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1.

ТАНИЛЦУУЛГА

1.1

Зорилго

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөний зорилго нь:


Удирдлагын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ, удирдлагын үүрэг хариуцлагыг тогтоох;



Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох;



Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн холбогдох стандартуудыг тогтоох;



Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд хамаарах төслийн үүрэг, амлалт, үйл ажиллагааны журам,
удирдамжийг тогтоох;



Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт болон хяналт шинжилгээ, тайлагналын журмыг тодорхойлох;



Сургалтын шаардлагуудыг тодорхойлох;



Нэмэлт баримт бичиг, мэдээллийн лавлагаа бий болгоход оршино.

1.2

Хэрэглээ

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд тодорхойлсон шаардлагуудыг “Оюу толгой” ХХК-ийн бүхий л үйл
ажиллагаанд (үүнд гүйцэтгэгч байгууллагууд орно) зохих ёсоор болон энэ төлөвлөгөөнд
тодорхойлсноор хэрэгжүүлнэ.

1.3

Эхлэх хугацаа

Тус удирдлагын төлөвлөгөө нь 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ.

1.4

Эрх хэмжээ, удирдлага

“Оюу толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын хороо энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг 2013 оны 9
дүгээр сарын 1-ний өдөр батлав.
Удирдлагын төлөвлөгөөг хоёр жил тутам хянан үзнэ.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг
хариуцна. Холбогдох төлөвлөгөө, журамд оруулсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор заасан
хугацаанаас өмнө шинэчлэх шаардлага гарахгүй бол энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөөг хоёр жил
тутам хянан үзэж, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх эсэхийг тодорхойлно. Төлөвлөгөөнд өөрчлөлт
оруулах хүсэлтийг Ерөнхий менежерт хандан гаргах ба хүсэлтийг Өөрчлөлтийн менежментийн
журмын дагуу хянаж, батална.
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2.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

2.1

Удирдлагын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ

Удирдлагын төлөвлөгөөг “Оюу толгой” компанийн болон гүйцэтгэгч байгууллагуудын бүхий л үйл
ажиллагаанд дагаж мөрдөнө.
OT-10-PLN-0008-E: Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг (ОТХАТ) “Оюу толгой”
төслийн бүхий л үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг амжилттай удирдан зохицуулах
үүднээс орон нутаг, бусад гол оролцогч талуудын идэвхтэй оролцоог хангах зорилгоор
боловсруулсан. ОТХАТ нь 2002 онд хайгуулын ажил эхэлснээс хойш өнөөг хүртэл явуулж ирсэн
хамтын ажиллагаанд үндэслэсэн. Хайгуулын ажил эхэлснээс хойш орон нутгийн сонирхлын бүлгүүд,
орон нутагт тулгуурласан байгууллагууд (НИТБ), орон нутгийн болон бүс нутгийн зохицуулах
байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд (ТББ) гэх мэт бусад ашиг сонирхлын бүлгүүдийн хамтаар
орон нутагтай (нөлөөлөлд орсон талууд) ойр ойрхон яриа, хэлэлцүүлэг өрнүүлсээр ирсэн.
Хэтийн зорилго, зорилт
ОТ компани орон нутгийн иргэд, бусад оролцогч талуудыг хүндэтгэн, тогтвортой харилцаа бий
болгож, Өмнөговь аймаг дахь уурхайн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн нийгмийн сайн сайхан, эдийн
засгийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулна.
Орон нутгийн иргэд, бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллах зорилго:


Орон нутгийн иргэд, төр захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн
байгууллагуудтай харилцан итгэлцэл, нээлттэй ил тод байдал, нэгдмэл сонирхолд үндэслэсэн
тогтвортой харилцаа бий болгох;



ОТ төслөөс бүс нутгийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд оруулах үр ашгийг дээд зэргээр
нэмэгдүүлэх;



Орон нутгийн иргэдийн чадавхыг бэхжүүлж, орон нутгийн нөөц бололцоог эргэлтэд оруулах
байдлаар хамтын ажиллагааг идэвхтэй хөгжүүлэх.

Тодруулбал “Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө” нь дараах зорилтуудыг хангахад
чиглэгдэнэ. Үүнд:


Оролцогч талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагааг хангахад чиглэсэн зохих стандартыг тогтоох;



Оролцогч талууд, тэдний сонирхол, санаа зовоосон гол асуудлыг тодорхойлох;



Талуудын оролцоог хангах хэлэлцүүлгийн арга барил, шаардлагуудыг тодорхойлох;



Талуудын оролцоог цаашид хангахад тусгайлан чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулах;



Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол барагдуулах, маргаан шийдвэрлэх журам боловсруулах;



Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох;



Хяналт шинжилгээ хийх, тайлагнах журмыг тодорхойлох;



Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох.

2.2

Бусад удирдлагын төлөвлөгөөтэй давхцах байдал

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөө нь Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөний (БОНУТ)
нэгдсэн тогтолцоо (OT-10-PLN-0001-E) -нд заасанчлан Оюу толгой төсөлд зориулан боловсруулсан
Ашиглалтын үйл ажиллагааны удирдлагын багц төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм.
Тус төлөвлөгөө нь орон нутгийн иргэд, талуудын оролцоог хангах өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааны
үндэс болох тул бусад удирдлагын төлөвлөгөөтэй харилцан уялдаатай хэрэгжинэ.
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3.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

3.1

Удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол албан тушаалтнууд, тэдний үүрэг
хариуцлага

Ерөнхий
“Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг
ерөнхийд нь хариуцна. Төлөвлөгөөтэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг дараах хэлтсүүдэд
хуваарилан хариуцуулсан байна.


Орон нутгийн харилцааны хэлтэс;



Олон нийттэй харилцах хэлтэс;

1-р хүснэгт: Хэлэлцүүлэг, талуудын оролцоо – Үүрэг хариуцлага

Хэлтэс

Гүйцэтгэх үүрэг

Орон нутгийн
харилцааны хэлтэс;



Орон нутгийн харилцааны хэлтэс нь орон нутгийн болон бүс
нутгийн оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах үүрэгтэй.



Орон нутгийн харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер нь ОТХАТ
боловсруулж хэрэгжүүлэх, оролцогч талуудын харилцаа холбоо,
хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө батлах, оролцогч талуудтай
хамтран ажиллах чиглэлээр стратегийн удирдлагаар хангах
асуудлыг хариуцаж ажиллана.



Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер тус
төлөвлөгөөний орон нутгийн хамтын ажиллагаатай холбоотой
ажлуудыг хэрэгжүүлэх, Түншлэгч сумдад хэрэгжүүлж буй хамтын
ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавих
үүрэгтэй.



Даланзадгад дахь ОТ-н төлөөлөгчийн газрын менежер нь
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,
хамтын ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавих
үүрэгтэй.



Хууль дүрмийн хэрэгжилт, засаглал хариуцсан менежер нь тус
төлөвлөгөөний хяналт, үнэлгээг хариуцан, удирдлагын хяналтыг
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.



Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер болон
Даланзадгад дах ОТ-н төлөөлөгчийн газрын менежерийн шууд
удирдлагад ажилладаг Орон нутгийн харилцааны ажилтан
(ОНХА), Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан
мэргэжилтэн нар нь Түншлэгч сумдад зохион байгуулах орон
нутгийн хамтын ажиллагаатай холбоотой ажлын өдөр тутмын
хэрэгжилтийг хариуцна.



Орон нутгийн харилцааны мэргэжилтнүүд УБ хотын төв оффис,
Ханбогд, Даланзадгад сум, ОТ-н уурхайн цогцолборт ажиллана.



Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс нь төрийн
болон төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүстэй үндэсний
хэмжээнд хамтран ажиллахаас гадна хэвлэл мэдээлэл,
байгууллагын харилцаа, лиценз зөвшөөрөл зэрэг илүү өргөн
хүрээнд оролцогч талуудтай хамтран ажиллах асуудлыг
хариуцна.

Гадаад харилцаа, олон
нийттэй харилцах
хэлтэс
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Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны бүхий л асуудлаар
орон нутагтай нягт хамтарч ажиллана.

Бусад холбогдох хэлтсүүд
ЭМААБО, Хүний нөөц, Хангамж зэрэг орон нутаг, засгийн газрын холбогдох байгууллагуудтай
тогтмол харилцдаг гол хэлтсүүд дээрх хэлтсүүдтэй харилцан уялдаатай ажиллана.

3.2

Гол хариуцагч

Тус удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үүрэг, хариуцлага хүлээн оролцож байгаа гол
хэлтсүүдийг (төлөвлөгөөний заалтуудыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй албан тушаалтнууд) дээрх 1-р
хүснэгтэд тодорхойлов.

4.

ТӨСЛИЙН СТАНДАРТ

Холбогдох стандартуудыг төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд мөрдөх ёстой (“Төслийн стандарт”).
Төслийн стандартад дараах зүйлс багтана. Үүнд:


Монгол Улсын холбогдох хууль, үндэсний стандартууд;



Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагуудын өмнө хүлээсэн үүрэг, тэдний тавьсан шаардлагууд;



Зээлдүүлэгчийн холбогдох стандарт, удирдамж;



Рио Тинто группийн стандарт;



ОТ-н мөрдөх үүрэгтэй салбарын бусад хэм хэмжээ, удирдамж

4.1

Монгол Улсын холбогдох хууль, үндэсний стандартууд

Байгаль орчны хамгаалал, нийгмийн шаардлагуудыг зохицуулдаг Монгол Улсын эрх зүйн тогтолцоо
нь хэд хэдэн хууль тогтоомж дээр суурилсан байдаг. Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 онд
батлагдсан, 2012 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан), Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
тухай Монгол Улсын хууль (2012 он), Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль
(2003 онд батлагдсан, 2006 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) нь бүтээн байгуулалтын төслүүдийн
тухай мэдээлэлтэй байх, байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох эрхийг иргэдэд олгосон
байдаг.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012 он)
2012 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хувилбар нь байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний асуудлыг хөндсөн бөгөөд уг хуульд зааснаар аливаа тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч нь орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөг агуулсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай. БОНБҮ-ний
үйл явцад орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах талаар уг хуульд нарийвчлан заасан. Тус хуулийн
18.4-т байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх, тайлан боловсруулах явцад орон нутгийн
иргэдийн саналыг тусгахыг шаардсан. Гэхдээ орон нутгийн иргэдийн саналыг төлөвлөлт болон үйл
ажиллагаанд хэрхэн тусгах талаар уг хуульд нарийвчлан заагаагүй байдаг.
Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 он)
Тус хуульд зааснаар ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийж, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ёстой.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө батлагдмагц
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тэдгээрийн хуулбар хувийг тухайн ашигт малтмалын орд байрлаж буй
аймаг, сум, дүүрэг, орон нутгийн байгаль орчны хяналтын байгууллагад хүргүүлнэ. Иргэд тусгай
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зөвшөөрөл эзэмшигчийн уурхайн үйлдвэрлэл, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд
“хяналт шинжилгээ хийх төлөөлөл”-өө бүрдүүлэн оролцож болно. Уурхайн дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалтын ажил, байгаль хамгаалал, уурхайн олборлолтын талаар орон нутгийн иргэдийн дунд
хэлэлцүүлэг явуулж болно.
Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохион байгуулалтын тухай Монгол Улсын хууль (2003 онд
батлагдаж, 2006 онуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)
Тус хуулийн 7 дугаар зүйлд зааснаар бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн
асуудлыг зохицуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байгууллага болох бүсийн зөвлөл
байгуулж болох тухай заасан байдаг. Аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчид, ТББ-ын
төлөөлөл тус зөвлөлийн гишүүнээр орж болно. Түүнчлэн бүсийн хөгжилд чухал нөлөөтэй аж ахуйн
нэгж, байгууллагууд мөн зөвлөлийн гишүүнээр орж болохыг заасан байдаг.

4.2

БОНБНҮ-ний шаардлагууд

Компаниас боловсруулж, засгийн газраас баталсан БОНБНҮ-үүдийн алинд ч оролцогч талуудтай
харилцах, хамтран ажиллахтай холбоотой тодорхой шаардлагуудыг нарийвчлан тусгаагүй.

4.3

Эрх бүхий төрийн байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг, тэдний тавьсан
шаардлага

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
Монгол Улсын Засгийн газар 2009 оны 10 дугаар сард Айвенхоу Майнз, ОТ, Рио Тинто компаниудтай
хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөрОГ) байгуулсан. Энэхүү хөрөнгө оруулалтын гэрээг талууд заавал
биелүүлэх үүрэгтэй. Орон нутгийн иргэдтэй хэлэлцүүлэг хийх, төслийн баримт бичгийг танилцуулах,
орон нутгийн болон төрийн эрх бүхий байгууллагуудтай харилцах зэрэг төслийн оролцогч талуудын
хамтын ажиллагаатай холбоотой тусгай шаардлагуудыг ХөрОГ-нд тусгасан байна.
Хөрөнгө оруулалтын гэрээг бүрэн эхээр нь ОТ компанийн цахим хуудаснаас (www.ot.mn) авч болно.
Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллахтай холбоотой гол заалтуудыг доор 2-р хүснэгтэд
харуулав.
2-р хүснэгт: Хөрөнгө оруулалтын гэрээний шаардлагууд: Хэлэлцүүлэг, хамтын ажиллагаа

Гэрээн
ий зүйл

Шаардлага

4.5

Өмнөговь аймгийн засаг захиргааны зүгээс хэрэгжүүлж байгаа нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж, “Оюу толгой” төслийн
тогтвортой үр ашгийг Монголын ард түмэнд, түүний дотор Өмнөговь аймгийн
иргэдэд хүртээхийн төлөө түншлэл бий болгож, хөгжүүлнэ.

4.6.

Хөрөнгө оруулагч нь орон нутаг болон бүс нутагт хэрэгжүүлэх нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааг ил тод, хариуцлагатай байх, орон нутгийн
иргэдийн оролцоог хангах зарчмын үндсэн дээр явуулна.

4.7.

Хөрөнгө оруулагч нь нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа, нийгэм эдийн засагт
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, нийгэм, эдийн засгийн эрсдлийн шинжилгээ, түүнчлэн
орон нутгийн урт хугацааны төлөвлөгөө, орон нутгийн харилцааны удирдлагын
систем, баримтлах бодлого, журам, удирдамж, уурхайн хаалтын төлөвлөгөө зэргийг
боловсруулж хэрэгжүүлэн, зохистойгоор шинэчилж, дээрх ажлыг орон нутгийн
иргэдийн оролцоотойгоор, олон улсын жишигт нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.

4.8.

Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, холбогдох бусад
баримт бичигт “Оюу толгой” төслийн шууд болон шууд бус нөлөөлөлд өртсөн гэсэн
дүгнэлтэд хамрагдсан Өмнөговь аймгийн иргэдэд хөрөнгө оруулагч тэргүүн ээлжинд
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Гэрээн
ий зүйл

Шаардлага
анхаарал хандуулан ажиллах ба энэ зорилгоор Өмнөговь аймгийн иргэд, оролцогч
талуудтай тогтмол хамтран ажиллаж, дэмжлэг үзүүлнэ.

4.9.

Хөрөнгө оруулагч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу
орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулах ба үүнд орон нутгийн хөгжлийн болон оролцооны сан байгуулах, орон
нутгийн оролцооны хороо, орон нутгийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хороо
байгуулах зэрэг багтана.

4.10.

Хөрөнгө оруулагч нь нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай зөвлөлдөж,уурхайн
тусгай зөвшөөрлийн талбайд оршин суугаа, “Оюу толгой” төслийн шууд нөлөөлөлд
өртсөн малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд зохих нөхөн төлбөр төлнө.

4.11.

Хөрөнгө оруулагч нь Өмнийн говийн бүсийн, ялангуяа Өмнөговь аймгийн иргэдийг
сургах, ажлын байраар хангах, ажиллуулахад тэргүүн ээлжинд анхаарна.

4.12.

Хөрөнгө оруулагч нь “Оюу толгой” төсөлд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, үйлчилгээ
үзүүлэх чиглэлээр ажиллаж буй орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих, үйл
ажиллагааг нь эхлүүлэх, Монгол Улсын бизнесийн түншүүддээ “Оюу толгой” төслөөс
бүрэн хамааралгүйгээр хөгжих боломж олгох зорилгоор өргөжүүлэх, үйл
ажиллагааных нь чиглэл, түншлэлийг олшруулах, бизнесийг нь хөгжүүлэх тусгай
хөтөлбөрүүдийг дэмжинэ.

4.13.

Хөрөнгө оруулагч нь ил тод, хариуцлагатай, үнэн зөв, харилцан итгэлцэл, бие биеийн
ашиг сонирхлыг харилцан хүндэтгэх зарчим дээр үндэслэсэн үр ашигтай, ажил
хэргийн харилцааг төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, бүлэг
хамт олон, бусад оролцогч талтай тогтоож ажиллана.

6.5.

Хөрөнгө оруулагч нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, хөндлөнгийн
шинжээчийн тайланг орон нутагт нээлттэй байлгаж, орон нутгийн иргэдийг зохих
мэдээллээр ханган, төслийн үйл ажиллагаа тухайн орон нутгийн байгаль орчинд
хэрхэн нөлөөлж буй талаар орон нутгийн иргэдтэй тогтмол хэлэлцэнэ.

Аархусын конвенц
1998 оны 6 дугаар сарын 26-нд батлагдаж, 2001 оны 10 дугаар сарын 30-аас хэрэгжиж эхэлсэн
“Аархусын конвенц” нь НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комиссоос санаачлан гаргасан, байгаль
орчны хууль эрхзүй, шийдвэр гаргах үйл явцад олон нийтийн оролцоо, мэдээлэл авах эрхийн тухай
баримт бичиг юм. 2011 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр болсон конвенцын гишүүн орнуудын
уулзалтаар НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комиссын бүсээс гадна орших улс орнуудын оролцоог
нээлттэй болгох шийдвэр гаргасан бөгөөд тэдгээрийн оролцоог хангахын тулд журмаа өөрчилсөн.
Ингэснээр энэхүү олон улсын байгаль орчны эрхийн олон талт гэрээгээр заасан чухал, онцгой
хамгаалалтууд дэлхий даяар хэрэгжих боломжтой болсон.
Монгол Улсын Засгийн газар 2011 оны 7 дугаар сард болсон конвенцын гишүүн орнуудын уулзалтын
үеэр НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комисст уг гэрээнд нэгдэн орох сонирхлоо илэрхийлэн захидал
илгээсэн. Үүгээр Монгол Улс нь уг гэрээнд нэгдэн орсон анхны НҮБ-ын Европын эдийн засгийн
хорооны бус улс болох гэж байна. Монгол Улсын хууль тогтоомж Аархусын гэрээний шаардлагуудыг
аль хэдийн хангасан ч уг захидлыг явуулсан нь Монгол Улс байгаль орчин, хүний эрхийг хамгаалах
чиглэлээр шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог хангаж байх сонирхлоо илэрхийлсэн чухал
үүрэг амлалт болж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.unece.org/env/pp/introduction.html хаягаар
орж үзнэ үү. http://www.unece.org/env/pp/introduction.html
Аархусын гэрээ нь “Оюу толгой” төсөлд шууд хамаарахгүй ч засгийн газрын бодлогын чиглэлийг
илэрхийлсэн агуулга, шаардлагыг тусгасан байдаг.
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4.4

Олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж

“Оюу толгой” нь Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК), Европын сэргээн босголт, хөрөнгө
оруулалтын банкнаас (ЕСБХБ) батлан гаргасан олон улсын стандарт, удирдамжуудыг хэрэгжүүлдэг.
Олон улсын санхүүгийн корпорацын гүйцэтгэлийн стандартууд
Олон улсын санхүүгийн корпорацын (ОУСК) Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын
гүйцэтгэлийн стандартууд (2006 он) нь Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл
ажиллагааны (Гүйцэтгэлийн стандарт №1)1 талаар дараах зөвлөмжүүдийг гаргасан байна. Үүнд:


“нийгэм, байгаль орчны удирдлагын үр дүнтэй систем нь ... захиалагч, түүний ажилчид ба
төслийн нөлөөлөлд шууд өртсөн орон нутгийн иргэдийн хоорондын харилцааг тусгасан
байна”;



“өөрсдөд нь нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагааны асуудал дээр уг нөлөөлөлд өртөх орон
нутгийн иргэдийн оролцоог зохих ёсоор хангах”;



“… сул тал, эмзэг байдлаасаа шалтгаалаад төслийн нөлөөлөлд өөр өөр байдлаар буюу
харилцан адилгүйгээр өртөх хувь хүмүүс болон бүлгүүдийг олж тогтоох ….”;



“орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах гэдэг нь захиалагчийн зүгээс мэдээллийг ил тод
болгох тасралтгүй үйл явц юм”;



“орон нутгийн иргэд төслийн эрсдэл, сөрөг нөлөөлөлд өртөх тохиолдолд оролцогч
талуудтай харилцах, хамтран ажиллах хүрээнд тэдэнтэй хэлэлцүүлэг хийнэ”;



“орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах нь орон нутгийн иргэдтэй урт хугацааны, үр дүнтэй
харилцаа бий болгож түүнийгээ хадгалах зорилготой”;



“орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах үйл ажиллагааны төрөл, давтамж нь нөлөөлөлд
өртөх орон нутгийн иргэдэд учирч буй эрсдэл, сөрөг нөлөөлөлд тохирсон байна”;



“орон нутгийн иргэдийн оролцоо нь гаднын нөлөө, хөндлөнгийн оролцоо, албадлага, сүрдүүлэг
зэргээс ангид байж, тухайн асуудалд холбогдолтой, ойлгомжтой, ашиглахад хялбар, цагаа
олсон мэдээлэлд үндэслэнэ”.

ОТ нь ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн стандарт №1 -ийн шаардлагуудыг хангах үүрэг хүлээсэн.
Оролцоог хангах үйл ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой ОУСК-ын удирдамжийн баримт бичиг нь
"Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа: Өргөжин хөгжиж буй зах зээлд үйл ажиллагаа
эрхэлж байгаа компаниудад зориулсан тэргүүн туршлагын гарын авлага" (2007 он) бөгөөд уг гарын
авлага нь:


Оролцогч талуудтай үр дүнтэй харилцах, хамтран ажиллах хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх
тэргүүлэх туршлагын арга барил, журмуудыг тайлбарласан;



Төслийн зураг төсөлд санал дүгнэлтийг нь тусгах зэргээр төсөл хэрэгжих үе шат болгонд
талуудын оролцоог хангахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон;



Талуудын өвөрмөц хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсруулсан, ашиглахад хялбар, ач холбогдолтой
мэдээллээр хэрхэн хангах талаар зааварласан;



Хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны өмнө мэдээллээр хангасан байхыг зөвлөсөн;



Хоёр талт хэлэлцүүлгийг дэмжсэн, оролцоог хангах үйл явц албадлага, сүрдүүлгээс ангид байх
ёстойг тайлбарласан;



Төрөл бүрийн сонирхлын бүлгүүдийн оролцоог хангах болон эмзэг, нийгмээс тусгаарлагдсан
хүмүүсийн оролцоог хангахыг зөвлөсөн, санал болгосон байдаг.

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд авч үзэж буй нийгэм, байгаль орчны үнэлгээний тэргүүн туршлага
болон бусад баримт бичгүүд, мэдээллийг ил тод байлгах бодлого зэрэг баримт бичгүүд байдаг.
ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн стандарт болон холбогдох удирдамжууд нь оролцогч талуудтай, ялангуяа
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төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдтэй тогтвортой, нарийн төлөвлөсөн
хэлэлцүүлэг хийхийн чухлыг онцлон заасан байдаг”
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлагууд
Мэдээллийн ил тод байдал, оролцогч талуудтай хийх хамтын ажиллагаа нь Европын сэргээн босголт
хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) байгаль орчин, нийгмийн бодлогын (2008 он) гол үзэл санаа юм. Үүнд:


ЕСБХБ нь оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг ажил хэрэг, нийгмийн
хариуцлагын тэргүүн туршлагын гол цөм бөгөөд төслийн чанарыг дээшлүүлэх нэг арга гэж
үзнэ. Ялангуяа, орон нутгийн оролцоог үр дүнтэй байлгах нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн орон
нутгийн иргэдэд үзүүлж буй нөлөөлөл, эрсдэлийг амжилттай зохицуулах, орон нутагт ашиг
тус хүртээхэд гол үүрэг гүйцэтгэнэ гэж үзнэ

Тухайлбал, Гүйцэтгэлийн шаардлага 10: Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ба оролцогч талуудын
харилцаа, хамтын ажиллагаанд төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй талуудыг тодорхойлох, тэдэнд
төслөөс үүдсэн нөлөөлөл, асуудлын талаар хангалттай мэдээлэл өгөх, тэдний соёл, ёс заншилд
тохирсон, ач холбогдол бүхий аргаар хэлэлцэх зэрэг ЕСБХБ-ны үйлчлүүлэгчдэд тавих
шаардлагуудыг тодорхой заасан байдаг. ГШ10 -т дараах байдлаар заасан байна. Үүнд:


Захиалагч нь ЕСБХБ-ны ТУЗ-д илгээх үйл ажиллагааны зөвшөөрөл хүсэх баримт бичигтээ
Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах хөтөлбөрийнхөө талаарх тайлбар,
захиалагчийн үйл ажиллагааны арга барил болон төслийн болзошгүй нөлөөллийн талаарх
оролцогч талуудын санал бодол, тэдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа буюу
шийдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа талаарх захиалагчийн тайлбарыг тусгасан байна.



ТУЗ нь банкны үйл ажиллагааны үр нөлөө, эрсдэлийг үнэлэх ажлынхаа хүрээнд, оролцогч
талуудын санал бодол, тэдний санааг зовоосон асуудлыг авч үзэн, шийдвэр гаргана.

ОТ нь ОУСК, ЕСБХБ-ны холбогдох шаардлагууд (Гүйцэтгэлийн стандарт №1, Гүйцэтгэлийн
шаардлага №10)-д заасан уул уурхайн салбарын олон улсын тэргүүн туршлага, нийтээр хүлээн
зөвшөөрөгдсөн олон улсын стандартуудыг авч хэрэгжүүлж байна.

4.5

Оюу толгой, Рио Тинто группийн холбогдох стандартууд

Рио Тинто нь орон нутаг, орон нутгийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоотой бөгөөд Рио Тинто группийн
үйл ажиллагааны нэг хэсэг болохынхоо хувьд “Оюу толгой” ХХК уг тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллаж
байна. Рио Тинто групп Орон нутаг, нийгмийн харилцааны бодлогоо 2015 онд шинэчилсэн ба “Рио
Тинто группийн салбар компаниуд өөрийн хөршүүдтэйгээ харилцан хүндэтгэл, идэвхтэй хамтын
ажиллагаа, урт хугацааны үүрэг амлалтад үндэслэсэн тогтвортой харилцаа бий болгоно. Орон
нутгийн харилцааг сайн удирдах нь өөрсдийн үйл ажиллагааг удирдахын нэгэн адилаар туйлын
чухал ач холбогдолтой юм“ гэж заасан байна. Рио Тинто группийн Орон нутгийн харилцааны
стандартад “Харилцан үүрэг хүлээх, шударга хандах зарчмаар харилцан хүлээн зөвшөөрсөн
хэлэлцүүлэг, оролцооны журмуудыг баримтлан ажиллана. Эдгээр журмууд нь ил тод байдал,
талуудын оролцоог хангасан, орон нутгийн соёл, ёс заншлыг хүндэтгэсэн, олон нийтийн дэмжлэгийг
хүлээсэн байна” гэсэн шаардлага тавьдаг. Ингэхдээ:


Аливаа үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө тухайн төлөвлөж буй үйл ажиллагаа, түүний
болзошгүй нөлөөллийн талаар уг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдийг аль
болох бодитой мэдээллээр бүрэн хангах, хөндлөнгийн зөвлөгөө авах боломж бүрдүүлэх;



орон нутгийн асуудал, тэргүүн ээлжид шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал, түүнчлэн
бизнесийн үйл ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага, санаа зовоож буй асуудлыг хамарсан хоёр
талт хэлэлцүүлэг явуулах;



хэлэлцүүлгийг орон нутгийн иргэдэд ойлгомжтой хэл, хэлбэрээр явуулах;



нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд аль
болох боломжоороо идэвхтэй оролцох;
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үүрэг амлалт хүлээсэн бүх албан болон албан бус уулзалтууд, тэр дундаа төсөл болон орон
нутгийн иргэдийн үзэл бодол хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай болон ямар зөвшилцөлд хүрсэн, ямар
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн тухай огноо бүхий бүртгэл, тэмдэглэл хөтлөх;



хэлэлцүүлэг хийх, орон нутгийн шийдвэр гаргах явцад хүйсийн тэгш байдал, шаардлагатай
бол нийгмээс тугаарлагдсан болон оролцоо нь хязгаарлагдсан бүлгүүдийн оролцоог хангах
зэрэг тогтсон журам, дүрмийг баримтлах”

Рио Тинто группийн Орон нутгийн харилцааны стандарт нь ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн стандартууд,
ЭМААБО-ны удирдамжууд, ЕСБХБ-ны байгаль орчин, нийгмийн бодлоготой нягт уялдаатай.

4.6

Өмнөговь аймгийн өмнө хүлээсэн бусад үүрэг амлалт

Хамтын ажиллагааны гэрээ
“Оюу толгой” ХХК нь Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумтай 2011 оны 4 дүгээр сард Харилцан
ойлголцлын санамж бичиг байгуулж, хамтын ажиллагааны зорилтуудыг өргөн хүрээнд дэвшүүлснээр
Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах ажил эхэлсэн. Хэлэлцээр хийх зарчим, гол журмыг тусгасан
Явцын гэрээг 2012 оны 9 дүгээр сард байгуулсан билээ. Улмаар 2015 оны 4 дүгээр сарын 22-нд
Өмнөговь аймаг болон Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад гэсэн түншлэгч сумдтай Хамтын
ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлэх хөгжлийн төсөл,
хөтөлбөрүүдийг дэмжих зорилгоор “Оюу толгой” ХХК болон орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран
2015 оны 9 дүгээр сард байгуулсан “Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих санд Компани жил бүр гэрээний
дагуу тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг.
Гэрээнд Өмнөговь аймгийн болон Түншлэгч сумдын тогтвортой хөгжлийг хангахад талууд хэрхэн
хамтарч ажиллах талаар тодорхой тусгасан. Гэрээний хүрээнд хамтарч ажиллах харилцан сонирхол
бүхий дараах чиглэлүүдийг тодорхойлсон. Үүнд:
 Усны менежмент (Нэмэлт хавсралт 4)
 Байгаль орчны хяналт шинжилгээ, хамгаалал (Нэмэлт хавсралт 5)
 Уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн менежмент (Нэмэлт хавсралт 6)
 Түүх, соёл, аялал жуулчлал (Нэмэлт хавсралт 7)
 Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, мэргэжлийн сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг нийгмийн үндсэн
үйлчилгээ (Нэмэлт хавсралт 8)
 Орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг хөгжүүлэх, бараа үйлчилгээ худалдан авалт (9-р нэмэлт
хавсралт)
 Дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтын төсөл (Нэмэлт хавсралт 10)
2017 онд Өмнөговь аймагт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, дээр нэр дурдсан долоон нэмэлт хавсралт
тус бүрийг оролцогч талуудаар нэг бүрчлэн нарийвчлан авч хэлэлцсэн. Үүний үр дүнд 2018 онд ирэх
гурван жилд хэрэгжүүлэх стратегийн зорилтуудыг тодорхойлж, эрэмбэлсэн.
Хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтийн оролцоог сайжруулах, Өмнөговь аймаг болон сумдын
түвшинд орон нутаг, оролцогч талуудын санхүүжилт авах явдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд Төлөөлөн
удирдах зөвлөл 2018 оны 3-р сард сум болгонд жилийн төсвийн тодорхой хувийг жил бүр
хуваарилах, санхүүжилтийн хувь хэмжээ тогтоож өгөх шийдвэр гаргасан. Хувь хэмжээг хэрхэн
тогтоосныг доор харуулав:
 Ханбогд сум 70000 ам.доллар
 Түншлэгч сумд: Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад 50000 ам.доллар 50’000 USD
 Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаггүй таван сум: Баяндалай, Булган, Номгон, Сэврэй,
Цогт-Овоо 30000 ам:доллар
 Нийт: 370.000 ам.доллар
Хөгжлийг дэмжих сангийн засаглалын бүтэц
“Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сан нь дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:
 Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) нь 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй: ОТ компаниас 4, орон нутгаас 3.
 ТУЗ-ийн даргыг ТУЗ-ийн гишүүд сонгоно.
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ТУЗ-өөс томилсон Хамгаалагдсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч. Хамгаалагдсан итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч нь засаглал, шийдвэр гаргах процессын үнэн зөв, шударга байдлыг хангаж
ажиллана.
 ТУЗ-өөс томилсон Гүйцэтгэх захирал.
 Нарийн бичиг/ажилтнууд: Гурван хүнийг төслийн болон санхүүгийн ажилтны албан тушаалд
авсан
 Харилцааны хороо нь тусдаа биеэ даасан хэсэг. Харилцааны хороо нь сангийн
санхүүжилтийн шалгуурын дагуу орон нутгаас гарч буй төслийн саналуудыг хариуцлагатай
байдлаар үнэлэх, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх, шийдвэр гаргахад оролцоог хангах үүрэг
бүхий тусдаа бүтэц юм.
 Байгаль орчин, усны удирдлагын дэд хороо нь 9 гишүүнээс бүрдэнэ: ОТ компаниас 4, орон
нутгаас 5. Харилцааны хорооноос томилогдсон Дэд хороо нь байгаль орчин, усны
удирдлагын төслийн саналыг санхүүжилтийн шалгууртай харьцуулан шалгаж, санал өгөх
үүрэгтэй.
Хувь хэмжээ тогтоох гэрээний дагуу сум болгонд орон нутгаас гарсан төслийн саналыг хянаж,
шийдвэр гаргах үүрэгтэй Харилцааны хороо ажиллана.
Зураг 1: Хөгжлийг дэмжих сангийн ажлын хуваарь

Зураг 2: Хөгжлийг дэмжих сангийн бүтэц
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2015 онд Орон нутгийн харилцааны хэлтэс үйл ажиллагааны стратегиа өөрчилснөөр өмнө нь
төслийн гүйцэтгэлд төвлөрдөг байсан бол одоо орон нутагт дэмжлэг үзүүлэхэд голлон анхаарах
болсон бөгөөд удирдлагын хяналт хэрэгжүүлэх арга механизмаа өөрчилсөн. Дор дурдсан үндсэн
зарчим үйлчилнэ:
 ОТ ХХК нь аливаа шууд сөрөг нөлөөллийг илрүүлэх, бууруулах арга хэмжээний удирдлагыг
дангаараа хариуцан хэрэгжүүлнэ.
 Ирээдүйд гарч болох аливаа нөлөөллөөс сэргийлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг Хамтын
ажиллагааны гэрээ, Хөгжлийг дэмжих сангаар дамжуулж удирдана.
 Ирээдүйд гарч болох аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах хяналт, удирдлага байхгүй бөгөөд
Хамтын ажиллагааны гэрээ, Хөгжлийг дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд
хангалттай хэмжээнд шийдэх боломжгүй байвал ОТ хариуцан хэрэгжүүлнэ.
Үүнийг дотоодын болон хөндлөнгийн аудитаар тогтооно.
Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)
Төслийн талбайн ойролцоо амьдардаг малчдыг төлөөлөл болсон хэсэг малчид 2012 оны 10-р сард
төслийн зүгээс газар, усыг ашиглах байдлаар нүүдэлчин амьдралын хэв маягт нь нөлөөлж, нутгийн
иргэдийн уугуул соёл, амьжиргаанд аюул учруулж байгаа талаар гомдол гаргасан. 2013 оны 2-р сард
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7 малчин Ундай голын голдирол өөрчлөхтэй холбоотой болзошгүй нөлөөллийн талаар хоёр дахь
гомдлыг гаргасан.
Үнэлгээ хийх явцад холбогдох оролцогч талуудын тохиролцоонд үндэслэн, хоёр хэсэг гомдол
гаргагчид болон Компани хамтраад гомдолд тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс Эрх зүйн
хяналт, зөвлөгөө, омбудсманы газар (“ЭЗХЗОГ”)-ын зуучлалын хүрээнд маргаан шийдвэрлэх сайн
дурын үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн. Талууд хоёр гомдлыг маргаан гэж үзэн, нэгдсэн
байдлаар хэлэлцэж шийдвэрлэх зорилготой баг байгуулах шийдвэр гаргасан. Үүний дагуу малчид
хэлэлцээрт өөрсдийг нь төлөөлөн оролцох Малчдын төлөөлөгчдийн баг байгуулсан.
2 жилийн хугацаанд яриа хэлэлцээр, хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд талууд 2015 оны 6-р сард
Компани, орон нутгийн захиргаа, малчдын тэнцүү төлөөлөл бүхий Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)
байгуулсан. ГТЗ нь малчид, бэлчээр, устай холбоотой асуудал, гомдолд тусгагдсан холбогдох бусад
асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэрлэх, үйл ажиллагааны мэдээлэл солилцох, тэдгээртэй холбоотой
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, хэрэгжилтийг хангах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад ирүүлэх үүрэгтэй.
Талууд Ундай голын голдирол өөрчилсөнтэй холбоотой болон 2004, 2011 оны нөхөн олговрын
гэрээтэй холбоотой малчдын гомдлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2 гэрээ байгуулсан. 2014-2016 онд ГТЗийн хүсэлтээр хийсэн гурван төрлийн үнэлгээ, шинжээчийн судалгааг гомдол шийдвэрлэхэд голлох
арга хэрэгсэл болгон ашигласан. Тэдгээр гэрээнд бэлчээр, ус, нөхөн олговор, Ундай голтой
холбоотой 60 гаруй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Талууд гэрээнд гарын үсэг зурсны
дараа ГТЗ тэдгээр гэрээний хэрэгжилтийг хариуцаж, тогтмол хуралдаж, улирал тутам тайлан гаргаж
байна.
ГТЗ-ийн гишүүд маргаан шийдвэрлэх процесс үр дүнтэй байгааг хүлээн зөвшөөрсний зэрэгцээ ГТЗ
нь хамтын хүчин чармайлт, зөвшилцөөнд тулгуурлан “нэг баг” болж ажилласны үр дүнд итгэлцэл
дүүрэн орчинд нээлттэй, шударга, бүтээлч яриа хэлэлцээр хийх хүчирхэг механизм болж чадлаа
хэмээн дүгнэсэн байна. Мөн бүх талын идэвхтэй оролцоотой, тэр дундаа Ханбогд сумын захиргааны
байнгын тусламж, дэмжлэг, малчдын төлөөлөгчдийн үнэнч, тууштай оролцоо, ОТ ХХК-ийн байнгын
хүчин чармайлт, дэмжлэгтэйгээр энэхүү маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа амжилттай урагшилж байна
хэмээн санал нэгтэй дүгнэсэн. Мөн идэвхтэй харилцах, анхаарал тавин ажиллах замаар энэхүү
хамтын ажиллагаа, итгэлцлээ улам өргөжүүлэн бэхжүүлэх нь чухал гэдгийг цохон тэмдэглэсэн. ГТЗийн гишүүд 2018 оны 11-р сарын 29-ны өдөр санал нэгдэж, Эрх зүйн хяналт, зөвлөгөө омбудсманы
газар (“ЭЗХЗОГ”)-ын маргаан шийдвэрлэх процессыг хаах шийдвэр гаргасан. ГТЗ-өөс хоёр гэрээ,
бусад төслүүд, ГТЗ-ийн гишүүдийн үр бүтээлтэй хамтын ажиллагааны хэрэгжилтэд улирал бүр
дотоод хяналт шинжилгээ хийх, хоёр Гэрээний үр дүнг хөндлөнгийн байгууллагаар жил бүр
үнэлүүлэхээр тохиролцсон.
Хөгжлийг дэмжих сангийн засаглалын бүтэц
ГТЗ-ийн бүтцийг дор харуулав. Үүнд:
 Удирдах нэгж нь тал тус бүрээс томилогдсон гурван гишүүнээс бүрдэнэ. Гишүүд нь ОТ-н
Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер, ХБ
сумын Засаг даргын орлогч, Малчдын төлөөлөгчдийн багийн тэргүүнээс бүрдэнэ.
 Удирдах нэгжийн гишүүд ГТЗ-ийн даргаар жил бүр ээлжлэн ажиллах бөгөөд ГТЗ-ийн
гишүүдийн санал нэгтэй шийдвэрээр томилогдоно. 2019 онд Малчдын төлөөлөгчдийн багийн
тэргүүн даргаар томилогдсон. Зөвлөлийн дарга хурлын хэлэлцэх асуудлыг эцэслэн гаргаж,
хурлыг даргалан явуулах эрхтэй.
 ГТЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ГТЗ-ийн гишүүдийн санал нэгдэн гаргасан шийдвэрт
үндэслэн ОТ-н Орон нутгийн харилцааны хэлтсээс томилно. Нарийн бичгийн даргын үндсэн
үүрэг нь харилцаа холбоо, ГТЗ-ийн хурлын хэлэлцэх асуудлыг боловсруулах, хурлын
тэмдэглэл, протокол, шийдвэрийг баримтжуулах.
 ГТЗ нь малчдын 12, орон нутгийн захиргааны 5, ОТ-н 5 төлөөлөгч, нийт 22 гишүүнтэй байна.
Малчдын төлөөлөгчдийг багийн хурлаар, хоёр жилийн хугацаатай сонгодог бол ОТ болон ХБ
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сумын захиргааны төлөөллийг албан тушаалынх нь дагуу томилдог. Гишүүдийн дэлгэрэнгүй
мэдээлэл:
o Жавхлант багаас гурван малчин
o Гавилууд багаас гурван малчин
o Баян багаас гурван малчин
o Номгон багаас гурван малчин
o ХБ сумын Засаг даргын орлогч
o ИТХ-аас хоёр төлөөлөгч
o ХБ сумын байгаль орчны байцаагч
o ХБ сумын Газар тариалан, хөдөө аж ахуйн газрын дарга
o Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Ахлах менежер
o Орон нутгийн харилцааны мэргэжилтэн
o Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
o Хүний нөөцийн менежер
o Байгаль орчны менежер

4.7

Төслийн холбогдох стандартуудын тойм

“Оюу толгой” ХХК нь үндэсний стандартууд, зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандартууд, Рио Тинто
группийн холбогдох стандартуудаас хамгийн хатуу чанд стандартыг нь сонгон авч, төслийн стандарт
болгон хэрэгжүүлдэг.

5.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АРГА БАРИЛ

5.1

ОТ төслийн агуулга

Төслийн нөлөөллийн бүс
Төслийн “нөлөөллийн бүс”’-д төслийн шууд нөлөөллийн бүс (ө.х. уурхайн талбай, байнгын
ажиллагаатай нисэх буудал, Гүний хоолойн ус хангамжийн байгууламж, хил хүртэлх зам, цахилгаан
дамжуулах шугам, тэдгээрийн ойр орчин гэх мэт аливаа дэд бүтэц, барилга байгууламж, түүний
дагалдах байгууламжийн эдэлбэр газрууд), төслийг ажиллах хүч, бараа, үйлчилгээгээр хангах,
нийгэм болон орон нутгийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулах, орон нутгийн нийт
аж ахуй, холбогдох үйлчилгээ (ж нь: бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, ус хангамжийн байгууламж)
-г сайжруулах зэргээс үүдэлтэй төслийн шууд бус нөлөөллийн бүс багтана.
ОТ-н газар зүйн байршил, орон нутгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан төслийн нөлөөллийн бүсийг
дараах байдлаар тогтоосон болно. Үүнд:
Шууд нөлөөллийн бүс:


Дор дурдсанаас бүрдэх Ханбогд сум;
o Ханбогд сумын төв;
o Уурхайн лицензийн талбай;
o Гүний хоолойн цооногийн талбай ба ус хангамжийн шугам хоолой;
o Ханбумбат нисэх буудал;
o ОТ-Гашуунсухайт чиглэлийн авто зам, дэд бүтэц/цахилгаан дамжуулах шугамын зурвас.
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Шууд бус нөлөөллийн бүс:


Манлай;



Баян-овоо;



Даланзадгад

Төслийн нөлөөллийн бүсийн гол гол онцлогуудыг харуулсан байна. Үүнд:


OT төслийн талбай;



Сумын хил;



Ханбогд сумын төв;



ОТ-Гашуунсухайт чиглэлийн зам, дэд бүтэц/цахилгаан дамжуулах шугам;



Гүний хоолойн ус татах цооногийн талбай, ус хангамжийн шугам хоолой;



Хятад (Өвөр Монголын өөртөө засах улс) -тай хиллэсэн хил.

5.2

Төслийн нийгмийн орчин

2015 оноос эхлэн түншлэгч сумд гэдэг нэр томьёо, тодорхойлолт нь Оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах төлөвлөгөөний өмнөх хувилбарууд болон БОНБНҮ, Зээлдүүлэгчдийн БОННҮ зэрэг
гуравдагч талын баримт бичигт ашиглагдаж байсан “Шууд нөлөөллийн бүс”, “Шууд бус нөлөөллийн
бүс” гэсэн нэр томьёог орлох болсон. Түншлэгч сумд гэсэн нэр томьёог хэрэглэж эхэлсэн нь ОТ болон
түншлэгч сумдын харилцаа “Хамтын ажиллагааны гэрээ”-ний хүрээнд харилцан тохиролцсон
протоколын дагуу төлөвшиж байгааг харуулж байна.
Тойм
ОТ нь Монгол Улсын засаг захиргааны нэгж болох Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт оршдог.
Өмнөговь аймаг нь МУ-ын хүн ам хамгийн сийрэг суурьшсан аймаг. 2010 онд 50,000 орчим хүн амтай
байсан бол 2018 онд 165,380 км2 талбайд 68,114 хүн оршин суух болсноор хүн амын нягтшил ххх/км2
болж өссөн. Өмнөговь аймгийн нийт 21,893 өрхөөс малчин өрх нь 5,951. ОТ уурхай нь Өмнөговь
аймгийн төв Даланзадгад сумаас зүүн урд зүгт 220 километрт оршино.
Төслийн талбайгаас Хятадын хил хүртэлх авто замын болон дэд бүтцийн зурвас гэх мэт ОТ төслийн
бүх байгууламжууд Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрладаг. Ханбогд сумын төв нь уурхайн
талбайгаас зүүн хойд зүгт 42 километрт байрладаг, төслийн талбайд хамгийн ойрхон суурин газар
бөгөөд уурхайн талбайтай засмал замаар холбогдсон1. 2010 онд Ханбогд сумын хүн ам 3,522 байсан
ба үүний 2,067 нь малчин, 1,455 нь сумын төвийн оршин суугч байв. 2018 онд хүн ам ойролцоогоор
7,688 болж нэмэгдсэн бол (Өмнөговь аймгийн Статистикийн газар, 2018), малчин өрхийн тоо 389
болж багахан өөрчлөгдсөн. Малчид таван хошуу малаа маллан, өвөл зуны бэлчээр даган нүүдэллэж
амьдардаг.
Ханбогд сум цөөхөн хүн амтай бөгөөд нэлээд тархмал суурьшдагаараа онцлог. Ханбогд сумын газар
нутаг нийтдээ 1,496,000 га2. Ханбогд сум дараах таван багаас тогтоно: Жавхлант, Баян, Гавилууд,
Номгон, Хайрхан. Багуудын газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор дараах байдалтай байна. Үүнд:


Гавилууд – 198,730 га;



Баян – 284,001 га;

1

ОТ 2017 оны 12-р сард зам барих төслийг хэрэгжүүлж дуусгасан.

2

ОТ ХХК 2011 онд Ханбогд сумын ЗДТГ-аас авсан тоо баримт
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Жавхлант – 530,383 га;



Номгон – 474,506 га;



Хайрхан - 8,929 га.

Хувилбар
2.1

ОТ уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай, холбогдох дэд бүтцийн зурвасын ихэнх хэсэг (ОТГашуунсухайт чиглэлийн авто зам болон цахилгаан дамжуулах шугам), нисэх буудлын талбай нь
Жавхлант багийн нутагт байрлана. Нисэх буудлуудын талбай (орон нутгийн түр, барихаар төлөвлөж
буй байнгын нисэх буудлууд) Гавилууд багийн нутаг дэвсгэр рүү тэлж байгаа бол Хятадын хилийн
орчимд дэд бүтцийн шугам Хайрхан, Номгон багийн нутаг дэвсгэр дээгүүр дайран өнгөрдөг. Төслийн
ус хангамжийг Баян, Гавилууд багийн нутаг дахь Гүний хоолойн сав газраас татдаг.
Төслийн нөлөөллийн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн тодорхойлолт
Төслийн нөлөөллийн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлын гол онцлогуудыг доор дурдав.


Уур амьсгал, байгаль орчны нөхцөл байдал: Ханбогд сум болон Өмнөговийн бүс нь эрс тэс уур
амьсгалтай. Агаарын хэм -30 С хүйтнээс +40 С түүнээс дээш халууны хооронд хэлбэлзэж, үе үе
шороогоор шууран хүчтэй салхилах ба заримдаа зуд 3 болдог. Төслийн талбай нь хуурай уур
амьсгалтай нутаг дэвсгэрт (говийн бүсийн хамгийн хуурай) байрладаг. Жилийн хур тунадасны
хэмжээ дунджаар 90-120 мм ба үүний 90% нь зуны улиралд бороо, 10% нь өвөл цас байдлаар
унадаг.



Дэд бүтэц, түүний хөгжил: Өмнөговийн бүсийн болон орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил
аажмаар сайжирч байгаа. Аймгийн төв Даланзадгад сум, Цогтцэций, Гурвантэс, Ханбогд сумдыг
эс тооцвол сумдад хатуу хучилттай зам цөөхөн. 2012 онд ОТ компани Ханбогд сумын төвийн 10
км замыг сайжруулж, 5 километрийг хатуу хучилттай болгосон. Төслийн нөлөөллийн бүсэд
төмөр зам байхгүй. ИНЕГ-ын харьяа бүсийн чанартай нисэх буудал Даланзадгад хотод
байрладаг. Үүнээс гадна ОТ компани Ханбогд суманд байнгын ажиллагаатай Ханбумбат нисэх
буудал барьж ашиглалтад оруулсан. Сумын төвүүд цахилгааны найдвартай сүлжээнд
холбогдсон. Түншлэгч сумд 2014 оноос цахилгааны төвийн шугам сүлжээнд холбогдож,
Ханбогдын ус хангамжийн барилга байгууламжийн төсөл 2016 онд дууссан. Бүх Түншлэгч
сумдын төв нь төвлөрсөн дулаан хангамж, ундны ус хангамжийн сүлжээтэй бөгөөд айл
өрхүүдийг аажмаар холбож байгаа. Гүний худаг байдаг ч хөдөөгийн малчдын усны гол эх үүсвэр
нь гар худаг байна. Бүх сум гар утасны сүлжээнд холбогдсон.



Хүн ам зүй: Төслийн нөлөөллийн бүс дэх айл өрхүүд дунджаар 3-4 хүнтэй. Өмнөговь аймгийн
хүн амын дундаж наслалт 72 байгаа нь улсын дундаж наслалт 70-аас (2018 оны байдлаар)
өндөр байна. Ханбогд болон бусад сумын иргэдийн ихэнх нь гэрт амьдардаг ба сумын төвд
тоосгон болон модон байшинтай айлууд байдаг.



Боловсрол ба бичиг үсэгт тайлагдсан байдал: Ерөнхийдөө дунд сургууль төгссөн байдлаараа
эмэгтэйчүүдийн боловсрол эрэгтэйчүүдийнхээс арай өндөр. Бичиг үсэгт тайлагдсан байдал
ерөнхийдөө өндөр (95%-иас их). Хичээл орох хугацаанд ихэнх малчид хүүхдүүдээ сумын төв
дээрх хамаатныдаа байлгадаг.



Эдийн засгийн үйл ажиллагаа, орлого: Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн хэмжээнд
иргэдийн 60 гаруй хувь нь мал аж ахуй эрхлэн амьжиргаагаа залгуулдаг. Ханбогд сумын иргэд
ихэвчлэн ямаа, тэмээ, хонь малладаг бөгөөд малчин өрхүүдийн орлогын эх үүсвэр нь ноос,
ноолуур юм. Бүс нутгийн хэмжээнд өрхийн дундаж орлого бага боловч өрхийн түвшинд ихээхэн

Зуд гэдэг нь зундаа ган болсноос бэлчээрийн гарц муудах, цас ихтэй урт өвөл болсноос мал эрт ногоолох
боломжгүй болсон зэрэг цаг уурын хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлсон дотоодын нэршил юм. Зудын улмаас
малын тоо толгой ихээр хорогддог.
3
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ялгаатай байна. Ханбогд сумын өрхийн дундаж орлого сард 574,838 төгрөг ($348 ам.доллар)
байгаа нь аймгийн дундаж болох 523,406 төгрөгөөс ($317 ам.доллар) өндөр байна. 2013 онд
Ханбогд сумын өрхийн дундаж орлого 4 сард 15,000-25,000,000 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж
байсан ба дундаж нь 814,457 төгрөг байна. Нэг хүнд (өрхийн гишүүн) ногдох сарын дундаж
орлого 4,000-5,000,000 төгрөг байсан ба дундаж нь 287,000 төгрөгтэй тэнцүү байна. Улсын
(912,000 төгрөг) болон хөдөө орон нутгийн дундажтай (603,000 төгрөг) 5 харьцуулахад тус сумын
нэг өрхөд ногдох сарын дундаж орлого өндөр байна. Өмнөговь аймгийн өрхийн дундаж орлого
2008 оныхтой харьцуулахад 41,7%-иар (578,838 төгрөг)6 өсжээ.
Ханбогд суманд хэрэгжиж буй цорын ганц уул уурхайн төсөл нь ОТ төсөл юм. 2011 онд Өмнөговь
аймагт уул уурхайн салбарын 2,952 ажил олгогч байсан. Ухаа худаг (Цогтцэций), ОТ (Ханбогд)
төслүүд хэрэгжиж эхэлснээр уурхайд ажиллаж буй хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. 2018 онд аймгийн
хэмжээнд уул уурхайн салбарт 4,372 хүн ажиллаж байсан. Зөвхөн ОТ уурхайд 2011 оны байдлаар
Ханбогд сумаас 630 хүн, Өмнөговь аймгийн бусад сумдаас 400 хүн ажиллаж байв. 2018 оны 4-р
улирлын байдлаар ОТ-н ажилчдын 92.6 гаруй хувь нь Монголчууд бөгөөд тэдний 20.4 хувь нь
Өмнөговь аймгийн иргэд байна7. 2018 оны эцсээр ОТ төслийн 16000 ажилчдын 58,1 хувь нь Гүний
уурхайн бүтээн байгуулалтад ажиллаж байна.
ОТ нь 2013 онд хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засагт гарч буй өөрчлөлт, хандлагыг тандан тодорхойлох
зорилгоор Ханбогд сумын хүн ам, орон сууцны тооллого 1 хийсэн. Тооллогын дүн мэдээг цаашид
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдэд чиглэл болгон ашиглана.

5.3

Орон нутгийн гол оролцогч талууд

2003 оноос эхлэн ОТ нь төслийн шууд болон шууд бус нөлөөлөлд өртсөн буюу төслийн үйл
ажиллагааг сонирхсон талуудтай байгууллагын болон иргэдийн түвшинд ажил хэргийн харилцаа бий
болгож хөгжүүлэх стратегид анхаарал хандуулж ирлээ. Үүний хүрээнд 2 жил тутамд оролцогч
талуудыг тодорхойлж зураглал гаргах ажлыг хийж байна.
Орон нутаг, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдамжийн дагуу оролцогч талуудын
харилцаа, хамтын ажиллагааг Хамтын ажиллагааны бүртгэлд оруулсан. OASIS, “CSETS” модулийг
ашиглахаа больсон. 2015 онд ОТ-н Орон нутгийн харилцааны баг Оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөгөө хянаж, Орон нутаг, оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааны удирдамж боловсруулсан. 2019 онд уг удирдамжийг Орон нутаг, оролцогч талуудтай
хамтран ажиллах журам болгон боловсруулсан бөгөөд одоо эцэслэн хянаж байгаа. Хянан баталсны
дараа уг журмыг ОТ порталын Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн хуудаснаас авч болно. Орон
нутгийн тэмдэглэлийн маягтыг шинэчилж, хамтын ажиллагааны маягт гэж нэрлэсэн ба ОТ-н портал
хуудсан дах Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн хуудаснаас авч болно.
Талуудын ангилал
Рио Тинто нь оролцогч талууд болон орон нутгийг тусад нь авч үздэг. Орон нутаг гэдэгт компанийн
үйл ажиллагааны улмаас нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны нөлөөлөлд ямар нэг байдлаар өртсөн
газар нутагт оршиж буй болон түүний ойр орчмын оршин суугчдыг хамааруулж ойлгоно. Оролцогч
талууд гэдэгт тодорхой шийдвэр гаргахад оролцох сонирхолтой буюу түүнд нөлөөлж чадах эсвэл
тэрхүү шийдвэрийн нөлөөнд өртөх хувь хүмүүс, хэсэг бүлэг хүмүүсийн төлөөллийг ойлгоно. Төрийн

4

Ханбогд сумын хүн ам, орон сууцны тооллого, 2013

5

ҮСГ-ын сар тутмын мэдээ, 2.3-р хүснэгт - 2013 оны 2-р улирлын байдлаарх өрхийн сарын дундаж орлого

6

Бодлогын судалгааны төв. “Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа” 2008, УБ, Монгол

7

ОТ-н үйл ажиллагааны мэдээлэл, 2018 оны 4-р улирал
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бус байгууллагууд, засгийн газрын байгууллагууд, хувьцаа эзэмшигчид, ажилчид, мөн нөлөөлөлд
өртөөгүй хүмүүс оролцогч талууд гэсэн ангилалд багтана.
Орон нутгийн сонирхлын бүлгүүд
ОТ-н анхааралд байх үндсэн бүлгүүд:


Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайг хашаалах, суурьшлын бус 10 километрийн бүс тогтоох үед
биет нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдаж, өвөлжөөнөөсөө нүүсэн малчид;



Төслийн улмаас худгаа ашиглах боломжгүй болсон, агаарын зам, дуу чимээний нөлөөлөлд
өртсөн, зуны бэлчээ болон өвөлжөөгөө ашиглах байдал нь хязгаарлагдсан зэргээс эдийн
засгийн нөхөн олговорт хамрагдсан малчид;



Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдаагүй ч төслийн
нөлөөллийн бүсэд амьдардаг малчид;



Ханбогд сумын оршин суугч, бизнесүүд, төрийн ба засаг захиргааны албан хаагчид болон хүн
амын шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөр эрхлэх боломж, эдгээрээс үүдэн орон нутгийн нөөц,
үйлчилгээнд учирсан дарамтыг амсаж буй Ханбогд сумын төв;



Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумын оршин суугчид;



Нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн эмзэг бүлгийн гишүүд (доор дэлгэрэнгүй тайлбарласныг үзнэ
үү);



ОТ-н үндсэн болон гэрээт ажилчид;



Нөлөөлөлд өртсөн малчид, нөлөөлөлд өртсөн бусад талуудыг төлөөлөх орон нутагт түшиглэсэн
бүлгүүд.

Оролцогч талууд
ОТ-той ашиг сонирхлын холбоотой гол талууд:


Өмнөговь аймгийн болон Түншлэгч сумдын засаг захиргаа;



Улсын болон аймгийн түвшний төрийн болон зохицуулах байгууллагууд зэрэг Монгол Улсын
засгийн газрын төлөөлөл;



Иргэний нийгэм, ТББ-ууд, иргэдэд түшиглэсэн байгууллагууд;



Өмнөговь аймгийн бусад сум, Монгол Улсын бусад газар нутгийн бизнес эрхлэгчид, ОТ- н ханган
нийлүүлэгчид;



Бизнесийн болон салбарын холбоод;



Хэвлэл мэдээллийн сонирхлын бүлгүүд.

Гол оролцогч талуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн багцыг B хавсралтаас үзэж болно.
Эмзэг бүлгийн хүмүүс ба хэлэлцүүлгийн үйл явц
Хүйс, гарал үүсэл, нас, бие махбодын болон сэтгэцийн гаралтай хөгжлийн бэрхшээл, эдийн засгийн
дорой байдал, нийгмийн байдлаасаа шалтгаалан төслийн нөлөөлөлд бусдаас илүү өртсөн байж
болзошгүй, эрхээ хамгаалах боломжоосоо шалтгаалан хөгжлийн үр ашгаас хүртэх боломж нь
хязгаарлагдмал хүмүүсийг эмзэг бүлгийн хүмүүс гэнэ.
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2012 онд батлагдсан Нийгмийн хамгааллын тухай хуульд “Эмзэг бүлгийн хүмүүс” гэдэгт өндөр
настан, хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, тогтмол асаргаа
шаардлагатай хүмүүс, 18 хүртэлх насны өнчин хүүхэд, өрх толгойлсон ганц бие эцэг/эхчүүдийг
ойлгоно.
Ханбогд сумын хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн хэлтэс сумын иргэдийн нийгмийн байдлыг үнэлэхэд
тусгай аргачлал ашигладаг. Дээрх шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан, орон нутгийн засаг захиргаа, орон
нутгийн удирдлагуудтай жил бүр уулзалт арга хэмжээ зохиох замаар сумын эмзэг бүлгийн иргэдийн
тодорхойлолтыг гаргасан байдаг. Орон нутгийн тодорхойлолт нь дээрх хуулийн тодорхойлолтод
үндэслэдэг хэдий ч сумын онцлог нөхцөл байдлыг тусгасан байдаг.
ОТ компани 2010 оны дунд үеэс Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн хэлтэстэй хамтран Ханбогд сумын
эмзэг бүлгийн иргэдийг тодорхойлж эхэлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын болон ОТ-д ашигласан
эмзэг байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг доор харуулав:
a)

ганц бие, өрх толгойлсон иргэд;

b)

байнгын асаргаа сувилгаа шаарддаг өрхийн гишүүнтэй;

c)

дөрөв, түүнээс дээш хүүхэдтэй;

d)

ажилгүй;

e)

өрхийн нэг хүнд ноогдох орлого бага (нийт орлогыг өрхийн гишүүдийн тоонд хувааж гаргана).

Ханбогд сумын Хөдөлмөр,нийгмийн халамжийн хэлтэстэй хамтарсан семинарыг жил бүр хийж, эмзэг
өрхийг тодорхойлох, өмнөх жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үр дүнг үнэлж дүгнэх,
шинэчилсэн жагсаалтад орсон эмзэг өрхүүдэд зориулсан дараа жилийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг шинэчлэх ажлуудыг хийнэ. Орон нутаг, оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл
ажиллагаа

5.4

Анхан шатны хэлэлцүүлэг, мэдээлэл түгээх арга, хэрэгсэл, үйл ажиллагаа

ОТ үр дүнтэй хэлэлцүүлэг явуулахын тулд орон нутгийн оролцоог хангах төрөл бүрийн арга,
аргачлал ашигладаг. Энэхүү ОТХАТ-г боловсруулах ажлын хүрээнд ОТ компаниас авч хэрэгжүүлж
буй орон нутгийн оролцоог хангах төрөл бүрийн арга, аргачлал нь оролцогч бүлгүүдэд бүрэн хүрч,
тохирч байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийсэн. ОТ-н өмнөх туршлагууд дээр тулгуурлан аргачлал
бүрийн эерэг, сөрөг талуудыг нарийвчлан үнэлж, дүгнэснийг С хавсралтад харуулав.
Улмаар эдгээр үр дүндээ тулгуурлан ОТ цаашдын хэлэлцүүлэг өрнүүлэх (тухайлбал: барилга
угсралтын ажлын үлдэж буй хугацаа, ашиглалтын үйл ажиллагааны туршид, уурхайн хаалтын үед)
үйл ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө боловсруулсан ба төлөвлөгөөг 6 дугаар хэсэгт
дэлгэрэнгүй авч үзлээ.
Компани орон нутаг, оролцогч талуудын санал, дүгнэлтэд үндэслэн хамтын ажиллагааны үр ашигт
тогтмол үнэлгээ хийнэ.
Орон нутаг, оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж буй үндсэн аргууд нь:
Орон нутгийн сонирхлын бүлгүүд:


Малчин өрхүүд - айлаар зочлох/хэлэлцүүлэг хийх



Нөхөн олговрын ажлын хэсгийг Гурван талт зөвлөлийн хуралд шилжүүлсэн
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Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхэд “Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих
сангаар дамжуулж оролцох;



Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээний ТББ-ын хурал



Малчдын хоршоо, зорилтот бүлгийн уулзалт хэлэлцүүлэг



Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг, семинар



Орон нутгийн иргэдийн (Багийн хурал) хурал



Судалгаа, ярилцлага



Нийтийн арга хэмжээ, сургалт, сурталчилгаа



Соёлын арга хэмжээ (тэмээчдийн наадам, уулын тахилга, Наадам, Цагаан сар), төслийн
талбайн танилцуулах аялал



“Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сангийн ТУЗ-ийн хурал



Хамтын ажиллагааны гэрээний Харилцааны хорооны хурал



Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийн хурал



Түншлэлийн хорооны хурал;

Оролцогч талууд:


Монгол Улсын Засгийн газартай хийх уулзалт, зөвлөгөөн



Засгийн газрын шинэчилсэн мэдээлэл, шуурхай зөвлөгөөн



Төслийн талбайн танилцуулах аялал



ТББ, сонирхлын бүлгүүдтэй хийх тогтмол уулзалт



Хэвлэл мэдээлэл



Мэдээллийн хуудас, сонин, сэтгүүл



ОТ-н цахим хуудас, нийгмийн сүлжээ, твиттер, инстаграм, фэйсбүүк хуудас.

Доорх 3-р хүснэгтэд оролцогч талуудтай харилцахад ихэвчлэн ашигладаг гол арга хэрэгслүүдийг
харуулав.
3-р хүснэгт: Өөр өөр оролцогч талууд, ашиг сонирхлын бүлгүүдтэй харилцах, хамтран

ажиллах, мэдээлэл түгээх аргууд
Оролцогч бүлгүүд

Гол оролцоо, мэдээлэл түгээх аргууд

Биет нүүлгэн шилжүүлэлт
болон эдийн засгийн нөхөн
олговорт хамрагдсан хүмүүс

Гурван талт зөвлөл, малчдын хоршоо, өрх айлаар
зочлох/хэлэлцүүлэг хийх, багийн хурал, судалгаа, зорилтот
бүлгийн семинар, орон нутгийн ажлын хэсэг, орон нутгийн
тараах материал (тухайлбал: мэдээлэл, товхимол)

Түншлэгч сумд

Гурван талт зөвлөл, судалгаа, зорилтот бүлгийн семинар,
нээлттэй хаалганы өдөр, ОТ-н төлөөлөгчийн газар/нээлттэй
танхим, нээлттэй хаалганы өдөр, орон нутгийн ажлын хэсэг
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Оролцогч бүлгүүд

Гол оролцоо, мэдээлэл түгээх аргууд

Эмзэг бүлэг

айл өрхөөр зочлох, ганцаарчилсан уулзалт, зорилтот бүлгийн
семинар, орон нутгийн тараах материал

Орон нутгийн/бүсийн эрх
баригчид

Багийн хурал, ганцаарчилсан уулзалт, зорилтот бүлгийн
семинар, ОТ-н төлөөлөгчийн газар/нээлттэй танхим, орон
нутгийн тараах материал

Орон нутгийн бизнесүүд

Ганцаарчилсан хэлэлцүүлэг, санал асуулга, зорилтот бүлгийн
семинар, ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Орон нутгийн ТБ/ТББ

Нээлттэй хаалганы өдөр, ОТ-н төлөөлөгчийн газар/нээлттэй
танхим, ганцаарчилсан уулзалт, зорилтот бүлгийн семинар,
орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр (түншийн хувьд)

ОТ-н ажилчид

Улаанбаатар, Даланзадгад, Ханбогд, ОТ төслийн талбайн
оффисууд, дотоод мэдээлэл харилцаа, цахим хуудас,
ганцаарчилсан хэлэлцүүлэг, дотоод сүлжээ

Олон нийт

Орон нутгийн сар тутмын сонин, радио, олон нийтийн уулзалт,
цахим хуудас, нийгмийн сүлжээний сувгууд

Үндэсний/олон улсын ТББ

Төслийн талбайн танилцуулах аялал, ганцаарчилсан уулзалт,
цахим хуудас, семинар, орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр
(түншийн хувьд)

Санхүүгийн байгууллагууд

Ганцаарчилсан уулзалт, цахим хуудас, семинар

Хэвлэл мэдээлэл

Ярилцлага, хэвлэлийн мэдээ/сонины өгүүлэл, цахим хуудас

Төрөл бүрийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, орон нутагт буцаан хүргэж байгаа мэдээллийн урсгалыг
удирдах хэд хэдэн хөндлөнгийн бүлгийг компани байгуулсан. Эдгээр бүлгийн тоймыг дор 4-р
хүснэгтэд үзүүлэв.
4-р хүснэгт: ОТ-н хөндлөнгийн оролцогч талууд

Бүлэг

Үйл ажиллагаа

Өнөөгийн байдал

Орон нутгийн
зөвлөлдөх
бүлэг Харилцааны
хороо

Аливаа чухал сэдэв, асуудлаар орон
нутгийн иргэдийн оролцоог дэмжих, ОТ
болон орон нутгийн хамтын ажиллагааг
дэмжих, орон нутгийн иргэдийг
“хэлэлцүүлгээс залхах”-аас сэргийлэх
зорилгоор 2010 онд байгуулагдсан.

2015 онд Хамтын ажиллагааны
гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа
ОНЗБ-ийг ХХ орлох болсон. ХДСгийн удирдлагын бүтцэд ТУЗ,
Гүйцэтгэх захирал, Харилцааны
хороо, Байгаль орчин, усны дэд
хороо, орон нутгийн сумдын
хороод багтана.

Бүлэг дараах төлөөлөгчдөөс бүрдэж
байсан. Үүнд:


Сумын засаг дарга, түүнийг
төлөөлөхөөр томилогдсон этгээд;
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Үйл ажиллагаа

Хувилбар
2.1

Өнөөгийн байдал



Иргэдийн хурлын төлөөлөгч;



Нийгмийн гол салбарын төлөөлөл
(сургууль, эмнэлэг, хөдөлмөр,
нийгмийн халамжийн хэлтэс, түлшний
хоршооны захирлууд г.м.);



Хувийн салбар/бизнесийн төлөөлөл;



Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл

Эдийн засгийн нөлөөлөл, холбогдох
нөхөн төлбөр, амьжиргаа дэмжих арга
хэмжээний талаар хэлэлцэн тохирох
зорилгоор ОТ компани нөлөөлөлд өртсөн
малчин өрхүүдийн төлөөлөл, багийн засаг
дарга нартай 2011 онд Нөхөн олговрын
ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсгийг
Ханбогд сумын засаг дарга 2011 оны 4
дүгээр сарын 14-ний 59 дүгээр тогтоолоор
албан ёсоор баталгаажуулсан. Ажлын
хэсэг нь 9 гишүүнтэй ба ОТ компаниас
байнгын 2 гишүүн оролцдог. Ажлын
хэсгийн гишүүд:


Сумын засаг даргын орлогч;



Ханбогд сумын захиргаанаас 3
төлөөлөгч;



Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдээс
5 хүн;



ОТ-н Орон нутгийн харилцааны ахлах
мэргэжилтэн



ОТ-н Орон нутгийн харилцааны
ажилтан, Ханбогд

Эдийн засгийн нөхөн олговрын
гэрээг 2012 онд эцэслэн дүгнэсэн
тул Нөхөн олговрын ажлын хэсэг
нь нөхөн төлбөр хүлээн авагчаас
гарсан гомдолд хариу өгөх,
цаашдын нөхөн төлбөрийн
асуудалд зөвлөгөө өгөх зорилгоор
зөвхөн шаардлагатай үед
хуралдаж байсан.
2013 оноос хойш уг ажлын хэсгийн
үйл ажиллагааг зогсоосон. 2015
оны 6 дугаар сард байгуулагдсан
Гурван талт зөвлөл уг асуудлыг
хариуцаж байгаа.
Нөхөн олговрын нэхэмжлэхийн
хорооны (НОНХ) үүрэгтэйгээр
ажиллахаар ГТЗ зөвшөөрсөн
бөгөөд 2017 оны 5-р сарын 7-ноос
2019 оны 1-р сарын 19 хүртэл
нөхөн олговрын нэхэмжлэх хүлээж
авахаар санал нэгтэй
шийдвэрлэсэн. 2018 оны эцэст
НОНХ-нд нийт 230 нэхэмжлэх ирж,
хянагдсан. Үүний үр дүнд 129
нэхэмжлэхийг 2004, 2011 оны
нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан
нөхөн олговрын багцад
хамруулахыг зөвшөөрөн баталсан.
НОНХ-ны шалгуурыг хангаагүй тул
74 нэхэмжлэхийг татгалзан
буцааж, 27 нэхэмжлэхийг хянаж
байгаа. 2019 оны 1-р улиралд
НОНХ-г татан буулгаж, НОНХ-г
татан буулгахаас өмнө ирүүлсэн
үлдсэн нэхэмжлэхүүдийг ГТЗ
үргэлжлүүлэн хянаж үзэх болсон.
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Бүлэг

Үйл ажиллагаа

Өнөөгийн байдал

Гурван талт
зөвлөл (ГТЗ)

Талууд хүлээн зөвшөөрсөн гуравдагч
этгээд холбогдох талуудтай уулзаж санал
гомдол барагдуулах харилцан ашигтай
шийдэлд хүрэх арга зам эрэлхийлнэ.
Гурван талт зөвлөл нь нэг талыг барихгүй,
төвийг сахисан байр сууринаас ажиллана.
Гомдол гаргагчдад энэхүү зөвлөл нь
зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэх ба гомдол
барагдуулах чиглэлээр зөвлөлөөс өгсөн
аливаа зөвлөмж нь заавал биелүүлэх
албагүй, зуучлалын үр дүн яаж ч гарлаа
гэсэн хуулийн дагуу хохирлоо барагдуулах
боломж нээлттэй болохыг тайлбарлаж
өгнө.

Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн
малчдад олгосон нөхөн олговор
хангалтгүй тухай болон Ундай
голын
голдирол
өөрчлөхтэй
холбоотойгоор
ОУСК-ын
ЭЗХЗОГ-т ирүүлсэн албан ёсны 2
гомдлыг 2018 оны 11-р сард
хаасан.
ГТЗ
Гомдлыг
шийдвэрлэсэн
байдал,
хоёр
гэрээний
үйл
ажиллагааны
хэрэгжилтийн байдлыг хянах,
үнэлж дүгнэх хурлыг хуваарийн
дагуу үргэлжлүүлэн явуулна.

“Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сан нь

2015 оны 9-р сард байгуулагдсан

эрүүл мэнд, боловсрол, сургалт, ажил

ХДС улирал тутам орон нутгийн

эрхлэлтийг дэмжих, орон нутгийн

иргэд, байгууллагаас төслийн

бизнесийг өргөжүүлэх, байгаль орчин,

санал хүлээж авна.

“Говийн оюу”
хөгжлийг
дэмжих
сан
(ХДС)

соёлын өвийг хамгаалахад чиглэсэн
төсөл, хөтөлбөрийг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх байдлаар
Өмнөговь аймаг, түншлэгч сумдын
тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах
зорилготой.
Харилцааны
хороо

Бэлчээр
ашиглагчдын
бүлэг –
Малчдын
хоршоолол



Хамтын ажиллагааны гэрээтэй
холбоотой орон нутгийн талуудыг
оролцуулсан хэлэлцүүлгийг өргөн
хүрээнд, ил тод явуулах



Орон нутгийн иргэд, байгууллагаас
ХДС-д гаргасан төсөл, хөтөлбөрийн
саналуудыг хянаж, ач холбогдлоор нь
эрэмбэлэх, сангийн ТУЗ-д зөвлөмж
өгөх

Малчид бэлчээр ашиглалт, бэлчээрийн
менежментийн
асуудал
дээр
тохиролцоонд хүрэхийн тулд өөрсдийн
ашиг сонирхол, холбоо харилцаанд
тулгуурлан бэлчээр ашиглагчдын бүлэг
байгуулсан. ОТ компани бэлчээрийн
менежментийн
хөтөлбөр,
малчдад

Харилцааны хороо 2015 оны 9
дүгээр сард байгуулагдсан ба
улирал тутам хуралддаг.
Харилцааны хороо нь улирал
тутамд хүлээж авсан саналуудыг
хянах, эрэмбэлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх Байгаль орчин, усны дэд
хороо болон орон нутгийн сумын
дэд хороодтой байна.

Бэлчээрийн менежментийн
хөтөлбөрийг 2011 оноос эхлэн
хэрэгжүүлсэн.
Бэлчээр ашиглагчдын 14 бүлэг
байгуулж, идэвхтэй үйл ажиллагаа
явуулсан. 2014 оноос хойш эдгээр
бүлэг нь Малчдын хоршоолол
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Үйл ажиллагаа

Өнөөгийн байдал

хамаатай
бусад
асуудлуудыг
шийдвэрлэхийн тулд эдгээр бүлгүүдтэй
хамтран ажилладаг.

болсон. 2018 оны 12-р сарын
байдлаар ХБ суманд 9 хоршоолол
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж
байна.

ХОБОХШ-ний хөтөлбөр нь ОТ-н байгаль
орчны хяналт шинжилгээнд орон нутгийн
оролцоог бий болгох, мэдээллийн
найдвартай эх сурвалжаар хангах,
байгаль орчны нөлөөллийн талаарх
малчдын мэдлэг, мэдээллийг
дээшлүүлэх, ОТ болон орон нутгийн дунд
итгэлцэл бий болгох үүрэгтэй.

ХОБОХШ-ний хөтөлбөрийг 2011
онд хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд
2017 он хүртэл ОТ-н ОНХА удирдан
зохион байгуулж байсан. Энэ
хугацаанд орон нутгийн малчид
ОТ-н удирдан хэрэгжүүлсэн усны
түвшин
хянах,
тоос
шороо,
хайлаас, амьтны аймгийг ажиглан
судлах ажилд сайн дураараа
оролцсон.
2017 оны 11-р сард ХОБОХШ-нд
оролцож байгаа малчид Байгаль
орчны хяналт шинжилгээний
ажлыг нэгдсэн байдлаар удирдан
зохицуулах зорилгоор “Мөнх
ногоон галба” ТББ-ыг байгуулсан.
Тус ТББ нь үндсэн 6 ажилтантай
бөгөөд ОТ санхүүжилтийг нь
гаргадаг. ГТЗ жилийн хяналт
шинжилгээний төлөвлөгөө, хяналт
шинжилгээний үр дүн, илрүүлсэн
зүйлсийг хянаж, хэлэлцдэг. 2019
оны 2-р улирлын байдлаар 78
малчин усны хяналт шинжилгээнд,
16 малчин амьтны аймгийн хяналт
шинжилгээ, 4 малчин ховор модны
тооллогыг хариуцан явуулж байна.

5.5

Тодорхой асуудлаар хамтран ажиллах

Төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд орон нутаг, оролцогч талуудын байнгын тогтмол харилцаа, хамтын
ажиллагаанаас гадна тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай асуудал гарч ирж болно. Эдгээр
асуудалд зориулж орон нутаг, оролцогч талуудтай хамтран ажиллах тусгай төлөвлөгөө
боловсруулна. Хамтын ажиллагааны тусгай төлөвлөгөө болон тодорхой асуудалд төвлөрсөн
хэлэлцүүлгийн арга зүйг тухайн тодорхой асуудалд үндэслэн боловсруулна.
- Усны асуудал (Гүний хоолой, Халив, Дугатын гол, малчдын худаг, усны хайгуулын цооног)
- Хаягдал хадгалах байгууламж
- Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, байгаль орчныг дүйцүүлэн хамгаалах
- Хамтын ажиллагааны гэрээ, “Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сан
- Ханбогд сумын ГТЗ
- ОТ-н гүний уурхайн төсөл
- Ханбогд сумыг хөгжүүлэх ажлын хэсэг
- Орон нутгийн ажил эрхлэлтийн ажлын хэсэг
- Орон нутгийн худалдан авалтын ажлын хэсэг
- ОТ - ХБ зам
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Эдгээр тодорхой асуудлуудад төвлөрсөн Орон нутаг, оролцогч талуудтай харилцах,
хамтран ажиллах үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө нь тодорхой төлөвлөгөө, дэд
бүтцийн төсөл хэрэгжүүлэх үед үндсэн оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах
зорилготой. Уг стратеги төлөвлөгөө нь ОТ төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаа, уурхайн
хаалтын үе шатанд зориулан боловсруулсан энэхүү төлөвлөгөөн дээр үндэслэн, нэмэлт
байдлаар хэрэгжинэ. Уг стратеги төлөвлөгөө нь олон нийтийн оролцоог хангахад ашиглаж
буй одоогийн арга, аргачлалыг ашиглан, мөн одоог хүртэл оролцогч талуудтай харилцаж,
хамтран ажиллаж ирсэн туршлага дээр үндэслэн, аливаа тодорхой асуудал/үйл явцыг
шийдвэрлэхэд чиглэсэн олон нийтийн оролцооны арга хэмжээг тодорхойлно.
Шаардлагатай бол мэдээлэл түгээх үйл явцын талаар уг стратеги төлөвлөгөөнд тусган оруулах ба
энэ талаар доор дэлгэрэнгүй дурдсан болно.

5.6

Мэдээлэл түгээх аргууд

ОТ төслийн явцад аливаа өөрчлөлт, дэд бүтцийн нэмэлт ажлын талаар албан ёсны мэдээлэл түгээх
тохиолдлууд гарч болно. ОТ-н мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаанд баримтлах үйл явцыг доор
тайлбарлав.
ОТ нь Ханбогд суман дах Иргэдийн хөгжлийн төв, Даланзадгад дахь Орон нутгийн оффисоороо
дамжуулж орон нутаг, бусад оролцогч талуудыг ойлгомжтой, тодорхой мэдээллээр тухай бүр
хангана. ОТ нь Түншлэгч сумдад нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах, Түншлэгч сумдын
удирдлага, гол оролцогч талууд болон ОТ-н удирдлагуудын уулзалт хийх, орон нутгийн мэдээлэл,
товхимол гаргах зэргээр мэдээлэл түгээдэг.
Аливаа мэдээллийг түгээхийн өмнө ОТ компани нь засгийн газрын болон орон нутгийн эрх бүхий
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, уг мэдээллийг хэрхэн ил тод болгохыг төлөвлөж, гол оролцогч
талуудаар хүлээн зөвшөөрүүлнэ. Энэ үйл явцыг Орон нутаг, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс Гадаад
харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс болон бусад холбогдох хэлтсийн тусламжтайгаар зохион
байгуулна.
Орон нутгийн харилцааны хэлтэс нь орон нутагт түгээх мэдээ материалыг цуглуулах, түгээх, уг мэдээ
материалыг хэзээ, хаана тараасан зэргийг бүртгэх үүрэгтэй. Үндэсний хэмжээнд мэдээлэл түгээх
ажлыг Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс хариуцна.
Иргэдийн санал хүсэлт хүлээж авах, бүртгэх, хариу өгөх зэрэг ажиллагааг компанийн Иргэдийн
гомдол барагдуулах, санал хүсэлт шийдвэрлэх журмын дагуу зохицуулна.

5.7

Иргэдийн гомдол барагдуулах, санал хүсэлт шийдвэрлэх үйл явц

“Оюу толгой” компани Иргэдийн гомдол барагдуулах, санал хүсэлт шийдвэрлэх журмыг 2011 оны 3
дугаар сараас эхлэн Рио Тинто группийн ОННХТ Гомдол барагдуулах, маргаан шийдвэрлэх
стандартын дагуу хэрэгжүүлж байна. Тус журмыг бизнесийн орчинд гарсан өөрчлөлт, Рио Тинто
группийн ОННХТ-ний гүйцэтгэлийн шинэ стандартыг тусгах үүднээс хэд хэдэн удаа шинэчилсэн.
Одоо мөрдөж буй журмын гол гол хэсгүүдийг доор авч үзье.
Гомдол, маргаан, зарга гэж юу вэ?
Гомдол гэж бизнесийн үйл ажиллагаа, ажил олгогч болон гэрээт байгууллагын харьцааны улмаас
аливаа хэлбэрийн хохирол амссан хувь хүн, бүлэг, байгууллагаас гаргасан мэдэгдлийг хэлнэ.
Маргаан гэж аль нэг талын гомдлыг нөгөө тал хүлээн зөвшөөрөөгүйн улмаас талуудын хооронд үүсэх
зөрчлийг хэлнэ.
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Зарга гэж гуравдагч талын оролцоо буюу шүүхийн/арбитрын шийдвэр шаардах хэмжээнд хүрсэн
гомдол, маргааныг хэлнэ. Зарга нь тодорхой хугацаанд шийдэгдээгүй, ихэнх тохиолдолд нэгээс илүү
хувь хүн, гэр бүл оролцсон маргаанд хамаарна.
Гомдол барагдуулах үйл явцын хүрээнд иргэн, бүлэг, байгууллагаас гаргасан гомдлуудыг ангилах
шаардлага гардаг. Гомдлын төрлийг гомдол гаргагч өөрөө тодорхойлж эсвэл ОТ ангилж болох ба
дараах зүйлстэй холбоотойгоор ангилна. Үүнд:


шашны болон соёлын өвийн дурсгалт газар



нүүлгэн шилжүүлэлт/эдийн засгийн нөхөн олговор



хүний эрх



ажилд авах журам



ажилтан/гэрээт байгууллага/нийлүүлэгчийн зан харьцаа



байгаль орчин



иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал



хандив



хамгаалалтын ажилтан



хэд хэд асуудлаар гаргасан гомдол



бусад.

Ангилал тус бүрийг дотор нь дахин ангилж, ангиллын дэлгэрэнгүй тайлбарыг журамд тодорхой зааж
өгсөн. Гомдол, түүний ангиллыг Гомдлын маягт, Гомдлын бүртгэлд бүртгэнэ.
Хүмүүс гомдол, санал, маргааныг хэрхэн гаргах вэ? Механизм нь юу вэ/ямар механизмтай
вэ? Байршил нь хаана байх вэ?
Үндсэн болон гэрээт ажилтнууд гомдол/зарга мэдүүлэх хүмүүсийг Орон нутгийн харилцааны багийн
зохих ажилтанд хандах талаар чиглэл өгөх ёстой бөгөөд энэ талаар сургалтын явцад тодорхой
заадаг. Иргэд, байгууллагууд Гомдлын маягт, үйл явцын схемийг (Хавсралт F) Ханбогд, Даланзадгад
дахь оффисоос авч болно. ОТ компани Гомдол барагдуулах журмыг танилцуулсан төрөл бүрийн
мэдээ материал бэлдэж гаргадаг. Гомдлын маягтыг засаг захиргааны холбогдох байгууллагуудад
тараан байрлуулсан байдаг.
Орон нутгийн харилцааны хэлтэс компанийн Гомдол, маргаан, зарга шийдвэрлэх журмыг орон нутагт
туршиж үзсэний дараа, албан ёсоор хэрэгжүүлж байгаагаас гадна орон нутгийн холбогдох талуудад
Гомдлын маягтыг хэрхэн бөглөж, компанид өгөх талаар сургалт зохион байгуулсан.
ОТ гомдол гаргасан талын аливаа санал гомдлыг сумын төв дэх оффисоороо дамжуулж эсхүл орон
нутаг дах холбогдох оффисынхоо утсаар шууд хүлээж авдаг.
Хүмүүс журамтай хэрхэн танилцах боломжтой вэ? ОТ журмыг хэрхэн танилцуулдаг вэ?
Компани орон нутгийн иргэд, бусад оролцогч талуудад зориулж Гомдол барагдуулах журмаа энгийн,
ойлгомжтой хэлбэрээр тайлбарлаж, танилцуулж байдаг. 2011 оны 3 дугаар сард холбогдох сумдад
зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдрөөр гомдлын маягт, гомдол шийдвэрлэх үйл явцын
схемийг харуулсан нэг хуудас зурагт хуудсыг анх удаа оролцогчдод танилцуулж тарааснаас хойш
төрөл бүрийн мэдээ мэдээлэл бүхий материалыг Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төв,
Даланзадгад, Манлай сумдын Орон нутгийн харилцааны хэлтсүүдээр дамжуулж тараах буюу
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иргэдэд нээлттэй байлгаж байна. Түншлэгч сумдын улирал тутмын багийн хурал, Гурван талт
зөвлөлийн хурал, олон нийтийн бусад хурал уулзалт дээр журмыг тайлбарлан таниулж байна.
Гомдол гаргах журмыг танилцуулсан зурагт хуудас, нугалбарууд Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн
төв, Даланзадгад суман дахь компанийн оффисын гаднах мэдээллийн самбар, Манлай, Баян-Овоо
сумдын захиргааны байранд бий.
Компанид журмын хэрэгжилтийг хэн хариуцах вэ? Гомдол, маргаан, заргыг хэрхэн шийдэх
вэ?
Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер гомдол барагдуулах журмын хэрэгжилтийг
хариуцах ба Орон нутгийн харилцааны ахлах ажилтан тусалж дэмжинэ. Шаардлагатай бол
холбогдох хэлтсүүд асуудал шийдэхэд оролцоно. Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд (ОНХА)
гомдол хүлээж авах, хариу өгөх ажиллагааг зохицуулах зэрэг журамтай холбоотой өдөр тутмын үйл
ажиллагааг хариуцан явуулна. ОТ-н холбогдох Менежер байгаль орчин, зураг төсөл, барилга зэрэг
техникийн чиглэлтэй холбоотой гомдлыг шийдвэрлэхэд идэвхтэй оролцож, шийдвэрлэхэд туслах
үүрэгтэй. Бүх гүйцэтгэгч, холбогдох нийлүүлэгч Гомдол барагдуулах журмыг дагаж мөрдөн,
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. ОНХА гомдол гаргагчтай холбогдож, гомдлыг түүний сэтгэлд хүрсэн
хэмжээнд шийдвэрлэнэ.
Олон нийтийн гомдлыг шийдвэрлэх, таслан зогсооход гомдол барагдуулах журмыг ашиглана.
Компани орон нутгийн холбогдох талуудын санал хүсэлтийг сонсож, улмаар томоохон асуудал үүсэх
буюу гомдол, маргаан даамжрахаас сэргийлэх бодлого баримтална.
Гомдол барагдуулах журам нь дор дурдсан зургаан үе шатын дагуу хэрэгжинэ. Үүнд:


1 дүгээр үе шат – Гомдол хүлээж авах: ОНХА гомдлыг хүлээж аван, баримтжуулж, бүртгэж
ангилна. Хүлээн авсан гомдлын маягтуудыг Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан
менежерт долоо хоног тутам хүргүүлнэ.



2 дугаар үе шат – Анхан шатны үнэлгээ хийх: ОНХА ирсэн гомдлуудад анхан шатны үнэлгээ
хийж, журамд заасны дагуу гомдлын түвшнийг тогтооно.



3 дугаар үе шат – Хариу өгөх: Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер гомдол
хүлээж аваад гомдол гаргагчид бичгээр хариу өгөх ба ингэхдээ тухайн гомдлыг хүлээж авсан
тухай болон шийдэх алхмууд, хугацаа зэргийг тусгана. Гомдол хүлээж авснаас хойш ажлын
долоо (7) хоногт багтан энэхүү хариуг өгнө.



4 дүгээр үе шат – Судалж шийдэх: Энэ шатанд гомдлын суурь шалтгааныг судалж, ижил
төрлийн гомдол дахин гарахаас сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулна. Судалгаа хийх арга зүй,
судалгаанд оролцох шаардлагатай багийн гишүүдийг тодорхойлно. Гомдолтой холбогдох
судалгааг тухайн гомдлыг орон нутгийн хэлэлцүүлгийн мэдээллийн санд бүртгэж авсан өдөр
эхлүүлэх ба судалгааг эхлүүлснээс хойш нэг (1) сарын хугацаанд багтаан Осол зөрчил, түүнийг
залруулах арга хэмжээний тайлан гаргана. Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер
маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, бодит эсхүл болзошгүй зөрчлийг шийдвэрлэх
үүрэгтэй. Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер зөвлөмж боловсруулах, ижил
төрлийн гомдол дахин гаргахгүйн тулд Осол зөрчлийн мэдээлэл, судалгааны журмыг
баримтална.



5 дугаар үе шат – Хаах: Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер гомдол
шийдвэрлэгдсэнийг баталгаажуулж гомдол гаргагчаас гарын үсэг авна.



6 дугаар үе шат – Гомдлын мөрөөр авах арга хэмжээ: ОНХА гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал
гомдол гаргагчийн сэтгэлд нийцэж байгаа эсэхийг магадалж, шийдэгдээгүй үлдсэн буюу гарын
үсэг зураагүй асуудал байвал нэмэлт судалгаа хийн, цаашид авах нэмэлт арга хэмжээг
тодорхойлно.
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Эдгээр үе шат болгонд ямар ямар арга хэмжээ авах шаардлагатайг болон үе шат болгоныг ямар хүн
хариуцан гүйцэтгэхийг гомдол барагдуулах журамд дэлгэрэнгүй тайлбарласан.
Санал гомдолд хариу өгөх хугацаа
Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер гомдол хүлээн авснаас хойш ажлын долоо (7)
хоногт багтаан гомдол гаргагчид бичгээр хариу өгөх ба ингэхдээ тухайн гомдлыг хүлээж авсан тухай
болон шийдэх алхмууд, хугацаа зэргийг тусгана. Гомдолтой холбогдох судалгааг тухайн гомдлыг
орон нутгийн хэлэлцүүлгийн мэдээллийн санд бүртгэж авсан өдөр эхлүүлэх ба судалгааг
эхлүүлснээс хойш нэг (1) сарын хугацаанд багтаан Осол зөрчил, түүнийг залруулах арга хэмжээний
тайлан гаргана.
Гомдол гаргагч шийдлийг хангалтгүй гэж үзвэл яах вэ?
Гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал гомдол гаргагчийн сэтгэлд нийцэхгүй байвал Орон нутгийн
харилцааны ерөнхий менежер дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:


Гомдол гаргагчтай утсаар/захидлаар холбогдож, эсвэл биечлэн уулзаж, сэтгэл хангалуун бус
байгаагийн шалтгааныг тодруулна.



Компанийн гол ажилтнууд, гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн ажилтнуудаас гомдол
шийдвэрлэх үйл явцыг хэрхэн мөрдөж ажилласан талаарх үнэлгээ дүгнэлтийг нь асууж лавлана.



Гомдол гаргагч өөрийнх нь мэдүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэсэн байдалд сэтгэл дундуур байвал
тухайн гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр хөндлөнгийн Зуучлагч байгууллагад хандана. Асуудал
шийдэгдэхгүй хэвээр үлдвэл арбитрт хандана.

Дахин үнэлгээ хийсний дараа гомдол шийдвэрлэгдэхгүй хэвээр үлдсэн бол Орон нутгийн
харилцааны хэлтсийн Ерөнхий менежер гомдол гаргагчтай тохиролцож, дараа нь ямар арга хэмжээ
авахыг тодорхойлохын тулд гомдол гаргагчтай холбоотой байна.
Гомдол, маргаан, заргын талаар олон нийтэд хэрхэн мэдээлэх вэ?
Хүлээн авсан гомдол, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар сар тутмын Орон нутгийн мэдээллийн
товхимол дээр нийтэлнэ.
ОУСК-ын Эрх зүйн хяналт, зөвлөгөө, омбудсманы газар (ЭЗХЗОГ) ба гомдол шийдвэрлэх
ЭЗХЗОГ-ын омбудсман төслийн талбайн орчимд оршин суудаг малчдаас ОТ компанийн эсрэг
гаргасан гомдлыг шалгаж байгаа. 2013 оны нэгдүгээр улиралд ЭЗХЗОГ-ын төлөөлөгчид гомдол
гаргагч малчид, ОТ-н төлөөлөл, гомдол гаргахад оролцоогүй малчдын төлөөлөлтэй уулзалт зохион
байгуулсан. Малчид “Оюу толгой” ХХК-ийн одоо баримталж буй харилцаа холбоо, хамтын
ажиллагааны арга барилд сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж байв.
Дээр дурдсанчлан “Оюу толгой” ХХК төслийн бүтээн байгуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагааны
нөлөөлөлд шууд болон шууд бусаар өртсөн малчдыг Төслийн үндсэн сонирхлын бүлэг хэмээн
хүлээн зөвшөөрдөг. ЭЗХЗОГ-т малчдаас уламжилсан санал хүсэлтийг компани хамтын ажиллагааны
арга барилаа эргэн харах боломж гэж үзэн, шаардлагатай хэмжээнд засаж сайжруулах арга хэмжээ
авсан. Компани эдгээр санал хүсэлтийг дараа дараагийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулахдаа
тодорхой нөлөө үзүүлэх хэмжээнд тусган авч ашиглахыг зорьж байна.
2015 онд ЭЗХЗОГ-ын үйл явц дараагийн шатанд шилжсэнээр 6 дугаар сард талууд хамтран Гурван
талт зөвлөл (ГТЗ) байгуулсан. Тус зөвлөл хоёр сар тутам хуралдаж байгаа ба гомдол барагдуулахад
чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. 2016 онд ГТЗ Ханбогд сумын
малчин өрхүүдийн нийгэм, эдийн засгийн байдал, Ундай голын голдирол өөрчилсний улмаас үүссэн
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нөлөөллийн 2-р шатны судалгааг хийлгэхээр Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн багтай (ОТМШБ)
гэрээ байгуулсан. ОТМШБ 2016 оны 9-р сард судалгааг хийж дуусгана.

6.

УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ

ОТ нь өнөөдрийг хүртэл оролцогч талуудтай хамтран ажилласан хөтөлбөрийн үнэлгээ дүгнэлт
дээрээ тулгуурлан Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
(Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө) боловсруулсан. Уг төлөвлөгөө нь зорилтот бүлгүүд, тэдний онцлогт
тохирсон хамтын ажиллагааны арга хэмжээг тодорхойлно.
Доорх 5-р хүснэгтэд 2019-2020 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн харуулав.
Компани, орон нутаг, энэхүү ОТХАТ-нд тодорхойлсон холбогдох бусад талуудын хэрэгцээ
шаардлагыг хангаж, хүчин төгөлдөр байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд бүтээн байгуулалтын
эцсийн шат, ашиглалтын үйл ажиллагааны үед 6 сар тутамд тус Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
тогтмол үнэлж дүгнэнэ. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Орон нутгийн харилцааны ерөнхий менежер
хариуцах ба оролцогч талуудтай харилцах асуудал хариуцсан холбогдох менежерүүд биелэлтийг
хангана.
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5-р хүснэгт: Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах 2019-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№

ОТХАТ
1

ОТХАТ
2

Зорилтот
бүлэг

Зорилго

Эдийн засгийн
нөхөн олговорт
хамрагдсан
өрхүүд

Нөлөөлөлд өртсөн
өрхүүдэд нөхөн төлбөр
олгох, амьжиргааг нь
сайжруулах

Биет нүүлгэн
шилжүүлэлт
болон эдийн
засгийн
нөлөөлөлд
өртсөн өрхүүд

Нөхөн олговор болон
бусад тусламжууд
зохих ёсоор эздэдээ
хүрсэн, үр дүнтэй
байгаа эсэхийг
нягтлахын тулд нүүн
шилжсэн өрхүүд дээр
судалгаа хийх

Үйл ажиллагаа/Аргачлал


Харилцаагаа хэвээр хадгалах, түүнчлэн нөхөн олговор
олгох, мэдлэг боловсрол дээшлүүлэх багц ажлуудыг
хэрэгжүүлэхээр айл, өрхүүдээр зочлох



Малчдын
амьжиргааг
дээшлүүлэх
багц
үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн тогтмол уулзалт,
семинар, сургалт.
Хэрэгжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (OT-10PLN-0006-E) тусгасан.


Амьжиргаа сайжруулах явц, болзошгүй хүндрэл
бэрхшээлийг хянахын тулд айл өрхүүдээр орж
танилцах, шалгах

Хуваарь буюу
давтамж

Хариуцсан
тал

Шаардлага гарах
бүрд
айлуудаар
орж уулзах
Шаардлагатай үед
тогтмол хуралдах

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Жил тутам

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс



Нүүн шилжсэн өрхүүдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа
авах
Нүүн шилжсэн өрхүүдэд аудит хийх; Хөтөлбөрийг
ерөнхийд нь дүгнэх;Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-нд (OT-10PLN-0006-E) тусгасан.
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№

Зорилтот
бүлэг
Ханбогд сумын
малчин өрхүүд

ОТХАТ
3

Ханбогд сумын
малчин өрхүүд
ОТХАТ
4

Сумын нийт
иргэд8

ОТХАТ
6.

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Зорилго

Хувилбар
2.1

Хуваарь буюу
давтамж

Үйл ажиллагаа/Аргачлал

Орон нутгийн малчдыг
хамруулсан Хамтын
оролцоотой байгаль
орчны хяналт
шинжилгээний
(ХОБОХШ) хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх



“Мөнх ногоон галба” ТББ-аар дамжуулан байгаль
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг малчин
өрхтэй хамтарч хэрэгжүүлэх.



Үр дүнг бүртгэж тэмдэглэн, сар тутмын мэдээллийн
хуудсанд тусгаж, Мөнх ногоон галба ТББ-аар
дамжуулан орон нутагт түгээх



ХОБОХШ хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар малчидтай
жил тутам уулзалт зохион байгуулах.

Ханбогд сумын
малчдад бэлчээрт
үзүүлэх болзошгүй
сөрөг нөлөөлөлд нөхөн
олговор олгох арга
замыг тодорхойлох



Газар тариалангийн бизнес эрхлэх санаачилгыг
дэмжих, хэрэгжүүлэх чиглэлээр Хөгжлийн шийдэл
ТББ-тай хамтран ажиллах.



Шаардлагатай үед малчдын хоршооллын хуралд
оролцох

Төслийн нөлөөлөлд
өртсөн хүмүүст
төсөлтэй холбоотой
гомдол барагдуулах
журамтай танилцах
боломж олгох



Гомдол барагдуулах, санал хүсэлт хүлээн авч
шийдвэрлэх журмын талаар энгийн, ойлгомжтой
мэдээллийн хуудас тараах



Журмыг
ашиглах
талаар
сурталчилгаа явуулах.



Олон нийтийн газруудад гомдол гаргах маягтуудыг
бэлэн байлгах

Гомдол, маргаан,
зарга шийдвэрлэх
журам

иргэдэд

Орон
нутгийн
“Мөнх
ногоон
галба”
ТББ-тай
долоо
хоног
тутмын хурал хийх

Хариуцсан
тал
Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс
ЭМААБО-ны
хэлтэс

Хөгжлийн шийдэл
ТББ-аар
дамжуулан
малчидтай сар
бүр уулзах.

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Шаардлагатай
үед

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

сургалт

Ханбогд, Баян-овоо, Манлай, Даланзадгад сумдын нийт иргэд гэдэгт баг, сумын засаг дарга нар, орон нутгийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүд, ТББ-ууд, ОНБ-ууд гэх
мэт шаардлагатай тохиолдолд хэлэлцүүлэг хийх боломжтой орон нутгийн аливаа хэсгийг хамарна.
8
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Журмын хэрэгжилт
Гомдол, маргаан,
зарга шийдвэрлэх
журам
Хяналт шинжилгээний
арга хэмжээ – орон
нутгийн иргэдийн
оролцоог хангах



Орон нутгийн иргэдэд зориулж Гомдол барагдуулах,
санал хүсэлт шийдвэрлэх журмын заалтуудыг
хэрэгжүүлэх.



Гомдол, саналын тоог бүртгэхийн тулд “Оюу толгой”
ХХК орон нутгийн иргэдийн гомдол, саналын
бүртгэл/мэдээллийн
санг
сар
тутам,
мөн
шаардлагатай тохиолдолд тухай бүрд нь хянаж
шалгана. Үүнд дараах багтана:
o Шийдвэрлэгдээгүй буй гомдол, төсөл хэрэгжиж
эхэлснээс хойш шийдвэрлэгдээгүй байгаа нийт
гомдол (графикаар үзүүлэх);
o Тухайн сард ирсэн, шийдвэрлэгдээгүй байгаа
гомдол;
o Тухайн сард ирсэн гомдол, төсөл эхэлснээс хойш
хүлээж
авсан
нийт
гомдол
(графикаар
танилцуулах);
o Тухайн сард хаагдсан;
o Гомдлын төрлөөр.



Орон нутгийн харилцааны баг орон нутгийн иргэдийн
гомдол, маргаан, заргыг (гомдлын төрөл, шийдэл,
гарсан үр дүн) хэрхэн барагдуулж байгаа талаар орон
нутагт тогтмол мэдээлнэ.



Гомдол барагдуулах, санал хүсэлт шийдвэрлэх
журамд хоёр жил тутам хяналт, үнэлгээ хийлгэнэ.

Хувилбар
2.1

Хуваарь буюу
давтамж
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Хуваарь буюу
давтамж

Хариуцсан
тал

Ханбогд сумын
иргэд

ОТ компани болон
Ханбогд сумын
иргэдийн хооронд
цаашид үүсэж
болзошгүй асуудлыг
шийдэх шийдлүүд



ГТЗ-ийн хэлэлцүүлгээр дамжуулж иргэдийн дунд
гарсан зөрчлийг шийдэх, зохицуулахад дэмжлэг
үзүүлэх.

Хоёр сар тутам

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Түншлэгч сумд

Төслийн талаар
шинэчилсэн мэдээлэл
тогтмол түгээж, санал
хүсэлт авах



Ханбогд сумын дөрвөн баг тус бүрд болох багийн
хуралд оролцох. ОТ-той холбоотой саналыг бүртгэн
авч, дараагийн хурал дээр явцын талаар тайлагнах

Шаардлагатай үед

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс



Түншлэгч сумдад жил бүр нээлттэй хаалганы өдөр
зохион байгуулах



Түншлэгч сумын олон нийтэд Орон нутгийн
мэдээллийн товхимлыг сар бүр хүргэх/түгээх.



Төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг туршихдаа
семинар, зорилтот бүлгийн ярилцлага, багийн хурал
зэргийг ашиглах

Жил бүр

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс



Төлөвлөгөөг баримтжуулах, тараах материал ашиглах
зэргээр орон нутагт мэдээллийг өргөн цар хүрээнд
түгээх

ОТХАТ
7

ОТХАТ
8

Ханбогд сумын
иргэд

ОТХАТ
9

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

ОТ уурхайн үйл
ажиллагаатай
холбоотойгоор үүсэж,
орон нутагт нөлөөлж
болзошгүй онцгой
байдлын талаарх
(тухайлбал: Хаягдал
хадгалах байгууламж)
ойлголт мэдлэгийг
дээшлүүлж, онцгой
байдлын үед хэрхэн
ажиллах талаар орон
нутгийн иргэдийг
бэлтгэх

Хуудас 61 / 35
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
№

ОТХАТ
10

ОТХАТ
11

ОТХАТ
12

Зорилтот
бүлэг

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Зорилго

Хувилбар
2.1

Хуваарь буюу
давтамж

Үйл ажиллагаа/Аргачлал

Түншлэгч сумдын
өндөр настнуудад
хүндэтгэл үзүүлж,
найрсаг харилцаа бий
болгох



Ахмадын өдрөөр болон бусад тохиромжтой үед
ахмадуудыг
төслийн
талбайгаар
аялуулах,
танилцуулга хийх



Цагаан сар тэмдэглэхэд оролцох/ивээн тэтгэх



ОТ-оос тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад
үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах.

Нөлөөлөлд
өртсөн
малчдын
дундах,
Түншлэгч
сумдын эмзэг
бүлгийн хүмүүс

Эмзэг бүлгийн хүмүүс
төслийн үр шимээс
хүртэх арга замыг олж
тодорхойлох



Эмзэг бүлгийн хүмүүсийг нэмж тодруулах, тэдний
хэрэгцээг тодорхойлохын тулд эмзэг бүлгийн иргэд,
орон нутгийн удирдлагуудтай уулзаж, ярилцах



Сумын засаг дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн
хэлтэстэй хамтарч эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулсан
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх



Улаан загалмай нийгэмлэгээр дамжуулан дахин
ашиглагдах зүйлсийг эмзэг өрхүүдэд хандивлах.

Түншлэгч сумд

Оролцогч талуудтай
харилцах, хамтран
ажиллах хөтөлбөрийн
тухай мэдээллийг
нөлөөлөлд өртсөн
орон нутагт түгээх
Төслийн үйл
ажиллагааны талаарх
шинэчилсэн
мэдээллээр нөлөөлөлд
өртсөн орон нутгийг
тогтмол хангах



Ханбогд сумын хөгжил, ОТ компани дахь ажил
эрхлэлт, орон нутгийн худалдан авалт, ХОБОХШ,
залуучуудын хөгжил, иргэдийн эрүүл мэнд, Хөгжлийг
дэмжих сангийн төсөл хөтөлбөр зэрэг асуудлаар
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах



Орон нутгийн сонин, тойм мэдээ, мэдээллийн хуудас,
тараах материал гэх зэргийг бэлтгэж, тараах



Дэлгэрэнгүйг Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн
төлөвлөгөө (OT-10-PLN-0007-E), Иргэдийн эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнөөс
(OT-10-PLN-0001-E) харна уу.

Түншлэгч
сумдын өндөр
настнууд

Жил бүр
Жил бүр

Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

хүндэтгэл
Жил бүр

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Шаардлагатай үед

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс
ЭМААБО-ы
хэлтэс

Хуудас 61 / 36
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас авна уу.
Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

Хариуцсан
тал

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
№

Зорилтот
бүлэг

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Зорилго

Үйл ажиллагаа/Аргачлал


Төсөлтэй холбоотой
байгаль орчин, соёл,
аюулгүй ажиллагааны
чухал асуудлуудаар
орон нутгийн иргэдийн
ойлголт мэдлэгийг
дээшлүүлэх,
боловсрол олгох





ОТХАТ
13

ОТХАТ
13

Зам дагуух айл
өрх (Ханбогд,
Манлай, ЦогтЦэций, Чойр)

Үндсэн болон
гэрээт
ажилтнууд

Хувилбар
2.1

Хуваарь буюу
давтамж

Хариуцсан
тал

Төслийн аюулд өртөж болзошгүй талаар аюулгүй
ажиллагааны мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд,
ялангуяа барилгын талбай, тоног төхөөрөмжийн
ойролцоо амьдарч байгаа малчдад өгөх;
Малчид, залуучууд, өндөр эрсдэлтэй бүлгүүдэд
БЗДХ/ХДХВ-ийн
халдварын
талаар
сургалт
сурталчилгаа хийх;
Бусад халдварт өвчин, БЗДХ, эрүүл амьдралын хэв
маяг зэрэг сэдвээр орон нутгийн удирдлага, бусад
талуудтай хамтарч сургалт сурталчилгаа хийх
Соёлын биет өв, тэдгээрийг хамгаалах талаар мэдлэг
олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх



Дэлгэрэнгүйг
Соёлын
өвийн
менежментийн
төлөвлөгөө (OT-10- PLN-0002-E), Иргэдийн эрүүл
мэнд,
аюулгүй
ажиллагааны
менежментийн
төлөвлөгөөнөөс (OT-10-PLN-0001-E) харна уу.

Замын хөдөлгөөний
аюулгүй ажиллагааны
нөлөөллөөс хэрхэн
сэргийлэх талаар
иргэдийн ойлголт
мэдлэгийг дээшлүүлэх,
боловсрол олгох



Иргэд, малчин өрх, өндөр настнууд, хүүхдэд голлон
анхаарсан замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын
мэдээлэл түгээх
Замын хөдөлгөөний болзошгүй осолтой холбоотой
Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээг боловсруулж,
орон нутагтай хамтран хэрэгжүүлэх.
Гэнэтийн ослын үед ГОХҮБ, түргэн тусламжийн эмч
илгээж, хариу арга хэмжээ авах.love you mom

Шаардлагатай үед

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс
ЭМААБО-ы
хэлтэс

Ажилтнууд болон
зочдод үйл
ажиллагааны соёлын
талаар мэдлэг олгох,



Бүх Төслийн талбай/оффисууд дах ОТ-н ажилтнууд,
гүйцэтгэгчдэд орон нутгийн харилцаа, соёлын өвийн
танилцуулах сургалтыг тасралтгүй явуулах. Нийгмийн
эсрэг, хууль бус зан үйлийг хориглох, газар

Шаардлагатай үед

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс




Хуудас 61 / 37
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
№

Зорилтот
бүлэг

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Зорилго

Үйл ажиллагаа/Аргачлал

орон нутгийн өмнө
хүлээх үүргийг нь
таниулах

Хувилбар
2.1

Хуваарь буюу
давтамж

Хариуцсан
тал

хөндөлтийг бууруулах, соёлын өвийг хамгаалахад
тавигдах шаардлагыг тусгах.

Хэвлэл мэдээллийн
байгууллагуудад
төслийн гол
мэдээллийг түгээх



ОТХАТ
15

Орон
нутгийн/бүсийн
хэвлэл
мэдээллийн
байгууллага

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй
хамтран ажиллах (ТВ, хэвлэл), тогтмол мэдээллээр
хангах;

Шаардлагатай бол
төслийн
гол
тэмдэглэлт
үйл
явдлын үеэр

Мэдээлэл
харилцааны
хэлтэс

Дотоодын сонирхсон
талуудыг төслийн
талаар мэдээлэл авах,
гол асуудлуудаар
зөвлөгөө авах
боломжоор хангах



Тухайлсан асуудал/боломжуудын талаар гол
бүлгүүдтэй тогтмол уулзаж ярилцах

Шаардлагатай үед

ОТХАТ
16

Орон нутгийн
болон үндэсний
хэмжээний
олон нийтийн,
төрийн бус
байгууллагууд



Төслийн тайланг тогтмол гаргаж, цахим хуудсан дахь
мэдээлэл шинэчлэх

Мэдээлэл
харилцааны
хэлтэс
Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Local and
Төв, орон
нутгийн засаг
захиргаа

Төв, орон нутгийн
захиргааг Төслийн үйл
ажиллагааны талаарх
мэдээллээр хангах



ХБ сумын хөгжил, орон нутгийн ажлын байр, орон
нутгийн худалдан авалтын талаар хоёр сар тутам
уулзалт хийх

Шаардлагатай үед



Орон нутгийн дэмжлэг, түншлэл хариуцсан менежер
орон нутгийн удирдлагатай сар бүр уулзалт хийх



ОТ-н удирдлага орон нутгийн удирдлагатай
(Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал) жил бүр уулзах
Khural) annually

Мэдээлэл
харилцааны
хэлтэс
Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс



Холбогдох төрийн байгууллагууд, яамдтай тогтмол
зөвлөгөөн хийж, шинэчилсэн мэдээллээр хангах

ОТХАТ
17

Хуудас 61 / 38
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
№

ОТХАТ
18

ОТХАТ
19

ОТХАТ
20

Зорилтот
бүлэг

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Зорилго

Үйл ажиллагаа/Аргачлал

Хувилбар
2.1

Хуваарь буюу
давтамж

Хариуцсан
тал

Олон улсын
оролцогч
талууд

Олон улсын оролцогч
талуудыг төслийн
талаарх гол
мэдээллээр хангах



Цахим хуудсанд (ОТ, Рио Тинто компанийн) төслийн
шинэчилсэн мэдээлэл, гол бичиг баримтуудыг тогтмол
байршуулах

Шаардлагатай үед

Мэдээлэл
харилцааны
хэлтэс
Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Түншлэгч сумд
(эмэгтэйчүүдий
н төлөөллийг
хангалттай
оруулах)

Тодорхойлсон
оролцогч талууд,
нөлөөлөлд өртсөн
иргэд, эмэгтэйчүүдтэй
хийх хэлэлцүүлэгтэй
холбоотой үүргээ
хэрэгжүүлэх

Барилга угсралтын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны
явцад сум, багийн төвд нээлттэй хаалганы өдөр зохиох,
мэдээллийн самбар ажиллуулах, айл өрхөөр зочлох,
төслийн талбайн аялал, зорилтот бүлгийн ярилцлага
зохиох зэргээр орон нутгийн харилцааны үйл ажиллагааны
хүрээнд хийх тогтмол хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх.
Протокол хөтлөх.
Гурван талт зөвлөл, малчдын хоршоод, Харилцааны
хороо, Залуучуудын хөгжлийн бүлэг зэрэг бүлгүүдтэй хийх
хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх.
Протокол хөтлөх.

Шаардлагатай үед

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Түншлэгч сумд,
Өмнөговь аймаг

Хамтын ажиллагааны
гэрээ хэрэгжүүлэх,
“Говийн оюу” хөгжлийг
дэмжих санг
ажиллуулах

Нийгмийн дэд бүтэц, орон нутгийн эдийн засгийн оролцоог
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
замаар Өмнөговь аймаг болон Түншлэгч сумдын иргэдийн
амьжиргаа, чадавхыг дээшлүүлэх

Байнга

Орон нутгийн
харилцааны
хэлтэс

# Олон нийттэй харилцах хэлтэс олон нийтийн болон төрийн бус байгууллагууд, засгийн газрын оролцогч талуудтай холбоотой хамтын ажиллагаа, оролцооны ажлуудын
хуваарийг хөтөлдөг.

Хуудас 61 / 39
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
7.

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

7.1

Удирдлагын төлөвлөгөөг хянаж, шинэчлэх

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг хоёр жил тутам эргэн харж, “Оюу толгой” компанийн үйл
ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага, хувьсан өөрчлөгдөх нөхцөл байдлаас шалтгаалсан
шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тусгаж шинэчилнэ. Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг хариуцдаг Орон нутгийн харилцаа хариуцсан ерөнхий менежер тус удирдлагын
төлөвлөгөөнд засвар оруулах үүрэг хүлээнэ.
Үйл ажиллагааны журмуудад томоохон өөрчлөлт орвол тус удирдлагын төлөвлөгөөнд “шаардлагын
дагуу” өөрчлөлтийг тусган шинэчилнэ.
Энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөөнд оруулсан бүх өөрчлөлтийг ОТ порталд оруулж, ОТ-н бүх ажилтанд
энэхүү Удирдлагын төлөвлөгөөний хамгийн сүүлийн хувилбарыг танилцуулна.

8.

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

8.1

Хяналт шинжилгээний шаардлага

Ашиглалтын үйл ажиллагааны шатанд төслийн стандартуудын хэрэгжилтийг үнэлэхэд ашиглах
хяналт шинжилгээний аргуудыг (Төслийн стандартууд: 4-р хэсэгт тайлбарласан болно. Project
Standards) are described in this section.
Хяналт шинжилгээгээр Төслийн стандартын зөрчил илэрвэл зөрчлийг шалгаж, засаж залруулах арга
хэмжээ авна (ОТ ЭМААБОУТ-ний Зөрчил, арга хэмжээний тухай 14-р хэсгийг үзнэ үү).

8.2

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт
ОТ компани нь төсөлтэй холбоотой Оролцогч талуудын харилцаа, хамтын ажиллагааг тасралтгүй
үнэлж байхыг зорьдог. Орон нутгийн иргэдийг татан оролцуулах үйл ажиллагааны Гүйцэтгэлийн
үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) 6-р хүснэгтэд тайлбарласан. Олон нийттэй харилцах хэлтэс бусад
үндсэн оролцогч талуудтай холбоотой зорилго, зорилт, үзүүлэлтийг хариуцан ажилладаг.
6-р хүснэгт: Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд – Орон нутгийн иргэдийн оролцоо

Дугаар

ГҮҮ

Зорилго

Хяналт шинжилгээний арга
хэмжээ

ОТГҮҮ1

Орон нутгийн иргэдээс
ирсэн гомдлын тоо

Жил
жилээр
бууруулах

ОТГҮҮ2

Сарын дотор
шийдвэрлэсэн гомдлын
тоо

90%-д хүргэх

ОТГҮҮ3

Орон нутгийн иргэдээс
ирсэн эерэг санал
сэтгэгдлийн тоо

75% нь
хүсэлт

эерэг

тоог

Гомдлын бүртгэл/мэдээллийн
сан
Гомдлын бүртгэл/мэдээллийн
сан

санал

Санал
хүсэлтийн
бүртгэл/мэдээллийн сан
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
Дугаар

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

ГҮҮ

Зорилго

Хувилбар
2.1

Хяналт шинжилгээний арга
хэмжээ
Орон нутгийн судалгаа

ОТГҮҮ4

Үйл ажиллагаанд
оролцсон орон нутгийн
иргэдийн тоо

Төлөвлөсөн
ажиллагааг
хэрэгжүүлэх

хамтын
100%

Санал
хүсэлтийн
бүртгэл/мэдээллийн сан

ОТГҮҮ5

Орон нутагт чиглэсэн
хамтын ажиллагааны тоо

Төлөвлөсөн
ажиллагааг
хэрэгжүүлэх

хамтын
100%

Санал
хүсэлтийн
бүртгэл/мэдээллийн сан

ОТГҮҮ6

Эмзэг бүлгийн өрхүүдэд
чиглэсэн хамтын
ажиллагааны тоо

Төлөвлөсөн
ажиллагааг
хэрэгжүүлэх

хамтын
100%

Санал
хүсэлтийн
бүртгэл/мэдээллийн сан

ОТГҮҮ7

Хамтын ажиллагааны
бүртгэл

Үйл
ажиллагааны
бүртгэл,
тэмдэглэлийг
100% хөтлөх

Санал
хүсэлтийн
бүртгэл/мэдээллийн
сан,
бүртгэл тэмдэглэл

ОТГҮҮ8

Гомдол, санал хүсэлт
шийдвэрлэх журмын
хэрэгжилтийн талаар
орон нутгийн иргэдэд
мэдээлэх

Гомдол шийдвэрлэсэн үр
дүнгийн тайланг 100%бүртгэх.

Тайлан

ОТГҮҮ9

Гомдол, санал хүсэлт
шийдвэрлэх журмын
хэрэгжилтэд аудит
хийлгэх

Хоёр жил тутам аудит
хийх

Аудитын тайлан

8.3

Хяналт шинжилгээний гол үйл ажиллагаа

Төслийн стандартын хэрэгжилтийг хангах орон нутгийн оролцоонд чиглэсэн хяналтын арга хэмжээг
7-р хүснэгтэд үзүүлэв. Холбогдох багууд Засгийн газар, төрийн бус байгууллага, олон нийт гэх зэрэг
бусад талуудын оролцоог хангах хяналтын арга хэмжээг хариуцдаг. Хяналт шинжилгээгээр Төслийн
стандартыг зөрчсөн үйлдэл илэрвэл магадлан шалгаж, засаж залруулах арга хэмжээ авна
(дэлгэрэнгүй мэдээллийг БОНМТ-ний нэгдсэн тогтолцоо OT-10-PLN-0003-E-с харна уу).
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Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
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Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

7-р хүснэгт: Хяналт шинжилгээний аргачлалууд – Орон нутгийн иргэдийн оролцоо

№
ОТХАТх01

Сэдэв/Хүчин зүйл
Орон
иргэдийн
гомдол

нутгийн
санал

Аргачлал

Хариуцсан
тал

Хаагдсан, шийдвэрлэгдээгүй байгаа санал хүсэлт, гомдлын
бүртгэл/мэдээллийн санг нягталж (хамгийн багадаа сард нэг удаа,
эсвэл тухай бүрд) дараах үзүүлэлтүүдийг тогтооно. Үүнд:

ОТ Орон
нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Сар бүр

ОТ Орон
нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Сар бүр



Тухайн сард ирсэн, шийдвэрлэгдээгүй байгаа гомдол, санал
хүсэлтийн тоо;



Тухайн сард ирсэн санал, гомдол, төсөл эхэлснээс (графикаар
үзүүлэх) хойш ирсэн санал, гомдол;



Тухайн сард шийдвэрлэгдсэн гомдлын тоо;



Гомдлын төрөл.

Давтамж

Байршил
Ханбогд сум
(шаардлагатай
бол
бусад
сумд)

Орон нутгийн харилцааны баг орон нутгаас ирсэн санал, гомдлыг
хэрхэн барагдуулсан талаар орон нутгийг мэдээллээр (санал,
гомдлын төрөл, тэдгээрийг хэрхэн шийдсэн, гарсан үр дүн зэргийг
багтаасан) хангана.
Гомдол барагдуулах, санал хүсэлт шийдвэрлэх
хэрэгжилтэд хоёр жил тутам аудит хийнэ.

ОТХАТх02

ОТ-н
салбар
оффист ирэх иргэд

журмын

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ-н оффист ирсэн зочдыг
бүртгэх ба сар тутмын хэлтсийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгана.
Зочдын тоо, төрөл, ирсэн шалтгааныг тэмдэглэж авах.
Зорилтот бүлгүүдээс ирсэн эерэг, сөрөг саналуудын тоо
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ОТ-н
оффис

бүх

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01
№

Сэдэв/Хүчин зүйл

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

Аргачлал

Хариуцсан
тал

Давтамж

Байршил

ОТХАТх03

Орон нутгийн
хамтын ажиллагаа

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд орон нутгийн албан болон
албан бус хамтын ажиллагааг Оролцогч талуудын удирдлагын
системд бүртгэнэ. Үүнд хороод, ажлын хэсгүүдтэй хамтарч хийсэн
ажлууд багтана. Хэлтсийн сарын гүйцэтгэлийн тайланд нэгтгэн
оруулна.

ОТ Орон
нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Сар бүр

Орон
нутгийн/бүсийн
иргэдийн
хэлэлцүүлгийн
арга хэмжээ

ОТХАТх04

Мэдээлэл,
материал тараах

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд бэлдэж, тараасан ухуулах
хуудас, танилцуулах хуудас, сонин зэргийг төрөл, байршлаар нь
ялган бүртгэж, Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа хариуцсан
мэргэжилтэнд хуваарийн дагуу тайлагнана.

ОТ Орон
нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Улирал бүр

Зорилтот
сум

бүх

ОТХАТх05

Орон нутгийн
хандлага

Төслийн талаарх орон нутгийн иргэдийн ойлголт, хандлага,
санааг нь зовоосон асуудлыг шинжлэх судалгаа хийнэ.

ОТ Орон
нутгийн
харилцааны
хэлтэс

2 жил тутам

Зорилтот
сум

бүх

ОТХАТх06

Орон нутагт эргэн
мэдээлэх

Орон нутгийн харилцааны баг Орон нутаг, оролцогч талуудын
хамтын ажиллагааны бүртгэл, мэдээллийн сан бий болгож, олон
нийтийн уулзалт хурлын тэмдэглэл хөтөлж орон нутагт эргэж
мэдээлэх ажилд хяналт тавина.

ОТ Орон
нутгийн
харилцааны
хэлтэс

Улирал бүр

Зорилтот
сум

бүх
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

9.

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

СУРГАЛТ

9.1

Тойм

Бүх шаардлагатай сургалтуудыг баримжаа олгох сургалтын (ерөнхий мэдлэг олгох) бүрдэл хэсэг
болгон оруулах ба шаардлагатай бол ажлын байрны сургалт явуулна.

9.2

Чиг баримжаа олгох сургалт

ОТ-н үндсэн болон гэрээт байгууллагын ажилчид олон соёлын нэгдмэл харилцаанд орох шаардлага
гардаг ба чиг баримжаа олгох стандарт сургалтын хөтөлбөрт хүний эрхийн сэдэв багтдаг. Энэхүү
сургалт нь ОТ-н төслийн талбай дээр ажиллаж байгаа Монгол, гадаад ажилчдын соёлын ялгаа, үзэл
бодлыг ойлгож, хүндэтгэн, багаар үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж, түүнчлэн орон нутгийн иргэдийн
дунд биеэ зохистой авч явахад зориулагдсан.

9.3

Ажлын байрны сургалт

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд, орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлж байгаа үйл
ажиллагаанд гар бие оролцдог, хянадаг ОТ-н бусад ажилтан, ахлах ажилтан, гэрээт ажилчид орон
нутгийн оролцоо, хамтын ажиллагаа, Гомдол барагдуулах, санал хүсэлт шийдвэрлэх журмыг
хэрэгжүүлэх сургалтад хамрагдана.

9.4

Бусад сургалтын шаардлагууд

Шаардлагатай үед орон нутаг, талуудын оролцоо, хамтын ажиллагаанд татагдан ордог гол
ажилтнуудад тусгай нэмэлт сургалт явуулна.

10. АУДИТ, ТАЙЛАГНАЛ
10.1 Дотоод аудит
Энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд жил бүр дотоод хяналт, аудит хийнэ.
Эдгээр хяналт шалгалтын явцад илрүүлсэн аливаа осол зөрчлийг Байгаль орчны (БОНУТ) нэгдсэн
тогтолцооны баримт бичгийн 14-р элементийн дагуу мэдээлнэ/бүртгэнэ.
Байгаль орчны (БОНУТ) нэгдсэн тогтолцооны баримт бичгийн 16-р элементийн дагуу хэрэгжилтэд
жилийн дотоодын аудитын хөтөлбөрөөр хяналт хийнэ.

10.2 Гэрээт байгууллагын аудит
Гэрээт байгууллага ОТ-той гэрээ байгуулахын өмнө аудит хийлгэх ба үүнээс хойш Гэрээт
байгууллагын удирдлагын тогтолцоонд зааснаар жил бүр шалгуулна.

10.3 Гадаад аудит
Энэ төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Рио Тинто группийн аудит, чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөр,
олон нийтэд нээлттэй нийтэлдэг Төслийн зээлдүүлэгчдийн хугацаат аудитаар үнэлж, тайлагнана.
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ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

10.4 Гүйцэтгэлийн тайлан
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн аудитын үр дүнг ОТ-н Гүйцэтгэх хороонд танилцуулна.

11. БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Файлын нэр

OT-10-PLN-0008-M-Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө

Тодорхойлолт

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө

Эхийг зохиогч

Орон нутгийн харилцааны баг

Үүсгэсэн огноо
Баталсан албан
тушаалтан
Баталсан огноо
Өөрчлөлтийг бүртгэх
дугаар

2013.09.01

Эрсдэлийн
зэрэглэл
Дунд

Ш.Байгалмаа, Орон нутгийн харилцааны ерөнхий менежер
2013.09.01
#

Үнэлгээ хийсэн
огноо
2013.09.01

Үнэлгээ хийсэн
тушаалтан
Орон нутгийн
харилцааны баг

албан

Хянах хугацаа
2 жил

Хувилба
р

Хянан
засварласан
огноо

Зохиогч

1.0

2013.09.01

Орон нутгийн
харилцааны баг

1.1

2013.11.23

Л.Мөнхцацрал

1.2

2015.06.26

Г.Сугар
Махоний Д”Алтерио
Осорпүрэвийн
Цэрэннадмид

Ш.Байгалмаа, Орон
нутгийн харилцааны
ерөнхий менежер

2.0

2016.12.20

Г.Сугар

Ш.Байгалмаа, Орон
нутгийн харилцааны
ерөнхий менежер

2.1

2019.08.30

Сүхрагчаагийн
Дорждэрэм

Баталсан
Ш.Байгалмаа, Орон
нутгийн харилцааны
ерөнхий менежер
Ш.Байгалмаа, Орон
нутгийн харилцааны
ерөнхий менежер

Гончигжанцангийн
Сугар, Ахлах менежер

Дараагийн
огноо
2021.01.26

Хянан
тэмдэглэл

хянах

засварласан

Баталсан.
Баримт бичгийн
дугаарлалтыг засаж, баримт
бичгийг хянав.
Өөрчлөлтийн менежмент #?
Өөрчлөлтийн мэдэгдэл #?
Хугацаат хяналт
Хамтын ажиллагааны
гэрээнд заасан үүрэг
хариуцлага, удирдлагын
хяналт, ГҮҮ, хяналт
шинжилгээний
аргачлалуудын засварыг
оруулсан.
Хугацаат хяналт
Хамтын ажиллагааны
гэрээнд заасан үүрэг
хариуцлага, удирдлагын
хяналт, ГҮҮ, хяналт
шинжилгээний
аргачлалуудын засварыг
оруулсан.
Хугацаат хяналт
Хамтын ажиллагааны
гэрээнд заасан үүрэг
хариуцлага, удирдлагын
хяналт, ГҮҮ, хяналт
шинжилгээний
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Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1
аргачлалуудын засварыг
оруулсан.

12. ХАВСРАЛТ
А ХАВСРАЛТ: ҮНДСЭН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
Нөлөөлөлд өртсөн малчид
Доорх А1- хүснэгтэд нөлөөлөлд шууд өртсөн малчдын нэгдсэн мэдээллийг харуулав. Малчид гэдгийг
нэг газраа амьдардаг “өрх” (малчин өрх) гэсэн утгаар ойлгоно. Хүснэгт нь 2004 онд байгуулсан
гэрээний дагуу 2005 он гэхэд бүрэн нүүн шилжсэн 10 өрхийн мэдээллийг харуулсан (Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө OT-10-PLN-0006-г харна уу). Хүснэгтэд үзүүлснээр
нөлөөлөлд шууд өртсөн нийт 94 өрх байна.
Хүснэгт A1: Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн ерөнхий мэдээлэл
Нөлөөллийн
хүчин зүйс

Биет нүүлгэн
шилжүүлэлтэд хамрагдсан

Эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн буюу
төслийн үйл ажиллагааны* улмаас
хүндрэл учирсан

Уурхайн талбай
(Уурхайн тусгай
зөвшөөрлийн
талбай,
хориотой бүс)

10 өрх (61 хүнтэй 16 малчин
айл)
уурхайн
тусгай
зөвшөөрлийн
талбайд
өвөлжөө нь байршиж байсны
улмаас 2005 онд нүүн
шилжсэн13

Байхгүй

Нисэх буудлын
талбай

Байхгүй

Нисэх буудлаас 5 км-ийн зайд өвөлжөөтэй 7
өрх зуны бэлчээрийн талбайнхаа хагасыг
ашиглах боломжоо алдана.
Нисэх буудлаас 5-11 км-ийн зайд өвөлждөг
15 өрх зуны бэлчээрт гарах боломж нь бага
зэрэг хумигдана.

ОТ-оос
Гашуунсухайт
хүрэх замын
зурвас

Байхгүй

ОТ-Гашуунсухайт чиглэлийн замын хоёр
талаар 500 м зайд өвөлжөөтэй 4 өрхийн
бэлчээр хуваагдах ба зам барилгын ажлын
улмаас нөлөөлөлд өртөнө.
ОТ-Гашуунсухайт чиглэлийн замын хоёр
талаар 500 м - 6.5 км зайд өвөлждөг 15
өрхийн нүүдлийн зам, мал маллагааны
уламжлал
нь
зам
барилгын
болон
ашиглалтын үйл ажиллагааны улмаас
тасалдана.

Гүний хоолойн
ус хангамжийн
шугам хоолой,
Хятадаас

Байхгүй

Ус хангамжийн 1-р шатны шугам хоолой,
цахилгаан дамжуулах шугамын хоёр талд тус
тус 1 км зайд, 2-р шатны шугам хоолойн хоёр
талд тус тус 3 км зайд өвөлжөөтэй 12 өрхийн
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Биет нүүлгэн
шилжүүлэлтэд хамрагдсан

цахилгаан
дамжуулах
шугам

Хувилбар
2.1

Эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн буюу
төслийн үйл ажиллагааны* улмаас
хүндрэл учирсан
бэлчээр усны шугамын сувгаар түр
хугацаанд хуваагдах ба барилгын ажлаас
шалтгаалан нүүдлийн зам, мал маллагааны
уламжлал нь тасалдана.
Ус хангамжийн 1-р шатны шугам хоолой,
цахилгаан дамжуулах шугамын хоёр талд 12 км зайд, 2-р шатны шугам хоолойн хоёр
талд тус тус 3-7 км зайд өвөлжөөтэй 11
өрхийн нүүдлийн зам, мал маллагааны
уламжлал нь барилга угсралтын ажлын
улмаас тасалдана.

Ханбогд сумын
Зуны бэлчээр

Байхгүй

Ханбогд сумын нийт малчин өрхийн (399 өрх
байгаа гэж тооцоолсон) бэлчээрийн хүрэлцээ
муудаж болзошгүй.

Бусад
(нөлөөллийн
бүх бүс)

Байхгүй

Цагаан хадны хүнд даацын авто машины
зогсоолын*
хуримтлагдах
нөлөөллийн
улмаас нөлөөллийн бүсэд байсан 4 өрх
(гаднаас ирж суурьшсан өвөлжөөний эзэд)
айл нүүн шилжсэн.
Сумын төвд суурьшдаг боловч дээр дурдсан
нөлөөллийн бүсийн аль нэгэнд өвөлжөөтэй
21 өрхийн (гаднаас ирж суурьшсан
өвөлжөөний эзэд) өвөлжөөгөө ашиглах
боломж хязгаарлагдах ба хэрвээ барилга
угсралтын үед өвөлжөөндөө байвал байнгын
тоосжилт, дуу чимээний нөлөөнд өртөнө.

Нийт

10 өрх

89 өрх

Эх сурвалж: Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн тоог Орон нутгийн харилцааны баг 2011 оны 5 дугаар сард
гаргасан. Ус хангамжийн шугам хоолой, цахилгааны дамжуулах шугамын дагуух өрхүүдийг нөлөөлөлд
адилхан өртсөн гэж үзсэн.
Өрх = малчин өрх; Тайлбар: Ангиллын дугаар нь Эрхийн матрицад (Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, Бүлэг D15:) заасан дугаар юм. Resettlement Action Plan).
Энэ ангилалд багт бүх өрх эдийн засгийн нөлөөлөлд өртөөгүй боловч төслийн үйл ажиллагааны нөлөөллөөр
хүндрэл амссан гэж үзэн, тухайн нөлөөлөл нь түр хугацаанд учирсан байлаа ч нөхөн олговор авах эрхтэй гэж
үзсэн байна.
** Ус ашиглах боломж нь хаагдсан буюу хязгаарлагдсанаас болж нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийг бусад гэсэн
ангилалд оруулсан тул нийт тоонд давхар тооцоогүй болно.

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд
Доорх хүснэгтэд Ханбогд суманд төлөөлөгчтэй бөгөөд ОТ төслийн хувьд нэгдмэл тусгай сонирхол
бүхий засаг захиргааны гол байгууллагуудыг харуулав.
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Хувилбар
2.1

А2-р хүснэгт: Эрх бүхий байгууллага, газрууд: Аймаг, сумын хэмжээнд

Эрх бүхий/удирдах байгууллага

Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа

Засаг дарга, засаг даргын орлогч

Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, татвар, ашигт малтмал
ашигласны төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил,
Даланзадгадын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн

Засаг даргын тамгын газар

Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, татвар, ашигт малтмал
ашигласны төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил,
Даланзадгадын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн

Өмнөговь аймгийн нутгийн зөвлөл

Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, татвар, ашигт малтмал
ашигласны төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил

Өмнөговь аймгийн газрын алба

Бэлчээрийн менежмент, биологийн олон янз байдлын
менежмент

Байгаль орчны хэлтэс

Байгаль орчны менежмент,
сэргийлэх, зөвшөөрөл

Хил хамгаалах алба

Хилийн хамгаалалт, гаалийн асуудал, тээвэр

Цагдаа

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, гэмт хэрэг, зөрчил,
ажилтнуудын орон нутгийн дунд биеэ авч явах байдал

Эрүүл мэндийн хэлтэс

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тухай ойлголт,
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

Хөдөө аж ахуйн хэлтэс

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, бэлчээрийн талбайн
нөлөөлөл

Хөдөлмөр,
хэлтэс

нийгмийн

халамжийн

бохирдлоос

урьдчилан

Орон нутгийн ажил эрхлэлт, нөхцөл, эмзэг бүлгийн хүмүүс

Замын засвар арчлалтын алба

Замын барилга, замын нөхцөл, хэрэглээ

Нийгмийн бодлого зохицуулалтын
хэлтэс

Орон нутгийн болон бүсийн ажил эрхлэлт, эмзэг бүлгийн
хүмүүс, эдийн засгийн хөгжил

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газар (байгаль орчны байцаагч нар)

Байгаль орчны менежмент,
сэргийлэх, зөвшөөрөл

Татварын хэлтэс

Бүсийн татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр

Авто тээврийн төв

Тээвэрлэлтийн
ажиллагаа

Цагдаагийн газрын дарга

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, гэмт хэрэг, зөрчил,
ажилтнуудын орон нутгийн дунд биеэ авч явах байдал

зам,

бохирдлоос

замын

хөдөлгөөний

урьдчилан

аюулгүй
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Эрх бүхий/удирдах байгууллага

Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа

Сумдын засаг захиргаа

Сумын дэд бүтцийн хөгжил, хүн амын орох/гарах урсгал,
ажил эрхлэлт, эдийн засгийн хөгжил

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Сумын дэд бүтцийн хөгжил, хүн амын орох/гарах урсгал,
ажил эрхлэлт, эдийн засгийн хөгжил

Багийн засаг дарга

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, ажил эрхлэлт, орон
нутгийн хөгжил

Газрын даамлууд/Газрын алба

Газар хөндөх зөвшөөрөл, журмууд, бэлчээр, биологийн
олон янз байдлын менежмент

Татварын
газар

Орон нутгийн татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр

байцаагчид/Татварын

Засгийн газрын байгууллагууд
Монгол Улсын Засгийн газар нь төслийн хөрөнгө оруулагч түнш бөгөөд зөвшөөрөл олгох гол
байгууллагуудын нэг юм. Засгийн газрын оролцогч талуудад зөвшөөрөл олгох, батлах, хяналт
шинжилгээ хийх үүрэгтэй яамд орно. ОТ компани нь Засгийн газар, ялангуяа байгаль орчин ногоон
хөгжил, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр, уул уурхай, эрчим хүч, зам тээвэр, санхүү
хариуцсан гол яамдын газар хэлтсүүдтэй төсөл, төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн асуудлаар
харилцаатай ажилладаг. Төслийн үйл ажиллагаанд оролцдог бүсийн засаг захиргааны
байгууллагууд нь гол яамдын шууд удирдлагад ажилладаг агентлагууд байна. ОТ төсөлтэй
холбоотой, засгийн газрыг төлөөлсөн өөр бусад байгууллагууд ч байна.
ОТ компанийн Засгийн газартай харилцах баг нь засгийн газрын гол байгууллагуудтай харилцаа
холбоотой ажиллах, тэдгээрийг төслийн мэдээллээр тогтмол хангаж байх үүрэгтэй. Доорх хүснэгтэд
төслийн үйл ажиллагаанд оролцдог гол яамд, агентлагуудын жагсаалтыг харуулав.
Хүснэгт A3: Засгийн газрын агентлаг, яамд: Үндэсний /бүсийн түвшинд
Эрх бүхий/удирдах байгууллага

Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа

Сангийн яам

Уурхайн татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр,
орлогын болон бусад татвар, гаалийн татвар,
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

Хууль зүйн яам

ОТ-н барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй байдал

Гадаадын иргэн, харьяатын алба

Гаднын ажилтнуудын визийн асуудал

Хил хамгаалах ерөнхий газар

Хил хамгаалал, гаалийн асуудал, Гашуунсухайтын
боомт, ОТ-н байгууламжуудын аюулгүй байдал
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Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас
авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

Эрх бүхий/удирдах байгууллага

Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, усны
зөвшөөрөл, биологийн олон янз байдал, байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө

Зам, тээврийн яам

ОТ-Гашуунсухайт чиглэлийн замын сайжруулалт,
засвар үйлчилгээ, бусад замын сайжруулалт,
үйлчилгээ, төслийн тээврийн үйлчилгээ

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн
газар

Газар ашиглах гэрээнүүд, Ханбогд сумын төвийн
газар ашиглалтын төлөвлөгөө, газрын татвар, бусад
газар ашиглалтын зөвшөөрлүүд, ашиглах эрх

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

Шаардлагатай
олон
төрлийн
холбогдох үзлэг шалгалтууд

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

Түр болон байнгын нисэх
ашиглалтын үйл ажиллагаа

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

5 жилийн сургалтын стратеги, төлөвлөгөө, жил бүр
3300 Монгол ажилчдыг элсүүлэн сургах, 5 жилийн
хугацаанд дотоодын их сургуульд суралцагч 150-230
оюутанд тэтгэлэг олгох, шинээр мэргэжлийн сургалт,
үйлдвэрлэлийн 2 төв байгуулах, одоо байгаа
мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 5 төвд дэмжлэг
үзүүлэх;

Хөдөлмөрийн яам

Гаднын ажилчдын тоо, квот, ажиллах хүчний тоонд
дотоод ажилчдын эзлэх хувь, гадаад/дотоод
ажилчдын харьцаа, хөдөлмөрийн болон ажлын
нөхцөл



Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар



Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн
газар

буудлын

Хөдөлмөрийн болон
нийгмийн даатгал

Уул уурхайн яам

Татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр,
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, хайгуул, нөөцийн
үнэлгээ

Ашигт малтмалын газар

нөхцөл,

барилга,

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын
яам



ажлын

зөвшөөрлүүд,

ажилчдын

Эрчим хүчний яам

ОТ төслийн Монгол дахь эрчим хүчний эх үүсвэр,
дизель цахилгаан үүсгүүр, эрчим хүч үйлдвэрлэх
зөвшөөрөл, техник эдийн засгийн үндэслэл

Эрүүл мэндийн яам

Аймаг, сумын эрүүл мэндийн дэмжлэг/үйлчилгээ:
төслийн улмаас ирэх хүн амын шилжилт
хөдөлгөөнөөс эрүүл мэндийн үйлчилгээ, тоног
төхөөрөмж, байгууламжуудын ачааллыг ихэсгэсэн

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам

Соёлын өвийн хамгаалал

Хуудас 61 / 50
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас
авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

Эрх бүхий/удирдах байгууллага

Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа

Өмнөговийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл

Өмнийн говийн бүсийн хөгжил, шилжилт хөдөлгөөний
улмаас эрүүл мэнд, боловсрол, зам тээвэр, нийтийн
аж ахуйн байгууламж/үйлчилгээнд ирэх ачаалал гэх
мэт ОТ төслийн улмаас өсөн нэмэгдэж байгаа
ачаалал, Өмнөговь аймгийн иргэдийн хөдөлмөр
эрхлэлт

Үндэсний болон олон улсын ТББ, хандивлагч, бусад байгууллагууд
Хүснэгт A4: Үндэсний болон олон улсын ТББ, хандивлагч, бусад байгууллагуудын товч
мэдээлэл
Байгууллагын чиглэл

Нэр

Салбарын холбоод

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци
Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
Монголын бизнесийн зөвлөл

Байгаль орчин, нийгмийн ТББ

Говь санаачилга
Монголын уул уурхайн ассоциаци
Монголын урлагийн зөвлөл
Зориг сан
Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг
Дэлхийн зэрлэг амьтдыг хамгаалах сан
Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
Ногоон алт бэлчээрийн экосистемийн удирдлагын
хөтөлбөр
Хүмүүний амьдрах орчин (Habitat for Humanity)
Хүн төвтэй байгаль хамгаалал (ХТБХ) санаачилга
Нээлттэй нийгэм хүрээлэн
Монголын хөгжлийн судалгааны төв
Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо
Хариуцлагатай уул уурхай санаачилга

Хуудас 61 / 51
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас
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Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Байгууллагын чиглэл

Хувилбар
2.1

Нэр
Хүүхэд хамгаалал (Save the Children)

Эрүүл мэндийн байгууллага/ТББ

Глобал сангийн ДОХ-той тэмцэх төсөл
Эрүүл мэндийн бодлогыг дэмжих сан
Мари Стопс Интэрнэшнл (МСИ)
Улаан загалмай, Улаан хавирган сар нийгэмлэг
Дэлхийн өсөлт Монголын төсөл
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)
Дэлхийн зөн

Жижиг бизнесийн хөгжил

Хөгжлийн шийдэл
Хоршооллын хөгжлийн агентлаг

Хүний эрхийн бүлгүүд

Хүний эрх, хөгжлийн сан

Хандивлагч
байгууллага/хөгжлийн банк

ИХБ (Италийн хөгжлийн байгууллага)
Азийн сан
Азийн хөгжлийн банк (АХБ)
Канадын сан
Олон улсын хөгжлийн газар (ОУХГ, Англи)
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ)
Канадын экспортын хөгжлийн агентлаг (КЭХА)
Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
(ГТХАН)
Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг
(ЖАЙКА)
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авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Байгууллагын чиглэл

Хувилбар
2.1

Нэр
Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг
(СОУХАА)
Нордикийн хөгжлийн сан
Швейцарын олон улсын хөгжил, хамтын ажиллагааны
агентлаг
АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг
Дэлхийн банк
Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан
АНУ, Хөдөө аж ахуйн яам

Зөвлөх бүлгүүд

OT-н хяналт
Монголын байгаль орчин, иргэний зөвлөл
Иргэний нийгмийн зөвлөл
Иргэдийн холбоо
“Хил хязгааргүй тал”

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын
агентлагууд

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
НҮБ-ын
Боловсрол,
байгууллага

шинжлэх

ухаан,

соёлын

НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага

Хуудас 61 / 53
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас
авна уу.
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Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

В ХАВСРАЛТ: ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АРГА, АРГА ХЭРЭГСЭЛ, АРГАЧЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Оролцогч талуудыг тодорхойлох, хамтын ажиллагааны тактик боловсруулах
Оролцогч талуудыг тодорхойлсны дараа тэдгээрийн сонирхлын чиглэлийг ойлгож мэдэн, хамтын ажиллагааны тохиромжтой тактикийг тодорхойлно.
1. ОТХАТ-ний зорилтыг биелүүлэхийн тулд “сайтар удирдан зохицуулах шаардлагатай” гэсэн ангилалд орсон орон нутаг, оролцогч талуудтай
стратегийн хувьд хамтран ажиллах ба тэд орон нутаг, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэл байна.
2. “Сэтгэл хангалуун байлгах шаардлагатай” гэсэн ангилалд орсон орон нутаг, оролцогч талууд нь бусад талуудад хамгийн их нөлөөтэй.
3. “Мэдээлэлтэй байлгах шаардлагатай” гэсэн ангилалд орсон орон нутаг, оролцогч талуудтай сайтар хэлэлцэж, улирал бүрийн гол үйл ажиллагаанд
оролцуулж, цаашид “сайтар удирдан зохицуулах шаардлагатай” гэсэн ангилалд оруулахгүй байх нь зүйтэй.
4. “Сайтар удирдан зохицуулах шаардлагатай” ангилалд оруулахгүй байх үүднээс “Хамгийн бага хүчин зүтгэл шаардах” гэсэн ангилалд орсон орон
нутаг, оролцогч талуудад хамтын ажиллагааны тусгай арга барил ашиглана.
Хамтын ажиллагааны тактикийг тодорхойлсны дараа оролцогч талуудад зориулсан тусгай төлөвлөгөө, арга зам боловсруулах боломжтой болно.
Хүснэгт A1: Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах арга зам, тэдний санаа зовоосон асуудал, авах арга хэмжээ
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах арга зам, тэдний санаа зовоосон
асуудал, авах арга хэмжээ
Зорилтот
оролцогч тал
Сумын оршин
суугчид

Хамтран ажиллах
арга замын жишээ
Олон нийтийн арга
хэмжээ
Нээлттэй хаалганы
өдөр
Зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг

Оролцогч талуудын асуудал, санаа
зовоосон зүйлс
Төслийн тухай мэдээлэл хомс
Хот суурин газрын/сумын хөгжлийн талаар
өндөр хүлээлт бий болсон.
Орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлт,
худалдан авалтын боломж тооцоолж
байсанд хүрэхгүй байгаа

Асуудал, санаа зовоосон зүйлсийг авч үзэх арга хэмжээ
OT-н нээлттэй хаалганы өдөр/олон нийтийн уулзалт зохион байгуулах
Говь наадам, Наадам, Цагаан сар, Залуусын хөгжил, ХДХВ /ДОХ-ын өдөр зэрэг олон
нийтийн үйл ажиллагааг дэмжих, оролцох
Хамтын ажиллагааны гэрээ, Хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр тогтвортой хөгжлийн
төсөл, хөтөлбөр санаачлах, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, удирдахад орон нутгийн
иргэдэд боломж олгох
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OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах арга зам, тэдний санаа зовоосон
асуудал, авах арга хэмжээ
Зорилтот
оролцогч тал

Нөлөөлөлд шууд
өртсөн малчид

Хамтран ажиллах
арга замын жишээ

Оролцогч талуудын асуудал, санаа
зовоосон зүйлс

Асуудал, санаа зовоосон зүйлсийг авч үзэх арга хэмжээ

Ганцаарчилсан
уулзалт
Өрх айлаар
зочлох/очих
Аялал/хээрийн,
талбайд зочлох
Сэдэвчилсэн ухуулах
хуудас
Мэдээллийн товхимол
Сургалт
Иргэдийн санал
гомдлын бүртгэл
Багийн хурал

Төрийн үйлчилгээний ачаалал ихэссэн
ОТ-с усны нөөцөд үзүүлж болзошгүй
нөлөөллийн тухай ойлгож байгаа
Цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийн барилга
байгууламж муудсан

Орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд иргэдийн бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, орон
нутгийн захиргаа, бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Хамтын
ажиллагааны гэрээ, Хөгжлийг дэмжих сангийн үр шимийг түгээх
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, гомдол барагдуулах журам, ОТ-н хөлсөөр
ажиллуулах/ажилд авах бодлого, худалдан авалтын журмын талаар сургалт, мэдлэг
олгох.
ОТ-н тойм мэдээгээр улирал бүр мэдээлэл түгээх
Компани, компанийн БО-ны чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар тухай
бүр одоо хэрэглэж буй харилцаа холбооны аргууд ашиглан мэдээлэл түгээх
Ханбогд-ОТ сургуулийн түншлэлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Ханбогд суманд сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барихад Хамтын ажиллагааны гэрээ,
“Говийн оюу” ХДС-аас дэмжлэг үзүүлэх

Багийн хурал
Зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг
Ганцаарчилсан
уулзалт
Өрх айлаар
зочлох/очих
Нөхөн олговрын ажлын
хэсэг
Сэдэвчилсэн ухуулах
хуудас
Мэдээллийн товхимол
Бэлчээрт ашиглагчдын
бүлэг
Сургалт
Сургалт Иргэдийн
санал гомдлын
бүртгэл

Төслийн үйл ажиллагааны улмаас тоосжилт,
замын хөдөлгөөн, дуу чимээ, гэрэл
ихэссэн
Бэлчээр, усны хүртээмж багассан
Дэд бүтэц, үйлчилгээний салбар хөгжинө
гэсэн хүлээлт өндөр байгаа
Байгаль орчны доройтол
Хэт олон цооног
Ажил эрхлэх боломж тааруу
Нөхөн олговрын гэрээний сунгалт

Нөхөн олговрын гэрээ, амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх (эрхийн матриц)
Малчдын нөхөн олговрын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх (ажил олгох, бизнес хөгжүүлэх, сургалтын
тэтгэлэг олгох гэх мэт)
Нөхөн олговрын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийх
Хамтын оролцоотой ус, амьтан, бэлчээрийн хяналт шинжилгээний ажилд малчдыг
оролцуулах (үр дүнг хуваалцах зэргээр)
Газар хөндөх зөвшөөрөх, батлах үйл ажиллагаанд малчдыг оролцуулах.
Орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд иргэдийн бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, орон
нутгийн захиргаа, бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Хамтын
ажиллагааны гэрээ, Хөгжлийг дэмжих сангийн үр шимийг түгээх
Хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр тогтвортой хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр санаачлах,
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, удирдахад орон нутгийн иргэдэд боломж олгох
Малчид, ус, бэлчээртэй холбоотой аливаа асуудал, холбогдох бусад асуудлыг авч үзэн
шийдэх, тэдгээрийн талаар мэдээлэл хуваалцах, санал зөвлөмж гаргах, зохих түвшинд
мэдээлэх, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, ЭЗХЗОГ-т гаргасан гомдолтой холбоотой санал,
санаачилга, гомдол, зөвлөмж гаргах зэрэг зорилгоор Гурван талт зөвлөлийг ажиллуулах

Хуудас 61 / 55
Хэвлэгдсэн хувилбар нь хяналтаас гадуурх баримт бичиг болно Сүүлийн хувилбарыг Проспект хуудаснаас авна уу.
Хэвлэсэн огноо: 2020-03-19

Арилжааны ач холбогдолтой, бизнесийн нууц мэдээлэл

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр
болох огноо:
2013.09.01

Баримт бичгийн дугаар
OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
2.1

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах арга зам, тэдний санаа зовоосон
асуудал, авах арга хэмжээ
Зорилтот
оролцогч тал

Хамтран ажиллах
арга замын жишээ

Оролцогч талуудын асуудал, санаа
зовоосон зүйлс

Сэтгэл ханамжийн
судалгаа

Асуудал, санаа зовоосон зүйлсийг авч үзэх арга хэмжээ
Нөхөн олговрын гэрээний хэрэгжилтийг дуусгавар болгох өрхийн түвшний төлөвлөгөө
боловсруулж хэрэгжүүлэх
ОТ-н тойм мэдээгээр улирал бүр мэдээлэл түгээх
Компани, компанийн БО-ны чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар тухай
бүр одоо хэрэглэж буй харилцаа холбооны аргууд ашиглан мэдээлэл түгээх

Орон нутгийн
удирдлага

Багийн хурал
Тодорхой сэдэвтэй
хурал
Ганцаарчилсан
уулзалт
Орон нутгийн
зөвлөлдөх бүлэг
Бусад ажлын хэсэг
Мэдээллийн товхимол
Утсаар ярих
Төслийн талбайн
аялал
Орон нутгийн хөгжлийн
хэтийн төлөв
Хамтын ажиллагааны
гэрээ
Удирдах хорооны
улирал тутмын
хурал

Хот төлөвлөлтөд үзүүлэх дэмжлэг
удаашралтай байна
Орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлт,
худалдан авалтын боломж тооцоолж
байсанд хүрэхгүй байгаа
Сургалт дутагдалтай байгаа
Ундай голын усны түвшин багассан
Газрын менежмент тааруу байгаа
Гэрээт байгууллагуудын менежмент
Хатуу хог хаягдал нэмэгдсэн
Ирэх, явах шилжилт хөдөлгөөн

Хамтын ажиллагааны гэрээг хэрэгжүүлэх, Говийн оюу ХДС-гийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх.
Гурван талт зөвлөл (ГТЗ)-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх.
Бүх цуваа цооногийг битүүлэх, Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн судалгаа хийх
Орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд иргэдийн бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, орон
нутгийн захиргаа, бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Хамтын
ажиллагааны гэрээ, Хөгжлийг дэмжих сангийн үр шимийг түгээх
Түншлэгч сумд, Өмнөговь аймгийн бусад оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг
удирдлагаар хангах ОТ, Өмнөговь аймгийн хамтарсан Удирдах хороо байгуулах; эн
тэргүүнд авч үзэх шаардлагатай чиглэлүүд: шилжилт хөдөлгөөний менежмент, орон
нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлт, орон нутгийн худалдан авалт, нийгмийн үйлчилгээ, дэд
бүтцэд үзүүлэх дэмжлэг. Орон нутгийн удирдлагуудтай улирал тутам өргөтгөсөн хурал
хийдэг болох.
Хөгжлийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр тогтвортой хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр санаачлах,
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, удирдахад орон нутгийн удирдлагуудыг дэмжих.
ОТ-н тойм мэдээгээр улирал бүр мэдээлэл түгээх
Компани, компанийн БО-ны чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар тухай
бүр одоо хэрэглэж буй харилцаа холбооны аргууд ашиглан мэдээлэл түгээх

ТББ,
байгууллагууд

Нээлттэй хаалганы
өдөр
Зорилтот бүлгийн
семинар
Ганцаарчилсан
уулзалт
Утсаар ярих

Эцэг эх/хүүхдэд үзүүлэх дэмжлэг тааруу
(ОТ-д ажилладаг эцэг эхчүүд)
Ирэх, явах шилжилт хөдөлгөөн
Төрийн үйлчилгээний эрэлт ихэссэн
Бэлчээр, усны хүртээмж багассан
Орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлт,
худалдан авалтын боломж

Цэцэрлэг, сургуулийн өргөтгөлд дэмжлэг үзүүлэх, сургуулийн барилга байгууламжийг
сайжруулахад туслалцаа үзүүлэх
Эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулсан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх
Гурван талт зөвлөлийн хурлыг тогтмол хийх
Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилгын үйл ажиллагаанд оролцох
ОТ-н тойм мэдээгээр улирал бүр мэдээлэл түгээх
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Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах арга зам, тэдний санаа зовоосон
асуудал, авах арга хэмжээ
Зорилтот
оролцогч тал

Хамтран ажиллах
арга замын жишээ
Бусад (сумын оршин
суугчдын
хүсэлтийн дагуу)

Үндэсний/төвийн
засаг захиргаа

Оролцогч талуудын асуудал, санаа
зовоосон зүйлс
Гэрээт байгууллагуудын менежмент
Үүрэг даалгаврын биелэлт
Уламжлалт амьдралын хэв маяг алдагдаж
байна

Асуудал, санаа зовоосон зүйлсийг авч үзэх арга хэмжээ
Компани, компанийн БО-ны чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар тухай
бүр одоо хэрэглэж буй харилцаа холбооны аргууд ашиглан мэдээлэл түгээх
Ханбогд-ОТ сургуулийн түншлэлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Ханбогд суманд сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барихад Хамтын ажиллагааны гэрээ,
“Говийн оюу” ХДС-аас дэмжлэг үзүүлэх
ОТ-н дотоод оролцогч талуудын оролцоо, хамтын ажиллагааны арга ажиллагааг
сайжруулах

Олон нийтийн хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгсэл
Зорилтот бүлгийн
семинар
Ганцаарчилсан
уулзалт

Яамд, Хөгжлийн
агентлаг
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С ХАВСРАЛТ: БОННҮ-НИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, МЭДЭЭЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ
Төсөлд зориулан бэлтгэсэн БОННҮ-ний тайлантай холбоотойгоор компанийн зүгээс уг тайлангийн
А6-р бүлгийн дагуу хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, орон нутагт мэдээлэл түгээх ажлуудыг өргөн
хүрээнд хийж гүйцэтгэж байна. Орон нутагтай хэлэлцэх
Байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй нөлөөлөл, тэдгээрийг бууруулж, зохицуулахын тулд компаниас
авч хэрэгжүүлэх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар уг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй талууд
бүрэн ойлголттой буйг нягтлахын тулд БОННҮ, холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг түгээж,
нэгдсэн хэлэлцүүлэг явуулсан. Баримт бичгийг түгээж, хэлэлцүүлэг явуулснаар бусад оролцогч
талуудад уг баримттай танилцаж санал сэтгэгдлээ илэрхийлэн, компаниас хариулт авах боломж
олгосон юм.
Хэрэгжүүлсэн гол арга хэмжээнүүд нь:


БОННҮ, менежментийн төлөвлөгөөнүүд, техникийн бус тойм, баримтын товчоон зэргийг ОТ
өөрийн цахим хуудсандаа болон Өмнөговь дахь салбар оффисууд, олон нийтийн цуглардаг
газруудад, Улаанбаатар дахь ОТ мэдээллийн төвд байрлуулсан;



БОННҮ-ний баримт бичгийг түгээж буй байршлаас хамаараад Монгол, Англи хэл дээр
боловсруулсан;



Нөлөөллийг зохицуулах ОТ-н үүргүүд, БОННҮ-ний гол сэдэв/асуудлыг Монгол хэл дээр
боловсруулж орон нутагт тараасан. Баримтын товчооныг Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо,
Даланзадгад сумдын иргэдийн сонирхлыг татахуйц хэлбэрээр боловсруулж хэвлэсэн;



БОННҮ-ний шинэчлэгдсэн хувилбарыг хаанаас авч болох, БОННҮ-ний талаар санал сэтгэгдлээ
илэрхийлэх хугацаа, арга замыг тайлбарласан дүрс бичлэг, нугалбар, сонин бэлтгэж, зөвлөх
бүлэг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан танилцуулсан;



Орон нутгийн иргэд, орон нутаг, бүс нутаг, үндэсний хэмжээний эрх бүхий байгууллагуудыг
БОННҮ болон менежментийн төлөвлөгөөнүүдийн агуулга, нийгмийн болон байгаль орчны гол
нөлөөллүүд, тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээний талаарх хэлэлцүүлэгт татан оролцуулсан;



Цахим хуудсаар санал сэтгэгдлээ илгээх, төслийн нөлөөллийн бүсэд байрлах салбар оффисууд
дээр тавигдсан санал сэтгэгдлийн хуудас бөглөх, төлөвлөгөөт хэлэлцүүлгийн хүрээнд орон
нутгийн харилцааны ажилтнуудтай тогтмол харилцах зэргээр БОННҮ-ний талаар санал
сэтгэгдлээ илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлсэн;



Зээлдүүлэгч нар мэдээлэл түгээх бодлогынхоо дагуу ОТ төслийн талаарх мэдээлэл, ОТ-н цахим
хуудас руу чиглүүлэх холбоосыг оруулсан.

ОТ нь БОННҮ-г олон нийтэд танилцуулахын өмнө талуудын ашиг сонирхолд нийцсэн арга замыг
тодорхойлох зорилгоор төрийн болоод орон нутгийн эрх баригчидтай хамтран нарийвчилсан
төлөвлөгөө боловсруулсан.
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D ХАВСРАЛТ: ГОМДОЛ ГАРГАХ МАЯГТ, ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ДИАГРАММ
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OT-10-PLN-0008-E

Хувилбар
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D хавсралт: Гомдол гаргах маягт, гомдол барагдуулах үйл явцын диаграмм
Community Complaint & Feedback procedure flowchart V1
When

Who-accountability

How

OT social Performance
staffs

Email - Send the filled
form to Compliance
Advisor and Manager CAP
of Social Performance

Steps

Community Stakeholders raise/submit a complaint
& feedback

Obtain the information
from complainant as required

Receive the complaint and feedback and fill a
complaint & feedback form

24 hours

Step 1: Receive
complaint &
feedback, fill a form
and Registration

Send the filled form to Compliance Advisor and
Manager CAP of Social Performance

Compliant Advisor of
Social Performance

Record and register the received complaint &
feedback into consolidated datasheet

Conduct a meeting to assess the complaint and
feedback to determine significance
48 hours
Complaint (Class I & II) or Significant
Complaint (Class III & IV)

Yes

Acknowledgement

24 hours

Prepare a respond to the complaint & feedback close out

Using the HSE Risk Matrix
5 x 5 identify actual
consequence and
maximum reasonable
consequence

Compliant Advisor of
Social Performance

letter, phone call or a
copy of the complaint or
feedback form

Investigation officer/team
to cooperate/liaise with
Compliance Advisor and
Managers of Social
Performance

reviewing documents,
making phone calls,
visiting on-site, holding
meetings and discussions

Investigation team leader,
the department in charge
of the complaints or
feedback, CAPM of Social
Performance or
authorized officer/
representative cooperate/
liaise with Compliance
Advisor and Managers of
Social Performance

In writing – an official
company response letter

OT social Performance
staffs

In person - Specify
complainant’s satisfaction
and comment on
“outcomes” section of the
form

Refer to HSEC Incident Management process

No

Conduct the investigation to resolve the complaint

Compliance Advisor,
Managers of Social
Performance and relevant
area leaders

10 days

7 days

- Response deadline for complaints or
feedback pertaining to level 1, as
classified in the stage of preliminary
assessment – determine significance of
this procedure, shall be 1-14 business
days,
- Response deadline for complaints or
feedback pertaining to level 2 shall be
30 days
- Response deadline for complaints or
feedback pertaining to level 3 and 4
shall be 1-6 months

Deliver the hard copy of Company’s resolution to the
complainant
1-2 days
Specify the complainant satisfaction

Step 2: Preliminary
Assessment &
Acknowledgement

Step 3: Investigate &
resolve the complaint
& feedback

Step 4: Respond to
complainant and
close out process

Compliant Advisor of
Social Performance

Close out the
complaint & feedback

OT social Performance
staffs

Re-investigate and
review
Targeted 21
business days
Retake steps 2-4

Compliance Advisor,
Managers of Social
Performance and relevant
area leaders

Contact the complainant
and clarify the reasons
- take the opinions and
comment of OT key
personnel involved the
investigation etc

Step 5: Follow-up
measures after
unsatisfactory
complaint & feedback
resolution
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