлтэй
(Манлай, Баян-Овоо сумын удирдлага) байгаа
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой одоогийн зохицуулалтыг шинэчлэх,
иргэний бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах шаардлага их байна. Жишээ нь, ОТ төсөл
эхэлснээс хойш Ханбогд суманд шилжилт хөдөлгөөн, нүүдэл нэлээд ихсэж ганц бие
хүмүүс олноор шилжин ирсэн, тухайлбал Жавхлант багт 120 өрх шилжин ирсэн гэж
бүртгэгдсэн боловч үнэн хэрэгтээ 120 ганц бие хүн байна.
ОТ төслийн зарим сумд, түүний дотор Манлай, Баян-Овоо сумын иргэд аажмаар
шилжин нүүх хандлага байна. ОТ төслийн ажиллагсдыг бүсийн сумдад тархаан
суурьшуулснаар энэ үзэгдлээс гарах сөрөг нөлөөллийг шийдэхэд дөхөм болно.
ОТ төсөл зөвхөн Ханбогд сумын иргэдийг ажилд авна гэсэн буруу, ташаа
мэдээллийг аль болох хурдан залруулж, зөв мэдээллийг ОТ төслийн бүсийн бүх сумдад
албан ѐсоор тараах нь зүйтэй. Ингэх нь ОТ төслийн ажил эрхлэлтийн бодлого хэр нээлттэй
байгааг харуулна.
ОТ болон бусад уурхайн ажиллагсдын дунд өрхийн доторх өөрчлөлт (жишээ нь,
салалт, хүүхдийн эрх хөндөгдөх гэх мэт)-ийн судалгаа явуулах шаардлагатай байна. Энэ
судалгаа уурхайн гэр бүлд чиглэсэн хөтөлбөр, жишээ нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах
болон гэр бүлд ээлтэй бодлого боловсруулахад ач холбогдлоо өгнө.
Хүйсийн харьцааны асуудалд ч мөн анхаарал хандуулах, шаардлагатай арга
хэмжээг тодорхойлж аль болох шуурхай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (хүйсийн харьцаа
алдагдвал өөрчлөх боломж бий ч зарим талаар хүндрэл гарч болно).
Орон нутгийн захиргаа болон ОТ төсөл түр шилжин ирж байгаа иргэдийг бүртгэх,
тэдний нийгмийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулахад хамтран
ажиллах шаардлагатай байна.
Эрүүл мэнд
Семинар дээр онцолж мэдээлснээр, таван өөр газарт тоосжилт хянах ажлыг зохион
байгуулсан, тоосжилтын түвшин ноцтой хэмжээнд хүрээгүй гэж тогтоогдсон гэх боловч
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үүнийг орон нутгийнханд мэдээлэхгүй байна. Үүнээс гадна бусад уурхайтай хамтран тоос
үүсэлт, тархалт бүхий газарт бууруулах арга хэмжээ ОТ төслөөс авах нь зүйтэй.
Улсын хэмжээнд БЗХӨ нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд уул, уурхайн салбар
залуу буюу сексийн идэвхтэй насны хүмүүсийг ажилд авдаг нь анхаарал хандуулах нэг
асуудал мөн. Иймээс, иргэд ажилчдад мэдээлэл, сургалт явуулж урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг сайжруулах нь зүйтэй юм. Үүний зэрэгцээ, хятадаас ажиллах хүч авч байгаа нь
БЗХӨ-ний эрсдэлийг нэмэгдүүлэх магадлалтай тул судалгааны явцад анхаарах
БЗХӨ-ний тухай мэдээлэл түгээх, сумын иргэд, уурхайн ажиллагсдад холбогдох
сургалт явуулахад сумын эмнэлэгтэй хамтран ажиллах
Эрүүл мэндийн асуудал цахилгаан эрчим хүч байхгүй бол амжилттай хэрэгжих
боломжгүй тул ОТ төсөл энэ асуудлыг анхаарах
Ханбогд сумын эмнэлгийг сум дундын эмнэлэг болгон өргөтгөж, оношилгооны
лаборатори байгуулахад ОТ төсөл дэмжлэг үзүүлэх
Боловсрол
Сумдад мэргэжлийн дадлага туршлагатай багшийн тоо цөөвтөр, мэдлэг, чадвар нь
хангалтгүй байгаа тул сумын захиргаа ОТ төсөлтэй хамтран энэ асуудлыг нааштайгаар
шийдэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснийгээ цаашид улам өргөжүүлэх
Ирээдүйд уурхайн ажиллах хүчийг тусгайлан бэлтгэх зорилго бүхий сургалт,
үйлдвэрлэлийн төвийг Ханбогд суманд байгуулах
Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээгээр сургууль завсардалтыг бууруулах асуудлыг
уурхайн нөлөөлөлтэй хамааруулан авч үзэх, үүнийг зөвлөмжид тусгах
ОТ төслийн оюутнуудад үзүүлдэг тэтгэлэгт хөтөлбөрөө өргөжүүлж үүндээ
сургуулийн сурагчдыг хамруулах талаар хүсэлт гарсныг анхаарч үзэх
Соѐлын өв
Иргэдэд тааламжгүй сэтгэгдэл төрүүлэхээс зайлсхийх үүднээс уурхайн хайгуулын
болон олзворлох явцад эртний булш, бунханд хүндэтгэлтэй хандах, холбогдох мэдээлэл,
тайланг сумын удирдлагад хүргүүлэх
ОТ төслийн мэдээлж буйгаар бол уурхайн лицензтэй газарт палеонтологийн
судалгаа явуулсан ба тэр газарт нислэгийн зурвас, зам баригдахаар төлөвлөсөн. Гэхдээ,
энэ талаар аль нэг сумын удирдлага, холбогдох албан тушаалтан албан ѐсны тайлан, мэдээ
хүлээж аваагүй байна. ОТ төслөөс явуулсан судалгааны тайлангийн хувь, үр дүн,
олдворыг суманд хүлээлгэн өгөх нь зүйтэй юм.
Ханбогд сумын Жавхлант Хайрханд байдаг чулуун дээрх эртний зураг, бичээс
баллагдсан, дээрээс нь дарж бичсэн, мөн уул дээр эмэгтэйчүүд гарах болсон нь нутгийн
уламжлал, зан заншилд нийцэхгүй үйлдэл юм. Энэ бүхэн орон нутгийнханд зохисгүй
хандаж буй хэрэг юм.
Олдвор олох гэдэг сайхан үйл явдал мөн тул ОТ төсөл цаашдын үйл ажиллагааны
явцад олдох соѐлын дурсгалт зүйлс, олдворуудыг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж хамтран
ажиллах шаардлагатай.
ОТ төсөл, сумын ЗДТГ болон ТББ-ууд соѐлын өвийг хамгаалах, соѐлын өвд
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хамтран ажиллах, мөн иргэдэд бодит мэдээлэл
бүхий материал тараах нь чухал. Одоо Ханбогд сумын ЗДТГ зургийн цуглуулга бүхий
сумын танилцуулга бэлтгэж байгаа ба үүнд ОТ төсөл хамтран ажиллавал ихэд талархах
болно.
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Ажил эрхлэлт
Уурхайд 56 хоног ажиллаад 14 хоног амардаг ээлж Хөдөлмөрийн хууль
тогтоомжид хэр нийцэж байгааг судлах
Энэ жилээс байгаль орчны улсын байцаагч нарын ажил үүрэг дээр уул уурхай,
геологи, байгаль орчны хяналтын асуудал нэмэгдсэн. Иймд тэднийг гадаад орнуудад ур
чадварын сургалтад хамруулах шаардлага гарч байна. Энэ тал дээр ОТ төсөл хамтран
ажиллах нь чухал дэмжлэг болно
ОТ төсөл орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах, ажилд авах эрэлт
хэрэгцээнийхээ талаар танилцуулах хэрэгтэй бөгөөд энэхүү мэдээллээ байнга шинэчлэн
түгээж байх
ОТ төсөл зөвхөн орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах асуудалд
анхаарахаас гадна Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ажилгүйчүүдийн тоог
бууруулахад хувь нэмрээ оруулах
Ажил эрхлэхгүй байгаа залуучуудад ур чадвар, мэргэжил эзэмшүүлэхийн тулд
мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах асуудлыг орон нутагтай хамтран хэрэгжүүлэх
Эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
ОТ төслийн бүсэд ямар төрлийн эрчим хүчний эх үүсвэр байгуулах талаар Засгийн
газартай яаралтай тохиролцож, хамтарсан шийдвэр гаргах, эсвэл хөрөнгө оруулалтын
гэрээнд тусгах
ОТ төслийн бүсэд, тодруулбал, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумын эрчим хүчний
хангамж нэн тааруу байгаа, сайн болно гэсэн хүлээлт улам л нэмэгдсээр өдий хүрлээ.
Бүсийн эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах асуудалд тэргүүлэх ач холбогдол өгнө гэж
ОТ төсөл эхнээсээ л хэлж байсан, үүнийгээ хэрэгжүүлэх
ЖДҮ хөгжүүлэхэд ОТ төслөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэж орон нутгийнхны дунд хүлээлт
үүсгэсэн энэ асуудалд зохих анхаарал хандуулах
ОТ төслийн ажиллагсдын гэр бүлийнхнээс ЖДҮ байгуулах, тэднийг тогтвортой
ажиллуулах боломж олгоход анхаарах
ОТ-Гашуун сухайт, ОТ-Даланзадгад, ОТ-УБ чиглэлд хатуу хучилттай зам тавих
асуудлыг тоосжилтыг бууруулах, дэд бүтцийг сайжруулах нийтлэг зорилгын хүрээнд авч
үзэх
Байгаль орчин
ОТ гүний усны нөөцийг ихээр ашиглаж эхэлбэл гар худгийн ундарга муудах, өнгөн
хөрсний ба задгай ус ширгэх, гүний усны түвшин доошлох эрсдэл бий. Усны түвшингийн
мониторингыг ОТ төслөөс хариуцан хэрэгжүүлэх, хэрэв усны ундарга, хүрэлцээ ноцтой
байдлаар муудах тохиолдолд энэ асуудалд онцлон анхаарахыг НЭЗН-ийн үнэлгээний
зөвлөмжид тусгах
Уул уурхайн үйл ажиллагаа нэгэнт эхэлсний дараа байгалийн унаган тогтоц,
экосистемийн бүрдэл өөрчлөгдөх, бэлчээр талхлагдан орчны үзэгдэх байдал, үзэмж
өөрчлөгдөх явдал гарч хүмүүсийн сэтгэлзүйд нөлөөлнө.
НЭЗНҮ-ний зөвлөмжид тоосжилтоос үүсэж болох хүн, малын эрүүл мэндийн
эрсдэлийг оруулах нь зүйтэй. Нүүрсний зам дагуу малын зүй бус хорогдол нэмэгдэж
байгаа нь тоосжилтоос тодорхой хэмжээгээр шалтгаалж байна.
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Уурхайгаас гарах дахин ашиглах боломжтой материалыг боловсруулах ЖДҮ
байгуулах асуудлыг орон нутгийн захиргаа, ОТ төслөөс тэргүүлэх ач холбогдол өгч
анхаарах. Энэ талаар судалгаа явуулах, дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай
ОТ төсөл эхэлснээс хойш ОТ төслийн бүс, түүний орчмын нутгаас ан амьтан
дүрвэх, дайжих нь нэмэгдлээ. Иймд ОТ болон бусад компаниуд энэхүү сөрөг хавсарсан
нөлөөллийг бууруулахад анхаарлаа хандуулах цаг болжээ. Ер нь дүрвэсэн амьтад эргэж
ирэхгүй, дахин нутагшихгүй бололтой тул “Ан амьтныг хамгаалах” хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зөв гарц болох юм.
Орчны нөхөн сэргээлтийн ажлыг өргөжүүлмээр байна. Энэ ажилд орон нутгийнхны
оролцоо дэмжлэгийг авахын тулд сумын захиргаатай сайн хамтран ажиллах шаардлагатай
Хаягдлын далан, бусад төрлийн хаягдал, ашиглалтгүй материал хадгалах
байгууламжаас гарах тоос, бохирдлыг бууруулахын тулд хамгийн сүүлийн үеийн
технологи нэвтрүүлэх, Эрдэнэтийн сургамжийг давтахгүй байх
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд усны нөөцийн судалгаа явуулж, гүний ус
ашигласнаар газрын доорхи усны түвшин доошлохгүй гэдгийг баталгаажуулах
Байгалийн нөөц, ашиглалт
Уурхайд мал мах нийлүүлснээр малын тоо, сүргийн бүтэц өөрчлөгдөх эсэх талаар
НЭЗН-ийн үнэлгээний зөвлөмжид тусгах боломжтой эсэхийг нягталж үзэх. Ер нь сүргийн
одоогийн харьцаа өөрчлөгдөж үхэр, хонины тоо толгой өсөж, уурхай орчимд эрчимжсэн
аж ахуй гарч ирэх боломж бий
Уурхайн эрэлт, хэрэглээг хангах нөхцөл болсон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэхэд
ОТ төслөөс малчид, үйлдвэрлэгчдэд зориудын дэмжлэг үзүүлэх
Мах, сүү, малаас гаралтай бусад бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд ОТ болон бусад
уурхайн зүгээс тавих шаардлага нэмэгдэх учраас мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй.
Орон нутгийн төрийн үйлчилгээ
Орон нутгийн захиргааны хувьд ОТ төсөлтэй хамтран ажиллах, тодорхой дэмжлэг
авах зайлшгүй шаардлага байгаа юм.
o ОТ төслийн байгуулалтын ба олборлолтын үе шат эхлэхэд ажиллагсдын тоо
өсөж цаашид тодорхой хугацаанд үргэлжлэх төлөвтэй байгаа. Ер нь ОТ төсөлд ажиллахыг
сонирхогчдын тоо их байгаа нь олон гэр бүл, хувь хүн шилжин ирэх магадлал тэр
чинээгээр өндөр гэсэн үг. ОТ төслийн бүсийн дотор төдийгүй Өмнөговь аймгийн сумд,
бусад газраас иргэд ОТ төслийн бүс рүү шилжин ирж, сум, багийн удирдлага,
ажилтнуудын ачаалал өмнөхөөс ихээр нэмэгдэнэ.
o Сумын зүгээс зохион байгуулсан нийгмийн ба олон нийтийн арга хэмжээнд
ОТ төслийн ажиллагсдын дийлэнх нь оролцох, дэмжлэг үзүүлэхдээ тун хойрго, идэвх
муутай ханддаг явдал ажиглагдах боллоо. Ойрын жишээ гэвэл, Ерөнхийлөгчийн
сонгуульд төслийн 400 гаруй ажиллагсдаас дөнгөж 6 нь санал өгсөн байх жишээтэй.
Иргэд, гэр бүл шилжин ирэх нь нэмэгдэж ачаалал нь ихсэн өөрийн багийн иргэдээ
багийн Засаг дарга нар таньж, хүрч ажиллахаа болиход хүрч байна. Иймд багт нийгмийн
ажилтан ажиллуулж ачааллыг нь бууруулах, үүнд ОТ төслөөс дэмжлэг үзүүлэх шаардлага
гарахаар байна.
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Иргэдэд мэдээлэл түгээх, хүргэхэд хэрэглэх тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг
сайжруулахад тусламж дэмжлэг авах шаардлага ОТ төслийн бүсийн сумдад түгээмэл
байна.
9.2.5.4.2 Даланзадгад суманд зохион байгуулсан ОТ төслийн НЭЗН-ийн үнэлгээний
зөвлөлдөх семинар
Даланзадгад суманд зохион байгуулсан семинарын үеэр ажлын хэсгийн хэлэлцүүлэг
зохион байгуулаагүй. Харин ОТ төсөлтэй холбоотой гол асуудал, нийгэм-эдийн засаг,
байгаль орчны нөлөөллийн талаар асуулт, хариулт явуулж, нээлттэй хэлэлцүүлэг хийсэн
болно.
Хүн ам
ОТ төслийн ажил эрхлэлтийн бодлоготой холбоотойгоор аймгийн хүн ам аажмаар
нэмэгдэж байна, тиймээс хүн амд чиглэсэн ажил эрхлэлт болон орон нутагт
суурьшуулах/орон сууцны асуудлыг шийдэх зөв арга хэмжээ авах бодлого хэрэгжүүлэх
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг зөв, хариуцлагатай гүйцэтгэх
хэрэгтэй. Үүний тулд аймаг, сумын иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтныг дахин сургах
Шилжин ирэлт нэмэгдсэнээр гарч болох шууд ба шууд бус нөлөөллийн талаар
нэмэлт судалгаа тусгайлан явуулах
Эрүүл мэнд
Шинээр эмнэлэг барих асуудлыг НЭЗНҮ-ний зөвлөмжид оруулах, гэхдээ ОТ бол
дэлхийн хэмжээнд томд тооцогдох төсөл учраас сумын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж,
шаардлагатай аппаратыг орчин үеийн болгох шаардлага бий. Мөн эрүүл мэндийн
үйлчилгээг сайжруулах нь чухал асуудал учраас сумын эмч, сувилагч нарыг сургалтад
хамруулах
Баян-Овоо сумын эмнэлгийг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтийг ОТ төсөлд
тавьсныг зохих ѐсоор шийдвэрлэж өгөх
Тахир дутуу болон хэвийн бус хөгжилтэй нярай төрж байгаа гол шалтгааныг
тогтоох нэмэлт судалгаа хийх
Боловсрол
ОТ төсөлд ажиллах боловсон хүчнийг орон нутагт бэлдэх зорилгоор аймгийн
МСҮТ-ийг өргөжүүлж материаллаг талаас нь дэмжих
ШУТИС-ийн салбарыг аймгийн төвд байгуулахаар аймгийн засаг даргын мөрийн
хөтөлбөрт тусгагдсаныг ОТ анхаарч дэмжих, ОТ төслөөс орон нутгийн оюутан залуусыг
дэмжсэн хөтөлбөрөө цаашид өргөтгөн үргэлжлүүлж, гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх
чиглэлд түлхүү хандах
Ажил эрхлэлт
ОТ бол дэлхийн хэмжээний томоохон төслийн нэг мөн тул ажиллах хүчний
бодлогодоо 40-өөс дээш насны хүмүүсийг ажилд авах тал дээр бусдад үлгэр үзүүлэх
ОТ төсөлд шаардлагатай байгаа ажлын байрны талаар орон нутагт мэдээлэл өгч
байх, орон нутагтай яаж, ямар хэлбэрээр хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах
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Сургууль төгсөж байгаа болон сурч байгаа оюутан залуус ОТ төсөлд ажиллах
сонирхол их байдаг. Иймээс ямар шаардлага хангасан боловсон хүчин ажилд авах талаар
уурхайгаас ил тод мэдээлэл өгч байх
Хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг тодруулж зөвлөмжид оруулах
Эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
ОТ төслийнхөн аймгийн иргэдийн цэвэр бохир усны системийг шинэчлэх, гэр
хороололд ус түгээх сүлжээ тавих ажилд хамтарч оролцвол аймгийн иргэдийн хувьд маш
том эерэг нөлөөлөл болно гэдгийг Даланзадгад сумыг нэр зааж тусгах
Уурхайн ажиллагсдын байрлах тосгоныг цэвэр бизнесийн талаас нь төлөвлөснөө
нийгмийн талаас нь бодолцож шинэчлэх, сайжруулах
Аймгийн нийгэм-эдийн засгийг хөгжүүлэх урт хугацааны хөтөлбөртэй ОТ ажлаа
уядуулан хамтран ажиллавал тодорхой дэмжлэг авч чадна
ОТ төсөл Эрдэнэт шиг бүх асуудлаа хамтад нь шийдэх хэрэгтэй. Орон нутгийн
бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж хамгаалсан бодлого явуулахгүй бол тэд том компаниудтай
өрсөлдөх боломж байхгүй. Тиймд ОТ орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бодлого,
зарчмаа тууштай хэрэгжүүлэх
Орон нутгийн бизнес эрхлэгчид уул уурхайн, тэр тусмаа гадаадынхан олонтой зах
зээлд үйлчлэх арга туршлага дутмаг байгаа учраас сургалт зохион байгуулж туслах
ОТ төсөл олборлолтоо эхэлбэл том зах зээл, эрэлт хэрэгцээ үүснэ. Энэ зах зээл дээр
Өмнөговьчууд одооноос төлөвлөгөө, бодит зорилт тавьж ажиллах
Уурхай болон түүнийг дагаж бий болох хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангахад
эрчимжсэн мал аж ахуй, гахай, тахианы аж ахуй, төмс хүнсний ногооны тариалалтыг
нэмэгдүүлэх, шинээр эрхлэхэд От төсөл болон орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх
Дэд бүтцийн асуудлыг шийдэхдээ бусад төслүүдтэй хамтран ажиллах боломжийг
судлах
Уурхай, түүний байгууламж, ажиллагаа, нөхөн сэргээлт, орчны бүс нутаг танилцах
гэх мэт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эхлүүлэх
ОТ-г Улаанбаатартай холбосон хатуу хучилттай зам барих, эрчим хүчний асуудлыг
шийдвэрлэхдээ Өмнөговь аймгийг бүрэн хамруулан цогц байдлаар хандах
ОТ төсөл хэрэгжсэнээр тэнд ажиллаж байгаа болон бизнес эрхэлж байгаа
хүмүүсийн орлого өндөр байх нь мэдээж. Орлого өндөр болсноор амьжиргааны өртөг
нэмэгдвэл бага орлоготой, тэтгэврийн, ядуу амьдралтай хүмүүсийн амьдралд сөрөг
нөлөөлөл үзүүлнэ, үүнийг яаж шийдвэрлэх талаар судалгаанд тусгах
Малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг орон нутагт боловсруулах ЖДҮ бий болгох,
эцсийн бүтээгдэхүүн гаргахад төслийн зүгээс тусламж дэмжлэг үзүүлэх
Байгаль орчин
Гүний усны нөөцөөс үйлдвэрт ашигласнаар өнгөн хөрсний ус багасах магадгүй тул
бусад том голоос ус татах талаар одооноос бодож тодорхой ажил хийх
Байгаль орчныг нөхөн сэргээхдээ ногоон нөмрөг бий болгох хэрэгтэй. ОТ төсөл 250
га талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол мөн төдий хэмжээний талбайд ойжуулалт,
мөн ус авах гэж байгаа гүний хоолойд ойжуулалт хийх хэрэгтэй. Энэ ажлыг одооноос
эхлэх
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Орон нутагт байгаль орчны чиглэлээр хөв байгуулах, ойжуулах ажил хийж байгаа
хувь хүн, байгууллагад ОТ төслөөс хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг үзүүлэх
Усны үнэлгээг бодитой үнэн зөв, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ард түмэнд
ойлгуулахгүй бол төөрөгдөл, буруу төсөөлөл үнэлэмж их байна
Нөлөөллийн үнэлгээнд тухайн орон нутагт байгаа ургамал, амьтны аймагт гарах
нөлөөллийг сайн тусгах
Байгалийн нөөц, ашиглалт
Байгалийн нөөц тун эмзэг, янз бүрийн бүрдэл хэсгээс тогтдог, зарим нэг нь бүрэн
устаж болох нөлөөлөл гарах тал бий. Иймд экосистемийн ба хамгаалалтын үзэл
баримтлалд тулгуурласан арга хэмжээг тусгах
Олон нийтийн харилцаа
Уурхайн зүгээс иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх асуудлыг хохирогчид, өртөгсөд
сэтгэл ханамжтай байхаар, гэхдээ зөвхөн Ханбогд сум, уурхайн бүс гэхгүйгээр
шийдвэрлэх бодлого барих
ОТ төсөл Өмнөговь аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай ойр дотно
хамтран ажиллах шаардлага, хэрэгцээ их байгаа, гэтэл харилцаа холбоо, хамтын
ажиллагаа тун муу байгааг аль аль талд нь хандуулан судалгаанд тусгах
Соѐлын өв
ОТ төслийн бүс нутгаас олдсон түүх дурсгалын зүйлс олдворуудаар тусдаа музей
байгуулбал оюуны үнэт өв болж үлдэнэ гэдэг санааг зөвлөмжид тусгах
Орон нутгийн музейг тохижуулах хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгааг ОТ
болон бусад уурхай анхааралдаа авах, дэмжих

9.3 НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
9.3.1 Ерөнхий асуудлууд
ОТ төслийн үе шатуудад12 янз бүрийн үйл ажиллагаа хэрэгжих учраас нөлөөлөл нь шинж
төрхөөрөө ялгаатай байх магадлалтай юм. Бусад уурхайтай адилаар ОТ төсөл хайгуулын,
байгуулалтын, олборлолтын ба хаалтын гэсэн 4 үе шаттай хэрэгжинэ. Хайгуулын үе
шатанд төслийг хэрэгжүүлэх эрдсийн нөөцийг судалж тогтоохын зэрэгцээ уурхайн
хөгжлийн бусад үе шатыг төлөвлөх ажил хийгддэг. Байгуулалтын шатанд шилжихийн
цагт зам, уул уурхайн байгууламжийг барихаас гадна шаардагдах машин тоног
төхөөрөмжөө худалдаж авах, суурилуулахад энэ үе шатны ажил ихэвчлэн зориулагдана.
Олборлолтын үе шатанд ОТ төслийн уул уурхайн үндсэн үйлдвэрлэлийн бүх үйл
ажиллагаа явагдана. Уурхайн хаалтын үе шат ойртоход барилга байгууламжийг буулгах,
тос шатахуун, химийн ба тэсэлгээний бодис, тэдгээрийн хаягдлыг бүрэн зайлуулж,
уурхайн газрыг нөхөн сэргээх ажил хийгдэнэ.

12

Монгол улсад эдийн засаг, санхүүд Оюу Толгой төслийн үр өгөөж, Орон зайн эдийн засгийн төв, Торонто,
Канад, 2005 оны 9 дүгээр сар
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НЭЗН-ийн үнэлгээ хийхдээ нөлөөллүүд ОТ төслийн үе шатуудад хэрхэн өөрчлөгдөхийг
анхааралдаа авч ажилласан болно. Ялангуяа нөлөөллийн үргэлжлэх хугацааг авч үзэхдээ
энэ асуудлыг тусгайлан харгалзлаа.
9.3.2 Орон нутгийнхны үнэлэмж
Арга зүйн хэсэгт дурьдсан орон нутагт гүйцэтгэсэн мэдээлэл цуглуулах явцад (i) НЭЗНийн үнэлгээний чиглэлээр хийх нэмэлт судалгаатай холбоотой мэдээлэл, тоо материал
цуглуулах, (ii) ОТ төслийн бүс дэх уул уурхайн нөлөөллийг орон нутгийн эдийн засаг, хүн
ам, ажил эрхлэлт, төрийн үйлчилгээ, нийгмийн харилцаа, амьжиргаа, байгаль орчин гэсэн
чиглэлээр тодорхойлохын тулд орон нутгийнхны үнэлэмж, санал бодлыг судлах,
баримтжуулах гэсэн харилцан уялдаа бүхий хоѐр зорилгыг барьж ажиллалаа.
Явуулын судалгааны тоо материалд тулгуурлан орон нутгийнхны үнэлэмжийг тусгасан
матриц боловсруулж мэдээллийн дүн шинжилгээний талаар болон нөлөөллийн тухай
орууллаа. Ер нь хүн ам, эдийн засаг, байгаль орчинд уул уурхайгаас үзүүлж буй
нөлөөллийн ихэнх нь нүүрс олборлолтоос гарч байна гэсэн урьдчилсан дүгнэлт гарсныг
матриц боловсруулахдаа анхааралдаа авч ажиллалаа.
9.3.3 ОТ төслийн бодит нөлөөллийн дүн шинжилгээ
Уул уурхайгаас орон нутгийнхны хүсэж буй хүлээлтэд хийсэн дүн шинжилгээнээс үзвэл ихэнхдээ
эерэг, үндэслэл сайтай, цаг үеэ зөв тусгасан, шаардлагатай арга хэмжээ зохих хэмжээнд авч
хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой байна. Орон нутгийн эдийн засаг, бизнест үзүүлэх нөлөөлөл нь
ОТ болон уул уурхайн бусад төсөлтэй гүнзгий холбоотойгоос гадна эерэг нөлөөллийг улам
дэлгэрүүлэн нэмэгдүүлье гэвэл ОТ төслөөс бусад уурхайтай хамтран ажиллах асуудлыг гаргаж
тавихад шийдвэрлэх ач холбогдол бүхий үндэслэл болж өгнө.

ОТ төслийн бодит нөлөөллийг объект тус бүрээр нь салгаж НЭЗН-ийн үнэлгээний
матрицад тусгалаа.
9.3.3.1 Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
ОТ ба уул уурхайн бусад төслүүд орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулахад хөрөнгө
оруулалт хийхийн зэрэгцээ сумын төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд мөнгөн ба мөнгөн бус
хэлбэрээр зохих хэмжээний хувь нэмэр оруулж ирсэн, цаашид оруулах болно. Орон
нутгаас худалдан авалт хийх, төсөл хэрэгжүүлэх зэргээр тусламж дэмжлэгийн чанартай
шууд ба шууд бус үйл ажиллагааг уурхайн зүгээс янз бүрийн хэлбэрээр авна гэж үзсэн
болно.
Уугуул иргэд ба уурхайд шилжин ирэгсдэд үзүүлэх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадавхыг
сайжруулахын тулд орон нутгийн төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний
байгууллагууд, дэд бүтэц, бизнесийн салбарт уурхайн зүгээс үзүүлэх дэмжлэгийн талаарх
орон нутгийнхны үнэлэмжид хийсэн шинжилгээг дор сийрүүллээ. Энд дурьдсан дэмжлэг,
хувь нэмэр нь уурхайн зүгээс тэргүүлэх ач холбогдол өгсөн сонголттой холбоотой биш,
харин нутгийн иргэдэд ажлын байр, ажил эрхлэлт бий болгох, орон нутгийн төрийн ба
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хувийн хэвшлийн хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих зэрэг гол зорилтын хүрээнд яригдаж буй
асуудлууд юм.
Нөлөөллийн
хүрээ
Дэд бүтэц
Эрчим хүч, усны
хүрэлцээ, хангамж
муу,
найдвартай
1
бус

Дүн шинжилгээ

Сумын төв ба бусад суурин газруудад эрчим хүч,
усны байнгын хангамж байхгүй нь зайлшгүй
анхаарах хөгжлийн гогцоо асуудал юм. Цаашдаа
уул уурхайн төслүүд хэрэглэгчдийн тоог
нэмэгдүүлж, эдүгээ байгаа эрчим хүч, усан
хангамжийн дэд бүтцэд ирэх ачааллыг ихэсгэнэ.
Үүрэн
телефоны Уул уурхайн төслийн хайгуулын үе шат эхэлснээс
үйлчилгээний
хойш авто хөсгийн хөдөлгөөн нэмэгдэх, осол, янз
хамрах
хүрээ бүрийн хэрэг явдал гарах, таньж мэдэхгүй хүмүүс
хязгаарлагдмал
явах зэрэг урьд өмнө нь байгаагүй асуудлууд
гарах боллоо. Үүнтэй холбогдуулж яаралтай
2
холбоо барих, хэл авалцах шаардлага аяндаа
нэмэгдэж
байгааг
харгалзан
малчид,
хөдөөгийнхөн түлхүү нутагладаг газруудад үүрэн
телефоны үйлчилгээг хүргэх талаар уурхай
анхаарах
Уурхай хаагдсаны Хүчин чадал, үйлчилгээ шаардах байдлаараа
дараа дэд бүтцийн ялгаатай дэд бүтцүүд уул уурхайн төслийн
3
ажиллагааг
хүрээнд бий болно. Харин уурхай хаагдсаны
хангахад
зардал дараа тэдгээрийн ажиллагааг хангах зардал
ихтэй болох
нэмэгдэж, бэрхшээлтэй асуудал гарч болно.
Орон нутгийн бизнесийн хөгжил
Хязгаарлагдмал
Орон нутгийнхны хүлээлтэд нийцүүлэн уурхайн
зах зээлийн төлөөх зүгээс арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр орон нутгаас
өрсөлдөөн
үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн худалдан авах эрэлт бий
нэмэгдэнэ
болж, худалдан авалт хийгдэнэ. Гэхдээ эдгээр
4
арга хэмжээ нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч
бүрт тэгш байдлыг хангах боломжгүй учраас
өрсөлдөөний улмаас хөл дээрээ зогсож чадаагүй,
чадамж муутай нь дампуурах, хаагдах явдал гарах
магадлалтай
Орон
нутгийн Уурхайн
зүгээс
орон
нутгийн
бизнес,
бизнесийн
үйлчилгээнд
олгох янз бүрийн боломж нь
5
мэдрэмж,
хариу бизнесээ өргөжүүлэх, чадваржуулах тааламжтай
үйлдэл
үзүүлэх нөхцөл бүрдүүлнэ
чадвар сайжрах
Орон
нутгийн Хэрэв уурхай орон нутгаас бизнес, үйлчилгээ
бизнесийн
хувь худалдан авахгүй, авахаас татгалзваас уул
6
заяа
уул уурхайн төслүүдийн үр өгөөж нутгийн олонд
уурхайгаас
хүртээл муутай болно
хамаарна
Орон
нутгийн Уул уурхайн сонирхол, эрх ашгийг дээгүүр тавьж
бизнесийн
гаднаас бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ ихээр авах
7
тогтворжилт
нь орон нутгийн бизнесийн тогтворжилтод
алдагдах
тааламжгүй нөлөөлж болзошгүй
магадлалтай
Орон нутгийн зах Уул уурхайгаас дэмжлэг авч бүтээгдэхүүн,
8
зээлээ хамгаалах үйлчилгээ тогтвортой нийлүүлдэг найдвартай
нутгийн бизнесийн түнш болж, орон нутгийн зах зээлээ хамгаалах

Боломжит нөлөөллүүд
Эдүгээ байгаа эрчим хүч,
усан
хангамжийн
дэд
бүтцэд
ирэх
ачаалал
нэмэгдэнэ
Хүмүүсийн сэтгэл ханамж,
амгалан байдал буурах

Уурхай хаагдсаны дараа
орон нутгийн эдийн засагт
ирэх дарамт нэмэгдэх

Орон нутгийн бизнесийн
чадамжид
ачаалал,
өрсөлдөөн ирнэ

Орон
нутгийн
бизнес
чадваржиж, өргөжнө

Хүмүүсийн сэтгэл ханамж
буурах,
хүлээлт
нь
биелэхэд итгэл муутай,
мэдрэг бус байдал гарна
Хөл
дээрээ
зогссон
бизнесийн
өрсөлдөх
чадварыг
бууруулж
тогтворгүйжүүлэх
Орон нутгийн бизнесийн
чадамж, өгөөж сайжрах
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хүрээ
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чадавх дээшилнэ
чадвар нь дээшилнэ.
Уурхайн
эрэлт,
хэрэглээний
Орон нутагт бэлтгэсэн хүнсний гол нэр төрлийн
онцлог ба орон бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг тогтвортой
9
нутгийн
нийлүүлэлтийн үндсэн дээр худалдан авах болно.
нийлүүлэгчдийн
Гэтэл ХАА-н улирлын чанартай үйлдвэрлэл уг
чадавхын
эрэлтийг хангаж чадахгүйд хүрч болзошгүй юм.
асуудлууд
Уурхайн
Чанар, аюулгүй байдлын хувьд уурхайн зүгээс
найдвартай
тавих шаардлага хатуу байх учраас нийлүүлэлт
10
нийлүүлэгч байх хийх тэгш боломжоор үйлдвэрлэгч бүр хангагдаж
хүлээлт үл биелэх
чадахгүй
Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил
Орон
нутгийн Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх явдал орон
төсвийн
орлого нутгийн хөгжлийн чухал асуудал мөн. Татвар,
нэмэгдэх
төлбөр, хандивын журмаар уул уурхайн төслүүд
орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэхэд зохих
хувь нэмэр, дэмжлэг үзүүлнэ.
Төсвийн орлого нэмэгдэх, түүний үр өгөөжийн
талаар хүмүүс ойлголт муутай байгаагаас бүх
зүйл тэр дороо шууд өөрчлөгдөнө гэсэн хүлээлт
бий болгож байна.
11
Уул уурхайн төслөөс орон нутгийн төсөвт
үзүүлэх хувь нэмрийг сумын удирдлагын зүгээс
зохистой ашиглах чадамж, ил тод байдал
дутагдсанаас элдэв хардлага, үл итгэх байдал
гарах, уурхайн имиджэд сөрөг нөлөөлөх
Төсвөөр
дамжин Суманд байгаа төрийн үйлчилгээнд уул уурхайн
төрийн үйлчилгээ, төслөөс төсвөөр бус арга зам (хандив, шууд
дэд бүтэц сайжрах
дэмжлэг гэх мэт)-аар дамжуулан дэмжлэг үзүүлнэ
Хадгаламж
Дор дурьдсан нөхцөлд банкин дахь иргэдийн
нэмэгдэнэ
хадгаламж нэмэгдэнэ.
1. Уурхайд ажил эрхлэгчид нэмэгдэх
12
2. Уурхайд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний хэмжээ
нэмэгдэх
3. Уурхайд нийлүүлэх үйлчилгээ нэмэгдэх
Банкнаас
Уурхайд ажил эрхлэлт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
барьцаанд
тавих нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр орлого, хадгаламж
13 шаардлага зөөлөрч, нэмэгдэж банкны барьцааны ба зээлийн бодлого
зээл
олголт өөрчлөгдөхөд нөлөөлж болно
нэмэгдэх
Орон
нутгийн Татварын баазыг өргөжүүлэх явдал орон нутгийн
бизнес
ба төсөв нэмэгдэхэд чухал нөхцөл мөн. Уурхайгаас
татварын баазын үзүүлэх тааламжтай нөхцөл, боломжийн хариуд
өргөжилт,
бизнес хөгжсөнөөр татварын бааз нэмэгдэн
харилцан
төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх чухал эх үүсвэр
14
хамаарлын
бүрдэнэ
асуудлыг уурхайн Орон нутгийн татварын баазыг нэмэгдүүлж
зүгээс анхаарах
бэхжүүлэх, бизнесийг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд
уурхайн зүгээс үзүүлэх эерэг нөлөөлөл нэн
тааламжтай нөхцөл болно
Бизнес хөгжихөд Бизнес хөгжих орчныг сайжруулахад сумын
15
таатай
орчин удирдлагын зүгээс анхаарах явдал сул байваас

Боломжит нөлөөллүүд

Хүлээлт
биелээгүйн
улмаас сэтгэл ханамж
буурах

Хүлээлт
биелээгүйн
улмаас
гарах
эрсдэл,
сэтгэл ханамж буурах
Төсвийн орлого нэмэгдэж,
орон нутгийн хөгжил
идэвхжих
Бодит
бус,
үндэслэл
муутай хүлээлт бий болох
Итгэлцэл, сэтгэл ханамж
буурна

Сумын төрийн чадавх,
үйлчилгээ сайжирна
Бэлэн мөнгөний эргэлт,
урсгал
орон
нутагт
сайжирч, гадагш алдагдах
нь багасна
Банкны үйлчилгээ авах
боломж, хүрээ нэмэгдэнэ

Сумын төсвийн орлогын
эх үүсвэр бэхжинэ

Сумын төсвийн орлогын
эх үүсвэр бэхжинэ
Бизнесийн
тогтворжилт,

хөгжлийн
идэвхтэй
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хүрээ
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бүрдүүлж
орон
нутгийн бизнесийг
дэмжих
явдал
хангалттай
бус
байна.

төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулахад
тааламжгүй нөлөөлж болзошгүй тул уул уурхайн
төслүүдээс дэмжлэг үзүүлэх
Сумын ЗДТГ-ын эрхлэх төрийн үйлчилгээнд
нэмэлт ачаалал, зохицуулалт хийх шаардлага
тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх магадлалтай

Боломжит нөлөөллүүд
түншлэл
сэргийлнэ

буурахаас

Төрийн
үйлчилгээний
ачаалал нэмэгдэх

Зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ нийлүүлэхэд орон нутгийнхан сэтгэл зүйн хувьд
“бэлэн, хүмүүсийн хэлдгээр бэлтгэгдсэн гэх” боловч бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ нь уурхайн
стандарт шаардлагыг хангаж чадах эсэх, хөдөө аж ахуйн чадавх эрэлттэй нийцэх үү гэдэг талаар
мэдлэг ойлголтоор төдийлөн сайнгүй байна.

9.3.3.2 Хүн амын өсөлт ба ажил эрхлэлт
ОТ төслийн үе шат бүрт хүн амын өсөлт ба ажил эрхлэлттэй холбоотойгоор тулгамдсан
асуудал болон гарах хэд хэдэн нөлөөлөл байна.
No
1

2

Нөлөөллийн
хүрээ
Аймаг,
сум,
хотуудаас
шилжин ирэх
хөдөлгөөн
Хүйсийн
тэнцвэртэй бус
харьцаа

Гэр
бүлийн
тогтворжилт

3

4

Орон нутгийн
иргэдийн ажил
эрхлэлт

Шинжилгээ

Боломжит нөлөөллүүд

ОТ төсөл нь ажлын байр бий болох, үүнийг дагаад
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжихтэй холбоотойгоор
ажил хүчний шилжин ирэх хөдөлгөөнийг (гэр
бүлийн гишүүдийн хамт) нэмэгдүүлж магадгүй юм.
ОТ төсөл нь хүйсийн сонголт бүхий шууд болон
шууд
бус
ажил
эрхлэлтийг,
тухайлбал,
эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
бөгөөд үүний дүнд хүн амын хүйсийн харьцаа
аажмаар эрэгтэйчүүд давамгайлах тал руу
өөрчлөгдөх магадлал бий.
ОТ төслийн үйл ажиллагааны улмаас хүн амын
суурьшлын хэв маягт өөрчлөлт орох бөгөөд гэр
бүлтэй эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийн хэв маягтай
холбоотойгоор гэр бүлд нөлөөлөл гарах болно.
Өөрөөр хэлбэл, эрэгтэйчүүдийн шууд болон шууд
бус ажил эрхлэлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор гэр
бүлийн сайн сайхан байдал, хүүхдийн хүмүүжилд
сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болох бөгөөд үүний үр дүнд
гэр бүлийн салалт нэмэгдэх, ганц бие эцэг,
эхчүүдийн тоо өсөх хандлага гарч болно
АММИ компани монгол иргэдийн ажил
эрхлэлтийг аль болохоор нэмэгдүүлэхийг зорьж
байгаа бөгөөд үйл ажиллагааны 5 дахь жилээс
ажилчдын 90 хувь нь монголчууд байхаар
төлөвлөж байна.
Орон нутгийн иргэдийн дунд уурхайг дагасан
үйлчилгээ хөгжих, нутгийн иргэд уурхайд
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зэргээр шууд бус ажил
эрхлэлт нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлттэй байна. Энэ нь
малчид мах, сүү (сүүний ферм ажиллуулах)
нийлүүлэхээс авахуулаад уурхайн машин техник
засварлах жижиг цехүүд (машин засвар) байгуулах

Хүн амын өсөлт явагдана.

Хүн амын хүйсийн бүтэц
өөрчлөгдөнө.

Гэр
бүлийн
тогтвор
суурьшил, сайн сайхан
байдал өөрчлөгдөх

Ажил эрхлэлт
нэмэгдэнэ. Орон нутгийн
иргэдийн хувьд ажлын
байр нэмэгдэнэ гэсэн
хүлээлттэй байна
Ажил эрхлэлт орлогыг
нэмэгдүүлнэ
Шууд бус ажил эрхлэлт
нэмэгдэнэ. Уурхайн
орчмын газраар
үйлчилгээний салбарт
шууд бус ажил эрхлэлт
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No

Нөлөөллийн
хүрээ

Шинжилгээ
хүртэлх шууд бус ажил эрхлэлтийн эх үүсвэрүүдийг
хамруулж болохоор байна.

5

Мэргэжлийн
сургалтын
боломж

6

Гадаадын
мэргэжилтний
ажил эрхлэлт

Монгол улсад боловсролын түвшин ихэнх
барууны орнуудтай харьцуулж болохуйц өндөр
буюу хүн амын бичиг үсэгт тайлагдалтын түвшин
болоод бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэний дараа
техник мэргэжлийн болон дээд боловсролд
суралцдаг хувь өндөр. Гэсэн хэдий ч ОТ төсөлд
ажиллах техникийн болон мэргэжлийн ур чадвартай
боловсон хүчин дутмаг байна
ОТ төслөөс мэргэжлийн сургалт явуулах
сургалтын орчин, боломжийг бий болгохоор
төлөвлөж байна. Төслийн зүгээс сургалтын систем,
сургалтын үе шатуудыг төлөвлөж байгаа бөгөөд
олборлолтын үе шатанд ажиллах мэргэжлийн
хүмүүсийг бэлтгэхэд доод тал нь 3 жилийн хугацаа
шаардлагатай гэж үзэж байна
ОТ төслийн эхлэлийн үе шатанд гадаадын болон
монголын мэргэжилтний баг ажиллана. Гадаадынхан
уурхайн чиглэлээр мэргэшсэн, мэргэжлийн сургалт
явуулах, олборлолтын эхний шатанд монгол
ажилчдыг олборлох үйл ажиллагаанд сургахад
туслах мэргэжилтнүүд байх юм

Боломжит нөлөөллүүд
бий болно
Ажил эрхлэлтийн
оролцооны түвшинд
жендэрийн ялгаа гарна
Сургалтын төвүүд,
институцтэй хамтран
ажиллах
Орон нутгийн иргэдтэй
хамтран ажиллах,
ойлголцох
Чанартай сургалт,
дадлагажуулах сургалтад
хамрагдах боломж
Ажлын гүйцэтгэлийн
чанар сайжирна

Гадаадынхны ажил
эрхлэлт буурахгүй байх
Орон нутгийн иргэдийн
чадвар дээшилж
гадаадынхныг орлон
ажиллах чадавхтай болно
Орон нутгийн зарим
иргэд ажилд орж чадахгүй
байж болно
Орон нутгийн иргэд
болон гадныхны хооронд
үл ойлголцол гарах талтай

9.3.3.3 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
ОТ төсөл хэрэгжсэнээр хүн ам, ажиллагсдын тоо нэмэгдэж эрүүл мэндийн байгууллагын
үйлчилгээний хүрээ, хүртээмжид нөлөөлөхөөр байна. Шилжин ирэх хөдөлгөөнөөс үүдэн
хүн амын нягтрал нэмэгдэх, улмаар эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж багасаж,
эрүүл мэндийн одоо ажиллаж байгаа байгууллагууд ачааллаа даахгүй, тоног төхөөрөмж,
барилга байгууламж, боловсон хүчний асуудал хүндрэх магадлал өндөр байна.
Нөлөөллийн
хүрээ
1

Эрүүл
мэндийн
үйлчилгээний
хүрээ,
хүртээмжийг
бууруулна

Дүн шинжилгээ
Төсөл хэрэгжсэнээр ОТ төслийн бүсэд хүн амын
төвлөрөл нэмэгдэж, эрүүл мэндийн байгууллагууд
ачааллаа даахгүй болох магадлалтай. Засгийн газар
хүн амын тооны өсөлттэй уялдуулан эрүүл мэндийн
төсвийн хуваарилалтыг өөрчлөх, уян хатан болгох
шаардлага гарч болохоор байна. Өрхийн орлого
нэмэгдсэнээр зарим иргэд эрүүл мэндийн хувиараа
үйлчилгээ эрхэлж төрийн эрүүл мэндийн
үйлчилгээний ачааллыг багасгахад дэмжлэг үзүүлнэ

Боломжит нөлөөллүүд
Ажиллагсад нэмэгдэнэ.
Эрүүл мэндийн
байгууллагын ачаалал
нэмэгдэнэ. Гэхдээ шинээр
байгуулагдах хувийн
эмнэлгүүд эрүүл мэндийн
үйлчилгээний чанарт ахиц
гаргаж болно.
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2

3

4

5

Нөлөөллийн
хүрээ

Дүн шинжилгээ

Боломжит нөлөөллүүд

Эпидиомологийн өөрчлөлт
гарч хүн амын
бүлгийн дунд
өвчлөлт бий
болно
НҮЭМ, ГБТийн
үйлчилгээний
хүртээмж,
чанарт
нөлөөлнө
Амьдрах
орчны
өөрчлөлт хүн
амын эрүүл
мэндэд
нөлөөлөх

Хүн амын дунд түгээмэл тохиолдох өвчлөлт
нэмэгдэж, түүний шалтгаан өөрчлөгдөх тодруулбал,
осол гэмтэл, зүрх судас, тоосжилттой холбоотой
амьсгалын замын өвчлөлийн тохиолдол нэмэгдэхээр
байна.

Хүн амын дунд халдварт
болон халдварт бус өвчин
ялангуяа осол гэмтэл, зүрх
судас, амьсгалын замын
өвчин нэмэгдэнэ

Хүн амын нягтрал, шилжин ирэлт нэмэгдсэнээр
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын тархалт, төрөлт, үр хөндөлт
нэмэгдэх магадлал өндөр байна. Түүнчлэн,
НҮЭМ/ГБТ-ийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар
буурч болзошгүй

Хүн амын дунд БЗДХ
/ХДХВ /ДОХ-ын тархалт,
төрөлт, үр хөндөлт
нэмэгдэнэ

ОТ төслийн бүсэд ундны усны хүртээмж, чанар
муудна.
ОТ болон уул уурхайн бусад компаниудын үйл
ажиллагаанаас үүдэн гарсан тоосжилт, орчны дуу
чимээ нь гол тулгамдсан асуудал болох ба улмаар бүс
нутгийн хүн амын амьдрах орчны чанарыг
доройтуулахаар байна.
Хүн амын нягтрал нэмэгдсэнээр хүнсний
бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэнэ. Гэтэл хүнсний
бүтээгдэхүүнийг найдвартай хадгалах байр, тоног
төхөөрөмж, бүтээгдэхүүний чанарт шинжилгээ хийх
лаборатори байхгүй байна. Энэ нь хүнсний аюулгүй
байдлын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх магадлалтай байна.

Хүн амын амьдрах орчны
чанар доройтно

Хүнсний
аюулгүй
байдал,
хүнсний
хангамжид
нөлөөлнө.

Хүн амын хүнсний
хангамж, хэрэглээний
бүтэц, чанар муудна.

9.3.3.4 Боловсрол
Орон нутгийнхан болон орон нутгийн сургуулийн удирдах ажилтнууд, багш нартай
хийсэн ярилцлага, хэлэлцүүлгийн үеэр сумын сургууль, ялангуяа ОТ төслийн бүс дэх
сургуулиуд томоохон уул уурхайн үйл ажиллагаатай ойр байгаагаараа хамгийн “эмзэг”
хэсэг болж байгаа талаар нухацтай ярилцсан. Хүн ам бөөнөөрөө шилжин ирэхтэй
холбоотойгоор орон нутгийн хүн амын өсөлт нь хүний нөөц болон боловсролын
байгууллагын ачаалал нэмэгдэж байна. Энэ нь ОТ төслийн бүс дэх сумдын цэцэрлэг,
сургуулийн аль алинд хамааралтай юм.
Орон нутгийнхны төсөөлөл, үнэлэмжийг судлах судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, ОТ
төсөл хэрэгжсэнээр боловсролын салбарт ямар бодит нөлөөллүүд гарч болохыг дараах
хүснэгтэд дэлгэрэнгүй харуулав.

1

Нөлөөллийн
хүрээ

Дүн шинжилгээ

Боломжит
нөлөөллүүд

Боловсролын
байгууллагын хүчин
чадал, материаллаг
бааз дутагдах

Сургууль, цэцэрлэгийн ачаалал сүүлийн жилүүдэд
нэмэгдэж, хүчин чадлаасаа хэтрүүлэн ажиллаж байгаа.
Гэтэл нэлээд олон залуу гэр бүл ОТ болон ТТ уурхайд
ажиллахаар шилжин ирсэнтэй холбоотойгоор ойрын
жилүүдэд сургуульд элсэх хүүхдийн тоо нэмэгдэх
төлөвтэй байна.
ОТ төсөл хэрэгжиж, уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээр

Сургууль,
цэцэрлэгийн
үйлчилгээ, хүчин
чадал,
материаллаг
баазад ачаалал
(дотуур байр мөн
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2

Хүн амын
боловсролын
түвшин нэмэгдэх

3

Сургууль
завсардалтад
үзүүлэх шууд бус
нөлөөлөх

4

Мэргэжилтэй
багшлах боловсон
хүчний хүрэлцээ,
хангамж, багшийн
хөгжлийн асуудал
гарах

сургууль, цэцэрлэгийн ачаалал улам нэмэгдэж, хүчин
чадал хүрэлцэхээргүй байна
Хөдөлмөрийн насныхан, ялангуяа залуу гэр бүл ОТ
төсөлд ажилд орох сонирхолтой байгаа нь судалгааны үр
дүнгээс харагдлаа. Ард үлдэх бага насны хүүхдүүд
цэцэрлэгт хамрагдах шаардлагатай. Хүүхдийн наснаас
хамааран нярай хүүхэд асрах яслийн анги нээх
шаардлага гарч магадгүй гэсэн төсөөлөл байна
Сургуулийн ачаалал нэмэгдэхтэй зэрэгцээд дотуур
байрны ачаалал дагаж нэмэгдэх болно
Сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын материаллаг бааз
(цэцэрлэгийн хувьд хүүхдийн тоглоом, сургуулийн хувьд
ном сурах бичиг, сургалтын тоног төхөөрөмж, бусад
материал) хангалтгүй, хүрэлцээ муутай байгаа нь
боловсролын байгууллагын ачаалал нэмэгдсэнээр улам
хүндрэх болно
Орон нутгийн хүүхэд, залуучууд ОТ төсөлд
ажиллахын тулд уул, уурхайн чиглэлээр мэргэжлийн чиг
баримжаатай болох сонирхол өндөр байна
МСҮТ уул уурхайд хэрэгцээтэй мэргэжлээр боловсон
хүчин бэлтгэх бодлого баримталж байгаа
ОТ төслийн зүгээс Өмнөговь аймгийн оюутнуудад
зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа нь
амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой
өрхийн хүүхдүүд их, дээд сургуульд суралцаж, мэргэжил
эзэмших боломжийг олгож байгаа юм
ОТ төсөлд малчин өрхүүдээс олон хүн ажилд орох
сонирхолтой байгаа учраас малчин өрхөд ажиллах хүчин
дутагдаж сургуульд сурдаг 6-15 насны хүүхдүүд мал аж
ахуй дээр гарч сургууль завсардах эрсдэл бий болно
Мөн ажиллах хүчний хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор ард
нь үлдэж буй 6-15 насны хүүхдүүд эцэг, эхийн хараа
хяналт суларсны улмаас сургууль завсардах магадлалтай
Сурагчдын шилжих хөдөлгөөн нэмэгдэхэд бүртгэл
мэдээллийн дутагдалтай байдлаас үүдэн сургуулийн
хамран сургах тойргийн хүүхдүүдээс өөр сургуульд
суралцаж байгаа талаар мэдээлэл авч чадахгүй сургууль
завсардсанд тооцогдох тохиолдол цөөнгүй гардаг
Суурь судалгааны үр дүнгээс харахад Өмнөговь
аймагт мэргэжлийн зэрэгтэй багш цөөн байгаагийн
зэрэгцээ нэг багш өөр хэд хэдэн өөр хичээл (зарим нь
мэргэжлийн бус хичээл) зааж байна
Түүнчлэн цэцэрлэг, ЕБС-иудын зарим багш нар ОТ
төсөлд боломжийн цалинтай ажил олдвол ажлаасаа гарах
сонирхол нэлээд байгаа
Сурагчдын тоо нэмэгдэж байгаа сургуулийн төсөв
нэмэгдэх, харин сурагчдын тоо цөөрөхөд төсөв дагаж
шууд буурах бэрхшээлтэй асуудлууд гарна.

адил) нэмэгдэнэ

Мэргэжлийн
боловсролтой хүн
амын тоо
нэмэгдэх

Сургууль
завсардалт
нэмэгдэж болно

Мэргэжлийн
зэрэгтэй багшлах
боловсон хүчний
хүрэлцээ,
хангамж буурна
Багшийн орон
тоо нэмэгдэнэ

9.3.3.5 Соёлын өв
Говь нутаг түүх, соѐлын өвөөр нэн баялаг хэмээн нутгийнхан үздэг. Хүн амын шилжилт
хөдөлгөөн, хууль бус малталт, уламжлалт соѐл, ѐс заншил, зан үйл, хандлага алдагдах зэрэг олон
хүчин зүйлийн нөлөөнд түүх, соѐлын ач холбогдол бүхий зүйлс өртөнө гэж үзэж байна.
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Нөлөөллийн
хүрээ
1

2

3

4

5

Археологи,
палеонтологи,
түүхийн хөдлөх
биет дурсгал
олдворуудыг хууль
бусаар малтах,
тонох явдал
нэмэгдэх
Орон нутгийн
уламжлалт соѐл
өөрчлөгдөх

Дүн шинжилгээ
Төсөл хэрэгжиж ажил эрхлэлт, шилжилт хөдөлгөөн,
хүн ам өссөнөөр соѐлын өвийн зүйлсийг хууль бусаар
малтах зөрчил нэмэгдэх магадлал өндөр хэвээр байна
Уугуул бус хүмүүс нэмэлт орлого олох зорилгоор
хууль бусаар малтаж тонох явдал цаашид гарна

Археологи,
палеонтологийн
үнэт өв дурсгалууд
алдагдах, эвдэгдэх,
тоногдох

Олон аймаг, сумаас хүмүүс ирж уурхайд ажилласнаар
нутаг орны шүтлэг тахилга, цээрийн зан заншлыг үл
хүндэтгэх байдал гарах, энэ нь нутгийн зан харилцаанд
сөрөг мэдрэмж авчирна
Орон нутгийнхны соѐлын ухамсар, адилсалд зарим
өөрчлөлт бий болох, энэ нь тухайн соѐлын онцлог
чанарыг доройтуулах боломжтой
Төслийн бүсэд явагдах нийгэм-эдийн засгийн өөрчлөлт
нь гэр бүлийн сайн сайхан, өмчлөл, байр суурь,
гишүүнчлэлийн байдалд эргэж нөлөөлнө

Орон
нутгийн
соѐлын
адилсал
онцлог алдагдах
Нийгмийн
уламжлал,
тухайлбал гэр бүл,
нийгмийн хэлхээ
холбооны бүтцэд
өөрчлөлт орох
Соѐлын шинэ
адилсал бий болж
уламжлал сулрах
Орон
нутгийнхны
адилсал, соѐлд хувь
нэмэр оруулах
Орон
нутгийнхны
оролцоо сайжрах
Янз бүрийн
шашны үйл
ажиллагаанаас
үүдэлтэй зөрчлийн
чанартай үйлдэл
гарч болно
Орон нутгийн
соѐлын онцлог,
ондоошилт байдал
бүдгэрэх

Соѐлын өвийг
хадгалах,
хамгаалах бодлого,
үйл ажиллагаа
сайжрах

Төслийн бүсэд нийгэм, соѐлын төсөл хэрэгжүүлж
устсан, сүйдсэн сүм хийд, суваргыг сэргээх, овоо
тахилгыг сэргээхэд тусална гэсэн олон түмний хүлээлт
байна.
Орон нутгийнхны соѐл, амьдралын хэв маягт нөлөөлөх
үйл ажиллагаа явуулахдаа тэдний санал бодол,
төсөөллийг харгалзах
Шашны
Хүн амын өсөлтийг дагаж олон шашны байгууллагууд
байгууллага, үйл
энэ бүс нутагт үйл ажиллагаагаа өргөтгөн явуулах
ажиллагаа нэмэгдэх магадлалтай бөгөөд энэ нь шашин хоорондын зөрчил
зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдлийг дагуулж болзошгүй
гэсэн болгоомжлол байна.
Орон нутгийн
соѐлын онцлог,
ондоошилт байдал
алдагдах,
өөрчлөгдөх

Боломжит
нөлөөлөл

Глобалчлал, шинэ төрлийн ажил эрхлэлтийн улмаас
уламжлалт соѐл, түүний онцлог байдал өөрчлөгдөнө

9.3.3.6 Газрын нөөц, бэлчээрийн мал аж ахуй
ОТ төслийн бүсэд байгаа уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд хэдийнээ автаж
эхэлсэн болон цаашид өртөхөөр болоод байгаа байгалийн нөөц гэвэл:
Газар
Бэлчээр
Ундны ба малын усны эх үүсвэр
Бэлчээрийн ургамал зэрэг болно.
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Нөлөөллийн
хүрээ
1

2

3

Газар ашиглалтын
төлөвлөгдөөгүй
асуудлууд давтагдан
гарах
Бэлчээрээс тасалж
авах
Бэлчээрийн
талхлагдал,
доройтол

Бэлчээрийн ургамал
тоосоор бохирдох
4

5

6

Хөрсний
доройтол

элэгдэл,

Гүний усны түвшин
доошлох

9

10

11

Ханбогд, Цогтцэций суманд хүмүүс олноор шилжин
ирэх, суурьших хандлага нэмэгдэж, газар ашиглалт,
зохион
байгуулалт
урьд
өмнө
төлөвлөснөөс
өөрчлөгдөхөд хүрч байна
Бэлчээрээс газар тасалж авдаг явдал аль хэдийн эхэлсэн
цаашдаа уурхайнуудтай холбоотой дэд бүтэц,
суурьшмал, үл хөдлөх байгууламж нэмэгдэхийн хэрээр
энэ үйл явц өргөжсөөр байх хандлагатай
Чанаргүй шороон зам, хүнд даацын машины эмх
журамгүй хөдөлгөөн, зам дураар салаалдаг, хайгуулын
ба зам барих зорилгоор энд тэндгүй газар ухаж
бөглөлгүй орхидог зэрэг уурхайтай холбоотой үйл
ажиллагааны улмаас ихээхэн хэмжээний бэлчээр
бүрмөсөн эвдэгдэж доройтолд орж байна
Хүнд даацын олон машин (2009 оны дундуур 600 давах,
цаашдаа улам нэмэгдэх) тоос үүсгэж тэр нь замын хоѐр
талд тархаж бэлчээр, ургамлыг нэгэн зэрэг бохирдуулж,
хүн, мал, ан амьтанд нөлөөлж байна
Говийн хөнгөн бүтэц бүхий эмзэг хөрсийг хүнд даацын
машинууд хайр гамгүй эвдлэн доройтолд шууд оруулж
байна.
Уурхай их хэмжээний ус хэрэглэж эхэлснээр өнгөн
хөрсний ба гүний усны түвшин аажмаар, үл ажиглагдах
байдлаар доошилж болзошгүй

Мал, амьтны эрүүл
мэнд

Тоос үүсэлт, тархалт, тоосжилтын нөлөөгөөр хүн ам,
мал/амьтны дунд амьсгалын замын, нүдний, хоол
боловсруулах замын эрхтний өвчлөл, эмгэг түр
нэмэгдэх, цаашдаа тогтворжиж болзошгүй байдалд хүрч
байна

Малын бэлчээр
хуваагдах, усны эх
үүсвэрээс таслагдах

Төмөр зам, хатуу хучилттай зам тавигдсанаар зарим
малчдын ашиглаж ирсэн бэлчээр хоѐр талд нь гарч
хуваагдах, худаг усны эх үүсвэрээс таслагдах зэрэг
байгалийн нөөц ашиглалт, эзэмшлийн уламжлалт ба
зохион байгуулалтын тогтолцоо өөрчлөгдөнө
Төмөр зам, хатуу хучилттай зам дагуух нутгуудад
бэлчээр ашиглалт, усны эх үүсвэрийн эзэмшил, ашиглах
эрх, боломж өөрчлөгдөх нь яваандаа малчдын нүүдэл,
нүүдлийн зай, чиглэл өөрчлөгдөхөд хүргэж болно
Дэд бүтэц, уул уурхайн байгууламжид зориулан газар
тасалж авах нь иргэдээс газар өмчлөх, эзэмших,
ашиглах эрхийг хөндөж болзошгүй

7

8

Дүн шинжилгээ

Малчдын нүүдлийн
зам, чиглэл
өөрчлөгдөх
Газартай холбоотой
бизнес,
үйл
ажиллагааны газар
өмчлөх,
эзэмших,
ашиглах
эрх
хөндөгдөх
Нүүлгэсэн
ба
шилжиж
ирсэн
этгээдэд
газар
(бэлчээр)
олгох
асуудалд
уугуул

Уул уурхайд газар авахын зэрэгцээ нүүлгэн
шилжүүлсэн ба шилжин ирэгсдэд газар олгосноор
суурингийн ба бэлчээрийн газрын хэмжээг бууруулна
гэсэн болгоомжлол олон нийтийн дунд байна.

Боломжит
нөлөөлөл
Газрын
нөөцөд
ачаалал нэмэгдэнэ
Бэлчээр, ус зэрэг
нөөцөд
ирэх
ачаалал
бүх
улиралд нэмэгдэнэ
Урт
хугацааны
экологийн эрсдэл

Хүн
ба
мал
түүнчлэн
орон
нутгийн
ургамал,
амьтны төрөл зүйлд
эрсдэл учруулах
Урт
хугацааны
экологийн эрсдэл
Хүмүүнлэгийн ба
экологийн
үл
давагдах
эрсдэл
үүсэх
Хүн
ам,
мал,
амьтны
эрүүл
мэндэд
учрах
эрсдэл,
өвчлөл
нэмэгдэх,
сэтгэл
зүйн таагүй байдал
үүсгэх
Байгалийн нөөцөд
үзүүлэх
ачаалал
нэмэгдэх,
ашиглалтын горим
өөрчлөгдөх
Бэлчээр ба бусад
нөөцөөс
ашиглах
тэгш бус байдал
нэмэгдэх эрсдэл
Орон нутагт газрын
асуудлаар шийдвэр
гаргах
түвшинд
ачаалал нэмэгдэх
Газар
бэлчээр
олгох, хуваарилах
асуудлаарх
орон
нутгийн
төр
захиргааны ажлын
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Нөлөөллийн
хүрээ

Дүн шинжилгээ

иргэд тааламжгүй
хандах
12

Тоос, химийн бодис,
тослох материалаар
ус, хөрс бохирдолт
нэмэгдэх

Шатахуун, тослох материал, химийн бодис, хог
хаягдлаар худаг ус, хөрс бохирдуулах явдал хавсарсан
нөлөөллийн байдлаар гарч байна

Боломжит
нөлөөлөл
ачаалал нэмэгдэх,
маргаан
зөрчил
олшрох
Орчны ба эрүүл
мэндийн
эрсдэл
нэмэгдэх

9.3.3.7 Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
ОТ төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн бүрэн үнэлгээнд13 тухайн нутгийн
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзжээ. Гэхдээ байгаль орчинд үзүүлэх
нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн гол асуудлыг төдийлөн гүнзгий тусгаагүй байна. Иймд
нутгийнхны санал бодол, үнэлэмжийг судалж байгаль орчны нөлөөллийн зарим чухал
асуудлуудыг тодруулахыг зорьсон болно.
Нөлөөллийн
хүрээ
Тоосжилт, тоосны
тархалт
1

Дуу чимээ
2

Хөрсний элэгдэл,
эвдрэл
3

4

13

Усны эх үүсвэр,
хүрэлцээ

Дүн шинжилгээ
ОТ төслийн бүсийн байгаль орчинд тааламжгүй
нөлөөлөл үзүүлж буй хүчин зүйлийн нэг нь
автомашин, уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэж буй
тоосжилт юм. Энэ байдал Таван толгойн нүүрсний
уурхайн орчимд болон Таван толгой, ОТ-оос Гашуун
Сухайт хүртэлх авто замын дагуух нутгаар түгээмэл
ажиглагдаж ирсэн, үргэлжлэх төлөвтэй байна.
Автомашин, уурхайн үйл ажиллагаа, цаашдаа төмөр
замын тээвэр, тэсэлгээ зэрэг байгаль орчинд
тааламжгүй дуу чимээ гаргадаг олон эх үүсвэр байгаа
ба нутгийн хүн, мал амьтанд сөргөөр нөлөөлж ирсэн,
цаашдаа буурахгүй үргэлжлэх магадлалтай
Уурхайн байгуулалтын ба олборлолтын бүс ба
тээврийн зам, бусад дэд бүтэц, байгууламж, сумын
төв, уурхайн кемпийн орчмоор говийн эмзэг хөрс
ихээр эвдэрч, доройтон байгаль орчны ба
экосистемийн бүрдэлд тааламжгүй нөлөөлж байна
Гүний хоолойн гүний усны түвшин доошилж
болзошгүй
Гүний хоолойн гүний усны нөөц багасах

Боломжит
нөлөөлөл
Байгаль орчны
цэвэр, аюулгүй
байдалд эрсдэл
үзүүлэх

Байгаль орчны
аюулгүй байдал,
иргэдийн тав
тух, сэтгэл
санаанд сөрөг
эрсдэл үзүүлэх
Хөрс, биологийн
төрөл зүйлд үл
сэргээгдэх сөрөг
нөлөөлөл үзүүлэх
Орчны, түүний
дотор усны эх
үүсвэр, нөөц

ОТ-Гашуун сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний тайлан, 2004
Галбын говь, Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгойд ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний
тайлан, 2005
ОТ-н усан хангамжийн шугам хоолойн төслийн БОНБНҮ-ний тайлан
ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, 2007
Нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станцын БОНБНҮ-ний тайлан
Орон нутгийн онгоц буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, 2007
Дэд бүтэц - нэмэлт, тодотгол үнэлгээний тайлан
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Нөлөөллийн
хүрээ

Дүн шинжилгээ
Умдайн голын сав дагуух булаг шанд, цөөрөм,
тойром хатаж ширгэж болзошгүй

5

6
7

Ан амьтад дайжих,
дүрвэх

Дуу чимээ, газар, хөрсний бохирдол, хүн, машин
техникийн байнгын хөдөлгөөнөөс ан амьтад уугуул
нутгаа орхин бүрмөсөн дүрвэж, эргэж ирэхгүй байна

Уурхай хаагдсаны
дараах байгаль
орчны асуудлууд

Ил уурхай, шороон зам, ухсан газрын зарим хэсэг нь
нөхөн сэргээгдэлгүй, эсвэл дутуу орхигдох
Гүний усны нөөц хэтрүүлэн ашиглах, нөөц, түвшин нь
буурах
Уул уурхайн үйл ажиллагааны явцад болон хаагдсаны
дараа байгалийн унаган тогтоц, экосистемийн бүрдэл,
үзэгдэх байдал өөрчлөгдөх

Орчны үзэгдэх
байдал өөрчлөгдөх
8

9

Тусгай
хамгаалалттай
газарт үзүүлэх
нөлөөлөлтэй
холбоотой
асуудлууд

Говийн Бага дархан газрын байгалийн тогтоц, байгаль
орчны ба экосистемийн үндсэн ба дагалт бүрдэл
хэсгүүд тоосжилт, дуу чимээ, хөрс, усны бохирдол,
эвдрэл доройтолд өртөн тааламжгүй байдлаар
өөрчлөгдөх

Боломжит
нөлөөлөл
хомсдох, иргэдийн
сэтгэл зүйд сөрөг
нөлөөлөх
Зэрлэг ан амьтдын
биологийн төрөл
зүйлд үзүүлэх
эрсдэл
Байгаль орчны
эвдрэл, доройтол
Байгаль орчны
эвдрэл, доройтол
Орон нутгийн
байгаль, байгаль
орчны унаган
тогтоц, үзэгдэх
байдал өөрчлөгдөх,
иргэдийн сэтгэл
зүйд таагүй
нөлөөлөх
Байгаль орчны
эрүүл байдал
өөрчлөгдөх, ан
амьтдын тогтвортой
нутагшилт алдагдан,
дүрвэх

9.3.3.8 Төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал/нүүлгэн шилжүүлэлт
ОТ болон уул уурхайн бусад төсөл хэр амжилттай хэрэгжих нь орон нутгийнхан, түүний
дотор сумын захиргаа, иргэдийн үйл ажиллагаанаас олон талаас хамаарна. Үүнтэй
уялдуулан нөлөөллийн менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс бусад уурхайтай
хамтран ажиллахад сумын захиргаанаас үзүүлэх зарим үйлчилгээ, орон нутгийнхнаас
түншлэлийн журмаар туслах асуудлыг НЭЗН-ийн үнэлгээнд хамруулан авч үзлээ.
Нөлөөллийн
хүрээ

Дүн шинжилгээ

Төрийн үйлчилгээ, оролцоо
Байгаль
орчноо Байгаль орчны доройтол, талхлагдлын тухай ОТ
хамгаалах, зохистой төслийн бүсийн иргэд ихээхэн ярьж, янз бүрээр
мониторинг
нотолж байгаа ч энэ асуудлыг оролцооны зарчмаар
явуулахад нутгийн шийдвэрлэх хандлага, зориг эрмэлзэл харагдахгүй
иргэд, байгууллага, байна
1
бусад
этгээдийн Орон нутгийн ТББ, сонирхлын бүлгээс байгаль орчноо
үүрэг, оролцоо
хамгаалах, зохистой мониторинг явуулахад оролцох
идэвх сул байна.

2

Уурхайн
нөхөн
сэргээлтийн
мониторингод
оролцох
орон
нутгийнхны идэвх

Байгаль орчноо ариглах, хадгалах, зохих ѐсоор нөхөн
сэргээлгэх, сэргээн хамгаалахад чиглэсэн үйл
ажиллагаа, санаачилга, хүсэл эрмэлзэл сул, орон нутаг,
уурхайн зүгээс санаачилга гаргахгүй байна

Боломжит
нөлөөлөл
Сайн
засаглалд
тулгуурласан олон
нийтийн
оролцоо
сул
Сайн
засаглалд
тулгуурласан олон
нийтийн
оролцоо
сулрах
Уул уурхайн үйл
ажиллагаанд олон
нийтийн
зүгээс
тавих
хяналт,
оролцоо хангалтгүй
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Нөлөөллийн
хүрээ
сул байна
Суманд
байгаа
төрийн үйлчилгээнд
гарах
сөрөг
3
нөлөөлөл,
бэрхшээлийг
давахад хүндрэлтэй
байдал үүсэх
Гэмт хэрэг, зөрчил
Гэмт хэрэг, зөрчил
нэмэгдэх
4

Дүн шинжилгээ
Хүн ам, сургуулийн насны хүүхдүүд олноор уурхайн
ойролцоох сумдад олноор шилжих явдал түгээмэл
гарвал төсөв тэр чинээгээр хасагдах, жишээ нь БаянОвоо, Манлай сумын сургууль, эмнэлгийн тогтвортой
үйл ажиллагаа алдагдахад хүрч магадгүй

Уурхай олон хүнд ажил олгох бөгөөд тэдний дунд гаж
зан араншинтай, нийгмийн төлөвшил муутай, тэр бүү
хэл гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүс байх, тэдний
зүгээс элдэв гэмт үйлдэл, хэрэг зөрчил гаргах
магадлалтай
Архидан согтуурах Орлогоо нийгэм, олон нийтэд үл хүсэх байдлаар,
5
явдал нэмэгдэх
жишээлбэл
согтууруулах
ундаанд
түлхүү
зарцуулснаас архидалт нэмэгдэх
Мөрийтэй тоглох Уурхайн зүгээс ажил эрхлэх, орлого олох боломж
6
явдал нэмэгдэх
иргэдэд олгосноор ойр зуур зарцуулах орлоготой
болж мөрийтэй тоглох зэрэг гаж үйлдэлд хүргэнэ
Нүүлгэн шилжүүлэлт ба түүнээс үүдэх сөрөг асуудлууд
Мал аж ахуй эрхлэх Уурхай малчдад ажиллах боломж олгоно. Гэхдээ мал
- сонголт
аж ахуйг яван суун эрхэлнэ гэдэг угаасаа боломжгүй
учраас уурхайд байнгын ажил эрхэлнэ гэвэл мал аж
7
ахуйгаас татгалзахад хүрэх талтай. Иймээс уурхайд
ажиллах асуудал малчдын хувьд малаа маллах уу,
эсвэл татгалзах уу гэдгээс аль нэгийг нь сонгох
төвөгтэй шийдэл бүхий байдлыг үүсгэнэ.
Мал аж ахуйгаас Шаардлага хангаж байвал малчин гэж ялгалгүйгээр
татгалзсан
нутгийн иргэдэд ажил олгох, ажлаар хангах явдал
хүмүүсийн
мал уурхайн бодлогын тулгуур зарчим байх болно. Гэхдээ
8
маллах
сонирхол уурхайд ажиллахаа больсны дараа мал маллах
буурах,
боломж сонирхол буурах, боломж хомсдох зэрэг сөрөг
хомсдох
хандлага гарна.
Малчид сайн дураар Нүүх, шилжин нутаглах болбол үндэслэл шалтгаанаас
шилжин
нүүхгүй нь үл хамааран уурхай бүх хариуцлагыг хүлээх ѐстой
9
байх
хүлээлт нутгийнхны дунд байгаа

10

11

Нүүлгэн шилжүүлэх
үндэслэлгүй
шаардлага, хүсэлт
гарах
Нүүлгэн
шилжүүлэлт,
шилжүүлэн
байршуулах
ажиллагаанд
өртөгсдөд
нэмэлт
хүндрэл
учруулж
болзошгүй

Тоос, тоосжилт болон бусад шалтгаан нөхцөлөөс
болж одоо буй газраа цаашид нутаглахад тэвчишгүй
хэцүү боллоо хэмээн гомдол санал гарах явдал
нутгийн хүмүүс, малчдын дунд түгээмэл байгаа
болно. Энэ байдлын дунд үндэслэлгүй шаардлага,
хүсэлт гарах явдал байхыг үгүйсгэж үл болно.
Төмөр зам, хатуу хучилттай зам тавих асуудал өмнө нь
огт яригддаггүй байснаа гэнэт гарч ирсэнтэй адилаар
төлөвлөгдөөгүй нүүлгэн шилжүүлэлт үргэлжилнэ гэж
нутгийнхан үзэж байна. Эд хөрөнгө, байгууламжаа
нүүлгэх, барьж босгон хэвийн амьдралд ортол
хүмүүсээс нүүлгэн шилжүүлэлтийн явцад болон дараа
нэмэгдэл зардал, хөрөнгө шаардана.

Боломжит
нөлөөлөл
байх
Үйлчилгээний
байгууллагад
хүндрэл учирна

Нийгмийн аюулгүй
байдал,
амгалан
байдалд
харшлах
эрсдэл
Хүмүүсийн
таагүй
нэмэгдэнэ
Хүмүүсийн
таагүй
нэмэгдэнэ

дунд
байдал
дунд
байдал

Мал
аж
ахуйд
ажиллах хүний нөөц
буурах

Хүмүүсийн сэтгэл
зүй өөрчлөгдөнө

Хүлээлтийг
шийдвэрлэн
зохицуулах
шаардлага
нэмэгдэнэ
Хүлээлтийг
шийдвэрлэн
зохицуулах
шаардлага
нэмэгдэнэ
Нэмэлт
зардал
чирэгдэл
гарах,
хүмүүсийн
сэтгэл
ханамж буурах
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Уурхайгаас авто осол, ажиллагсдын зан төрх, үйлдлийн талаар судалж үзэх, арга хэмжээ
авахаар төлөвлөж байгаа. Ханбогд суманд зохион байгуулсан бүлгийн хэлэлцүүлэгт
оролцогчид хэлэхдээ уурхайн кемп дотор юу болох нь бидэнд төдийлөн хамаатай бус
харин гэмт хэрэг орж ирэх, нутгийнхан уурхайн сууринд хэрэг гаргах, юм уу
суурингийнхан нутгийнхны эсрэг асуудал үүсгэх бий гэдэгт сэтгэл зовниж байгаа ажээ.
Нутгийнхны яриад байгаа энэ асуудал гарваас тааламжгүй нөлөөлөлд хүргэж мэдэх учраас
энэ талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээг бүх талуудын идэвхтэй, хүч тавьсан оролцоотойгоор
хэрэгжүүлэх явдал чухал юм.
9.4 БОДИТ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ
Бодит нөлөөллийн үнэлгээ хэсгийг дараах бүтэцтэйгээр бичлээ. Үүнд:
Орон нутгийнхны үнэлэмж. Орон нутгийнхны үнэлэмжийг төслийн бодит нөлөөлөл тус
бүрээр жагсаан холбогдох тодорхойлолтын хамт товчлон орууллаа.
Бодит нөлөөлөл. Төслийн нөлөөллийг тал бүрээс нь задлан шинжилсэн хэсгийг орон
нутгийнхны үнэлэмжийн дараа залгуулан оруулсан бөгөөд үүнд орон нутгийнхны
үнэлэмжээс гадна судалгааны багаас гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн тусгагдсан болно.
Менежмент буюу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Бодит нөлөөллийн менежментийг
хэрхэн явуулах арга замыг шүүн хэлэлцэж судалгааны баг бэлтгэсэн энэ хэсэгт орон
нутгийнхны үнэлэмж, саналыг тодорхой хэмжээгээр харгалзсан болно.
Үлдэгдэл нөлөөлөл. Менежментийн тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүллээ ч нөлөөллийн
зарим нь ямар нэг байдлаар үргэлжлэх магадлалтай байдаг. Үлдэгдэл хэмээн нэрлэж буй
эдгээр нөлөөллийн талаар энэ хэсэгт өгүүлэв.
Төслийн нөлөөллийг дараах байдлаар бүлэглэн авч үзлээ.
Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
Хүн амын өсөлт
Ажил эрхлэлт
Боловсрол
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Соѐлын өв
Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
Байгалийн нөөц, орон нутгийн хөдөө аж ахуйн чадамж
Захиргааны үйлчилгээ, аюулгүй байдал, гэмт хэргийн
шилжүүлэлт

гаралт,

нүүлгэн
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9.4.1 Орон нутгийн эдийн засаг, орон нутгийн бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
9.4.1.1 Орон нутгийн бизнесийн хөгжил

ОТ төсөл хэрэгжих бүх хугацааныхаа туршид орон нутгийн бизнесийн хөгжилд эерэг
болон сөрөг янз бүрийн чиглэлээр идэвхтэй нөлөөлөл үзүүлнэ гэж орон нутгийнхан үнэлж
байна.
Орон нутгийнхны үнэлэмж
Үнэлэмж #1: Хязгаарлагдмал зах зээлийн төлөө өрсөлдөөн нэмэгдэнэ,
өрсөлдөөний явцад орон нутгийн бизнесийн мэдрэмж, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар
сайжрах - Үйл ажиллагааныхаа явцад уурхай шууд ба шууд бус замаар янз бүрийн эрэлт
бий болгож худалдан авалт хийгдэнэ. Энэ зах зээл рүү гадаад, дотоодын олон бизнес
эрхлэгчид хошуурна. Хэдийгээр уурхай том, түүнийг дагалдан нэмэгдсэн хүн ам олон
боловч эрэлт ямагт хязгаарлагдмал байх учраас бизнес эрхлэгчдийн дотор өрсөлдөөн
үүсэх нь гарцаагүй. Эрэлт хэрэгцээ, хэрэглээний хувьд нэн онцлог, хязгаарлагдмал газар
нутагт өндөр төвлөрсөн зах зээлийн төлөөх өрсөлдөөний явцад чадамж муутай нь
дампуурах, хаагдах явдал гарна. Ер нь эдийн засгийн чадавхаар сул, өрсөлдөөн багатай
нөхцөлд дадсан нутгийн бизнес эрхлэгчид илүү олноор шахагдаж болзошгүй. Ийм байдал
үүсвэл орон нутгийн иргэдэд болон нутгийн эдийн засагт хохиролтой болох юм.
Үнэлэмж #2: Бизнес эрхлэгчдийн орлого уурхайгаас хамааралтай болох, орон
нутгийн бизнесийн тогтвортой байдал алдагдах – Уурхай орон нутгаас бараа үйлчилгээ
худалдан авах, нутгийн бизнес эрхлэгчдийг хангалт нийлүүлэлтийн үйл ажиллагаандаа
татан оролцуулах нь ОТ төслөөс бүсийн сумдын эдийн засагт үзүүлэх чухал эерэг
нөлөөллийн нэг юм. Гэхдээ нутгийн бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа уурхайгаас хэт
хамааралтай болох, нутгийн бизнесийн тогтвортой байдал алдагдах эрсдэл гарч
болзошгүй. Орон нутгаас үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн худалдан авах арга хэмжээнд бүх
бизнес эрхлэгчид тэгш оролцох боломжгүй. Үүний улмаас уурхайтай холбоотой
тогтвортой бизнес эрхэлдэггүй жижиг мухлаг, үйлчилгээ зэрэг өрсөлдөөн даах чадвар
муутай бизнес тогтворгүйжих магадлалтай. Уурхай өөрийн эрх ашгийг хэт бодож орон
нутгаас бараа, үйлчилгээ худалдан авах, орон нутгийн бизнесүүдтэй хамтран ажиллахаас
татгалзваас уул уурхайн төслүүдийн үр өгөөж нутгийн олонд хүртээл муутай болно.
Үнэлэмж #3: Орон нутгийн зах зээлээ хамгаалах нутгийн бизнесийн чадавх
дээшилнэ - ОТ төсөл, түүнийг дагалдан бий болсон дэд бүтэц, хүн амын төвлөрөл бол
төслийн бүсийн сумдын гол зах зээл юм. Энэхүү зах зээлийг эзэмдэж ажиллах нь нутгийн
бизнес эрхлэгчдийн гол зорилго болно. Гэхдээ зах зээлийг захиргааны аргаар хамгаалах
боломжгүй. Иймд уурхайгаас дэмжлэг авч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тогтвортой
нийлүүлдэг найдвартай түнш болж ажилласнаар орон нутгийн зах зээлээ хамгаалах чадвар
нь дээшилнэ гэж нутгийнхан үзэж байна.
Бодит нөлөөлөл
Бизнесийн өрсөлдөөн нэмэгдэж, орон нутгийн бизнесийн чадавхад ачаалал ирэх нь эерэг
сөрөг хоѐр талтай. Нэг талаас, зарим бизнес эрхлэгчид зах зээлээс шахагдаж дампуурч
болох авч нөгөө талаасаа өрсөлдөх чадвар нь сайжирч, санхүүгийн хувьд бэхэжсэн
нутгийн бизнес эрхлэгчидтэй болох юм. Бизнесийн өрсөлдөөн уурхай ажиллах бүх
хугацаанд бүсийн бүх сумдад гарах өндөр магадлалтай.
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Нутгийн бизнесийн үйл ажиллагаа уурхайгаас шууд хамааралтай болох, бизнесийн
тогтвортой байдал алдагдах нь орон нутагт уурхайгаас үзүүлэх шууд бус сөрөг нөлөөлөл
мөн бөгөөд тохиолдох магадлал нь тийм ч өндөр биш, харин ийм байдал гарваас нөлөөлөл
нь төсөөлж буйгаас хүчтэй байж болзошгүй юм. Уг сөрөг нөлөөлөл уурхай үйл
ажиллагааны бүх үе шатанд төслийн бүсийн сумын төвд голлон тохиолдоно. Нөлөөлөл нь
дараах байдлаар илэрч байж магадгүй.
1. Нутгийн жижиг бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа зогсоох, сулрах, дампуурах
2. Зах зээлийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх чадамж нь буурах
3. Бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс салахгүй байх, хүлээлтдээ хөтлөгдөх
4. Уурхайг хэт шүтэх хандлага лавшрах
Зах зээлээ хамгаалах бизнесийн чадавх дээшлэх нөлөөлөл нь төслийн бүсийн бизнест
үзүүлэх шууд эерэг нөлөөлөл юм. Төслийн бүх үе шатанд гарч болох энэ нөлөөллийн
магадлал нь дунд зэрэг.
Менежмент
ОТ төслийн зүгээс нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, гадныхнаас үзүүлэх Шударга бус
өрсөлдөөнөөс зах зээлээ хамгаалахад нь дэмжлэг үзүүлэх тусгай хөтөлбөр боловсруулж
хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Үүнд нутгийн нийлүүлэгчидтэй уурхайн хэрэгцээнд
зориулсан бараа, үйлчилгээ худалдан авах гэрээ тусгайлан байгуулах, бизнесээ эхлэх,
өргөжүүлэхэд нь хөнгөлөлттэй зээл, эсвэл урьдчилгаа олгох, чадавх бэхжүүлэх сургалт
зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг тусгаж болох юм.
Нутгийн бизнесийг Шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэхэд
уурхайгаас гадна нутгийн удирдлага ихээхэн үүрэг гүйцэтгэх шаардлагатай. Нутгийн
удирдлагын зүгээс нутгийн бизнес эрхлэгчдэд үйл ажиллагаа явуулах эрх, газар, орон
байрны тааламжтай нөхцөл бүрдүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулах болон санхүүгийн шууд
ба шууд бус дэмжлэг үзүүлэх боломж бий.
Уурхайн зүгээс нутгийн бизнесийн үйл ажиллагаанд давуу байдал олгож дэмжихийн хамт
бусад бизнес эрхлэгчид нэвтрэх боломжийг тодорхой хэмжээгээр нээлттэй байлгавал
зохино. Ийнхүү өрсөлдөөнийг урамшуулах нь бараа үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын
зэрэгцээ нутгийн бизнесийн хөгжил, өрсөлдөх чадварт сайн нөлөөлөл үзүүлэх юм.
Хөрөнгө оруулалтын болон хамтын ажиллагааны гэрээгээр орон нутгийн бизнесийн
хөгжилд давуу байдал олгох үүрэг хүлээж, түүнээ хэрэгжүүлж болох ч худалдан авах
бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын нээлттэй хяналтын систем нэвтрүүлэх,
бизнесийн тогтвортой бүлгүүдтэй урт хугацааны түншлэл тогтоох зэрэг арга замаар
чанартай бараа үйлчилгээ авах боломж бүрдэнэ.
Харин орон нутгийн жижиг бизнесийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хадгалах
арга хэмжээг төслийн эхний үе шатанд тусламж дэмжлэгийн хэлбэрээр хэт
хавтгайруулахгүй хэрэгжүүлж болно. Цаашдаа ийм арга хэмжээг үргэлжлүүлэх нь аль аль
талдаа утгагүй юм.
Орон нутгийн бүх шатны удирдлагын түвшинд нутгийн бизнес эрхлэгчдийн хооронд
хоршилт, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, уурхайтай бизнесийн тогтвортой түншлэл
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тогтооход зуучлах, бизнесийн сургалт сурталчилгаанд хамруулах зэрэг үйл ажиллагаа
явуулж, сөрөг нөлөөллийг сааруулахад тусалбал зохино.
Зах зээлээ хамгаалах нь бизнес эрхлэгчид болон орон нутгийн удирдлагын үүрэг учир
төслийн зүгээс шууд хийгээд байх зүйл бага юм. Харин нутгийн бизнес эрхлэгчидтэй
байгуулсан гэрээний үүргээ чанд биелүүлж, өндөр шаардлага тавьж ажиллах хэрэгтэй
болно.
Нутгийн бизнес эрхлэгчид, орон нутгийн удирдлагатай хамтран үйл ажиллагаагаа
уялдуулах, мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагааны илүү тогтвортой, үр ашигтай хэлбэрт
шилжин бараа үйлчилгээний чанараа сайжруулах, үйлчилгээний хүрээгээ тэлэх зэргээр
ажиллах шаардлагатай.
9.4.1.2 Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил
Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд ОТ төслийн үзүүлэх нөлөөллийг дараах байдлаар
ангилж болно.
1. Төсөвт оруулах орлогоор дамжуулан орон нутгийн төсөвт үзүүлэх нөлөөлөл
2. Орон нутгийн санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөөлөл
Орон нутгийнхны үнэлэмж

Үнэлэмж #1: Орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэнэ – Монгол улсын хууль
тогтоомж ѐсоор татвар, төлбөр, хандивын журмаар уул уурхайн төслүүд орон нутгийн
төсвийн орлогод зохих хувь нэмэр, дэмжлэг үзүүлнэ.
Үнэлэмж #2: Төрийн үйлчилгээ, дэд бүтэц сайжрах- Аймаг, сумын төсвийн
орлого нэмэгдсэнээр төрийн үйлчилгээг сайжруулах, өргөтгөх, бизнесийг дэмжих, дэд
бүтцийг хөгжүүлэхэд орон нутгаас хөрөнгө оруулалт хийх боломж нээгдэнэ. Ингэснээр
төрийн үйлчилгээ, хангамж, дэд бүтцийг сайжруулах талаарх иргэдийн хүлээлтийг
биелүүлэх нөхцөл тодорхой хэмжээгээр хангагдах юм.
Үнэлэмж #3: Хадгаламж нэмэгдэж, банкнаас барьцаанд тавих шаардлага
зөөлөрч, зээл олголт нэмэгдэх - Уурхайд ажил эрхлэгчид нэмэгдэж өндөр цалин хөлс
авах, уурхайг дагалдсан бизнес өргөжсөнөөр орон нутгаас бэлэн мөнгө гадагш алдагдах нь
багасаж хадгаламж нэмэгдэх, арилжааны банкууд зээлийн бодлого, барьцааны шаардлагаа
зөөлрүүлэх зэргээр санхүүгийн зах зээлд сайн нөлөөлөл гарч болно.
Үнэлэмж #4: Бизнес хөгжих таатай орчин бүрдүүлж орон нутгийн бизнесийг
дэмжих явдал хангалттай бус байна. Үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэд олшрох, үйл ажиллагааны цар хүрээ нь тэлснээр сумдын ЗДТГ-ын төрийн
үйлчилгээнд нэмэлт ачаалал учирч төр-хувийн хэвшлийн түншлэл, төрийн зохицуулалт
сулрах, нэгж бүрд хүрч ажиллах боломжгүй болох магадлалтай
Бодит нөлөөлөл

Төсвийн орлогын өсөлт нь зөвхөн орон нутгаар зогсохгүй үндэсний хэмжээнд үлэмж
өгөөжтэй эерэг нөлөөлөл юм. Урьдчилсан тооцоогоор, ОТ төсөл хэрэгжсэнээр Монгол
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улсын төсвийн орлого 1/3 –ээр нэмэгдэнэ14. Төсөл хэрэгжүүлэх аймаг, сумын төсвийн
орлого ч ихээхэн өснө. Орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэж, төрийн үйлчилгээ, дэд
бүтэц сайжрах явдал нь орон нутагт үзүүлэх шууд эерэг нөлөөлөл байх бөгөөд уурхай
ажиллах бүх үе шатанд үйлчилнэ. Гэхдээ олборлолтын үе шатанд эрс нэмэгдэх болно.
Татварын ерөнхий хуулийн дагуу болон 2009 оны 3-4 дүгээр сард гаргасан Хөрөнгө
оруулалтын гэрээний төсөлд дурьдсанчлан Монгол улсын төвлөрсөн төсөвт дараах татвар,
төлбөрийг ОТ төслөөс төлнө. Төлбөл зохих татвар, төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдөх нь зүй.
Засгийн газар, АММИ/Рио Тинто-ийн хооронд хийж байгаа хэлцэл энэхүү тайланг
бэлтгэж дуусахад үргэлжилж байснаас харахад нэлээд өөрчлөлт орж магадгүй төлөв
ажиглагдаж буй болно.
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар - 3 тэрбум хүртэлх төгрөгийн албан
татвар ногдуулах жилийн орлогод 10 хувь, 3.0 тэрбум төгрөгөөс дээш албан татвар
ногдуулах орлого олсон бол 3.0 тэрбум төгрөгөөс давсан орлогын 25 хувиар тооцож аж
ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлнө.
Эрхийн шимтгэлийн төлбөр, санхүүгийн түрээсийн хүүгийн төлбөр, захиргааны
зардлын төлбөр, удирдлагын төлбөр, түрээсийн төлбөрт 20 хувиар
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар - Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр борлуулсан
бараа ажил үйлчилгээнээс олсон орлогын 20 хувиар
Гаалийн албан татвар
Онцгой албан татвар
Авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр - Бүтээгдэхүүний борлуулалтын
үнэлгээний 5 хувиар
Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
Орон нутгийн төсөвт ОТ төслөөс оруулах орлого дараах хэсгээс бүрдэнэ.
Хувь хүний орлогын албан татвар
Газрын нөөц ашигласны төлбөр - ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлөөр
олгогдсон талбайн га тутамд 15 ам. доллар
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
Улсын тэмдэгтийн хураамж
Ус ашигласны төлбөр
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар
Орон нутгийн санхүүгийн зах зээл сайжрах, зээл олголт нэмэгдэх, барьцааны шаардлага
хөнгөрөх зэрэг нь хавсарсан шууд бус эерэг нөлөөлөл бөгөөд байгуулалт, олборлолтын
шатны аль алинд нь ОТ төслийн бүсийн бүх сумдад гарна. Ажиллагсдын тоо улам олшрох
олборлолтын шатанд эерэг нөлөөлөл нь илүү хүчтэй илэрнэ. Нөлөөлөл нь арилжааны
банкуудын үйл ажиллагаагаар дамжин илрэх учраас нэлээд удаан хугацаанд өөрчлөлт
орохгүй байж болзошгүй.

14

Оюу Толгой төслөөс Монгол улсад үзүүлэх эдийн засаг, санхүүгийн үр өгөөж, Орон зайн эдийн засгийн
төв, Торонто, Канад, 2005 оны 9 дүгээр сар
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Бизнес хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх, орон нутгийн бизнесийг дэмжих талаар сумдын
удирдлага одоо хангалтгүй ажиллаж байгаа. Дээрх байдал цаашид үргэлжилбээс төрийн
албаны ачаалал нэмэгдэж бизнесийн хөгжлийн тогтворжилт, идэвхтэй түншлэл буурах
магадлалтай. Энэ нь эргэлзээгүй орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд учрах сөрөг
нөлөөлөл болно. Ийм нөлөөлөл төслийн бүсийн хүн ам төвлөрөн суурьших сумдад гарч
болох юм. Нөлөөлөл нь үйл ажиллагааны эхний шатанд хүчтэй илэрч, төрийн албаны үйл
ажиллагаа тогтворжихын хэрээр багасна.
Менежмент
Орон нутгийн хөгжлийн чухал зангилаа асуудал нь орон нутгийн төсвийн орлогыг
нэмэгдүүлэх явдал юм. Ийм учраас аль ч аймаг, сумын захиргаа өөрийн мэдлийн хүрээнд
захиран зарцуулах төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэхийг сонирхож байдаг. Гэхдээ орон
нутгийн төсөвт уурхайгаас олох орлогын хэмжээ, төрөл Монгол улсын хууль, Монгол
улсын Засгийн газар, ОТ төслийн хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр
зохицуулагдах учраас төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс хуулиар тогтоосон татвар,
хураамжаар дамжуулан орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх талаар хийх зүйл
одоогоор бага юм. Харин орон нутагтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу
хамтарсан үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах, дундын ашиглалттай дэд бүтцийг
сайжруулах зэрэг чиглэлээр хандивын журмаар уул уурхайн төслүүд орон нутгийн
төсвийн орлого нэмэгдэхэд зохих хувь нэмэр, дэмжлэг үзүүлж болно.
Харин Засгийн газар болон аймгийн удирдлагын зүгээс орон нутгийн төсөвт уурхайгаас
орж буй орлогыг зохистой хуваарилж ашиглахад зөв менежмент шаардлагатай. ОТ
төслөөс төсөвт төлсөн орлого улсын нэгдсэн төсөвт төвлөрөх учир ОТ төслөөс орлого авч
байгаа гэдэг нэрээр аймаг, суманд хуваарилах хэмжээг бууруулах тал бий. Аймаг, сумын
удирдлагаас ОТ болон бусад төсөлтэй хамтран Засгийн газарт асуудал тавьж хөөцөлдөх
хэрэгтэй.
ОТ төслөөс сумын төсөвт оруулах татварын орлогын дийлэнх нь Ханбогд сумын төсөвт
шууд орж багахан хэсэг нь аймагт очно. Иймээс аймгийн ба сумын төсөвт орох орлогыг
бусад сумдын хооронд болон төсвийн зарлагын зүйл ангиудын хооронд хуваарилах
асуудлаар орон нутгийн эрх мэдлийг өргөтгөх хэрэгтэй болно. ОТ төслөөс оруулж буй
төсвийн орлогыг бүсийн сумдын хооронд дахин хуваарилах, орон нутгийн төсвийн
орлогоос хүртэх хувь хэмжээний талаар Ханбогд сум давуу эрх эдлэхэд хүрнэ. Гэхдээ
асуудлыг ийм байдлаар шийдэх нь бүсийн бусад сумдын хувьд Шударга биш хэрэг болох
бөгөөд ер нь ОТ төслийн нөлөөлөлд хэр өртөж байгааг нь харгалзан хуваарилах нь тэгш
байдлыг хангах болно. Үүнтэй уялдаатайгаар төсөв, татварын хуулиудад, ялангуяа
төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах
шаардлагатай.
Төсвийн орлого нэмэгдэх, түүний үр өгөөжийн талаар хүмүүс ойлголт муутай байгаагаас
бүх зүйл тэр дороо шууд өөрчлөгдөнө гэсэн хүлээлт бий болгож байна. Уурхай
ашиглалтад орохын хамт л орон нутгийн иргэдийн цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж шууд
нэмэгдэж, төрийн үйлчилгээ илт сайжрах мэтээр төслийн бүсийн сумдын иргэд ойлгодог.
Гэтэл энэхүү өөрчлөлт нь Монгол улсын хуулиар үндэсний хэмжээнд нэгдсэн журмаар
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зохицуулагдах тул өөрчлөлт тийм ч түргэн гарахгүй, иргэд хүлээсээр бухимдал үүсгэж
болох юм. Үүнтэй холбоотойгоор нөхцөл байдлын өөрчлөлттэй уялдуулан хуулийн
зохицуулалтыг түргэн шуурхай хийж байх шаардлага үүснэ. Нөгөө талаас бага төсвөөр
ажиллаж сурсан сумдын удирдлага уул уурхайн төслөөс орон нутгийн төсөвт үзүүлэх хувь
нэмрийг зохистой ашиглах чадамж дутагдаж болзошгүй. Иймд орон нутгийн удирдлагын
чадавхыг сайжруулах хэрэгцээ ч гарч болох юм. Мөн орон нутгийн удирдлагын чадавх, ил
тод байдал дутагдсанаас иргэдийн дунд уурхайгаас сумын төсөвт оруулсан татвар,
хандивыг буруу зарцуулсан талаар элдэв хардлага, үл итгэх байдал гарахыг үгүйсгэх
аргагүй. Иймд иргэдийг төсвийн орлого зарлага, ашиглалтын талаар тодорхой ойлголттой
болгох, төсвийн хуваарилалт зарцуулалтыг ил тод болгох асуудал илүү хурц тавигдах
магадлалтай.
Олон хүнийг өндөр цалин хөлстэй ажлын байраар хангаж, орон нутагт суурьшуулах нь
төслийн зүгээс орон нутгийн санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөөллийн гол хэлбэр нь
болно. Байгуулалтын үе шатнаас олборлолтын үе шатанд шилжих хэрээр ажиллагсдын
тоог нэмэгдүүлэх, ажиллагсдын дотор монгол ажиллагсдын хувийн жинг өсгөх бодлогыг
компанийн зүгээс баримтлан хэрэгжүүлнэ. Орон нутгийн бизнесийн байгууллага,
иргэдийг дэмжих зорилгоор нутгийн бизнес эрхлэгчдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, нутгийн иргэд хуулийн этгээдийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тэргүүн
ээлжид худалдан авах, давуу эрх олгох зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж болно. Түүнчлэн ОТ
төсөлд үйлчилгээ үзүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд үйл
ажиллагаа эхлэх, өргөтгөх, чадавхыг нь дээшлүүлэх тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
боломжтой.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Уул уурхайн төслөөс орон нутгийн төсөвт үзүүлэх нөлөөлөл нэмэгдэнэ гэдэг нь тодорхой
боловч төдий хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэдгийг өнөөдөр тодорхойлоход төвөгтэй юм. Энэ нь
дараах хэд хэдэн зүйлээс шалтгаалж байна. Үүнд:
1. ОТ төслийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нь дэлхийн зах зээл дээрх металлын
эрэлт хэрэгцээнээс хамаарч хэлбэлзэлтэй байна. Энэ хэлбэлзлийг дагаж ашиг орлого
тогтвортой байж чадахгүй эрсдэл бий
2. ОТ төслийн хугацаа нэлээд урт юм. Энэ хооронд Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд
нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж болох ба түүнийг урьдчилан таамаглах аргагүй
3. Төвлөрсөн ба орон нутгийн төсвийн хуваарилалт санхүүжилт, захиргааны
хуваарь, төрийн нийгэм, хөрөнгө оруулалтын бодлого зэрэг төсвийн зарцуулалттай
холбогдсон асуудлаар Монгол улсын хуульд янз бүрийн өөрчлөлтүүд орж болох ба
үүнийг урьдчилан тооцох боломж бага
Уурхай хаагдахад орон нутгийн төсвийн орлого илт багасах эрсдэлтэй. Ингэснээр уурхай
ажиллаж, орон нутгийн төсөв “баян” байх үеийн төсвийн зарлагын зарим зүйл ангийг
төсөл дууссаны дараа санхүүжүүлэх боломжгүй болно. Иймд уурхайгаас орох орлого их
байх үед нь уурхайгаас үл хамаарах бизнесийн үйл ажиллагаа, бизнесийг хөгжүүлэхэд
чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр уурхайтай хамтран ажиллахад
ихээхэн анхаарал тавих хэрэгтэй.
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9.4.1.3 Дэд бүтцийн хөгжилтэй холбоотой асуудлууд
Үнэлэмж #1: Эрчим хүч, усны хүрэлцээ/хангамж муу, найдвартай бус - Бодит
байдал ч тийм байгаа нь тодорхой. Сумын төв ба бусад суурин газруудыг эрчим хүч,
хэрэглээний усаар хангах найдвартай эх үүсвэр байхгүй, цаашдаа бий болох эсэх нь
тодорхойгүй байдалд төслийн бүсэд хамрагдаж байгаа иргэд ихээхэн санаа зовж байгаа
юм. Эрчим хүч, усан хангамж, зам тээврийн нөхцөлийг сайжруулах явдлыг орон нутгийн
хөгжлийн гол зангилгаа асуудал гэж тооцож байгаа бөгөөд эдгээрийн хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэхгүйгээр орон нутагт бизнес хөгжиж, хүн амын амьжиргаа сайжрах ирээдүй
бага. Цаашдаа уул уурхайн төслүүд хэрэглэгчдийн тоог улам нэмэгдүүлэх учир эдүгээ
байгаа эрчим хүч, усан хангамжаар хэрэглээг хангах боломжгүй гэсэн төсөөлөлтэй байна.
Үнэлэмж #2: Эрчим хүч, ус, холбооны үйлчилгээний хамрах хүрээ
хязгаарлагдмал - Үүрэн телефоны үйлчилгээний хамрах хүрээ улс орон даяар улам
өргөжиж байгаа байгаа хэдий ч төслийн бүсийн сумдад хязгаарлагдмал хэвээр байна.
Эрчим хүч, усыг хүн ам төвлөрсөн суурин газруудад хүргэхээр төлөвлөсөн нь малчид
зэрэг хөдөөгийн хүн амд хүртээмж, олдоц муутай болно. Уул уурхайн төслийн хайгуулын
үе шат эхэлснээс хойш авто хөсгийн хөдөлгөөн нэмэгдэх, осол гарах, янз бүрийн хэрэг
явдал гарах, таньж мэдэхгүй хүмүүс явах зэрэг урьд өмнө нь болж байгаагүй асуудлууд
гарах боллоо. Үүнтэй холбогдуулж яаралтай холбоо барих, хэл авалцах шаардлага аяндаа
нэмэгдэж байгааг харгалзан малчид, хөдөөгийнхөн түлхүү нутагладаг газруудад үүрэн
телефоны үйлчилгээг хүргэх талаар уурхай анхаарах шаардлагатай.
Үнэлэмж #3: Уурхай хаагдсаны дараа дэд бүтцийн ажиллагааг хангахад
зардал ихтэй болох - Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хүчин чадал, үйлчилгээ
шаардах байдлаараа ялгаатай олон төрлийн дэд бүтцүүд бий болох магадлалтай. Ялангуяа
уурхайтай холбоотой дэд бүтцүүд өндөр хүчин чадалтай, хэмжээ томтой, нэлээд газар
нутгийг хамарсан байж болох талтай. Уурхай хаагдсаны дараа эдгээр дэд бүтцийн зарим
нь огт ашиглалтгүй болох, заримынх нь хэвийн ажиллагааг үргэлжлүүлэхэд зардал их
шаардагдах зэрэг хүндрэл гарч, дааж давшгүй ачаалал орон нутагт ногдох вий гэж
төслийн бүсийн удирдлага, иргэд болгоомжилж байна.
Бодит нөлөөлөл
Одоо байгаа дэд бүтцийн ачаалал нэмэгдэж хүртээмж багасах, үйлчилгээг төслийн бүсэд
хамаарагдах сумдын хүн амын зарим хэсэг авч чадахгүй байх, уурхай хаагдсаны дараа
ашиглалтгүй юмуу ашиглалт багатай дэд бүтцүүд үлдэж орон нутгийн эдийн засагт
дарамт ирэх зэрэг нь шууд сөрөг нөлөөлөл байх юм. Төслийн өмнөх болон байгуулалтын
эхэн үед одоогийн дэд бүтцийн ачаалал нэмэгдэх бол дэд бүтцийн ашиглалттай холбоотой
эдийн засгийн ачаалал дарамт уурхай хаагдсаны дараа л гарна.
Уурхайн одоогийн болон байгуулалт, олборлолтын үе шатны зам, тээвэр, эрчим хүч, усны
хэрэглээг орон нутагт одоо байгаа эх үүсвэрээр хангаж нэгэнт чадахгүй болохоор уурхайн
үйл ажиллагаанд зориулсан дэд бүтцүүдийг шинээр зохион байгуулах нь гарцаагүй. Энэ
нөхцөлд бий болгосон дэд бүтцийг орон нутгийн ахуй, бизнес, үйлдвэрлэлийн зорилгоор
ашиглуулах асуудлыг хэрхэн зохион байгуулахаас олон зүйл шалтгаалах болж байна.
Орон нутгийнхны одоогийн төсөөллөөр зөвхөн авто зам, цахилгаан эрчим хүч, холбоо, ус
татах, түгээх байгууламж зэрэг дэд бүтцийн асуудал тавигдаж байгаа боловч нисэх
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онгоцны буудал, төмөр замыг нийтийн хэрэгцээнд ашиглуулах, хүн амын өсөлт
хэрэглээний өсөлттэй уялдуулан хот суурин газруудыг зохистой төлөвлөх, зохион
байгуулах, нийтийн үйлчилгээний төвүүд, орон нутгийн захиргааны хүчин чадлыг
бэхжүүлэх зэрэг арга хэмжээг зайлшгүй авч үзэх хэрэгтэй байгаа билээ. Орон нутагт
тулгарч байгаа эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд ОТ төслөөс зохих хувь нэмэр оруулах нь
зүйтэй.
Орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжлийн асуудалд уурхайн зүгээс оролцох дараах үндэслэл
бий. Үүнд:
1. Уурхайн шууд нөлөөгөөр төслийн бүсийн сумдын хүн ам нэмэгдэж, цөөн хүн амд
зориулагдсан одоогийн дэд бүтэц ачааллаа даахаа болих
2. Даяарчлал, иргэншил, суурьшлын нөлөөгөөр орон нутгийн хөгжил илүү өндөр
түвшинд хүрэх шаардлагатай бөгөөд үүнд орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа том
үйлдвэрийн газар зохих хувь нэмэр оруулах
3. Засгийн газартай байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд дэд бүтцийг
хөгжүүлэх, орон нутагт ашиглуулах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зэрэг болно.
Менежмент
Орон нутгийн дэд бүтцийг шийдвэрлэхэд Засгийн газар, аймаг, орон нутгийн захиргаа,
уурхайн хоѐр талын болон хэд хэдэн оролцогчдын хамтарсан менежмент чухал үүрэгтэй.
Орон нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, уурхайн үйл ажиллагаанд зориулагдсан дэд
бүтцийг орон нутагт ашиглуулах асуудлыг Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусган
хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явцад хяналт тавихын зэрэгцээ зөвхөн уул уурхайд бүх
асуудлыг хариуцуулахгүйгээр нийгмийн хөгжлийн дагуу шаардагдах дэд бүтцийг төслийн
бүсийн сумдад бий болгох, одоогийн байгааг нь өргөтгөх замаар хөгжүүлэх нь зүйтэй юм.
Засгийн газар, аймгаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндэсний болон аймгийн нийгмийн
хөгжлийн урт, богино хугацааны төлөвлөгөөнд тусгах нь зүйтэй.
Дэд бүтцийн талаар үндэсний Засгийн газар, уул уурхайн компаниудын хамтарсан үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улсын засгийн газар, ОТ төслийн хоорондын
харилцааг зохицуулах гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангах орон нутгийнхны өргөн
оролцоотой хуулийн этгээдийг бий болгож ажиллуулах зэрэг нь зохион байгуулалтын
чухал арга байж болох юм. Энэхүү гэрээнд хөрөнгө оруулагч нь уул уурхайн зориулалтаар
бий болгосон дэд бүтцээ төслийн үйл ажиллагаанд саад учруулахааргүй нөхцөлд орон
нутгийн захиргаа, иргэдэд ахуй, бизнесийн болон тусламжийн журмаар ашиглуулах үүрэг
хүлээнэ.
ОТ төсөл, Өмнөговь аймаг, ОТ төслийн бүсийн сумдын хоорондын харилцааг
зохицуулахад орон нутгийн захиргаатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, уурхайн
дэд бүтцийг ахуй, бизнесийн зориулалтаар ашиглах асуудлыг тусган хэрэгжүүлж болно.
Дээр дурьдсан гэрээ нь уурхайн нөлөөгөөр орон нутгийн дэд бүтэц хөгжинө гэсэн олон
нийтийн хүлээлтийг хангах чухал зохицуулалт болно.
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Төмөр зам, засмал зам, цахилгаан станц мэтийн томоохон барилга байгууламжийн
асуудлыг Таван толгой болон ойр орчимд нь байгаа ашигт малтмалын бусад ордуудыг
ашиглагч компаниудын хооронд хамтран ашиглах журмаар, хамтын хөрөнгө оруулалтаар
шийдвэрлэх нь зүйтэй. Үндэсний болон орон нутгийн ашиг сонирхлыг тусгахын тулд
хөрөнгө оруулалтад хамтран оролцох, хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцэл байгуулах арга
замыг сонгож болно.
Орон нутгийн захиргаа ч дотоод бололцоондоо тулгуурлан дэд бүтцийг өргөтгөх болон
шинээр бий болгож хөгжүүлэх үүрэгтэй. Энэ үүргийг хангахад уурхайн нөлөөгөөр орон
нутгийн төсвийн орлого өсөх явдал их нөлөөлөл үзүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл, орон нутаг
шаардлагатай дэд бүтцэдээ хөрөнгө оруулах санхүүгийн чадавхтай болох юм. Орон
нутгийн сумдын хөгжлийн 5-10 жилийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд уурхайтай
холбоотой дэд бүтцийн асуудлыг тусгаж байвал зохино.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Орон нутгийн дэд бүтцийн 40-50, магадгүй зуун жилийн дараах байдлыг өнөөдөр
төсөөлөхөд төвөгтэй юм. Дэд бүтцийн зарим төрлүүд уурхай болон орон нутгийн
оролцоогүйгээр бизнесийн журмаар аяндаа хөгжөөд явах ч байна. Тухайлбал, үүрэн
телефоны болон интернетийн үйлчилгээ хүн амын өсөлтийн дагуу хэний ч оролцоогүйгээр
бизнесийнхээ жамаар хөгжих магадлалтай.
Олон компанийн хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн дэд бүтцийг орон нутагт
ашиглуулах, бизнесийн бусад зориулалтаар ашиглах олон талын, магадгүй улс хоорондын
асуудал ч үүсэж болох талтай. Хүн амын төвлөрөл, мөн тэнд амьжиргааны харьцангуй
давуу байдал үүсэж болох учраас гадаадын, үндэсний болон орон нутгийн бизнесийнхэн
дэд бүтцийн ашиг орлоготой салбарт хөрөнгө оруулалт хийхийг ч үгүйсгэх аргагүй юм.
Мөн олон улсын байгууллагуудын тусламж дэмжлэг ч дэд бүтцийн салбарт орж болно.
9.4.1.4 Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний чадамж
ОТ төслийн бүсийн сумдын газар ашиглахтай холбоотой эрх болон зохицуулалтыг орон
нутгийнхан дараах байдлаар үнэлж байна.
Үнэлэмж #1: Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчид
уурхайн хэрэгцээ болон хэрэглээ ямархуу байх нь тодорхой мэдэгдэхгүй байгаад
сэтгэл хангалуун бус байна – Орон нутгаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах талаар
уурхайн баримталж байгаа одоогийн бодлого хэрэгжихгүй, тодорхой биш байгаа боловч
орон нутгийнхан өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг уурхайд нийлүүлэх сонирхол
нь улам ихсэж байна.
Үнэлэмж #2: Найдвартай нийлүүлэгч байх хүлээлт үл биелэх – Уурхай орон
нутгийнхны үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авснаар өрсөлдөөн бий болох ба
орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн тодорхой хэсэг нь уурхайн зүгээс тавигдах шаардлагыг
хангахгүй байх магадлалтай.
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Бодит нөлөөлөл
Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаагаар тус аймгийн
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн дунд уурхайд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх
томоохон хүлээлт байгааг тогтоогдсон болно. Энэ нь нэг талаар орон нутагт үйлдвэрлэсэн
бүтээгдэхүүнийг малчид, тариаланчид болон мал бүхий иргэдээс худалдан авахтай
холбоотой томоохон асуудал тулгарах нь дамжиггүй гэсэн үг юм.
Уурхай орон нутгийнхнаас бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдаж авахтай холбогдуулан хоѐр
чухал асуудлыг авч үзэх нь зүйтэй.
1. Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ тоо, чанар болон худалдан
авах хугацаа зэргийг тодорхой заасан мэдээлэл бий болгох
2. Орон нутгаас нийлүүлэх бараа бүтээгдэхүүний бодит хэмжээ, эрэлт хэрэглээний
шаардлагад хэр нийцэх, цаашид үйлдвэрлэгчид, орон нутгийн зүгээс ямар арга хэмжээ
авах талаар урьдчилсан судалгаа, тандалт хийх
ОТ төслийн тодорхойлж буйгаар орон нутгаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахтай
холбоотой тулгарч болох бэрхшээлүүд15 гэвэл дараах зүйлийг нэрлэж болох юм.
Олон зуун монголчууд ОТ төсөлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хүсэлтэй, эрмэлзэлтэй
байгааг юуны өмнө анхаарлын төвд байлгах
Бүх нийлүүлэгчдэд тэгш байдлыг хангах Рио Тинтогийн худалдан авах бодлогыг
хэрэгжүүлэх
Харилцан ашигтай байхын тулд нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах, мөн зөвлөх,
дэмжлэг үзүүлэх
Уурхайн нийлүүлэгч байх арга туршлагыг баяжуулахад үйлдвэрлэгчдийг дэмжих
Монгол нийлүүлэгчдийг уурхайтай урт хугацаанд хамтран ажиллах түнш болгон
бойжуулах
Чадварлаг нийлүүлэгч-хяналт тавигч байхад нь зориулсан сургалтын хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх
Орон нутгийнхны зүгээс уурхайд таван хошуу малын мах, сүү нийлүүлэх боломжтой гэж
ойлгож, нэлээд ихээхэн хүлээлт бий болсон байна. Үнэндээ, бэлтгэн нийлүүлэхийг хүсэж
байгаа талынхан одоогийн байдлаар бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага, хэмжээ, чанарын
талаар тодорхой ойлголтгүй шахам байгаа бөгөөд энэ асуудлаар зохих ажлууд даруй хийх
шаардлагатай байна.
Одоогийн баримжаагаар, уурхайн хэрэгцээнд үхэр, хонь, ямааны мах тодорхой
хэмжээгээр борлуулах
Малын эрүүл мэнд нэн тэргүүний асуудал боловч ОТ төслийн бүсийн сумдын
нийт малчдын зөвхөн хагас нь малын эрүүл мэнд болон мал эмнэлгийн үйлчилгээний
асуудалд сэтгэл хангалуун байдаг гэсэн судалгаа байна (ОТ төслийн бүсийн нийгэм, эдийн
засаг, байгаль орчны суурь судалгааны тайлан, 10.11-ээс үзнэ үү).
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Бүтээгдэхүүнийг анхан шатанд боловсруулах тоног төхөөрөмж гэхээр зүйл бараг
байхгүй байгаа нь чанартай бүтээгдэхүүн бэлтгэх, нийлүүлэх боломжийг хаахад хүргэж
болзошгүй, цаашдаа хамтран шийдвэрлэвэл зохих асуудал болж байгаа
Орон нутгийнхан гэрийн нөхцөлд боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ шаардлагад
нийцэхээр савладаггүй, мөн аюулгүй нөхцөлд хадгалдаггүй зэрэг нь ОТ төслийн зүгээс
тавих шаардлагыг хангахгүй байх хүчин зүйл болох талтай.
Уурхайн хэрэгцээнд орон нутгаас худалдан авах бүтээгдэхүүний хэмжээг
хангалттай байлгах үүднээс малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шаардлага
үйлдвэрлэгчдийн өмнө тавигдах
Газар тариалан эрхлэгчид уурхайн итгэлтэй нийлүүлэгч болохын тухайд маш
тааруу бэлтгэгдсэн, бүтээмж, бүтээгдэхүүний хэмжээ хангалттай бус. Дунджаар, ОТ
төслийн бүсийн нэг сум жилдээ 3.4 га–д тариалалт хийж, 21 тонн төмс, хүнсний ногоо
хураан авдаг бөгөөд үүний 80 хувь нь төмс байдаг байна (ОТ төслийн бүсийн суурь
судалгаа, Газар тариалан, 4.3-аас үзнэ үү). Орон нутгийнхан найдвартай, хэмнэлт бүхий
усалгаатай технологи нэвтрүүлж олон нэр төрлийн, ургац сайтай сорт, таримал тариалах
шаардлага бий болно.
Орон нутагт үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг худалдан
авснаар (i) орон нутгийн хүлээлтийг зөв зохицуулалттайгаар хангах, (ii) өндөр чанартай
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг хандуулж
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх хоѐр нэн чухал эерэг үр дүнд хүрнэ гэж төсөөлөхөд болно.
Уурхайн хувьд орон нутгаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авснаар тээврийн зардал
хэмнэх чухал ач холбогдолтой. Учир нь хаа сайгүй байдаг бүтээгдэхүүн, өргөн
хэрэглээний барааг Улаанбаатар хот, Хятадаас тээвэрлэхэд нэлээд хэмжээний зардал
шаардагддаг нь нэгэнт ойлгомжтой билээ.
Орон нутгаас худалдан авалт хийх нь хөдөө аж ахуй болон хүнс үйлдвэрлэлийн технологи,
чанарын асуудалд алсдаа шууд эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ. ОТ төслийн бүсийн бүх сумдад
ЖДҮ-ийг дэмжих, ялангуяа хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь
ОТ төслийн томоохон зорилт юм. Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ шаардлага
хангасан байхын тулд орчин үеийн бүтээмжтэй технологид тулгуурласан боловсруулах
жижиг үйлдвэр байгуулах боломжийн талаар орон нутгийнхан эртнээс бодож байхад
илүүдэхгүй.
Орон нутгийн нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид уурхайд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
явцад маркетингийн орчин, үйл ажиллагааны онцлог зэргээс хамааран өргөн хүрээнд
хамтран ажиллах шаардлага гарна гэсэн найдлага байна. Энэ нь, магадгүй орон нутгийн
үйлдвэрлэгчдийн биеэ даасан холбоо, борлуулалтын бүлэг, эсвэл томоохон хоршилт бий
болгоход дөхөм үзүүлэхийг үгүйсгэх аргагүй юм.
Мал аж ахуй, газар тариалан болон бусад үйлчилгээ уурхайд нийлүүлж орлого олох
асуудал Өмнөговь аймгийнхны хувьд шинэлэг зүйл юм. Орон нутгаас бүтээгдэхүүн, ажил
үйлчилгээ худалдан авч эхэлбэл түүнийг нь уурхайгаас хэрэгжүүлж буй тусгай бодлого,
арга хэмжээ гэж хүмүүст тусахаар хандах, зохион байгуулахад уурхай анхаарах нь зүйтэй.
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Орон нутгаас хүнс болон үйлчилгээг худалдан авах нь дотоодын зах зээлд өрсөлдөөнийг
бий болгоход ихээхэн түлхэц болно гэж төсөөлөгдөж байгаа. Бүтээгдэхүүн худалдах
болон үйлчилгээ нийлүүлж зах зээлээс ашиг хүртэх гэсэн хүлээлтийн цар хүрээ зөвхөн
орон нутгийнхнаар зогсохгүй, гадны бизнес эрхлэгчдийн дунд өндөр байна. Тиймээс
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч болгон нийлүүлэгч байж хараахан чадахгүй юм.
Орон нутгийн төр захиргаанаас үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчидтэйгээ болон ОТ
төсөлтэй хамтран ажиллаж зах зээлээ хамгаалахгүй бол гаднаас бизнес эрхлэгчид олноор
орж ирэн олдсон боломжоо нүд ирмэхийн зуур алдахад хүргэж болох юм.
Өнөөгийн бодит байдал болох ариун цэврийн шаардлага хангахгүй хээрийн нөхцөлд
гүйцэтгэдэг мал нядалгаа, мөн гэрийн нөхцөлд бүтээгдэхүүн боловсруулдаг зэргийг
хурдан хугацаанд орчин үеийн технологи, техникээр солих нь боломжгүй зүйл гэдэг нь
ойлгомжтой билээ. Уурхайнхан энэ байдлыг уламжлагдаж ирсэн бэлчээрийн мал аж ахуйн
нийтлэг тогтолцоотой холбоотой гэдгийг ойлгож, хүлээцтэй хандах шаардлагатай юм.
Менежмент
Орон нутгаас хийх худалдан авалт ОТ төслийн Уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөөнд
тусгагдсан зарчим, бусад уурхайн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй нарийн нягт уялдаатай
хэрэгжих учиртай. Одоогийн байдлаар, зарим уурхай худалдан авалтын өөрийн болон
бусадтайгаа уялдуулан зохицуулсан бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулаагүй байна. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд шинэ технологи нэвтрүүлж
менежментийн чадавхыг бэхжүүлж чадвал орон нутгийн худалдан авалтын нөлөөллийг
зохистой менежментээр зохицуулах боломжтой. Уурхайн худалдан авалтын журам, эхлэх
хугацаа гэх мэт гол асуудлууд тодорхойгүй байгаа нь орон нутгийн үйлдвэрлэгчид
харилцан зөвшилцөлд хүрч чадахгүй, хариу арга хэмжээ шуурхай авах боломжийг тэдэнд
олгохгүй байгаа юм. Орон нутгаас худалдан авалт хийх бодлогоо орон нутгийнханд
нээлттэй болгох нь хоѐр талын ашиг сонирхолд нийцсэн арга хэмжээ болж чадна.
Орон нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг идэвхжүүлэн, хөхиүлэн дэмжихийн
тулд бизнесийн тогтвортой түншлэл тогтоох шаардлагатай болно. ОТ төслөөс түншлэл
хөгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө боловсруулж, ОТ төслийн орон нутгийн худалдан
авалтын урт хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийнхантай бүх уурхайнууд
хамтран ажиллах стратегиа энэ хүрээнд тодорхойлох нь зүйтэй гэж зөвлөж байна.
Энэ төлөвлөгөөний гол шаардлагууд нь:
Уурхайн зүгээс тавих шаардлагад нийцэх бараа, бүтээгдэхүүн гаргалтыг тоо,
чанарын хувьд хангах чадавхыг сургалт болон тэргүүн туршлага нэвтрүүлэх замаар улам
бэхжүүлэх
Бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг баталгаатай болгохын тулд мал аж ахуй ба газар
тариалангийн үйлдвэрлэлийн улирлын чанарыг даван туулах
Орон нутагт ариун цэвэр болон аюулгүй байдлын шаардлага хангасан
бүтээгдэхүүн боловсруулах технологи нэвтрүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих
Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, хадгалалтын орчин үеийн технологи
нэвтрүүлэх
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Харилцан итгэлцэл бүхий тогтвортой түншлэлийг бэхжүүлэх
ОТ төслийн бүсэд зохион байгуулсан олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалт, семинар дээр ОТ
төсөл орон нутгаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авалтыг сайжруулахад чухал үүрэгтэй
бөгөөд уурхай зөвхөн худалдан авагч байгаад зогсохгүй мөн урамшуулагч байх ѐстой гэж
тэмдэглэжээ.
Тус семинараас гаргасан гол зөвлөмжүүд нь:
Тодорхой үе шат бүхий, аажмаар шууд гэрээгээр нийлүүлэх зарчимд шилжих
худалдан авалтын нөхцөлүүдийг санал болгох
Төрөл бүрийн, орон нутагт хэрэгжих боломжтой, жишээ нь нийлүүлэлтийн
урьдчилсан гэрээ гэх мэт борлуулалтын хэлбэрийг нэвтрүүлэх
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэхэд хүү багатай урт хугацааны зээлийн дэмжлэг үзүүлэх
Хамтарсан борлуулалт болон бүлэгт суурилсан маркетингийн үйл ажиллагааг
урамшуулан дэмжих
Технологи нутагшуулах, төлөвшүүлэх үйл ажиллагаанд тусламж үзүүлэх
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Орон нутгаас хийх худалдан авалтын тухайд уурхайн үзүүлэх нөлөөлөл ерөнхийдөө эерэг
шинж төлөвтэй байх болно. Орон нутгийнханд өгөөжтэй энэ нөлөөллийг улам
нэмэгдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авалтаа хүрээний хувьд
өргөжүүлж бүсийн бус сумдыг тодорхой хэмжээгээр хамруулах, улмаар аймгийн
хэмжээнд хэрэгжих үйл ажиллагааг санаачлах бололцоотой юм.
Орон нутгаас худалдан авалт хийх бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд орон
нутгийн хөгжлийн стратеги, хөтөлбөр, тухайлбал, Өмнөговь аймгийн хөдөө аж ахуйг
2005-2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөртэй уялдуулсан зохицуулсан арга хэмжээ
хэрэгжүүлж ОТ төслийн үлдэгдэл нөлөөллийг улам баяжуулах боломжийг чадварлаг
ашиглах хэрэгтэй.
9.4.2 Хүн амын өсөлт
Хүн амын тоо, шилжилт, соѐлын асуудалд үзүүлэх уул уурхайн нөлөөлөл нь нийгэмд
үзүүлж буй анхан шатны нөлөөллүүд юм. Энэ хэсэгт хүн ам, бүтэц, хүйсийн байдал, гэр
бүлийн бүтцэд үзүүлэх ОТ төслийн нөлөөллүүдийг авч үзлээ. Хүн амд үзүүлэх эдгээр
нөлөөллийг ОТ төслийн хэрэгжилтийн эхний үе шатнаас анхаарах учиртай юм.
Орон нутгийнхны үнэлэмж
Үнэлэмж #1: Аймаг, сум, хотуудаас шилжин ирэх хөдөлгөөн – Уурхай руу
чиглэсэн хүн амын шилжих хөдөлгөөн бол анхаарал татах асуудлын нэг мөн. ОТ төсөл нь
бусад аймаг, хотууд болон гадаадаас ирэх шууд болон шууд бус ажил эрхлэгч хүн амын
(тэдний гэр бүл) шилжих хөдөлгөөнийг бий болгох магадлал өндөр бөгөөд энэ нь хүн
амын өсөлт, тэр дундаа хөдөлмөрийн насны хүн амын өсөлтөд эерэгээр нөлөөлөх болно.
Үнэлэмж #2: Хүйсийн тэнцвэртэй бус байдал – ОТ төсөл нь хүйсийн сонголт
бүхий шууд болон шууд бус ажил эрхлэлтийг бий болгоно. Ийм учраас эрэгтэйчүүдэд
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ажиллах боломж илүү олгосон ажлын байрны өсөлтөөс хамаарч төслийн бүсийн хүн амын
хүйсийн харьцаа аажмаар өөрчлөгдөх хандлагатай байна. Энэ талаар судалгаанд
оролцогчид асуудал дэвшүүлж, ярилцсан бөгөөд уул уурхайд эмэгтэйчүүдийн ажил
эрхлэлт хязгаарлагдмал байдаг тухай нэлээд онцлон тэмдэглэсэн болно.
Үнэлэмж #3: Гэр бүлийн тогтворгүй байдал - ОТ төслийн үйл ажиллагааны
улмаас хүн амын суурьшлын хэв маягт өөрчлөлт орох бөгөөд гэр бүлтэй эрэгтэйчүүдийн
ажил эрхлэлтийн хэв маягтай холбоотойгоор гэр бүлд нөлөөлөл гарах болно.
Бодит нөлөөлөл
ОТ төсөл бүсийн хүн амын өсөлтийг түргэсгэх болно. Орон нутгийнхны үзэж байгаагаар
Ханбогд болон түүнийг тойрсон сумдад хүн ам шилжин ирэх хөдөлгөөн нэмэгдэж, хүн
амын төвлөрөл ихсэх ажээ. Бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчид ОТ төслийн бүс нутагт
шилжин ирэх гол шалтгаан бол ОТ төслийн ажил эрхлэлтийн боломж, түүнийг ашиглахыг
зорьсон хүмүүсийн шийдэл болохоос хүмүүсийн амьдралын хэв маягийн өөрчлөлт биш
гэдгийг хэлж байсан юм.
ОТ ба бусад төслийн нөлөөллөөр хүн амын өсөлт явагдах, ялангуяа хөдөлмөрийн насны
хүн амын тоо төслийн бүс нутагт нэмэгдэх магадлалтай. Үүний үр дүнд хүн амын насны
бүтцэд өөрчлөлт орох бөгөөд улмаар эдийн засгийн бүтээмжид чухал нөлөө үзүүлэх
болно.
Хүн амын энэхүү өсөлт нь ОТ төслийн шууд болон шууд бус нөлөөлөл даруй мөн бөгөөд
үр дагаврын хувь эерэг ба сөрөг аль аль нь байх болно. Энэхүү нөлөөлөл ОТ төслийн бүс
нутгийг бүхэлд нь хамрах ба төслийн байгуулалтын болон олборлолтын үе шатанд илүү
мэдрэгдэнэ.
Байгуулалтын үеийн ажиллах хүчний шилжилттэй холбоотойгоор ОТ төсөл 3000-5000
(гадаад болон дотоодын нийт) ажиллагсдын тодорхой хэсгийг төслийн бус газраас авахаар
төлөвлөж байна. Байгуулалтын үе шатны хэрэгжих/үргэлжлэх хугацаа нь харьцангуй
богино байх тул (ОТ төслийн тооцоолсноор 3-4 жил) ажиллагсдыг кемп16 хэлбэрээр
байршуулах ажээ.
Олборлолтын үе шатанд 3000 ажилчдыг ОТ төслийн бүс нутаг болон төслийн бус бусад
нутгаас авах болно. Олборлолтын үе шат урт хугацааны (бараг 40-өөс дээш жил) туршид
үргэлжлэх тул эдгээр ажилчдыг гэр бүлтэйгээ шилжин ирэхийг цаагуураа дэмжих болно17.
Ажил хайж шилжин ирэх хүмүүсийн тоог нарийвчлан тооцож гаргах нь үнэхээр түвэгтэй
билээ. ОТ төслийн бүсэд ажил хайгчид олноор ирэх магадлал эдүгээ тодорхой болоод
байгаа асуудал.
Төслийн хаалтын үе шатанд хүн амын тоо аяндаа буурах бөгөөд энэ нь төслийн үйл
ажиллагаа, ажлын байрууд хаагдахтай холбоотой явагдана.
Хүн амын өсөлттэй холбоотой эерэг нөлөөлөл:
16
17

Оюу Толгой, Ажиллагсдын байршил, орон сууцны асуудал, 2007 оны 11 дүгээр сар
Оюу Толгой: Шилжилт хөдөлгөөний эрсдэлийн үнэлгээ, АММИ, РТ, 2007 оны 10 дугаар сар
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1. Эдийн засгийн болон хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлэх
2. Орон нутгийн зах зээл өргөжиж, тэлэх
Дээрх эерэг нөлөөллөөс гадна дараах тулгамдсан асуудлыг бий болгож болох талтай.
1. Нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтэц, төрийн үйлчилгээний ачаалал нэмэгдэх
2. Орон сууцны хангамжид нөлөөлөх
3. Орон нутгийн иргэд болон гаднаас ирэгчдийн хооронд зөрчил гарах
Үйлдвэрлэлийн бусад салбартай харьцуулахад уул уурхайн салбар нь эмэгтэйчүүдэд
зориулсан ажлын байраар харьцангуй хомс байдаг. Уламжлал талаас авч үзэхэд,
эмэгтэйчүүд уул уурхайн олборлолт, хайгуулын үйл ажиллагаанд бага оролцдог.
Томоохон уурхайд эмэгтэйчүүдэд зориулсан, албан ѐсны ажлын байр гэвэл удирдлага,
цэвэрлэгээ үйлчилгээ, аюулгүй байдал, хоолны газрын ажлууд юм. Энэхүү хандлага ОТ
төслийн үед мөн ажиглагдах болно. Ийм ч учраас төслийн нөлөөний үр дүнд жендэрийн
тэнцвэртэй бус байдал бий болох талтай, энэ нь төслийн сөрөг, шууд нөлөөлөл байдлаар
төслийн байгуулалтын болон олборлолтын үе шатанд илүү ажиглагдах магадлал
төсөөлөгдөж байна.
Жендэрийн тэнцвэртэй байдал алдагдахтай холбогдон дараах тулгамдсан асуудал гарч
болох талтай.
1. Нөхөн үржхүйн эрүүл мэндтэй холбоотой тухайлбал, үр хөндөлт, БЗДХ-ын
тархалт нэмэгдэх
2. Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийн түвшин буурах
Гэр бүлийн тогтвор суурьшил, сайн сайхан байдалд шууд, сөрөг нөлөөлж болзошгүй.
Энэхүү нөлөөлөл ОТ төсөл ажиллагсдыг хэрхэн байршуулах, ажил, амралтыг зохицуулах,
ажлын ээлжийн хэлбэр зэргээс хамаарах юм.
Нэг талаас, ОТ төслийн хүрээнд бий болох эрэгтэйчүүдийн шууд болон шууд бус ажил
эрхлэлт нь гэр бүлийн сайн сайхан байдал болон тэдний хүүхдүүдэд сөрөг үр дагавартай
байж магадгүй. Ажиллагсад гэрээсээ хол байж ганцаардах, ард үлдсэн гэр бүлийнхэндээ
санаа зовох, гэрээсээ хол байж байгаад ирэхэд гэр бүлийн гишүүд нь хөндийрсөн, үл
тоомсорлох байдлаар хүлээн авах зэрэг хандлага гарч болзошгүй бөгөөд гэр бүлээсээ хол
амьдарснаар гэр бүл салах тохиолдол гарч магадгүй.
Нөгөө талаас, ард нь үлдэж буй гэр бүлийн гишүүдийн хувьд байдал сайнгүй байх тал бий.
Зарим тохиолдолд, тухайлбал, эцэг эх нь ажиллахаар явсан хүүхдүүд сурлага, хүмүүжлээр
доголдох, эцэг эхээсээ хол байснаар сэтгэл зүйн гутралд орох, анхаарал халамж
суларснаар ийм байдал гарч болох юм.
Энэхүү нөлөөлөл төслийн бүх үе шатанд, ялангуяа олборлолтын болон хаалтын үе шатанд
гарч болох юм. Үүний дүнд дараах тулгамдсан асуудал үүсэж магадгүй.
1. Нөхөн үржхүйн эрүүл мэндтэй холбоотой тухайлбал, үр хөндөлт, БЗДХ-ын
тархалт зэрэг асуудал – Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзнэ.
2. Хүүхдийн сурлага, хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлөх
3. Гэр бүл салсан, тусгаарласан буюу ганц бие эцэг эхчүүд нэмэгдэх
88

Менежмент
ОТ төсөл болон сумын захиргаа хамтран хүн амын шилжин ирэх урсгалыг зохицуулахад
чиглэсэн арга хэмжээг орон нутгийн хөгжлийн асуудалтай уялдуулсан байдлаар орон
нутгийн хөгжлийн асуудлаарх хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжүүлэхийг зөвлөж
байна. Мөн бусад байгууллагын тухайлбал, цагдаа, эрүүл мэнд, боловсролын асуудал
хариуцсан байгууллагын удирдлагууд үүнд анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Ажиллагсдыг
байршуулах орон сууцны хангамжийн асуудал ихээхэн чухал бөгөөд энэ нь тухайн орон
нутгийн иргэдэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлхүйц байж болохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
Дэд бүтцийн ачаалал ихсэхтэй холбоотойгоор нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах
шаардлагатай болж мэднэ. Орон нутгийн захиргаа энэхүү асуудлыг дангаар шийдэж
чадахгүй тул боломжтой бол ОТ төслөөс хамтран ажиллах нь зүйтэй. Тодорхой хугацаанд
дэд бүтэц ачаалалтай байх ба аажимдаа ачаалал нь багасах хандлагатай байгааг
төлөвлөлтөд заавал анхаарах хэрэгтэй.
Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болох ажлын байранд орон нутгийн иргэдийн
оролцоог нэмэгдүүлэхэд ОТ төслөөс анхаарах, үүний тулд ОТ төслийн бүсийн иргэдийг
ажлын байраар хангах,үндэсний ажиллах хүчний оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн арга
хэмжээ бүхий “Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөө”-г нутгийн иргэдийг илүү дэмжсэн, тэдэнд
чиглэсэн байдлаар боловсруулах нь зүйтэй.
ОТ төслийн бүс хүн амын түр зуурын шилжин ирэх хөдөлгөөний гол талбар болох болно.
Иймд Өмнөговь аймгийн (Ханбогд сумын) хэмжээнд хүн амын шилжин ирэх болон түр
оршин суух асуудлыг зохицуулах эрх зүйн зохицуулалтын журмыг аймгийн (Ханбогд
сумын) Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь аймаг,
орон нутгийн иргэний бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн ажиллах, бүртгэл
мэдээлэл цаг хугацаандаа гарах боломжийг олгоно.
Жендэрт үзүүлэх нөлөөлөл (ялангуяа эмэгтэйчүүдэд илүү нөлөөлөх)-ийг эмэгтэйчүүдэд
ажил эрхлэх боломж олгох байдлаар бодлогын хүрээнд зохицуулах хэрэгтэй. ОТ төслийн
Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих асуудлыг
оруулснаар үүнийг шийдэх боломж бий. Түүнчлэн эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой
үйлчилгээний ажлууд тухайлбал, хоолны газар, ресторан, жижиг дэлгүүр, мухлаг
ажиллуулах эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, орлого олох боломжтой болно.
ОТ төсөл шууд болон шууд бус ажил эрхлэлтийг бий болгох бөгөөд үүний дүнд гэр
бүлтэй болон гэр бүлгүй хүмүүс олноор төслийн бус бүсээс шилжиж ирнэ. Тэгэхээр ОТ
төсөл “Гэр бүлд ээлтэй” ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулан
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Энэхүү хөтөлбөртөө гэр бүлийн гишүүдийг ажлаар хангах, гэр
бүл-ажил гэсэн тэнцвэржилтийг хангасан асуудлыг багтааж өгөх хэрэгтэй. Гаднаас
ирэгчдийг ажлын байраар хангахаас илүүтэйгээр орон нутгийн иргэдийг дэмжих арга
хэмжээг түлхүү оруулж өгөх нь зүйтэй болов уу.
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9.4.3 Ажил эрхлэлт
Орон нутгийнхны үнэлэмж
Үнэлэмж #1: Орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлт – ОТ төсөл ажил эрхлэлтийг
нэмэгдүүлнэ. Айвенхоу Майнз компани Монгол иргэдийн ажил эрхлэлтийг өндөр
түвшинд хүргэх, тогтвортой барихыг зорьж байгаа бөгөөд олборлолтын 5 дахь жилээс
ажилчдын 90 хувийг монгол ажилчид байхаар төлөвлөж байна. Уурхайд ажил эрхлэхээс
гадна орон нутгийн иргэдийн хувьд уурхай болон хүн ам төвлөрсөн газруудад
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэх зэргээр шууд бус ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ.
Үнэлэмж #2: Мэргэжлийн сургалтын боломж - АММИ мэргэжлийн сургалт
явуулах сургалтын орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Компанийн зүгээс
сургалтын систем, үе шатуудыг төлөвлөж байгаа бөгөөд олборлолтын шатанд ажиллах
мэргэжлийн хүмүүсийг бэлтгэхэд доод тал нь 3 жилийн хугацаа шаардлагатай гэж үзэж
байгаа.
Үнэлэмж #3: Гадаадынхны ажил эрхлэлт - ОТ уурхайн ажлын эхлэлийн үе
шатанд гадны болон монголын мэргэжилтнүүдийн баг ажиллана. Гадны мэргэжилтнүүд
нь удирдлагын түвшинд ажиллах мэргэшсэн хүмүүс байна. Мөн мэргэжлийн сургалт
явуулах, олборлолтын эхний шатанд монгол ажилчдыг олборлох үйл ажиллагаанд
сургахад туслах гадны мэргэжилтнүүд бас ажиллана.
Бодит нөлөөлөл
ОТ төсөл хэрэгжсэнээр олон тооны ажлын байр шинээр бий болно. Ажил эрхлэлт нь
шууд, эерэг нөлөөлөл үзүүлэх бөгөөд төслийн байгуулалт, олборлолтын үе шатыг
хамарна. Төслийн үр дүн нь төслийн бүсэд шууд нөлөөлөл, төслийн бус бүсэд шууд бус
нөлөөлөл, түүнчлэн монгол улс болон бусад улс орнуудад ч нөлөө үзүүлэх юм.
ОТ төслөөр бий болох ажил эрхлэлт нь шууд болон шууд бүс нөлөөллийн хүрээг хамарна.
АММИ Монгол иргэдийн ажил эрхлэлтийг хамгийн өндөр түвшинд хүргэх зорилттой.
Ханбогд сумын 2500 орчим иргэдийн 10 хувь нь АММИ-ийн үндсэн болон гэрээт ажилчид
байх ба тэдний гэр бүлийн гишүүдийг ажилд авах зарчим баримтална. Ер нь ОТ төслийн
бүсийн сумдын иргэдийн ажил эрхлэлт уурхайн хөгжилтэй холбоотой бий болох шууд бус
ажил эрхлэлтээс ихээхэн хамааралтай байх юм.
Орон нутгийн иргэдийн дунд уурхайг даган үйлчилгээний салбар хөгжих, орон нутгийн
иргэд уурхайд болон хүн ам төвлөрсөн суурингуудад бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зэргээр
шууд бус ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлттэй байна. Энэ нь малчид мах, сүү (сүүний
ферм ажиллуулах) нийлүүлэхээс авахуулаад машин засвар (уурхайн машин техник
засварлах)-ын жижиг цех байгуулах хүртэлх шууд бус ажил эрхлэлтийн эх үүсвэрүүдийг
хамруулж болохоор байна.
ОТ төслийн байгуулалтын үе шатанд 3000-5000, олборлолтын үе шатанд 2500-3000
ажиллагсад шаардлагатай. Монгол улсад боловсролын түвшин ихэнх барууны орнуудтай
харьцуулж болохуйц буюу хүн амын бичиг үсэгт тайлагдалтын түвшин, бүрэн дунд
боловсрол эзэмшсэний дараа техник мэргэжлийн болон дээд боловсролд суралцдаг хувь
өндөр. Гэсэн хэдий ч ОТ төсөлд ажиллах техникийн болон мэргэжлийн ур чадвартай
90

боловсон хүчин дутмаг байна. АММИ компани мэргэжлийн сургалт явуулах сургалтын
орчин, таатай нөхцөл бүрдүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Компанийн зүгээс сургалтын систем,
үе шатыг төлөвлөж байгаа бөгөөд олборлолтын үе шатанд ажиллах мэргэжлийн
ажиллагсдыг бэлтгэхэд доод тал нь 3 жилийн хугацаа шаардлагатай гэж үзэж байгаа.
Зөвхөн мэргэжлийн сургалт явуулснаар орон нутгийн иргэд ОТ төсөлд ажиллах ур
чадвартай болох юм.
Олборлолтын эхний үед ажиллах ажиллах хүчний тоог дараах хүснэгтэд харууллаа.
Хүснэгт 9.3: Ажиллах хүчний тооцоо
Жил
1
4
8
12

Олборлолтын эхний үе
Гадаадын
Нийт ажилчид
мэргэжилтний тоо
120
1112
109
1160
44
1181
26
1174

Эх үүсвэр: Оюу Толгой төсөл, Уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөө, бүлэг 2 – Үндэсний ба бүсийн
асуудлууд

ОТ төслийн ажил эрхлэлтээс дараах эерэг үр дүн бий болно. Үүнд:
Ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ. Орон нутгийн иргэдийн хувьд ажлын байр нэмэгдэнэ
гэсэн хүлээлт ажилгүйдлийн түвшин өндөр, ажлын байр бага, ядуурал их байгаа үед
олдож буй нэн чухал боломж, эерэг үр дагавар хүлээсэн нийгмийн үзэгдэл юм.
Өрхийн орлого нэмэгдэнэ. OT төслийн хүрээнд бий болох ажил эрхлэлт нь эдийн
засгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, улмаар төсөлд хамрагдсан өрхийн орлого нэмэгдэнэ.
Шууд бус ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ. Уурхайг даган үйлчилгээний салбар хөгжих,
орон нутгийн иргэд уурхайд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зэргээр шууд бус ажил эрхлэлт
нэмэгдэнэ.
Орон нутгийн иргэдийн мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ. Гадаадын
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдсанаар
монголчууд, монгол ажиллагсдын ур чадвар, мэргэжил мэдлэг нь дээшилнэ.
Хэдийгээр ОТ төслийн ажил эрхлэлтийн эерэг нөлөөлөл олон байх авч шууд бус, сөрөг үр
дагавар гарч болох юм. Үүнд:
Орон нутгийн зарим иргэд уурхайд ажилд эрхэлж чадахгүй байж болно. Орон
нутгийн иргэд ажлын байр олноор бий болно гэсэн хүлээлттэй байгаа. Ханбогд сумаас
одоогоор ОТ төсөлд ажилд орохоор 400-аад хүн бүртгүүлснээс ОТ төслийн албанд 5, ОТ
төслийн туслан гүйцэтгэгч үйлчилгээний CSI компанид 100-аад хүн галч, үйлчлэгч,
цэвэрлэгч, тогооч зэрэг үйлчилгээний ажил хийж байна. Орон нутгийн иргэдийн ихэнх нь
өөрсдийгөө ур чадвар, мэргэжлийн хувьд уурхайн ажилд зарим талаараа гологдох байх
гэж үзэж байгаа бол тэд хийж чадах ажлаа л хийж байгаа гэж үзэх хүмүүс ч байна. ОТ
төслийн ажил эрхлэлтийн бодлого, сургалт явуулах стратеги нь ил тод, шударга зарчмаар
хэрэгжинэ. Гадны мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах болон сургалтад хамрагдсанаар
монгол ажилчид тэдний түвшинд хүрч ажиллах юм.
Орон нутгийн иргэд болон гадныхны хооронд үл ойлголцол гарч болох талтай.
Ажил эрхлэлт, хүн амын өсөлт, төслөөс үр ашиг хүртэх боломж, нөлөөллийн тэгш бус
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боломжийг бий болно. Түүнчлэн орон нутгийнхан болон гадныхны дунд шашин шүтлэг,
хэл, орлого зэрэг ялгаатай байдлууд гарна. ОТ төслийн олон нийтийн харилцаа нь
харилцан ойлголцох, хамтран ажиллах, итгэлцэх, урт хугацааны хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэхэд оршино. Иймд олон нийттэй харилцах маш сайн удирдлага, менежменттэй
байх нь ОТ төслийн үйл ажиллагаанд чухал шаардлагатай. Орон нутгийн иргэд
мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт англи хэлний хичээлийг оруулж, гадны
мэргэжилтнүүдтэй харилцан ойлголцож, хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал
гэж үзэж байна.
Ажил эрхлэлтийн оролцооны түвшинд жендэрийн ялгаа гарна. Уурхайд
эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт давамгайлах хандлагатай байгаа учир эмэгтэйчүүдийн хувьд
ажил эрхлэх боломж хязгаарлагдмал байх тал харагдаж байна. ОТ төслийн ажиллагсад,
тэдний гэр бүлийнхний тодорхой хэсэг нь ОТ төсөлд ажлын байраар хангагдана. ОТ
төслийн ажил эрхлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эмэгтэй ажилчид авахыг
дэмжиж байгаа нь жендэрийн ялгааг бууруулах гол нөхцөл байх юм.
Менежмент
АММИ-ийн Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөө нь ажил эрхлэлттэй холбоотой эерэг
нөлөөллийг хамгийн өндөр түвшинд байлгах, гарч болох сөрөг нөлөөг багасгахад
чиглэгдэх учиртай. ОТ төсөлд ажиллах ур чадвар дутмаг байгаа учраас төсөлд орон
нутгийн иргэдийг оролцуулахын тулд тусгайлсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж
хэрэгжүүлэх нь чухал юм.
ОТ төслийн сургалтын стратегид Өмнөговь аймгийн хүн амын дунд ажиллах хүчний
байршил, хүчний ур чадварын судалгаа явуулах, энэ үндсэн дээр сургалтын хэрэгцээг
тодорхойлж, улмаар ОТ төслийн сургалтын стратеги, сургалтын хөтөлбөрт шаардлагатай
мэдээллийг олж авах талаар тусгагдсан нь хамгийн зөв хандлага мөн гэж үзэж байна.
Төслийн зүгээс сургалтын систем, сургалтын үе шатуудыг төлөвлөж байгаа бөгөөд
олборлолтод ажиллах мэргэжлийн хүмүүсийг бэлтгэхэд доод тал нь 3 жилийн хугацаа
шаардлагатай гэж үзсэн байна. Мэргэжлийн сургалт явуулснаар орон нутгийн иргэд ОТ
төсөлд ажиллах ур чадвартай болох юм.
ОТ төсөлд ажиллах шаардлагыг хангах ур чадвартай монгол ажилчдыг бэлтгэх тогтвортой, урт
хугацааны сургалтын хөтөлбөр боловсруулахын тулд сургалтын төвүүд, институцууд, төв ба
орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах хэрэгтэй. Сургалтын стратегийг
хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн оролцоо, засгийн газрын дэмжлэгийг авах, хамтран ажиллах нь
чухал.
Ер нь ОТ төсөл сургалтын системийг боловсруулахад тэргүүлэх үүрэгтэй ажиллах нь
зүйтэй бөгөөд сургалтын орчин болон багш нарыг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах
хэрэгтэй. Уул уурхайн орчин үеийн арга, эрдэс баялгийн хөгжил, олон улсын туршлагыг
орон нутгийн иргэдэд ойлгуулах, сургалт явуулахдаа үндэсний онцлогийг тусгаж
монголын хөрсөн дээр буулгахад анхаарах нь чухал.
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Үлдэгдэл нөлөөлөл
Ажлын байр олноор бий болно гэсэн өндөр хүлээлт орон нутгийн иргэд төдийгүй
удирдлагын түвшинд өндөр байгаа билээ. Ажлын байр бий болох нь ажилгүйдлийн
түвшинг цаашид бууруулахад эерэгээр нөлөөлнө. Харин ажлын байрыг хадгалах асуудал
орон нутгийнхан ба уурхайн өмнө тулгарах нэн төвөгтэй зорилт юм.
Орон нутгийн иргэдийн дунд уурхайг дагасан үйлчилгээний салбар хөгжих, орон
нутгийн иргэд уурхайд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зэргээр шууд бус ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ
гэсэн хүлээлт байна. Хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүн, бусад үйлчилгээг нутгийн
иргэдээс авахыг хичээх хэрэгтэй байна. Хэрэв ингэж чадвал өрхийн орлогын эх үүсвэр,
орлогын түвшин нэмэгдэх боломжтой. Өнөөгийн байдлаар баталгаатай хүнс авах бодлого
барьж Улаанбаатараас хангалтаа хийж байна. Орон нутгийн иргэд өөрсдийн хүнсний
бүтээгдэхүүнээ борлуулах сонирхолтой байгаа бөгөөд төслийн хэрэгцээг одооноос
судалж, бэлтгэж эхлэхийг хүсэж байна.
Орон нутгийн иргэд өөрсдийгөө ур чадвар, мэргэжлийн хувьд уурхайн ажилд ямар
нэг байдлаар тэнцэхгүй байх тал бий гэж ил тодоор үзэж байна. Тэд хэрэгцээт ажлын
байрны талаар мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа ба ОТ төслөөс хэрэгцээт ажлын байрны
жагсаалтыг гаргаж, орон нутгийн залуучуудаас мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэж эхлэх
хэрэгтэй гэж үзэж байна.
Орон нутгийн иргэд гэр бүлийн гишүүдийнхээ хамтаар ОТ төсөлд ажиллахыг
хүсэж байна. Гэхдээ уурхайн ажил хүнд хүчир, биеийн хүч шаардсан байдаг тул
эмэгтэйчүүд ажилд орох боломж хязгаарлагдмал гэдгийг анхааралдаа авч ОТ төслийн
ажил эрхлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эмэгтэй ажилчид авахыг дэмжиж байгаа
нь нэн сайшаалтай бодлого юм.
Өрхийн орлогод ажил эрхлэлтийн үзүүлэх нөлөөллийг тооцоход хэцүү ч
тухайлбал, уурхайд ажил эрхэлснээр орлого нэмэгдэх эерэг нөлөөтэй нь тодорхой юм.
Дүгнэж хэлэхэд ОТ төслөөр бий болох ажил эрхлэлт нь эерэг, урт хугацааны, ач
холбогдолтой нөлөөлөл үзүүлэхээр байна. Нутгийн иргэдийн шууд болон шууд бус ажил
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхээр зорьж байна. Ажил эрхлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
амжилттай хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн иргэдийг мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх
сургалтын хөтөлбөр чухал үүрэгтэй.
9.4.4 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Орон нутгийнхны үнэлэмж
Үнэлэмж #1: Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүрээ, хүртээмжийг бууруулна Хүн амын нягтшрал, шилжин ирэлт нэмэгдэх үйл явц нь эрүүл мэндийн одоогийн
чадавхаас илүү үйлчилгээг шаардах болно.
Үнэлэмж #2: Эпидиомологийн өөрчлөлт гарч хүн амын бүлгүүдийн дунд
өвчлөлт, нас баралтын ялгаа бий болно
Үнэлэмж #3: НҮЭМ-ийн хүртээмж болон ГБТ-ийн
үйлчилгээ, чанарт
нөлөөлнө.
Үнэлэмж #4: Хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх орчны нөлөөлөл өөрчлөгдөнө Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдэх, ундны ус багасах, дуу чимээ, доргилт,
тоосжилт болон агаарын бохирдолт нэмэгдэх зэрэг нь тулгамдсан асуудал болно.
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Үнэлэмж #5: Хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлнө - Хүн амын өсөлт
нэмэгдсэнээр хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэж, чанар, аюулгүй байдал хурцаар
тавигдана.
Бодит нөлөөлөл
Төсөл хэрэгжсэнээр хүн ам, ажиллагсдын тоо нэмэгдэж энэ нь эрүүл мэндийн
байгууллагын чадавх, үйлчилгээний хүртээмж, хамрах хүрээнд нөлөөлж магадгүй байна.
Түүнчлэн, хүн амын нягтшрал, шилжин ирэлтээс шалтгаалан эрүүл мэндийн
үйлчилгээний хүртээмж багасах магадлалтай. Эрүүл мэндийн байгууллагууд ачааллаа
даахгүйд хүрч, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, боловсон хүчний асуудалд илүү
хүндрэл гарна. Ялангуяа, Ханбогд суманд ачаалал хамгийн ихээр нэмэгдэх төлөв харагдаж
байгаа бөгөөд ОТ төслийн бүсийн сумдын эмнэлэгт энэ асуудал тулгарна.
Сумын эмнэлгийн үйл ажиллагааны улсын стандартаар баг бүрт бага эмч ажиллах ѐстой18.
ОТ төслийн орчмын хөдөөгийн 4 сумын хэмжээнд багийн бага эмчийн стандарт
хангагдахгүй байна. 2007 оны байдлаар Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций сумд стандартаас
тус бүр 1 бага эмч дутуу, харин Ханбогд сум стандартын доод хэмжээнд байна. Аймгийн
хэмжээгээр бага эмчийн стандарт хангалт 79.2 хувьтай байна19.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг шинээр баригдсан хэдий ч зориулалтын бус, тасгийн төрөл
дутагдалтай, нарийн мэргэжлийн эмч, тодруулбал, гэмтэл, эх барих, эмэгтэйчүүд,
мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, харшлын эмч болон оношилгооны мэргэжилтэн
дутагдалтай байна. ОТ төсөл хэрэгжсэнээр орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн
тусламж шууд буурахгүй ч үйлчилгээний чанарт нэлээд ноцтой нөлөөлөхөөр байна.
Тодруулбал, олон хүнд үйлчилгээ үзүүлснээр норм, норматив нэмэгдэхээс гадна түр
оршин суугчид, харъяаллын бус хүн ам нэмэгдсэнээр эрүүл мэндийн яаралтай болон анхан
шатны тусламж, үйлчилгээ авахад хүндрэл бэрхшээл илүү тулгарч болзошгүй.
Хүн амын нягтшрал нэмэгдсэнээр халдварт болон халдварт бус өвчний шалтгаан
өөрчлөгдөхөөр байна. Ялангуяа осол гэмтэл, зүрх судас, тоосжилтоос үүдэлтэй амьсгалын
замын өвчин нэмэгдэнэ.
2007 оны байдлаар ОТ төслийн 5 суманд бүртгэгдсэн амбулаторийн тэргүүлэх 5 өвчнийг
авч үзвэл: нэгдүгээрт, амьсгалын тогтолцооны өвчин, хоѐрдугаарт, хоол шингээх эрхтний
өвчин, гуравдугаарт, шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин, дөрөвдүгээрт, цусны эргэлтийн
өвчин, тавдугаарт, арьс ба халимны өвчин орж байна20.
ОТ төсөл хэрэгжсэнээр уг төслийн бүсэд нөхөн үржхүйн насны хүн ам нэмэгдэж, НҮЭМийн төвүүд, ГБТ-ийн кабинетын үйлчилгээний чанарт өөрчлөлт гарна гэж үзэж байна.
Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн статистикийн сүүлийн 3 жилийн (2005-2007)
мэдээллээс харахад тэмбүү Манлай суманд (2007 он байдлаар 10000 хүн ам тутамд 4), заг
хүйтэн Цогтцэций (2007 он байдлаар 10000 хүн ам тутамд 9.4) болон Ханбогд сумдад
18
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(2007 он байдлаар 10000 хүн ам тутамд 3.4), трихомониаз Манлай суманд (2007 он
байдлаар 10000 хүн ам тутамд 16.2 байсан ба энэ нь 2005 онтой харьцуулахад
ойролцоогоор 4 дахин өссөн) тус тус нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн, Даланзадгад суманд
зонхилон тохиолддог бэлгийн замын халдварт дээрх өвчнүүд бүгд өсжээ21. Үүнийг
шилжин ирэлтийн шалтгаанаар болон олон залуу ажиллагсдыг тодорхой хугацаанд гэр
бүлээс нь хол байршуулсантай холбон тайлбарлаж байна. Түүнчлэн шилжин ирсэн
ажиллах хүчин нэмэгдэхийн хэрээр (хүн ам өснө) БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын эрсдэлтэй
бүлгийн хүн ам, тодруулбал, биеэ үнэлэгчид гарч ирэх магадлал өндөр болж байна. Мөн
Хятадаас ажиллаж буй иргэд эрүүл мэндийн үзлэгт хаана ч хамрагддаггүй нь энэ төрлийн
өвчлөл тархах бас нэг нөхцөлийг бүрдүүлж болох юм. Цаашилбал, гэр бүлээс гадуурх
харилцаанаас үүдэн үр хөндөлт хийлгэх эмэгтэйчүүдийн тоо нэмэгдэж, улмаар эхийн
эндэгдэл, үргүйдэл зэрэг сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврууд гарч болох юм.
Бэлгийн замаар дамжих халдвар төдийгүй бусад халдварт өвчний тархалт нэмэгдэж
байгааг орон нутгийн эмч нар тархалтын дэгдэлтийн давтамжтай (2005-2007 онд ихэссэн)
холбон тайлбарласныг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу.
Анхаарал татаж буй нэг асуудал бол шилжин ирж ажиллагсад говийн уур амьсгалд дасан
зохицох чадвар дутагдсанаас цусны даралт ихсэх, хэт ядрах, нойр хоолны дэглэм алдагдах
зэрэг өвчлөл нэмэгдэж магадгүй байгаа явдал юм.
Орлого багатай өрхөд төрөлт нэмэгдэх хандлага Өмнөговь аймагт ажиглагдаж байна.
Сүүлийн 5 жилд гажиг хөгжилтэй хүүхдийн тоо ч нэмэгдсэн байна. Үүнээс үүдэн
халамжийн үйлчилгээнээс хүртэгсдийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байна. Халамжийн
үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй, ядуу зүдүү байдлаас болон хоол хүнсний дутагдалтай
эхээс төрөх хүүхдийн өвчлөл, эндэгдэл нэмэгдэхийг үгүйсгэхгүй.
Өнгөрсөн хугацаанд ОТ төслөөс орон нутгийн хүн амын эрүүл мэндийн үйлчилгээ,
чанарыг сайжруулах талаар багагүй ажлууд хийгдсэнийг энд дурьдах нь зүйтэй. Үүнд:
Сүүлийн таван жилд (2004-2009) 23 эмч нарт зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөр
хэрэгжиж байна. Одоогийн байдлаар 11 суманд эдгээр эмч нарын 14 нь ажиллаж байна.
Энэ үйл ажиллагаанд зориулж 37.7 сая төгрөг зарцуулаад байна.
Хөдөөгийн сумдад эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх кабинет байгуулах төсөл 20062008 онд хэрэгжүүлсэн. Энэ төсөлд 12 сум хамрагдаж 300,000 ам. долларыг зарцуулсан.
Ханбогд суманд шүдний эмнэлэг байгуулжээ.
Аймаг болон сумдаар эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадал, үйлчилгээний
хүрээ, хүн амын эрүүл мэндийн байдалд суурь судалгаа хийсэн.
Төсөл хэрэгжсэнээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, тоосжилт, агаарын бохирдолт, орчны
дуу чимээ, доргилт нэмэгдэж, ундны цэвэр усны чанар, хомсдол тулгамдсан асуудал болж
ОТ төслийн бүсийн хүн амын амьдрах орчны чанарыг доройтуулах магадлал өндөр байна.
MNS 900:2007 “Ундны ус - Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавигдах хяналт” стандарттай
харьцуулахад Цогтцэций сумын 67, 85, 86, 90 дугаартай уст цэгээс авсан дээж эрдэсжилт
21
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өндөртэй, стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1.5-3 дахин их, 86 дугаартай дээж дэх
хлорид ион, сульфат ионы хэмжээ стандартад заагдсан агуулгаас 1.5-3 дахин өндөр байна.
Ханбогд сумын 14, 16, 21, 27 дугаартай уст цэгээс авсан дээж эрдэсжилт өндөртэй,
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1.7-2.5 дахин их, хатуулгын хувьд 14, 16 дугаар цэг
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1.5 дахин их, хлорид ион, сульфат ионы хэмжээ стандартад
заагдсан агуулгаас 2.5-3 дахин өндөр агуулгатай байна. Баян-Овоо сумын 8, 15, 17, 18, 21
дугаартай уст цэгээс авсан дээж эрдэсжилт өндөртэй, стандартын зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс 1.4-5.6 дахин их, хатуулгын хувьд 17 дугаар цэг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1.4
дахин их, хлорид ион, сульфат ионы хувьд 8, 17, 18, 21 дүгээр цэг стандартад заагдсан
агуулгаас 1.2-2 дахин өндөр, 15 дугаар цэг сульфат ионы хувьд 6.5 дахин өндөр агуулгатай
байна22.
Аймгийн хэмжээнд усны хатуулаг ихээс болж бөөрний өвчлөлт нэмэгдсэн байна. Гэтэл ус
зөөлрүүлэх төхөөрөмж байхгүй, усны чанар, нөөц, усны элементүүд хэрхэн, яаж
өөрчлөгдөж байгааг тооцсон судалгаа харьцангуй бага хийгджээ. Ялангуяа, ОТ төслийн
бүсэд ундны цэвэр усны эх үүсвэр уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулснаар хэрхэн өөрчлөгдөх,
тааламжгүй нөлөөлөх эсэхэд хийсэн иж бүрэн үнэлгээ өнөөг хүртэл байхгүй байгаагаас
иргэд ууж буй усныхаа чанарт эргэлзсээр байна.
Хавсарсан нөлөөллийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн олон компанийн давхар
нөлөөллөөс үүдсэн тоосжилт орон нутагт хамгийн их тулгамдсан асуудал болж байна.
ОТ төслийн бүсэд ажиллагсад, орон нутгийн иргэдийн дунд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
байдлын хууль дүрмийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байна. Энэ нь аваар осол гарах
үндсэн шалтгаан болж байгаа төдийгүй сүүлийн жилүүдэд автозамын осол, аваар
нэмэгдсэн байна.
ОТ төслийн зүгээс өнгөрсөн хугацаанд хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх орчны нөлөөллийн
чиглэлээр аймгийн хэмжээнд болон сумдаар эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадал,
үйлчилгээний хүрээ, хүн амын эрүүл мэндийн байдалд суурь судалгаа 2007 онд Ханбогд
сумын усны судалгаа, Гүний хоолойн орчмын малчин өрхийн дунд усны судалгаа тус тус
хийгджээ.
Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын албаны мэдээлж байгаагаар хүнсний эрүүл
ахуй, аюулгүй байдлын хууль тогтоомж, журмыг зөрчих явдал нэмэгдэх хандлагатай
байгаа ба хүнсний бүтээгдэхүүнд тавьж буй хяналт сул, бохирдолт их, баталгаагүй байна.
Тухайлбал, хүнсний бүтээгдэхүүнтэй харьцагчдын хувийн эрүүл мэнд, ариун цэвэр,
ажлын байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, аюулгүй байдал муу, зах зээл,
борлуулалтад буруу хадгалсан, хугацаа дууссан, чанаргүй бүтээгдэхүүн оруулах зөрчлүүд
хамгийн түгээмэл гардаг байна. 2007 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд Мэргэжлийн
хяналтын албанаас нийт 3476 байгууллага, аж ахуйн нэгж салбар хувь хүнд шалгалт хийж,
1567,2 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хураан авч устгажээ23.

22
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Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, 2008. www.umnugovi.mn вэйб хуудас
Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын алба, 2008
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ОТ төслийн бүсэд хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, хамгаалалт сул, эрчим хүчний
тогтмол эх үүсвэр байхгүйгээр хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах горим алдагдаж байна. Гол
нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг гаднаас импортолж байгаа боловч дотооддоо
лаборатори байхгүйгээс хяналтгүй байна. Түүнчлэн, хүнсний ногоо, малын гаралтай
хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зоорь, агуулах байхгүй, түргэвчилсэн үнэлгээ, шинжилгээ
хийдэг багаж, тоног төхөөрөмж дутагдаж байна. Гэтэл ОТ төсөл өргөжсөнөөр (хүн ам
өсөж) хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэх учраас энэ асуудлыг зохистой аргаар
шийдвэрлэх шаардлага өндөр байна.
Менежмент
ОТ төслийн бүсийн сумдын эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчилгээний хүчин чадал,
үйлчилгээний хүрээ, чанарыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хамгаалах,
зорилтот бүлгийн хүн амд чиглэсэн НҮЭМ (ХДХВ/ДОХ-ын асуудал ороод)-ийн төсөл,
хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ сумдын ЗДТГ, ОТ төсөлтэй хамтран, нутгийн
иргэд, олон нийтийн үүсгэл санаачилга, оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулах нь
зүйтэй.
ОТ төсөл хэрэгжихтэй холбоотойгоор Засгийн газар, аймаг/сумын ЗДТГ, ОТ төслөөс
дараах ажлуудыг нэн тэргүүнд хийхийг чухал хэмээн үзэж байна. Үүнд:
Засгийн газраас:
Хүн амын тооны өсөлттэй уялдуулан эрүүл мэндийн төсвийн хуваарилалтыг
зохистой болгох, түр оршин суугчид нэмэгдэхтэй холбогдуулан эрүүл мэндийн төсвийг
уян хатан байлгах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
“Зүүн сумдын сум дундын эмнэлэг, эмчилгээ, оношилгооны төв” байгуулж,
чадварлаг эмч, эмнэлгийн боловсон хүчнийг татах эдийн засгийн урамшуулал, хөшүүрэг
бий болгох
Хүн амын анхан шатны бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулснаар эрүүл мэндийн
яаралтай болон анхан шатны тусламж, үйлчилгээг байнгын болон түр оршин суугчид,
эмзэг бүлгийн хүн амд жигд хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр болон бусад төсөл, хөтөлбөрийн үйл
ажиллагааг бие даасан байдлаар хэрэгжүүлэх
Гадаадаас ирэх ажиллагсдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулсны
дараа ажиллах зөвшөөрөл олгодог журам бий болгох, хэрэгжилтэд орон нутгийн зүгээс
хяналт тавих
Зүүн сумдын дундын эмнэлэг, эмчилгээ, оношилгооны төв байгуулах тохиолдолд түүнд
шаардлагатай зарим техник, тоног төхөөрөмжийг бэлтгэхэд ОТ төслөөс санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх шаардлага урган гарч болохоор байна.
ОТ төслийн зүгээс:
ОТ төслөөс ажиллагсдыг гэр бүлээрээ ажиллаж, амьдрах боломж, нөхцөлийг
бүрдүүлэх талаар техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулахдаа анхаарах
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Эмч, эмнэлгийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, дахин сургах, нарийн мэргэшүүлэх
сургалтад хөрөнгө оруулалт хийх. Ялангуяа, эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн сургах,
суурьшуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд онцгойлон анхаарах
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд болон сумдын ГБТ-ийн
кабинетад ОТ төслөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломж бий. Дотоод, гадаадын
залуучуудын бэлгийн зан үйлийг өөрчлөх зорилгоор НҮЭМ/БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын
мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг
шинжилгээнд тогтмол хамруулахад анхаарах шаардлагатай. Дээрх үйл ажиллагаанд
малчин залуучууд нэг томоохон зорилтот бүлэг байхыг анхаарах хэрэгтэй юм.
Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн бүх компаниуд хамтарч
тоосжилтыг багасгах, ундны усны хүртээмж, чанарыг сайжруулах, дуу чимээ, доргилтыг
багасгах төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэхдээ хавсарсан
нөлөөллийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй бусад компаниудтай хамтран ажиллах
замаар санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх боломж байна (Ус, агаарын чанар,
тоосжилттой холбоотой авах арга хэмжээг энэхүү тайлангийн “Орчны нөлөөллийг
бууруулах нийгэм, эдийн засгийн асуудлууд” хэсгээс үзнэ үү).
Уурхайн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллыг сайжруулахын тулд ажиллагсад, орон
нутгийн иргэд, малчдын дунд сургалт, сурталчилгаа тогтмол явуулах, техник, тоног
төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавих, жолооч нарт зориулсан түр
амрах, эрүүл мэндийн үзлэгийн цэг (ялангуяа, хавсарсан нөлөөллийн бүсэд) байгуулахад
ОТ төсөл Засгийн газартай хамтран ажиллах хэрэгтэй байна.
Жижиг уул уурхайн орчимд химийн бодис, үйлдвэрлэлээс үүсэж болох хүн амын эрүүл
мэндэд нөлөөлдөг химийн бодист тавих хяналтыг сайжруулахад Засгийн газар онцгой
анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. Ялангуяа, хууль бусаар алт олборлож буй газарт
тавих хяналтыг эрчимжүүлэх хэрэгтэй юм.
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хянах тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга
хэмжээ төлөвлөж хэрэгжүүлэх шаардлага бий.
Зарим сумдад хүнсний бүтээгдэхүүний чанарт хяналт, шинжилгээ хийх лаборатори
байгуулах, мэргэжлийн ажилтнаар хангах, зөвлөмж, удирдамжаар хангах шаардлага зүй
ѐсоор тавигдаж байна. ОТ төслийн бүсэд хүнсний бүтээгдэхүүн найдвартай хадгалах байр,
тоног төхөөрөмж хэрэгцээтэй байна.
Хүнсний бүтээгдэхүүнийг найдвартай хадгалах агуулах, байр барихад ОТ төслөөс нутгийн
иргэдийн санал санаачилгыг дэмжих замаар хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд оролцох нь зүйтэй.
Хүнсний ногооны эрэлт, хэрэгцээг хангах зорилгоор техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах,
сургалт зохион байгуулахад ОТ төслөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх чухал хувь нэмэр
болно. Эмч, эмнэлгийн бусад ажилтнуудад зориулсан сургалт, давтан сургалт зохион
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байгуулахад хөрөнгө оруулалт хийх, хөдөө орон нутагт эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн
сургах, суурьшуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ОТ төсөл оролцох боломжтой юм.
9.4.5

Боловсрол

Орон нутгийнхны үнэлэмж. Орон нутгийнхны төсөөлөл, үнэлэмжийг судласан дүнг
нэгтгэж, ОТ төсөл хэрэгжсэнээр ОТ төслийн бүс дэх боловсролын салбарт ямар бодит
нөлөөллүүд гарч болохыг төсөөлсөн болно.
ОТ төслийн боловсролын салбар дахь нөлөөллийн талаарх олон нийтийн төсөөлөл,
үнэлэмж дараах үндсэн 4 асуудлын хүрээнд төвлөрч байна. Үүнд:
Нөлөөлөл #1: Боловсрол олгох байгууллагын хүчин чадал, материаллаг бааз
сайжрах – ОТ төслийн бүс дэх сургууль, цэцэрлэгийн ачаалал сүүлийн жилүүдэд
нэмэгдэж хүчин чадлаа хэтрүүлэн ажиллаж байгаа нь суурь судалгаагаар тогтоогдсон
болно. Залуу гэр бүл ОТ болон Таван толгой уурхайд ажиллах зорилгоор төслийн бүсэд
шилжин ирсэнтэй холбоотойгоор ойрын жилүүдэд сургуульд элсэх хүүхдийн тоо
нэмэгдэх төлөвтэй байгааг сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнууд дурьдаж байв.
Сургуулийн ачаалал нэмэгдэхтэй зэрэгцээд сурагчдын дотуур байрны ачаалал ч мөн адил
нэмэгдэх болно. Дээр дурьдсан нөхцөл байдал боловсролын байгууллагын хүчин чадал,
материаллаг баазыг нь цаашид сайжруулах шаардлагатайг харуулж байна.
Нөлөөлөл #2: Хүн амын боловсролын түвшин - ОТ төсөл орон нутгаас
мэргэжилтэй боловсон хүчин авч ажиллуулах сонирхолтой байгаа боловч ОТ төслийн
бүсийн хүн амын боловсролын түвшин Өмнөговь аймгийн дунджаас доогуур, тодруулбал,
ОТ төслийн бүсийн судалгаанд хамрагдсан 10 ба түүнээс дээш насны нийт хүн амын 25
хувь нь бага, 34 хувь нь суурь, 19 хувь нь бүрэн дунд, 4 хувь нь техник мэргэжлийн, 7 хувь
нь дээд боловсролтой, харин 11 хувь нь огт боловсролгүй байв24. Энэ нь ОТ, Таван толгой
зэрэг уул уурхайн компанид шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон хүчин төслийн бүсэд
огт хангалтгүй байгааг харуулж байна.
Нөлөөлөл #3: Сургууль завсардалт - Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн
харилцаанд шилжсэн шилжилтийн эхэн үетэй харьцуулахад сүүлийн жилүүдэд сургууль
завсардалт хот, хөдөөд харьцангуй багасаж, арилсан гэж болно. Өмнөговь аймагт эрүүл
мэндийн шалтгаантай цөөн тооны хүүхдүүд арга байдлын улмаас сургууль завсардсан
мэдээтэй байна. Орон нутгийн иргэд болон холбогдох албаны хүмүүсийн дунд ОТ төсөл
хэрэгжсэнээр сургууль завсардалтын түвшин одоогийнхоос нэмэгдэж болзошгүй хэмээн
таамаглаж байна.
Нөлөөлөл #4: Мэргэжилтэй багшлах боловсон хүчний хүрэлцээ, хангамж
болон багшийн хөгжил - Цэцэрлэг, сургуульд багшлах боловсон хүчин дутагдалтай, нэг
багш 2 ба түүнээс олон төрлийн хичээл (зарим нь мэргэжлийн бус хичээл) зааж байгаагаас
гадна ажиллаж байгаа багш нарын багагүй хувийг мэргэжлийн бус багш нар эзэлж байгаа
нь суурь судалгаагаар тогтоогдсон билээ. Багшлах боловсон хүчин ийнхүү дутагдалтай
байгаагийн зэрэгцээ багш нар ОТ төсөлд боломжийн цалинтай ажил олдвол ажлаасаа
гарах сонирхол нэлээд байгааг олон нийтийн төлөөлөл нотолж байгаа юм.
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Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, 2008
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Бодит нөлөөлөл
Сургууль, цэцэрлэгийн үйлчилгээ, хүчин чадал, материаллаг баазад нэмэлт ачаалал
үзүүлэх бодит нөлөөлөл гарахад ажил эрж ирэх хүн амын шилжих хөдөлгөөн нэмэгдэх гол
шалтгаан болох юм. Төслийн бүс рүү чиглэсэн хүн амын шилжин хөдөлгөөн нь ОТ төсөл
хэрэгжиж эхэлснээр ажлын байр нээлттэй болох үйл явцтай эн зэрэгцэж гарч эхлэх учраас
шууд сөрөг нөлөөлөл болно. ОТ төслийн хувьд Манлай, Баян-Овоо, Ханбогд гэсэн
уурхайн орчмын 3 суманд ажиллах хүчнийхээ талыг байршуулж, бусдыг нь томилолтоор
ажиллуулах буюу ажиллах хүчийг хагас суурьшлын байдалтай зохион байгуулах
төлөвлөгөөтэй25 байгаа учраас уг нөлөөлөл нь төслийн бүсийг бүхэлд нь хамарч илрэх
магадлалтай. Хугацааны хувьд байгуулалтын үе шатанд илүү их эрчимтэй нэмэгдэж,
олборлолтын үе шатанд шилжин ирэлт харьцангуй буурч тогтворжих хандлагатай.
Хэдийгээр шилжин ирэлт нэмэгдэх боловч ганц бие залуучуудын шилжилт зонхилох
боловч нийт шилжин ирэлтийн дор хаяж 5 хувь нь гэр бүлийн шинж чанартай (сургууль,
цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй гэр бүл, залуу хосууд) байна гэж тооцвол нөлөөлөх байдал
нь дунд зэрэг, нөлөөлөл илрэх магадлал нь өндөр байх юм.
Мэргэжлийн болон дээд боловсролтой хүний нэмэгдэх бодит нөлөөг дараах шалтгааны
улмаас гарч болзошгүй гэж тодорхойллоо. Үүнд:
Мэргэжилтэй боловсон хүчний шилжин ирэлт нэмэгдэх
Нутгийн залуучууд уул уурхайн чиглэлээр мэргэжлийн чиг баримжаатай болох
сонирхол нэмэгдэх
Өмнөговь аймгийн МСҮТ уул уурхайн салбарт шаардлагатай мэргэжлийн анги
шинээр үүсгэж, мэргэжилтэн бэлтгэх эсвэл орон нутагт ШУТИС-ийн салбар сургууль
байгуулагдах
ОТ төслийн зүгээс ажилчдаа сургаж бэлтгэх арга хэмжээ санаачлах зэрэг болно.
Эдгээр шалтгаан нь бүгд ОТ төсөл болон бусад уул уурхайн компанийн үйл ажиллагаатай
шууд хамааралтай учраас шууд нөлөөлөл болж байна. Аймгийн дундажтай харьцуулахад
хүн амын боловсролын түвшин нь доогуур байгаа төслийн бүсэд өндөр боловсролтой
боловсон хүчин нэмэгдэх нь мэдээж эерэг нөлөөлөл болно. Мэргэжлийн болон дээд
боловсролтой хүний тоо төслийн байгуулалтын үе шатанд эрчимтэй нэмэгдэж,
олборлолтын үе шатанд илүү нарийн мэргэшсэн чадварлаг боловсон хүчний тоо бага зэрэг
нэмэгдэх ба төсөл хаагдах үед нэгэнт оруулсан оюуны хөрөнгө оруулалт нь төслийн бүсэд
үлдэж буй эерэг нөлөөлөл хэвээр хадгалагдах боломжтой. ОТ төсөлд хэрэгцээтэй ажлын
байр хязгаарлагдмал учир нөлөөлөх хүрээ нь дунд зэрэг, харин илрэх магадлал нь өндөр
байна.
ОТ төсөл хэрэгжиж эхэлбэл төслийн үйл ажиллагаанаас шууд хамааралгүй боловч
завсрын хүчин зүйлээр дамжин илэрч болзошгүй хэд хэдэн нөлөөлөл байна.
ОТ төсөл хэрэгжсэнээр сургууль завсардалтын түвшин нэмэгдэж болзошгүй байна. Энэ нь
дараах шалтгаанаас үүдэн гарч болно. Үүнд:
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ОТ төслийн нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний олон нийтийн хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл,
Ханбогд сум, 2009
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ОТ төсөлд ажил эрхлэхээр шилжиж байгаа хүмүүсийн ар гэрт үлдэж буй хүүхдэдээ
тавих хараа хяналт суларсны улмаас хүүхдүүд нь сургууль завсардах
Малчин өрхийн хүүхдүүд мал аж ахуйд ажиллах хүч дутагдсаны улмаас мал аж
ахуй дээр гарах
Ядуу өрхийн хүүхдүүд айлд хөлсөөр мал маллах
Шилжилт хөдөлгөөнд оролцсон хүүхдүүдийн хувьд сургуулийн шилжүүлгээ
хийлгэхгүй, мэдээлэл дутмаг байх зэрэг болно.
Сургууль завсардалтын түвшин нэмэгдэж болзошгүй нөхцөл байдал ОТ төслийн бүсэд
гарч болно. Хугацааны хувьд ОТ төслийн байгуулалтын болон олборлолтын үе шатанд
гарах магадлалтай. Энэ сөрөг нөлөөлөлд төдийлөн олон хүн хамрагдахгүй учраас
нөлөөлөх хүрээ нь бага, магадлал нь дунд зэрэг байх болно.
ОТ төсөлтэй холбоотойгоор гарч болох өөр шууд бус сөрөг нөлөөлөл нь мэргэжилтэй
багшлах боловсон хүчний хүрэлцээ хангамж буурах явдал болно. Ийм сөрөг нөлөөлөл
гарах эхний шалтгаан нь сургууль, цэцэрлэгийн багш нар уул уурхайн компанид
боломжийн цалинтай ажилд орох сонирхол, нөгөө нь хүүхдийн шилжих хөдөлгөөний
улмаас цөөн сурагчтай үлдэж буй сургуулиудын төсөв мөнгө хүрэлцэхгүй байх явдал
болно. Уг нөлөөлөл нь ОТ төслийн бүсийг бүхэлд нь хамарч болох бөгөөд байгуулалтын
болон олборлолтын үе шатанд илэрнэ. Үндсэн ажлаа солих сонирхолтой багш төдийлөн
олон гарахгүй гэж тооцвол нөлөөллийн хамрах хүрээ нь бага, харин илэрч гарах магадлал
нь дунд зэрэг.
Шилжих хөдөлгөөний улмаас олон сурагчтай болсон сургуулийн төсөв нь нэмэгдэж
улмаар мэргэжлийн багшийн орон тоог хангалттай түвшинд хүргэх боломж нь нээгдэх
юм. Энэ нь шууд бус эерэг нөлөөлөл болох ба ОТ төслийн бүсэд гарах магадлал нь илүү
байна. Нөлөөлөх эрчим ба илрэх магадлал нь дунд зэрэг байх юм. Энэхүү эерэг нөлөөлөл
нь ОТ төслийн байгуулалтын үе шатанд эрчимтэй нэмэгдэж, олборлолтын үе шатанд бага
зэрэг буурна.
Менежмент
Дээр дурьдсан шууд нөлөөлөл нь боловсролын салбарын хөгжил, үйл ажиллагаатай
холбоотой учир сөрөг нөлөөллийг нь бууруулах талаар орон нутгийн удирдлагын зүгээс
голлон анхаарах шаардлагатай. Боловсрол олгох байгууллагын үйлчилгээ, хүчин чадал,
материаллаг баазад ОТ төслөөс ирэх ачааллыг бууруулах асуудлыг өөрийн үйл
ажиллагаанд хамаарал багатай гэх юм уу бусад шалтгаанаар үл тоомсорлох нь зохисгүй.
Ер нь сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг сайжруулах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
талаар орон нутгаас ямар нэгэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй байваас энэ нь эргээд
иргэдийн дунд төсөл хэрэгжсэнээр бий болсон сөрөг нөлөөлөл болж харагдах учир ОТ
төслийн зүгээс анхаарч, орон нутгийн зүгээс авах арга хэмжээг дэмжиж, санхүүгийн
туслалцаа үзүүлэхэд хамтран ажиллахыг санал болгож байна.
Харин мэргэжилтэй, дээд боловсролтой хүн амын тоо нэмэгдэх эерэг нөлөөллийг улам
дэмжихийн тулд ОТ төсөлд шаардагдах ажлын байрны талаар хүмүүст танилцуулга,
сурталчилгаа хийж өөрсдийгөө бэлтгэх бололцоог олгох арга хэмжээг эртнээс авч
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хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Түүнчлэн орон нутагт мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх
МСҮТ-ийг дэмжих, их дээд сургуулийн салбар байгуулах асуудлаар орон нутагтай
хамтран ажиллах асуудлыг ажиллах хүчний бодлогодоо тусгайлан тодотгож өгвөл уг
нөлөөллийг дэмжих боломжтой болно. ОТ төслийн зүгээс хэрэгжүүлсэн болон одоо
хэрэгжүүлж байгаа Англи хэлний ба Оюутанд зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөр нь
боловсролын салбарт анхаарч, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний эхлэл юм. Боловсролын
салбарыг дэмжих бодлого, үйл ажиллагааныхаа хамрах хүрээ, хэлбэр, хүртээмжийг
өргөжүүлэх нь чухал
ОТ төслөөс “Гэр бүлд ээлтэй” ажиллах хүчний бодлого баримталснаар эцэг, эхийн
хүүхдэдээ тавих анхаарлыг ажлын шалтгаанаар сулрахаас сэргийлэх боломжтой. Харин
иргэдийн зүгээс хүүхдүүддээ тавих анхаарлаа сулруулахгүй байх, шилжилт хөдөлгөөнөө
зохих ѐсоор бүртгүүлж байх нь сургууль завсардалтыг бүртгэл, мэдээллийн дутагдалтай
байдлын улмаас нэмэгдүүлж харагдуулахаас сэргийлэх юм. Төрийн бус байгууллагууд
сургууль завсардах эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдтэй тулж ажиллах, зөвлөгөө өгөх үйл
ажиллагаа явуулж болно.
Аймаг, сумын удирдлагаас орон нутагт ажиллах сургууль, цэцэрлэгийн багшийг дэмжих
хөтөлбөр, багшийн орон сууц, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, багш нарыг чадваржуулах
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ОТ төсөл хамтран ажиллаж, дэмжлэг авахад санаачилга гаргах нь
зүйтэй.
Цөөн сурагчтай сургуулиудад төсөв хүндэрч болзошгүй асуудлыг шийдвэрлэх талаар
БСШУЯ-наас нэгдсэн бодлого баримтлах шаардлага амьдралаас урган гарч байна.
9.4.6 Соёлын өв
Орон нутгийнхны үнэлэмж. Үндэсний төдийгүй дэлхий дахины соѐлын өвийн салшгүй
хэсэг болсон археологийн ба палеонтологийн объект, үнэт зүйлсээр баялаг гэдгээрээ
олноо мэдэгдэх болсон аймгийн нэг нь Өмнөговь аймаг юм. Ийм ч учраас нутгийнхан
түүх соѐлын үнэт зүйлсэд сөрөг нөлөөлөл учрах бий хэмээн сэтгэл зовниж, соѐлын өвийг
хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээсэй хэмээн санал бодлоо
илэрхийлж байгаа юм.
Соѐлын өвийн зүйлсийг биет ба биет бус гэж ангилан орон нутгийнхны үнэлэмжийг
товчооллоо.
Үнэлэмж #1: Археологи, палеонтологи, түүхийн хөдлөх биет дурсгал
олдворуудыг хууль бусаар малтах, тонох явдал нэмэгдэх - Соѐлын өвийн хууль
тогтоомж, орон нутгийн захиргааны бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд зарим арга хэмжээ
авч байгаа боловч өнөөдөр бүрэн таслан зогсоож чадаагүй байгаа соѐлын өвийн зүйлсийг
хууль бусаар ухаж хөндөх, тонож сүйтгэх явдал төслийн бүсэд шилжилт хөдөлгөөн ихсэн,
хүн ам нэмэгдэх үед улам тэлэх магадлал өндөр юм. Учир нь археологи, палеонтологийн
дурсгалыг зарж борлуулдаг этгээдүүд зохион байгуулалтад орсон, үнэ нь өсөж байгаа нь
уугуул ба явуулын хүмүүс нэмэлт орлого олох зорилгоор хууль бусаар малтаж тонох
явдал буурахгүй байх магадлалтай.
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Үнэлэмж #2: Орон нутгийн уламжлалт соѐл өөрчлөгдөх – Олон аймаг, сумаас
хүмүүс ирж уурхайд ажилласнаар нутаг орны шүтлэг тахилга, цээрийн зан заншлыг үл
дагах, санаандгүй үйлдлээр үл хүндэтгэх явдал гарах талтай. Ийм байдал тухайн нутгийн
зан заншил яваандаа өөрчлөхөд хүргэдэг, соѐлын ухамсар, адилсалд зарим өөрчлөлт орох,
энэ нь соѐлын нэгдмэл/онцлог чанарыг сулруулах боломжтой.
Үнэлэмж #3: Соѐлын өвийг хадгалах, хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа
сайжрах – Өмнөх нийгмийн үед устгагдсан сүм, дуган, овоо зэргийг сэргээх зэргээр уул
уурхайн төслөөс нийгэм, соѐлын өвийг хамгаалах, шинэ олдвороор баяжуулах арга хэмжээ
хэрэгжүүлнэ гэсэн олон түмний хүлээлт байна. Мөн соѐлын өвийг хадгалах, хамгаалах
менежментийг сайжруулах шаардлагатай гэж орон нутгийнхан үзэж байна.
Үнэлэмж #4: Шашны байгууллага, үйл ажиллагаа нэмэгдэх - Хүн амын
өсөлтийг дагаж шашны байгууллагууд энэ бүс нутагт үйл ажиллагаагаа өргөтгөн
явуулахыг эрмэлзэх магадлалтай бөгөөд энэ нь шашин хоорондын зөрчил зэрэг нийгмийн
сөрөг үзэгдлийг дагуулж болзошгүй гэсэн болгоомжлол байна.
Бодит нөлөөлөл
ОТ төсөөс соѐлын өвд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзэхдээ биет, биет бус, шилжүүлэн
байрлуулах боломжтой болон боломжгүй бүх төрлийн өвийг хамруулахыг эрмэлзлээ.
Палеонтологийн ба археологийн объект, газруудыг хууль бусаар ухах, тонох, эвдэж
сүйтгэх, уламжлал үйлдэл, зан үйл өөрчлөгдөх, уламжлалт мэдлэг, ѐс зан заншил
алдагдах, шашны байгууллага, шашны үйл ажиллагаа нэмэгдэх гэсэн чиглэлээр ОТ
төслийн нөлөөллийг авч үзлээ.
Уурхайн болон бусад үйл ажиллагаанаас ОТ төслийн бүсийн хэмжээнд гарч болох
нөлөөлөл гэвэл:
Шинэ ба шинэчлэлийн чанартай элемент нэвтэрч нутгийн соѐл баяжих
Палеонтологийн ба археологийн объект, газруудыг хууль бусаар ухах, тонох,
эвдэж сүйтгэх
Соѐлын өвийг хамгаалах, сэргээх хамтын ажиллагаа сайжрах
Нутгийнхны соѐлын адилсал нэмэгдэх
Хүлээлтээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд нутгийн захиргаа, иргэд зарим
үйл ажиллагаа сэдэх, санаачлах замаар оролцоо дэмжлэг нь нэмэгдэх
Шашны янз бүрийн байгууллага, чиглэлийн хооронд зөрчил гарч болзошгүй
Энгийн металл эрэгчээр палеонтологийн ба археологийн объект, газруудыг хайх явдал
зөвхөн ОТ төслийн бүсэд төдийгүй Монгол орны хөдөөд түгээмэл хэвээрээ байна.
Хавсарсан нөлөөлөлд хамрах энэ үйлдэл цаашдаа гарсаар байх боловч бүх зүйл ОТ
төслөөс үүдсэн мэтээр шууд ойлгож ярих нь учир дутагдалтай. Ханбогд суманд байгаа
Мангашийн хийдэд байсан хүрэл зэвсэг, эдлэхүүнийг нутгийн хүмүүс ухаж аваад
худалдсан явдал нэлээд хэл ам болсон. Түүнээс гадна энэ хийд байгаа газар үнэт металлын
нөөцтэй, түүнийг олборлож, орчин үеийн технологиор боловсруулна гэвэл соѐлын өв хийдийг буулгахад хүрнэ.
Соѐлын өвтэй холбоотой нөлөөллүүд дараах байдлаар гарч болох юм.
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ОТ төсөлд ажиллахаар шилжин ирэгсдийн зарим нь энэ нутгийн нандин, үнэт
зүйлсийг дамжуулан худалдаж орлого олох сонирхолтой байж болно
Энэ бүс нутагт хөгжиж буй аялал жуулчлал орон нутгийн онцлог, ялангуяа
палеонтологийн ба археологийн объектыг бэлэг дурсгалын журмаар борлуулах, худалдан
авах сонирхлыг өдөөдөг хүчин зүйл байсаар байх болно. Энэ нь хүмүүсийг нутгийнхаа
соѐлын өвд ашиг хөөсөн байдлаар хандахад түлхэц өгөх талтай
Аливаа объект, газруудыг хууль бусаар ухах, тонох, эвдэж сүйтгэх нь говийн
бүсийн соѐлын өвийн бүтэнлэг байдлыг алдагдуулах ноцтой үр дагаварт хүргэж магадгүй
юм.
Нийгмийн харилцаа, үзэл санааг дагаж нутаг зоны зан заншил, үйлдэл байнга өөрчлөгдөж
байдаг учраас уул уурхайн нөлөөллийг тал бүрээс нь үнэлэх нь нэн чухал. Ер нь уул
уурхай нийгмийн амьдралын бүрдлийн нэг болох нутгийн зан заншил, үйлдэлд нөлөөлж
болох хүчирхэг хүчин зүйл гэж хүлээн зөвшөөрч хандах ѐстой.
Нутгийн зан заншил, үйлдэл өөрчлөгдөх, алдагдах нөлөөлөл дараах 3 өөр хэлбэрээр гарч
болно.
1. Нүүдэлчний соѐл иргэншил, уламжлалт зан заншил, үйлдэл:
Говийн бүсэд мал аж ахуйг бэлчээрээр эрхлэх арга ажиллагаа, зан үйл
өөрчлөгдөх
Нүүдэлчний байгаль орчиндоо хандах өвөрмөц зан үйл, бэлчээр нутаг ашиглаж
ирсэн уламжлалт зохицуулалт алдагдах
2. Уламжлалт үйлдэл, зан үйл өөрчлөгдөх
Хуримын ѐслол
Овоо тахилга
Цагаан сар гэх мэт тэмдэглэлт зан үйл
Оршуулга
3. Хүн амын насны ба хүйсний бүтэц өөрчлөгдөх, даяарчлал, соѐлын шинэ элемент
нэвтэрсний улмаас садан төрлийн хэлхээ холбоо, овгийн ба соѐлын адилсал өөрчлөгдөх
ОТ болон бусад төслүүд олон хүнийг ажлаар хангах боломжтой учир газар
бүрээс хүмүүс шилжин ирж янз бүрийн соѐл харилцан нэвтэрч яваандаа овоо тахилга,
цээр, бусад ѐслол үйлдэх ѐс журамд нөлөөлнө.
Хүн ам өсөж, янз бүрийн бүс нутгийн соѐл нэвтрэхийн хэрээр нутгийн ѐс
үйлдэл, зан үйлтэй холбоотой өөрчлөлтүүд гарч, зарим талаар бүдгэрэх
Аливаа үйлдэл өөрчлөгдөх боломж:
Орон нутгийнхны төлөөллийн оролцоо
Үйлдлийн хэлбэр
Хэрэглэгдэхүүн
Оролцогчдын тоо гэх мэт
Зан үйлийн холбогдолтой арга хэмжээний өөрчлөлтүүд дараах байдлаар илэрч болно
Жилд зохион байгуулах тоо
Оролцогчдын тоо
Тухайн зан үйлийн талаар мэддэг хүний тоо гэх мэт

104

Хурим, овоо тахилга, шинэлэх ѐслол, оршуулга зэрэг нь нийгмийн амьдралын
орчил/үечлэлийг харуулах уламжлалт соѐлын илэрхийлэл, соѐлын адилслын бэлгэ тэмдэг
болж байдаг. Овоо тахилга л гэхэд садан төрлийн хэлхээ сүлбээ, нийгмийн харилцааг
харуулдаг, энэ утгаараа нутгийнхны бие даасан байдал, нэгдлийн илэрхийлэл болдог
байна.
ОТ төсөлд эрэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт давамгайлж ирвэл хуримын ѐслолын зарим
элемент өөрчлөгдөж болох агаад нөлөөлөл нь эерэг, эсвэл сөрөг байх уу гэдгийг одоо
хэлэх боломжгүй юм.
Менежмент
ОТ төслийн бүсийн хэмжээнд соѐлын өвийн талаарх нэгдсэн мэдээлэл хараахан гараагүй,
ер нь соѐлын өвийг бүх шатны захиргаа хамгаалах ѐстой гэсэн ойлголт хатуу тогтсон
байна. Засгийн газар (Монголын соѐлын өв хамгаалах төв) соѐлын өвийг хамгаалах үүргээ
хэрэгжүүлэх чадамж нь сул хэвээр гэдэг нь аль хэдийнээ илэрхий боллоо. Үүний
хажуугаар бид л орон нутгийн соѐлын өвийг “өмчлөгчид” мөн хэмээн өөрсдийгөө
“өргөмжлөх” явдал нутгийнхны дунд амь бөхтэй оршсоор иржээ.
Чулуужсан модыг бэлэг дурсгалын зүйл болгон ашиглах нь хууль зөрчөөгүй, хууль бус
үйлдэл биш хэмээн үзэх явдал Ханбогд болон Өмнөговь аймгийн зүүн сумынхны дунд
байна. Энэ нь цаагуураа хууль тогтоомж, зохицуулалтын цоорхойг тодорхой харуулж
байгаа юм. Засгийн газар ба орон нутгийн захиргааны хооронд соѐлын өвийн асуудлаар
ажил төрлийн нарийн зохицуулалт бараг байхгүй байгаа нь ОТ төслийн хувьд анхааралдаа
авах асуудал мөн.
Засгийн газар, сум орон нутаг, уул уурхайн компаниуд, иргэдээс соѐлын өвийн
менежментийн зохистой арга хэмжээ хамтран хэрэгжүүлэхгүй бол соѐлын ач холбогдол
бүхий өв зүйлсийн тоо яваандаа цөөрнө гэж үзэж буй нь нутгийнхны дунд байгаа нийтлэг,
баримт бүхий үнэлэмж юм.
Иймд одоо байгаа объектуудыг судлах, илрүүлэх, ач холбогдол үнэ цэнийг нь нутгийн
олонд таниулан мэдүүлж хамгаалах ѐстой гэдгийг ойлгуулах явдал хамгийн чухал асуудал
болоод байна. Энэ нь нутгийн иргэдийг соѐлын өвийг хамгаалахад татан оролцуулах
хамгийн зөв арга зам байх болно.
Судалгаа, малталт, шинжилгээ хийчхээд, юу олсноо албан ѐсоор мэдээлдэггүй, ажлын
тайлангаа суманд өгдөггүй гэж сумдын удирдлага “гомдол” мэдүүлэх явдал түгээмэл
болжээ. Холбогдох хуульд зааснаар бол ийм судалгаа, хайгуулын ажлыг санхүүжүүлсэн,
захиалсан этгээд орон нутгийн захиргаанд тайлагнаж, холбогдох бичиг баримтыг албан
ѐсоор хүргүүлж/хүлээлгэн өгч байх үүрэгтэй.
ОТ төсөл болон бусад уурхайн ажиллагсдын сүсэг бишрэл, соѐл, ѐс заншил ихээхэн өөр
өөр, холилдсон учраас өөр шашны төлөөлөгч, бүлгүүд гарч ирээд үйл ажиллагаа явуулж
(одоогоор ОТ төслийн бүсийн сумдад хараахан байхгүй) эхлэх боломж бий. Асуудал
үүндээ биш, харин янз бүрийн шашны бүлэглэлийн хооронд элдэв зөрчил, зөрөлдөөн
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гарах юм биш байгаа хэмээн нутгийнхан болгоомжилж байна.
ОТ төслийн бүсийн соѐлын өвийг хамгаалах ерөнхий бодлого, төлөвлөгөөг нөлөөллийн
менежментийн арга хэмжээнд тусгах, энэ хүрээнд оролцогч талуудаас түүх, соѐлын ач
холбогдол бүхий өвийг харилцан уялдуулсан үйл ажиллагаагаар хамгаалах арга хэмжээ
хэрэгжүүлбээс үр дүнд хүрнэ.
Дурьдсан төлөвлөгөөнд тусгах гол асуудлууд гэвэл:
ОТ төслийн бүсэд байгаа соѐлын өвийг судалж бүртгэх
Орон нутгийнхаа соѐлын өвийг хамгаалах асуудлыг хөхиүлэн дэмжих
Соѐлын өвийн менежментэд нутгийнхан, уурхай, бусад оролцогчдын гүйцэтгэх
үүргийг тодорхой болгох
Соѐлын өвийн үнэт зүйлс, үзмэрийг хадгалдаг, нийтэд дэлгэн үзүүлдэг гол газар
болох сумын музей, орон нутгийг судлах кабинетын барилга байгууламжийг засах,
тохижуулахад тусламж үзүүлэх
Гэмтсэн, эвдэрч сүйтгэгдсэн зүйлсийг сэргээн засах
Үл шилжүүлэх, хөдөлгөж үл болох объектуудыг хаалт хамгаалалттай болгох, орон
нутгийн хамгаалалтад өгөх/авах талаар орон нутагтай уурхайн зүгээс хамтран ажиллах
зэрэг болно.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Зуун дамжуулан ариглан хадгалж ирсэн түүх, соѐлын ач холбогдол бүхий зүйлс, соѐлын
өв нь уугуул нутгийнхан, байгууллага, айлчид, шилжин ирэгсэд хэн бүхэн тааламжгүй
нөлөөлөл, үйлдлээс хамгаалж байх ѐстой объект мөн. Энэ үүднээс авч үзвэл, соѐлын өвийг
хамгаалах, сэргээн засварлах явдал орон нутгийн соѐл, зон олны адилсал, ирээдүй хойч
үеийн эрх ашигт нийцсэн чухал нөлөө бүхий арга хэмжээ юм.
Зөвхөн орон нутгийнхаа соѐлын өвийг хамгаалах тухай ярих биш, бусад соѐлоос үнэ цэнэ
бүхий элементийг авах нь тухайн орон нутгийн соѐлын өвийг баяжуулах чухал эх үүсвэр
болж өгдөг талтай. Иймд соѐлын өвийг тогтвортой хамгаалах бодлогод энэ хоѐр асуудлыг
тусгах ѐстой.
Гаднаас ирсэн хүмүүс л орон нутгийн түүх, соѐлын ач холбогдол бүхий соѐлын өвд сөрөг
нөлөөлөл үзүүлж буй мэтээр ярьдаг, нотлохыг оролддог явдал байна. Иймээс хүн амын
шилжилт хөдөлгөөний менежментийн ба уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөөний хүрээнд
уурхайгаас олонд мэдрэгдсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлж идэвхтэй байр сууринаас хандах
асуудал энэ даруй мөн болой.
9.4.7 Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
Орчны эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд үзүүлэх эрсдэл. Орон нутгийнхны үзэж байгаагаар
байгаль орчны эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд дараах нөлөөллүүд гарч болох юм. Үүнд:
Үнэлэмж #1: Тоосжилт – ОТ төслийн бүсийн байгаль орчинд тааламжгүй
нөлөөлөл үзүүлж буй хүчин зүйлийн нэг нь автомашин, уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэж
буй тоосжилт юм. Энэ байдал Таван толгойн нүүрсний уурхайн орчимд болон Таван
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толгой, ОТ-оос Гашуун сухайт хүртэлх нүүрс тээврийн замын дагуух нутгаар хүчтэй
ажиглагдаж ирсэн, үргэлжлэх төлөвтэй.
Үнэлэмж #2: Дуу чимээ – Автомашин, уурхайн үйл ажиллагаа, цаашдаа төмөр
замын тээвэр зэрэг орчинд тааламжгүй дуу чимээ гаргадаг олон эх үүсвэр байгаа ба
нутгийн иргэд, мал амьтанд сөргөөр нөлөөлж ирсэн, цаашдаа үргэлжлэх болно
Үнэлэмж #3: Хөрсний элэгдэл – Уурхайн байгуулалтын ба олборлолтын үйл
ажиллагааны бүс ба тээврийн зам, бусад дэд бүтэц, байгууламжийн орчмоор хөрс ихээр
эвдэрч, доройтож байгаль орчны ба экосистемийн бүрдэлд тааламжгүй нөлөөлж байна
Үнэлэмж #4: Усны эх үүсвэрийн хомсдол – Малчдын ашигладаг горхи, булаг,
нуур, тойром гэх мэт задгай ус, худгийн усны түвшин багасах магадлалтай
Үнэлэмж #5: Ан амьтдын дасан зохицол өөрчлөгдөх, дайжих – Дуу чимээ, ус,
хөрсний бохирдол, хүн, машин техникийн байнгын хөдөлгөөнөөс ан амьтад уугуул нутгаа
орхин бүрмөсөн дүрвэж, эргэж ирэхгүй байна
Үнэлэмж #6: Уурхай хаагдсаны дараах байгаль орчны асуудлууд – Ил уурхай,
шороон зам, ухсан газрын зарим хэсэг нь нөхөн сэргээгдэлгүй хаягдах, эсвэл дутуу орхих
явдал хавтгайрч байна
Үнэлэмж #7: Үзэгдэх байдлын өөрчлөгдөлт – Уул уурхайн үйл ажиллагааны
явцад болон хаагдсаны дараа байгалийн унаган тогтоц, экосистемийн бүрдэл өөрчлөгдөх,
үзэгдэх байдал эвдэгдэх
Үнэлэмж #8: Тусгай хамгаалалттай газартай холбоотой асуудлууд – ОТ болон
Таван Толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл зам Говийн Бага дархан газраар дайрч гардаг
бөгөөд үүнээс шалтгаалж байгалийн тогтоц, байгаль орчны ба экосистемийн үндсэн ба
дагалт бүрдэл хэсгүүд тоосжилт, дуу чимээ, хөрс, усны бохирдол, эвдрэл доройтолд өртөн
өөрчлөгдөх
Үнэлэмж #9: Хатуу хог хаягдлын сайжруулсан менежмент – Хүн амын шилжих
хөдөлгөөн, нягтшрал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хатуу хог хаягдлын хэмжээ ихэссээр
байгаа, цаашид энэ байдал үргэлжилнэ. ОТ төслийн Хөдөлмөрийн дотоод шаардлагын
тайланд дахин ашиглах, багасгах, дахин боловсруулах, газарт булах, хаягдал усыг
цэвэршүүлэх төв байгуулах тухай зөвлөснийг www.http//OT.mn Вэб сайтаас үзэх
боломжтой.
Бодит нөлөөлөл
ОТ болон бусад төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд шууд, хавсарсан, сөрөг
нөлөөлөл үзүүлж буй хүчин зүйлийн нэг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний явцад
үүсэж буй тоосжилт юм. Энэ байдал Таван толгойн нүүрсний уурхай орчимд болон Таван
толгой, ОТ-оос Гашуун сухайт хүртэлх замын дагуух нутгаар хүчтэй ажиглагдаж,
ойролцоо оршин суудаг малчдын амьдрах орчны тав тухыг алдагдуулж байгаа, цаашид
үргэлжлэх төлөвтэй байна.
Таван толгойн уурхайгаас Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэлх замын дагуух
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний явцад гарах дуу чимээ нутгийн иргэд, мал амьтанд
сөргөөр нөлөөлж ирсэн, нөлөөллийн эрчим, гарах магадлал өндөр хэвээр байна. Дуу
чимээ, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний улмаас зэрлэг амьтад уугуул байршил, тархац
нутгаасаа олноороо дүрвэсэн, эргэж нутагших боломж яваандаа хязгаарлагдаж болзошгүй
юм.
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Уурхайн барилга байгууламж, зам барих болон олборлолтын үйл ажиллагааны явцад
газрын хөрсийг эвдэж экосистемийн бүрдэлд сөргөөр нөлөөлөх юм.
Усны нөөцийн хувьд нутгийнхны үнэлэмж, ОТ төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлтээс үзэхэд дараах нөлөөлөл гарч болохоор
байна.
Гүний хоолой дахь гүний усны нөөц багасах
Гүний хоолой, Умдайн гол орчмын газруудад гардаг ил задгай ус, булаг шанд, нуур
тойром багасах, ширгэх
Гүний хоолойн гүний усны ордын талбай дахь малчдаас усан хангамжид ашиглаж
ирсэн худгийн усны түвшин доошилж болзошгүй
Говийн Бага дархан цаазат газар Монгол орны говийн экосистем, хулангийн үндсэн
байршил нутгийг хамгаалах зорилгоор 1996 онд байгуулагдсан. Өмнөговь аймгийн
Номгон, Баян-Овоо, Ханбогд, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумдын өмнөд хэсгийн
1839176 га нутгийг хамарсан “А” “Б” гэсэн хоѐр хэсгээс бүрдэх энэ дархан цаазат газар
хулан, хар сүүлтий, аргаль, янгирын гол байршил нутаг. Манай орны хулангийн 50 орчим
хувь нь энд байршин нутагладаг.
Оюу Толгойгоос болон Таван толгойн уурхайгаас Гашуун сухайтын хилийн боомт
хүртэлх зам Говийн Бага дархан цаазат газрын “Б” хэсэг дундуур баригдсанаар хүн,
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, тоосжилт, дуу чимээ, хүн амын төвлөрөл бөөгнөрөл
үүсэж ан амьтдын үндсэн байршил нутаг алдагдан дүрвэж нүүх, хууль бус агналт, хог
хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж байгаль орчны бохирдол бий болох зэрэг сөрөг нөлөөлөл гарч
болох юм.
Менежмент
ОТ төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-г дараах
төслүүдэд хийлгэж тайланг Монгол улсын Байгаль орчны яамаар батлуулсан байна.
ОТ-Гашуун сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний тайлан, 2004
Галбын говь, Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгойд
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, 2005
ОТ-н усан хангамжийн шугам хоолойн төслийн БОНБНҮ-ний тайлан
ОТ-н ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, 2007
Нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станцын БОНБНҮ-ний тайлан
Орон нутгийн онгоц буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх төслийн БОНБНҮ-ний тайлан,
2007
Дэд бүтэц - нэмэлт, тодотгол үнэлгээний тайлан
Дээр дурьдсан БОНБНҮ-ний тайлангийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг тус тусад нь төлөвлөсөн байна.
Тоосжилтыг бууруулах:
Агаар дахь тоосны хэмжээг бууруулах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх
Агаарын чанарын хяналтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх
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Зам сүлжээг чийглэх, засаж сайжруулах арга хэмжээ
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар хөдөлгөөнд оролцох
Хөдөлгөөний хурдыг хязгаарлах
ОТ-оос Гашуун сухайт хүртэл засмал зам барих
Газрын гүний усны түвшин буурахаас сэргийлэх:
Гүний усны түвшин буурсан нутаг дахь малчдын худгийн нарийвчилсан тооллого
хийж, байнгын хяналт хийх багаж суурилуулах
Ашиглалтын явцад бага гүнтэй уст давхаргын түвшний бууралтаас шалтгаалж
худгийн түвшин буурсан айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, шинээр худаг гаргаж өгөх
Шаардлагатай нөхцөлд нөхөн төлбөр олгох
Гүний хоолойд хяналтын цооног гаргаж газрын доорхи усыг ашиглах явцад бий
болж байгаа өөрчлөлтийг хянах
Ашиглаж байгаа худгаас улиралд нэг удаа дээж авч шинжлүүлэх
Хаягдал усыг эргүүлэн дахин ашиглах
Хөрс хамгаалах:
Барилга байгууламж, зам барих, ил уурхайг ашиглахдаа эхлээд өнгөн хөрсийг нь
хуулж тусгайлан овоолж, дараа нь нөхөн сэргээхэд ашиглах
Ан амьтныг хамгаалах:
Ан амьтны менежмент, мониторингын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
Ургамлын аймгийг хамгаалах:
Байгалийн ургамлын менежмент, мониторингын төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх
Умдайн голын гольдролын дагуу ургах модлог ургамлууд болон татам хэсэгт
ургах чийгсүү ургамлын төрөл зүйлийн ургалтын байдал, өөрчлөлтөд байнгын ажиглалт
хийж байх
Говийн дархан цаазат газарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах: “Говийн Бага дархан
цаазат газар, түүний орчмын бүс нутгийн ан амьтныг хамгаалах, хяналтын хөтөлбөр”-ийг
боловсруулж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.
AMEC Americas Limited компанийн зөвлөмжийн дагуу олон улсын ISO “Уурхай хаах
үеийн урьдчилсан стратеги” болон Дэлхийн банкны шаардлагад нийцүүлсэн уурхайн
хаалтын төлөвлөлтийг хаягдал чулуулгийн овоолго, ил уурхай, далд уурхайн ам, хаягдал
хадгалах байгууламж, зам, уурхайн тосгон гэсэн хэсгүүдээр боловсруулаад байна26.
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 2003 оноос хойш ОТ төслийн талбайд
гадаргын усны 6 эх үүсвэр, 19 гар худаг, 63 цооногт, Гүний хоолойд гадаргын усны 4 эх
үүсвэр, 48 цооног, 65 гар худагт сар бүр усны түвшин, pH, нийт уусдаггүй хуурай бодис -
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эрдэсжилт болон улирал бүр усны дээж авч химийн шинжилгээ, мөн 23 талбайд ургамал
зүйн хяналт ажиглалт, 5 цэгт агаарын чанарын хэмжилт хийж байна.
9.4.8 Газар, бэлчээр, усан хангамж
9.4.8.1 Бэлчээрийн доройтол, байгалийн нөөцийн ачаалал нэмэгдэх
Орон нутгийнхны үнэлэмж. ОТ төслийн бүсийн сумдын ихээхэн хэмжээний бэлчээр,
байгалийн нөөц талхлагдан доройтож байгаа тухай орон нутгийнхны үнэлэмжийг нэгтгэн
дараах байдлаар томьѐолж болох юм.
Үнэлэмж #1: Бэлчээрийн газраас авах – Бэлчээрийн газраас тасалж авдаг явдал
уурхайн болон бусад зориулалттай байнгын суурьшил бүхий хэд хэдэн дэд бүтцийг
шинээр барихтай холбоотойгоор цаашид үргэлжлэх магадлал өндөр байна.
Үнэлэмж #2: Бэлчээрийн талхлагдал, доройтол – Нүүрсний уурхайн байгуулсан
чанар муутай шороон зам, тээврийн хэрэгслийн хяналтгүй хөдөлгөөн, хайгуулын ажлаас
болж их хэмжээний бэлчээр хөндөгдөж цаашид эргэж сэргэхгүй шахам болж эвдэгдээд
байна.
Үнэлэмж #3: Тоосжилтоос бохирдсон бэлчээрийн ургамал – Олон тооны хүнд
даацын (2009 оны дунд үеийн байдлаар 600 гаруй болох) тээврийн хэрэгслийн тоос замын
хоѐр талд их хэмжээний газар тархаж бэлчээрийн ургамлан нөмрөгийг бохирдуулж байна.
Үнэлэмж #4: Өнгөн хөрсний эвдрэл – Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл говийн
эмзэг, нимгэн үе бүхий өнгөн хөрсийг ихээр эвдэж байна.
Үнэлэмж #5: Гүний усны түвшин доошилж байгаа тухай төсөөлөл – Гүний
уснаас уурхайд их хэмжээгээр ашигласнаар өнгөн хөрсний ба гүний усны түвшин
аажмаар, гэхдээ урьдчилан төсөөлөх боломжгүй байдлаар доошлох магадлалтай хэмээн
нутгийнхан үзэж байна.
Үнэлэмж #6: Мал, ан амьтны эрүүл мэнд – Тоосжилт мал болон зэрлэг амьтдад
нүдний, амьсгалын ба хоол боловсруулах замын түр зуурын ба архаг өвчлөл гарах
шалтгаан болж байна.
Үнэлэмж #7: Бэлчээр болон усны эх үүсвэр таслагдах – Одоо байгаа замаас
гадна төмөр зам, автозам тавигдсанаар өвөлжөө, хаваржаа зэрэг үндсэн бууц, байгууламж
орчмынхоо уст цэг, бэлчээрээс таслагдах магадлалтай.
Үнэлэмж #8: Усны эх үүсвэрийн бохирдол – Тоос болон бусад бохирдуулагч
тухайлбал, шатах тослох материал асгах, тээврийн явцад гарах аливаа хог хаягдал усны
нөөцөд ялангуяа худгийг бохирдуулах ихээхэн аюултай юм.
Бодит нөлөөлөл
ОТ, Таван Толгой, Ухаа Худаг зэрэг ОТ төслийн бүсэд оршдог уурхайн үүсгэж байгаа
тоосжилт цаашид үргэлжлэн хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж байгалийн нөөцөд
учрах хохирол гарсаар байх төлөвтэй байна. Хамрах хүрээний хувьд их газарт тархаж буй
хавсарсан шинжтэй энэ нөлөөлөл Дээрх төслүүдийн хэрэгжилтийн бүх үе шатанд гарах
магадлалтайн дотор уурхайн байгуулалтын ба олборлолтын үе шатанд үр дагавар нь шууд
ба шууд бусаар түлхүү илрэх болно.
Таван Толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл нүүрс тээвэрлэдэг хүнд даацын
тээврийн хэрэгслийн үүсгэж буй тоос, тоосжилтын асуудал нутгийнхны санааг зовоосоор
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ирсэн, энэ байдал цаашид ч байх болно. Албан бус мэдээгээр, дээрх чиглэлд одоо 600
гаруй хүнд даацын машин 3 өдрийн эргэлттэйгээр тасралтгүй явж байгаа ба нэг ба хоѐр
жилийн дараа энэ тоо 800, түүнээс ч хол давах юм байна. ОТ уурхайн суурин ба Чойрын
хооронд шатахуун, ачаа бараа тээвэрлэлтийн явцад үүсдэг тоосжилтод Манлай, Ханбогд
сумын нийт 4 багийн нутаг өртдөг.
Баримжаалсан тооцоогоор, Таван Толгойгоос Гашуун сухайт руу хүнд даацын тээврийн
хэрэгслээр нүүрс зөөдөг 280 км урт замын дагуу хоѐр талдаа 5 км орчим тархсан тоосонд
140000 га газар өртөж мал идэшлэх боломжгүй болгож байгаа юм. Энэ хэмжээний бэлчээр
нь улсын стандартаар27 50000 хонин толгойтой тэнцэх тооны мал бэлчээрлүүлэх
хэмжээний бэлчээр гэсэн үг.
Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл ургамлан бүрхэвчийг доройтуулж улмаар газрын өнгөн
хөрс, цаашдаа үржил шим бүхий ялзмагт давхаргыг эвдэх болно. Одоогийн байдлаар, хүнд
даацын тээврийн хэрэгслийн зам 700 шахам га-д орчимд хүрээд байна.
Уурхайн ба дэд бүтэц байгуулах үйл ажиллагаанаас гарах нарийн тоосны ширхгийн
өвөрмөц шинж чанартай холбоо бүхий сөрөг нөлөөллийг дурьдвал:
Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл – агаар тоосоор бохирдсоноос үүсэх харшил,
амьсгалын замын өвчнүүд
Бохирдсон нөхцөлд үйлдвэрлэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл мэндэд үзүүлэх
сөрөг нөлөөлөл
Гол замын дагуу үзэгдэх орчин хязгаарлагдах, улмаар авто осол гарах аюултай
байдлыг үүсгэх
Гэр, байшин барилга, эд агуурсыг тоосоор дарах, өнгө алдуулах
Цэцэрлэг, задгай тарьсан ногоог гэмтээх, бохирдуулах
Тээврийн хэрэгслийн эд ангийн эвдрэл гэмтэл гарснаас засварласан газраа ил
задгай хаях
Агаарт тоос хуримтлагдсанаас хөрс, усны чанар, усны амьтны амьдралд сөргөөр
нөлөөлөх зэрэг болно.
Эдгээр сөрөг нөлөөллийн зарим нь тоосонд агуулагдах химийн бодисын үлдэгдлээс
үүдэлтэй байх магадлалтай.
Энэ мэтчилэн өмнө нь ашиглагдаж ирсэн бэлчээрийн газар доройтож, бохирдсоны улмаас
малчид буурь нутгаа сольж өөр газар нүүж суурьших, эсвэл бусдын нутаг бэлчээрийг
ашиглах зэргээр байгалийн нөөцийн хуваарилалтад хөдөлгөөн орох гол шалтгаан болоод
байгаа юм. Гадныхны нүдэнд үл анзаарагдам эдгээр бага сага нүүдэл нь цаагуураа бусад
малчин өрхийн ашигладаг бэлчээрийг хуваалцах, бэлчээрийн газар, нөөцийн дахин
хуваарилалт хэсэг хэсгээр явагдахад хүргэнэ.
Бэлчээрийн ургамлан нөмрөгийн доройтол нь тоосжилтын улмаас гарч буй хавсарсан
сөрөг шууд нөлөөлөл мөн хэмээн уугуул иргэд нотолж байна. Тоос ургамлыг бүрхсэнээр
27

Бэлчээрээс идэх өвсний хэмжээг баримжаалан төрөл бүрийн малыг хонин толгойд шилжүүлэх жишиг:
нэг тэмээ 5.7, нэг адуу 6.6, нэг үхэр 6, нэг хонь 1, нэг ямаа 0.9 хоньтой тэнцэнэ
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нарны гэрлийг шууд авах чадавх нь үлэмж буурахын дээр зуны улиралд ховорхон орох
хурын чийгийг газрын Дээрх эрхтнээрээ болон бусад хэлбэрээр шингээх нь мууддаг.
Эхлээд өргөн, том навч бүхий, дараа нь махлаг өргөн навчтай ургамал өртөж харин газар
дагаж ургадаг жижиг ургамал, зүү хэлбэрийн нарийн навчтай ургамлын арви нэмэгдэн
түрж орох зэргээр шаталсан процесс явагдаж эцэстээ бэлчээр маань мал иддэггүй хог
ургамалд баригдсан газар болж хувирдаг. Одоогийн баримжаагаар тоосонд өртөөд буй
140000 га газрын ургацын хэмжээг дундажлан тооцоолж үзвэл 12.8 мянган тонн өвстэй
тэнцэх тэжээлийн нөөц алдагдаж байгаа гэсэн үг юм.
Хүнд даацын ачааны тээврийн хэрэгсэл нь өнгөн ба дээд давхаргын хөрсийг хамгийн
ихээр гэмтээдэг. Орон нутгийнхны тодорхойлж байгаагаар говийн хөрс нь:
Бага зэргийн үйлдэл, хүний гараар ч амархан эвдэгдэх эмзэг хөрс. Хүнд даацын
ачааны машинууд олон салаа зам гаргаж байгаа нь өнгөн хөрсийг хамгийн ихээр сүйтгэх
хүчин зүйл болж байна.
Говийн хөрсний үржил шимт өнгөн давхарга маш нимгэн
Хэрэв энэ эмзэг хөрс нэгэнт эвдэгдвэл байгалийн жамаараа эргэн сэргэх бараг
боломжгүй болдог
Хөрсний өнгөн давхарга эвдэгдэх явдал гүнзгийрэхийн хэрээр тоосжилт улам
нэмэгдэнэ.
Орон нутгийнхны санаа зовниж буй бас нэг асуудал нь тоосжилт задгай ус, худаг зэрэг
усны нөөцийг бохирдуулж буй явдал юм. Гар худаг ихэнхдээ хамгаалалтгүй, таглаагүй,
хамгаалалттай гэх боловч шороо тоос, гадны жижиг биетийг оруулахгүй байх хэмжээнд
хангалттай биш (ОТ төслийн бүсэд оршин суудаг нийт малчин өрхийн бараг 90 хувь нь гар
худгаас ундны усаа авдаг мөн малаа усалдаг бөгөөд олон малчин өрх дундаа нэг худагтай
байх нь хэвийн үзэгдэл, ОТ төслийн бүсийн суурь судалгаа, 13.4-аас үзнэ үү). Хэрэв
тоосоор бохирдсон усыг хүн, мал, ан амьтан ундандаа хэрэглэвэл эрүүл мэндэд нь ноцтой
хохирол учрах нь мадаггүй юм.
Төмөр зам ба хатуу хучилттай зам тавьснаар бэлчээр хаагуур хуваагдах, ус, хашаа хороо
аль талд нь гарч таслагдах бол гэсэн яриа, хүлээлт өрнөөд байгаа юм. Төмөр зам барих
талаар яригдаж, шийдэгдэж байсан эхний үед орон нутгийн хүмүүс ийм асуудал гарна
хэмээн таамаглаагүй хэдий боловч үнэн хэрэгтээ төмөр зам болон хатуу хучилттай зам
барьснаар нэлээд олон тооны малчин өрхийн бэлчээр хуваагдаж одоо ашиглаж байгаа
худаг, уст цэгүүд замын цаана наана гарах болоод байгаа билээ. Энэ асуудлын нөгөө талд
мөн л бэлчээрийн ачааллын тухай яригдахын зэрэгцээ нүүдэллэн амьдардаг өвсөн
тэжээлтний амьдралын орчинд мөн өөрчлөлт, хуваагдал бий болно.
ОТ төслийн бүсэд хийсэн агаарын чанарын суурь судалгаагаар нүүрс зөөдөг хүнд даацын
тээврийн хэрэгслийн зам дагуу, уурхайн хайгуул болон боловсруулалтын кемп орчим, мөн
өрөмдлөгийн талбай зэрэг хөл хөдөлгөөн ихтэй төвлөрсөн газар тоосжилт хамгийн их
хэмжээнд байгаа нь тогтоогдсон. Энэ судалгаагаар төвлөрөл их биш, хөндөгдсөн
газруудад ч мөн тоосжилтын хэмжээ их байгааг тогтоосон бөгөөд үүний шалтгаан нь
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хүчтэй салхи гэж тодорхойлжээ. Төслийн бүс дэх орчны тоосжилтын нягтрал улсын болон
олон улсын стандартаас харьцангуй илүү байгаа ажээ28.
Ус болон усны хүртээмж нь говьд хамгийн чухалд тооцогддогоос гадна бэлчээрийн мал
аж ахуйн хувьд хамгийн их нөлөөтэй хүчин зүйл учраас орон нутгийнхан уурхай ундны
цэвэр усны хүртээмжид ямар нэг байдлаар сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ гэсэн байр сууринаас
хандаад байна. ОТ төслийн Орчны Нөлөөллийн Судалгааны тайланд (ОТ төслийн Орчны
Нөлөөллийн Судалгаа, II хэсэг: Гүний Хоолой болон Галбын говийн орчим дахь гүний усны
нөөц, 2005 ОНС) дурьдсанаар бол Гүний хоолойн гүний усыг дунджаар 518 л/сек-ийн
хэмжээтэйгээр ашиглахад ОТ төсөл дуусах үед усны түвшин хамгийн ихдээ 75 метр
орчмоор доошилно гэж мэдээлжээ. Галбын говийн гүний усыг уурхайн хэрэгцээнд 130
л/сек-ийн хэмжээтэйгээр ашиглахад гүний усны түвшин хамгийн ихдээ 10 метр орчмоор
багасах юм байна.
ОТ төслийн БОННС-д уг төслийн үйл ажиллагаанд газрын гүний усыг ашиглах нь өнгөн
хөрсний усанд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эсэх тухай дурьдаагүй байна. Аман мэдээгээр, ийм
асуудал гарах боломжгүй (ОТ төслийн ажилтнуудтай хийсэн уулзалт, 2009 оны 4 дүгээр
сарын 8) бөгөөд орон нутгийн хүмүүст ажиглагдаж буй усны түвшний багасалт нь
дэлхийн дулааралт болон хур тунадасны бууралттай холбоотой гэжээ (ишлэл болгож 2007
онд явуулсан усны тооллогын дүн29, ОТ төслийн бүсийн суурь судалгааны 13.4-ийг үзнэ
үү).
ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас хамааран гүний болон өнгөн хөрсний ус багасах эсэх
тухай таамаглал ихээхэн эргэлзээтэй бөгөөд одоо явагдаж байгаа байгалийн хүчин зүйл
тухайлбал дэлхийн дулааралт, цөлжилт, хур тунадасны бууралт зэрэг нь өнгөн хөрсний
усны хэмжээнд сөргөөр нөлөөлөх нь зайлшгүй гэдгийг мөн анхаарах нь чухалтай.
Хүнд даацын ачааны тээврийн хэрэгсэлд даацаас нь илүү нүүрс ачсанаас болж (ихэнх
тохиолдолд 10-20 хувиар илүү ачдаг)30 эвдрэл гарах нь нэмэгдэн улмаар зориулалтын бус
газар удаан хугацаагаар зогсож засвар хийх тохиолдол олонтой байдаг (Олон нийттэй
харилцах албаны ажилтантай хийсэн ярилцлага, Энержи Ресурс, 2009 оны 4 дүгээр сар).
Одоо хүнд даацын ачааны машин аль дуртай газраа зогсон шатахуун тос ил асгаж,
хагарсан, ашиглах боломжгүй дугуй, эвдэрсэн зүйлс хаядаг нь орчин тойрондоо бохирдол
үүсгэж байгаа нэг хэлбэр юм.
Албан ѐсны судалгаа (ОТ төслийн Орчны Нөлөөллийн Судалгаа, II хэсэг: Гүний хоолой
болон Галбын говийн орчим дахь гүний усан нөөц, 2005 оны 6 дугаар сар, ОНС)-д
дурьдсанаар говийн бүсийн хөрс маш эмзэг бөгөөд салхи, мал бэлчээрлэх болон машин
тэрэг явах зэргээс шалтгаалан хурдан хугацаанд эвдэгддэг ажээ31. Үүний зэрэгцээ хөрсний
элэгдэл эвдрэл бий болсноор ургамлын төрөл зүйл цөөрч экологийн бүтэц алдагдан
улмаар бэлчээрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлнө. Сүүлийн үед машин
28

Уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөө, бүлэг 7 – Оюу Толгойн бүсийн байгаль орчин
Усны тооллого, Усны хэрэг эрхлэх газар, 2007
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Энержи Ресурс төслийн олон нийтийн харилцааны ажилтантай хийсэн ярилцлага, 2009 оны 4 дүгээр сар
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ОТ төслийн Орчны Нөлөөллийн Судалгаа, II хэсэг: Гүний хоолой болон Галбын говийн орчим дахь гүний
усны нөөц, 2005 оны 6 дугаар сар, ОНС
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тэрэг ихэссэн нь цөлжилтийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болж байгаа ба уурхайн лиценз
бүхий газар нутаг ч гэсэн энэ нөлөөлөлд өртөөд байгаа юм.
Таван Толгойн нүүрсний уурхайг Гашуун сухайтын боомттой холбосон төмөр зам барих
асуудал хэлцэгдэж байгаа ба хэрэгжих боломжийг тодорхойлох анхан шатны судалгаа
хийгдэж байна. Энэ асуудал шийдэгдсэнээр Хятад руу төмөр замаар нүүрсээ тээвэрлэх
болно. Төмөр зам баригдаж хатуу хучилттай зам тавигдсанаар тоосжилт буурах, хөрсний
элэгдэл тодорхой хэмжээнд багасах, мөн ургамлын төрөл зүйл сэргэх зэргээр байгаль
орчны доройтол, талхлагдал буурах эерэг нөлөөлөл гарна.
Менежмент
Уул уурхайн төслийн хувьд тоосжилтоос үүдэлтэй байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэндэд
үзүүлэх нөлөөлөл, эрсдэлийн шинж төлөв, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэхээ олон нийтэд
дэлгэн мэдээлбэл орон нутгийнхан сайшаалтайгаар хүлээн авах бөгөөд асуудлыг шийдэх,
зохицуулахад дэмжлэг болно. Үнэн хэрэгтээ, тоосжилт ОТ төслийн бүсэд хэрэгжиж
байгаа төслүүдийн тулгамдсан асуудал болоод байгаа юм. Улам нэмэгдсээр байгаа
тоосжилтыг бууруулахад тодорхой арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэхгүй бол цаашдаа
ихээхэн хэмжээний бэлчээрийн газрыг хамраад зогсохгүй тусгай хамгаалалттай нутаг ч
өртөх болоод байна.
Тоосжилтыг бууруулах төлөвлөгөөний тусгай зорилтууд:
1. Тоосжилтыг бууруулах төлөвлөгөөнд хамаарагдах бүх асуудлыг тусган, дангаараа
болон хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нэг бүрчлэн тодорхой зааж өгөх. Энэ төлөвлөгөө
тоос хамгийн ихээр босгодог нүүрс тээвэр болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөллийг
зохицуулахад чиглэсэн байвал зохистой. Түүнчлэн уг төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга
хэмжээ цаг хугацаандаа биелж буй эсэхийг хянах асуудал багтах учиртай.
Төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарвал зохих асуудлууд:
Тоос, тоосжилтоос үүдэлтэй нөлөөллүүд үндсэндээ хавсарсан сөрөг нөлөөллийн
шинж төлөвтэй бөгөөд зохистой арга хэмжээ авахгүй удааширвал үр дагавар нь цаашдаа
нэмэгдсээр байх хандлагатай
Тоосжилтыг бууруулах талаар ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
багцаараа, бүрэн төлөвлөгдөөгүй, урсгалаараа, салангад явагдаж байгаа
Орон нутгийнхны зүгээс уурхайн компаниудыг тоосжилт бууруулах хамгийн
өгөөжтэй технологи нэвтрүүлж амьд ажил хэрэгжүүлэх шаардлагыг нэлээд хатуу тавьж
байгаа зэрэг болно
Төлөвлөгөөнд тусгагдах онцгой зорилтууд:
Тоосжилтыг бодитой бууруулах. Шороон зам засах, сайжруулах нь тоосжилтыг
бууруулах тийм ч үр дүнтэй арга биш бөгөөд орон нутгийнхан ч энэ мэтийн түр зуурын
арга хэмжээг сайшаахгүй байгаа юм.
Таван Толгойн уурхайгаас Гашуун сухайтын боомт хүртэл хатуу хучилттай зам
тавих боломжийг идэвхтэй эрэлхийлэх
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Гол замыг дураар салаалах явдлыг зогсоох. Олон салаа зам гарах нь хөрсний
эвдрэлийг эрчимжүүлээд зогсохгүй ургамлан нөмрөг болон экосистемийг доройтуулсаар
байх болно.
Тоос ойр орчимдоо тархах явдлыг багасгах. Дэлхий нийтэд ашиглаж байгаа тоос
багасгах болон орчмынхоо газар тархахаас сэргийлэх хамгийн бүтээмжтэй арга нь замыг
усаар шүршиж чийглэх юм.
Одоогийн байдлаар оношлогдоод байгаа мал, амьтны өвчлөлийг бууруулах,
урьдчилан сэргийлэх менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах. Орон нутгийнхны үзэж
байгаагаар, нүүрс олборлолт, тээвэр эхэлснээс хойш хүн ба мал амьтны амьсгалын замын
болон хоол боловсруулах эрхтэн, бусад дотор эрхтний өвчлөл нэмэгдсэн байна. Гэхдээ энэ
нь нийгмийн чанартай асуудал боловч энэхүү эрсдэлийг үүсгэж буй шалтгааныг нь
тогтоож арилгахад тэргүүлэх ач холбогдол өгөх хэрэгтэй.
Энэ төлөвлөгөө нь:
Тоосжилт болон бусад хавсарга хүчин зүйлээс үүдэлтэй хүн, мал амьтанд
тохиолдож байгаа өвчлөл, эмгэгийг судлах
Эрүүл мэндэд учрах эрсдэл, өвчлөл, эмгэгийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх үр
ашигтай аргыг нэвтрүүлэх
Замын нөхцөлийг сайжруулж, тоосжилтыг бууруулснаар өвчлөл, эмгэгийг хэдий
хэмжээгээр бууруулах боломжтойг тодорхойлох зорилгын дор хэрэгжвэл зохистой арга
хэмжээ болж сая чадна.
Үлдэгдэл нөлөөлөл
ОТ төслөөс байгаль орчин болон газар бэлчээрт үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллийг үнэлэхдээ
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг амьжиргааны онцлогийг тусгасан экосистемд суурилсан
хандлагаар хандах нь оновчтой гэж үзэж байна. ОТ төслийн бүс нь өргөн газар нутагт
тархсан бэлчээрийн мал аж ахуй, баялаг бүрдэл бүхий амьтан, ургамлын төрөл зүйлийн
өлгий болсон нэн эмзэг орчин юм. Ийм нөхцөлд байгалийн биш хүчин зүйлийн нөлөөгөөр
хохирол учирвал үр дагавар ихтэй, нөхөн сэргээх боломжгүй эвдрэлд өртөх магадлал нэн
өндөр.
Говийн экосистемийн нэг хэсэг ОТ төслийн бүс нь сүүлийн жилүүдэд дэлхийн болон
бүсийн дулааралт нөлөөлж хэт хуурайшин дахин сэргээгдэхээргүй юм уу нөхөн сэргээхэд
төвөгтэй элэгдэлд өртөж байгаа нь цаашид мал амьтны амьдархуйг тэтгэх чадавхыг
бууруулж байна.
ОТ төслийн ажил эрхлэлтээс үүдэлтэй байгалийн нөөц, газар, бэлчээр, усанд нөлөө бүхий
үлдэгдэл нөлөөлөл нь байгуулалтын, олборлолтын үе шатанд төдийгүй уурхай хаагдсаны
дараа оршсоор байх болно. Гэхдээ уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй “хамгийн сайн”аас гадна ”хамгийн таагүй” тохиолдлыг төлөөлөх нөлөөллийн аль аль нь уурхайн
“амьдралын” сүүлчийн үе шат руу тунарч үлдэх магадлалтайн нэг жишээг эндээс харж
болох юм.
Ил уурхайд олборлолт хийх үеэс хүн, байгаль орчинд үзүүлэх ОТ төслийн нөлөөлөл
нэлээд нэмэгдэх учраас эрсдэлийн менежментийн иж бүрэн хөтөлбөрийн хүрээнд
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зохистой арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай. Төмөр зам тавихаар бэлчээрээс газар
тасалж авснаас үүдэх нөлөөллийн тухайд одоо бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж байгаа
1000 орчим га газар ямар нэг байдлаар таслагдах, хуваагдахаар байгаа ба ийм бэлчээрийг
хэрхэн ашиглах вэ гэдэг асуудал орон нутгийнхны хувьд ямагт анхаарал татсан сэдэв
байсаар байх юм.
Тогтсон жишгээр бол ОТ төсөл байгалийн аливаа нөөцийн хүрээнд ирээдүйд тохиолдож
болох сөрөг нөлөөллийг багасгах арга замыг эрэлхийлж, стратеги, үйл ажиллагаагаа үүнд
чиглүүлэх нь тодорхой. Нөхөн сэргээлтийн өргөн хүрээтэй арга хэмжээ, олон нийтийн
оролцоонд тулгуурласан менежментийг өгөөжтэй хэрэгжүүлбээс байгаль орчны ба эрүүл
мэндэд учрах эрсдэлтэй нөлөөллийг даван туулахад тус дөхөм болно.
ОТ төслийн байгуулалтын үе шат дуусахад одоо сөхөгдөж байгаа нөлөөллийг аль болох
бууруулах, уурхай хаагдсаны дараах үед байгалийн нөөцийн тогтвортой байдлыг хангахад
бүх талын хүчин чармайлт тавих зүйтэй.
Уурхай орчмын болон нөлөөлөлд өртсөн бусад газрын нөхөн сэргээлтийг
түргэсгэх
Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл явж эвдсэн газар, бэлчээрийг нөхөн сэргээх
Тухайн нутаг орны ач холбогдол бүхий үзэгдэх орчинд орсон өөрчлөлтийг
сэргээн засах
Уурхай хаагдах үе шат ойртохын цагт орон нутгаас худалдан авалт хийх бодлогоо
хөгжлийн хамтын ажиллагаанд шилжүүлэх
Эцэст нь дүгнэхэд, уурхайн үйл ажиллагаа хамгийн гол нь байгаль орчин болон хүн амын
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх нь зайлшгүй бөгөөд иргэдийн тавьсан асуудлыг
уурхайн зүгээс хүлээн авч шийдвэрлэнэ гэдэгт орон нутгийнхан итгэлтэй байгаа юм.
Харин ОТ төслийн бүс дэх газар, бэлчээрийн эвдрэл, элэгдэл, усны хүртээмж зэрэг онцлог
бүхий асуудлуудыг хэрхэн зохицуулах нь уурхайн хувьд тулгамдсан асуудал болох юм.
9.4.8.2 Газар эзэмших, ашиглах эрх болон бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид
ОТ төслийн бүсийн сумдын иргэд газар, бэлчээр ашиглалтын талаар дараах асуудлыг
дэвшүүлэн тавьж өөрсдийн үнэлэмжийг тайлбарласан юм.
Үнэлэмж #1: Газарт түшиглэсэн бизнес, бусад этгээдийн газрын эрх – Барилга
байгууламж, дэд бүтэц барих зэргээр уурхай нэлээд хэмжээний газар авч байгаа нь иргэд,
аж ахуйн нэгжээс газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхээ хамгаалахтай холбоотой маргаан
зөрчил үүсэхэд хүргэж болзошгүй
Үнэлэмж #2: Бэлчээрийн мал аж ахуйн улирлын нүүдлийн тогтсон чиглэл
өөрчлөгдөх, мөн улирлын бэлчээрийн хүрэлцээ багасах – Төмөр зам, хатуу хучилттай
зам барьснаар улирлын бэлчээрийг хувааж ачаалал, ашиглалтыг нь тэнцвэргүй болгох,
мөн төмөр зам заавал гарч байж буурь нутаг, бэлчээр, усандаа хүрэх зэрэг хүндрэл шууд
нөлөөлөл байдлаар гарна.
Үнэлэмж #3: Малчдын нүүдэллэлт багасна – Урьд өмнө ашиглаж байсан
бэлчээр, усны эх үүсвэр таслагдах, хуваагдахаас болж малчдын нүүдэл, нүүдлийн хэв
шинж өөрчлөгдөн хөдөлгөөнт байдал хумигдах магадлалтай.
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Бодит нөлөөлөл
Дээр дурьдсанчлан, уурхайн зориулалтаар газар авч дэд бүтэц, барилга байгууламж барих,
төмөр зам, хатуу хучилттай зам, ус дамжуулах хоолой, цахилгааны шугам татах зэргээр
бэлчээрийн газрыг хуваах болоод байгаа юм. Үүнд цөөн бус малчин өрхөөс гадна ихээхэн
хэмжээний бэлчээр хамрагдаж бэлчээрийн хүрэлцээ багасахад хүргэж, энэ нөлөөлөл нь
өртөгсдийн хувьд шууд сөрөг үр дагавартай байх юм.
ОТ төслийн бүсийн суурь судалгаанд дурьдсанаар хот айл болон малчны бүлгүүдэд
өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрыг удаан хугацаагаар эзэмшүүлэн гэрчилгээ олгох, мөн
бэлчээрийн газрыг удаан хугацаагаар ашиглуулах арга хэмжээ ОТ төслийн бүсийн сумдад
нэлээд урагштай явж байгаа. Үүнээс үзвэл, ОТ төслийн бүсийн сумдын малчид газар
болон бэлчээр эзэмших, ашиглах эрхээ баталгаажуулахыг чармайж байгаа нь газартай
холбоотой аливаа маргаан гарахад хуулийн дагуу эрх авсан байх нь илүү найдвартай гэж
үзсэнийх юм. Газрын баталгаажсан эрх нь ашиглагч/эзэмшигчдээс эрхийнхээ дагуу
эдэлбэрлэж буй газрыг авах аливаа үйлдлийг хуулийн дагуу гүйцэтгэхийг шаардах
хүчирхэг хэрэглүүр гэдгийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Төслийн бүсэд байгуулалтын үе
шатанд дэд бүтэц барихад дахин газар авах шаардлага зайлшгүй гарах тул газрын эрхийн
асуудалд өмнө нь хийсэн нүүлгэн шилжүүлэлтээс өөр зарчим, арга замаар хандахыг
зөвлөж байна.
Одоогийн байдлаар газар ашиглах, эзэмших эрхтэй холбоотой маргаан гарах нь ховор
байна. Дэд бүтцийн хөгжлийг төлөвлөхдөө бизнес болон үйлчилгээ сумын төвд хэт
төвлөрүүлэхээс зайлсхийх бодлого барих хэрэгтэй. Төмөр зам тавих ажлыг түргэвчлээсэй
гэсэн саналыг хүмүүс олонтой тавьж байгаа нь ойр орчимд нь суурьшиж үйлчилгээ бизнес
эрхлэх томоохон хүлээлттэй холбоотой юм.
Бэлчээрийн хэмжээ багасах, богино хугацаанд ашигладаг бэлчээр болон нүүдлийн чиглэл,
зай нэг бол уртсаж, эсвэл богиносох зэргээр өөрчлөгдөх сөрөг үр дагавар гарч зарим
малчид төмөр замаас болж байнга нүүх боломжгүй болох ч тал бий. Зарим худаг, усны эх
үүсвэр төмөр замын аль нэг талд гарснаас болж очиход хүндрэлтэй, тойруу замаар явах
магадлалтай, нөгөөтэйгүүр бүр ойртох сайн тал ч байж болох.
Уугуул нутагтаа мал аж ахуй эрхэлж ирсэн малчдын олон жилийн туршлага,
хуримтлуулсан мэдлэг хэзээ, хаашаа нүүхээ шийдэх гол хэрэглүүр бөгөөд энэ нь тогтсон
уламжлал болсон байдаг. Энэ уламжлал өөрчлөгдвөл жижиг бүлэг, ганц нэг айл төдийгүй
нутаг нугаараа бэлчээр ашиглалт, нүүдлийн чиглэл, зайгаа өөрчлөхөөс аргагүй байдалд
хүрч болох юм. Нөгөө талаар, зарим малчин өрх илүү боломжтой бэлчээр нутгийг сонгон
суурьших боловч эцсийн дүндээ нүүдэл суудал хийх нь мөн л эерэг үр дүн багатай юм.
Малчдын нүүдэл өөрчлөгдвөл, тухайлбал зарим газар ачаалал багасаж заримд нь ихсэх гэх
мэтээр гадны шахалт, нөлөөллөөр бэлчээр, усны хүртээмжид янз бүрийн байдлаар
нөлөөлнө.
Уурхайн үйл ажиллагаанд зориулж зам сайжруулах зорилгоор газар авах нь бэлчээр
ашиглах эрхийн хувьд баталгаагүй нөхцөл байдлыг бий болгож мэднэ. ОТ төслийн бүсийн
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төдийгүй, говийн малчдын хувьд бусад газар нутгийн малчидтай харьцуулахад харьцангуй
бага нүүдэл хийдэг мэт ажиглагдсан (нийт малчдын 50 гаруй хувь нь л нүүдэл хийдэг, ОТ
төслийн бүсийн суурь судалгаа,13.1-ийг үзнэ үү). Ямар ч тохиолдолд бэлчээрийн нөөцийг
дахин хуваарилснаар хүртээмжийг бууруулна, мөн зарим малчид нүүдэл хийхэд
бэрхшээлтэй болох учраас улирлын нүүдэл хязгаарлагдана.
Дүгнэж хэлэхэд, ялангуяа бэлчээрийн газраас авах нь бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчдийн хувьд сөрөг нөлөөлөл ихтэй гэдгийг тодотгомоор байна. Дээр дурьдсанчлан,
малчдын бэлчээрээ дагаж нүүдэллэдэг онцлогт өөрчлөлт орох нь бусад малчдадаа
дарамттай байх, эсвэл нэг газраа удаан нутаглаж бэлчээрээ талхлан доройтуулах гэх мэт
нөхцөл байдлыг үүсгэх тул энэ өөрчлөлтийг эерэгээр хүлээж авахад хүндрэлтэй асуудал
юм.
Сум, багийн удирдлага бэлчээр ба устай холбоотой маргаан зөрчлийг зохицуулахад үүрэг
багатай, оролцоо муутай байдалдаа дүгнэлт хийж, үүрэг хариуцлагаа нэмэгдүүлэх, мөн
газар ашиглах, эзэмших эрхийн баталгаажуулах талаар ихээхэн анхаарч ажиллах нь
зүйтэй.
Менежмент
Уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөх нутаг байршлын хувьд нэг бол хэд хэдэн
сумыг дамжсан урт зурвас байдлаар, эсвэл уурхайн орчимд байгаа учраас сумд нэг маяг
загвараар, нэгэн зэрэг гар нийлэн ажиллаж газар, бэлчээрийн асуудлаа шийдчихнэ гэж
хүлээх үндэслэлгүй. Газар, газрын менежменттэй холбоотой асуудалд шууд оролцох,
шийдэлцэх ѐсгүй учраас уурхайн зүгээс дангаараа санаачлан тодорхой зүйл хийчихнэ гэх
магадлал бас бага. Ийм нөхцөлд орон нутгийнхантай, тодруулбал газар өмчлөгч төрийн
орон нутаг дахь төлөөлөл болох сумын Засаг дарга болон албан ба албан бус эрхийн
хүрээнд газар, бэлчээрийг ашиглаж байгаа малчид гэсэн хоѐр түвшинд зөвшилцөх нь
хамгийн боломжтой хувилбар мөн.
Эхний ээлжид төслийн зүгээс хийх зүйл бол нүүлгэн шилжүүлэх, шилжүүлэн байршуулах
иж бүрэн төлөвлөгөөг оролцооны болон хамтын зөвшилцлийн зарчмаар боловсруулах нь
зүйтэй.
Бэлчээр, газар ашиглалтын талаас нь авч үзвэл нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөнд дараах
гол зорилтууд тусгагдах шаардлагатай.
Орон нутгийн иргэдийг хууль ѐсны эрх бүхий ашиглагч, эзэмшигч, өмчлөгч
гэдгийг ямагт хүлээн зөвшөөрөх
Нүүлгэн шилжүүлэх ба шилжүүлэн байршуулах бодлого, шалгуурыг уул уурхайн
бусад төслүүд (Таван Толгой, Ухаа Худаг гэх мэт)-ээс нэгдсэн арга ажиллагааны хүрээнд
хэрэгжүүлэх нийтлэг үндэслэлд тулгуурлан боловсруулах
Нүүлгэн шилжүүлэлт, шилжүүлэн байршуулах суурьшлын асуудлыг төмөр зам,
хатуу хучилттай зам, бусад дэд бүтцээс гадна бэлчээр, усны менежменттэй холбосон
тусгай хэсэг оруулах
Малын хашаа гэх мэт байгууламжийг дангаар нь зөөж замын аль нэг талд
байршуулах (бүрэн хэмжээний нүүлгэн шилжүүлэлт биш)-д нөхөн төлбөр олгох асуудал
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Усны эх үүсвэрээ ашиглах боломжгүй болсон нөхцөлд энэ талаар гарсан гомдол
саналыг хүлээн авч үндэслэлтэй шийдвэрлэж байх
Нөлөөлөлд өртсөн талуудыг ялгаварлах, гадуурхах явдлаас зайлсхийх арга хэмжээ
тусгах
Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой маргаан гарлаа гэхэд байгалийн нөөц ашиглагчид нь
маргаан үүсгэгч тал учраас ийм маргааныг цаг хугацаа болон хариуцагчийн байдлаас
шалтгаалан ялгаатай авч үзэх нь зүйтэй.
Уугуул болон шинээр ирж суурьшсан малчид/иргэд хоорондын зөвшилцөл
Төсөл болон шилжин нүүх хүсэлт гаргагчдын хоорондын зөвшилцөл
Төсөл болон нүүж очих газрын эзэмшигч хоорондын зөвшилцөл
Тодорхой газрын талаар мэдээлэл олж авах, тухайлбал хэзээ өмчлөл, эзэмшилд
шилжсэн, тухайн газрыг бэлчээрт ашигладаг мөн эсэх, худаг гаргах буюу сэргээн
засварлахаар төлөвлөгдсөн зэргийг тодруулах
Үлдэгдэл нөлөөлөл
Орон нутгийнхан одоо эзэмшиж байгаа газраа сумын газрын сангийн ангиллаас
үндэслэлгүй хасагдаж уурхайн хайгуул, байгуулалт, олборлолтын талбай болох вий гэсэн
болгоомжлол байгаа бөгөөд одоогийн газрын хуулиар бол ийм асуудал тулгарахад
уурхайд хүндрэл учрахааргүй байгаа юм.
Бэлчээрийн мал аж ахуйн үйл ажиллагаа хэвийн байх амин гол нөхцөл нь хүрэлцээтэй
бэлчээртэй байх явдал бөгөөд ашиг шимийн хэмжээ ч мөн газар, бэлчээрийн хэмжээнээс
шалтгаалах нь зүйн хэрэг юм. Тиймээс бэлчээрийн мал аж ахуйн хувьд бэлчээрийн газар
бол амин чухал, амьжиргааны эх үүсвэр учраас уурхай болон орон нутгийнхны зүгээс
хоѐр үндсэн асуудлыг чухалчлан авч үзэх шаардлагатай байна.
Нэгдүгээрт, уурхайн төсөл нь орон нутгийн хөгжил, иргэдийн амьжиргааны гол эх
үүсвэрийн нэг болох учир орон нутгийн хүмүүс тал бүрийн ашиг хүртэж амьжиргааны
түвшингээ нэмэгдүүлэх болно. Энэ тохиолдолд орон нутгийнхан төслийн итгэлтэй түнш
байх боломжтой.
Бэлчээрийн газрыг доройтуулах, нөхөн сэргэх/сэргээх боломжгүй болгох нь бэлчээрийн
мал аж ахуй эрхлэгчдийн эрх ашгийг ноцтой зөрчих болно. Орон нутгийнхны хэлж
буйгаар уурхайн зориулалтаар ашигласан газар дахин хэвийн болдоггүй бөгөөд говийн
бүсэд тохирох нөхөн сэргээлтийн үр ашигтай арга одоогоор байхгүй ажээ.
Уурхайд авах газрын хэмжээ үйл ажиллагааны үе шатнаас хамаарч өөр өөр байх боловч
хожмоо аажмаар багасах тул газарт үзүүлэх нөлөөлөл дарамт ч мөн аажмаар буурна.
Хоѐрдугаарт, уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч доройтсон газрыг нөхөн сэргээх нь
хууль ѐсны, заавал хийгдэх ажил. Гол нь төслийн үйл ажиллагаа өргөжихийн хэрээр нөхөн
сэргээлтийн ажлын цар хүрээ ч дагаж нэмэгдэнэ, ачаалал ихэснэ гэдгийг санахад
илүүдэхгүй юм.
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Цаг агаарын хүндрэл тохиолдож малын тэжээл, шаардлагатай бусад зүйлсээр дутагдаж
гачигдсан үед сайн санааны дэмжлэг болгон хэрэгжүүлж эхэлсэн хандив тусламжаа
үргэлжлүүлэн өгөх нь мэдээж.
Бэлчээрийн мал аж ахуйн оршин байх чухал нөхцөл бол ашиглах боломжтой бэлчээр аль
болох ихтэй байх явдал гэж хэлж болно. Тиймээс, уурхайн үйл ажиллагаанаас болж
бэлчээр багасах, бэлчээрийн тэжээлийн нөөц буурах нь хүнд, сөрөг нөлөөлөл юм.
9.4.9 Төрийн үйлчилгээ, гэмт хэрэг/аюулгүй байдал, нүүлгэн шилжүүлэлт
9.4.9.1 Төрийн үйлчилгээ, орон нутгийнхны оролцоог нэмэгдүүлэх бололцоо
ОТ төслийн бүсийн сумдын төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал/гэмт хэргийн гаралт болон
нүүлгэн шилжүүлэхээс үүдэн гарч болох нөлөөллийг орон нутгийнхан дараах байдлаар
үнэлж байна.
Үнэлэмж #1: Орон нутгийн иргэд, байгууллага болон бусад оролцогчдын үүрэг
оролцоо – Иргэд уул уурхайн төслийн хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн төр захиргааны
оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа тухай үргэлж ярьж, бодит байдалд
шүүмжлэлтэй хандаж байсан юм. Орон нутгийн иргэд төслийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч,
хянах, зохион байгуулахад дуу хоолойгоо хүргэх сонирхол байгаа хэдий ч оролцоо нь
хангагдахгүй байна. Орон нутгийн ТББ болон сонирхлын бүлгүүд байгаль орчны
хамгаалал болон мониторингын үйл ажиллагаанд тэр болгон идэвхтэй оролцохгүй байна.
Үнэлэмж #2: Суманд хэрэгждэг төрийн үйлчилгээний хэвийн явцыг хангахад
учрах хүндрэл бэрхшээл – Манлай, Баян-Овоо сумдаас иргэд ганц биеэр юм уу гэр
бүлээрээ шилжин суурьших нь нэмэгдэж байгаагаас тэдгээр сумын төсөв танагдаж ирэх
жилүүдэд албан хаагчдаа цомхотгоход хүрэх, сумын захиргаанаас чанартай үйлчилгээ
үзүүлэхэд хүндрэлтэй болж магадгүй байна.
Бодит нөлөөлөл
Юуны өмнө, ОТ төслөөс хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь сумын
захиргааны үйл ажиллагаа, орон нутгийн байгууллага, иргэдээс төслийн хэрэгжилтийг
хангахад оролцох оролцооны тухайд эерэг нөлөөлөл үзүүлэх төлөв харагдаж байгааг
онцлон дурьдмаар байна.
Эдийн засаг, нийгэм, төрийн үйл амьдралд орон нутгийн оролцоо чухал болохыг
гүйцэтгэх засаглалын бүх түвшин, түүнчлэн ОТ болон уул уурхайн бусад төслийн
бодлого, стратегид тусгагдсан асуудал юм. Орон нутгийнхан оролцооны хувьд янз бүрийн
бодолтой байдаг, жишээ нь зарим нь сэтгэл хангалуун байхад зарим нь ямар ч оролцоо
байдаггүй учраас үнэлэмж муутай ханддаг нь судалгаанаас харагдсан болно. Зарим
ойлгомжгүй байдлыг тодруулахад, орон нутгийнхны үнэлэмжийн зөрүү таатай боломж
олгох магадлалтай, тухайлбал: (i) үнэлэмж яагаад хэт зөрүүтэй байгаа, (ii) эерэг нөхцөл
байдал, үр дагаврыг нэмэгдүүлэх боломж юу байна, (iii) орон нутгийнхан сумын
захиргааны болон уурхайн үйл ажиллагаанд өргөн хүрээнд оролцоход түлхэц болох үр
дүнтэй, харилцан өгөөжтэй оролцооны механизмыг бий болгох гэх мэт.
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Онгоцоор ирж онгоцоор буцдаг (ОИОБ) хэлбэрээр ажил гүйцэтгэдэг ажиллагсдын тоог
нийт ажиллах хүчний 20 хувь байхаар хатуу тогтоох зорилт тавьж байгаа – Оюу Толгой:
Шилжилт хөдөлгөөний эрсдэлийн үнэлгээ, 2007 оны 10 дугаар сар. Иймд ОИОБ
ажиллагсдын тодорхой хэсгийг суурьшуулах шаардлага гарч байгаа бөгөөд орон нутгийн
нийтийн тээвэр (автобусаар ирж, автобусаар буцдаг - АИАБ)-г ашиглах хэмжээ орон
нутгаас богино хугацааны гэрээт ажилтан авч ажиллуулахтай уялдан 2012 оноос хойш
нэмэгдэх болно. Орон нутгаас авахаар төлөвлөгдсөн ажиллагсдыг дээр дурьдсан
хугацаанаас өмнө шалгаруулж авахын зэрэгцээ ОТ төслөөс тавьсан шаардлагад нийцүүлэх
эрчимтэй хөтөлбөр, сургалт ч мөн зохион байгуулагдах болно.
Ерөнхий бодлогын хүрээнд авах Дээрх арга хэмжээ зарим суманд нүүрлээд байгаа хүн
амын цөөрөх бий гэсэн болгоомжлол (шилжин явагсад нэмэгдсэнээс суурин оршин
суугчдын тоо буурах)-ыг сааруулахад эерэг, сэтгэл ханамжид нийцсэн нөлөөлөл үзүүлнэ.
Энэ тухай судалгааны үед болон семинар, хэлэлцүүлэг дээр өргөн хүрээнд хангалттай
ярилцсан билээ.
Нөлөөллийн гэж нэрлэн буй бүсийн сумдад ажиллагсдаа байршуулах асуудлыг ОТ
төслөөс авч хэрэгжүүлэх сайн санааны үйл ажиллагаа гэж ойлгож, хүлээж авах ѐстой.
Орон нутгийнхны төсөөлж байгаа зарим нэг муу үр дагаврыг эс тооцвол иргэдийн дунд
сайн харилцаа бий болно. Хамгийн гол нь үйл ажиллагаагаа тогтворжуулах, сумаа цаашид
авч явах томоохон боломж сумын захиргааны хувьд гарна.
Сумын хүн ам цөөрч цаашдаа захиргааны хувьд үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэлтэй
болно гэцгээж байгаа орон нутгийн удирдлага одоо хүн амын өсөлт, сумын хөгжилд
иргэдийн оролцоо нэмэгдэх зэрэг шинэ үйл явцыг хэрхэн зохицуулахаа бодож байваас
зохилтой. Уурхайд ажиллагсдын гэр бүлийн гишүүдийн захиргаанд хандах хандлага,
олон нийтийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарын талаар ямар бодолтой, эрэлттэй байгааг
тодруулах шаардлага бий болж магадгүй юм. Тэдний хандлага, үзэл бодол орон
нутгийнхантай адилгүй байж болох тул орон нутгийн удирдлага илүү нээлттэй, илүү
шуурхай, оролцоог илүү дэмждэг байх шаардлага бий болно.
Одоогийн хариуцлага муутай уул уурхай (томоохон нүүрсний уурхай)-гаас болж сөрөг
нөлөөллийн сүлжээ бий болсон, тухайлбал, орон нутгийнхныг үл тоомсорлох, том байр
сууринаас хандах, авилгад өртөх зэрэг нь орон нутгийн захиргааны үйл ажиллагаанд
дутагдал байгааг харуулж байна. Захиргааны үйл ажиллагаа, үйлчилгээг илүү өгөөжтэй
байлгахын тулд орон нутгийн иргэд өөрсдөө илүү зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй.
ТББ-ууд, сонирхлын бүлгүүд одоогийнх шигээ идэвхгүй байх аваас сум болон уурхайн
үйл ажиллагаанд тус болох нь бага. Ядмагхан үйл ажиллагаа явуулдаг, сөрөг үзэл санааг
өөгшүүлдэг ТББ-ууд орон нутгийнхны сайн сайхан байх гэсэн хүчин чармайлт, уурхайг
дэмждэг үзэл сонирхолтой зөрчилдөхөөс биш, дэмжлэг өгч чадахгүй.
Сумын төсвийн орлогын захиран зарцуулалтад тавих хяналт сул байгаа болон орон нутагт
иргэний харъяаллаа бүртгүүлэх, газар авах, төсөлд ажилд орохын тулд авилга өгдөг/авдаг
гэх мэт асуудлаас үүдэн гарах засаглалын эрсдэл дор дурьдсан нөхцөл байдалд хүргэж
болзошгүй хэмээн Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний эрсдэлийн үнэлгээ32-д дурьджээ.
32

Оюу Толгой: Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний эрсдэлийн үнэлгээ, АММИ, РТ, 2007 оны 10 дугаар сар
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Үйл ажиллагаа явуулах лиценз авахын тулд орон нутгийн засаглалын зарчим,
журмыг зөрчих, үл тоомсорлох
Гэмт хэрэг, хууль тогтоомжийг зөрчих явдал төр захиргааны ажилд хүндрэл
учруулах
Газар авах, ажилд орох, иргэний бүртгэл, харъяалалтай болох гэх мэт
шалтгаанаар орон нутгийн төр захиргааны ажилтнуудад авилга өгөх гэж дарамтлах явдал
нэмэгдэх
Сайн засаглал муудах, төр, захиргааны байгууллагын нэр хүнд унах, олон
нийтийн итгэл буурах
ОТ төслийн нэр хүндэд тойруу замаар эрсдэл учруулах зэрэг болно.
Менежмент
Хууль хэрэгжүүлэх болон зохион байгуулалтын арга хэмжээнд орон нутгийнхны идэвхтэй
оролцоог хангахгүйгээр сум болон уурхайн аль аль нь үйл ажиллагаагаа амжилттай
явуулж чадахгүй гэдэг нь нэгэнт нотлогдсон зүйл юм. Уурхайтай сайн хамтын
ажиллагаагаа хөгжүүлэх этгээдийн нэг нь сумын удирдлага мөн гэдгийг иргэд,
байгууллагууд төдийлөн сайн ойлгодоггүй ба энэ байдал нутгийн зон олон ба уурхайн
хооронд өгөөжтэй харилцаа тогтоход саад болдог. Сумын төр захиргааны зүгээс олон
нийтийн бүлэг, холбоо, ТББ-ууд болон сонирхлын бүлгүүдэд үзүүлэх дэмжлэг сул байгаа
нь тэдний идэвхгүй байдлыг дэврээхэд хүргэж буй том асуудал юм. Үүнтэй адил нэг
асуудал бол ТББ-ууд, жижиг бүлгүүд тухайлбал ахмадын, залуучуудын, эмэгтэйчүүдийн
холбоо болон Улаан Загалмай зэрэг байгууллагууд уурхайтай хамтран орон нутгаа
хөгжүүлэхэд буюу ирээдүйд чиглэсэн ямар нэг санаачилга өөрсдийн зүгээс гаргадаггүй
явдал юм.
Орон нутгийн удирдлагууд уурхайн үйл ажиллагаанд оролцох, хамтран ажиллахдаа юуны
өмнө орон нутгаа төлөөлж байх нь зөв. Уурхайн хувьд олон нийттэй харилцах иж бүрэн
хөтөлбөрөө улам боловсронгуй болгон үе шаттай, хяналт үнэлгээ сайтай хэрэгжүүлэх нь
хамгийн боломжтой хувилбар байх магадлалтай.
Олон нийттэй харилцах иж бүрэн хөтөлбөрийг үр өгөөжтэй хэрэгжүүлэхэд тавигдаж
болох шаардлагын тухайд:
1. Олон нийттэй харилцах асуудлыг уурхайн бодлого, стратегийн салшгүй хэсэг
болгон институцчлэх
2. Уурхайтай хамтран ажиллах, харилцах асуудлаарх шийдвэр гаргах процесст төр,
олон нийтийн оролцоог хангах тогтвортой механизм бий болгох
3. Орон нутгийнхан болон уурхайн хооронд зөвхөн мэдээлэл харилцан солилцох
төдий бус нийгмийн аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд таатай орчин бүрдүүлэх зэрэг
асуудлууд чухал болно.
Уурхай болон орон нутгийн төр захиргаа, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын
хамтын үйл ажиллагааны дор хэрэгжих тус хөтөлбөрийн тусгай зорилтууд гэвэл:
Сум болон түүнээс дээд түвшинд ОТ төслөөс төсөвт төлж буй аливаа татвар,
төлбөр, тооцоо олон нийтэд ил тод байх нөхцөл бий болгох
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Төслийн ба гэрээт ажилтнууд гурав дахь этгээдтэй хамааралтай аливаа асуудлыг
ОТ төслийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэнэ гэдгийг анхаарах (энэ нь уурхай ба сумаас
аль алиныхаа дотоод хэрэгт үндэслэлгүй оролцохоос татгалзах гэсэн үг)
Сайн засаглал, татварын менежмент, нягтлан бодох бүртгэл, ил тод байдал гэсэн
чиглэлээр чадавх бэхжүүлэх сургалт сумын албан хаагчдад зохион байгуулах
Нийгмийн халамж, татвар, хууль болон нийгмийн бусад асуудал хариуцсан
ажилтнуудад ажлын ачааллаа зохицуулах менежментийн арга нэвтрүүлэх
Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчдын ажлын орчин, албан
хэрэгцээний тоног төхөөрөмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх
9.4.9.2 Нүүлгэн шилжүүлэлт ба үүнээс үүдэх сөрөг асуудлууд
ОТ төслөөс лицензийн бүсэд байсан 11 малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг бусдад
үлгэр жишээ болохуйцаар сайн зохион байгуулсан бөгөөд ашиг хүртэгчид ОТ төслөөс
тэдний хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч нүүлгэн шилжүүлэлтийг сайн гүйцэтгэсэнд сэтгэл
хангалуун, ам сайтай байдгаа илэрхийлж байсан юм. Гэтэл бусад уурхай малчин өрхийг
нүүлгэн шилжүүлэх асуудал тавихад малчид хүлээж авахгүй байсан тохиолдол нүүлгэн
шилжүүлэлтэд хянамгай хандахыг сануулж байгаа хэрэг гэж ойлгох нь зөв.
Үнэлэмж #1: Томоохон хэмжээний дэд бүтэц барих газар чөлөөлөхтэй
холбоотой нүүлгэн шилжүүлэлт – Найдвартай ажиллагаа бүхий тээвэр, эрчим хүч, усан
хангамж нь уурхайн амжилтын гол үндэс тул энэ зориулалтаар газар авах шаардлагатай
болно. Төмөр зам, сайжруулсан зам, ус дамжуулах хоолой зэрэг томоохон дэд бүтцийн
байгууламжуудыг барихад малчдын одоо ашиглаж буй бэлчээр, уст цэг, үл хөдлөх
хөрөнгө байршиж байгаа газраас тодорхой хэсгийг нь авах магадлалтай. Түүнээс гадна
тоосжилт, дуу чимээ, ус, бэлчээр ашиглалт гээд олон асуудлаас болж зарим малчид нүүх,
өөр газар шилжин нутаглах боллоо гэхэд хашаа хороо гээд бүх зүйлээ авах уу эсвэл үлдээх
үү, шинэ газар очоод яах вэ гэдгээ албан ѐсны нүүлгэн шилжүүлэлттэй нэгэн адил шийдэх
шаардлагатай учраас үүнийг нүүлгэн шилжилт гэж үзэх практик үндэстэй юм.
Үнэлэмж #2: Мал аж ахуй эрхлэх/эс эрхлэх сонголт – Уурхайн үйл ажиллагаа
эхэлснээр ажлын байр бий болж хүмүүс ажиллах боломжтой болно. Мал маллахын
хажуугаар түр ажил эрхлэх нь уг чанараараа нийцдэггүй зүйл. Байнгын цалинтай ажилтай
болно гэвэл малчдын хувьд мал маллахаас татгалзахад хүрнэ. Ер нь уурхайд ажиллана
гэдэг уурхайн ажилчин болж суурин суух уу эсвэл малтайгаа байх уу гэдэг хоѐр
боломжоос сонголт хийх хатуухан асуудалтай малчин хүн тулгарч байна гэсэн үг.
Үнэлэмж #3: Мал аж ахуйгаас татгалзсан хүмүүсийн эргэж мал маллах
сонирхол буурах, боломж хомсдох - Уурхайгаас тавьсан шаардлагад нийцэх орон
нутгийн иргэд, малчдыг ажиллуулах нь уурхайн ажиллах хүчний бодлогын нэг хэсэг нь
боловч мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөдөөгийн амьжиргаанд хүндрэлтэй байдлыг бий
болгоно, тухайлбал, уурхайг орхисны дараа амьжиргааны ямар хувилбар байх вэ гэдэг
асуудал гарч болно.
Үнэлэмж #4: Нүүлгэн шилжүүлэх үндэслэлгүй шаардлага тавих – Орон
нутгийн иргэд, малчид тоосжилт болон бусад сөрөг нөлөөллийн талаар ихээхэн гомдол
гаргаж оршин суухад хүндрэлтэй боллоо, нүүх, шилжих тухай үндэслэлгүй шаардлага,
хүсэлт гаргахыг үгүйсгэж үл болно.
Үнэлэмж #5: Нүүлгэн шилжүүлэлтээс болж шинээр нүүн очиж байгаа газар
ачаалалд өртөх – Орон нутгийнхны төсөөлж байгаачлан төмөр зам, хатуу хучилттай зам
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барих учраас цаашид төсөөлөөгүй, төлөвлөөгүй нүүлгэн шилжүүлэлт, шилжүүлэн
байршуулах асуудлууд гарах магадлалтай. Үл хөдлөх хөрөнгө, бусад эд хөрөнгөө нүүлгэн
шилжүүлэхэд нэмэлт зардал малчдаас шаардагдана. Үүнд уурхай дэмжлэг, нөхөн олговор
олгохгүй байх юм биш биз гэж орон нутгийнхан санаа зовж байна.
Бодит нөлөөлөл
ОТ төслийн бүсийн хувьд өөр газар шилжих, нүүх асуудалд зөвхөн малчин өрхүүд
хамрагдаж байгаа. Эдүгээ өөр газар шилжин суурьших нь үнэхээр хүндрэлтэй асуудал
болоод байгааг уурхай ойлгож хүлээж авах шаардлагатай гэж орон нутгийнхан үзэж
байна.
Орон нутгийнхны төсөөлж буйгаар, хөдөөгийн малчин өрх болон суурин газрын өрх нүүж
өөр газар суурьшихад дараах ялгаа байна.
1. Малчин өрхийн хувьд гэр, хашаа, малын байр зэрэг бүх зүйлсээ зөөж аваачих,
шинээр дахин барих шаардлагатай болно
2. Суурин газрын иргэд нүүхээр бол хашаа, байшингаа нэг булангаас нөгөө буланд
зөөх хэмжээний ажил гарна
3. Малчин өрхийн тухайд шилжин суурьших газрын ус, бэлчээр зэргийг харгалзан
үзэхийн зэрэгцээ нэлээд алс зайд нүүх магадлал ихтэй. Энэ арга хэмжээг зохион
байгуулахад сумын холбогдох албан тушаалтнуудын үүрэг, оролцоо чухал
4. Малчин өрхийн хувьд нүүж очих газрынхаа малчидтай ус, бэлчээрийн талаар
нухацтай яриа, зөвшилцөөн хийх шаардлага тулгарна, төв газар ийм асуудал бараг
гаргахгүй.
Малчин өрхийн хувьд дээр дурьдсан зүйлүүд хамгийн наад захын хэрэгцээ, шаардлага
бөгөөд эдгээрээс аль нэг нь хийгдээгүй тохиолдолд өөр газар шилжин суурьших асуудал
бүтэлгүй болно гэсэн үг юм.
Дээр өгүүлснээс гадна айл өрх болон тэдний эд зүйлсийг өөр газар шилжүүлэх нь нэг
хэрэг, харин тэдний сэтгэлзүй, нийгмийн асуудлыг харгалзан үзэх нь зүйтэй.
Аль хэдийнээ нүүрлээд буй тоосжилтыг багасгах, хүн, мал, экосистемд нөлөөлж байгааг
бууруулах тухай асуудлыг уурхайхантай ярьж, зөвлөж, шийдэлд хүрэхэд сумын удирдлага
чармайлт гаргаж ажиллахгүй байгаа тухай орон нутгийнхан гомдол гаргадаг. Ийм
байдлаар яваад байвал орон нутгийн иргэд сумын удирдлагадаа итгэх итгэл буурах болно.
Нөхцөл байдал иймдээ хүрвэл, уурхайн зүгээс ямар нэг шийдвэртэй арга хэмжээ авах
хэрэгтэй болж мэднэ. Судалгааны явцад ажиглагдсанаар бол нүүлгэн шилжүүлэх
асуудлыг ажил хэрэг болгоход нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд, уг нөлөөллийг бий болгосон тал,
сумын захиргаа гэсэн гурван этгээд оролцох ѐстой.
Орон нутгийнхны талаар баримтлах бодлогод анхаарах бусад асуудлууд:
1. Настайчууд сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлт, өөр газар шилжин суурьшихыг
таашаадаггүй, ийм асуудалд маш эмзэг ханддаг33
33

Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зарчим, удирдамж, Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний зарчим,
удирдамжийн байгууллага хоорондын зөвлөл, 1994
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2. Нүүлгэн шилжүүлэх явц бүрэн хэмжээний зөвшилцөл, тусгай төлөвлөгөөний
дагуу явагдах ѐстойг анхаарах
3. Өрхүүд, ялангуяа малчин өрхүүд бэлчээр, ус сайтай, тэхдээ үйлчилгээ, бусад
зүйлд ойр дөхөм газар очих гэж өрсөлдөх магадлалтай. Өөрөөр хэлбэл, тэд нүүлгэн
шилжүүлэлтийг “амьдралын нөхцөлөө сайжруулах” боломж болгон ашиглахыг чармайх
нь мэдээж тул үүнээс үүдэлтэй хүндрэлтэй асуудал төсөл, сумын удирдлагад тулгарч
болно.
Менежмент
Гомдол санал хүлээн авч шийдвэрлэх албан ѐсны систем бий болгох явдал газар ашиглах,
эзэмших болон нүүлгэн шилжүүлэлтийг зохицуулах журмын хүрээнд тавигддаг үндсэн
нөхцөл, шаардлага юм.
Уурхайн лицензийн талбайд байгаа өрхүүдийг өөр газар нүүлгэхэд баримтлах ѐстой
учраас Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөг шинэчлэхдээ нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн
гомдол саналыг барагдуулах системтэй холбоотой асуудлыг хамтад нь авч үздэг байх нь
зүйтэй юм.
Уурхайн хувьд зайлшгүй хийх нүүлгэн шилжүүлэлтийн менежментийг төгс хэрэгжүүлж,
харин үндэслэл муутай нүүлгэн шилжүүлэлтээс татгалзаж чаддаг байх нь чухал юм.
Эрдэс баялгийн тухай Монгол улсын хуульд, уурхайн хайгуулын ба олборлолтын үйл
ажиллагаанаас учирсан хохирлыг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь (байшин барилга, худаг,
малын хашаа, болон бусад байгууламж) хохирол учруулсан этгээдээр бүрэн төлүүлэх
эрхтэй гэж 32-р зүйлд заасан. Нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүдсэн зардлыг лиценз эзэмшигч
хариуцах ба дэд бүтэц барих, ажиллах хүчийг хөгжүүлэх асуудлыг орон нутгийн
удирдлагатай харилцан зөвлөлдөх ѐстой (33-р зүйл). Уул уурхайн хэрэг эрхлэх газар нь
эрдэс баялагтай холбоотой дүрэм, журам мөрдүүлэх байгууллага болохын хувьд судалгаа,
үнэлгээ хийхийн зэрэгцээ Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд уурхайн
салбарын нөлөөлөл ямархуу байх талаар зөвлөмж гаргадаг (57-р зүйл). Шаардлагатай
нүүлгэн шилжүүлэлт Эрдэс баялгийн тухай хуулийн дагуу явагдах ѐстой.
Цаашид нүүлгэн шилжүүлэлт хийх шаардлагагүй буюу нүүлгэн шилжүүлэлтийн бус
бүсийн хил заагийг орон нутгийн удирдлагатай харилцан зөвшилцөж, судалгааны үндсэн
дээр шинэчлэн тодорхойлох хэрэгтэй байна. Олон улсын ерөнхий жишигт (жишээ нь,
Нийгэм, Байгаль орчны Тогтвортой гүйцэтгэлийн стандарт 5) төслийн үйл ажиллагаа
явуулах газрын хэмжээ, заагийг аль болох багасгах, одоо оршин сууж байгаа иргэдийг
шаардлагагүй бол нүүлгэн шилжүүлэхээс аль болох татгалзах хэрэгтэй гэсэн байдаг. Олон
улсын энэ жишгийг дагахын тулд нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамаарахгүй газар нутгийн
заагийг дахин авч үзэж шалгуурыг дараах нөхцөлийг хангасан байхаар тогтоох, үүнд: (i)
уурхайн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан байх, (ii) орчмын малчид,
малын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, (iii) бизнесийн аливаа үйл ажиллагааг шахах,
гаргах явдлыг багасгах зэрэг болно.
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Нүүлгэн шилжүүлэлтийн бүс дэх зуны бэлчээрийг ашиглуулах боломжийг АММИ хайх нь
зүйтэй, ингэснээр тухайн нутагт гадныхан орохоос сэргийлж чадна. Энэ бүсийг
бэлчээрийн зориулалтаар ашиглуулснаар төслийн хувьд шаардлагагүй шилжин
суурьшилт, нөхөн олговрын асуудлаас ангид байх боломж ч гарч болно.
Гадны сумын малчид төслийн бүс нутагт нүүж ирэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй бөгөөд ийм
нөхцөл байдал үүсвэл сумын удирдлагууд шийдвэрлэх шаардлагатай болно.
Тохиромжтой арга хэмжээг төлөвлөгөөтэй авч хэрэгжүүлэхгүй байснаар сайн дурын
үндсэн дээр биш, шаардлагагүй нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэж удаан хугацаанд
хүндрэлтэй, гачигдалтай, нийгэмд байр суурьгүй, байгаль орчинд хохиролтой байдлыг
бий болгодог. Харин нүүлгэн шилжүүлэлт үнэхээр шаардлагатай бол хамрагдаж байгаа
өрхүүд өөр газар нүүн суурьшиж улмаар амьдрах орчин болон амьжиргаагаа нүүхээс
өмнөх хэмжээнд төвхнүүлэхэд шаардлагатай бүх дэмжлэгийг уурхайгаас үзүүлэх нь
зүйтэй.
Одоо мөрдөгдөж байгаа Нүүлгэн шилжүүлэх бодлого, бусад холбогдох хөтөлбөрөө эргэн
хянаж дараах зүйлийг тодруулах, нэмж тусгах шаардлага байна гэж үзлээ. Үүнд:
ОТ төслийн уурхайн бүсийн эргэн тойрон, шинээр дэд бүтэц барих газруудыг
дахин нягтлан үзэж нүүлгэн шилжүүлэлтийн /эсвэл нүүлгэн шилжүүлэлтийн бус гэж
нэрлэж болох/ бүсийг дахин тодруулах
Хавсарсан сөрөг нөлөөлөл нэмэгдэж байгаа тул өрхийн шилжин суурьших газрыг
зохицуулах, жишээ нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажиллагааг бусад уурхайн зарчимтай
нийцүүлэн боловсруулах, ингэснээр нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдаж байгаа өрхүүдийг
ижил нөхцөлөөр хангах
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн бүсэд малаа оруулах боломжийг малчдад олгох
Уурхайн суурингийн орчмоос болон дэд бүтэц, байгууламж барих газраас нүүж
байгаа өрхүүдэд адил тэгш байдлаар хандах
Нөхөн олговортой холбоотой асуудлыг сайтар зохион байгуулах ѐстой. Үүнд тавигдах гол
шаардлага нь төслийн үйл ажиллагаанаас болж хохирол үзэж байгаа байгууллага, айл өрх,
хувь хүмүүсийг зөв тодорхойлон шаардлагатай нөхөн олговрыг олгох явдал юм. Нөхөн
олговрын процесс сайн болох эсэх нь ашиг хүртэгчээ хэр зөв тодорхойлсон, мөн учирсан
бодит хохирлыг хэр зэрэг зөв тооцоолж зохих төлбөрийг олгосноор тодорхойлогддог34.
Нөхөн олговрыг сайжруулах асуудлуудад тусгах зүйлс:
Гомдол санал хүлээн авах хариуцлагатай, үр дүнтэй албан ѐсны механизм бий
болгох
Нүүлгэн шилжүүлэх, шилжүүлэн байршуулах асуудлыг сумын удирдлагатай
хамтран авч үзэх, шийдвэрлэх, гүйцэтгэх
Малчин өрхтэй хийх нүүлгэн шилжүүлэх гэрээг дахин авч үзэж бүх өрхүүдэд
ижил боломж олгогдсон эсэхийг нягтлах
Нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага (шалгуур)-ыг хянаж сайжруулах
34

Олон нийтийн харилцааны асуудлаар зохион байгуулсан семинар, Оюу Толгой, 2008 оны 5 дугаар сар
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Малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхэд баримталсан зарчим, арга ажиллагаагаа
дахин хянаж үзэх, нягтлах, өмнө нь гаргасан алдаа, дутагдлыг шинээр боловсруулах буюу
цаашид баримтлах шаардлагад давтахаас зайлсхийх
Нөхөн олговор шаардлагатай байх магадлалтай нөхцөл байдлыг тодорхойлох
(жишээ нь, нүүлгэн шилжүүлэлт, малын осол, гэмтэл, бэлчээрт гарах сөрөг өөрчлөлт гэх
мэт)
Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг олон нийттэй харилцах нэгжийн өдөр
тутмын үйл ажиллагааны, жишээ нь бизнес төлөвлөгөө, стратеги болон зохион
байгуулалтын төлөвлөлтөд суулгаж өгөх
9.4.9.3 Гэмт хэргийн гаралт болон аюулгүй байдал
Орон нутгийнхны үзэж байгаагаар гэмт хэргийн гаралт, хууль, нийгмийн хэв журмыг
зөрчих байдал ихсэж байгаа нь өөр аймгаас болон хятадаас олон тооны хүн ирж суурьшиж
байгаатай холбоотой ажээ.
Үнэлэмж #1: Гэмт хэрэг, зөрчил нэмэгдэх - Уурхай олон хүнд ажил олгох бөгөөд
тэдний дунд гаж зан араншинтай, нийгмийн төлөвшил муутай, тэр бүү хэл гэмт хэрэгт
холбогдсон хүмүүс байх, тэдний зүгээс элдэв гэмт үйлдэл, хэрэг зөрчил гаргах
магадлалтай
Үнэлэмж #2: Архидан согтуурах явдал нэмэгдэх – Уурхайд ажиллаж олсон
орлогоо нийгэм, олон нийтэд үл нийцэх байдлаар, жишээлбэл согтууруулах ундаанд
түлхүү зарцуулснаас архидалт нэмэгдэх
Үнэлэмж #3: Мөрийтэй тоглох явдал нэмэгдэх - Уурхайн зүгээс ажил эрхлэх,
орлого олох боломж иргэдэд олгосноор ойр зуур зарцуулах орлоготой болж мөрийтэй
тоглох зэрэг гаж үйлдэлд хүргэж болзошгүй
Бодит нөлөөлөл
Орон нутгийнхны дунд архи, согтууруулах ундаа хэрэглэх нь түгээмэл байгаа үзэгдэл
боловч ОТ төслийн бүсэд гадны аймаг болон бусад газраас сумын төвд олон хүн ирж хүн
ам нэмэгдсэнээр архидан согтуурах явдал ихсэх магадлалтай. Төслийн бүсийн сумдад
2005 онд гэмт хэрэгт холбогдож шийтгүүлсэн хүний тоо 9 байсан бол 2007 онд 46 болж
500 хувиас давж нэмэгдсэн байна. Цагдаагийн хэсгийн мэдэгдэж байгаагаар, гэмт хэргийн
гаралтад Ханбогд сумаас баруун өмнө зүгт 130 км-т байдаг Ирак толгой руу хууль бусаар
алт олборлогчид олноороо сумаар дайрч явдаг байсан нь Дээрх байдал үүсэхэд хамгийн их
нөлөөлөл үзүүлжээ. Гэмт хэргийн дийлэнх хувь нь архидалт, зодоон байдаг. Гэхдээ
цагдаагийн албаны тодорхойлсноор, гэмт хэргийн гаралт ихсэж байгаа нь ОТ төслийн үйл
ажиллагаа болон ажиллагсадтай ямар нэг хамааралгүй бөгөөд дээр дурьдсан тоо гаднаас
ирж барилга барьж байгаа хүмүүстэй холбоотой ажээ.
Гаднаас ирж буй шилжин ирэгсдээс гаргадаг хууль, хэв журам зөрчих нөлөөлөл:
Хууль, дүрэм, хэв журам зөрчих – гэмт хэрэг, гаж үйлдэл нэмэгдэнэ
Ганц бие ажилчид нийгэмд асуудал үүсгэнэ, тухайлбал архидалт, мөрийтэй
тоглох, зодоон хийх болон хөнгөн гэмт хэрэг үйлдэх
Уурхайн ажиллагсдын гэр бүлийн хүмүүс ч биеэ үнэлэх, архидан согтуурах зэрэг
нийгэмд гаж үйлдэл гаргаж болзошгүй
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Мал, эд хөрөнгийн хулгай ихсэх тухайд малчид санаа зовниж байна
Менежмент
Гэмт хэргийн гаралт, нийгмийн гаж үзэгдэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан орон
нутгийн удирдлагатай хамтран “Гэмт хэргийн менежмент”-ийн хөтөлбөр боловсруулж
хэрэгжүүлэх хүсэлтийг ОТ төслөөс тавиад байгаа ажээ.
ОТ төсөл сумын удирдлагатай хамтран ажиллаж гэмт хэрэг болон нийгмийн бусад
асуудлыг зохицуулахын тулд хоѐр үндсэн чиглэлд анхаарлаа хандуулах нь үр дүнтэй байх
бөгөөд үүнд:
1. Гэмт хэргийн тоог хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн үзүүлэлт
болгон авч үзэх, мониторингод ашиглах
2. Ажилд орж буй хүмүүсээс гэмт хэрэг үйлдсэн, гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй
тухай тодорхойлолт гаргуулах, гэмт хэрэг үйлдсэн байдлыг мөшгөн тогтоох талаар хэрхэн
ажилласан, ямар нэг алдаа мадаг гарсан эсэхийг магадалж байх
Энэ хөтөлбөрт дараах зүйлсийг гол зорилтын хүрээнд тусгана.
Ажиллах хүчний чанд бодлого баримтлах, гэмт хэрэгт холбогдож байсан, гаж
зуршилтай хүмүүсийг ажилд авахаас бүрмөсөн татгалзах
Гаж үйлдэл, зан төлөв үзүүлэгчдэд уурхайн ажиллагсдын зүгээс үзүүлэх нийгмийн
шахалт шаардлагыг өндөржүүлэх
Гэмт хэрэг, хууль зөрчсөн үйлдлийн талаар бусад уурхайтай харилцан мэдээлэл
солилцож, энэ чиглэлээр авах нийтлэг ба онцгой арга хэмжээг тодорхойлох
Гэмт хэргийн тоон үзүүлэлтийг ОТ төслийн нийгмийн нөлөөллийн хяналтын
үзүүлэлт болгон тодорхойлж байх
Сумын цагдаагийн тасаг, хэсэгтэй хамтран ажиллаж шаардлагатай үед нэмэлт
нөөцөөр хангах
Архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдэхэд нөлөөлөх нийгмийн ѐс зүй,
уламжлалт үнэт зүйлс, нийгмийн аюулгүй байдлыг зөрчсөн аливаа үйлдлийг таслан
зогсоох менежмент хэрэгжүүлэх
Иргэд, байгууллагын аюулгүй байдалд харшилж буй дараах асуудлыг
төлөвлөгөөтэйгөөр зохицуулах
o Замын осол, золгүй тохиолдол олширч байгаа
o Нутгийнхны дунд харилцаа муу байгаа
o Орон нутгийнхан болон бусад этгээдээс хууль бус шаардлага тавьж элдэв
үйлдэл санаачлах болсон
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, орон нутгийн сургуулиудад авто
ослоос сэргийлэх сургалт зохион байгуулах
Жолооны дамжаа хичээллүүлж дадлага олгох
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9.5 ОТ ТӨСЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ

Дэд бүтэц
1. Үйлчилгээ,
хангамжийн дэд бүтцэд
ирэх ачаалал нэмэгдэх
2. Эрчим хүч, ус, үүрэн
телефоны үйлчилгээний
хүрэлцээ, хамрах хүрээ
хязгаарлагдмал

3. Уурхай хаагдсаны
дараа дэд бүтцийн
ажиллагааг хангахад
зардал ихтэй болох

Орон нутгийн хүн амын өсөлт
ба шилжин ирэгсдийн тоо
нэмэгдэж ОТ төслийн бүсийн
сумдын хүн ам өсөх
Дурьдсан дэд бүтцийг зөвхөн
сумын төв, бусад суурин
газруудад хүргэхээр
төлөвлөсөн нь малчид зэрэг
хөдөөгийн хүн амд хүртээмж,
олдоц муутай болно
ОТ төслийн бүсэд дэлхийд
томд орох олон уурхай
ажиллах тул дэд бүтэц нь
өндөр хүчин чадалтай байх
шаардлагатай. Ийм дэд
бүтцийг уурхай хаагдсаны
дараа орон нутгаас
ажиллуулахад бэрхшээл,
хүндрэл, ялангуяа хөрөнгө
зардлын асуудал хурцаар
тавигдах магадлал өндөр

Орон нутгийн бизнесийн хөгжил
4. Орон нутгийн бизнест
Эрэлт хэрэгцээ, хэрэглээний
өрсөлдөөн ирнэ
хувьд нэн онцлог,
хязгаарлагдмал газар нутагт
өндөр төвлөрсөн зах зээлийн

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөллийн
объект,
шалтгаан

9.5.1: Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц

Хавсарсан,
шууд сөрөг

ОТ төслийн бүсийн
сумдад

Байгуулалт,
олборлолтын үе
шатанд

Өндөр

Дунд
зэрэг

Шууд бус,
сөрөг

Дэд бүтэц,
байгууламж барих
газрын ойролцоо

Байгуулалт ба
олборлолтын үе
шатанд

Дунд
зэрэг

Өндөр

Шууд,
сөрөг

Дэд бүтэц байгаа
газар

Олборлолтын үе
шатны төгсгөл,
уурхай хаагдсаны
дараа

Өндөр

Өндөр

Хавсарсан,
эерэг

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах бүх
хугацаанд

Дунд
зэрэг

Өндөр
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6. Орон нутгийн
бизнесийн тогтворжилт
алдагдах магадлалтай

7. Зах зээлээ хамгаалах
нутгийн бизнесийн чадавх
дээшлэх

төлөөх өрсөлдөөн нэмэгдэнэ
Орон нутгийнхны хүлээлтэд
нийцүүлэн уурхайн зүгээс арга
хэмжээ хэрэгжүүлснээр орон
нутгаас үйлчилгээ,
бүтээгдэхүүн худалдан авах
эрэлт бий болж, худалдан
авалт, нийлүүлэлт явагдана.
Үүний нөлөөгөөр орон нутагт
бизнес өргөжих, чадваржин
салбарлах үйл явц эрчимжих
боломжтой
Орон нутгаас үйлчилгээ,
бүтээгдэхүүн худалдан авах
арга хэмжээ нь бизнес эрхлэгч
бүрт тэгш байдлыг хангах
боломжгүй. Жижиг мухлаг,
үйлчилгээ зэрэг өрсөлдөөн
даах чадвар муутай бизнес
тогтворгүйжих магадлалтай
Орон нутгийн бизнес өргөжин
чадваржсанаар зах зээлээ
хамгаалах, сегментчилэх
чадавх нь сайжирна

Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил
8. Орон нутгийн төсвийн
Татвар, төлбөр, хандивын
орлого нэмэгдэнэ
журмаар уул уурхайн төслүүд
орон нутгийн төсвийн орлого
нэмэгдэхэд зохих хувь нэмэр,
дэмжлэг үзүүлнэ

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөллийн
объект,
шалтгаан
5. Орон нутгийн
бизнесийн өргөжилт,
салбарлалт, мэдрэмж
сайжрах

Эерэг, шууд

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах бүх
хугацаанд

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Шууд бус,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Үргэлжлэх

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Үргэлжлэх

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Хавсарсан,
эерэг

ОТ төслийн бүс

Үргэлжилнэ, гэхдээ
олборлолтын үе
шатанд нэмэгдэх

Өндөр

Өндөр
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Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөллийн
объект,
шалтгаан
9. Төсвийн орлогод хувь
нэмэр үзүүлж байгааг
хүмүүс сайн мэдэхгүй,
итгэл муутай хандах

Уул уурхайн төслөөс орон
нутгийн төсөвт үзүүлэх хувь
нэмрийг сумын удирдлагын
зүгээс зохистой ашиглах
чадамж, ил тод байдал
дутагдах

Шууд бус,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Уурхайн хөгжлийн үе
шаттай шууд холбоо
багатай

Дунд
зэрэг

Өндөр

10. Бэлэн мөнгөний
эргэлт орон нутагт
сайжирч, гадагш алдагдах
нь багасна

Иргэдийн ажил эрхлэлт,
орлого нэмэгдэн хувийн
хадгаламж өснө
Банкны барьцааны ба зээлийн
бодлого өөрчлөгдөхөд нөлөөлж
болно
Бүтээгдэхүүнээ уурхайд
нийлүүлэх хүлээлт их байгаа ч
орон нутгаас худалдан авалт
хийх бодлого тодорхойгүй
байгаа
Орон нутгаас бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ худалдан авснаар
өрсөлдөөн нэмэгдэхийн
зэрэгцээ үйлдвэрлэгч,
үйлчилгээ эрхлэгч бүрт ижил
боломж хангагдахгүй учир
хүлээлт нь хэрэгжихгүй тал
гарна

Хавсарсан,
эерэг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалт ба
олборлолтын үе
шатанд

Өндөр

Өндөр

Шууд,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Шууд,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Шууд бус,
сөрөг

Нарийн тогтоох
боломжгүй

Хүн амын орлого
нэмэгдэж,
хөрөнгөжихийн
хэрээр нэмэгдэх,
оршсоор байх

Дунд
зэрэг

Өндөр

11. Орон нутгаас
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
үзүүлэх хүлээлт, боломж

12. Найдвартай нийлүүлэгч
байх хүлээлт үл биелэх

Нийгмийн бүтэц, харилцаа
13. Чинээлэг маягийн
Хөрөнгө чинээний ялгаа
имиж, зан харьцаа бүхий
нэмэгдэх
нийгмийн бүлэг үүсэх
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15. Гэр бүлийн амьдрал,
харьцаанд өөрчлөлт
явагдах

16. “Хөдөөнөөс сумын
төв” рүү чиглэсэн
шилжилт хэмээх шинэ
үзэгдэл гарах

Сайн үлгэр дуурайлал,
боловсон харьцаа түгэн
дэлгэрэх
Ажил эрхлэлт, өрх гэрийн ба
амьдралын хэвшил (удаан
ээлжээр ажиллах, гэр орноосоо
хол байх, гэр бүл, хүүхдэдээ
тавих анхаарал халамж
өөрчлөгдөх гэх мэт)
өөрчлөгдөх
Сумын төвд суурьших
сонирхол, шилжилт нэмэгдэх

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөллийн
объект,
шалтгаан
14. Нийгмийн харьцаа,
харьцааны соѐл сайжрах

Шууд бус,
эерэг

Нарийн тогтоох
боломжгүй

Үргэлжлэх

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Шууд/шууд
бус, сөрөг

Нарийн тогтоох
боломжгүй

Уурхай ажиллах бүх
хугацаанд, гэхдээ
цаашид үргэлжилж
болно

Өндөр

Дунд
зэрэг

Шууд бус
сөрөг

ОТ төслийн бүсийн
сумдад

Урт хугацааны,
гэхдээ олборлолтын
сүүлч, уурхай
хаагдсаны дараа эсрэг
хандлагатай явагдаж
болно

Дунд
зэрэг

Өндөр

1. Хүн амын өсөлт
нэмэгдэнэ

2. Хүн амын хүйсийн
бүтэц өөрчлөгдөнө

Ажил хайсан хүмүүсийн шилжин
ирэх хөдөлгөөн болон ажлын
байр бий болсноор орон нутгийн
болоод бусад газраас ирэх
ажиллагсдын шилжилт
Хүйсийн
сонголттой
ажил
эрхлэлтээс үүдэх жендэрийн

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл

9.5.2: Хүн ам

Шууд, эерэг/
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын ба
олборлолтын, төсөл
дуусах үе шат

Өндөр

Өндөр

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын,
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг
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харьцааны өөрчлөлт
ОТ төслийн ажил эрхлэлтийн
стратеги
Суурьшлын шинэ хэв маяг

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын,
олборлолтын, төсөл
дуусах үе шат

Дунд
зэрэг

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл
3. Гэр бүлийн тогтвор
суурьшил, сайн сайхан
байдал өөрчлөгдөнө

Дунд
зэрэг

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл

9.5.3: Ажил эрхлэлт

1. Ажил эрхлэлт
нэмэгдэнэ

Орон нутгийн иргэдийг ажил
авах

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын
болон
олборлолтын үе шат

Их

Өндөр

2. Ажил эрхлэлт
орлогыг нэмэгдүүлнэ

Орон нутгийн иргэдийн ажил
эрхлэлт нэмэгдэж, орлого өснө

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын
болон
олборлолтын үе шат

Их

Өндөр

3. Орон нутгийн
иргэдийн мэргэжлийн ур
чадвар дээшилнэ

Орон нутгийн иргэд ажил
эрхлэлт
нэмэгдэнэ
гэсэн
хүлээлттэй байгаа боловч тэдний
мэргэжлийн ур чадвар хангалтгүй
байна
Орон
нутгийн
иргэдийн
мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг
хангалтгүй байна
Ур
чадвартай
гадаадын
мэргэжилтэн ажилд авах

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Олборлолтын
болон
төсөл дуусах үе шат

Их

Өндөр

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Олборлолтын ба төсөл
дуусах үе шат

Дунд
зэрэг

Өндөр

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын
болон
олборлолтын үе шат

Бага

Өндөр

4. Ажлын гүйцэтгэлийн
чанар сайжирна
5.Гадаадын
мэргэжилтнүүдийн ажил
эрхлэлт нэмэгдэнэ
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Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл
6. Шууд бус ажил
эрхлэлт

Орон нутгийн иргэдэд бий болох
нэмэлт ажил эрхлэлт

Шууд
эерэг

бус,

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын
болон
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Өндөр

7. Орон нутгийн иргэд
болон гадныхны
хооронд үл ойлголцол
гарч болох талтай

Ажил эрхлэлт, хүн амын өсөлт,
төслөөс үр ашиг хүрэх боломж,
нөлөөллийн тэгш бус боломж бий
болно

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын
болон
олборлолтын үе шат

Бага

Өндөр

8. Ажил эрхлэлтийн
оролцооны түвшинд
жендэрийн ялгаа гарна

Уурхайд эрэгтэйчүүдийн ажил
эрхлэлт давамгайлах хандлагатай
байгаа учир эмэгтэйчүүдийн
хувьд ажил эрхлэх боломж
хязгаарлагдмал

Шууд бус,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын
болон
олборлолтын үе шат

Бага

Өндөр

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл

9.5.4: Эрүүл мэнд

1. Эрүүл мэндийн
үйлчилгээний хүрээ,
хүртээмжийг
бууруулна
2. НҮЭМ, ГБТ-ийн
үйлчилгээний
хүртээмж, чанарт
нөлөөлнө

Хүн амын нягтрал, шилжин
ирэлт нэмэгдэнэ

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе
шатанд

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Дотоод, гадаадын нөхөн үржхүйн
насны ажиллах хүчний тоо
нэмэгдэнэ

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе
шатанд

Дунд
зэрэг

Өндөр

3. Хүн амын эрүүл
мэндэд үзүүлэх
амьдрах орчны

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн
нэмэгдэх, ундны ус багасах, дуу
чимээ, доргилт, тоосжилт болон

Шууд бус,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Хайгуул, байгуулалт,
олборлолт, уурхайг
хаах үе шатанд

Өндөр

Өндөр
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агаарын бохирдолт нэмэгдэх

4. Хүнсний аюулгүй
байдалд нөлөөлнө

Чанартай, аюулгүй хүнсний
эрэлтийг одоогийн нийлүүлэлт
хангахгүй байх

Шууд,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Хайгуул, байгуулалт,
олборлолт, уурхайг
хаах үе шатанд

Өндөр

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл
нөлөөлөл өөрчлөгдөнө

Өндөр

1. Сургууль,
цэцэрлэгийн үйлчилгээ,
хүчин чадал,
материаллаг баазын
ачаалал нэмэгдэнэ
(сурагчдын дотуур
байр мөн адил)
2. Мэргэжлийн болон
дээд боловсролтой хүн
амын тоо нэмэгдэнэ

3. Сургууль завсардалт
нэмэгдэнэ

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл

9.5.5: Боловсрол

Уурхайд ажиллах, уурхайн бүсэд
оршин суух зорилго бүхий хүн
амын шилжин ирэлт нэмэгдэх

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын болон
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Өндөр

Мэргэжлийн боловсролтой
ажиллах хүчний шилжин ирэлт
нэмэгдэх
Орон нутгийн ажиллах хүчний
чадавхыг нэмэгдүүлэхтэй
холбоотой бодлого хэрэгжих
Хэрэв эцэг, эх нь ОТ төсөлд
ажилд орвол мал маллах хүн хүч
дутагдаж хүүхэд сургууль
завсардах магадлалтай
Ажиллах хүчний шилжих
хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор 6-

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын болон
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Өндөр

Шууд бус,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын болон
олборлолтын үе шат

Бага

Дунд
зэрэг
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5. Мэргэжлийн
багшлах боловсон
хүчнийг авч
ажиллуулах боломжтой
болно

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах
хугацаа

Хамрах
хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл
4. Мэргэжлийн
зэрэгтэй багшлах
боловсон хүчний
хүрэлцээ, хангамж
буурна

15 насны хүүхдийн эцэг, эхийн
хараа хяналт суларна
Хүүхдүүд нэг газраас нөгөөд
шилжин очихдоо шилжилтийн
бүртгэл хийлгээгүйгээс сургууль
завсардалт байгаа мэт харагдана
Сургууль, цэцэрлэгийн багш
нар ОТ төсөлд өндөр цалинтай
ажилд орох сонирхолтой байна
Шилжих хөдөлгөөний улмаас
сурагчдын тоо цөөрснөөр
сургуулийн төсөв багасна
Сурагчдын тоо нэмэгдэхэд
төсөв, санхүү нь нэмэгдэж,
чадварлаг багш ажиллуулах
боломж гарна

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын болон
олборлолтын үе шат

Бага

Дунд
зэрэг

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалтын болон
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Ажил эрхлэлт, шилжих
хөдөлгөөн ба хүн амын өсөлт

Шууд, сөрөг

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах
хугацаанд

Өндөр

Өндөр

Хүн амын өсөлт, олон янзын

Хавсарсан

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах

Өндөр

Дунд

Хамрах
хугацаа

Магадлал

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Нөлөөллийн
эрчим

1. Археологи,
палеонтологи, түүхийн
хөдлөх биет, дурсгал,
олдворуудыг хууль
бусаар малтах, тонох,
эвдэх явдал нэмэгдэх
2. Орон нутгийн

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл

9.5.6: Соѐлын өв

136

Хамрах хүрээ

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах
хугацаанд ба
хаагдсаны дараа

Өндөр

Өндөр

Шууд, эерэг

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах
хугацаанд ба
хаагдсаны дараа

Өндөр

Дунд

сөрөг

Хамрах
хугацаа

Нөлөөллийн
төрөл

Магадлал

4. Шашны
байгууллага, үйл
ажиллагаа нэмэгдэх

соѐл, зан заншил, дадал заншил
бүхий хүмүүс ажиллаж
амьдарснаар нутгийнхны зан
заншлыг зөрчих, тогтсон дэг
уламжлалыг алдагдуулах
Төсөл хэрэгжсэнээр соѐлын
өвийг хадгалах, хамгаалахад
дэлхийн жишигт нийцсэн үйл
ажиллагаа явуулж байдал
сайжирна гэсэн хүлээлт байна
Хүн амын өсөлт, шилжилт
хөдөлгөөнийг дагаж шашны
байгууллага орж ирэх, үйл
ажиллагаа нь тэлэх

Нөлөөллийн
эрчим

3. Соѐлын өвийг
хадгалах, хамгаалах
бодлого үйл ажиллагаа
сайжрах

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл
уламжлалт соѐл
өөрчлөгдөх

хугацаанд ба
хаагдсаны дараа

Хавсарсан,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

2. Дуу чимээ ихсэх

ОТ, Таван Толгойн тээвэр, үйл
ажиллагаа

Хавсарсан,
сөрөг

Зам, уурхайн
орчмоор

3. Хөрсний эвдрэл,
доройтол нэмэгдэх
4. Гүний усны нөөц,
түвшин багасах

ОТ, Таван Толгойн тээвэр, үйл
ажиллагаа
ОТ Төслийн үйл ажиллагаа

Хавсарсан,
сөрөг
Хавсарсан,
сөрөг

ОТ төслийн бүс
Гүний усны
ордуудтай нутгаар

Магадлал

ОТ, Таван Толгойн тээвэр, үйл
ажиллагаа

Нөлөөллийн
эрчим

1. Тоос, тоосжилтын
бохирдол

Уурхай ажиллах
хугацаанд болон
хаагдсаны дараа
Уурхай ажиллах
хугацаанд болон
хаагдсаны дараа
Байгуулалтын үе шат

Өндөр

Өндөр

Өндөр

Өндөр

Өндөр

Өндөр

Олборлолтын үе шат

Өндөр

Дунд
зэрэг

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл

9.5.7: Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
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ОТ, Таван Толгойн тээвэр, үйл
ажиллагаа

Хавсарсан,
сөрөг

ОТ төслийн бүс

6. Ургамлан нөмрөг
талхлагдах, өөрчлөгдөх
7. Байгаль орчны ба
экосистемийн тогтоц,
үзэгдэх байдал
өөрчлөгдөх
8. Хатуу хог хаягдал

ОТ, Таван Толгойн тээвэр, үйл
ажиллагаа
Төслийн үйл ажиллагаа

Хавсарсан,
сөрөг
Шууд сөрөг

ОТ төслийн бүс

ОТ төслийн бүсэд болон бусад
уурхайд хүн ам өсөж,
суурьшлын нягтрал нэмэгдэх
Суурин газрууд олширч, хог
хаягдлын хэмжээ нэмэгдэх
Хатуу хог хаягдал
боловсруулах чадавх орон
нутагт муу байгаа
ОТ, Таван Толгойн тээвэр, үйл
ажиллагаа

Хавсарсан
сөрөг

Шууд,
хавсарсан
сөрөг

9. Тусгай
хамгаалалттай
газар нутгийн тогтоц,
экосистемд нөлөөлөх

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Гарч болох
нөлөөлөл
5. Зэрлэг амьтны
дайжилт

Уурхай ажиллах
хугацаанд болон
хаагдсаны дараа
Байгуулалт,
олборлолтын үе шат
Зам, уурхайн орчмоор

Бага

Өндөр

Дунд
зэрэг
Дунд
зэрэг

Өндөр

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах
хугацаанд болон
хаагдсаны дараа

Дунд
зэрэг

Өндөр

Говийн Бага дархан
газар

Уурхай ажиллах
хугацаанд болон
хаагдсаны дараа

Дунд
зэрэг

Өндөр

ОТ төслийн бүс

Өндөр

1. Бэлчээрийн
хэмжээ, хүрэлцээ
хомсдох

Уурхайн байгуулалт, олборлох үйл
ажиллагаанд газар, бэлчээрээс
авах

Хавсарсан
сөрөг

ОТ төслийн 4
сумын 15 багт
шууд, бусад бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат

Өндөр

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөлөл

9.5.8: Газар, бэлчээр, усан хангамж

Өндөр
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Байгуулалт, олборлолтын үе
шатны тээвэрлэлт, бусад үйл
ажиллагаа

Шууд, сөрөг

3. Бэлчээр, ургамлан
нөмрөг тоосоор
бохирдох
4. Мал, амьтны
өвчлөл, эмгэг
нэмэгдэх

Байгуулалт, олборлолтын үе
шатанд тоосжилт үүсгэх бүх үйл
ажиллагаа, тоосны тархалт
Тоос амьсгалын замаар болон
бохирлогдсон ус, өвс ургамлаар
хооллож өвчлөх, архаг эмгэгтэй
болох
Төмөр зам, хөдөлгөөний нягтрал
ихтэй автозам, ус дамжуулах
хоолойгоор бэлчээр таслагдах,
усны эх үүсвэрээс холдох
Бэлчээр, усны бохирдол, хомсдол,
замаар таслагдах зэрэг хавсарсан
нөлөөнөөс үүдэн малчдын нүүдэл
өөрчлөгдөх

Хавсарсан
шууд, сөрөг

Бэлчээр, ус ашиглах боломж,
хүрэлцээ өөрчлөгдсөнөөс
нүүдлийн зай ихэнхдээ нэмэгдэх,
эсвэл бүр багасах болно. Ийм
нөхцөлд малчдын нүүдэл ерөнхий
хандлагаараа багасахад хүрнэ
Уурхайд газар авах үйл явц янз
бүрийн байдлаар үргэлжилж,
улмаар газар өмчлөх, эзэмших,
ашиглах эрх зөрчигдөх, маргаан
зөрчил нэмэгдэх

Шууд, сөрөг

5. Бэлчээр, усны эх
үүсвэрээс таслагдах
6. Малчдын нүүдлийн
зам, чиглэл
өөрчлөгдөх

7. Малчдын
нүүдэллэлт багасах

8. Газар өмчлөх,
эзэмших, ашиглах эрх

Хавсарсан,
сөрөг
Хавсарсан,
сөрөг
Хавсарсан,
сөрөг

Шууд, сөрөг

нутагт
Нүүрс ба тээврийн
зам дайран өнгөрч
буй нутгаар

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөлөл
2. Бэлчээрийн
талхлагдал, доройтол

Урт хугацааны,
нөхөгдөшгүй

Өндөр

Өндөр

Нүүрс ба тээврийн
зам дайран өнгөрч
буй нутгаар
ОТ төслийн бүсэд
тоосоор бохирдсон
нутгаар болон бусад
газраар
ОТ төслийн бүс

Тоосгүй автозам, төмөр
зам ашиглалтад бүрэн
орох хүртэл
Тоосгүй автозам, төмөр
зам ашиглалтад бүрэн
орох хүртэл

Өндөр

Өндөр

Дунд
зэрэг

Өндөр

Уурхай ажиллах
хугацаанд

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Төмөр зам,
тээврийн гол зам,
уурхайн томоохон
байгууламж барьж
буй болон барих
нутгаар
Төмөр зам,
тээврийн гол зам,
уурхайн томоохон
байгууламж барьж
буй болон барих
нутгаар
ОТ төслийн бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Уурхай ажиллах
хугацаанд

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Байгуулалтын үе шат

Дунд
зэрэг

Өндөр

139

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Тоос, шатахуун, тосолгооны
материал, бусад хаягдлаар хөрс,
ялангуяа худаг олноор бохирдох

Шууд, сөрөг

Нүүрс тээврийн зам,
уурхайн орчмоор

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат

Өндөр

Өндөр

Магадлал

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат

Нөлөөллийн
эрчим

Хамрах хүрээ
Уурхай, томоохон
байгууламж, сумын
төвд

Үргэлжлэх
хугацаа

Нөлөөллийн
төрөл
Шууд, сөрөг

Шалтгаан
нөхцөл
Нүүлгэн шилжүүлсэн ба шилжин
ирэгсдэд газар, бэлчээр олгоход
уугуул иргэд тааламжгүй хандах,
дургүйцэх

Нөлөөлөл
9. Нүүлгэн
шилжүүлэлт, шилжилт
хөдөлгөөний улмаас
газар олгохтой
холбоотой сөрөг
асуудал гарах
10. Хөрс, ус бохирлох

Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөлөл

9.5.9: Төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал/нүүлгэн шилжүүлэлт

Орон нутгийн захиргааны үйл ажиллагаа, засаглал
1. Төрийн үйлчилгээ, дэд
бүтэц сайжрах

2. Орон нутгийн ТББ,
сонирхлын бүлгийн идэвх
сайжрах

Суманд байгаа төрийн
үйлчилгээнд уул уурхайн
төслөөс төсвийн бус арга зам
(хандив, шууд дэмжлэг гэх
мэт)-аар дамжуулан дэмжлэг
үзүүлж байгаа, үзүүлэх
боломжтой
Уул уурхайн нийгэм-эдийн
засаг, байгаль орчны
нөлөөллийг үнэлэх,
мониторинг хэрэгжүүлэхэд
ТББ-ын зүгээс эрх тэгш
оролцох сонирхол, шаардлага
нэмэгдэх

Шууд эерэг

ОТ төслийн бүс

Уурхай ажиллах бүх
хугацаанд

Өндөр

Өндөр

Хавсарсан,
эерэг

ОТ төслийн бүс

Төсөл хэрэгжих
хугацаанд

Нам

Дунд
зэрэг
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Хамрах хүрээ
ОТ төслийн бүсийн
сумд

Төсөл хэрэгжих
хугацаанд

Өндөр

Дунд
зэрэг

Шууд/шууд
бус, сөрөг

Манлай, Баян-Овоо
сумдад

Манлай, Баян-Овоо
сумдад голчлон гарах
магадлалтай

Өндөр

Өндөр

Уурхайд цалин сайтай ажил
эрхлэлт боломж нэмэгдэх, мөн
сумын эдийн засгийн хөгжил
сайжирсан зэргээс хүмүүс
шилжин ирэх нь нэмэгдэх
Хүн ам олноор шилжин ирэх,
ажил эрхлэлт, ойр зуур
зарцуулах мөнгөн орлого
нэмэгдэх

Хавсарсан
сөрөг

ОТ төслийн бүс

Байгуулалт,
олборлолтын үе шат ба
уурхай хаагдсаны
дараа

Өндөр

Өндөр

Хавсарсан,
сөрөг

ОТ төслийн бүс ба
уурхай бүхий бусад
газруудад

Төсөл хэрэгжих
хугацаанд

Өндөр

Өндөр

Янз бүрийн зан заншил,
уламжлал холилдох, хувь
хүмүүсээс зохистой бус
үйлдэл, зан авир гаргах

Хавсарсан,
сөрөг

ОТ төслийн бүс ба
уурхай бүхий бусад
газруудад

Төсөл хэрэгжих
хугацаанд

Дунд
зэрэг

Өндөр

Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
бүсэд
Гол зам, төмөр
замын дагуу

Төсөл хэрэгжих
хугацаанд

Өндөр

Өндөр

4. Сумын төрийн
үйлчилгээний
байгууллагын үйл
ажиллагаа, оршин
ажиллахад хүндрэл бий
болох
5. Гэмт хэрэг, зөрчил
нэмэгдэх

6. Архидалт, мөрийтэй
тоглоом, биеэ үнэлэх зэрэг
нийгмийн гаж үзэгдэл
нэмэгдэх
7. Нутгийн зан заншил,
уламжлалыг зөрчих, үл
хүндэтгэх

Магадлал

Нөлөөллийн
төрөл
Шууд, эерэг

Нөлөөллийн
эрчим

Шалтгаан
нөхцөл
ОТ төсөлтэй холбогдох
байгаль орчны асуудлаар орон
нутагт өргөн хамтын
ажиллагаа хэрэгжүүлэх
шаардлага, нийгмийн шахалт
орон нутагт нэмэгдэх
Хүн ам, сургуулийн насны
хүүхдүүд уурхайн ойролцоох
сумдад олноор шилжих,
шилжин ирэх

Үргэлжлэх
хугацаа

Нөлөөлөл
3. Байгаль орчноо
хамгаалах, зохистой
мониторинг явуулах орон
нутгийн хүсэл эрмэлзэл
сайжрах

Нүүлгэн шилжүүлэлт ба түүнээс үүдэх сөрөг асуудлууд
8. Малчдын үл хөдлөх
байгууламжийг нүүлгэн
шилжүүлэх

Малчин өрх, тэдний үл хөдлөх
хөрөнгө, байгууламжийг
төлөвлөгөөтэй ба цаг үеийн
шаардлагаар нүүлгэн
шилжүүлэх

Шууд/шууд
бус сөрөг
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Магадлал

Нөлөөллийн
эрчим

Үргэлжлэх
хугацаа

Хамрах хүрээ

Нөлөөллийн
төрөл

Шалтгаан
нөхцөл

Нөлөөлөл

урьдчилан тогтоох
боломжгүй
байдлаар гарч
болзошгүй
9. Нүүлгэн шилжүүлэх
үндэслэлгүй шаардлага,
хүсэлт гарах

Уул уурхайн төслүүд орон
нутаг, түүний дотор малчдын
зүгээс тавих аливаа
шаардлагыг хүлээн авна гэсэн
нийтлэг, үндэслэлгүй хүлээлт,
хандлага

Шууд сөрөг

ОТ төслийн бүсэд

Байгуулалтын үе
шатанд

Нам

Бага
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9.6 БОДИТ НӨЛӨӨЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ
Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарч болох бодит нөлөөллийн талаарх үнэлгээнээс
гадна сөрөг нөлөөллийг бууруулж, эерэг нөлөөллийг өргөжүүлэх арга хэмжээг
тодорхойлсон зөвлөмжийг НЭЗНҮ-нээс гаргах учиртай.
Өмнөх бүлгүүдэд өгүүлсэнчлэн, ОТ төслийн бүсийн сумдад явуулын судалгаа хийснээс
олон нийтийн янз бүрийн давхаргын төлөөллийг оролцуулсан зөвлөлдөх уулзалт, семинар
зохион байгуулсан нь шинж төлвөөрөө ялгаатай, өөр өөр төрлийн нөлөөллүүдийг
тодорхойлох боломжийг олгосон юм.
Зүй нь, нөлөөллийн менежмент, даван туулах (менежментийн) арга хэмжээ нь төслийн
төлөвлөлтийн үйл явцад нийцсэн байх төдийгүй, шууд авч хэрэгжүүлэх боломжгүй, эсвэл
хэн хариуцах/гүйцэтгэх ѐстой гэдгээс үл хамааран шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлж
чадсан байх ѐстой. Ер нь энэ асуудлыг хэн хариуцах, хэн хариуцвал зохистой гэхээсээ
илүү ОТ төсөл болон түүний түншүүд зохистой арга хэмжээ авч, таагүй нөлөөллөөс
зайлсхийх, эерэг нөлөөллийг аль болохоор давуу тал болгон ашиглахыг чармайх нь чухал
юм.
Бодит нөлөөллийн менежментийн төлөвлөсөн арга хэмжээг зайлсхийх/урьдчилан
сэргийлэх, бууруулах гэсэн хоѐр шаталбартайгаар ОТ төсөл, орон нутаг, нөлөөллийн
бүсэд хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.
Бодит нөлөөллийг бүх хувилбараар нь тухайлбал, төслийн үйл ажиллагаа, сөрөг
нөлөөллөөс зайлсхийх бодлогод өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох
зорилгоор үнэлэх явдал нэн чухал асуудал юм. Зам салаалснаар айл өрхийг нүүлгэн
шилжүүлэх эсэхийг тооцож төлөвлөх ѐстой нь үүний жишээ юм. Нөлөөллөөс зайлсхийх
боломжгүй тохиолдолд авах дараагийн арга хэмжээ нь сөрөг нөлөөллийг
сааруулах/бууруулах арга замыг тодорхойлох явдал юм. Жишээ нь, уул уурхайн
байгуулалтын үе шатыг уртасгавал шилжилт хөдөлгөөн буурах талтай. Нөлөөлөл эерэг
аваас тэдгээрийг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх
суурь болгон ашиглахыг эрмэлзэх нь чухал.
Судалгаагаар тодорхойлсон нөлөөллийн менежментийн арга замыг тайлангийн
нөлөөллийн үнэлгээний хэсэгт авч үзсэн бөгөөд нэгтгэн дүнг дараах хүснэгтэд харууллаа.
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9.6.1: Орон нутгийн эдийн засаг, орон нутгийн бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
Нөлөөлөл
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ
Хариуцах байгууллага,
нэгж*

Хугацаа

1. Дэд бүтцэд үзүүлэх
ачаалал нэмэгдэх

ОТ төслийн Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн
төлөвлөгөөнд ажиллагсдыг байршуулах асуудлыг
тодруулан тусгаж шинэчлэх
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менeжментэд
сумын захиргааны гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгох,
оролцоог дээшлүүлэх
Эрчим хүч, ус, холбоо харилцааны дэд бүтэц
хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд алслагдсан хэрэглэгчдийг
хамруулах асуудлыг нэмж тусгах

OT удирдлага (ОТУ)
Хүний нөөцийн хэлтэс
(ХНХ)
Олон нийтийн харилцаа,
тогтвортой хөгжлийн
хэлтэс (ОНХТХХ)
(аймаг, сумын захиргаатай
хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

2. Уурхай хаагдсаны
дараа дэд бүтцийн
ашиглалт, үйлчилгээний
зардал нэмэгдэх

Уурхайн хөгжлийн шинэ ба өөрчлөн төлөвлөсөн
асуудлыг хаалтын төлөвлөгөөнд нэмж тусгах
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг Монгол улсын
үндэсний ба орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр,
төлөвлөгөөтэй уялдуулах арга хэмжээ авч байх

ОТУ
ХНХ
ОНХТХХ
(засгийн газар/аймаг,
сумын захиргаа, хувийн
үйлчилгээ эрхлэгчидтэй
хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд –
уурхайн хаагдсаны дараа

3. Бизнес өрсөлдөөн,
орон нутгийн бизнес
эрхлэгчдийн мэдрэмж
сайжрах

Бизнесийн Шударга өрсөлдөөнийг хөхиүлэн дэмжих
Орон нутгийнхны хүлээлтийн хариуд орон нутгийн
худалдан авалтын бодлого, холбогдох арга хэмжээг
аль болох эртнээс хэрэгжүүлж эхлэх
Сумын ба ОТ төслийн ЖДҮ хөгжүүлэх бодлого,
хөтөлбөрийг хангах уялдуулан зохицуулсан арга
хэмжээ хэрэгжүүлэх
Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээгээ хэрэглэгчид, олон нийтэд
сурталчлах, таниулах орон нутгийн чадавхыг
бэхжүүлэх сургалт орон нутгийнханд явуулах

ОНХТХХ
БХХАХ
Худалдан авалтын хэлтэс
(ХАХ)
(аймаг, сумын захиргаа,
хувийн үйлчилгээ
эрхлэгчидтэй хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

4. Орон нутгийн
бизнесийн тогтворжилт
буурах

Орон нутгийн худалдан авалтын төлөвлөгөө
хэрэгжүүлэхэд тэгш байдлыг хангах
Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн хамтын
ажиллагаа, төрөлжилтийг дэмжих
Мухлаг, жижиг үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл
ажиллагаа тогтворгүйжих магадлалтай тул ийм
төрлийн бизнест тусгай дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг
анхаарч ажиллах

ОНХТХХ
ХАХ
БХХАХ (Бүсийн хөгжил,
хамтын ажиллагааны
хэлтэс)
(аймаг, сумын захиргаа,
хувийн үйлчилгээ
эрхлэгчидтэй хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

Хариуцах байгууллага,
нэгж*

5. Орон нутгийн төсвийн
орлого нэмэгдэх, төсөвт
оруулсан орлогын
хуваарилалт, зарцуулалтыг
олон нийтэд ил тод бус
байх

Орон нутгийн төсөвт ОТ төслөөс оруулах орлогын
төрөл, арга хэлбэрийг олшруулах
Төслөөс оруулж буй орлогын захиран зарцуулалт,
менежментийг ил тод болгох талаар сумын
захиргаатай хамтран ажиллах
Орон нутгийнхны бүх давхаргад мэдээлэл түгээх, ил
тод мэдээлэх сүлжээ бий болгох

ОНХТХХ
(сумын захиргаатай
хамтрах)
ХАХ
(аймаг, сумын захиргаатай
хамтрах)
ЗГХХ (Засгийн газартай
харилцах хэлтэс)
Санхүү
Олон нийтийн
мэдээллийн төв

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

6. Орон нутагт бэлэн
мөнгөний урсгал, эргэлт
сайжрах

Тогтвортой ажил эрхлэлтээр дамжуулан нутгийн
иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх
Нутгийн иргэдээр ажил эрхлүүлэх асуудлыг жил
жилээр тодорхой төлөвлөж хэрэгжүүлэх
Ажилд авах иргэдэд зориулсан сургалт, давтан
сургалт зохион байгуулах

ОНХТХХ
(аймаг, сумын захиргаа ба
банктай хамтрах)
ХНХ
ОТУ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

7. Орон нутгаас
бүтээгдэхүүн, ажил
үйлчилгээ нийлүүлэх
чадавх уурхайн эрэлт,
хэрэглээний онцлогтой үл
нийцэх

Орон нутгийн худалдан авалтын бодлого ба стратегт
нэмэлт өөрчлөлт хийж байх, хүлээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
ОТ төслийн хэмжээнд болон бусад сумдтай
хамтарсан арга хэмжээ хэрэгжүүлэх
Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдэд зориулсан сургалт,
үзүүлэн сурталчлах арга хэмжээ зохион байгуулах

8. Уурхайд ажил
үйлчилгээ найдвартай
нийлүүлэгч байх хүлээлт үл
биелэх

Орон нутгийн худалдан авалтын бодлого ба стратегт
нэмэлт өөрчлөлт хийж байх, хүлээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
Уурхайд бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ нийлүүлэх
бүлэг болоход нь орон нутгийн үйлдвэрлэгчид,
үйлчилгээ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг
сумдтай хамтран хэрэгжүүлэх
Орон нутгийн захиргаанаас үзүүлэх зохицуулалтыг
сайжруулах

ОНХТХХ
ХАХ

ОНХТХХ
(сумын захиргаа ба бизнес
эрхлэгчидтэй хамтрах)
ХАХ

Хугацаа

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл
9. Орон нутгийн зах
зээлийг хамгаалах,
сегментчилэх чадавх
сайжрах

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ
Зах зээлээ хамгаалахад нь орон нутгийн бизнес
эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх
Орон нутгийн худалдан авалтын ил тод бодлого
хэрэгжүүлж орон нутгийн зах зээлд гарах тэгш
байдлыг хангах

Хариуцах байгууллага,
нэгж*
ОНХТХХ
ХАХ
Санхүү

Хугацаа
Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

9.6.2: Хүн ам
Нөлөөлөл
1. Хүн амын өсөлт
нэмэгдэх

2. Хүн амын хүйсийн бүтэц
өөрчлөгдөх
3. Гэр бүлийн тогтвор
суурьшил, сайн сайхан
байдал өөрчлөгдөх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөөгөөр
шилжин ирэх хөдөлгөөнийг зохицуулах
Шилжин ирэх хөдөлгөөнийг зохицуулах журам
Өмнөговь аймгийн төр захиргаанаас гаргаж, сумдад
мөрдүүлэх
ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөөнд
эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг дэмжсэн асуудлыг
түлхүү оруулах

ОНХТХХ
ХНХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ХНХ/сургалт
ОТУ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

“Гэр бүлд ээлтэй” Ажил эрхлэлтийн төлөвлөгөө
бодлого боловсруулан, хэрэгжүүлэх

ХНХ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

9.6.3: Ажил эрхлэлт
Нөлөөлөл
1. Ажил эрхлэлт нэмэгдэх

2. Ажил эрхлэлт орлогыг
нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ
Монгол иргэдийн ажил эрхлэлтийг хамгийн өндөр
түвшинд хүргэхийг зорих, олборлолтын 5 дахь жилээс
ажилчдын 90 хувийг монгол ажиллагсад байхаар
төлөвлөснийг хэрэгжүүлэх
OT төсөл ажил эрхлэлт эдийн засгийн үйл ажиллагааг
өргөжүүлж, улмаар төсөлд хамрагдсан өрхийн орлого
нэмэгдэх

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

ХНХ
ОТУ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ОТУ
ХНХ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл
3. Орон нутгийн иргэдийн
мэргэжлийн ур чадвар
дээшлэх

4. Ажлын гүйцэтгэлийн
чанар сайжрах

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ
АММИ мэргэжлийн сургалт явуулах сургалтын
орчин, боломжийг бий болгохоор төлөвлөж байна.
Компанийн зүгээс сургалтын систем, сургалтын үе
шатуудыг төлөвлөж байгаа бөгөөд олборлолтод
ажиллах мэргэжлийн хүмүүсийг бэлтгэхэд доод тал нь 3
жилийн хугацаа шаардлагатай гэж үзэж байгаа.
Мэргэжлийн сургалт явуулснаар орон нутгийн иргэд
ажиллах ур чадвартай болох юм.
ОТ төслийн сургалтын стратегид Өмнөговь аймгийн
хүн амын ажиллах хүчний ур чадварыг судалгаа явуулж
сургалтын хэрэгцээг тодруулж ОТ төслийн сургалтын
стратегид тусгах
Монголын ажилчид гадны мэргэжилтнүүдтэй хамтран
ажиллах
болон
мэргэжлийн
сургалтуудад
хамрагдсанаар ур чадвар, мэдлэг нь дээшилнэ

Хариуцах байгууллага,
нэгж
ХНХ/сургалт
ОТУ
ОНХТХХ

Хугацаа
Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ХНХ
ОТУ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

5. Гадаадын мэргэжилтнүүдийн ажил эрхлэлт
нэмэгдэх

ОТ уурхайн ажлын эхлэлийн үе шатанд гадаадын ба
монголын мэргэжилтнүүдийн баг ажиллана.
Мэргэжлийн сургалт явуулах, олборлолтын эхний
шатанд монгол ажиллагсдыг олборлох үйл ажиллагаанд
сургахад гадаадынхныг сайн ашиглах

ХНХ
ОТУ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

6. Шууд бус ажил эрхлэлт
нэмэгдэх

Уурхайг дагасан үйлчилгээний салбар орон нутагт
хөгжих, орон нутгийн иргэд уурхайд бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх зэргээр шууд бус ажил эрхлэлт эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд ажил эрхлэлтийн бодлогыг чиглүүлэх

ОНХТХХ
ОТУ
ОНХТХХ
ХАХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

7. Орон нутгийн зарим
иргэд ажилд орж чадахгүй
байх

ОТ компанийн ажилд авах, сургалт явуулах стратеги
нь ил тод, шударга зарчмаар нутгийн иргэдийг тэргүүн
ээлжид ажилд авах бодлогоо уян хатан хэрэгжүүлэх
Гадны мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах болон
сургалтад
хамрагдсанаар
монгол
ажилчид
мэргэжилтний түвшинд хүрч ажиллах юм

ХНХ
ОТУ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

8. Орон нутгийн иргэд
болон гадныхны хооронд
үл ойлголцол гарч
болзошгүй

Ажиллагсад ба орон нутгийнхны дунд харилцан
ойлголцох, итгэлцэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд
олон нийттэй харилцах арга хэмжээг чиглүүлэх
Олон нийттэй харилцах удирдлага, менежментийг
сайжруулах

ОНХТХХ
ОТУ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл
9. Ажил эрхлэлтийн
оролцооны түвшинд
жендэрийн ялгаа гарах

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ
Ажиллагсдынхаа гэр бүлийнхнийг ОТ төсөлд ажлын
байраар хангахад анхаарах
ОТ төслийн ажил эрхлэлтийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд эмэгтэй ажилчид авахыг дэмжих

Хариуцах байгууллага,
нэгж
ХНХ
ОНХТХХ

Хугацаа
Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

9.6.4: Эрүүл мэнд
Нөлөөлөл
1. Эрүүл мэндийн
үйлчилгээний хүрээ,
хүртээмжийг бууруулах

2.НҮЭМ, ГБТ-ийн
үйлчилгээний хүртээмж,
чанарт нөлөөлөх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ
Хүн амын тооны өсөлттэй уялдуулан эрүүл мэндийн
төсвийн хуваарилалтыг өөрчлөх, уян хатан байлгах
ОТ төслийн зүгээс эрүүл мэндийн байгууллагын
чадавхыг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээний
хүчин чадал, чанарыг нэмэгдүүлэх зэрэгт чиглэсэн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Хариуцах байгууллага,
нэгж
ОНХТХХ
(Засгийн газар/аймгийн ба
сумын захиргаатай
хамтрах)

Хугацаа
Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ОТ төслийн бүсийн сумдад хувийн хэвшлийн эмнэлэг
байгуулахад орон нутгийн удирдлагаас дэмжлэг
үзүүлэх

ОНХТХХ
(Засгийн газар/аймгийн ба
сумын захиргаатай
хамтрах)
ХХА

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр,
ялангуяа НҮЭМ/ГБТ-ийн үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд сумдын ЗДТГ, ОТ төсөлтэй хамтран
техникийн болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
Сургалт, сурталчилгааны ажлуудад орон нутгийн
иргэдийн идэвх санаачилга, оролцоог дэмжих замаар үр
өгөөжийг нэмэгдүүлэх
Засгийн газрын зүгээс дотоод, гадаадын ажиллах
хүчнийг ирмэгц БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын шинжилгээнд
хамруулах, хянах механизмыг бий болгох

ОНХТХХ
(Засгийн газар/аймгийн ба
сумын захиргаа ба
эмнэлэгтэй хамтрах)
ХАХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээ

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

3.Хүн амын эрүүл мэндэд
үзүүлэх амьдрах орчны
нөлөөлөл өөрчлөгдөх

Дэд бүтэц, усан хангамж, байгаль орчны эрүүл ахуйг
сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж,
хэрэгжүүлэх
Дээрх байгаль орчны нөлөөллөөс үүдэн гарах
нутгийн хүн амын эрүүл мэндийн асуудлыг ОТ болон
ОТ төслийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул
уурхайн компаниудаас төдийлөн их анхаарахгүй байна

ОНХТХХ
(Засгийн газар/аймгийн ба
сумын захиргаатай
хамтрах)
ОММХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

4. Хүнсний аюулгүй
байдал, хүнсний
хангамжид нөлөөлнө.

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хяналтын
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
ОТ төслийн зүгээс иргэдийг дэмжих замаар хүнсний
бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийг хангах, хүнсний
бүтээгдэхүүнийг найдвартай хадгалах байр барьж
байгуулахад санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх
Засгийн газрын зүгээс хүнсний бүтээгдэхүүний
чанарт хяналт, шинжилгээ хийх орон нутгийн
лаборатори байгуулах

ОНХТХХ
(Засгийн газар/аймгийн ба
сумын захиргаатай
хамтрах)
БХХАХ
ХАХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт

Хариуцах байгууллага,
нэгж
ОНХТХХ
(аймаг ба сумын төр
захиргааны оролцоотой)

Хугацаа

9.6.5: Боловсрол
Нөлөөлөл
1. Сургууль, цэцэрлэгийн
үйлчилгээ, хүчин чадал,
материаллаг баазад ачаалал
нэмэгдэх
2. Мэргэжлийн болон дээд
боловсролтой хүн амын тоо
нэмэгдэх.
3. Сургууль завсардалт
нэмэгдэх.

Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг
сайжруулах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд ОТ төслийн
зүгээс санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх
Эсвэл ажиллах хүчний талаар баримтлах бодлогодоо
шилжин ирэлтийг бууруулах арга хэмжээ тусгах
Багш нарын чадавх сайжруулах боловсролын тэтгэлэгт
хөтөлбөрийг өргөжүүлэх

Сөрөг нөлөөг бууруулах, эерэг нөлөөг дэмжихэд
чиглэсэн “Гэр бүлд ээлтэй” ажиллах хүчний бодлого
баримталбал зүйтэй
Эцэг, эхчүүд хүүхдийнхээ сургуульд хамрагдалтад
анхаарал тавих нь сайжрах боломжтой

ОНХТХХ
( сумын захиргааны
оролцоотой)
ХНХ/сургалт
ОНХТХХ
(сумын захиргааны
оролцоотой)
ХНХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт

4. Мэргэжлийн зэрэгтэй
багшлах боловсон хүчний
хүрэлцээ, хангамж буурна.

ОТ төслийн зүгээс орон нутгийн удирдлагатай
хамтарч орон нутагт ажиллах багшийг дэмжих
хөтөлбөр хэрэгжүүл
БСШУЯ-аас цөөн сурагчтай сургуулиудад тулгарч
буй асуудлыг бодлогын түвшинд шийдвэрлэх
ОТ төслийн зүгээс аймаг, сумдын удирдлагуудтай
хамтарч орон нутгийн цэцэрлэг, сургуулиудыг
мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, мэргэжлийг нь
дээшлүүлэхэд хамтарч, дэмжиж ажиллах

5. Мэргэжлийн багшлах
боловсон хүчнийг авч
ажиллуулах боломжтой
болно.
9.6.6: Соѐлын өв
Нөлөөлөл
1. Археологи,
палеонтологи, түүхийн үл
хөдлөх биет дурсгал
олдворуудыг хууль бусаар
малтах, тонох явдал
нэмэгдэх

2. Орон нутгийн
уламжлал, онцлог
өөрчлөгдөх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт
ОТ төслийн бүсийн соѐлын өвийг цогцолбор арга
хэмжээнд тулгуурлан хадгалах, хамгаалах төлөвлөгөө
боловсруулах
Хууль бусаар ухаж тоносон, эвдсэн палеонтологийн
ба археологийн олдворын судалгааг төслийн өмнө
болон явцад нь явуулж байх
Соѐлын өвийг хамгаалах тогтвортой хамтын
ажиллагааг сумын захиргаатай хамтран хэрэгжүүлэх
Соѐлын өвийн жинхэнэ эхийг орлох боломжтой гар
урлалыг дэмжин хөгжүүлэх
Уурхайн ажиллагсад, орон нутгийнханд зориулсан
сургалт, таниулга хийж байх
Үндэстний соѐлын эх сурвалж, онцлог үйлдэл, зан
заншлын талаар явуулын ба баримт цуглуулах
судалгаа явуулах
Олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх арга
хэмжээ зохион байгуулж байх:
o Орон нутгийн соѐлын фестиваль
o Бага хурал, зөвлөлдөх уулзалт/семинар
o Янз бүрийн уралдаан, олон нийтийг хамарсан
арга хэмжээ зохион байгуулах
Соѐлын өвийн хөдлөх эх сурвалж - иргэдийн
судалгаа хийх

Хариуцах байгууллага,
нэгж
ОНХТХХ
(засгийн газар/аймаг,
сумын захиргаа ба
эмнэлэгтэй хамтрах)
ОНХТХХ
(сумын захиргаатай
хамтрах)

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

Хугацаа

ОНХТХХ
(сумын захиргаатай
хамтрах)
ОММХ
ОТУ

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, цааших хугацаанд

ОНХТХХ
(орон нутгийнхан, аймгийн
ба үндэсний музейтэй
хамтрах)
ОММХ

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

3. Соѐлын өвийг хадгалах,
хамгаалах бодлого , үйл
ажиллагаа сайжрах

ОТ төслийн бүсэд олдсон албан ѐсны бүртгэлтэй
соѐлын өвийн жагсаалтыг шинэчлэх, мониторингын үр
өгөөж бүхий систем нэвтрүүлэх
Соѐлын өв хамгаалах идэвхтэн, орон тооны бус
байгаль хамгаалагчдад зориулсан урамшуулал
нэвтрүүлэх

ОНХТХХ
ОММХ

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, түүнээс цааших
хугацаанд

4. Нутгийн уламжлал, ѐс
заншил өөрчлөгдөх

Нутгийн уламжлал, ѐс заншилд гарсан болон гарч
буй өөрчлөлтийг баримтжуулах иж бүрэн судалгаа
хийх
Зөв ѐс зүй, уламжлал түгэх, өвлүүлэх арга хэмжээг
олон нийтийн оролцоотойгоор хөхиүлэн дэмжих

ОНХТХХ
ХНХ
ОТУ

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, түүнээс цааших
хугацаанд

9.6.7: Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
Нөлөөлөл
1. Тоос, тоосжилтоос
үүдэлтэй байгаль орчны
(агаар, хөрс, ус, ургамлан
нөмрөг, ан амьтан)
бохирдол

2. Хөрсний эвдрэл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт
ОТ төслийн байгаль орчны нөлөөлөл (БОН)-ийн
үнэлгээнд тусгагдсан дараах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх:
Агаарын чанарын мониторингын хөтөлбөр
боловсруулах
Тоосжилтоос үүдэлтэй бохирдол, агаарын
бохирдлын менежмент
Төмөр зам, хатуу хучилттай замыг хугацаа алдалгүй
ашиглалтад оруулах
Орон нутгийн нөхцөлд зохицсон нөхөн сэргээлтийн
туршилтын арга хэмжээг нутгийнхан, түүний дотор
малчдыг оролцуулан хэрэгжүүлэх

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

ОТУ
ОММХ
ОНХТХХ
(аймаг, сумын захиргаа,
аймгийн Мэргэжлийн
хяналтын албатай хамтрах)

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, цааших хугацаанд

ОММХ
ОНХТХХ
(аймаг, сумын захиргаа,
аймгийн Мэргэжлийн
хяналтын албатай хамтрах)

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл
3. Гүний усны түвшин
доошлох

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

ОТ төслийн БОНБНҮ-д тусгагдсан дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Мал, сумын мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан усны
мониторингын хамтарсан баг байгуулж ажиллуулах
Худгийн усны түвшин хэт доошлох тохиолдолд
Гүний хоолой, гүний усны нөөц бүхий бүсийн малчин
өрхийг нүүлгэх асуудлыг ОТ төслийн нүүлгэн
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд нэмж тодорхой тусгах
ОТ төслийн БОНБНҮ-д тусгагдсан дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Ан амьтны нутагшилтын менежмент, мониторингын
төлөвлөгөө боловсруулах

ОНХТХХ
ОММХ (сумын захиргаа,
орон нутгийнхантай
хамтрах)

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, цааших хугацаанд

ОММХ
ОНХТХХ
(орон нутгийн захиргаа,
Говийн бага дархан газрын
захиргаатай хамтрах)

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат ба хаалтын дараа

5. Дархан цаазат газарт
үзүүлэх нөлөөлөл

ОТ төслийн БОНБНҮ-д тусгагдсан дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Говийн бага дархан газрын ан амьтны менежмент,
мониторингын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд шинэчлэх, нэмэлт
өөрчлөлт оруулж байх

ОММХ
(Говийн Бага дархан газрын
захиргаатай хамтрах)
ОНХТХХ
ОТУ

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, түүнээс цааших
хугацаанд

6. Хатуу хог хаягдлын
менежмент хэрэгжүүлэх

Орон нутгийн захиргаа, оролцогчидтой хамтран
хатуу хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх
Хаягдал боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх
сонирхолтой нутгийн иргэд, бүлэг, аж ахуйн нэгжийг
дэмжиж хамтран ажиллах

ОММХ
ОНХТХХ
ОТУ
(сумын захиргаатай
хамтрах)

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, түүнээс цааших
хугацаанд

Орчны үзэгдэх байдлыг нөхөн сэргээх зөвлөх
бүлгийг орон нутгийнхны оролцоотойгоор байгуулж
ажиллуулах
Орчны нөхөн сэргээлтийн талаарх орон нутгийнхны
хандлага, үнэлэмжийн судалгаа явуулах

ОТУ
ОММХ
ОНХТХХ
(сумын захиргаатай
хамтрах)

Хайгуул, байгуулалтын үе
шат, цааших хугацаанд

4. Ан амьтан дайжих

7. Үзэгдэх байдал
өөрчлөгдөх
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9.6.8: Газар, бэлчээр, усан хангамж
Нөлөөлөл
1. Газар авах

2. Орон нутгийнхан,
бизнес эрхлэгчдийн газар
өмчлөх, ашиглах, эзэмших
эрхийг хөндөгдөх
3. Бэлчээрийн талхлагдал,
цөлжилт

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт
ОТ уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөө ба бусад
төлөвлөгөөг цаг тухай бүр хянаж, нэмэлт өөрчлөлт
хийж байх35
ОТ уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөөг аймаг,
сумын газар зохион байгуулалтын ба орон нутгийн
хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулсан нөлөөллийн
менежмент хэрэгжүүлэх
Газрын урт хугацааны менежментийн бодлого, орон
нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
хүрээнд сумдтай хамтран ажиллах
Орчны менежментийн ба мониторингын төлөвлөгөө,
түүний дотор ОТ төслийн бүсийн газар, экосистемийн
бусад бүрэлдэхүүн хэсэгтэй холбоотой асуудлыг
хамруулан орон нутгийнхны оролцоотойгоор дахин
хянах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Аймаг, сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий
ба жилийн төлөвлөгөө, ОТ төслийн бүсийн сумдын
хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан
Уурхайн цогц хөгжлийн төлөвлөгөөнд нөлөөллийн
менежментийг тусган хэрэгжүүлэх
ОТ ба бусад төслийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх
хөтөлбөрийн дагуу тавих төмөр зам, хатуу хучилттай
замыг аль болох эрт ашиглалтад оруулах
Бэлчээр сайжруулах аргын сургалт, үзүүлэх сургууль
зохион байгуулах, орон нутгийн санаачилгыг дэмжих

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

ОТУ
ОНХТХХ
ОММХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ЗГХХ
ОНХТХХ
ОММХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ОММХ
ОНХТХХ
ОТУ
(орон нутгийн захиргаа,
бэлчээр ашиглагчдын
бүлгүүдтэй хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

35

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ: II боть: Галбын говь, Гүний хоолойн гүний усны нөөцийн тайлан, Байгаль орчныг
хамгаалах, байгаль орчны мониторингийн төлөвлөгөө, 2004
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Нөлөөлөл
4. Тоосжилт, тоосны
тархалтын улмаас
бэлчээрийн ургамлан
нөмрөг бохирдох

5. Мал, зэрлэг амьтны
эрүүл мэндэд нөлөөлөх

6. Бэлчээр хуваагдах, усны
эх үүсвэрээс ашиглагчид нь
таслагдах

7. Малчдын нүүдэл
өөрчлөгдөх

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт
ОТ ба бусад төслүүдийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх
хөтөлбөрийн дагуу тавих төмөр зам, хатуу хучилттай
замыг аль болох эрт ашиглалтад оруулах
Тоосжилт, тоосны тархалтыг бууруулах үр ашигтай
арга хэмжээ (зам чийглэх, салаа зам гаргах явдлыг
таслан зогсоох, замд эвдэрсэн газар, бэлчээрийг нөхөн
сэргээх гэх мэт) авах
Нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгай арга хэмжээ тусгаж хэрэгжүүлэх
Тоос, тоосжилт, бусад бохирдлын улмаас мал, зэрлэг
амьтанд гарч байгаа өвчлөл, эмгэгийг аймгийн ба
сумын эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн байгууллагатай
хамтран судлах, оношлох, эмчлэх, урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулах
ОТ уурхайн цогц хөгжлийн ба нийгэм-эдийн засаг,
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгай
арга хэмжээ тусгаж хэрэгжүүлэх
Малын эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
суманд эрчимжүүлэхэд орон нутгаас анхаарах
Төмөр зам, хатуу хучилттай зам, ус дамжуулах
хоолойн НЭЗН-ний нарийвчилсан үнэлгээ хийх
ОТ цогц хөгжлийн төлөвлөгөө ба бусад холбогдох
төлөвлөгөө/хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Нөлөөлөлд өртсөн өрх, эд хөрөнгийг нүүлгэн
шилжүүлэх, тухайн бүсийн бэлчээр, усны нөөцийг
ашиглах асуудлыг сумдтай хамтран шийдвэрлэх
Төмөр зам, хатуу хучилттай зам, ус дамжуулах
хоолойн НЭЗН-ний нарийвчилсан үнэлгээ хийх
Нөлөөлөлд өртсөн айл өрх, эд хөрөнгийг нүүлгэн
шилжүүлэх, тухайн бүсийн бэлчээр, усны нөөцийг
ашиглах асуудлыг сумдтай хамтран шийдвэрлэх
сумын удирдлага, мэргэжилтэн, малчдад зориулсан
бэлчээр зөв зохистой ашиглах сургалт, үзүүлэх
сургууль зохион байгуулах

Хариуцах байгууллага,
нэгж
ОТУ
ОММХ
ОНХТХХ
ЗГХХ

Хугацаа
Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ОТУ
ОММХ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ОТУ
ОММХ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

ОНХТХХ
ОММХ
(аймаг, сумын захиргаатай
хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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9.6.9: Төрийн үйлчилгээ, гэмт хэрэг, нүүлгэн шилжүүлэлт
Нөлөөлөл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

1. Орон нутгийнхны
оролцоо, идэвх сайжрах

Олон нийтийн зөвшилцөл, зөвлөлдөх уулзалт,
нийтийг хамарсан арга хэмжээгээр дамжуулан орон
нутгийнхныг уул уурхайн нөлөөллийн менежментэд
оролцуулах, мэдээлэл түгээхэд хөхиүлэн дэмжих
Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх,
төрийн удирдлага, үйлчилгээ болон шийдвэр гаргахад
олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог
өргөжүүлэх
“Олон нийттэй харилцах” цогц хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх

ОНХТХХ
БХХАХ
ЗГХ
(сумын захиргаа ба орон
нутгийнхантай хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

2. Суман дахь төрийн
үйлчилгээний хэвийн үйл
ажиллагаанд ачаалал,
бэрхшээл учрах

Ажиллагсдыг шинэ нөхцөл байдалд ажиллах
сургалтад хамруулж, чадавхыг нь бэхжүүлэх, тоног
төхөөрөмж, ажлын байрыг сайжруулах
Хүн ам, хүний нөөцийн уялдуулан зохицуулсан
менежмент хэрэгжүүлэх

ОНХТХХ
ЗГХХ
(сумын захиргаатай
хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

3. Гэмт хэрэг, зөрчил
нэмэгдэх

Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн
төлөвлөгөөний хүрээнд Гэмт хэрэг зөрчлийн
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
шаардлагатай
Сумдын цагдаагийн хэсэг, тасаг, ажиллагсдад
дэмжлэг үзүүлэх
Иргэд, айл өрхийн аюулгүй байдлыг хангах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг орон нутгийн удирдлагатай
хамтран боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Хүмүүсийг ажилд авах хатуу бодлого, ажиллагааг
эрс чангатгах
Мэдээлэл солилцох, хариу мэдээлэх үр ашигтай,
байнгын үйл ажиллагаа явуулах

ОНХТХХ
ОТУ
ХНХ
ЗГХХ
(сумын захиргаа ба
цагдаагийн тасагтай
хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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Нөлөөлөл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зорилт

Хариуцах байгууллага,
нэгж

Хугацаа

4. Архидалт, мөрийтэй
тоглоом, биеэ үнэлэх зэрэг
нийгмийн харш үзэгдэл,
үйлдэл нэмэгдэх

Ял шийтгэл эдэлж байсан, нийгмийн гаж дадал
зуршилтай этгээд уурхайд ажилд орохоос сэргийлэх,
үүний тулд ажилд авах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааг эрс чангатгах
Эрүүл амьдрах ѐсны талаар олон нийтийн мэдлэг
ойлголтыг бэхжүүлэх арга хэмжээг ажиллагсад,
иргэдийн дунд явуулж байх
Иргэдийн мэдээлэл, гомдол саналыг хүлээж авах
албан ѐсны систем бий болгох

ОНХТХХ
ХНХ
ОТУ
(сумын захиргаа ба
цагдаагийн тасагтай
хамтрах)

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

5. Малчдын суурьшмал эд
хөрөнгө, дэд бүтцийг
нүүлгэн шилжүүлэх
шаардлага цаашид гарах
магадлалтай

Шинээр дэд бүтэц барих, байгуулах газрын нүүлгэн
шилжүүлэх бүсийн асуудлыг дахин хянах, нэгдмэл
шалгуур боловсруулах
Нөлөөлөлд орсон хүмүүст тэгш хандах бодлогыг зөв
хэрэгжүүлэх үүднээс нүүлгэн шилжүүлэх, шилжүүлэн
байршуулахад баримтлах нийтлэг жишиг ажиллагааг
бусад уурхайтай хамтран боловсруулах
Иргэдийн мэдээлэл, санал гомдлыг хүлээж авах,
шийдвэрлэх албан ѐсны систем бий болгох
Нүүлгэн шилжүүлэх, шилжүүлэн байршуулах ил тод
шалгуур нэвтрүүлэх замаар шаардлагагүй нүүлгэн
шилжүүлэлтээс татгалзах, зайлшгүй авах арга
хэмжээний үндэслэлийг сайжруулах

ОНХТХХ
ОТУ
ОММХ
(сумын захиргаатай
хамтрах)

Уурхай ажиллах хугацаанд

ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд

6. Нүүлгэн шилжүүлэх
үндэслэлгүй гомдол гарах

7. Малчдын дунд
“Хөдөөнөөс сумын төв рүү
шилжих” үзэгдэл гарах

ХНХ
ОТУ
ОНХТХХ

Байгуулалтын үе шат,
түүнээс цааших хугацаанд
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9.7. НӨЛӨӨЛЛИЙН ЕРӨНХИЙ АНГИЛАЛ
Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Орон нутгийн эдийн засаг, орон нутгийн бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
1. Бизнес
Уурхайн нийлүүлэгч байх
Хэрэглэгч (ОТ)-ийн өвөрмөц эрэлт
өрсөлдөөн, орон
боломж орон нутгийн бизнес,
хэрэгцээ нь бизнес эрхлэгчдийн ОТ
нутгийн бизнес
ажил үйлчилгээ эрхлэгчдийн
төслийн зах зээлд өрсөлдөх сонирхлыг
эрхлэгчдийн
хувьд төдийлөн өргөжөөгүй,
нэмэгдүүлнэ
мэдрэмж
бодлого, үйл ажиллагаа,
Уурхайд бүтээгдэхүүн, ажил
сайжрах
тавигдах шаардлага нь
үйлчилгээ нийлүүлэх нутгийнхны
тодорхой бус
сонирхол, хүлээлт маркетингийг
хөхиүлэн дэмжинэ
Бизнесийн Шударга өрсөлдөөн, тэгш
байдлыг хангах ОТ төслийн бодлого нь
орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн
өрсөлдөх чадвар сайжрахад тааламжтай
нөлөөлнө
2. Орон нутгийн
Өөрсдийн зах зээлээ өрсөлдөөнөөс
Зах зээлээ хамгаалах талаар
зах зээлийг
хамгаалах, гадны бизнес эрхлэгчид
мэдэгдэхээр зүйл хийгдээгүй,
хамгаалах,
Шударга бусаар өрсөлдөхөөс зохистой
гэхдээ ОТ төслийн бодлого,
сегментчилэх
аргаар хамгаалах шаардлага эдүгээ
эрмэлзэл нь ОТ төслийн
чадавх сайжрах
болон ирээдүйд орон нутгийн бизнес,
бүсийн бизнес эрхлэгчдийг
үйлчилгээ эрхлэгчдийн өмнө тулгарсаар зөвхөн дэмжих төдийгүй, зах
байх болно
зээл нь эргээд бизнес
эрхлэгчдийг амжилттай
ажиллах нөхцөл боломжийг
хангаж өгнө
3. Орон нутгийн
Уурхайгаас сумын төсөвт оруулж буй
Уурхайгаас төсөвт оруулж
төсвийн орлого
орлого, дэмжлэгийн талаар мэдээлэл
буй орлогын хуваарилалт,
нэмэгдэх, төсөвт муу өгдөг, ил тод бус, түүнчлэн орон
ашиглалт болон сумын
оруулсан
нутгийн удирдлага, захиргааны зүгээс
захиргааны ил тод байдлыг
орлогын
тайлагнаж мэдээлэхгүй байгаа нь олон
дээшлүүлэх шийдвэртэй арга

Нөлөөллийн
төрөл

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

9.7.1 Шууд нөлөөлөл

Эерэг

Өндөр

Орон нутгийн худалдан
авалтын бодлого, стратегийг
хянах, хүлээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах
ОТ төслийн бүсийн болон
бусад сумдад орон нутгийнханд
зориулсан сургалт,үзүүлэх
сургууль, сурталчилгаа хамтран
явуулах

Эерэг

Дунд
зэрэг

Орон нутгийнхаа зах зээлээ
хамгаалахад нь нутгийн бизнес
эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх
Орон нутгийн худалдан
авалтын ил тод бодлогоо
хэрэгжүүлж орон нутгийн зах
зээлд гарах тэгш байдлыг
тэндхийн бизнес эрхлэгчдэд
олгох арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Орон нутгийн худалдан
авалтын бодлого, стратегийг
хянах, хүлээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах
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нийтийн итгэлцэлд таагүй нөлөөлж
болзошгүй
Энэ байдал нь ОТ төслийн нэр хүндэд
таагүй эрсдэл үүсгэх талтай

хэмжээ аваагүй хэвээрээ
байна
Ил тод, нээлттэй байх
бодлогыг сумын захиргаа
төдийлөн сайн дэмжиж
ажиллахгүй байна

Хүмүүс шилжин ирэх явдал аль
хэдийнээ эхэлсэн, цаашдаа нэмэгдэж,
хүн амын тоо өсөхөд нөлөөлнө

Хүн амын шилжилт
хөдөлгөөнийг зохистой
менежментээр зохицуулах
талаар хийсэн зүйл бага
байна

Эерэг/
Сөрөг

Өндөр

2. Хүн
амын
хүйсийн
бүтэц
өөрчлөгдөнө

Ажил эрхлэлтэд хүйсний тэгш байдлыг
хангахгүй байгаагаас хүн амын хүйсний
бүтэц, харьцаа өөрчлөгдөнө

Ажил эрхлэлтэд хүйсний
тэнцвэрийг хангах стратеги
боловсрогдоогүй байгаа

Сөрөг

Дунд
зэрэг

3. Гэр
бүлийн
тогтвор
суурьшил, сайн
сайхан
байдал
өөрчлөгдөнө
Ажил эрхлэлт
1. Орон
нутгийнхны жил
эрхлэлт

Айл өрхөөрөө болон ганц бие хүмүүс
шилжин ирснээр гэр бүлийн тогтвор
суурьшил, харьцаа, сайн сайхан байдалд
сөргөөр нөлөөлөх магадлал өндөр

Гэр бүлийн талаар ОТ
төслөөс баримтлах стратеги
боловсруулах шаардлагатай

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Орон нутгийнхныг ОТ төсөлд ажилд
авч байгаа нь монголчуудын дунд ажил
эрхлэлт нэмэгдэхэд таатай нөлөөлж

Ажил эрхлэлтийн бодлого,
стратегиа иж бүрнээр
хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа ОТ

Эерэг

Өндөр

Хүн ам
1. Хүн
амын
өсөлт нэмэгдэнэ

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
төрөл

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
хуваарилалт,
зарцуулалтыг
мэдээлэх явдал
олон нийтэд ил
тод бус байх

Сумдтай хамтран төсөвт
оруулж буй орлогоос орон
нутгийн үйлдвэрлэгчид, ажил
үйлчилгээ эрхлэгчдэд дэмжлэг
үзүүлж нийлүүлэгчид болж
зохион байгуулагдахад нь
туслах
Орон нутгаас оновчтой
зохицуулалтаар хангаж дэмжих
ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлж
шилжин
ирэх
явдлыг багасгах
Өмнөговь
аймгийн
төр
захиргаанаас хэрэгжүүлж буй
арга
хэмжээтэй
шилжилт
хөдөлгөөний
зохицуулалтаа
уялдуулах
ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн
төлөвлөгөөгөөр эмэгтэйчүүдэд
ажил
эрхлэхийг
хөхиүлэн
дэмжих
“Гэр бүлд ээлтэй” ажил
эрхлэлтийн бодлого төлөвлөж
хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагаа эхэлснээс 5 жил
гэхэд ажил эрхлэгчдийн дотор
монгол ажиллагсдын эзлэх хувь
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байгаа

2. Ажил эрхлэлт
орлогыг
нэмэгдүүлнэ

ОТ төсөлд ажиллаж орлого олох
таатай боломж нутгийн иргэдэд олдоно
Хувь хүн, түүнчлэн гэр бүлээрээ ахиу
орлого олох боломжийг ОТ төслөөс
хангана гэсэн хүлээлт өндөр байна
Мэргэжил, дадлага дутмаг байгаагаас
нутгийн иргэд шууд ажилд шууд орж
чадахгүй явдал түгээмэл байгаа. Иймд
уурхайгаас тавьж байгаа шаардлагыг
хангах хэмжээнд тэднийг сургах,
дадлагажуулах шаардлагатай

3. Орон нутгийн
иргэдийн
мэргэжлийн ур
чадвар дээшилнэ

4. Ажлын
гүйцэтгэлийн
чанар сайжирна

Иргэдийн мэргэжлийн түвшин, ур
чадвар дээшилснээр ОТ төслийн ажлын
байрны төлөө өрсөлдөх, орлого
өндөртэй ажил тогтмол эрхлэх боломж
сайжирна

төслийн хувьд хараахан
болоогүй байгаа
Цөөн хүн, бага цалинтай түр
зуурын ажил орлогын
түвшинг дээшлүүлэхэд
хангалттай бус

Эерэг

Өндөр

ОТ төслийн олборлох үе шат
эхлэх хугацаа хойшилсноос
сургалт, дадлагажуулах,
мэргэжлийн ур чадварыг
дээшлүүлэх арга хэмжээ
өргөн хэмжээтэй эхлээгүй
байна

Эерэг

Дунд
зэрэг

Нутгийн иргэдийн ур
чадвар, дадлага мэдэгдэм
сайжирч чадаагүй хэвээр
байна
ОТ төслийн ажил
эрхлэлтийн бодлогод
нийцүүлэн нутгийн иргэдийн
ур чадвар, мэргэжил
дадлагыг дээшлүүлэх арга
хэмжээ авагдаагүй байна

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
төрөл

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
нэмэгдэнэ

90-д хүргэхээр төлөвлөснөө
хэрэгжүүлж ажиллах
Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх
эдийн засгийн үйл ажиллагааг
дэмжих, олон хүнийг аль болох
байнгын ажилтай болгоход ОТ
төсөл анхаарах
ОТ төслийн шаардлага
хангах ажиллах хүчнийг сургаж
бэлтгэх арга хэмжээг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэхэд наад зах нь 3
жилийн хугацаа шаардагдана
Өмнөговь аймгийн хүн амын
боловсрол, мэргэжлийн ур
чадварын үнэлгээ хийж
мэргэжилтэй ба мэргэжилгүй
ажиллах хүчний нөөцийг
тогтоох
Сургалтын эрэлтийг
тодорхойлох асуудлыг ОТ
төслийн сургалтын стратегид
суулгаж өгөх
Монгол иргэдийн ур чадвар,
мэргэжлийн чадавхыг сургалт
болон гадаадын өндөр
мэргэжлийн хүмүүсийг
дагалдуулах замаар дээшлүүлэх
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Ирж болох ачааллын талаар
урьдчилан тооцсон зүйлгүй,
сумын удирдлага болоод
уурхай энэ асуудлыг авч
үзээгүй байна

Сөрөг

Өндөр

Хооллолт, хүнсний хэрэглээний янз
бүрийн зуршил, дадал бүхий хүмүүс
олноор ирснээр хүнсний аюулгүй
байдал яваандаа зарчмын асуудал болж
тавигдах болно. Хэмжээ, нэр төрөл гээд
олон асуудлыг зөвхөн стандартаар
зохицуулах боломжоос давж ирнэ

Хүнсний аюулгүй байдал,
нийлүүлэлтийн өнөөгийн
байдлыг тодруулах, цаашид
авах арга хэмжээг
тодорхойлох, үүний тулд
тусгай судалгаа явуулах,
үнэлгээ хийх шаардлагатай

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Хүн ам өссөнөөр сургуулийн өмнөх
болон сургуулийн насны хүүхдийн тоо
дагаж нэмэгдэн боловсролын
байгууллагын хүчин чадал хүрэлцэхгүй,
ачаалал нь хэтэрч үйл ажиллагаанд
хүндрэл бий болох

Сургуульд ирэх ачааллыг
сум бүрээр урьдчилан тооцох
Уурхайн ажиллагсдыг
байршуулах асуудлыг
боловсролын байгууллагад
ирэх ачаалалтай уялдуулах
шаардлагатай

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Уурхайд ажиллах, ажилд орох
хүлээлтэд хөтлөгдөн хүмүүс шилжиж
ирэх нь нэмэгдэж байгаагаас сумын
эмнэлэгт нэлээд ачаалал ирэх төлөвтэй
болж байна

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
эрчим

Боловсрол
1. Сургууль,
цэцэрлэгийн
үйлчилгээ, хүчин
чадал,
материаллаг
баазад ачаалал
нэмэгдэнэ

Нөлөөллийн
төрөл

2. Хүнсний
аюулгүй байдал,
хүнсний
хангамжид
нөлөөлнө

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
Эрүүл мэнд
1. Эрүүл
мэндийн
үйлчилгээний
хүрээ,
хүртээмжийг
бууруулна

Хүн амын өсөлттэй
харгалзуулан төсвийн
хуваарилалтыг зохицуулах,
эрүүл мэндийн байгууллагын
төсвийг уян хатан болгох
Эрүүл мэндийн байгууллагын
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,
бэхжүүлэхэд ОТ төслөөс
хөрөнгө оруулах
ОТ төслийн бүсэд хувийн
эмнэлэг байгуулахад сумын
захиргаанаас бодлогоор дэмжих
хүнсний хэрэгцээ, аюулгүй
байдлыг сайжруулах, зохих
шаардлагыг хангасан хүнс
агуулах, хадгалах
байгууламжтай болоход нь ОТ
төслөөс дэмжлэг үзүүлэх
Хөдөө орон нутагт хүнсний
чанарын шинжилгээний
лаборатори байгуулах
Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин
чадлыг нэмэгдүүлэх,
материаллаг баазыг
бэхжүүлэхэд сумын
захиргаатай хамтран ажиллаж,
ОТ төслөөс санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх
Ажил эрхлэлтийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний
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Уурхайд цалин сайтай ажилд орох
бодолтой багш, боловсролын
байгууллагын ажиллагсад цөөнгүй
байна. Үүний улмаас мэргэжилтэй,
чадварлаг багш нараа гадагш алдахад
хүрч болзошгүй юм

Одоогоор яригдаж буй
асуудал ноцтой хэмжээнд
хүрээгүй байгаа. Цаашдаа
“Багшийг дэмжих”
хөтөлбөрийнхөө хүрээнд
багш нарыг эрхэлсэн ажил
дээр нь тогтвор суурьшилтай
ажиллуулах асуудлыг
анхааралдаа авах

Сөрөг

Өндөр

3. Мэргэжлийн
болон дээд
боловсролтой
хүн амын тоо
нэмэгдэнэ

Нутгийн иргэдийн мэргэжил, ур чадвар,
мэргэжлийг дээшлүүлэх талаар орон
нутгаас болон уурхайн зүгээс
хэрэгжүүлэх олон талт арга хэмжээний
үр дүнд тэдний боловсрол, мэргэжлийн
түвшин ихээр дээшилнэ

Ажлын байрны тоо
хязгаарлагдмал учраас
өрсөлдөөн нэмэгдэн нутгийн
иргэдийг ажил эрхлэхэд тэгш
хандах боломж багасна.
Иймээс ажиллах хүчний
мэргэжил, чадварыг
дээшлүүлэхэд системтэй
хандахад одооноос анхаарах

Эерэг

Дунд
зэрэг

Орон нутаг, уурхайн зүгээс урт
хугацааны төлөвлөсөн арга хэмжээг эс
хэрэгжүүлбээс түүх соѐлын ач

Шилжүүлэн байрлуулах
объектууд найдвартай харуул
хамгаалалтгүй байна

Эерэг

Өндөр

Соёлын өв
1. Соѐлын өвийг
хадгалах,
хамгаалах

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
төрөл

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
2. Мэргэжлийн
зэрэгтэй багшлах
боловсон хүчний
хүрэлцээ,
хангамж буурна

хүрээнд шилжилт
хөдөлгөөнийг зохицуулахад
боловсролын байгууллагад
ирэх ачааллыг тооцож байх
Багш
нарын
нийгмийн
асуудал, орон сууцны хангамж
зэрэг хөдөө орон нутагт
ажиллах
нөхцөлийг
нь
сайжруулж дэмжлэг үзүүлэхэд
одоо
хэрэгжүүлж
буй
хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг,
сумтай хамтарсан арга хэмжээ
авах
Элсэлт цөөтэй сургуулиудад
учирч
буй
бэрхшээлтэй
асуудлыг шийдвэрлэх санал
боловсруулж орон нутагтай
хамтран
БСШУЯ-д
тавьж
шийдвэрлүүлэх
Иргэдийн мэргэжил, ур
чадварыг дээшлүүлэх ба
боловсролын талаар
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх

ОТ төслийн бүсэд олдсон
албан ѐсны бүртгэлтэй соѐлын
өвийн жагсаалтыг шинэчлэх,
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холбогдол бүхий объектууд устах,
тоногдох, эвдэгдэх аюул байнга
нүүрлэсээр байх болно

Газар, бэлчээр усан хангамж
1. Бэлчээрийн
Газар авах, тоосжилт, автозам салаалах
хүрэлцээ, газар
зэргээс байгалийн бэлчээрийн хэмжээ,
ашиглах эрх
тэжээлийн нөөц нь буурч, хүрэлцээ нь
муудаж байна.
2. Бэлчээр
хуваагдах, усны
эх үүсвэрээс
ашиглагчид нь
таслагдах

Төмөр зам, хатуу хучилттай зам тавихад
тодорхой хэмжээний газар, бэлчээр
өртөхөөс гадна малчин өрхийн
уламжлалт бэлчээр нутаг, усны эх
үүсвэр нь замын аль нэг талд гарч
хуваагдах, таслагдах магадлалтай

мониторингын үр өгөөж бүхий
систем нэвтрүүлэх
Соѐлын өв хамгаалах
идэвхтэн, орон тооны бус
байгаль хамгаалагчдад
зориулсан урамшуулал
нэвтрүүлэх

Орон нутгийн музей,
кабинетын тоног төхөөрөмж
хуучирч муудсан,
ашиглалтын хугацаа хэтэрч
шаардлага хангахгүй болжээ
Соѐлын өвийг сэргээн
засварлах, хамгаалах байнгын
дорвитой арга хэмжээ
авахгүй байна
Бэлчээрийн хүрэлцээ
багасахын зэрэгцээ газар
ашиглах эрхтэй холбоотой
асуудал гарах төлөвтэй болж
буй ч зохистой арга хэмжээ
авахгүй байна
Байгаль орчны ба нийгэмэдийн засгийн үнэлгээнд энэ
талаар тусгагдаагүй,
болзошгүй нөлөөллийг нь иж
бүрэн тодорхойлох
боломжгүй

Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
1. Газар орны
Уугуул иргэдийн амьдарч буй орчин ба
Автомашин, хайгуул,
үзэгдэх байдал
экосистем өөрчлөгдөхөд хүмүүс сэтгэл олборлолтын үйл ажиллагаа

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
төрөл

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
бодлого, үйл
ажиллагаа
сайжрах

Сөрөг

Өндөр

Сөрөг

Өндөр

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Газрын урт хугацааны
менежментийн бодлого, орон
нутгийн хөгжлийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний
хүрээнд сумдтай хамтран
ажиллах
Төмөр зам, хатуу хучилттай
зам, ус дамжуулах хоолойн
НЭЗН-ний нарийвчилсан
үнэлгээ хийх
ОТ цогц хөгжлийн
төлөвлөгөө ба бусад холбогдох
төлөвлөгөө/хөтөлбөрт нэмэлт
өөрчлөлт оруулах
Нөлөөлөлд өртсөн өрх, эд
хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх,
тухайн бүсийн бэлчээр, усны
нөөцийг ашиглах асуудлыг
сумдтай хамтран шийдвэрлэх
Орчны үзэгдэх байдлыг
нөхөн сэргээх зөвлөх бүлгийг
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зүй, үнэлэмжийн хувьд тааламжгүй
хүлээж авдаг тал бий

хөрс, ургамлан нөмрөг,
байгаль орчны бүрдлийг
эвдэх, өөрчлөх, түүнчлэн ан
амьтан дайжих, бүрмөсөн
дүрвэхэд хүргэж байгаа

Төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал, гэмт хэрэг, нүүлгэн шилжүүлэлт
1. Гэмт хэрэг,
Уурхайнууд, ялангуяа ОТ төсөл
Хүн ажилд авахад уурхайн
зөрчил,
нэлээд ажлын байр бий болгож хүмүүс
зүгээс болон сумаас нухацтай
нийгмийн сөрөг
ажилд авах ба эдгээрийн дотор зан
хандах талаар учир
үзэгдлүүд
харьцаа, иргэний төлөвшил муутай,
дутагдалтай байна
нэмэгдэх
элдэв гаж зуршил, араншинтай хувь хүн
Элдэв гэмт хэрэг, зөрчлийг
байх магадлалтай
зохицуулахад орон нутгийн
цагдаагийн байгууллага,
иргэд хүчин мөхөсдүү байна
Уурхайнууд гэмт хэргийн
менежментийн
төлөвлөгөөгүй байна

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
төрөл

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
өөрчлөгдөх

орон нутгийнхны
оролцоотойгоор байгуулж
ажиллуулах
Орчны нөхөн сэргээлтийн
талаарх орон нутгийнхны
хандлага, үнэлэмжийн судалгаа
явуулж байх
Сөрөг

Өндөр

Шилжилт хөдөлгөөний
менежментийн төлөвлөгөөний
хүрээнд Гэмт хэрэг зөрчлийн
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх
шаардлагатай
Сумдын цагдаагийн хэсэг,
тасаг, ажиллагсдад дэмжлэг
үзүүлэх
Иргэд, айл өрхийн аюулгүй
байдлыг хангах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг орон
нутгийн удирдлагатай хамтран
боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Хүмүүсийг ажилд авах
бодлого, ажиллагааг эрс
чангатгах
Мэдээлэл солилцох, хариу
мэдээлэх үр ашигтай, байнгын
үйл ажиллагаа явуулах
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Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
1. Орон нутгийн
Өрсөлдөөн нэмэгдэж жижиг бизнест
бизнесийн
хүчтэй нөлөөлж болзошгүй
тогтворжилт
Орон нутагт бизнесийн өрсөлдөөнийг
буурах
муу зохицуулснаас том өрсөлдөгчид
орж ирэх, зах зээлд давамгайлахад
хүргэнэ

2. Орон нутгаас
бүтээгдэхүүн,
ажил үйлчилгээ
нийлүүлэх
чадавх уурхайн
эрэлт,
хэрэглээний
онцлогтой үл
нийцэх
3. Уурхайд ажил
үйлчилгээ
найдвартай
нийлүүлэгч байх
хүлээлт үл
биелэх

Орон нутгийн бизнес
жижиг, салбарлалт муутай,
хамтран ажиллах талаар
тааруу хэвээрээ, тэдэнд
дэмжлэг дутагдаж байна
Цөөхөн, төрөлжилт муутай
жижиг бизнес хүчтэй
өрсөлдөөнийг тэсэж гарах
боломж сул

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Бүтээгдэхүүнээ уурхайд нийлүүлэх
томоохон хүлээлт хэрэгжих эсэх нь
уурхайн зүгээс худалдан авалтын
бодлогоо хэрэгжүүлэх байдал, орон
нутгийн чадавх, боломжоос бүх асуудал
хамаарна

Орон нутгаас худалдан авалт
хийх бодлого, стратеги,
зохион байгуулалтын асуудал
нэг мөр тодорхой болоогүй
байгаа

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Орон нутгаас бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
худалдан авснаар өрсөлдөөн
нэмэгдэхийн зэрэгцээ үйлдвэрлэгч,
үйлчилгээ эрхлэгч бүрт ижил боломж
хангагдахгүй учир хүлээлт нь
хэрэгжихгүй тал гарна

Орон нутгийнхны хүлээлт нь
хэрэгжихгүй байгаа

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

9.7.2 Шууд бус нөлөөлөл

Орон нутгийн худалдан
авалтын бодлогыг
хэрэгжүүлэхэд тэгш байдлыг
хангах
Орон нутгийн бизнес
эрхлэгчдийн хамтын ажиллагаа,
төрөлжилтийг дэмжих
Мухлаг, жижиг үйлчилгээ
эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа
тогтворгүйжих магадлалтай тул
ийм төрлийн бизнест дэмжлэг
үзүүлэхэд анхаарч ажиллах
Тогтвортой худалдан
авалтаар дамжуулан нутгийн
иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх
Нутгийн иргэдээс
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ
авах, ажил эрхлүүлэх асуудлыг
жил жилээр тодорхой төлөвлөж
хэрэгжүүлэх
Орон нутгийн худалдан
авалтын бодлого ба стратегт
нэмэлт өөрчлөлт хийж байх,
хүлээлтийн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлэх
ОТ төслийн хэмжээнд болон
бусад сумдтай хамтарсан арга
хэмжээ хэрэгжүүлэх
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Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

Орон нутгийн
үйлдвэрлэгчдэд зориулсан
сургалт, үзүүлэн сурталчлах
арга хэмжээ зохион байгуулах
Ажил эрхлэлт
1. Гадаадын
мэргэжилтнүүдийн ажил
эрхлэлт
буурахгүй байх

Монгол ажиллагсдыг сургаж бэлтгэх,
дадлагажуулахад хугацаа шаардахаас
гадна тогтвортой ажиллах явдал дутмаг
байснаас гадаадынхны тоо өндөр хэвээр
байх

Эдүгээ монгол ажиллагсдын
тоо нэмэгдэхгүй учраас
гадаадын ажиллагсдын
хувийн жин буурахгүй байна

Сөрөг/
эерэг

Дунд
зэрэг

2. Шууд бус
ажил эрхлэлт

Нутгийн иргэд уурхайд шууд орж
ажиллах боломж зарим талаар
хязгаарлагдмал боловч бусад эх
үүсвэрээс орлого олох боломж гарах
учир шууд бус ажил эрхлэлт нэмэгдэх
бүрэн боломжтой

ОТ төслийн байгуулалтын ба
олборлолтын үе шат эхлэх нь
хойшилж байгаагаас шууд
бус ажил эрхлэлт
хязгаарлагдмал байгаа

Эерэг

Бага

3. Ажил
эрхлэлтийн
оролцооны
түвшинд
жендэрийн ялгаа
гарна.
Эрүүл мэнд

Эрэгтэйчүүдийг ажилд түлхүү авах нь
эмэгтэйчүүдэд ажил олдох нь ховордож
жендерийн ялгаа гарахад хүргэнэ

Эмэгтэйчүүдэд ажил олгох,
ажилд авах бодлого, стратеги
тодорхой болж гараагүй

Сөрөг

Бага

ОТ уурхайн
эхлэлийн үе
шатанд гадны болон монголын
мэргэжилтнүүдийн
баг
ажиллана.
Мэргэжлийн сургалт
явуулах, олборлолтын эхний
шатанд монгол ажилчдыг
олборлох үйл ажиллагаанд
сургахад гадаадынхныг сайн
ашиглаж үндэсний
ажиллагсдыг бэлтгэх
Орон нутгийн иргэдийн дунд
уурхайг даган үйлчилгээний
салбар хөгжих, орон нутгийн
иргэд уурхайд бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх зэргээр шууд бус
ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд
шууд бус ажил эрхлэлтийн
бодлогыг чиглүүлэх
Ажиллагсдынхаа
гэр
бүлийнхнийг ОТ төсөлд ажлын
байраар хангахад анхаарах
ОТ төслийн Ажил эрхлэлтийн
төлөвлөгөөнд эмэгтэй ажилчид
авахыг дэмжих
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Залуучуудыг ажилд олноор авах, тэдний
нөхөн үржхүйн эрүүл мэндийн
менежментийн асуудлын харилцан
зохицуулалт хангалтгүй байх

Энэ асуудлыг авч үзэх талаар
дорвитой зүйл хийгдэхгүй
байна

Сөрөг

Дунд
зэрэг

2. Хүний
амьдрах орчны
өөрчлөлт эрүүл
мэндэд нөлөөлөн

Тоос, тоосжилт, бусад хүчин зүйлийн
нөлөөгөөр гарсан байж болзошгүй
өвчлөл, эмгэг нэмэгдэх

Тоос, тоосжилт, бусад хүчин
зүйлийн нөлөөгөөр гарсан
байж болзошгүй өвчлөл,
эмгэгийг оношлох, эмчлэх,
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ авахгүй байна

Сөрөг

Өндөр

Сургалт, сурагчдын сурлагын чанар
муудаж, улмаар сургуулиас гарах,
завсардах
Уурхайд ажилд орсон айлын
хүүхдүүдийн хараа хяналт суларч
сургуулиа орхих магадлалтай

Энэ нөлөөлөл хэр эрчимтэй,
нөлөөтэй байх нь
тодорхойгүй боловч орон
нутгийнхны дунд байгаа энэ
асуудлыг анхааралдаа авах нь
зүйтэй

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Боловсрол
1. Сургууль
завсардалт
нэмэгдэх

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
1. НҮЭМ, ГБТийн
үйлчилгээний
хүртээмж, чанарт
нөлөөлнө

НҮЭМ/ГБТ-ийн үндэсний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
сумдын ЗДТГ, ОТ төсөлтэй
хамтран техникийн болон
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
Сургалт, сурталчилгааны
ажилд орон нутгийн иргэдийн
санаачилга, оролцоог дэмжих
замаар үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэх
Засгийн газраас дотоод,
гадаадын ажиллах хүчнийг
орон нутагт ирмэгц
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын
шинжилгээнд хамруулах, хянах
механизмыг бий болгох
Дэд бүтэц, усан хангамж,
байгаль орчны эрүүл ахуйн
нөлөөллөөс үүдэн гарах хүн
амын эрүүл мэндийн асуудлыг
ОТ болон ОТ төслийн бүсэд
үйл ажиллагаа явуулж байгаа
уул уурхайн компаниудаас
анхаарах
“Гэр бүлд ээлтэй” ажиллах
хүчний бодлогод харгалзах
асуудлыг тусгах
Эцэг, эхчүүд хүүхдийнхээ
сургуульд хамрагдалтад
анхаарал тавих нь сайжруулах

Соёлын өв
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Төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал/гэмт хэрэг, нүүлгэн шилжүүлэлт
1. Суман дахь
Хүн амын өсөлттэй холбоотой
Засгийн газар, орон
төрийн
удирдлагын ба нийгмийн үйл ажиллагаа нутгийн захиргаанаас хүн
үйлчилгээний
нэмэгдэх
амын шилжилт хөдөлгөөн
хэвийн үйл
нэмэгдэж байгаатай
Хүн ам, хүний нөөцийн асуудлыг
ажиллагаанд
холбогдуулан тодорхой арга
зохицуулалтаар хангахад орон нутгийн
бэрхшээл учрах
хэмжээ авахгүй байна
захиргааны ачаалал нэмэгдэх
Орон нутгийн захиргааны
ажилтнуудын чадавхыг
бэхжүүлэх, ажлын ур
чадварыг дээшлүүлэх асуудал
хоцорч байна
2. Нүүлгэн
Зарим малчин өрх ямар нэг үндэслэл
Нүүлгэн шилжүүлэх
шилжүүлэх
нотолгоогүйгээр нүүлгэх, шилжүүлэх
шаардлагагүй тохиолдолд
үндэслэлгүй
гомдол санал гаргах санаа цухалзуулах
асуудлыг авч үзэх бодлого,
гомдол гарах
явдал байгааг орон нутагт хийсэн
тактик тодорхой болоогүй
судалгаа харуулсан
Орон нутгаас гарч буй
Малчин өрхийн зарим нь уугуул
санал гомдлыг шийдвэрлэх,
нутгаасаа нүүх, шилжин суурьших
барагдуулах менежментийн
дургүй, зайлшгүй авах арга хэмжээг
систем төгс болоогүй
эсэргүүцэж байна
3. Малчдын
Нутгийн чулууг хөдөлгөхөд байраа
Нүүлгэн шилжүүлэхэд ба
суурьшмал эд
ололгүй 3 жил бодлог гэж монголчууд
түүний дараа гарах зардал,
хөрөнгө, дэд
хэлдэгчлэн шаардлагатай бол нүүлгэн
үрэгдлийг хэрхэн нөхөн

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний санал

Нутгийн ѐс, зан заншил,
уламжлалд гарч буй гол
өөрчлөлтийн талаар бодлого,
үйл ажиллагаа
хэрэгжүүлэхгүй байна

Нөлөөллийн
эрчим

Одоогийн
байдал

Янз бүрийн ѐс заншил, уламжлал, соѐл
орж ирэх, уламжлалт ѐс, зан заншлын
талаар мэдлэг нимгэн хүмүүсийн тоо
нэмэгдэж нутгийн уламжлал, заншил, ѐс
бүдгэрэх, өөрчлөгдөх

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
1. Нутгийн
уламжлал, ѐс
заншил
өөрчлөгдөх

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Ажиллагсдыг шинэ нөхцөл
байдалд ажиллах сургалтад
хамруулж, чадавхыг нь
бэхжүүлэх, тоног төхөөрөмж,
ажлын байрыг сайжруулах
Хүний нөөцийн уялдуулан
зохицуулсан менежмент
хэрэгжүүлэх, үүнд ОТ төслөөс
дэмжлэг үзүүлэх

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Нүүлгэн шилжүүлэх,
шилжүүлэн байршуулах ил тод
шалгуур нэвтрүүлэх замаар
шаардлагагүй нүүлгэн
шилжүүлэлтээс татгалзах,
зайлшгүй авах арга хэмжээний
үндэслэлийг сайжруулах

Сөрөг

Дунд
зэрэг

Шинээр дэд бүтэц барих,
байгуулах газрын нүүлгэн
шилжүүлэх бүсийн асуудлыг

Нутгийн уламжлал, ѐс
заншилд гарсан болон гарч буй
өөрчлөлтийг баримтжуулах
судалгаа хийх
Зөв ѐс зүй, уламжлалыг
түгээх, өвлүүлэх арга хэмжээг
олон нийтийн оролцоотойгоор
хөхиүлэн дэмжих
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шилжүүлэх нь зөв, хийх ѐстой зүйл мөн
ч очсон газраа тохинотол элдэв нэмэлт
зардал гарах, бэрхшээл тохиолдох
учраас малчдад дарамттай

барагдуулах тухай асуудалд
малчид нэлээд санаа зовж
байгаа
Нүүлгэн шилжүүлсэнтэй
холбоотойгоор малчдаас
гарах нэмэлт зардал, зарлагыг
барагдуулах талаар нүүлгэн
шилжүүлэх бодлого, арга
хэмжээнд тодорхой зүйл
тусгагдаагүй

4. Малчдын
дунд
“Хөдөөнөөс
сумын төв рүү
шилжих” үзэгдэл
гарах

Дэд бүтэц байгуулахад бэлчээрээс
газар авах явдал үргэлжилнэ
Төмөр зам, хатуу хучилттай зам
малчдын уламжлалт бэлчээрээр дайрч
өнгөрөн тасална
Уурхайн тусгаарлах бүсийг зарим
чиглэлээр зөв сайн тогтоогоогүй тал бий

ОТ төслийн бүсэд байгаа
уурхайнуудаас болж нүүлгэн
шилжүүлэх, шилжүүлж
байршуулах малчин өрх, эд
хөрөнгийн тоо гараагүй,
тодорхойгүй
Дэд бүтэц барих,
байгуулахтай холбоотой олон
асуудал бүрэн шийдэгдээгүй,
өртөж болзошгүй гэж үзэж
буй хүмүүст тодорхой бус
хэвээр байна

Сөрөг

Өндөр

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
бүтцийг нүүлгэн
шилжүүлэх
шаардлага
цаашид гарах
магадлалтай

дахин хянах, нэгдмэл шалгуур
боловсруулах
Нөлөөлөлд өртсөн айл өрх,
хүмүүст тэгш хандах бодлогыг
зөв хэрэгжүүлэх үүднээс
нүүлгэн шилжүүлэх,
шилжүүлэн байршуулахад
баримтлах нийтлэг жишиг
ажиллагааг бусад уурхайтай
хамтран боловсруулах
Иргэдийн мэдээлэл, гомдол
саналыг хүлээж авах албан
ѐсны систем бий болгох
Ажиллагсдыг байршуулах
асуудлыг яаралтай эцэслэн
шийдвэрлэх, төлөвлөгөөтэй
хэрэгжүүлэх
Нутгийн иргэдийг ажилд авах
бүсчлэлийн бодлого, холбогдох
асуудлыг бусад уурхайтай
хамтран ул үндэстэй
шийдвэрлэх
Шилжилт хөдөлгөөнийг
зохицуулах бодлогыг сумын
газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөтэй уялдуулан
шинэчлэх
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Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, дэд бүтэц
1. Дэд бүтцэд
Хүн ам өсөлтийн улмаас хэрэглээ,
Одоо ашиглаж байгаа
үзүүлэх ачаалал
хэрэгцээ, шинээр дэд бүтэц бий
дэд бүтцийг сайжруулах
нэмэгдэх
болгох шаардлага нэмэгдэхэд
асуудал өсөн нэмэгдэж
хүргэнэ.
байгаа хэрэглээ,
хэрэгцээнээс хоцорч байна
Шилжилт хөдөлгөөн,
орон нутгийн хүн амын
өсөлтөөр нөхцөлдсөн хүн
амын өсөлт дэд бүтцийн
чадавхаас давж болзошгүй

2. Орон нутгийн
төсвийн орлого
нэмэгдэх

Орон нутгийн төсөвт уурхайгаас
оруулах орлого нэмэгдэх
Уурхайгаас үзүүлж буй
буцалтгүй тусламж, шууд дэмжлэг
нь орон нутгийн төсвийн зарим
зарлагыг хэмнэх чухал эх үүсвэр

Зарим уурхай, түүний
дотор ОТ төсөл
олборлолтоо эхлээгүй
Их бага гэлгүй төсөвт
орлого оруулахыг
уурхайгаас нэхдэг явдал

Сөрөг

Өндөр

Эерэг

Өндөр

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

9.7.3 Хавсарсан нөлөөлөл

ОТ төслийн Шилжилт
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөөнд уурхайн
ажиллагсдыг байршуулах
асуудлыг тодруулан
тусгаж шинэчлэх
Хүн амын шилжилт
хөдөлгөөний менeжментэд
аймаг/сумын захиргааны
оролцоо, гүйцэтгэх
үүргийг дээшлүүлэх
талаар уурхайн зүгээс
тавих шаардлагыг
тодруулах
Эрчим хүч, ус, холбоо
харилцааны дэд бүтэц
хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд
алслагдсан хэрэглэгчид
(малчид, үйлчилгээний
жижиг цэгүүд, үүрэн
телефон хэрэглэгчид гэх
мэт)-ийг хамруулах
асуудлыг нэмж тусгах
Орон нутгийн төсөвт ОТ
төслөөс оруулах орлогын
төрөл, арга хэлбэрийг
олшруулах
Төслөөс оруулж буй
орлогын менежментийг ил
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хэвээрээ байна
Уурхайгаас оруулсан
орлогыг сум дотроо хэрхэн
хуваарилсан, зарцуулсан
талаар мэдээлэх явдал
төлөвшөөгүй байна

3. Уурхай
хаагдсаны дараа
дэд бүтцийн
ашиглалт,
үйлчилгээний
зардал нэмэгдэх

Өндөр хүчин чадалтай уурхайд
зориулан байгуулсан дэд бүтцийн
ашиглалт, үйлчилгээнд гарах
зардлыг сум, хэрэглэгчид
хариуцахад нэн хүндрэлтэй болох
Уурхай хаагдсаны дараа орон
нутгийн төсөвт орж байсан орлого
багасна

ОТ болон бусад уурхай
хаагдахад дэд бүтцийг
ашиглалт, засвар
үйлчилгээний асуудлаар
үндэсний ба орон нутгийн
бодлого, хөтөлбөр гаргах
шаардлагатай

Сөрөг

Өндөр

4. Орон нутагт
бэлэн мөнгөний
урсгал, эргэлт
сайжрах

Уурхайд ажил эрхлэлт нэмэгдэж,
цалин хөлс сайжрах
Банкны үндсэн ба тусгай
үйлчилгээ сайжрах

Орон нутгийнхны орлого
нэмэгдэхэд уурхайн зүгээс
нөлөөлөх хоѐр гол арга
хэмжээ, тодруулбал,
худалдан авалт, ажил
эрхлэлт дорвитой
нэмэгдээгүй учраас бэлэн
мөнгөний урсгал, эргэлт
хараахан сайжраагүй
байна.

Эерэг

Өндөр

5. Бизнес
өрсөлдөөн, орон

Өвөрмөц эрэлт, хэрэглээний
онцлог бүхий өндөр төрөлжсөн зах

Орон нутгийн хүлээлт,
сэтгэл зүйд хөтлөгдсөн

Эерэг

Өндөр

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

болно

тод болгох талаар сумын
захиргаатай хамтран
ажиллах
Орон нутгийнхны бүх
давхаргад мэдээлэл
түгээх, ил тод мэдээлэх
сүлжээ бий болгох
Уурхайн хөгжлийн шинэ
ба өөрчлөн төлөвлөсөн
асуудлыг хаалтын
төлөвлөгөөнд нэмж тусгах
Уурхайн хаалтын
төлөвлөгөөг Монгол
улсын үндэсний ба орон
нутгийн хөгжлийн
хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй
уялдуулах арга хэмжээ авч
байх
Тогтвортой ажил
эрхлэлт, худалдан
авалтаар дамжуулан
нутгийн иргэдийн орлогыг
нэмэгдүүлэх
Нутгийн иргэдээр ажил
эрхлүүлэх асуудлыг жил
жилээр тодорхой
төлөвлөж хэрэгжүүлэх
Ажилд авах иргэдэд
зориулсан сургалт, давтан
сургалт зохион байгуулах
Бизнесийн Шударга
өрсөлдөөнийг хөхиүлэн
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зээлд нэвтрэх бизнес өрсөлдөөн
нэмэгдэнэ

эрмэлзэл өндөр боловч
бодит өөрчлөлт, үр дүн
гарах хэмжээнд өрсөлдөөн
өрнөөгүй байна

Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
1. Тоос,
Нэн эмзэг, өргөн уудам нутагт
Тоос үүсгэх, тоосжилт
тоосжилтоос
тоос тархан байгаль орчныг
нэмэгдэх, тархах, түүнээс
үүдэлтэй байгаль
бохирдуулах
үүдэлтэй нөлөөллийг
орчны (агаар, хөрс,
бууруулах, багасгах
ус, ургамлан
дорвитой, олон нийт хүлээн
нөмрөг, ан амьтан)
авхуйц арга хэмжээ
бохирдол
хэрэгжихгүй байна

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
нутгийн бизнес
эрхлэгчдийн
мэдрэмж сайжрах

дэмжих
Орон нутгийнхны
хүлээлтийн хариуд орон
нутгийн худалдан авалтын
бодлого, холбогдох арга
хэмжээг хэрэгжүүлж
эхлэх
Сумын ба ОТ төслийн
ЖДҮ хөгжүүлэх бодлого,
хөтөлбөрийг хангах
уялдуулан зохицуулсан
арга хэмжээ хэрэгжүүлэх
Бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээгээ хэрэглэгчид,
олон нийтэд сурталчлах,
таниулах орон нутгийн
чадавхыг бэхжүүлэх
сургалт явуулах
Сөрөг

Өндөр

ОТ төслийн байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээ (БОНБНҮ)-д
тусгагдсан дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Агаарын чанарын
мониторингын хөтөлбөр
боловсруулах
Тоосжилтоос үүдэлтэй
бохирдол, агаарын
бохирдлын менежмент
Төмөр зам, хатуу
хучилттай замыг хугацаа
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Даац нь хэтэрсэн ачаатай болон
ачаагүй машинууд муу замаар
явахад гарах дуу чимээ хүмүүсийн
сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд
нөлөөлж байна

Хүнд даацын машины дуу
чимээг бууруулах талаар
холбогдох компаниудаас
арга хэмжээ бага авч байна

Сөрөг

Өндөр

3. Хатуу хог
хаягдлын
менежмент
хэрэгжүүлэх

Хүн амын өсөлт, том дэд
бүтцүүд байгуулагдах
Төв, суурин газар хүн ам ба
бизнес, үйлчилгээний газруудын
төвлөрөл ихсэх

Хатуу хог хаягдлын
менежментийн одоогийн
түвшин шаардлага
хангахгүй байгаа
Хатуу хаягдал нэмэгдэж
байхад үр өгөөжтэй хариу
арга хэмжээ авахгүй байна

Сөрөг

Дунд зэрэг

4. Дархан цаазтай
газарт үзүүлэх
нөлөөлөл

Машин, дэд бүтэц, дуу чимээ,
байгаль орчны доройтол нь
биологийн олон янз байдал,
бүрдэлд тааламжгүй нөлөөлөх

Уялдуулан зохицуулсан,
урт хугацааны арга хэмжээ
аваагүй байгаа

Сөрөг

Өндөр

5. Ан амьтан
дайжих

Оршин амьдарч байсан нутгаасаа
амьтан дайжиж дүрвэх

Их дуу чимээ, машины зай
завсаргүй хөдөлгөөн, олон

Сөрөг

Бага

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
2. Дуу чимээ

алдалгүй ашиглалтад
оруулах
Дуу чимээ гаралтыг
бууруулах мониторингын
арга хэмжээг байгаль
орчны нөлөөллийн
үнэлгээнд тусгаж
хэрэгжүүлэх
Орон нутгийн захиргаа,
оролцогчидтой хамтран
хатуу хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх
Хаягдал боловсруулах
бизнес эрхлэх
сонирхолтой нутгийн
иргэд, бүлэг, аж ахуйн
нэгжийг дэмжиж хамтран
ажиллах
ОТ төслийн БОНБНҮ-д
тусгагдсан дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Говийн бага дархан
газрын ан амьтны
менежмент,
мониторингын төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх
Уурхайн хаалтын
төлөвлөгөөнд нэмэлт
өөрчлөлт оруулж байх
ОТ төслийн БОНБНҮ-д
тусгагдсан дараах арга
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6. Хөрсний
эвдрэл

Соёлын өв
1. Орон нутгийн
уламжлал, онцлог
өөрчлөгдөх

Говийн эмзэг өнгөн хөрсийг эвдэн
ургамлан нөмрөгийг нь устгаж
нөхөн сэргээх боломжгүй болгох

Машин, зам, уурхайтай
холбоотой газар шорооны
ажил, үйл ажиллагааны
улмаас хөрс эвдэрч байхад
түүнийг нөхөн сэргээх арга
хэмжээ аваагүй байна

Сөрөг

Өндөр

Орон нутгийн соѐл, түүний
ялгарах байдал сулрах, өөрчлөгдөх
нь соѐлын өв нь зон олны бэлгэ
тэмдэг болж байдаг чанар нь
алдагдахад хүргэнэ

Нарийн тогтоосон баримт
мэдээлэл хараахан
хуримтлагдаагүй ч энэ
нөлөөлөл гарах магадлал
өндөртэй

Сөрөг

Дунд зэрэг

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

сүлжээ зам ан амьтан
уугуул нутагтаа оршин
амьдрах боломжгүй болгож
байна

хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Ан амьтны
нутагшилтын менежмент,
мониторингын төлөвлөгөө
боловсруулах
ОТ төслийн БОНБНҮ-д
тусгагдсан дараах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх:
Орон нутгийн нөхцөлд
зохицсон нөхөн
сэргээлтийн туршилтын
арга хэмжээг нутгийнхан,
түүний дотор малчдыг
оролцуулан хэрэгжүүлэх
Үндэстний соѐлын эх
сурвалж, онцлог үйлдэл,
зан заншлын талаар
явуулын ба баримт
цуглуулах судалгаа
явуулах
Олон нийтийн мэдлэг
ойлголтыг дээшлүүлэх
арга хэмжээ зохион
байгуулах:
o Орон нутгийн
соѐлын фестиваль
o Бага хурал,
зөвлөлдөх
уулзалт/семинар
o Янз бүрийн уралдаан,
олон нийтийг хамарсан
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Шилжүүлэн байрлуулж үл болох
объектийг хууль бусаар ухах,
эвдэх, тонох зэргээр сүйтгэх

Соѐлын өвийг судлах,
хамгаалахад оролцогч
талуудын үйл ажиллагааг
нэгтгэх, зохицуулах
төлөвлөгөө гараагүй,
уялдаа муутай байна

Сөрөг

Дунд зэрэг

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
2. Археологи,
палеонтологи,
түүхийн хөдлөх
биет дурсгалт
зүйлийг хууль
бусаар малтах,
эвдэх, тонох явдал
нэмэгдэх

арга хэмжээ
Соѐлын өвийн хөдлөх
сурвалж - иргэдийн
судалгаа хийх
ОТ төслийн бүсийн
цогцолбор арга хэмжээнд
тулгуурлан соѐлын өвийг
хадгалах, хамгаалах
төлөвлөгөө боловсруулах
Хууль бусаар ухаж
тоносон, эвдсэн
палеонтологийн ба
археологийн олдворын
судалгааг төслийн үе
шатны өмнө болон явцад
нь хийж байх
Орон нутгийн соѐлын
өвийг хамгаалах
тогтвортой хамтын
ажиллагааг сумын
захиргаатай хамтран
хэрэгжүүлэх
Соѐлын өвийн
жинхэнэ эхийг орлох
боломжтой гар урлалыг
дэмжин хөгжүүлэхэд
уурхайн зүгээс дэмжлэг
үзүүлэх
Уурхайн ажиллагсад,
орон нутгийнханд
зориулсан сургалт,
таниулга хийж байх
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Бэлчээр, газар, усан хангамж
1. Бэлчээрийн
Машин, уурхайн үйл ажиллагаа,
талхлагдал, усны
дэд бүтэц байгуулах явцад хөрс,
эх үүсвэрийн
бэлчээр нөхөн сэргээгдэх
бохирдол
боломжгүй шахам болж
талхлагдах, эвдрэх, усны эх үүсвэр
бохирдох

Нөлөөллийн шалтгаан, үр
дагаврыг өртөж буй газар
нутгийн хэмжээнд арилгах,
багасгах талаар дорвитой
зүйл хийгдэж эхлээгүй
байна

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

Төрийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал гэмт хэрэг, нүүлгэн шилжүүлэлт
1. Орон
Орон нутгийн зон олон, ТББ,
Сумдад байгаа ТББ,
нутгийнхны
сонирхлын бүлгүүдийг
бүлгүүд идэвх санаачилга
оролцоо, идэвх
идэвхжүүлэх, тэдний оролцоог
муутай, орон нутаг,
сайжрах
хүлээн зөвшөөрөх явдал
уурхайн зүгээс тэдний
хариуцлагатай уул уурхайг
оролцоог дэмжих талаар үр
хэрэгжүүлэхэд чухал алхам болж
ашигтай арга хэмжээ
өгнө
хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь
явуулын судалгаагаар
тогтоогдсон болно

Эерэг

Дунд зэрэг

Олон нийтийн
зөвшилцөл, зөвлөлдөх
уулзалт, нийтийг хамарсан
арга хэмжээгээр
дамжуулан орон
нутгийнхныг уул уурхайн
нөлөөллийн менежментэд
оролцуулах, мэдээлэл
түгээхэд хөхиүлэн дэмжих
Төр-хувийн хэвшлийн
түншлэлийг бэхжүүлэх,
төрийн удирдлага,
үйлчилгээ болон шийдвэр
гаргахад олон нийт,
иргэний нийгмийн
байгууллагын оролцоог
өргөжүүлэх
Олон
нийтийн
харилцаа цогц хөтөлбөр
боловсруулж
хэрэгжүүлэх
Сургалт явуулах

Сөрөг

Өндөр

ОТ төслийн бүсийн
газар, ус, экосистемийн
бусад асуудлыг
нарийвчлан тусгаж
байгаль орчны
менежмент,
мониторингын
төлөвлөгөөг оролцооны
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Тоос, тоосжилт, уурхайн үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэй
бохирдуулагч бусад элементээс
үүдэлтэй өвчлөл, эмгэг гарах

Уурхайгаас гарч буй
тоосжилт, мал амьтны
өвчин, эмгэг гарах болсонд
орон нутгийн мал

Сөрөг

Өндөр

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл
2. Мал, зэрлэг
амьтны эрүүл
мэндэд нөлөөлөх

зарчмаар хянах, шинэчлэх
Аймаг, сумын газрын
менежмент, бүсийн
сумдын хөгжлийн урт
хугацааны төлөвлөгөөтэй
уялдуулан ОТ төслийн
хөгжлийн цогц
төлөвлөгөөнд нөлөөллийн
менежментийн арга
хэмжээг нэмж тусгах
ОТ болон бусад уурхайн
дэд бүтцийн хөгжлийн
хөтөлбөрт тусгагдсан
төмөр зам, хатуу
хучилттай зам тавих арга
хэмжээг яаравчлан
хэрэгжүүлэх
Бусад уурхайг
оролцуулан байгаль орчны
менежментийн
төлөвлөгөөг хянах,
шинэчлэх
Бэлчээр сэргээх арга
технологийн сургалт,
үзүүлэх сургууль зохион
байгуулах, бэлчээр, ус
ашиглагчдын санаачилгад
дэмжлэг үзүүлэх
Тоос, тоосжилт, бусад
бохирдлын улмаас мал,
зэрлэг амьтанд гарч байгаа
өвчлөл, эмгэгийг аймгийн
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3. Малчдын
нүүдэл, нүүдэллэлт
өөрчлөгдөх

Малчдын нүүдлийн зай, чиглэл,
улирлын бэлчээрт нутаглах
хугацаа өөрчлөгдөж, бэлчээр
ашиглалтын горимд өөрчлөлт орох

Энэ нөлөөллийн шалтгаан,
сөрөг үр дагаврыг
бууруулах талаар тодорхой
арга хэмжээ авахгүй байна

Сөрөг

Өндөр

Нөлөөллийн
менежментийн
арга хэмжээний
санал

Нөлөөллийн
эрчим

Нөлөөллийн
шинж төлөв

Одоогийн
байдал

Нөлөөллийн
онцлог
асуудлууд

Нөлөөлөл

эмнэлгийн үйлчилгээ,
уурхайнууд анхаарахгүй
байна

ба сумын мал эмнэлгийн
байгууллагатай хамтран
судлах, оношлох, эмчлэх,
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ боловсруулах
ОТ уурхайн цогц
хөгжлийн ба нийгэмэдийн засаг, байгаль
орчны менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгай арга
хэмжээ тусгаж
хэрэгжүүлэх
Төмөр зам, хатуу
хучилттай зам, ус
дамжуулах хоолойн
НЭЗН-ний нарийвчилсан
үнэлгээ хийх
Нөлөөлөлд өртсөн өрх,
эд хөрөнгийг нүүлгэн
шилжүүлэх, тухайн
бүсийн бэлчээр, усны
нөөцийг ашиглах
асуудлыг сумдтай хамтран
шийдвэрлэх
Бэлчээр нутгаа зохистой
ашиглах сургалт, үзүүлэх
сургуулийг сумын
удирдлага, мэргэжилтэн,
малчдад зориулан зохион
байгуулах

177

ХАВСРАЛТУУД
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Хавсралт 1
ОТ төслийн бүсийн сумдад ажилласан судалгааны багийн гишүүдийн нэрс
Сумд

Багийн гишүүдийн нэрс
БСТ

Даланзадгад

Ханбогд

Б.Эрдэнэбаатар
А.Болдсүх
П.Лхам

Баян-Овоо

Б.Эрдэнэбаатар
А.Болдсүх
П.Лхам
Б.Эрдэнэбаатар
А.Болдсүх
П.Лхам

Манлай

Цогтцэций

ХАССТ
Ц.Болормаа
А.Солонго
Б.Энхээ
Б.Наранчимэг
Ц.Болормаа
А.Солонго
Б.Энхээ
Б.Наранчимэг
Б.Наранчимэг
Ц.Болормаа
А.Солонго
Б.Энхээ
Б.Наранчимэг

Б.Эрдэнэбаатар
А.Болдсүх
П.Лхам

179

Хавсралт 2
ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ
НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР
2009 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 22-23
Семинар зохион байгуулах газар: Seoul Tower, 8 давхарт АММИ компанийн оффис
Эхний өдөр – 2009 оны 4 дүгээр сарын 22. Лхагва гараг
0900-0915 Оролцогчдыг бүртгэх, материал тараах
Нээлт/Оюу Толгой төслийн талаарх танилцуулга
0915-0925 Нээлт, оролцогчдыг танилцуулах
0925-0945 Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний арга зүй – Катерин Макдоналд,
төслийн гадаад зөвлөх
0945-1100
Оюу Толгой төслийн танилцуулга – Кэйт Маршалл, АММИ
Дэд бүтэц: зам, тээвэр, ус – Шэйнэ Пол/Т.Мөнхбат, АММИ
Хөрөнгө оруулалт, орлого хуваарилалт, ажил эрхлэлт/ажилд элсүүлэх, орон
сууц, худалдан авалтын бодлого – Чад Блэвит, АММИ
1100-1130 Цайны завсарлага
1130-1300
Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд – Ж.Оюунсувд,
АММИ
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний саналд тусгагдсан зарим асуудлууд – Лэйтон
Крофт, АММИ
Асуулт хариулт
1300-1400 Үдийн хоол
Оюу Толгой төслийн бүсийн суурь судалгаа/Оюу Толгой төслийн нийгэм-эдийн засгийн
нөлөөллийн талаарх орон нутгийнхны төсөөлөл, үнэлэмж: урьдчилсан дүн ба цаашид
хийх ажлын чиглэлүүд
1400-1420 Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан судалгаа явуулсан
арга зүй – Ц.Болормаа, ХАССТ/ Б.Эрдэнэбаатар, БСТ
1420-1440 Соѐлын өв – П.Лхам, БСТ
1440-1510 Хүн ам – Б.Энхцэцэг, ХАССТ
1510-1540 Эрүүл мэнд – А.Навч/Б.Солонго, ХАССТ
1540-1610 Боловсрол – Наранчимэг, ХАССТ
1610-1640 Цайны завсарлага
1640-1730 Асуулт хариулт
1730-1800 Эхний өдрийн арга хэмжээг дүгнэх
Хоѐр дахь өдөр – 2009 оны 4 дүгээр сарын 23. Пүрэв гараг
Оюу Толгой төслийн бүсийн суурь судалгаа/Оюу Толгой төслийн нийгэм-эдийн засгийн
нөлөөллийн талаарх орон нутгийнхны төсөөлөл, үнэлэмж: урьдчилсан дүн ба цаашид
хийх ажлын чиглэлүүд - үргэлжлэл
0910-0940 Эдийн засаг, дэд бүтэц – С.Амгаа, БСТ
0940-1010 Ажил эрхлэлт– Ц.Болормаа, ХАССТ
1010-1030 Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн НЭЗ-ийн асуудлууд – Э.Төмөрбаатар, БСТ
1030-1100 Байгалийн нөөц, түүний ашиглалт – Б.Эрдэнэбаатар, БСТ
1100-1130 Цайны завсарлага
1130-1200 Орон нутгийн үйлчилгээ – А.Болдсүх, БСТ
1200-1300 Асуулт хариулт
1300-1400 Үдийн хоол
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1400-1550
1550-1610
1610-1640
1650-1720
1720-1730
1730-1750
1750 ...

Оюу Толгой төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийг тодорхойлох бүлгийн
хэлэлцүүлэг: нийгмийн асуудлууд/байгаль орчин/хөгжил
Цайны завсарлага
Бүлгийн хэлэлцүүлгийн дүнг сонсох
Асуулт/хариулт/санал
Хоѐр дахь өдрийн арга хэмжээг дүгнэх
Семинараас гарах нэгдсэн зөвлөмж, цаашид хийх ажлын чиглэлийг хэлэлцэх
Семинарын хаалт

Оролцогчдын нэрс
#
Нэр
Судалгааны баг
1
А.Энх-Амгалан
2
Б.Эрдэнэбаатар
3
Э.Төмөрбаатар
4
С.Амгаа
5
А.Болдсүх
6
П.Лхам
7
Ц.Болормаа
8
А.Солонго
9
Б.Наранчимэг
10
Б.Энхээ
11
Т.Навч
Гадаад зөвлөх
12
Катерин Макдоналд
Зөвлөх хорооны гишүүд
13
Дорждарь
14
Бат
15
Бадарч
16
Оюунмаам
17
Дэндэвсамба
АММИ-ОТ
18
Кейт Маршалл
19
Лэйтон Крофт
20
Чад Бревитт
21
Мөнхбат
22
Шэйне Пол
23
Оюунсувд
24
Брок Гилл
25
Санждорж
26
Олжмэдэх
27
Сугар
28
Цэрэннадмид
29
Дэлгэрмаа
30
Энхтунгалаг
31
Люйк Дистелхорст
32
Одгэрэл
33
Хонгорзул

Ажилладаг байгууллага
БСТ
БСТ
БСТ
БСТ
БСТ
БСТ
ХАССТ
ХАССТ
ХАССТ
ХАССТ
ХАССТ

ННФ
МУИС
Өмнөговь аймаг
Өмнөговь аймаг
Ханбогд сум
АММИ
АММИ
АММИ
АММИ
АММИ
АММИ
OT
OT
ОНТХХ
ОНТХХ
ОНТХХ
ОНТХХ
ОНТХХ
АММИ
АММИ
АММИ
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Хавсралт 3
ОТ ТӨСӨЛ
НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР
Зохион байгуулах газар: Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхим
Эхний өдөр – 2009 оны 6 дугаар сарын 13. Пүрэв гараг
Нээлт/ОТ төслийн талаарх танилцуулга
0900-0915 Нээлт, оролцогчдыг танилцуулах
0915-0945 Төслийн зорилго, нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний танилцуулга–
Катерин Макдоналд, төслийн гадаад зөвлөх
0945-1045
ОТ төслийн ерөнхий танилцуулга: (дэд бүтэц: зам, тээвэр, ус, эрчим хүч,
хөрөнгө оруулалт, орлого хуваарилалт, ажил эрхлэлт/ажилд элсүүлэх, худалдан
авалтын бодлого) – Санждорж, Айвенхоу Майнз Монголиа Инк (АММИ)
1045-1115 Асуулт хариулт
ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан дүн
1115-1130 Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний судалгаа явуулсан арга зүй –
Ц.Болормаа
1130-1150 Хүн ам – Б.Энхцэцэг, Хүн амын сургалт, судалгааны төв, (ХАССТ)
1150-1210 Эрүүл мэнд – А.Навч/Б.Солонго, ХАССТ
1210-1230 Боловсрол – Наранчимэг, ХАССТ
1230-1300 Асуулт хариулт
1300-1400 Үдийн завсарлага
1400-1410 Соѐлын өв – П.Лхам, Бодлого судлалын төв, (БСТ)
1410-1430 Ажил эрхлэлт– Ц.Болормаа, ХАССТ
1430-1450 Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд –
Э.Төмөрбаатар, БСТ
1450-1510 Эдийн засаг, дэд бүтэц – С.Амгаа, БСТ
1520-1540 Байгалийн нөөц, түүний ашиглалт – Б.Эрдэнэбаатар, БСТ
1540-1600 Орон нутгийн төрийн үйлчилгээ – А.Болдсүх, БСТ
1600-1620 Асуулт хариулт
1620-1740 Ерөнхий санал зөвлөмж
1740-1800 Хаалт
ОТ ТӨСӨЛ
НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР
Семинар зохион байгуулах газар: Ханбогд сумын төвд
2009 оны 6 дугаар сарын 09. Мягмар гариг
Сумдаас ирэх төлөөлөгчдийг хүлээн авах, байрлуулах
Оройн хоол
Эхний өдөр – 2009 оны 6 дугаар сарын 22. Лхагва гараг
Нээлт/ОТ төслийн талаарх танилцуулга
0900-0915 Нээлт, оролцогчдыг танилцуулах
0915-0945 Төслийн зорилго, нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний асуудлууд –
Катерин Макдоналд, төслийн гадаад зөвлөх
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ОТ төслийн танилцуулга (дэд бүтэц: зам, тээвэр, ус , эрчим хүч, хөрөнгө
оруулалт, орлого хуваарилалт, ажил эрхлэлт/ажилд элсүүлэх, авалтын бодлого)
– Санждорж, Айвенхоу Майнз Монголиа Инк (АММИ)
1100-1130 Цайны завсарлага
1130-1300
Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд – Ж.Оюунсувд,
АММИ
Асуулт хариулт
1300-1400 Үдийн хоол
ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан дүн, цаашид хийх
ажлын чиглэлийг танилцуулах
1400-1420 Нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан судалгаа явуулсан
арга зүй – Ц.Болормаа, Хүн амын Сургалт, судалгааны төв,
(ХАССТ)/Б.Эрдэнэбаатар, Бодлого судлалын төв, (БСТ)
1420-1440 Соѐлын өв – П.Лхам, БСТ
1440-1510 Хүн ам – Б.Энхцэцэг, ХАССТ
1510-1540 Эрүүл мэнд – А.Навч/Б.Солонго, ХАССТ
1540-1610 Боловсрол – Наранчимэг, ХАССТ
1610-1640 Цайны завсарлага
1640-1730 Асуулт хариулт
1730-1800 Эхний өдрийн арга хэмжээг дүгнэх
1900Оройн хоол
Хоѐр дахь өдөр – 2009 оны 6 дугаар сарын 11. Пүрэв гараг
ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан дүн, цаашид хийх
ажлын чиглэлийг танилцуулах - үргэлжлэл
0910-0940 Эдийн засаг, дэд бүтэц – С.Амгаа, БСТ
0940-1010 Ажил эрхлэлт– Ц.Болормаа, ХАССТ
1010-1030 Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд –
Э.Төмөрбаатар, БСТ
1030-1100 Байгалийн нөөц, түүний ашиглалт – Б.Эрдэнэбаатар, БСТ
1100-1130 Цайны завсарлага
1130-1200 Орон нутгийн үйлчилгээ – А.Болдсүх, БСТ
1200-1300 Асуулт хариулт
1300-1400 Үдийн хоол
1400-1550 ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний асуудлаар олон
нийтээс өгөх санал, зөвлөмжийг тодорхойлох бүлгийн хэлэлцүүлэг: нийгмийн
асуудлууд/байгаль орчин/орон нутгийн хөгжил
1550-1610 Цайны завсарлага
1610-1640 Бүлгийн хэлэлцүүлгийн дүнг сонсох
1650-1720 Асуулт/хариулт/санал
1720-1730 Хоѐр дахь өдрийн арга хэмжээг дүгнэх
1730-1750 Семинараас гарах нэгдсэн зөвлөмж, цаашид хийх ажлын чиглэлийг хэлэлцэх
1750 ...
Семинарын хаалт
1900
Оройн хоол
0945-1100
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ОТ төслийн бүсэд зохион байгуулсан семинарт оролцогчдын нэрс
Ханбогд сум
#
Нэр
Ханбогд сум
1
Б.Дэндэвсамба
2
O.Намжилмаа
3
Ж.Наранхүү
4
Ц.Өлзийтогтох
5
A.Уламундрах
6
Ш.Туяа
7
Ж.Наранцэцэг
8
Х.Лувсандаш
9
T.Шархүү
10
Ц.Идэрзориг
11
Г. Мягмар
12
Х. Жаргал
13
И.Нарангэрэл
14
T.Эрдэнэ-Очир
15
н.Болд
16
Н.Ширнэн
Баян-Овоо сум
1
Х.Батболд
2
O.Мандахбаяр
3
Х.Ундрах
4
Т. Батжаргал
5
Ц.Энх-Амгалан
6
Р.Цогнэмэх
7
Д.Нарантуяа
8
Л.Норовдорж
9
Д.Жаргал
10
Д.Дэлгэрбат
Манлай сум
1
Х.Сугар
2
С.Өөлий
3
Т.Бат-Энх
4
Д.Амгалан
5
Ц.Ганхүлэг
6
Г.Ринчинноров
7
Ч.Агиймаа
8
Б. Энхтөр
9
Б. Өлзийбаяр
10
Х. Энхмандал
11
С. Нандинцэцэг
Цогтцэций сум
1
н. Баттогтох
2
н. Батзориг
3
н. Отгонжаргал
4
Л.Энхцэцэг

Албан тушаал
Сумын засаг дарга
БО-ны улсын байцаагч
Газрын даамал
ХХАА-н түшмэл
Гавилууд багийн засаг дарга
Сургуулийн захирал
Эмнэлгийн эрхлэгч
Баян багийн малчин
Жавхлант багийн малчин
Тусгай хамгаалалттай газар
Номгон багийн засаг дарга
Бизнес эрхлэгч
Соѐлын төв, сумын, музейн эрхлэгч
Бизнес эрхлэгч
Говийн дархан газрын захиргаа
Жавхлант багийн засаг дарга
Сумын засаг дарга
Сумын ИТХ-ын дарга
Газрын даамал
Байгаль хамгаалагч
Могойт багийн засаг дарга
Налих багийн Засаг дарга
Сургуулийн захирал
Могойт багийн малчин
Могойт багийн малчин
Харзаг багийн малчин
Сумын засаг дарга
Сумын засаг даргын орлогч
Газрын даамал
Байгаль орчны улсын байцаагч
Сургуулийн захирал
Ерөнхий эмч
ХХАА-н түшмэл
Өехий багийн малчин
Далай багийн малчин
Өгөөмөр багийн малчин
Эмч
Засаг даргын орлогч
Газрын даамал
Байгаль орчны улсын байцаагч
Сийрст багийн Засаг дарга
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5
6
7
8
9
10

н.Баярсайхан
н. Энхжаргал
н. Буянхүү
Б.Баярмагнай
С.Дэлгэрцогт
Х.Мөнх-Эрдэнэ

ХАА-н мэргэжилтэн
Цагаан-Овоо багийн малчин
Билгэх багийн засаг дарга
Сийрст багийн малчин
Сийрст багийн малчин
Сийрст багийн малчин

Даланзадгад сум
1
2
3
4
5
6
7
8
26
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Б.Бадраа
Б.Түвшинбаяр
Н.Жамъянхорол
М.Цэндсүрэн
Хандармаа
Оргилмаа
Л.Цэцэг-Өлзий
Б.Отгонбаяр
Ж.Сүх-Эрдэнэ
Т.Батсаруул
Ч.Баяржаргал
Ваанчиг
А.Даргахүү
А.Даяндорж
Өнөржаргал
Энх-Амгалан
Золзаяа
Отгончулуун
Бяцхансүх
А.Идэрцог
Мөнхбаяр
С.Номинцэцэг
Б.Одхүү
Оч
Э.Оюунмаам
Цэнд-Аюуш
Долгор
Алтанзул
Энхбаяр
Билэгмаа
Нэргүй
Цоодол
А.Цоож
Ц.Цэрэнжаргал
А.Цэсэннамид
Энхмандах
Энэбиш
С.Эрдэнэбат
Сүхбаатар
Сумъяахүү
Түвшинбаяр

Аймгийн Засаг дарга
Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн түшмэл
Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Байгаль орчны алба
Даланзадгад сумын ИТХ-ын дарга
Уул уурхай, байгаль орчны бодлогын мэргэжилтэн
Хүнс хөдөө аж ахуйн бодлогын ахлах мэргэжилтэн
Номын сангийн дарга
Эрүүл мэндийн газрын дарга
Өндөр настан
Зөвлөх хорооны гишүүн
“Даян байгаль” компанийн захирал
Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв
Рэд Пат ХХК
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
“Говийн манхан” ХХК
ХААН банк
ХААН банкны дарга
Стандартчилал, хэмжил зүйн төвийн дарга
“Алтанговь” телевизийн дарга
Мерси Кор төлөөлөгч
“Өмнийн Говийн Элс” ХХК
Статистикийн хэлтсийн дарга
Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
Өндөр настан
Дунд сургуулийн сурагч
“Ууган зам” ХХК захирал
Ажилгүй
Оюутан
Холбооны газрын дарга
Өндөр настан
XXI телевизийн дарга
Улаан Загалмайн хорооны дарга
Нэгдсэн эмнэлгийн дарга
Иргэний нийгмийн холбооны сүлжээ
Бизнес эрхлэгч
Оюутан
Оюутан
Нийгмийн даатгал
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Занданбал
Дагва
Эрдэнэбат
Эрхэмбаатар
Жамъян
Батнасан
Оюунчимэг
Оюунцэцэг
Энхтуяа
Энхцэцэг
Батцэцэг
Алтангэрэл
Баатархүү
Насанжаргал
Адъяахүү
Ууганцэцэг
Оюунболор
Батбаяр
Дэнсмаа
Гэрэлмаа
Гэрлээ
Насантогтох
Сайнхүү
Д.Оюунчулуун
Чинбат
Ж.Туяа
Одбаяр
Оюунбат
Алтанцэцэг
Мөнхсайхан
Чинболд
Равжир
Цогбадрах
Сандагдорж
Б.Үүрийнтуяа
Бадгирмаа
Жавхлан
Цэдэн
Ангараг
Батпүрэв
Даваатогтох
Одончимэг
О.Хулан
Лхагваа
Цэрэнсодном
Цэдэв
Гантулга
Цэцэгмаа
Өлзийням

Өндөр настан
Өндөр настан
Өндөр настан
Ажилгүй
Таван Толгой уурхай
Өндөр настан
Ажилгүй
Ажилгүй
“Таван Толгой транс” ХХК
“Алтан Говь” Телевиз
“Алтан Говь” Телевиз
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Дулааны цахилгаан станц
“Поло ресурс”
Оюутан
Оюутан
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Нэгдсэн эмнэлгийн ажилтан
Малчин
Оюутан
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
1-р сургуулийн захирал
Холбоо мэдээллийн газрын дарга
“Рэд пат” ХХК
Тээврийн товчооны дарга
Монгол банкны захирал
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Татварын хэлтэс
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Мэдээллийн ажилтан
Номын санч
“АММИ” ажилтан
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Эмч, “Жаргалын булаг” эмнэлэг
Эмч, “Жаргалын булаг “эмнэлэг
Ажилгүй
Сэтгүүлч
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Дэлгэрханд
Бадам
Зандир
Батхуяг
Хэнчбиш
Амартүвшин
Ажилтан
Цэцэгмаа
Ариунболд
гишүүн

Гар урлал эрхлэгч
Өндөр настан
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
11-р цэцэрлэгийн багш
“Алтан говь” телевиз
“Говийн Оргил” хоршооны ажилтан
“Говийн Оргил” хоршооны ажилтан
“Шинжлэх ухааны дэлгүүр” ТББ
“Шинжлэх ухааны дэлгүүр” ТББ
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Хавсралт 4
Бодлого судлалын төв, Хүн амын сургалт судалгааны төвийн судалгааны багаас
танилцуулсан илтгэлийн товч
1. Байгалийн нөөц, эдийн засаг, төрийн үйлчилгээ
Нөлө
өлСуурь
лийн
судалгааны
Нөлөөлөл
объе
дүн
кт

1. Бэлчээр

ОТ орчимд болон
тээврийн зам дагуух тоос,
тоосжилт ихээхэн байгаа,
цаашдаа нэмэгдэх
хандлагатай

Уурхай болон
түүний дэд бүтцэд
бэлчээрийн
газраас авах явдал
гарсаар байгаа
Өвөлжөө,
хаваржааны
доорхи газрыг
малчдад
гэрчилгээгээр
эзэмшүүлэх,
бэлчээрийг урт
хугацааны
гэрээгээр
ашиглуулах,
тариаланд
зориулж газар
авах/олгох ажил
тодорхой
хэмжээнд
хийгдэж байна

Төслийн байгуулалтын
ба олборлох ажиллагаа,
зам ба эрчим хүчний дэд
бүтэц барихад бэлчээрээс
газар авах
ОТ төслийн болон
хавсарсан нөлөөллийн
бүсэд газартай холбоотой
бизнес, үйл ажиллагааны
төрөл ба гарч болзошгүй
шууд ба дам нөлөөлөл

Нутгийн иргэдээс газар,
бэлчээрийг хууль ѐсны
гэрчилгээ, гэрээгээр газар
өмчлөх, эзэмших,
ашиглах эрх, түүнийг
зөрчсөн маргаан, хохирол
гарах нөлөөлөл
Гаднаас ирсэн өрхөд
газар бэлчээр олгох
асуудалд нутгийнхан
хэрхэн хандах, хүлээж
авах

Орон нутгийнхны төсөөлөл, үнэлэмж,
тэдгээрийн үндэслэл нотолгоо

Тоосжилтийн нөлөөлөл 1. Мал бэлчээх газрын
буюу бэлчээрийн хэмжээ 280 орчим км урт, 5 км
өргөн зурвасаар багасаж ачаалал нэмэгдэж
байгаа. 2. Бэлчээрийн ургац буурч байгаа, 3.
Бэлчээрийн ургамлын бүрэлдэхүүн тоосжилт
бүхий орчинд хог ургамлаар солигдон
өөрчлөгдөж буй 3 чиглэлээр илэрч байна.
Цаашдаа төмөр зам тавих, мөн автозам тавих,
эрчим хүчний шугам ба ус дамжуулах хоолой
татах зэргээр бэлчээрээс тасалж авна
Худаг, хашаа буурь нутаг зам, сүлжээний хоѐр
талд гарна
Нөлөөллийн бүсэд хүнсний ногоо, малын
тэжээл тарихад эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд
нөлөөлөх
Зам дагуу жижиг бизнес, орлого олох үйл
ажиллагаа эрхлэх боломж, сонирхолтой
зөрчилдөнө
Тогтвортой байршил бүхий байгууламж
нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гарах
Бэлчээрийн ашиглалт, эзэмшлийн хил заагийг
шинээр тогтоох, дахин хуваарилалт албан ба
албан бусаар явагдах
Газар өмчлөх, ашиглах, эзэмших эрх хөндөгдөж
болзошгүй
Газрын асуудлаар уул уурхайн компани,
иргэдийн хооронд маргаан, эрхийн зөрчил гарч
болно
Хохирол тооцох, нөхүүлэх асуудал иргэдээс
гарч болно
Гаднаас ба өөр багаас ирсэн малчид ба тавиул
малын асуудалд орон нутгийнхан эмзэг хандах
төлөвтэй. Ялангуяа мал аж ахуй эрхлэгчдэд
бүхэлд нь болон заримд нь ямар нэг сөрөг үр
дагавар учруулбал ийм байдал гарах төлөв
Энержи Ресурс-ээс хэрэгжүүлж буй малчдыг
нүүлгэн шилжүүлэх ажил дээр Цогтцэций суманд
ажиглагдаж байна
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3. Мал аж ахуй, газар тариалан

2. Ундны ба малын ус

Малчин өрхийн
90 шахам хувь нь
гар худгаас
ундны усаа авч
малаа усалж
байна
Усны эх үүсвэр,
ялангуяа худгийг
элдэв гадны
зүйлээр
бохирдуулж
байгаад
нутгийнхан
сэтгэл зовж байна

Химийн хорт бодис, тос
шатахуун, тоос орж
тунах зэргээр усны
физик-химийн бохирдолт

Гүний усны түвшин
доошлох

Худгийн ундарга
багасах

ОТ төсөлд
болон бусад зах
зээлд нийлүүлэх
боломж олдвол
ахиу
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх,
нийлүүлэх
боломж бий гэж
нутгийнхан үзэж
байгаа
Тариаланд
тохиромжтой
газрын хэмжээ
бага (320 га)
байгаа нь олон
хүн ногоо тарих
сонирхолтой
зөрчилдөх

Орон нутгийнхны
чадавх, ОТ стандартад
нийцсэн бүтээгдэхүүн
гаргах боломж, эрсдэл

Газар тариалан эрхлэх
сонирхол их ч технологи
муу байгаа зөрчил

Хавсарсан нөлөөллийн бүсэд худаг тоосоор
бохирдох явдал түгээмэл гарч байна
Жолооч нар, зорчигчид худгаас бохир саваар ус
татах, ховоонд хувцсаа угаах, орчимд нь хог хаях
зэрэг зохисгүй үйлдэл их гарч байна
Хүнд даацын машинаар худгийн орчмын газрыг
халцгайлж, хөрсийг суллаж элэгдэлд оруулж
байна
Худгийн таглаа, байшин, хашлага эвдэж ундны
ба малын усны ариун цэвэр, аюулгүй байдалд
асуудал үүсгэж болзошгүй явдал гарч байна
Гар худгийн түвшин малчдынхаар 30-50 см
доошилсон байна. Ийм төсөөлөл бүх сумдад
нийтлэг байгаа бөгөөд уурхайд ус ихээр ашиглаж
эхэлбэл улам гүнзгийрч магадгүй гэсэн
болгоомжлол бий
Бороо сайн орсон боловч ундарга нөхөгдөхгүй,
усны түвшин доошлох явдал сүүлийн 2 жилд илт
ажиглагдах болжээ (бүх малчид ийм хариулт өгч
байна)
Худгаас ус татах гүн нэмэгдсэн (цаг, шатахуун
их зарж мал удаан хүлээж, цаашдаа олон худаг
усны найдвартай эх үүсвэр байхаа болих төлөвтэй
болж байна)
Маш амархан шавхагддаг, мал өдөр бүр дутуу
услагдах болсон
Бүтэн хоног өнгөрөхөд ундаргадаа ирэхгүй
болсон
Малчид худгаа сайн лайдахгүй, элс шороо
орохоос хамгаалахгүй байгаа
Нутгийн малчид уурхайн шаардлагад нийцэх
мах, сүү, хоормог, цагаан идээ бэлтгэх боломжтой
гэж үзэж байна
Малчдын бүтээгдэхүүн эрүүл ахуйн шаардлага
хангадаггүй, ариун цэвэр бус орчинд бэлтгэгддэг,
өвчний сэжигтэй гэх зэргээр уурхайн зүгээс
бодитой бус хандаж байгаа гэсэн гомдол малчдаас
гарч байна
Уурхай хэдийд, чанарын ямар шаардлага
хангасан бүтээгдэхүүн авахаа мэдээлдэггүй
Ямар нөхцөлөөр бүтээгдэхүүн нийлүүлж
болох, энэ талаар уурхайд ямар журам
мөрдөгддөгийг малчид үндсэндээ мэдэхгүй байна
Хүнсний ногоо, тэжээл усалгаатай нөхцөлд
тарих учир хөрсний үржил шимийг додомдох
хэрэгтэй
Тариаланд тохиромжтой газар бага учир хөрс
хамгаалах, ус хэмнэх өндөр технологи нэвтрүүлэх
шаардлага өндөрт тавигдах ѐстой
Их ургац авах нэрээр таамгаар услах нь хөрсийг
давсжуулах аюултай
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Уул уурхайн хэрэглээ
ба нийлүүлэлтийн тооны
ба цаг хугацааны
асуудлууд

Сумын эрчим
хүч, усан хангамж
муу, найдвартай
ажиллагаа нь сул

Төвлөрсөн газраас
зайтай байгаа өрх, хүн ам
авч ашиглаж чадахгүй

Эрүүл ахуйн өндөр
шаардлага, хэрэглэгчдийн
таашаал нь нутгийнхны
чадавх, бүтээгдэхүүний
чанар, эрүүл ахуйтай
нийцэхгүй байх
Ургацын чанар, нэр
төрөл шаардлага
хангахгүй, улирлын
чанартай байх

5. Дэд бүтэц

4. ХАА-н салбарын бүтээмж

Бэлчээрийн мал
аж ахуй
давамгайлсан
үйлдвэрлэлийн
систем
Малын ашиг
шимт чанарыг
дээшлүүлэх хүсэл
эрмэлзэл
(малчдын 80
гаруй хувь нь
малын чанар
чухал гэж үздэг)
Га-ийн ургацыг
нэмэгдүүлэх
боломж бий

Төсөл хэрэгжих ба
төсөл дууссаны дараа
суманд бий болсон дэд
бүтцийн ашиглалт,
үйлчилгээний зардал хэт
өндөр байх

Орон нутгийн мэргэжилтнүүд (i) тариаланд
тохиромжтой газар бага, (ii) ОТ төслийн бүсэд
тариалан эрхлэлт технологи нь хялбар, хөрс
хамгаалахад чиглэгдсэн байх ѐстой учир өндөр үр
өгөөжтэй, байгаль орчинд ээлтэй байх гэсэн хоѐр
асуудлыг хамгийн их ярьж байна
Уурхайд мал аж ахуйн ба газар тариалангийн
бүтээгдэхүүн нийлүүллээ гэхэд үйлдвэрлэлийнхээ
уг чанараас хамаарч улирлын чанартай байх
Үйлдвэрлэлийн бус улиралд бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх боломж гарваас үүнийг ашиглах
санаачилга орон нутагт ихээхэн өрнөх
магадлалтай
Үйлдвэрлэгчдийн орлогын улирлын хэлбэлзэл
багасна
Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд түлхэц
дэмжлэг болохуйц бодлого уурхайн зүгээс
үгүйлэгдэж байна /Хэрэв уурхай авахгүй бол сайн
малтай байлаа ч зах зээл хол учир ашиг багатай/
Нутгийн сайн мал байгаа нь таатай боломж
Аймаг бруцеллозоос эрүүлжигдсэн
Нарийн ногоогоор, эсвэл төмс, хүнсний
ногоогоор дагнах боломж байгаа
Бүтээгдэхүүний тогтвортой нийлүүлэлт ба
улирлын чанартай үйлдвэрлэлийн хоорондын үл
зохицлоос хамааралтай асуудлууд гарах
Эрчим хүч, цэвэр ус, шууд замын тээвэр зөвхөн
сумын төвд ирэх тул малчид сэтгэл дундуур
байна /ОТ хэрэгжиж эхлээд 6 жил шахам болж
байхад Ханбогдод цахилгаан хязгаарлалттай
хэвээр гэж шүүмжилж байна/
Таван Толгой 2009 оноос Цогтцэцийг байнгын
цахилгаантай болгосон жишээг Ханбогд, БаянОвоо сумынхан ОТ төсөлд сануулж байна
Үүрэн телефоны сүлжээг суурьшмал бус хүн ам
/ малчид, хөдөөгийнхөн/-д ойртуулах талаар ОТ
ба бусад уурхай анхаарахгүй байна /хүн, малын
өвчлөл нэмэгдэж, зам тээврийн аюулгүй байдал
муу байгаа, хүн амьтан их холхидог болсон учир
энэ асуудал тавигдаж байна/
Төсөл дуусаж уурхай хаагдахад дэд бүтцийн
асуудал хурцадна гэж хүмүүс үзэж байна –
нэгдсэн сүлжээ бий болгож найдвартай холбох
учир асуудал бага гарна/
Шинээр бий болох дэд бүтцэдээ аль болох олон
хэрэглэгчийг хамрах талаар муу бодож төлөвлөж
байна
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6. Орон нутгийн бизнесийн хөгжил
7. Банк санхүү

Сумын
үйлчилгээ нь
худалдаа
давамгайлсан,
салбарлалт
муутай, нэг
загвар/ижил
төрлийн , гадны
өрсөлдөөнийг
давахын тулд
хамтран
ажиллахдаа
хойрго

Хязгаарлагдмал зах
зээлийн төлөөх
өрсөлдөөнд олон жижиг
бизнес өртөж дампуурах,
хаагдах эрсдэлтэй
Янз бүрийн таатай
нөхцөл, нөлөөллийг
мэдрэх чадамж сайжрах
Орон нутгийн худалдан
авалтын бодлогоор
нутгийн бизнесийг
дэмжинэ гэсэн хийсвэр
сэтгэхүй, хүлээлт их
байгаа
Үйл ажиллагаагаа
салбарлуулах боломж
гарах

Орон нутгийн бизнесээ
хамгаалах чадавх
шаардагдана

Хэрэглээний
зээл авах явдал
давамгай байгаа
Иргэдийн
мөнгөний
хуримтлал муу
Суманд
үйлчилж байгаа
банкны тоо цөөн

Барьцаа гэх мэт банкны
шаардлагыг хүлээн авч
хэрэгжүүлэх иргэдийн
хүсэл, чадавх

Орон нутгийн худалдан авалтын бодлого,
стратегиа уурхайнууд олон түмэнд мэдээлж
хамтран ажиллах
Уурхайд бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ
нийлүүлэх талаар нутгийн бизнес эрхлэгчид
мэдрэмж, овсгоо муутай байгаа нь уурхай өөрийн
бодлого, шаардлага, хязгаарлалтаа ил тод
болгоогүйтэй шууд холбоотой
Уул уурхай орон нутгаас бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ авахгүй бол ямар ч өөрчлөлт гарахгүй –
бизнесийн хөгжил уурхайгаас шууд хамаарна

ОТ төслийн бүсэд байгаа үйлдвэрлэл, бизнес,
үйлчилгээг дэмжих нь ОТ ба бусад уурхайн шууд
хүлээх үүрэг мөн. Уурхайнууд өөрсдийнхөө юу
хийсэн, хийх тухай сайрхахаас биш өөр компани
байсан бол илүү сайн сайхан зүйл юу хийх байсан
тухай дамнуулж сэтгэхгүй, ажиллахгүй байна
Хэрэв уурхайн компаниуд өөрийн ашиг
сонирхлын үүднээс гаднаас олон тооны үйлчилгээ
авчирвал нутгийнхан шууд шахагдаж дампуурах
хувь тавилан биднийг хүлээж байгаа
Гаднаас ирэх бизнестэй нутгийнхан ба уурхай
хэрхэн харьцах, ямар бодлого барих талаар
мэдэгдсэн зүйл байхгүй
Том компаниудтай өрсөлдөж чадахгүйдээ
нутгийн бизнес эрхлэгчид сэтгэл ихэд зовж байгаа
Үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломжийг бидэнд
олгохгүй бол бидний эзэлж буй өчүүхэн зах зээл
бусдад шууд алдагдана
Уурхайнууд орон нутгийн бизнесийг дэмжинэ
гэж байгаа бол өөр хэнтэй ч биш бидэнтэй ярих
ѐстой. Уурхай-орон нутгийн бизнесийн
тогтмолжсон уулзалт, яриа хөөрөө болсон юм
байхгүй
Бизнес салбарлаж хөгжих чадвар сайжрахгүй,
шахагдаж болзошгүй тул дэмжих бодлого
шаардлагатай
Орон нутагт банкны үйлчилгээ хөгжихөд
уурхай дам эерэг нөлөөлнө
Уул уурхайд чиглэсэн бизнес эрхлэх,
уурхайгаас тодорхой ашиг хүртвэл хэрэглээний
зээл буурна
Банкны зээлийн хүү бага, хугацаа нь урт бол
бизнесийн зээл авалт нэмэгдэнэ
Мал барьцаалж зээл олгодог тогтолцоо
өөрчлөгдвөл малчид, мал бүхий иргэдэд эдийн
засгийн ба амьжиргааны чанарын хувьд хүнд
цохилт болно
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Суман дахь банкны
салбаруудад үзүүлэх
ачаалал хэт нэмэгдэх

Банкин дахь иргэдийн
мөнгөн хадгаламж
нэмэгдэх

8. Шилжилт/нүүлгэн шилжүүлэлт ба нөхвөр

Тодорхой
асуудал
тусгагдаагүй

Мал аж ахуйгаа орхих,
шинээр эрхлэх боломж
хомсдох

Сум дотроо, ялангуяа
ОТ ба хавсарсан
нөлөөллийн бүсэд орох,
дахин суурьших явдал
гарах

Нүүлгэн шилжүүлэхэд
гарах хүн хүч, хөрөнгө
зардлын хувьд хэр хүнд
байх

Нутгийн иргэд байгууллагууд мөнгөний
хуримтлал бий болгож чадвал банкны үйлчилгээ
дагаж өргөжнө
Хувь хүнээс зээл авах явдлыг багасгавал
банкны үйлчилгээ тэлнэ
Дараах нөхцөл хангагдвал иргэдийн мөнгөн
хадгаламж одоогийнхоос нэмэгдэнэ. 1. Уурхай
ажил олгох, 2. Уурхайд бүтээгдэхүүнээ
нийлүүлэх, 3. Уурхайд зориулсан үйлчилгээ
эрхлэх
Уурхайд орж удаан ажиллах бол малчдын зарим
нь мал аж ахуйгаа орхих болно. Иймд уурхай
малчдаас ажилд авбал мал, уурхай хоѐрын аль
нэгийг шууд сонгох боломж олгох
Малаа орхиод уурхайд ажиллаж байсан хүн, өрх
эргэж мал малтай болох сонирхол, боломж буурах
тул уурхайд малчин ажиллуулах нь мал аж ахуй
болоод малчдын амьжиргааны нэн эмзэг
асуудалтай холбоотой
Цаашдаа нүүлгэн шилжүүлэлт сумын төв,
хөдөөд адилхан гарна
Зам тавих, эрчим хүч гэх мэт дэд бүтэц
байгуулах, мөн одоо лицензтэй, хайгуул хийж буй
гэх газрыг ашиглаж эхэлбэл малчид нүүх, дахин
суурьших асуудал байнга гарна. ОТ төслөөс 11
айл нүүлгэснээр энэ асуудал шувтарсан гэж
ярьдгаа болимоор. Одоо Ухаа Худгийнхан 12 айл
нүүлгэх тухай яриад явж байна.
Сумын төвд гэхэд тухайн үед байсан өрхүүдэд
газар өмчлүүлэхээр тооцсон боловч одоо бараг
сумын ба гаднын нийлсэн 100 шахам өрх газар
өмчилж авахаар хэмжилт хийлгэсэн ямар ч
төлөвлөгөөнд суугаагүй зэрэг асуудлууд Ханбогд,
Цогтцэций зэрэг шилжилт хөдөлгөөн ихтэй
суманд гарч байна
Айл өрх, байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэх
асуудал аль болох бага гаргахыг уурхай эрмэлзэх
Ялангуяа иргэдийн өөрсдийн шаардлага,
санаачилгаар нүүлгэх асуудал гарч болзошгүй
Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зардал
хөрөнгө гаргах боломж малчид, иргэдэд хүнд
байдаг, улам хүндэрнэ
Хэдэн жилийн өмнө (ОТ төслийг хэлж байна)
малчид өвөлжөө, хаваржааныхаа доорхи газрыг
эзэмшиж аваагүй байхад бараг газар зааж
нүүлгэдэг байсан бол одоо эзэмшил газрыг тусгай
хэрэгцээнд авах, бүрэн үнэлгээгээр нь нөхвөр
олгох гэх мэт шинэ асуудлууд гарна
Нүүлгэх газар олдохгүй, нүүж очих газрынхаа
малчид, хүмүүст мөн төлбөр төлөх ч хэрэг гарч
мэднэ
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9. Нийгмийн бүтэц, тогтолцооны өөрчлөлт

Гаднаас хүмүүс
ирэх, янз бүрийн
ахуй зан заншил
нэвтэрч,
нутгийнханд
нөлөөлж улмаар
нийгмийн бүтэц,
тогтолцоонд
өөрчлөлт гарна
гэж нутгийн
иргэд, олон нийт
үзэж байна

Кэмп болон сумын
иргэдийн хооронд зөрчил
гарах эсэх

Нийгмийн бүтэц,
харилцаанд хүмүүс
шилжин ирэх, суурьших
үйл явц хэрхэн, хэр зэрэг
нөлөөлөх

Сумын төв, ОТ-н
кэмпийн орчмоор хүмүүс
олноор шилжин
суурьшсанаар гарах
нийгмийн нөлөөлөл

Кэмпүүд хамгаалалттай тул гадна талаас шууд
сөргөлдөх асуудал гарахгүй. Харин дотроо ямар
байдаг нь мэдэгддэггүй
Кэмптэй танилцуулах арга хэмжээ зохион
байгуулах
Энд ийм том ажил хийдэг, хийгдэнэ гэж хүнийг
гайхашруулахыг оролдохын оронд энд ийм
шаардлага хангасан хүн ажилладаг гэх мэт хүнийг
дотроос нь сэнхрүүлсэн, ухааруулсан арга хэмжээ
зохион байгуулахад уурхай анхаарах
Олон газраас янз бүрийн зан араншинтай,
магадгүй янз бүрийн бодол зорилготой хүмүүс
ирж байгаа нь нутгийн ѐс заншил, нийгмийн
харилцаанд сайнаар нөлөөлж байгаа цөөн жишээ
бий. Манайхнаас холын хүнтэй өрх бүл үүсгэж
цус холдох, хүмүүсийн үг яриа, хүнтэй харьцах
харьцаа, биеэ авч яваа байдал мэдэгдэм
өөрчлөгдсөн (Ханбогд, Цогтцэций суманд ийм
байдал илт болсон гэж хүмүүс ярьж байгаа)
зэргээр нөлөөлнө.
Хөрөнгө чинээний ялгаа ихсэж байгаа нь
давхарга маягийн байдал, харьцааны хэв хэмжээ
бий болоход хүргэж байна.
Сумын төвд хүмүүс янз бүрийн шалтгаан
(сургуулийн хүүхэд харах улирлын чанартай
ирэх, сумын төвд газар өмчлөх, бизнесийн
зориулалтаар газар эзэмших, шинээр барилга,
байгууламж барих гэх)-аар гэр орноороо нүүж
ирэхээс гадна “төв бараадах” синдром дахин гарч
магадгүй байна. Үүний нөлөөг нийгмийн талаас
авч үзвэл: 1. Хүн амын улирлын чанартай,
ялангуяа өвөл-хавар бөөгнөрөл бий болох, 2.
Сумын төв дэх газрын аль дээр, тохиромжтойг нь
авах гэж хөөцөлдөх, хуучин Улаанбаатар, хотууд,
аймгийн төвд гэдэг байсан бол одоо сумын
төвийн төвд газартай болох гэсэн яриа аль хэдийн
гараад, хүмүүс газраа худалддаг боллоо, 3. Уул
уурхайд мах, сүү худалдах санаагаар кэмп-д ойр
байх, ойртох сонирхол байсаар байна. Энэ байдал
цаашид яагаад ч буурахгүй, харин ч нэмэгдэнэ
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10. Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил

Ажлын байрны олдоц/
ажил эрхлэлт ба өрхийн
амьжиргаа, амьдралын
орчны өөрчлөлт (ээлжээр
ажиллах, гэр орондоо
тавих халамж анхаарал
өөрчлөгдөх, багасах гэх
мэт)

ОТ ба уул
уурхайн бусад
төслүүд орон
нутгийн төсвийн
орлогод зохих
хувь нэмэр
үзүүлнэ
ОТ ба уул
уурхайн бусад
төслүүд орон
нутгийн дэд
бүтцийг
сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлж,
таатай нөлөөлнө
Эдгээр хувь
нэмэр,
дэмжлэгээс
нутгийн иргэд
ашиг хүртэнэ

Төсвийн орлого
нэмэгдсэнээс ашиг хүртэх
нутгийн иргэдийн
хүлээлт өндөр байгаа

Орон нутаг дахь бизнес,
үйлчилгээ өргөжих үйл
явц ба өрсөлдөөний
байдал

Удаан хугацаагаар, ОТ-д 56 хоног, Энтрэ
Гоулдод 10, CIS-д 14 хоногийн ээлжээр
ажилладаг нь өрхийн амьдралын хэвийн явцад
нөлөөлөх талтай.
Цаашдаа олон хүн ингэж ажиллавал хэн нь ирж,
хэн нь явж байгааг ялгаж салгахад бэхтэй байдал
үүсэж болно.
Гэр бүлгүй залуучууд харин хань ижлээ олоод
ирэх юм (Баян-Овоогоос Коксын үйлдвэрт
ажиллаж байсан 3-4 залуус гэр бүл болсон)
Түүнчлэн гэр бүлийн асуудалд хөнгөн хандах,
гэр бүлийн бус харьцаа үүсгэх явдал гардаг
бололтой
Цагаанхадад биеэ үнэлдэг явдал гарсныг
зогсоох гэж оролдож байгаа, замд нь нүүрсний
машиныг зогсоож шалгах, мөн гэнэтийн шалгалт
хийх гээд янз бүрийн арга хэмжээ авдаг болсноос
хойш арай цөөрч байгаа
Байгалийн нөөц ашигласны, орлогын гэх мэт
татвар, төлбөрийг уурхайгаас авдаг болсноор
сумын төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа
Хувь хүнд өөрт нь очихгүй болохоор энэ
дэмжлэг, хувь нэмрийг нарийн тайлж ойлгож
чадахгүй байгаа учраас уурхай үнэхээр өгсөн юм
бол ямар гээ ч татвар, төлбөрийг хэдэн сард
өгсөн, түүнээс суманд хэчнээн нь үлдэх ѐстой,
юунд зарцуулж болохыг хуулийн дагуу гаргаад
мэдээлээд байвал үүнийг ойлгоно. Түүнээс биш
өгсөн гэх сураг мэдээ бидний чихэнд наалдахгүй,
хүрэхгүй байна.
Сумын төсөв нэмэгдвэл:
o тэтгэвэр, тэтгэмж зэрэг нийгмийн халамж
нэмэгдэнэ
o сургууль, эмнэлгийн ажил тэр дороо л
сайжрах ѐстой
o сумаас иргэддээ үзүүлэх дэмжлэг бүх хүнд
хүртээмжтэй, жигд нэмэгдэнэ гэсэн буруу хүлээлт
хүмүүсийн дунд байна
Сумын зах зээл, үйлчилгээ өргөжих эсэх нь
түүнийг дэмжих талаар уурхайгаас явуулах
бодлого, үйл ажиллагаанаас шууд хамаарна,
уурхай дэмжихгүй бол явахгүй
Зах зээлийн хууль ѐсоор өрсөлдөөнийг давж
гарсан нь амьдрах учраас өрсөлдөөн орон нутгийн
бизнес бэхжихэд таатай нөлөөлнө
Гаднын бизнест хэт найр тавивал, эсвэл гаднын
зах зээлд уурхайн зүгээс хэт шүтвэл нутгийн
бизнесийг дэмжих бус, бодлогоор дарангуйлсан
хэрэг болно
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Татварын бааз ба
бизнесийн өргөжилтийн
хоорондын хамаарал,
шүтэлцээ

11. Засаглал ба төрийн үйлчилгээ

Орон нутагт бизнес
хөгжих таатай орчин
бүрдүүлэх шаардлага,
түүнийг хэрэгжүүлэх
боломж

Сумдын төрийн
үйлчилгээний
шинээр нэмэгдэх
ачааллыг
шингээх, даах
чадвар сул
Уул уурхайн
төсөлд
үйлчлэхийн тулд
сайжруулах, өөд
татах зүйл нэлээд
бий

Суман дахь төрийн
үйлчилгээнд ирэх ачаалал
хэр болно гэж тооцож
байгаа болон ямар арга
замаар асуудлыг
шийдвэрлэх, зохицуулах
асуудал тодорхойгүй
байна.

Уул уурхайн нөлөөгөөр суманд янз бүрийн
бизнес, үйлчилгээ хөгжвөл татварын бааз
нэмэгдэж, орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэх
нэг эх үүсвэр болно
Татварын бааз ба бизнесийн өргөжихөд татвар
хэрхэн нөлөөлөхийг одоогоор хэлэхэд төвөгтэй.
Үүнийг эерэг талаас нь уул уурхайтай холбож
ойлгох, үнэлэх нь зөв
Сум орон нутгийн хөгжил, иргэдийн эрэлт
хэрэглээнээс болон уул уурхайн зүгээс явуулсан
зөв бодлогын ачаар бизнес хөгжихөд орчин нь
таатай байх шаардлага, нутаг дэвсгэрийн
харъяаллаар энэ асуудлыг анхааралдаа авч ил тод,
түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэх явдал
зайлшгүй гарна
Уул уурхайн зүгээс бизнесийн орчны асуудлаар
сум орон нутагт байнга хандаж, зөвлөж, хамтран
ажиллавал таатай нөлөөлнө
Сумын түвшинд бизнесийг дэмжье гэвэл
уурхайн олгож буй таатай боломжийн хариуд
бизнес хөгжих орчинг сайжруулах асуудал сумын
захиргааны өмнө дэвшигдэн гарч ирнэ
Сумын захиргаа, иргэдийн зүгээс уурхайтай
тогтвортой, нээлттэй түншлэл бий болгож байнга
ярилцаж зөвшилцөж байвал орон нутгийн эдийн
засаг, бизнесийн хөгжил урагш ахина
Хүн амын өсөлт, шилжин ирэх хүний тоо
нэмэгдэхтэй холбогдон хамгийн түрүүнд
сургууль, эмнэлэгт ирэх ачаалал нэмэгдэнэ гэсэн
тооцоотой байх
Олон өрх бүл нэмэгдэх, бизнесийн олон нэгж
шинээр байгуулагдах, гаднаас ирэх зэргээр
сумын захиргааны холбогдох алба, албан
тушаалтны ажлын ачаалал нэлээд нэмэгдэнэ
Жилийн төсөв батлагдсаны дараа буюу жилийн
дундуур олон хүн эмнэлгийн үйлчилгээ авах
тохиолдолд төсвийн хүндрэл гарах, энэ нь
сургуульд нэгэн адил хамаарах талтай
Манлай, Баян-Овоо сумаас сургуулийн өмнөх
ба сургуулийн насны хүүхэд, иргэд олноор
шилжвэл жилийн төсөв танагдаж цаашид оршин
тогтноход хүндрэлтэй байдал үүснэ гэсэн
болгоомжлол байна
Бид тоос шороо, бэлчээр гээд яриад байдаг,
уурхайнхан зам тавьчихна, тоос багасгана гэж
зэрэгцэж яриад асуудал ярианаас хэтрэхгүй байна
Олон машин ачаатай ба сулаар хоѐр тийш зэрэг
явахад тоос, дуу чимээ, гэрэл гээд бүх сөрөг зүйлс
ил харагдахаас биш, ганц хоѐр машин явж байхад
зам дагаж давхиад бодитой зүйл олж харахгүй.
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12. Уурхай хаагдах ба нөхөн
сэргээлт
13. Аюулгүй байдал

Энэ талаар
суурь судалгаанд
анхнаасаа
тусгагдаагүй

Орчноо хамгаалах,
мониторинг
хэрэгжүүлэхэд нутгийн
иргэд, байгууллага, бусад
этгээдээс гүйцэтгэх
үүрэг, оролцооны талаар
ямар бодол, төсөөлөлтэй
байгаа
Орон нутгийн хөгжил
саарснаас үүдэж гарах
нөлөөлөл

Уурхайгаас гарсан
ажилгүйчүүдийн
асуудлыг шийдвэрлэх
боломжтой эсэх

Гэмт хэрэг,
зөрчил нэмэгдэж
болзошгүй
Хүмүүсийн
шилжилт
хөдөлгөөн
нэмэгдсэнээр
орон нутгийн хүн
амын аюулгүй
байдалд харшлах
үйлдэл гарах
боломжтой

Аюултай, хөдөлгөөн
ихтэй автотээвэр хүн ам,
мал амьтдын аюулгүй
байдалд хэрхэн нөлөөлөх

Хууль ѐс, нийгмийн
харилцааны хэв хэмжээг
зөрчсөнөөс гарах
аюултай нөлөөлөл,
тааламжгүй үр дагавар

Иймд уурхай болон сум, ТББ, сонирхлын
бүлгүүд, иргэдтэй хамтран хэмжиж, тооцож үзэх,
бодитой дүн мэдээ гаргах нь чухал
Сумаас уурхайд санал тавих, мөн эрхийнхээ
дагуу өөрсдөө юм хиймээр, нутгийнхныгаа
зохион байгуулмаар байна. Уурхайн амыг харж
суух нь зохисгүй
Төсөөлөл муу байгаа. Уурхайг нэг өдөр тас түс
хаачихгүй тул хэдэн арван жилийн өмнөөс орон
нутгийн засаг захиргаа болон уурхайн зүгээс
тодорхой арга хэмжээ авах
Хүн бүхэн, өрх бүхэн, байгууллага бүхэн
амьдрах аргаа сүвэгчлэх
Уурхай хаагдахад ажил олдохгүй болох тул
манай хүмүүс юуны өмнө:
o Эзэмшсэн мэргэжилтэй болж Монголынхоо
бусад уурхай үйлдвэрт ажиллах
o Амьжиргааны тогтсон эх үүсвэртэй болох
o Бусад сум, аймагт газар гэх мэт үл хөдлөх
хөрөнгөтэй болох
Дээрх асуудалд уурхайн зүгээс дэмжих
Одоогоор жолооч нар, түүний дотор
монголчууд асуудал их гаргаж байгааг орон
нутгийн төр захиргаа, хууль хяналтын
байгууллага анхааралдаа авах. Цогтцэцийд
цагдаагийн хэсэг байгуулсныг хүмүүс зөв эхлэл
хэмээн дэмжиж байна.
Олон салаа, тоос ихтэй зам, ихэмсэг зантай
хятадууд, сахилга дэг муутай монголчууд зам
тээврийн осол, таагүй байдал үүсгэж байгаа,
цаашдаа ч тиймэрхүү байх шинжтэй. Нутгийнхан
аль алиныг нь таашаахгүй, уурхайгаас анхаарал
тавихгүй байна гэж гомдол гаргаж байна
Гэрэл, дуу чимээ, байнга хөлхөх машин,
тоосонд дарагдсан бэлчээрт хамгийн түрүүнд
малчид, мал өртөж, зэрлэг ан амьтан дайжиж алга
болсон
Бэлчээр багассанаас малаа зам гудас гаргаж
бэлчээмээр байдаг, машинууд зай зав өгдөггүй
боллоо
Одоогоор уул уурхайд ажиллаж буй хүмүүс сум
орноор яваад гэмт хэрэг хийх нь бараг үгүй
Харин уурхайл ажиллаж байгаад халагдсан,
гарсан гэх үл таних хүмүүс сумын төвөөр явдаг,
архиддаг, хэл ам таталдаг явдал мэр сэр байгаа
Уурхай дагаж ирэх хүний тоо цаашид нэмэгдэх,
ялангуяа өрх гэрээрээ ирвэл асуудал хүндэрнэ.

2. Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм-эдийн засгийн асуудлууд
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2. Агаарын чанар

1 Орчны харагдах байдал, үзэмжийн өөрчлөлт

Тусгайлан
судлаагүй,
тусгагдаагүй

Уурхайн далан,
овоолгыг хүмүүс хэрхэн
тусгаж авдаг, таагүй
мэдрэмж бий гарч болох
эсэх

Ухсан газар, ургамлан
нөмрөг нь сүйрч
халцгайрсан газрыг
нутгийнхан яаж харж,
харуусдаг тухай
Уурхайн орчмын ба зам
гэх мэт бусад газрын
унаган төрх, үзэмж,
үзэгдэх байдлыг сэргээж
чадна гэж нутгийнхан
үздэг
Агаар дахь
тоосжилт, тоосны
хэмжээ Таван
Толгойн уурхай,
Гашуун Сухайт
хүртэлх замын
дагуу өндөр
байгаа

Зам тавих, уурхайн
байгуулалтын үе шатанд
тоосжилт нэмэгдэх
Тоосоор агаарын
бохирдолт ихсэх
Хүмүүсийн дунд
амьсгалын замын өвчлөл
нэмэгдэх
Худаг, усны эх үүсвэр
тоосоор бохирдох
Бэлчээрийн ургамал
тоосонд дарагдаж, ургалт
нь муудах
Шууд ба шууд бус
нөлөөлөх өрх, хүний тоо

Нүдэнд хэзээ ч дасахгүй, таагүй л харагддаг.
Нөхөн сэргээлт гэж юу байдаг, яаж хийдгийг
мэдэхгүй учраас хэлэх зүйл ховор байна.
Уурхайнхан ашигласан газраа ингэж нөхөн
сэргээнэ гээд зураг болгоод үзүүлбэл эвдэрч
гэмтсэн нутаг газар минь ийм болох юм байна,
ингэвэл дээр биз гээд хэлэх, төсөөлөх юмтай байх
Хэрэв уурхай эвдэрсэн, талхлагдсан газар,
хөрсийг нөхөн сэргээх, үзэгдэх байдлын
нөлөөллийн талаар жижиг төсөл маягийн арга
хэмжээ хэрэгжүүлж бодитой харуулаад өгвөл бид
мэдлэг ойлголттой болж дараа дараачийн ажилд
хэрэгтэй зүйл хэлэх боломжтой болно
Уурхайн газар дээр өөр зүйл бүтээх талаар,
тухайлбал, хиймэл нуур, баянбүрд, амралтын
газар байгуулж болох эсэхийг судлах,
хэрэгжүүлэх. Ухсан газраа шороо түрж дүүргээд
хаячихсанаас ийм зүйлийг хүмүүс илүү
таашаалтай, сэтгэл ханамжтай хүлээж авах тал
бий
Байгаагаар нь хэзээ ч сэргээж чадахгүй тул тэр
толгой, жалга судаг эргээд бүтнэ гэж хүлээсний
хэрэггүй
Нөхөн сэргээлт хийхдээ ухсан газар нүхээ бүрэн
дарах гэж, эсвэл хөндөгдсөн газрыг дуурайлгах
гэж оролдохын оронд мөнгө хөрөнгийг нь тухайн
нутагт байдаггүй сонин тогтоц бий болгох,
жишээлбэл хиймэл баянбүрд, амралтын бүс, нуур,
цэцэрлэг байгуулахад зарцуулбал үлдэцтэй, хүний
нүдэнд өөрөөр тусна
Тоосжилт 1. Амьдрах орчны тав тух – байнгын
бүгээн тоос хөшиглөж татсан, утаа тоос холилдож
үнэртсэн, алсын юм харагдахгүй, 2. Байгаль
орчны аюулгүй байдал – тоос байгаль орчныг
агаар, салхиар дамжуулан бохирдуулж байна, 3.
Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж байна – амьсгалын,
харшлын, мөн сэтгэцийн, бохирын өвчин гарах
болж, цаашдаа улам дэлгэрнэ

Зам дагуу байгаа баг, айл, мөн Цогтцэций
сумын төв
Тоос салхин дор чигт агаараар тоос 10 км
хүртэл тарж байна
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Байгаль орчны бусад
элемент (хөрс, ургамал,
ус, бэлчээр, мал ан
амьтан)-д үзүүлэх
нөлөөлөл
Хүмүүсийн амьдрал,
эрүүл мэндэд дуу чимээ
муугаар нөлөөлнө

3. Дуу чимээ

Суурь
судалгаанд
тусгагдаагүй,
харин ОТ төслийн
БОНБНҮ-д бий

5. Усны нөөц, эх үүсвэр

4.
Маш
и-ны
гэрэ
л

6
Хөрс
7 Ан
амьт
ан

Тусгагдаагүй

Гадаргын ба
гүний усны нөөц,
эх үүсвэрийн
мэдээлэл,
ашиглалтын
байдал тусгагдсан

Шөнийн цагаар гэрэл
ихтэй байдаг тул осол
гарах явдал бий

Худгийн усны түвшин,
ундаргад үзүүлэх
нөлөөлөл

Гадаргын усны эх
үүсвэрт гарч буй
өөрчлөлт, цаашдын явц,
үр дагавар

Хөрсний төрөл,
тархац, эвдэгдсэн
хөрсний талбай
тусгагдсан

Хайгуулын ором, зам их
салаалснаас хөрсний
эвдрэл нэмэгдэж байгаа

Ан амьтны
тархалт

Дуу чимээ, гэрэл,
байнгын хөдөлгөөнөөс
болж ан амьтан уугуул
нутгаасаа дайжсан

Тоосонд мал, амьтны нүд муудах
Тоосонд мал, амьтны амьсгалах эрхтний өвчлөл
гарах
Ургамал дарагдаж ургахгүй байна
Ус, худагт орж тунан бохирдуулж байна. Лай их
нарийн нягт шавар давхаргатай болж байна
Шөнө их нэмэгддэг, хүмүүсийн амрах тав тухыг
алдагдуулдаг
Олон машин тасралтгүй явдаг учир ойр орчимд
чимээ тасардаггүй
Хоосон машин явсан үед унтаж амрах асуудал
хүндрэлтэй
Нойр дутуу, сэтгэл тавгүй, байнга харжигнасан,
хавирсан яхир дуу, эсвэл мотор орилж сонсогдоод
байвал хүнд, эрүүл мэндэд ямар байхыг
хэлүүлэлтгүй
Зам дагуу байгаа баг, айл өрх, мөн Цогтцэций
сумын төвийн орчимд
Дуу чимээ аясын зөөлөн (салхи намуу үед)
салхиар 20 орчим км-т сонсогддог
Дуу чимээ зам, байгууламжаас алс газрын ан
амьтан хүртэл дайжихад хүргэсэн
Дуу чимээ цаашид буурахгүй, ан амьтан эргэж
нутагшихгүй
Машины гэрэл шөнө их солбилцдог учраас мал
хүн гэрэлд орж дайруулах аюултай
Одоо Ухаа худаг ажиллаж эхлэхэд нэлээд олон
машин нэмэгдэж нүүрсний зам гэрэлтэй гудамж
мэт болно биз
Одоогоор гүний усыг эрчимтэй ашиглаж
эхлээгүй тул шууд гэрчлэх боломжгүй
Дулааралт, хуурайшилтын нөлөөгөөр худгийн
усны түвшин доошилж байгаа
Цогтцэций сумын Наймын газарт нисэх
онгоцны буудал барьж байгаа ус шавхахад ойр
орчмын гар худгийн ус доошилж малын усны
хүрэлцээ муудсан жишээ гарсан
Малчдын хэлж байгаагаар худгийн усны
түвшин 30-50 см доошилсон. Хэрэв гүний ус их
хэмжээгээр ашиглаж эхэлбэл сумын бүх худагт
нөлөөлж болзошгүй
Худгаас ус татах гүн улам нэмэгдсээр байгаа.
Малаа усаар хангаж чадахгүйд хүрэх нь гэсэн
болгоомжлол малчдын дунд байгаа бөгөөд байдал
цаашид улам дордоно гэж тэд үзэж байна
Автомашин, тээврийн хэрэгслүүд салаа зам
гаргаж хөрсийг дахин сэргээгдэхгүй болтол нь
эвдэж байгаа
Худаг, суурин газрын орчмын хөрс нэн ихээр
эвдэгдэж байгаа
Машины дуу чимээ, хөдөлгөөн ан амьтан
дайжих хамгийн гол нөхцөл шалтгаан болсон
Ус, өвс байсаар байтал ан амьтан эргэж ирэхгүй
байна. Зээр, хулан харагдахаа болиод удаж байна
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8
Урга
млан
нөмр
өг

Ургамлан
нөмрөгийн хэв
шинж, тархалтын
талаар
тусгагдсан, мөн
ОТ төслийн
БОНБНҮ-д бий

Бэлчээрийн ургамал
олигтой ургахаа больсон
Бэлчээрийн ургамлан
нөмрөгийн тэжээлийн
нөөц буурч, бэлчээрийн
даац муудах

Өмнө зарим санаа бий
Унаган ургамлын зүйлийн бүрдэл ихээхэн
өөрчлөгдөж байгаа
Ургамал хуучныхтай адил ургахгүй болсон

1. Соѐлын өв

3. Соѐлын өв
Уул уурхайн
үйлдвэрлэл,
ашиглалтын
явцад түүх,
соѐлын дурсгалт
зүйлс өртөж
устах, гэмтэх,
тоногдох, үрэгдэх
магадлал өндөр
байна
Уламжлалт
шүтлэг тахилгын
газрууд нь тухайн
нутгийн ард
түмний
хүндэтгэл,
ухамсрыг
илэрхийлж байдаг
тул тэдгээрийг
нүүлгэн
шилжүүлэх,
шинээр
байршуулахад
нутгийн олны
бодол санааг
сонсож тэдний
үнэмшил, зан
үйлд
нийцүүлэхийг
эрмэлзэх
Уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн
явцад шилжилт
хөдөлгөөн
нэмэгдсэнээр
уугуул нутгийн
бус шилжин
ирэгсдийн тоо
нэмэгдэх
хандлагатай
байгаа. Тэдгээр
шилжин ирэгсэд
нутгийн олны
шүтлэг
тахилгатай газар
орон болон

Түүх соѐлын дурсгалт
зүйлсийг сайн хамгаалж
чадвал аялал жуулчлалын
зориулалтаар ашиглах
боломж гарах

Уламжлал болон тахиж
шүтэж ирсэн ба цээртэй
газар, объекттой
харьцахад нутгийн олны
санал зөвлөгөөг авч байх

Шилжиж ирсэн хүмүүс
нутгийнхнаас гар урлал
болон түүх соѐл, эртний
судлалын ач холбогдол
бүхий зүйлийг худалдан
авч гар дамжуулах
байдлаар алдагдах

Соѐлын үнэт зүйлсээ
алдаж байна гэдэг
мөртлөө хүн бүр
чармайхгүй, анхаарал
тавихгүй, энэ байдлыг
хүмүүс ашиглах хандлага
байна

Нутгийнхны тахидаг овоо цээртэй учраас аялал
жуулчлалд нэмэр болохгүй
Улсын ба орон нутгийн бүртгэлд авсан гэж
ярьдаг нь цаагуураа хамгаалах гэсэн бодлого
байх. Гэтэл ингэж ярьдаг атлаа хамгаалж байгаа
юм байхгүй нь түүх-соѐлын дурсгалт зүйлийг
нутгийн олноос холдуулж бидний ярьдгаар
бидний/манай биш, хүний юм гэсэн санааг
төрүүлж байна
Сумд хоорондоо сайн ярьж зөвлөн зохион
байгуулж чадвал дор хаяж ОТ, ТТ гэх мэт
томоохон компанийн хүмүүсийг аялуулаад юм
олоод байх боломж бий. Уурхай ч энэ талаар
бодох
Овоо тахихад хоѐр анхаарах асуудал байна. 1.
Ямар ном судар уншиж, ямар тахилгыг ямар
дарааллаар хийх ѐстой, хийдэг байсныг мэдэх хүн
байхгүй, баячуул, сайрхагчдыг дагасан лам
хотоос ирээд ном уншчихаад яваад өгдөг. 2. Зөв
юм уншсан уу, яасныг мэдэх хүн байхгүй, дагаад
яваад сурвалжлаад мэдээд авъя гэж байгаа хүн ч
байхгүй, 3. Хүмүүс өөрсдөө төөрөлджээ. Юм л
болбол сүү, архи, мөнгө барьж ирдэг болжээ.
Түүхий махаар тахидаг газар сүү өргөж, эмэгтэй
хүн гардаггүй гэх овоо дээр бараг лам нарын өмнө
орчихсон шахуу явж байх нь харагддаг

Эртний болон хүмүүсийн үнэмшлээр нутагтаа
байх ѐстой гэх зүйлс гадагш худалдагдсан,
нутгаас гарсан тохиолдлыг мэдэхгүй, байхгүй
Үнэтэй, өвийн чанартай зүйл худалдаж аваагүй,
худалдаж борлуулаагүй. Хэдэн жилийн өмнөхтэй
харьцуулахад олж аваад худалдаад байх эртний
олдвор, зүйл байхгүй одоо болсон, бидэнд
худалдах байтугай, харах ч юм үлдээгүй л гэж
боддог
Цогтцэций сумын Сийрст багийн Цэций
хайрханы Баруун тахилгат хэмээх тахилгат овоог
үл таних хүмүүс ирж буулган өөр толгой дээр
босгосон тохиолдол гарчээ
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соѐлын өвийн
зүйлсэд
хайхрамжгүй
хандаж хууль
бусаар зарж
үрэгдүүлэх

ОТ болон бусад уул
уурхай хөгжсөнөөр өртөх,
устах, эвдэрч гэмтэх түүх
соѐлын дурсгалт зүйлсийн
талаар нутгийн олноос
судалгаа авах

Бүгдийг нь урьдчилж яваад судалсан, хэрэгтэй
гэснийгээ баримтжуулж авсан гэсэн, үлдсэн нь ач
холбогдолгүй юм байлгүй
Сумын захиргаа, хүмүүст малтлага, шинжилгээ
хийсэн талаар мэдээлэл өгдөггүй, ажлынхаа явцад
харьцдаггүй, ажил дууссан, тайлан гарсан л гэж
сонсогддог
Уурхай хөгжихлөөр түүх соѐлын зүйл өртөж
устах, гэмтэх нь багасаж болох юм
Асуудлын гол нь эхлэхээс нь өмнө сайн
шинжилж судалж, нутгийнханд ийм зүйл байна,
хадгалж хамгаалах, ашиглах талаар тун сайн
зөвлөгөө өгдөг, нутгийнхнаар өөрсдөөр нь
хамгаалуулах арга хэмжээ авах нь зүйтэй

4 Эрүүл мэнд

Эрүүл
мэнд

Халдварт өвчний
тархалт нэмэгдэх
хандлагатай байна
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн тоо
зарим сумдад
өсөж байна
Амьсгалын
тогтолцооны
өвчин өндөр,
цусны эргэлтийн
тогтолцооны
өвчлөлөөр нас
баралт өндөр
5 хүртэлх настай
хүүхдийн дунд
суулгалт
өвчлөлтийн хувь
өндөр

Эрүүл мэндийн
байгууллагын хүчин
чадал, үйлчилгээний
хүрээ, төрөл, чанарт
нөлөөлнө

Хүн амын төвлөрөл, хөдөлгөөнт хүн ам
нэмэгдэхтэй холбоотой эрүүл мэндийн
үйлчилгээний хүртээмж багасна
Үүнтэй уялдан эрүүл мэндийн байгууллагууд
ачааллаа даахгүй болно. Тодруулбал, тоног
төхөөрөмж, барилга байгууламж, боловсон
хүчний асуудалд илүү хүндрэлтэй болно.
Ялангуяа, Ханбогдод ачаалал хамгийн ихээр
нэмэгдэх төлөвтэй байна
Даланзадгад суманд нэгдсэн эмнэлэг шинээр
барьсан хэдий ч зориулалтын бус, тасгийн төрөл
дутагдалтай, нарийн мэргэжлийн эмч,
тодруулбал, гэмтэл, эх барих, эмэгтэйчүүдийн
эмч болон оношилгооны мэргэжилтнүүд
дутагдалтай байна
Хүн амын төвлөрөл ихтэй сумын хүн амын
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, түүний чанарт түлхүү
анхаарснаас болж алслагдсан нутгийн хүн ам,
эмзэг бүлгийн хүн ам үйлчилгээнээс хоцрох
магадлалтай
Иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж шууд
багасахгүй ч үйлчилгээний чанарт нөлөөлнө.
Тухайлбал, олон хүнд үйлчилгээ үзүүлснээр
норм, норматив нэмэгдэхээс гадна түр оршин
суугчид, харъяаллын бус хүн ам нэмэгдсэнээр
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ
авахад хүндрэл бэрхшээл илүү тулгарна
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Хүн амын дунд
түгээмэл тохиолдох
өвчлөлт нэмэгдэж,
түүний шалтгаан
өөрчлөгдөнө
Нас-хүйсийн ялгаа
нэмэгдэнэ

Жирэмсэн эхийн
хяналтын хувь
буурсан
Өсвөр насны
охидын төрөлт
өндөр
Нялхсын
эндэгдэл буурч
байгаа ч нярайн
эндэгдэл нэмэгдэх
хандлагатай
БЗДХ-ийн
тархалт нэмэгдсэн
ЖСАХ-ийн
хэрэглээний
түвшин буурсан
Тохиолдлын
бэлгийн хавьталд
ордог эрсдэлтэй
бүлгийн хүн амын
хувь өндөр
Хөдөлгөөнт хүн
ам, зорилтод бүлэг
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ
-ын өндөр
эрсдэлтэй

НҮЭМ, ГБТ-ийн
үйлчилгээнд өөрчлөлт
гарна.
Эмзэг бүлгийн хүн
амын НҮЭМ-ийн зан
үйлд гарах өөрчлөлтүүд
БЗДХ-ийн тархалт

Осол гэмтэл, хордлого нэмэгдсэн. Ялангуяа,
жижиг уурхайнууд шинээр бий болсонтой
холбоотойгоор уурхайн осол нэмэгдсэн.
Түүнчлэн, автозамын осол нэмэгдэж байна.
Зүрх судасны өвчлөл, тоосжилттой холбоотой
амьсгалын замын өвчин, харшил нэмэгдсэн
Шилжих хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй
холбоотойгоор БЗДХ, ялангуяа тэмбүүний
тархалт нэмэгдсэн. Учир нь ажиллагчдыг
тодорхой хугацаанд гэр бүлээс хол байршуулсан,
түр ажиллагсад голдуу залуучууд байдагтай
холбоотой. Мөн Хятад улсаас ирж, ажиллаж буй
иргэд эрүүл мэндийн үзлэгт хаана ч
хамрагддаггүй нь өвчлөл тархах нөхцөлийг
бүрдүүлж байна
Халдварт өвчин үүний дотор сүрьеэ, гепатит
А-гийн өвчлөл, тархалт, хорт хавдар нэмэгдсэн
Шилжин ирж ажиллагсад говийн уур амьсгалд
дасан зохицох чадваргүйгээс болж даралт ихсэх,
хэт ядрах, нойр хоолны дэглэм алдагдах зэрэг
өвчлөл нэмэгдэж байна
Сүүлийн 5 жилд гажиг хөгжилтэй хүүхдийн
тоо нэмэгдсэн.
Хүн амын тоо нэмэгдсэнээр халамжийн
үйлчилгээнд хүндрэл гарна
Төвлөрөл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эмзэг
бүлгийн хүн амын төрөлт, түүний дотор хүнсний
дутагдалтай эхээс төрж буй хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл нэмэгдэнэ
БЗДХ нэмэгдэж гадаадын ажиллах хүчин ирж
байгаа тул ДОХ/ХДХВ гарч болно
Залуучууд, гадаадын иргэд шилжин ирж
буйтай холбоотойгоор биеэ үнэлэгчид нэмэгдэнэ
Шилжих хөдөлгөөн нэмэгдсэнтэй
холбоотойгоор БЗДХ/ХДХВ/ДОХ нэмэгдэж
болзошгүй
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Тээвэр
Ундны ус
Дуу чимээ, доргилт
Агаарын бохирдолт,
тоосжилт
Байгаль орчны
өөрчлөлт
Хүн амын төвлөрөл
Шинэ бүтээгдэхүүн
орж ирэх
Малын гаралтай
бүтээгдэхүүн, хүнсний
ногоо тарих г.м

Ундны усаар бүх сумд гачигдалтай, энэ нь
сумдад хамгийн тулгамдсан асуудал
Усны хатуулга ихээс болж бөөрний өвчлөлт
өндөр байна
Усыг зөөлрүүлж хэрэглэх технологи байхгүй.
Усны судалгаа бага хийгдсэн. Усны найрлага
хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг тооцох хэрэгтэй
Хоол хүнсний бохирдолт их. Орж ирж буй
хүнсний бүтээгдэхүүнд тавьж буй хяналт муу.
Лабораторийн шинжилгээ хийх нөхцөл
бүрдээгүй. Мэргэжлийн хяналт суманд сул
Огт хэрэглэж байгаагүй бараа, бүтээгдэхүүнд
хяналт байхгүй. Түргэвчилсэн үнэлгээ,
шинжилгээ хийдэг багаж, тоног төхөөрөмжгүй
Хүнс хадгалах зоорь, агуулах байхгүй
Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг
шинжлэх лаборатори байхгүй

3. Боловсролын байгууллагын
орчин, дэд бүтэц

5. Боловсрол
Сургууль,
цэцэрлэгийн дэд
бүтэц хангалтгүй.
Тухайлбал, бие
засах газар,
угаалтуур, ундны
усны төвлөрсөн
шугам, утас, факс,
интернэтийн
холболт
хангалтгүй
Дотуур байрны
хүчин чадал бага

Боловсролын
байгууллагын орчин, дэд
бүтцэд гарах нөлөөлөл

Дотуур байрны хүчин
чадал

Сургууль, цэцэрлэгийн ачаалал сүүлийн
жилүүдэд нэмэгдэж хүчин чадлаа хэтрүүлэн
ажиллаж байгаа. Нэлээд олон залуу гэр бүл
шилжин ирсэнтэй холбоотойгоор ойрын
жилүүдэд сургуульд элсэн орох хүүхдийн тоо
нэмэгдэх төлөвтэй байна. Хэрэв ОТ төсөл
хэрэгжиж эхэлбэл цаашдаа ч ачаалал улам
нэмэгдэж, хүчин чадал огт хүрэлцэхгүй болохоор
байна
Олон нийтэд ОТ төсөл хэрэгжсэнээр төслийн
бүсэд 24 цагийн эрчим хүчний асуудлыг
шийдвэрлэнэ гэсэн хүлээлт байна
Сургууль, цэцэрлэгийн хүчин чадал, орчин, дэд
бүтцийг сайжруулах талаар төсөл боловсруулж,
хүсэлт гаргавал ОТ төслийн зүгээс санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх байх гэж найдацгааж байна
Аймгийн МСҮТ-ийн хичээлийн байр нь
зориулалтын бус учраас ОТ төсөл хэрэгжвэл
зориулалтын байр шинээр барих хүсэлт тавихаар
төлөвлөж байгаа
ОТ төсөл хэрэгжсэнээр дотуур байранд суух
хүүхдийн тоо улам нэмэгдэж, дотуур байр
ачааллаа дийлэхгүй
МСҮТ хичээлийн байрнаас тусдаа сурагчдын
дотуур байртай болох тал дээр ОТ төслийн зүгээс
дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн хүлээлттэй байна
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3. Боловсролын түвшин
3. Сургалтын материаллаг баазын
хангамж, хүрэлцээ
4. Боловсролд
хамрагдалт,
сургалтын чанар

Хүн амын
боловсролын
түвшин доогуур
Боловсрол,
мэргэжлээ
сумандаа
дээшлүүлэх
боломж байхгүй

Хүн амын боловсрол
эзэмших, боловсролоо
дээшлүүлэх боломжид
үзүүлэх нөлөөлөл

Сургалтын
материаллаг бааз,
ном, сурах бичиг,
номын сан,
лаборатори,
сургалтын
материалын
хангамж,
хүрэлцээ
хангалтгүй

Цэцэрлэг, сургуулийн
материаллаг баазад
үзүүлэх нөлөөлөл

Сургуулийн
өмнөх боловсролд
хамрагдалтын
түвшин доогуур
байна
Боловсон хүчин
хангалтгүй байна
7-15 насны
хүүхдүүдийн
сургууль

Сургуулийн өмнөх
боловсролд хамрагдалтын
нөлөөлөл

Төсөл хэрэгжсэнээр янз бүрийн боловсролтой,
хүмүүжилтэй хүмүүс олноор шилжин ирж хүн
амын боловсролын түвшинд нөлөөлнө
Ахлах ангийн сурагчид ОТ, Taван Толгой
төсөлд ажиллахын тулд уул, уурхайн чиглэлээр
мэргэжлийн чиг баримжаатай болох сонирхол
өндөр байгаагаас дунд сургууль төгсөгчдийн
ирээдүйн боловсролын түвшин нэмэгдэх
хандлагатай байна
Дээд боловсролыг дэмжих тэтгэлэгт хөтөлбөр
хэрэгжүүлж байгаа нь санхүүгийн боломжгүй
айлын хүүхдүүдэд хүссэн мэргэжлээрээ
суралцаж, төгсөх боломжийг олгож байна
Англи хэлний хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа нь хүн
амын англи хэлний мэдлэгийг улам нэмэгдүүлнэ
1990-ээд оны үед сургууль завсардсан
залуучуудад эрүүл мэнд, хууль эрх зүй, зах
зээлийн эдийн засаг, бизнесийн чиглэлийн
амьдрах ухаанд сургах сургалтууд зохион
байгуулах санаачилгыг төсөв, санхүүгээр
дэмжсэнээр бүх нийтийн боловсрол сайжирна.
Сургуулиудын удирдлагын зүгээс эмзэг
бүлгийн, олон хүүхэдтэй өрхийн хүүхдийн ном,
сурах бичиг, хичээлийн хэрэгслийг хангах талаар
ОТ төслийн зүгээс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна
Хэрэв ОТ төсөл хэрэгжсэнээр сургууль,
цэцэрлэгийн материаллаг баазад ямар нэг
дэмжлэг үзүүлэхгүй бол ачаалал нэмэгдсэнээр юу
ч, хаанаа ч хүрэлцэхгүй болно
Цэцэрлэг, сургуулийн удирдлага сургалтын
материаллаг баазыг сайжруулахад шаардлагатай
тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүний
талаар төсөл санал болговоос ОТ төслийн зүгээс
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн төсөөлөлтэй
байна
МСҮТ-ийн удирдлага ОТ төсөлд мэргэжлийн
сургалт, дадлагын ажилд дутагдалтай байгаа
машин механизм, тоног, төхөөрөмжийг хангахад
дэмжлэг үзүүлэх талаар хүсэлт тавьсныг анхаарч,
туслалцаа үзүүлэх байх гэсэн хүлээлттэй байна
Хөдөлмөрийн насныхан, ялангуяа залуу гэр бүл
ОТ төсөлд ажилд орсноор ард нь үлдэж байгаа
бага насны хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагдах
шаардлагатай болж ачаалал, анги дүүргэлт
нэмэгдэнэ
Цэцэрлэгээс гадна нярай хүүхэд асрах яслийн
анги нээгдэх шаардлагатай болж магадгүй
Сургууль цэцэрлэгийг өргөжүүлж хүчин чадлыг
нэмэгдүүлбэл СӨБ-ын хамран сургалт нэмэгдэх
боломжтой
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завсардалт өндөр
байна
Мэргэжлийн
сургалт
үйлдвэрлэлийн
төвийн хүрэлцээ
муу байна

Сургууль завсардалтын
түвшинд үзүүлэх
нөлөөлөл

Багшлах боловсон
хүчний хүрэлцээ,
хангамж

МСҮТ-үүд
байгуулагдах,
хамрагдалтын түвшинд
гарах нөлөөлөл

Малчин өрхөөс олон хүн ОТ төсөлд ажилд
орсноор мал маллах ажиллах хүчин дутагдалтай
болж хүүхдүүд сургуулиас завсардах эрсдэлтэй
Өөр аймаг, сумдаас шилжин ирэгсэд хүүхдүүдээ
авчралгүй орхисноор хараа хяналт суларч
сургууль завсардалт нэмэгдэж магадгүй
ОТ төслийн зүгээс хүүхдүүдийг багаас нь
эрүүлжүүлэх ажилд хөрөнгө оруулснаар эрүүл
мэндийн шалтгаанаар сургууль завсардалтыг
бууруулах боломжтой
ЕБС-ийн зарим багш нар ОТ төсөлд боломжийн
цалинтай ажил олдвол ажлаасаа гарах сонирхол
нэлээд байгаа нь багшлах боловсон хүчний
дутагдал бий болоход хүргэж болзошгүй
Дунд сургуулийн болон цэцэрлэгийн багш
болох хүсэлтэй сурагчдыг эртнээс бэлтгэж
тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулснаар багшлах
боловсон хүчний дутагдлыг арилгахад нөлөөлж
болно
Эмчийн хөтөлбөрийн нэгэн адил багшийн
тогтвор суурьшлыг хангах хөтөлбөр
хэрэгжүүлбэл багшлах боловсон хүчний
дутагдлыг арилгахад нөлөөлнө
Багшийн хөгжлийг хангахад анхаарч, дэмжлэг
үзүүлэх хэрэгтэй. Тухайлбал, багш бүрт зөөврийн
компьютер өгчихвөл сургалтад ашиглахаас
авахуулаад ихээхэн ашиг тустай. Мөн мэргэжлээ
дээшлүүлэхэд нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
Аймгийн МСҮТ-ийг өргөжүүлэх, ОТ төсөлд
шаардлагатай мэргэжлээр боловсон хүчин
бэлтгэх талаар үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай
Ханбогд суманд МСҮТ шинээр байгуулах

Хүн ам

6 Хүн ам, ажил эрхлэлт
Нийт хүн амын
дунд
хүүхэд
залуучуудын эзлэх
хувийн жин өндөр
Хүйсийн харьцаа
тэнцвэртэй
Шилжин
ирэлт/явалт бага
Өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүдийн
хувийн жин
харьцангуй өндөр

Хүн амын насны бүтцэд
гарах нөлөөлөл
Хүн амын хүйсийн
бүтцэд гарах нөлөөлөл
Хүн амын суурьшилд
гарах эерэг, сөрөг
нөлөөлөл
Өрх гэр бүлийн
тогтворжилт, харилцаанд
гарч болох өөрчлөлт (гэр
бүл салалт, хүүхэд
эзэнгүйдэх гэх мэт)

Хэрэв ОТ төсөл хэрэгжиж эхэлбэл Ханбогдын
хүн ам нэмэгдэнэ. Цаашдаа шилжин ирэх хүний
тоо нэмэгдэх, хүн амын төвлөрөл нэмэгдэх
хандлагатай
Хүмүүс ОТ төсөлд орон нутгийнхныг авна
гэсэн сургаар шилжин ирэх болсон. Ганц бие
хүмүүсээс гадна гэр бүлээрээ ч шилжин ирж буй
тохиолдол олон байна
Хүн амын тоо нэмэгдэхтэй холбоотойгоор
Өмнөговь аймаг, тэр дундаа Ханбогд сумын хувьд
ОТ төсөлтэй холбоотой ирээдүйд бий болох хүн
амыг өсөлтийг даах газар нутгийн болоод бусад
нөөц/боломж (ус, хөрс, бэлчээр нутаг, суурьшлын
газар гэх мэт), чадавх бий эсэхэд эргэлзэж байна.
Аливаа газар нутаг, хүн ам хоорондын зохистой
харьцаа, даац гэдэг зүйлийг анхаарах.
Уурхайн ажил эрхлэлттэй холбоотойгоор
өрхийн гишүүд, гэр бүлийн хосууд тусдаа байх
явдал гарна. Энэ нь өрх гэр бүлийн тогтвортой
байдалд сөргөөр нөлөөлж болох талтай. Түүнчлэн
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өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тоог аймгийн
болон уурхайн орчмын сумдад нэмэгдүүлж
магадгүй.

Ажил эрхлэлт

Ажилгүйдлийн
түвшин өндөр
Ажиллах хүчний
оролцооны түвшин
нас, хүйсээр
ялгаатай
Мэргэжлийн ур
чадвар
дутмаг
Ажил эрхлэлтийн
эх
сурвалж
хязгаарлагдмал

Орон нутгийн иргэдийг
ажилд авах, сургах
боломж
Гаднаас ажиллах хүч
авахад гарах эерэг, сөрөг
нөлөөлөл
Ажил эрхлэлтийн эх
сурвалжууд нэмэгдэх
боломж, уурхайд болон
худалдаа үйлчилгээ гэх
мэт бусад газруудад
ажиллах боломж
Ажиллах хүчний
оролцооны түвшин дэх
хүйсийн нөлөөлөл

Ажлын байр олноор бий болох тул ажилгүйдэл
багасаж, ажил эрхлэх хүн амын тоо нэмэгдэнэ.
Уурхайд ажиллагсдыг орон нутгийн иргэдээс
бүрдүүлэх. Ханбогд сумаас одоогоор ОТ төсөлд
ажилд орох гэж 400-аад хүн бүртгүүлсэн байгаа.
Орон нутгийн иргэдээс ажилд авахгүй байна.
Ханбогд сумаас ердөө 5-хан хүн ОТ төслийн
албанд ажилладаг. Харин ОТ төслийн туслан
гүйцэтгэгч CSI компанид 100-аад хүн галч,
үйлчлэгч, цэвэрлэгч, тогооч гэх мэт үйлчилгээний
албанд ажил хийж байна. Учир нь орон нутгийн
иргэд ур чадвар, мэргэжлийн хувьд гологдоод
байна
Олон овоот зэрэг компанийн хувьд ажилчдын
дунд орон нутгийн хүмүүс цөөн байдаг. Үүний
шалтгааныг боловсон хүчний шаардлагыг
хангадаггүй гэж тайлбарладаг. Ийм асуудлыг ОТ
ч гэсэн гаргадаг. Уул уурхайн мэргэжилтэн
бэлтгэх чанартай сургалт хэрэгтэй байна
Их дээд сургуульд суралцдаг Өмнөговь
аймгийн оюутнуудыг ОТ төслийн шугамаар
тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулж, төгсөгчдөөс
уурхайн ажилд авах
ОТ өөрсдийн шаардлагатай байгаа ажлын
байрны хэрэгцээг олон нийтэд зарлаж, ялангуяа
орон нутгийн залуучуудаас мэргэжилтэн бэлтгэж
ажиллах хүчээ авах. Одоогоор шинэ ажлын
байранд авах ажиллах хүчээ хаанаас хангах
талаар ямар ч мэдээлэл байхгүй байгаа.
Хүмүүсийг ажилд авахдаа гэр бүлийн бүх
гишүүдийг ажлаар хангахад анхаарах. Гэхдээ
ихэнх ажил нь хүнд хүчир, биеийн хүч шаардсан
ажил байх тул эмэгтэйчүүд ажилд ороход хэцүү
байна
Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүд ажлын байрны
хэрэгцээг танилцуулах мэдээлэл, сурталчилгаа
сайн хийх хэрэгтэй
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Эдийн засаг/Амьжиргаа

Орон нутгийн
төсөв бага
Орон нутгийн
эдийн засгийн
салбаруудын үйл
ажиллагаа
хязгаарлагдмал
Хүн амын
орлогын эх үүсвэр
хязгаарлагдмал

Орон нутгийн төсөв
үзүүлэх нөлөөлөл
Орон нутгийн эдийн
засагт тухайлбал,
салбаруудын үйл
ажиллагаа өргөжихөд
үзүүлэх нөлөөлөл
Орон нутгийн иргэдээс
бараа бүтээгдэхүүн (сүү
цагаан идээ, мах, хоол
хүнс г.м) худалдан авч
хөрөнгө оруулалт хийгдэх
боломж
Хүн амын орлогын эх
үүсвэр нэмэгдэх боломж

Орон нутгийн татварын бааз суурь өргөжиж,
нийгмийн даатгалын орлого нэмэгдэх талтай.
Гэхдээ уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн
дийлэнх нь орон нутагт бүртгэлгүй байдаг учраас
энэ асуудал ихээхэн түвэгтэй. Хэрэв орон нутагт
бүртгэлтэй болбол нийгмийн даатгалын шимтгэл,
ашиглалтын төлбөр гэх мэт бусад орлого
нэмэгдэнэ
Төсвийн хувьд Өмнөговь аймаг улсын төсөвт
жил бүр 6.9-7 тэрбум төгрөг төлөх ѐстой байдаг.
Аймгийн төсвийн орлогын 85 хувийг (35 уул
уурхайн чиглэлийн аж ахуйн нэгжээс 4 компани
нөөцийн төлбөр төлдөг. Одоо шинээр 2 компани
төлж эхэлнэ) уул уурхайн компанийн татвар
бүрдүүлж байна. Тийм болохоор манайх уул
уурхайн салбараас хараат төсөвтэй гэсэн үг.
Цаашдаа төсвийн тогтвортой байдлыг хангах,
тогтвортой амьжиргааг бий болгох үүднээс бусад
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд анхаарах
Уул уурхайн салбараас өөр бусад салбарын үйл
ажиллагааг нэмэгдүүлэн, өргөжүүлэх хэрэгтэй.
Гэхдээ газар тариалан хөгжүүлэх, говь нутагт
амьдрахад хангайтай харьцуулахад хүнд. ОТ
төслийнхөн боломжтой бүх хүнсний болон
хүнсний бус хангамжаа орон нутгаас хангахад
анхаарах. Жишээ нь: хүнсний ногоо, мах, ажлын
хувцас гэх мэт. Хэрэв ингэж чадвал өрхийн
орлогын эх үүсвэр, орлогын түвшин нэмэгдэх
боломжтой болно. Иймд төслийн хэрэгцээг
одооноос судалж, эртхэн бэлтгэж эхлэх
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