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10

ГАЗАР АШИГЛАЛТ

10.1 ОРШИЛ
Оюу Толгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОННБҮ)-ий энэхүү
бүлэгт төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэх газар ашиглалт, газар ашиглалтын эрх, орон
нутгийн малчдын бэлчээр ашиглалт, усны нөөцийн талаар үндэсний, бүсийн (аймгийн) болон орон
нутгийн (сумын) хэмжээнд авч үзнэ. Малчдын ахуй амьдрал бэлчээр ба малаас хэрхэн
хамааралтай болох талаар энэхүү бүлэгт мөн өгүүлэх болно. Оюу Толгой төсөл нь цөөн хүн ам
тархан суурьшсан Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрладаг. Сумын газар нутаг голчлон
цөл ба цөлөрхөг хээрийн экосистемээс бүрдэх бөгөөд ой мод, булаг шанд, хот суурин газар нийт
1
нутгийн тун бага хэсгийг эзэлдэг.

10.2 АРГА ЗҮЙ
Мэдээллийн анхдагч эх сурвалж
Оюу Толгой нь аймаг, сумын газар ашиглалт ба бэлчээр ашиглалтын талаар өргөн хүрээтэй
судалгаануудыг хийж ирсэн бөгөөд Олон нийтийн харилцаа ба тогтвортой хөгжлийн хэлтсээс
хэрэгжүүлдэг төрөл бүрийн хөтөлбөрүүд болон Оюу Толгойн дэмжлэгтэйгээр иргэдийн
санаачилгаар хийгддэг хөтөлбөрүүдийн хүрээнд эдгээр мэдээллийг тогтмол шинэчилж байдаг. Оюу
Толгой төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгаануудаас дурдвал:


Оюу Толгой төслийн Байгальд орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
2
(БОНБНҮ), 3-р боть, Олборлолт ба боловсруулалт, Эко Трейд ХХК 2006 он. Эко Трейд
ХХК-ий 2003 оны 6-р сард хийсэн БОНБНҮ-ий хүрээнд Оюу Толгойн уурхайгаас 20 км-ийн
радиустай тойрогт байрлах айл өрхүүдийн хүн амын тооллогыг хийсэн. Тооллогыг айл
өрхүүдийн газар ашиглалт, газар ашиглах эрх ба өмч хөрөнгийн байдлыг (голчлон малын
тоо толгой) тогтоох зорилгоор хийсэн бөгөөд нийт 15 айл өрхийн 91 хүн судалгаанд
хамрагдсан байна. 2004-2005 онд 10 км-ийн радиустай тойрог бүхий Хориотой бүсээс
нүүлгэн суурьшуулсан 10 малчин гэр бүлээс Төслийн нүүлгэн суурьшуулалтын багцын
хүрээнд туслалцаа авах эрхийг тодорхойлох зорилгоор нэмэлт мэдээллүүдийг авчээ (Бүлэг
D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-г харна уу). Мөн түүнчлэн 2010
онд Оюу Толгойн нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийн талаар айл өрхүүдийн сэтгэл ханамж
болон нүүлгэн шилжүүлснээр тэдний амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлсөн талаарх нэмэлт
судалгааг хийсэн байна.



Оюу Толгой, Ханбогд сумын усны судалгаа (2007). Устай холбоотой орон нутгийн иргэдийн
сэтгэл зовниж буй асуудлуудыг тодорхойлж үнэлэх, мөн оролцоонд түшиглэсэн усны
менежментийн арга хэмжээг боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн болно.
Судалгааны хүрээнд худаг болон малын хашаа хорооны байршлын зургийг хийж, малын
тоо толгой, бусад холбогдох мэдээллийг цуглуулсан байна. Нийт 280 малчин өрхтэй
ярилцлага хийсэн ба эдгээрийн 58 айл өрхтэй өргөн хүрээний, шат дараалсан ярилцлага
хийсэн бол үлдсэн 222 айл өрхийг богино хэмжээний асуулгад хамруулжээ. Зорилтот
бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ)-т нийт 51 хүн хамрагдсан ба эдгээр нь Засаг даргын тамгын
газрын ажилтнууд, ус хэрэглэгчид, хувиараа бизнес эрхлэгчид болон төсвийн
байгууллагуудын төлөөлөл гэсэн 4 бүлгийн оролцогчид байв. Судалгааг Бодлого судлалын
төв удирдан явуулсан байна.



Ус ашиглалтын судалгаа, 2008 он. Гүний Хоолойн цооногийн талбайд амьдардаг малчдын
талаарх мэдээллийг цуглуулах зорилгоор Баян багт нэмэлт ус ашиглалтын судалгааг
хийсэн ба нийт 21 өрх хамрагдсан уг судалгаагаар малчдын уламжлалт ус ашиглалтын

1

Хөдөөгийн малчид гэдэг нь сумын газар нутгаар тархан суурьшсан, мал аж ахуй амьжиргааны эх үүсвэр нь
болдог, гэрт амьдардаг хүмүүсийг хэлнэ. Улирлын чанартай малчид гэдэг нь сумын төвд оршин суудаг ч мөн
мал аж ахуй эрхэлдэг иргэд юм. Тэд өвөлдөө өөр малчдаар малаа маллуулж, зундаа өөрсдөө хөдөө нутагт
нутагладаг. Зарим тохиолдолд улирлын шинжтэй малчид нь жилийн турш өөр малчдаар малаа маллуулдаг
байна.
2

Эко Трейд ХХК (2006), Оюу Толгой төсөл, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, 3-р
боть – Оюу Толгой төслийн олборлолт ба боловсруулалтын ажлын тайлан, 2006 оны 5-р сар.
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зохион байгуулалтын талаар зарим мэдээллийг авсан байна. Судалгааны үр дүнг Оюу
Толгойн ажилчид боловсруулж, байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглагдах тайланг
бэлтгэсэн. Малчдын усан хангамжийн талаарх байгаль орчны мэдээллийг цуглуулах, усны
чанарт хяналт шинжилгээ хийх, Оюу Толгой төслийн талбайн эргэн тойрны нутаг
дэвсгэрийн усны хүртээмжийг үнэлэх зорилгоор мэдээлэл цуглуулах бусад хэд хэдэн арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. Эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Бүлэг B6: Усны
нөөц-т тайлбарласан болно.


Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа 2008. Уг судалгааг
Оюу Толгойн санхүүжилтээр Бодлого судлалын төв болон Хүн амын сургалт, судалгааны
төвүүд хамтран хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Оюу Толгой төслийн талбайтай зэргэлдээ орших
сумдын нарийвчилсан үнэлгээг ижил мэдээлэл дээр үндэслэн Оюу Толгой төслийн
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны дэд судалгаа нэртэйгээр 2009 онд хийсэн байна. 2008
оны суурь судалгаа нь Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийгдсэн бол дэд судалгааг Ханбогд,
Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций сумд ба Даланзадгад хотын хэмжээнд тус тус хийж
харьцуулалт хийх зорилготойгоор Өмнөговь аймгийн тоон мэдээллүүдийг давхар оруулсан.
Аймгийн хэмжээнд 1,323 айл өрхийг жишээ болгон судалгаанд хамруулсан ба энэ нь нийт
айл өрхийн 10% юм. Үүнд Ханбогд сумын төвийн 70 өрх, хөдөөний 37 өрх багтжээ. Энэхүү
бүлэгт дээрх судалгаанаас газар ашиглах эрх, малын тоо толгой, малчдын газар
ашиглалтын ба бэлчээрийн нөөцийн талаарх санаа бодол зэрэг мэдээллүүдийг авч
тусгасан болно.



Бэлчээрийн зураглал ба үнэлгээний хөтөлбөр, 2009-2010 он. Энэхүү хөтөлбөр нь Оюу
Толгой төслийн талбай орчмын бэлчээрийг ашигладаг малчдыг бүртгэн тодорхойлохоор
хийгдсэн. Мэдээллийг (өнөөгийн байдлаар) Жавхлант, Гавилууд, Номгон ба Баян багийн
нийт 79 малчин өрхөөс авсан байна. Судалгааны гол зорилго нь бэлчээрийн хил зааг,
нутгийн малчдын бэлчээр ашиглалтын менежментийн талаарх ойлголт, эдгээр бэлчээрийг
ашигладаг малчин айл өрх болон төслийн талбайн дотор ба гадна байрлах өөр бусад
хөрөнгийг бүртгэн тодорхойлоход оршиж байв. Оюу Толгойн ажилтнууд малчин айл өрх
бүрт зочлон очиж, шат дараалсан бүтэцтэй ярилцлага хийж, улмаар малчидтай хамтран
тэдний улирал тус бүрт бэлчээрлэдэг нутгийг газрын зурагт тэмдэглэсэн. Судалгаагаар
улирал бүрийн бэлчээрийн зураглал, малын хашаа хороо, худаг ба малын тоо толгойн
бүртгэлийг хийхээс гадна, нийгэм эдийн засгийн асуудлуудын талаар судалж, Оюу Толгой
төслийн газар ашиглалтын талаарх малчин өрхүүдийн санаа бодлыг хуваалцаж, ярилцсан
байна.



Ханбогд сумын бэлчээрийн тогтвортой менежмент, 2010-2011. 2010 оны 9-р сараас
2011 оны 3-р сарын хугацаанд Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо (МБМХ) Оюу
Толгойг төлөөлөн Ханбогд сумын 400 гаруй (370 эрэгтэй, 79 эмэгтэй) малчидтай хэд хэдэн
уулзалт, семинар зохион байгуулан, гэрээр нь зочилж, тэдний санаа бодолтой танилцсан
байна. Ингэснээр бэлчээрийн нөхцөл байдал, усны хүрэлцээний талаарх малчдын бодол,
бэлчээрийн менежментийг сайжруулахын тулд авч хэрэгжүүлж болох арга замуудын талаар
3
үнэтэй мэдээллийг цуглуулсан. Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийн
хүрээнд малчидтай хийсэн ярилцлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг D15: Нүүлгэн
суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө бүлгээс харна уу.



Ханбогд сумын бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ ба хяналт шинжилгээ, 2010 он. МБМХы судалгааны баг сумын бэлчээрийн үнэлгээг Оюу Толгой компаний Байгаль орчны хэлтэс
болон нутгийн малчдын оролцоотойгоор байгуулсан хяналт шинжилгээний 15 цэгт
гүйцэтгэсэн байна. Эдгээр байгаа мэдээллийг ашиглан сум тус бүрийн бэлчээрийн даацыг
тоймлон гаргажээ. Усан хангамж ба худгийн талаарх мэдээлэлд үндэслэн, худаг
дутагдалтай эсвэл ажиллахгүй байгаагаас үүдэн усны гачигдалд нэрвэгдэх магадлалтай
нийт бэлчээрийн хэмжээг мөн тооцоолсон. Оюу Толгойд хүлээлгэн өгдөг улирал тутмын

3

МБМХ нь Оюу Толгой, орон нутгийн удирдлага, Бэлчээр ТББ, Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн
хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдсан бэлчээр ашиглагчдын 14 бүлэг (Хэсэг 10.7-г мөн харна уу) нарт улирал
тутмын тайланг хүргүүлдэг ба уг материалуудыг англи хэл дээр арай хараахан хэвлэж дуусаагүй байна. 2012
оны эхээр анхны арга хэмжээний үр дүнг харуулсан тайлан бэлэн болох юм. МБМХ-оос малчдын дунд зохион
байгуулсан хэлэлцүүлэг болон бусад мэдээллийг D15: Нүүлгэн суурьшуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө-нд
дэлгэрэнгүй тусгасан болно.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 4 of 34

дотоод хэрэгцээний анхны тайлан (Ханбогд сумын бэлчээрийн тогтвортой байдлын
4
менежмент, 2010 оны 9-12 сар) -д эдгээр мэдээлэл тусгагдсан болно.
Мэдээллийн хоёрдогч эх сурвалж
Ханбогд сумын нийт малчдын тоо, баг бүрийн өрхийн тоо, малын тоо толгой ба ургац тариалалтын
хэмжээг Өмнөговь аймгийн Статистикийн алба болон аймаг, сумдын захиргаанаас авч ашигласан.
Эдгээр мэдээллийг Оюу Толгойн тогтмол шинэчлэгдэж байдаг мэдээллийн санд нэмж оруулсан
байна. Төсөлтэй холбоотой мэдээлэл авсан бусад эх сурвалжуудыг дурдвал:


Монгол Улс: Өмнийн Говийн бүсийн мал, зэрлэг ан амьтан-Хулангийн судалгаа,
Дэлхийн банк 2010. Улсын болон аймгийн хэмжээнд газар ашиглалт, малын тоо толгойн
мэдээллийг уг тайлангаас мөн авч ашигласан болно.



Газрын нөөц, менежмент – Монгол Улсын Байгаль орчны хяналт шинжилгээ, 2003.
Дэлхийн банкны энэхүү тайлангаас Монгол Улсын, тэр дундаа Өмнийн говийн бүс
нутгийн газар ашиглалт ба менежментийн талаарх мэдээллийг авсан.

10.3 ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН
10.3.1

Монгол Улсын холбогдох стандартууд

2003 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн Монгол Улсын Газрын тухай хууль (2002) нь
газар өмчлөл, эзэмшил ба ашиглалттай холбоотой төрийн байгууллагууд, албан тушаалтны эрх
мэдэл, төлбөр хураамж, газрын зохицуулалт, тусгай зөвшөөрөл авах эрх ба давуу эрх эдлэх журам,
татвар ба шийтгэл ногдуулах зэрэг оролцогч талуудын бүхий л эрх үүргүүдийг тодорхойлж өгдөг.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд, хуулиар өөрөөр зохицуулагдаагүй бол бэлчээр ба байгалийн нөөц нь
нийтийн эзэмшилд байж хамтран ашиглагдана гэж заасан байдаг. Газрын тухай хуулийн 3-р
зүйлд зааснаар өмчлөх, эзэмших, ба ашиглах гэсэн гурван төрлийн газартай холбоотой харилцаа
байдаг. Эдгээрийг тодруулвал:


3.1.2-р зүйл: "газар өмчлөх" гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар
зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг хэлнэ. Энэ нь Монгол улсын иргэн газрыг
цаг хугацааны аливаа хязгааргүйгээр хувийн эзэмшилдээ байлгана гэсэн үг юм. Газар
олголт ба олгох газрын хэмжээ нь өрхийн хэрэгцээ ба худалдаа үйлчилгээний зориулалтаас
хамаарна. Нэг өрхөд нэг удаа үнэгүй газар олгох бөгөөд хэмжээ нь засаг захиргааны
нэгжээс хамааран нийслэл ба аймгийн төвд 0.07 га ба хөдөө орон нутагт 0.35 га байдаг.
Бусад хэрэгцээний газруудыг худалдаа эсвэл дуудлага худалдаагаар олгоно.



3.1.3-р зүйл: "газар эзэмших" гэж газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзлын дагуу
хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг хэлнэ (ийм эрхтэй иргэд газар
өмчлөх өргөдөл өгч болно). Энэ тохиолдолд улс газрын өмчлөгч хэвээр үлддэг. Эзэмшил нь
цаг хугацааны хязгаартай байдаг боловч (15-60 жил) дахин 40 жилээр сунгагдаж болдог.
Өрх, төрийн байгууллага, компани ба байгууллагууд нь газар эзэмших эрхтэй байдаг ба
хэмжээ нь тухайн газар эзэмших гэрээгээр хязгаарлагддаг.



3.1.4-р зүйл: "газар ашиглах" гэж хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй
байгуулсан гэрээнд заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг нь гаргаж хэрэглэхийг
хэлнэ. Газар ашиглах гэрээ нь Монгол Улсын иргэн, гадаадын компани эсвэл хуулийн
этгээдтэй 5 жилийн хугацаатай хийгдэж дахин 5 жилээр сунгагдах боломжтой байдаг.

Газрын тухай хуулиар сумын Засаг дарга нар малчидтай өвөлжөөний зорилгоор газар эзэмших
гэрээ хийх эрхтэй боловч түүнийг тойрон байгаа задгай бэлчээрийн нутаг үүнд шууд хамаардаггүй.
Өвөлжөөний газрыг 60 хүртэл жил эзэмших боломжтой бөгөөд энэ талаар орон нутгийн албаны
хүмүүс болон ихэнх малчид сайн мэддэг. Гэвч зарим малчид эзэмшлийн зөвшөөрөл нь өвөлжөөг
тойрсон задгай бэлчээрийн газарт мөн хамааралтай хэмээн итгэдэг ба ихэнх сумдын төрийн албан
5
хаагчид уг эзэмшил зөвхөн өвөлжөө байрлах газарт хамаарна гэсэн тайлбарыг өгдөг.

4

Энэ нь Оюу Толгой компаний дотоод тайлан учир одоохондоо БОННБҮ-нд бүрэн хэмжээгээр тусгагдаагүй.

5

Upton, C., “’Ёс заншил’ ба тэмцэл: Социализмын дараах үеийн газрын шинэчлэл”, Дэлхийн хөгжил, 37-р боть,
№8, 2009, 1405-р хуудас.
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Малчдын зуны бэлчээр нь тэдний нутгийн харъяалал, өвөлжөөний газар нь хаана байдгаас үл
хамааран тусгайлан нутаг заагаагүй, бүгдэд ижил тэгш нээлттэй байна. Хавар, зуны бэлчээр нутаг
болон ус, хужиртай газрууд нь ямагт нийтэд нээлттэй байдаг. Сум, багийн Засаг дарга нар
хуулийн энэ нөхцөл, заалтыг хэрэгжүүлж, улирлын чанартай нүүдэл суудал хийх боломжийг хангаж
6
өгөх үүрэгтэй боловч тэдний зөвхөн цөөн хэсэг нь энэхүү эрх, үүргээ ухамсарладаг.
Дэд бүтцийн барилга байгууламж барих зорилгоор газар ашиглах тохиолдолд Монгол Улсын
Газрын тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл авч, төлбөр
хураамжийг төлөх ёстой байдаг. Уурхай ажиллуулах, түүнтэй холбоотой ажилчдын түр суурин
байгуулах, зам барих зэрэг зорилгоор газар ашиглах бол зөвшөөрлийг Ханбогд сумын захиргаанд
албан ёсоор жил бүр өргөдөл гарган авдаг. Тодорхой газрыг ашиглахгүй болсон эсвэл ашиглах
зөвшөөрөл нь дууссан бол хуулийн дагуу Оюу Толгой нь өөрийн зардлаар нөхөн сэргээлт хийж,
хуучин хэвэнд нь оруулах үүрэгтэй. Үүний зэрэгцээ хуулинд аливаа төслийг эхлүүлэхийн өмнө
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ заавал хийлгэсэн байх ёстой гэж заасан байдаг.

10.3.2

10.3.2 Олон улсын стандартууд

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК) Гүйцэтгэлийн стандарт (2006) болон
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) Гүйцэтгэлийн шаардлагууд (2008)
ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 5 (2006) ба ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 5 зэрэг (2008) нь
газар чөлөөлөлт болон албадан нүүлгэн суурьшуулах талаарх зөвлөмжүүдийг агуулдаг. Эдгээр
стандартуудын гол шаардлагуудаас дурдвал:

6



Нүүлгэн суурьшуулалтаас үүсэх биет (гэр, сууцаа алдах г.м) ба эдийн засгийн
(амьжиргаагаа алдах) нүүлгэн шилжүүлэлт – Уг төрлийн нүүлгэн суурьшуулалтад өртөж
гарз хохирлыг амссан бүх хүмүүсийг нүүлгэн суурьшуулах төлөвлөгөөнд хамруулах
шаардлагатай;



Төсөл нь газар чөлөөлөлтөөс иргэдэд учрах нийгэм эдийн засгийн аливаа сөрөг үр нөлөөг
аль болох багасгаж, бууруулах үүрэгтэй ба үүнд: (i) алдагдсан өмч хөрөнгийг бүрэн
хэмжээгээр нөхөн төлөх (ii) нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй айл
өрхүүдийг зохих мэдээлэлээр хангах, тэдэнтэй зөвлөлдөн үйл ажиллагаанд оролцуулах;



Төсөл нь нүүлгэн суурьшуулалтад өртсөн хувь (биет болон эдийн засгийн нүүлгэн
шилжүүлэлтэд өртсөн) хүн ба орон нутгийн өмч хөрөнгийн алдагдлыг бүрэн гүйцэд
нөхөн төлж, амьжиргаагаа буцаан сэргээх, амьдралынхаа түвшинг сайжруулахад нь
шинээр оршин суух газарт нь газрын зөвшөөрөл бүхий найдвартай сууцаар хангах
зэргээр туслалцаа үзүүлнэ;



Нутгийн уугуул иргэд болон эмзэг бүлгийн иргэдтэй зөвшилцөхдөө тусгай зарчмуудыг
баримтална;



Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн хүмүүс газраас ашиг хүртэж, эсвэл газраа нийтээрээ
өмчлөн амьдардаг байсан бол төслийн зүгээс боломжтой тохиолдлуудад газрын нөхөх
олговрыг газраар орлуулан олгох боломжийг хайх;



Төсөл нь “нүүлгэн суурьшуулахтай холбоотой үүсэх асуудлуудыг зохицуулахдаа шийдвэр
гаргах түвшинд тэдгээр нүүлгэн суурьшуулалтад өртөж буй хувь хүн, орон нутгийн
иргэдийн оролцоог хангаж, тэдэнтэй уулзалт, зөвлөлгөөн хийж, иргэдийн санаа бодлыг
өөрсдийн шийдвэрт тусгаж, хамтран ажиллана. Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлэх бүх үйл явцын туршид нутгийн
иргэдэд нээлттэй байж, тэднийг уг үйл ажиллагаанд татан оролцуулна;



Төслийн хүрээнд “Гүйцэтгэлийн стандарт 1-ийн дагуу иргэдийн гомдол барагдуулах
механизмыг бий болгох бөгөөд энэ нь нөхөх олговор ба нүүлгэн шилжүүлэхтэй
холбоотойгоор нүүсэн иргэдийн зүгээс ирэх асуудлуудыг хүлээн авч, аливаа нэг талыг
баримтлахгүйгээр, шударгаар шийдвэрлэж байх зорилготой юм;



Төслийн хүрээнд “нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан хүмүүсийн дунд зохих нийгэм эдийн
засгийн мэдээллүүдийг агуулах тооллого явуулах бөгөөд ингэснээр хэн нөхөх олговор,

Schulze, A., 5-р хуудас.
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туслалцаа авах эрхтэй гэдгийг тодорхойлж, гаднаас орж ирэх аливаа тусламж авах
эрхгүй хүмүүсийн урсгалыг зогсооно. Энэ талаар арга хэмжээ авах засаг захиргааны
журам хараахан байхгүй тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэгч нь туслалцаа авах эрхийн
бүртгэлийн тасалбар болгох өдрийг тогтоож өгнө. Тасалбар болгох өдрийн талаарх
мэдээллийг сайтар баримтжуулж, төслийн бүсэд амьдарч буй иргэдэд түгээнэ.
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 5-т Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ба
Амьжиргааг нөхөн сэргээх тогтолцоо зэрэг хөтөлбөрүүдийн бүрэлдэхүүнд багтах шаардлагуудын
талаар нарийвчилсан заалтууд орсон бөгөөд эдгээрээс дурдвал:


Төсөл нь “орон нутгийн иргэдийн хамтран эзэмшиж байсан аливаа нөөц баялаг,
амьжиргааг нөхөн төлж, хохиролгүй болгоно. Уг ажлыг нийт иргэдийн мэдэлд үлдсэн
нөөцийн үр өгөөжийг сайжруулах, бэлэн мөнгөний нөхөн төлбөр эсвэл адил хэмжээний
өөр төрлийн амьжиргаагаа хангах боломжийг олгох зэргээр дамжуулан хэрэгжүүлж
болно”;



“Хэрэв төсөл хэрэгжилтийн явцад бүх нийтийн амгалан тайван байдал алдагдахад
хүрвэл төсөл хэрэгжүүлэгч нь Гүйцэтгэлийг шаардлага 10-н дагуу нөлөөлөлд өртөж буй
орон нутгийн иргэдтэй бүтээлчээр зөвлөлдсөний эцэст тэдгээрийг орлуулж чадах,
хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц өөр арга замыг хайх болно”;



Ил тод байдлыг хангаж өгөхийн тулд төсөл хэрэгжүүлэгч нь “гарсан гомдол, асуудлууд
ба тэдгээрийг шийдсэн арга хэмжээнүүдийн талаар олон нийтэд тогтмол мэдээлэл өгч
байхын” зэрэгцээ “Амьжиргааг нөхөн сэргээх тогтолцооны мэдээлэлд дүгнэлт хийж,
нүүлгэн суурьшуулах хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдэд нөхөх олговрын журам, зарчмуудын
талаар зөв ойлголт өгч, төслийн үйл ажиллагааны үе шат бүрт юу болох талаар
иргэдэд тодорхой ойлгуулах үүрэгтэй.”

10.4 МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗАР АШИГЛАЛТ
10.4.1

Хураангуй

Монгол Улс нийт 2.9 сая хүн амтай бөгөөд тэдгээрийн 37% хөдөө орон нутагт нүүдлийн болон хагас
нүүдлийн байдалтай амьдардаг бол үлдсэн 63% нь Улаанбаатар хот, аймаг ба сумын төвүүдэд
7
байнга оршин суудаг. Өргөн уудам газар нутаг бүхий Монгол Улс дэлхийн хамгийн сийрэг
суурьшсан орнуудын нэг юм. Газар нутгийн дийлэнх хэсэг нь тал хээр (задгай бэлчээр) бөгөөд
баруун ба хойд хэсгээрээ уулархаг бол өмнө хэсэгтээ говь цөлөрхөг нутагтай. Өмнийн говийн бүс
нутаг нь Монгол Улсын газар нутгийн ойролцоогоор 22%-г эзэлдэг бөгөөд БНХАУ-тай залгаа олон
улсын хилийн хэсгийг бүрдүүлдэг.

10.4.2

Мачдын амьдрах хэв маяг

Бэлчээрийн газар нутаг нь Монгол Улсын нэн чухал баялагуудын нэг бөгөөд нийт хүн амын гуравны
нэг нь өөрсдийн орлого, амьжиргаагаа хагас хуурай нутаг дэвсгэрт түшиглэсэн бэлчээрийн мал аж
ахуйгаас тэтгэдэг. Монгол Улсын хүнсний гол эх үүсвэрийг хангадаг нийт 44 сая толгой мал байдаг.
Монголчууд өнөөг хүртэл хадгалан ирсэн нүүдлийн мал аж ахуйн өргөн түүх соёл, уламжлалтай
бөгөөд энэ нь нийгэм, экологийн чухал хэсэг хэвээр байгаа юм. Уламжлалт амьдралын хэв маяг
болон социализмын эрэн үеийн аль алинд нь өргөн уудам бэлчээрийн газар нутгаа малчид
8
хамтран малчдын бүлэг, хот айлаараа ашигласаар ирсэн. Нүүдэлчин амьдрал, мал аж ахуй нь
Монгол Улсын уламжлалт соёлын нэг бөгөөд ялангуяа хөдөө орон нутагт одоог хүртэл оршсоор
байна (Биет бус соёлын өв болон нүүдлийн аж амьдралын талаарх дэлгэрэнгүйг тайлангийн Бүлэг
B12: Соёлын өв-ээс үзнэ үү)
Гэсэн хэдий ч малчдын мал маллагааны арга ухаан он цагийн туршид өөрчлөгдөж ирсэн гэдгийг
энд дурдах нь зүйтэй юм. Феодалын үед (1920-иод оноос өмнө) газар нутгийг язгууртан ноёд болон
сүм хийдүүд өмчилдөг байсан тул малчид тэдэнд зарцлагдан амьдарч, мал малладаг байсан.

7

НҮБ-ын Хүн амын хэлтэс: Монгол Улсын хүн ам зүйн дүр зураг.

8

Швейцарын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн агентлаг, “Ногоон алт” бэлчээрийн экосистемийн менежментийн
хөтөлбөр. 1-р шат. 2004-2008 он, Эцсийн тайлан. Улаанбаатар, 2009 оны 3-р сар. Хуудас 4
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Сүүлийн зуун жилд маш олон өөрчлөлт малчдын амьдрал ахуйд гарсан ба эдгээрийг тоймлон
хүргэвэл:
...20-р зуунд бэлчээрийн мал аж ахуй нь Монгол Улсын эдийн засаг, улс төрд гарсан
өөрчлөлтөөс ангид байгаагүй. 1921 оны коммунист хувьсгалаар феодалын эрэн үеийн
эдийн засгийн тогтолцоог халсан юм. Шинэ тогтолцооны дүнд 1959-1960 оны хооронд
бүх малчдыг нэгдэлд оруулсан ба малчид төрийн цалинтай ажилчид болсон. Зөвлөлт
Холбоот Улсын эдийн засгийн тогтолцооноос уламжлагдан ирсэн нэгдлийн сисмемийг
1993 онд улс даяар халах үйл ажиллагааг явуулж хувьчлалын хөтөлбөрийн томоохон
хэсгийг хэрэгжүүлсэн. Бэлчээрийн газар нутаг нь энэхүү хувьчлалын хөтөлбөрт ороогүй
9
юм.
1990 оны ардчилсан хувьсгалаас хойш мал аж ахуйн салбар нь экологи, нийгэм-эдийн засгийн
олон асуудалтай тулгарсан. Өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд малчид эдийн засаг, нийгэм-улс
төрийн олон хурдацтай хөгжлүүдийг биеэр туулсан ба энэ нь тэдний мал аж ахуй эрхлэлт, бэлчээрт
асар олон өөрчлөлтийг авчирсан. Ялангуяа бэлчээрийн талбайн усалгаа үгүй болж, малын тоо
толгой хурдацтай нэмэгдэж, отор нүүдлийн зай багассан нь бэлчээрийн гарц, түүний тогтвортой
10
байдалд хүндрэл учруулсан.
Дээрх хүчин зүйлсээс гадна үндэсний болон орон нутгийн түвшинд бэлчээрийн менежментийн
асуудал хариуцсан хэд хэдэн хэлтэс, албууд байсан нь асуудлыг олон талд хувааж,
шийдвэрлэгдэхгүй байх нөхцөл болсон. 1994-2002 онуудад Газрын тухай хуулиар бэлчээрийн
газрын олголт, зохион байгуулалтын асуудлыг орон нутгийн засаг захиргаанд шилжүүлсэн боловч
бодит амьдралд үүнийг хэрэгжүүлэх нь тун төвөгтэй, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын ажлууд
бараг хийгдэхгүй байгаа нь удалгүй тодорхой болсон.

10.4.3

Бэлчээрийн экосистемүүд

Монгол Улсын нийт газар нутгийн ойролцоогоор 80%-ийг бэлчээрийн газар эзэлдэг ба ой мод
(ойролцоогоор 11%), тариалангийн газар (1%-иас бага), хот суурин болон усны сан бүхий газар
11
үлдсэн хэсгийг (ойролцоогоор 8%) бүрдүүлдэг. Монгол орны бэлчээрийн газрын ойролцоогоор
27%-ийг ойтой, уулархаг тал, 30%-ийг хуурай тал газар эзэлдэг бол үлдэх 43%-ийг говийн цөлөрхөг
тал газар ба цөл эзэлдэг (цөл газрыг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж болох боловч мал сүрэг
12
гэхээсээ илүүтэйгээр гол төлөв зөвхөн тэмээн сүрэгт тохиромжтой байдаг). Хүйтэн уур амьсгал,
бага хэмжээгээр унах хур тунадас нь Монгол орны бэлчээрийн газар нутагт ургамал ургах чадварыг
хязгаарлах хүчин зүйл болж өгдөг ба бэлчээрийн гарц маш богино хугацаанд үргэлжилдэг.
Бэлчээрийн гарц 5-р сарын дундаас эхлэн 8-р сарын дунд үеийн дараа дуусдаг. Хамгийн эртдээ 8-р
сарын сүүлчээр хяруу унаж, хүйтэрч эхэлдэг ба хамгийн оройдоо 6-р сарын сүүлээр дулаардаг.
Ногоо гарах улирал нь уулархаг нутагт богино ба говь хээрийн бүсэд илүү удаан үргэлжилдэг.
Зураг 10.1-т Монголын тал хээр нутгийн зургийг үзүүлэв.

9

Upton C. Газрын үр шим: Монгол улсын байгаль орчин, нүүдлийн аж амьдрал. Геофорум, Дугаар 41, 2010 он.
Хуудас 866.
10

Ibid, Швейцарын хөгжлийн агентлаг

11

Sheehy, D. et al, “Монгол Улсын Өмнийн говийн бүсийн мал, зэрлэг ан амьтад-Хулангийн судалгаа”. Дэлхийн
банк, 2010.
12

Ibid, Sheehy, 10-р хуудас.
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Зураг 10.1 Монгол орны хээр тал (бэлчээр)

Эх сурвалж: Оюу Толгой.

Монгол орны тал хээр нутагт өвс ногооны (өвс тэжээлийн чанартай) гарц нь жилд 650 – 1,300 кг/га
байдаг бөгөөд хамгийн бага гарц говийн бүс нутагт голчлон тохиодог. Цөлөрхөг тал нутгийн өвс
ногооны гарц (290–380 кг/га) маш бага байдаг боловч ургамлын олон төрөл, хөрс, газрын гадаргын
байдал зэрэг нь мал болон ургамлан тэжээлт зэрлэг ан амьтдад бэлчээрлэх өргөн боломжийг бий
13
болгодог. Цөлөрхөг хээр нутагт гол төлөв бургас, олон наст өвс зонхилон ургадаг бөгөөд эдгээр
нь тэмээ, хонь ба ямаа бэлчээрлэхэд нэн тохиромжтой юм.

10.4.4

Мал сүргийн нөөц

Мал аж ахуй нь Монгол Улсын хувьд үйлдвэрлэлийн чухал салбар бөгөөд Монгол Улсын хүн ам,
нэн ялангуяа малчдыг хоол хүнс, өргөн хэрэглээний бараа ба түлшээр хангаад зогсохгүй дотоод
болон гадаадад худалдаалах олон тооны бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн түүхий эд болдог.
Ихэвчлэн гэр бүлээрээ эрхэлдэг өргөн хүрээний мал аж ахуй нь он удаан жилийн турш
уламжлагдан ирсэн Монголын бэлчээр нутагт нэн зохицсон амьжиргааны тогтвортой эх үүсвэр
14
билээ.
Сүүлийн 20-иод жилийн турш малын тоо толгой ихээхэн хэлбэлзэж ирсэн бөгөөд үүнд ялангуяа
хөдөө орон нутагт нэгдлүүд татан буугдсаны үр дүнд малын тоо толгой огцом өссөн байдал болон
15
ган, зуд ихээхэн нөлөөлсөн. 2001/2002 оны зудаар нийт малын тоо толгой 10 саяар буурсан
байна. 2010 онд зун нь гантай, өвөл нь цас их унаж, салхи ихтэй, хүйтэн өвөл тохиосон, мөн
бэлчээр ба хадлангийн гарц муу байсан зэрэг олон шалтгаануудын улмаас өвөл нь зуд болсон.
Энэхүү байгалийн гамшгаар улсын нийт 44 сая толгой малын 3% нь эндсэн ба зарим малчид нийт
малынхаа 50-70%-ийг алджээ. Энэ гамшгийг хүндрүүлсэн гол шалтгаануудаас дурьдвал: өмнөх
хэдэн жилүүдэд дараалан ган болсон, бэлчээрийн хэт талхлалт ба 2009 оны 10-р сарын ширүүн
16
цасан шуурга зэрэг юм.
Малын тоо толгойн өөрчлөлтөөс гадна түүний бүтцэд мөн томоохон өөрчлөлт гарч эхэлсэн нь
сүүлийн 10 жилд хонь, ямааны тоо өсч (ноолуурын хэрэгцээний өсөлтийн улмаас), тэмээ, үхрийн

13

Дэлхийн банк, “Газрын нөөц, менежмент”, Монгол Улсын Байгал орчны хяналт шинжилгээ, 2003.

14

Ibid, Sheehy, 10-р хуудас.

15

Зуд нь өвөл цас их орж мал бэлчих боломжгүй болсны зэргэцээ тэднийг тэжээх өвс тэжээл байхгүйн улмаас
болдог.
16

“Зуд: Монгол Улсад байгалын урт удаан гамшиг малыг үгүй хийж, малчдыг амьжиргаанаас нь салгаж байна.”
Аршад Саид, 31/01/2010. Эх сурвалж: Дэлхийн банк, http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/dzud-a-slownatural-disaster-kills-livestock-and-livelihoods-in-mongolia
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тоо толгой буурсан явдал юм. Сүргийн бүтцэд ямааны тоо толгойн хувь нэмэгдэх болсон нь
17
бэлчээр талхлагдах үндсэн шалтгаануудын нэг гэж үздэг.

10.4.5

Газрын доройтол

Малчид, засгийн газрын төлөөлөгчид, хандивлагч байгууллагууд болон олон нийт Монгол орны
бэлчээрийн газар нутаг нь хуурайшиж, малын тоо толгойн хэт өсөлтөөс болж доройтож байгаа
гэдэг дээр бүгд санал нийлдэг. Дээр дурдсан Дэлхийн банкны судалгаагаар малын бүтэц, тоо
толгойд өөрчлөлт оруулахгүйгээр, мөн бусад газрын доройтолд хувь нэмэр оруулж буй бусад
асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр бэлчээр талхлалтын хурдацыг зогсоох боломжгүй ба эсрэгээрээ
хурдасч, ноцтой үр дагаварт хүргэнэ гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна.
Ямаа нь бэлчээрийг маш их талхалдаг гэсэн ойлголт байдгийг энд дурдах хэрэгтэй юм. Sheehy
нарын 2010 оны 8-р сард Дэлхийн банканд зориулж гаргасан тайланд “Зах зээлийн эрэлттэй
холбоотойгоор ямааны тоо толгойг өсгөх нь мал аж ахуй болон бэлчээрийн менежментийн
сайн туршлага огт биш юм. Учир нь тодорхой зүйлийн ургамлыг бэлчээрт байнга хэрэглэснээр
энэ нь ургамлын зүйлүүдийн өрсөлдөх чадварыг өөрчилж, нийт бэлчээрийн талбайн хэмжээ
болон чанарт нөлөөлөөд зогсохгүй хадлангийн чанарт давхар нөлөөлж эхэлдэгт оршино; энэ нь
ямаа бол бэлчээр талхалдаг хорлонтой амьтан гэдгээс ангид ойлголт юм” гэж дурджээ.
Бэлчээрийн талхлалтыг бууруулахын тулд засгийн газрын болон төрийн бус байгууллагуудын олон
төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа бөгөөд голчлон бэлчээрийн менежментийн системийг
шинэчлэх, малыг чанаржуулах болон даатгах тогтолцоог бий болгохоор ажиллаж байна. НҮБ-ын
Хөгжлийн хөтөлбөр, Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг,
МерсиКор гэх мэт хандивлагч байгууллагуудын төслүүдийн хүрээнд бэлчээрийн судалгаа ба
менежментийн ажлууд олноор хийгдсэн бөгөөд 2001/2002 оны зуданд нэрвэгдсэн малчин айл
өрхүүдийн ядуурлыг буруулах арга хэмжээнүүдийг мөн авсан. Дэлхийн банкнаас 2002 – 2007 онд
хэрэгжүүлсэн Тогтвортой амьжиргаа төслийн гол зорилго нь бэлчээрийн менежментийг
сайжруулах, түүнчлэн бэлчээртэй холбоотой эрсдлийг бууруулахад чиглэгдсэн байв.
Бэлчээрийн доройтлыг бууруулах арга хэмжээ Монгол Улсад бэлчээр нутгийн талхлагдлын талаар
баримттай, статистик мэдээ, мэдээлэл байхгүйн улмаас ахиц багатай явж ирсэн бөгөөд энэ нь
үнэлгээ хийсэн аргачлалууд нь хоорондоо тэс өөр, үндэсний хэмжээнд шинжлэх ухааны үндэстэй
судалгаа хийгдээгүйтэй холбоотой юм. Оюу Толгойн дэмжлэгтэйгээр бүс нутгийн түвшинд хийгдсэн
судалгаанууд нь бэлчээрийн доройтлын шалтгаануудыг тодруулах талаар хийгдэж буй анхны
судалгаа, алхмуудын нэг юм.

10.5 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
10.5.1

Хураангуй

Өмнөговь аймаг нь БНХАУ-тай хил залгаа оршдог Монгол Улсын өмнөд хэсэгт байрладаг.
Монголын бусад хэсэгтэй адил хүн ам цөөтөй боловч сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбарын
өсөлтөөс үүдэлтэй эдийн засгийн хөгжил, эрүүл мэндийн үйлчилгээ ба амьдрах орчин нөхцөл
сайжирч байгаатай уялдан хүн амын тоо нь хурдацтай өсөх магадлалтай байна (тайлангийн Бүлэг
В8: Хүн ам ба хүн ам зүй-ийг харна уу).
2 18

Аймгийн нийт газар нутаг нь 165,400 км . Аймгийн газар нутгийн дийлэнх нь бэлчээр (72%) боловч
тусгай хамгаалалттай хэд хэдэн газруудтай бөгөөд тусгай хамгаалалттай газруудын зарим нь
Ханбогд суманд оршдог (Хэсэг 10.6-ийг харна уу). Үлдсэн газруудыг ой, усны сан бүхий газар, хот
суурины газар, зам, шугам сүлжээний газрууд эзэлдэг. Газар нутгийн хэмжээгээр Өмнөговь аймаг
дахь хамгийн том сум нь Ханбогд юм.

17

Ibid, Sheehy, iii-хуудас.

18

Азийн хөгжлийн банк, “Монголын 4 бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн дүн шинжилгээ”, 5-р хавсралт, 2004
оны 8-р сар.
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10.5.2

Бэлчээрийн экосистемүүд

Өмнөговь аймгийн бэлчээр нутаг нь тал, цөлөрхөг тал ба цөлөөс бүрддэг бөгөөд сүүлийн хоёр нь
тэмээ, хонь, ямаа хариулахад нэн тохиромжтой бол Хятадын хилийг даган байрлах тал нутагт адуу
ба үхэр бэлчихэд тохиромжтой байдаг. Хөрс нь нимгэн тул газар тариаланд төдийлөн тохиромжтой
19
бус бөгөөд тээврийн хэрэгсэл, хурц туурайтай малын хөлд амархан өртөн, үйрч босдог.
Бэлчээр нутаг хангалттай боловч өвс ногооны гарц муу, усны нөөц хязгаарлагдмал (гүний ус нь
жилд 1 мм-ээр нөхөн сэргээгддэг) зэргээс шалтгаалан малчид байнгын нүүдэл суудал хийхэд
хүрдэг ба үүний улмаас малын тоо толгой, түүний бүтэц байгалийнхаа дагуу хязгаарлагдан
зохицуулагддаг. Отор нүүдэл хийх, улирлаар нүүх зэрэг нь бэлчээрийг тогтвортой ашиглах,
талхагдлаас сэргийлэх хамгийн чухал аргуудын нэг юм. Харамсалтай нь аймаг, сумд оршин суудаг
малчид улирлаар нүүх нь улам бүр цөөрч, төв суурин газар суурьших нь нэмэгдэж байна.
Өнөөгийн байдлаар дунджаар, нийт малчдын зөвхөн 34% нь отор нүүдэл хийж, нүүдэлчин хэв
20
маягаа хадгалан амьдарч байна. Суурь судалгаанаас харахад аймгийн малчид жилдээ бэлчээр,
усны хүртээмж болон чанарыг даган 3-5 удаа нүүдэллэдэг ажээ.

10.5.3

Газар ашиглах эрх

10.5.4

Оршин суух болон бэлчээрийн зориулалтаар газар ашиглах

Газрын тухайн хуульд (Хэсэг 10.3.1-т дурдсан) зааснаар аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн газрыг
өмчлөх боломжгүй юм. Бэлчээрийн газрыг ашиглах эрхийг дараах арга замуудаар авч болдог.
Үүнд:


Өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн газар ашиглалт;



Худагт ойрхон ба хүртээмжтэй байдал;



Газар тарианлангийн газарт ойр байрлах;



Оршин суух газрыг өмчлөх (жишээ нь өвөлжөө);



Албан ёсоор өвлөж авсан.

Нийтийн эзэмшлийн газрыг хувьчлах нь хуулийн дагуу хориотой. Монгол Улсын иргэн бүр хот
суурин газарт 0.07 га, хөдөө орон нутагт 0.35 га газар өмчлөх эрхтэй боловч бусад газруудын адил
Өмнөговийн ихэнх малчдын хувьд албан ёсоор өргөдөл, хүсэлтээ холбогдох байгууллагуудад
гаргаагүй байдаг тул амьдарч буй газраа өмчлөх боломжгүй нөхцөл үүсдэг. Суурь судалгааны
тайлангаас харахад нийт малчдын 73.3% нь өвөлжөөний газраа эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй
болсон байна.
Уул уурхайн газар ашиглалт
Энэхүү тайлангийн Бүлэг А2: Бодлого ба хууль эрх зүйн хамрах хүрээ-т дурдсанчлан Оюу Толгой
гэх мэт томоохон стратегийн ордуудын хувьд тухайн газрыг 30 жилийн хугацаатайгаар түрээслэн
ашигладаг ба 20 жилээр 2 удаа сунгах боломжтой байдаг. Уул уурхайн лицензийг дараах эрхүүд
дагалдан ирдэг. Үүнд:


Уул уурхайн газрыг уул уурхайн болон түүнтэй холбогдох бусад үйл ажиллагаанд ашиглах;



Харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр уурхайн талбайн зэргэлдээ орших газруудад нэвтрэх;



Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ус ашиглах;



Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээл дээр борлуулах;



Уурхайн лицензийг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн шилжүүлэх, цуцлуулах;

Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрлийн талбай, түүнтэй холбогдох газрын эрхийн талаар 2009 оны 10-р
сарын 6-нд хийгдсэн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тодорхой дурдсан болно (Бүлэг А2: Бодлого ба
хууль эрх зүйн хамрах хүрээ-ийг харна уу). Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн зам болон нисэх

19

Ibid, Sheehy, 8-р хуудас.

20

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (Дэд судалгаа), 2009.
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онгоцны буудал барих, тэдгээртэй холбоотой үйл ажиллагаа нь мөн Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр
зохицуулагдана. Тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас бусад газруудын (замын дүүргэгч материал
олборлох цэг, ажилчдын түр суурин г.м.) хувьд газрын зөвшөөрлийг төслийн зүгээс сумын
захиргаанаас авна.

10.5.5

Малын нөөц

Мал аж ахуй эрхлэлт Өмнөговь аймгийн хувьд эдийн засгийн чухал салбар хэвээр байсаар байгаа
бөгөөд Хүснэгт 10.1-ээс харахад 2003-2007 онуудад малын тоо толгой 64.8%-аар өссөн байна.
Хүснэгт 10.1 Малын тоо толгойн өсөлт, сум тус бүрийн малын тоо толгой, 2003-2007
Сум

2003

2004

2005

2006

2007

Баян-Овоо

43,725

51,989

58,698

64,485

77,591

Манлай

65,517

79,063

83,265

82,238

95,629

Ханбогд

53,375

62,256

69,098

71,285

86,031

Цогтцэций

38,702

49,079

57,715

66,456

84,225

Даланзадгад

35,462

413,25

44,446

46,071

56,549

907,355

1,070,058

1,121,524

1,155,747

1,399,996

Нийт аймгийн хэмжээгээр

Эх сурвалж: Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа) 2009.

Улсын хэмжээний нөхцөл байдлын нэгэн адилаар аймгийн малын тоо толгойн өсөлт ба сүргийн
бүтцэд өөрчлөлт гарч байгаа юм. Үүнд ямаа ба тэмээний тоо толгой ихээр өөрчлөгдөж, 1970-2009
оны хооронд сүргийн бүтцэд ямааны эзлэх хувь 30%-аас 57% болж нэмэгдсэн бол тэмээний тоо
21
толгой 18%-аас 2.6% болж буурсан байна. Сүргийн бүтцийн өөрчлөлт, түүнд бод малын эзлэх
хувийн бууралт нь (ялангуяа тэмээ ба үхэр) дэлхийн ноолуурын үнийн өсөлтөөс (заримдаа буурч
хэлбэлзэлд ордог) ихээхэн хамаарсан бөгөөд улмаар нийт мал сүрэгт ямааны эзлэх хувь үлэмж
өссөн. Өнөөгийн байдлаар мал сүргийн бүтцэд ямаа зонхилж байна. Аймгийн нийт малчдын 60%
22
нь 100-аас дээш тооны малтай.

10.5.6

Газрын доройтол

Оюу Толгойн хийсэн суурь судалгааны хүрээнд бэлчээрийн даацыг дараах томъёо ашиглан
тооцоолжээ. Үүнд: Бэлчээрийн даац = (Гадаргуугын талбай*Ногооны гарц)/Нэг хонин толгойн
тэжээлийн хэрэгцээ). Монгол нутгийн өвс ургамлын дундаж гарц жилд 560 кг/га байдаг бол говийн
бүсэд өвс ургамлын дундаж гарц 470 кг/га байдаг (Эх сурвалж: Ус, цаг уурын хүрээлэн). Доорх 10.2р хүснэгтээс харахад бүх сумдад малын бэлчээрийн даац хэтэрсэн байна. Малын бэлчээрийн хэт
эрчимтэй талхлалт ба улирлын чанартай хур тунадасны өөрчлөлт зэрэг нь газрын доройтолд
голлох үүрэг гүйцэтгэж байна. Чанар муутай зам, үүний хяналтгүй ашиглалт нь Өмнөговь аймгийн
бэлчээрийн доройтолд багагүй үүрэг гүйцэтгэж байна. Хүнд даацын машин, механизмуудын
тээвэрлэлтээс үүссэн тоос шороо бэлчээр дэх ургамлыг дарж, бохирдуулдаг.
Хүснэгт 110.2: Бэлчээрийн даац, 2007
Сумын нэр

Бэлчээрийн
хэмжээ /га/

Мал сүргийн тоо
(хонин толгойд
шилжүүлснээр)

Бэлчээрийн нийт
даац (Хонин
толгойд
шилжүүлснээр)

Даац хэтэрсэн хувь

538,472

102,070

100,162

+1.8

Манлай

1,198,865

143,047

96,337

+32.6

Ханбогд

1,116,177

180,595

159,453

+11.7

Баян-Овоо

21

Ibid, Sheehy, 9-р хуудас.

22

Ibid, Дэд судалгааны тайлан, 2009.
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Сумын нэр

Бэлчээрийн
хэмжээ /га/

Мал сүргийн тоо
(хонин толгойд
шилжүүлснээр)

Бэлчээрийн нийт
даац (Хонин
толгойд
шилжүүлснээр)

Даац хэтэрсэн хувь

698,667

146,286

84,214

+42.3

39,924

55,315

20,972

+62.1

11,466,860

1,895,753

2,384,211

Цогтцэций
Даланзадгад
Нийт
аймгийн
хэмжээгээр

Эх сурвалж: Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн 2008 оны тайлан, 2009 оны дэд судалгааны тайланд дурдагдсан.

Говийн өөр бүсэд (Алтай муж) 2008 онд хийгдсэн хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд энэ бүсэд
бэлчээр талхлагдал өссөн болох нь харагдаж байна. Судалгаанаас харахад сайн ба боломжийн
гэсэн экологийн нөхцөлтэй байсан цөлийн экосистемүүд муу, маш муу гэсэн нөхцөл рүү шилжсэн
бөгөөд их хүчтэй талхлагдсан бэлчээр нутгууд нь газрын доройтолд өртсөн. Судалгааны үр дүнд
Монгол орны бэлчээрийн даац ба хур тунадасны хэмжээний өөрчлөлт нь хоорондоо маш нарийн
23
уялдаа хамааралтай болох нь тогтоогдсон.

10.6 ХАНБОГД СУМ
10.6.1

Хураангуй

Ханбогд сумын хүн ам ихээхэн тархмал, сийрэг оршин суудаг. Ханбогд сум 2010 онд 3,522 хүн
24
амтай байсан бөгөөд үүний 2,067 нь малчин, 1,455 нь сумын төвийн иргэд байсан. Ханбогд сумын
25
нийт газар нутаг нь 1,496,000
га ба дараах бүтэцтэй. Үүнд:


Бэлчээрийн газар. Бэлчээр газар нь нийт 1,176,164 га буюу Ханбогд сумын газар нутгийн 78%ийг эзэлдэг;



Хот суурин газар. Хот суурин газрын талбай нь 36,375 га буюу нийт газар нутгийн
ойролцоогоор 2.5%-ийг эзэлдэг. Сумын төв нь барилгажсан цорын ганц газар бөгөөд олон
нийтэд зориулсан дэд бүтэц, худалдаа, үйлчилгээний газруудын ихэнх нь энд төвлөрдөг. Үүний
зэрэгцээ баг тус бүр өөрийн гэсэн багийн төвтэй бөгөөд эдгээр төвүүдэд голчлон малчид
уулзахад зориулагдсан энгийн хэдэн байшин, барилгууд байдаг;



Тариалангийн талбай. Ханбогд сумын тариалангийн талбайн хэмжээ нь 1 га-аас бага бөгөөд
26
4.6 тонн төмс ба бусад ногоо хураан авдаг. Цөөн тооны айл өрх гүний худгийн ус ашиглан
голчлон өөрсдийн өрхийн хэрэгцээнд зориулж ногоо тарьдагд;



Тусгай хэрэгцээний газар. Үлдсэн газар нутаг нь тусгай хэрэгцээний газар



Бусад газар. Зам, холбооны дэд бүтэц гэх мэт бусад хэрэгцээний газрууд, ой болон ус (булаг,
шанд)-ы сан бүхий газар, мөн Оюу Толгой компаний лицензийн талбай (ойролцоогоор 11,000 га
28
газар ) үүнд хамаарна.

23

27

болно;

Ibid, Sheehy, 13-р хуудас.

24

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн, Оюу Толгой компани
2011.
25

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар, Оюу Толгой энэ мэдээллийг 2011 онд авсан.

26

Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар, Оюу Толгой энэ мэдээллийг 2010 оны 3-сард авсан.

27

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009. Газрын тухай
хуульд заасанчлан тусгай хэрэгцээний газар гэдэг нь Монгол Улсын Засгийн газар аливаа чухал гэж үзсэн
газрыг нөөцөнд авч, ашиглахаар хадгалдаг ба хамгийн түгээмэл мэдэгдэж байгаа хэрэгцээ нь цэргийн барилга
байгууламж барих буюу цэргийн сургуулилт хийх зорилгоор ашиглагдах газар юм.
28

Төслийн хэрэгцээнд шаардагдах газруудын талаар Бүлэг C10: Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн
нөлөөлөл-ээс харна уу.
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Зураг 110.2: Газар ашиглалт ба багуудын газар нутгийн хил зааг-т сумын газар ашиглалтын
байдлыг харуулав. Сумын иргэдэд өмчлүүлсэн газрын хэмжээнээс үүдэн гарсан өөрчлөлтийг эс
тооцвол сүүлийн жилүүдэд газрын хуваарилалтад бараг өөрчлөлт гараагүй байна. Ханбогд сумын
хот суурин газрын ашиглалтын талаарх мэдээллийг В11: Тээвэр ба дэд бүтэц бүлэгт дэлгэрэнгүй
дурдав. Бүлэг В7: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал-т төслийн байгууламж бүрийн эргэн
тойрны хүрээлсэн газар нутаг, нэгжүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл багтсан болно.
29

Ханбогд сум нь Жавхлант, Баян, Гавилууд, Номгон гэсэн 4 багтай. Зураг 10.1.2-т дөрвөн багийн
нутаг ба эдгээр багуудийн нутгийн уулзвар дээр байрлах сумын төв дүрслэгдсэн байна. Баг тус
бүрийн нутаг дэвсгэрүүд ойролцоогоор дараах хэмжээтэй. Үүнд:


Гавилууд – 198,730 гa;



Баян – 284,001 гa;



Жавхлант – 530,383 га



Номгон – 482,729 гa

Оюу Толгойн тусгай зөвшөөрлийн талбай, дэд бүтцийн зурвас, (Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын зам
ба цахилгаан дамжуулах шугам) нисэх буудлын нэг хэсэг зэрэг нь Жавхлант багийн нутаг дэвсгэр
дээр байрладаг. Орон нутгийн чанартай нисэх буудал нь (одоохондоо түр бөгөөд ирээдүйд байнгын
болгохоор төлөвлөгдсөн) Гавилууд багийн нутаг дэвсгэрт мөн багтдаг ба дэд бүтцийн
байгууламжууд нь Хятадын хилийн орчимд Номгон багийн нутаг хүртэл үргэлжилдэг. Төслийн усан
хангамжийг Баян багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Гүний Хоолойн ай саваас татна.

29

Баг нь Монгол Улсын засаг захиргааны хамгийн бага нэгж юм.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 14 of 34

Зураг 110.2: Газар ашиглалт ба багуудын газар нутгийн хил зааг
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10.6.2

Бэлчээрийн экосистемүүд

Ханбогд сум нь цөлөрхөг хээрийн ховор, нам дор ургадаг ургамал бүхий экосистемтэй бөгөөд
ургамлын бүрхэвч нь маш сийрэг буюу <10% байдаг. Түр зуурын урсгал ус буюу байнгын булаг
шандын хажууд ховорхон мод тааралдана (Зураг 10.3-ийг харна уу). Энэхүү цөлөрхөг хээрийн
экосистемийн өвс ургамлын гарц нь жил бүрийн борооноос хамаарч өөрчлөгддөг учир бэлчээр
ашиглах хэв маяг улирал тутам дагаж өөрчлөгддөг. Бороо орох нь нэн ховор бөгөөд хэзээ орохыг
нь урьдчилан таах аргагүй. Байгалийн эдгээр нөхцөл байдлаас шалтгаалан малчид зарим
жилүүдэд бэлчээр хайж хол нүүдэллэх хэрэгтэй болдог ба бэлчээр ашиглалтыг хязгаарладаг гол
хүчин зүйл нь усны хүртээмж юм. Зарим худгийн нөхцөл байдал тааруухан байгаа нь энэхүү
асуудлыг улам хурц болгодог (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг В6: Усны нөөц-т оруулсан). Малчдын
ажиглалтаар сүүлийн хэдэн жил үргэлжилсэн ган гачиг нь бэлчээр нутгийн өвс ногооны гарцыг
мэдэгдэхүйц багасгасан бөгөөд зарим төрлийн өвс ургамал огт ургахаа больсон. Ханбогд сумын
ургамлын бүрхэвч ба тал хээрийн экосистемийн талаарх нэмэлт мэдээллийг В7: Биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдал бүлгээс авна уу.
Зураг 110.3: Ханбогд сумын тал хээрийн ургамлууд

Эх сурвалж: Citrus Partners LLP, зургийг 2010 онд авсан.

10.6.3

Газар ашиглах эрх

Суурь судалгааны үр дүнгээс үзвэл бусад сумдтай харьцуулахад Ханбогд суманд оршин суух
зориулалтаар албан ёсны газар өмчлөх, эзэмших гэрчилгээ авах явдал илүү идэвхтэй байна
(Ханбогд сумын оршин суугчдын 80% нь оршин суудаг газраа өмчлөн авсан байхад бусад сумын
иргэд дунджаар 62% нь л оршин суудаг газраа өмчилдөг). Сумын оршин суугчдын өмчлөлд байгаа
30
бараг бүх газар нь сумын төв дотроо байрладаг. Ханбогд сумын зарим малчид газар өмчлөх
эрхийн бичиггүй байдаг нь тэд газраа өмчлөх хүсэлт гарган энэхүү эрхээ албан ёсны болгоогүйтэй
холбоотой.
Бэлчээрийн газар нутаг нь нийтийн эзэмшил учир орон нутгийн хүн бүр түүнийг ашиглах адил тэгш
эрхтэй байдаг боловч Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн талбай орчмын бэлчээр ашиглагчид өөрийн
гэсэн бэлчээр ашиглах ба хянах тогтолцоотой. Малчид өвөлжөөнийхөө орчимд уламжилж ирсэн
бэлчээрлэх эрхтэй байдаг ба энэ нь тэдний албан бус бэлчээрийн менежментийн системийн
нэгээхэн хэсэг юм.
Ханбогд сумын малчид эртнээс хэвшсэн уламжлалт зохицуулалтын дагуу бэлчээрлэх эрхийг
эдэлдэг ба үүнийгээ дараах хүчин зүйлсийн дагуу зохицуулдаг:

30

Хэдэн үеэрээ тухайн газрыг ашиглаж ирсэн (33.3%);
Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.
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Албан ёсны зохицуулалтын дагуу өвлөн авсан (23.8%);



Малын байрыг хувьчлан авсан (4.8%);



Социализмын үеийн нэгдэлжих хөдөлгөөнөөс хойш тухайн газар оршин суусан (4.8%);



Ойролцоо байгаа худгийг эзэмшдэг (2.4%);



Албан ёсны ямар нэгэн эрхгүйгээр (31%).

Ханбогд суманд албан ёсны бэлчээрийн менежментийн ямар нэгэн тогтолцоо байхгүй. Зуны
бэлчээр ашиглалт нь албан бусаар явагддаг ба зуны зориулалтын бэлчээр гэж тусгайлсан газар
нутаг байхгүй бөгөөд тэжээлийн нөхцөл байдал, малын тоо толгой, малчин гэр бүлийн хувийн
хэрэгцээний дагуу жил бүр өөрчлөгдөж байдаг. 2010 онд малчидтай ярилцлага хийх үед орон
нутгийн хүмүүсийн хооронд бэлчээр ашиглах талаар ямар нэгэн маргаан гардаггүй гэж мэдэгдсэн
ба бусад сумаас ирсэн малчидтай тодорхой хэмжээний зөрөлдөөн үүсэх явдал гардгийг үгүйсгээгүй
31
юм. Бэлчээрийн газрыг ирээдүйд уурхай болон түүний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ашиглаж
эхлэхийн хамт эдгээр бүх уламжлал өөрчлөгдөх талтай.

10.6.4

Ханбогд сумын малчин өрхүүд

Ханбогд сумын ихэнх оршин суугчид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг (зарим нь зөвхөн улирлын
чанартай) ба 2010 оны байдлаар нийт 2,067 малчдын 1,015 нь эрэгтэй,1,052 нь эмэгтэй байсан.
Сумын нийт хүн амын (3,522) ойролцоогоор 40% нь нүүдэлчин малчид бөгөөд 18% нь малтай
32
боловч жилийн ихэнх хэсгийг сумын төвд өнгөрөөдөг буюу энд байнга оршин суудаг. Нүүдлийн
мал аж ахуй эрхэлдэг малчид нь тэмээ, морь, ямаа болон бусад малаа зун, өвлийн бэлчээрийн
33
газруудаар сэлгэн бэлчээрлүүлж нүүдэллэн амьдардаг.
Энд малын байнгын байр бүхий
эрчимжсэн мал аж ахуй огт байдаггүй.
Малчин айл өрхүүд ихээхэн тархмал оршин суудаг (заримдаа хамгийн ойрын хөрш нь хэдэн км хол
34
зайтай орших нь бий) бөгөөд тэдний ашигладаг бэлчээр хоорондын зай нь маш хол байдаг.
Хүснэгт 10.3 нь 2009-2010 онууд дахь Ханбогд сумын малчин өрхийн тоо ба тэдгээрийн хүн амын
ялимгүй өсөлтийг харуулж байна. 2009 оноос өмнөх малчин өрхүүдийн тоо бүртгэлийн талаар
тодорхой мэдээлэл байсангүй.
Хүснэгт 110.3: Малчин айл өрхүүд болон Ханбогд сумын малчдын тоо, 2006 – 2010
2009

Сум

2010

Нийт

Эр

Эм

Нийт

Эр

Эм

Нийт

3,156

1,562

1,594

3,522

1,753

1,769

Хөдөөд

1,793

887

906

2,067

1,015

1,052

Сумын төвд

1,363

675

688

1,455

738

717

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Статистикийн албанаас Оюу Толгой 2011 онд авсан.

Зарим мэдээ баримтаас үзэхэд ажил эрхлэлтийн байдал нь мал аж ахуйгаас тогтмол цалинтай
ажил, жижиг бизнес рүү шилжиж байгааг харуулж байгаа боловч дээрх тоонууд хөгжлийн тэс өөр
чиглэлийг зааж байна. Харин 2010 онд Оюу Толгойн хүсэлтээр Монголын бэлчээрийн
менежментийн холбоогоос малчдын дунд явуулсан санал асуулга нь мал аж ахуйгаас хөндийрөх
чиг хандлагатай байгааг үзүүлж байгаа боловч энэ үйл явц маш аажим явж байгааг тэмдэглэсэн

31

Бэлчээрийн тогтвортой менежмент хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу Толгой нь Монголын бэлчээрийн
менежментийн холбоотой хамтран малчидтай зөвлөлдөх уулзалт хийсэн ба энэ талаарх дэлгэрэнгүйг С10 ба
D15 бүлгүүдээс харна уу.
32

Хүн ам сумд шилжин ирэх, явах ба сум доторх хөдөлгөөний талаарх нэмэлт мэдээллийг В8: Хүн ам ба хүн
ам зүй бүлгээс авна уу.
33

Оюу Толгой, Ханбогд сумын усны байдлын судалгаа, Бодлого судлалын төв, 2007.

34

Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо, Ханбогд сумын бэлчээрийн тогтвортой менежментийн төсөл,
Оюу Толгойд зориулан бэлтгэсэн улирлын тайлан, 2010 оны 9-12 сар.
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байдаг. Жишээ нь, орлого олох бусад ажлууд хийхийн тулд зарим малчин айл өрх малаа
маллахдаа бусад малчин өрхүүдтэй хамтардаг, эсвэл бусад хүмүүст цалин олгож малаа
хариулуулдаг болох нь судалгаанаас харагдсан. Малчин өрхийн гэр бүлийн гишүүд жилийн
тодорхой улиралд ямар нэгэн ажил эрхэлж байгаад (жишээ нь зуны улиралд тээврийн зам дагуух
газруудад хоолны цэг ажиллуулах гэх мэт) бусад үед өвөлжөөндөө малаа хариулан өнждөг гэсэн
харилтууд судалгаанд элбэг байсан. Эдгээр өрхийн дийлэнх нь малтай ба мал сүрэг нь тэдний
амжиргааны тодорхой хэсгийг бүрэлдүүлдэг учир тэд өөрсдийгөө малчид хэмээн тооцдог.
Оюу Толгойн 2010 ба 2011 судалгаагаар сүүлийн үед нэг буюу цөөн тооны гэр бүлийн гишүүдтэй
өрхийн тоо нэмэгдэж байгаа билээ. Эдгээр гэр бүлийн нэг гишүүн нь малаа хариулж бусад гишүүд
нь ойролцоо сумын төвд сургуульд сурах буюу өөр ажил хийхээр оршин суудаг. Малчдын
амьдралын хэв маяг ба амьжиргааг В8: Хүн ам ба хүн ам зүй болон В9: Хөдөлмөр эрхлэлт ба
амьжиргааны түвшин бүлгүүдээс дэлгэрэнгүй харна уу.

10.6.5

Малын нөөц

Ямаа, тэмээ, хонь Ханбогд сумын мал сүргийн бүтцэд зонхилдог. Сумын нийт малын ойролцоогоор
54% нь ямаа, 26% нь хонь, 14% нь тэмээ, бөгөөд үлдсэн хэсэг нь адуу (4%) ба үхэр (2%) юм. 2003аас 2009 оны хооронд малын тоо толгой зогсолтгүй өсөж ирсэн ба 53,000-аас 116,000 тоо толгой
болж өссөн. Эдгээр тоо баримт болон сумын мал сүргийн бүтцийг 10.4-р хүснэгтээс харна уу.
Хүснэгт 110.4 Баг тус бүрийн малын тоо толгой, 2010
Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Нийт

Номгон

2,881

771

1,012

5,574

12,205

22,443

Гавилууд

3,500

1,837

407

12,382

19,472

37,598

Жавхлант

3,389

668

599

6,684

17,051

28,391

Баян

6,594

1,315

263

5,736

13,943

27,851

16,364

4,591

2,281

30,376

62,671

116,283

Багийн нэр

Сумын нийт дүн

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Статискийн албанаас Оюу Толгой 2010 онд авсан мэдээлэл

Ихэнх малчид 100-аас 500 хүртэлх тооны малтай. 2011 онд төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй
өрхүүдэд хийсэн судалгаагаар нэг айл өрхөд ногдох малын тоо дунджаар 224 байсан. Гэвч
судалгаагаар айл өрхүүд харилцан адилгүй тооны малтай байгаа нь харагдсан ба зарим гэр бүл
10-аас доош малтай байхад нөгөө хэсэг нь 900-аас 1000 хүртэл тооны малтай байсан. Малын тоон
зөрүүтэй байдалд олон хүчин зүйл нөлөөлөх ба эдгээрээс дурдвал: зарим иргэд Оюу Толгой
төсөлд ажиллаад амьжиргааны өөр эх үүсвэртэй байхад бусад нь амьжиргаа муутай буюу гэр
бүлийн зөвхөн нэг гишүүнтэй учир хариулах малын тоо нь хязгаарлагдмал байдаг. Малчдын дунд
хийсэн судалгаагаар 400 тоо толгой малтай байхад 4-5 гишүүнтэй гэр бүлийн амьжиргааг бүрэн
35
хангах боломжтой гэсэн хариулт түгээмэл байсан боловч тооноосоо илүүтэй малын чанар чухал
гэдгийг малчид онцолж байв. Малчид бүх төрлийн малтай байх сонирхолтой байдаг боловч адуу,
үхэр гэхээсээ илүүтэй гол төлөв ямаа, тэмээ ба хоньтой байхыг эрмэлздэг. Учир нь ямааны
ноолуураас ихээхэн хэмжээний орлого олдогтой холбоотой юм.

10.6.6

Хадлан тэжээлийн бэлтгэл

Хадлан тэжээл нь өвлийн улиралд малын нэмэлт тэжээл болдог. 2003-аас 2007 онуудын хооронд
Ханбогд сумын малчид жилд дунджаар 395 тонн өвс, 76 тонн гар аргаар үйлдвэрлэсэн тэжээл
36
бэлтгэж байсан. Хадлан хийх газрын хомсдолоос болж малчид төрөл бүрийн өвс ногоог
тариалангийн талбайн захаас эсвэл усалгааны сувгуудын дагуух газруудаас “гараараа зулгааж”
эсвэл хадуурдаж авдаг.
2009-2010 оны хүйтэн өвөл ба зуднаар сумын нийт малчид хадлан огт аваагүй. Энэ үед Ханбогд
сумын захиргаанаас 3,500 шуудай тэжээл, 2,350 боодол өвс, 233 шуудай улаан буудай, 64 тонн

35

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.

36

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.
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шар буурцаг малчдад тараасан. Малчин өрх бүрт нэг боодол өвс үнэгүй тараагдаж дахин нэгийг
хямдруулсан үнээр худалдаалж байсан. Мөн адуутай айл өрх бүр нэг шуудай улаан буудай үнэгүй
37
хүлээн авсан.

10.6.7

Зэрлэг ан амьтдын нутагшил ба мал сүрэг

Зэрлэг ан амьтдын оршин амьдрах нутаг ба малын бэлчээр нутгийн давхардсан байдлыг
зохицуулах нь бэлчээрийн нөөцийг ашиглахад тооцоолох гол хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Амьдрах
орчин нь малын бэлчээртэй давхацдаг хулан (Equus heminus), аргаль (Ovis ammon), янгир (Capra
sibirica), цагаан зээр (Gazella gutturosa and subgutturosa) ба чоно (Cani lupus) гэх мэт сүүн тэжээлтэн
ан амьтан говийн бүсэд амьдардаг. Эдгээр сүүн тэжээлтэн ба бусад зэрлэг амьтдын талаарх
мэдээллийг В7: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал бүлгээс авна уу.
Зөвхөн нэг газар төвлөрсөн буюу бэлчээрийн тэжээл, усны нөөц нь хязгаарлагдмал нутагт
суурьших нөхцөл нь таван хошуу мал ба зэрлэг ан амьтдын хоорондох зөрчлийг шууд ба шууд
38
39
бусаар хурцатгадаг.
Малчдын дунд хийсэн суурь судалгаагаар
тэд зэрлэг ан амьтдад
тааламжтай орчин бүрдүүлэх нь бараг үгүй ба харин мод, дуу чимээ, машин, бусад тээврийн
хэрэгсэл ашиглан тэднийг үргээдэг болох нь харагдсан.

10.6.8

Газрын доройтол ба бэлчээрийн даац

Бэлчээрийн даац
Дээр дурдсанчлан (10.5-р хэсэг), Ханбогд сумын бэлчээрийн даацад 2008 оны суурь судалгаагаанд
үнэлгээ хийсэн ба үнэлгээгээр малын даац ойролцоогоор 11.7%-иар хэтэрсэн байгаа нь
тогтоогдсон. 2010 онд МБМХ бэлчээрийн даацын талаар дахин судалгаа явуулсан ба уг
судалгааны дүнг 10.5, 10.6-р хүснэгтүүдэд харуулав.
Судалгаанаас үзэхэд хэрэв усны хүртээмжийг тооцохгүй бол Ханбогд сум хүрэлцэхүйц хэмжээний
бэлчээр нутагтай болж байгаа юм. Өмнөх жилийн зун, намар таатай байж, харьцангүй их бороо
орж, бэлчээрийн өвс ногооны гарц сайн байсан учир үнэлгээний дүн ингэж гарсан байх
магадлалтай. Зөвхөн Гавилууд багийн бэлчээрийн даац хэтэрсэн дүнтэй гарсан нь тус сумын
бэлчээрийн талбай бага, мөн тэмээний тоо өндөр ба ерөнхийдөө хонин толгойд шилжүүлсэн
тоогоор малын тоо өндөр байгаатай холбон тайлбарлаж болох юм. Гавилууд багийн бэлчээрийн
ихэнх хэсэг нь бод мал буюу тэмээнд илүү тохирсон байдаг. Учир нь бэлчээрийн ерөнхий даац ба
өвс ургамлын гарц нь харьцангуй бага байдагтай холбоотой.
Үүний зэрэгцээ дээрх үнэлгээнээс ажиглагдсан бас нэг зүйл нь нийт бэлчээрийн 50 хүртэлх хувь нь
мал ба малчдын ундны усны хүртээмжгүйгээс шалтгаалж бараг ашиглагдахгүй байгаа явдал юм.
Өөрөөр хэлбэл эдгээр газарт худаг байхгүй буюу гадаргын ус хатаж ширгэсэн байна. Дээрх
шалтгаануудын улмаас зөвхөн усны хангамж бүхий бэлчээр нутагт нэмэлт судалгаа хийгдсэн ба
судалгааны дүн Гавилууд багийн бэлчээрийн даац хэтэрсэн болохыг дахин нотлов (10.6.10: Усны
нөөц хэсгийг харна уу).

37

Өмнөговь аймгийн Статистикийн алба, Оюу Толгой 2010 онд авсан мэдээлэл.

38

Sheehy, Ibid, 15-р хуудас.

39

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг ба байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.
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Бэлчээрийн талбайн
хэмжээ /га/

Га газар тутамд
бэлчээрийн ургамлын
гарц /центнер/га/

Бэлчээрийн ургамлын
нийт гарц /центнер/

Жилийн дундаж
бэлчээрийн даац /хонин
толгойгоор/

100 га-д ноогдох малын
тоо толгой /хонин
толгойгоор/

Нийт малын тоо толгой
/хонин толгойгоор/

100 га-д ноогдох бодит
малын тоо толгой
/хонин толгойгоор/

Хүснэгт 110.5: Усны нөөц болон газрын бусад хүчин зүйлийг үл тооцон гаргасан
бэлчээрийн даац, 2010 он

Бэлчээрийн
даац /хонин
толгой/
+ бэлчээрийн
даац хангалттай
-бэлчээрийн
даац хэтэрсэн

Номгон

482,888

2.1

1,004,407

211,677

43

70,354

15

141,323

Гавилууд

198,989

0.7

133,323

28,098

14

80,940

41

-52,842

Жавхлант

531,472

2.3

1,201,128

253,136

47

11,433

2

241,703

Баян

284,239

1.3

358,142

75,478

26

10,667

4

64,811

Нийт

1,497,591

1.6

2,697,001

568,388

37

173393

15

394,995

Багийн
нэр

Эх сурвалж: МБМХ-ны Ханбогд суманд хэрэгжүүлсэн бэлчээрийн тогтвортой менежментийн төсөл, Оюу Толгойд
хүлээлгэн өгсөн улирлын тайлан, 2010 оны 9-12 сар.

Бэлчээрийн талбайн
хэмжээ /га/

Га газар тутамд
бэлчээрийн
ургамлын гарц
/центнер/га/

Бэлчээрийн ургамлын
нийт гарц /центнер/

Жилийн дундаж
бэлчээрийн даац
/хонин толгойгоор/

100 га-д ноогдох
малын тоо толгой
/хонин толгойгоор/

Нийт малын тоо толгой
/хонин толгойгоор/

100 га-д ноогдох бодит
малын тоо толгой
/хонин толгойгоор/

Хүснэгт 110.6: Усан хангамж бүхий бэлчээрийн даацын тооцоо, 2010 он
Бэлчээрийн
даац /хонин
толгой/
+ бэлчээрийн
даац
хангалттай
-бэлчээрийн
даац хэтэрсэн

Номгон

213,290

2.1

443,644

93,497

44

70,354

33

23,143

Гавилууд

142,437

0.7

95,433

20,112

14

80,940

57

-60,828

Жавхлант

296,176

2.3

669,359

141,066

48

11,433

4

129,634

Баян

129,334

1.3

162,961

34,344

27

10,667

8

23,677

Нийт

781,239

1.6

1,371,399

289,020

37

173,393

22

115,626

Багийн
нэр

Эх сурвалж: МБМХ-оос Ханбогд суманд хэрэгжүүлсэн бэлчээрийн тогтвортой менежментийн төсөл, Оюу Толгойд
хүлээлгэн өгсөн улирлын тайлан, 2010 оны 9-12 сард.

2007 оны судалгаагаар малчид цаг агаар “хэвийн” байх тохиолдолд Ханбогд сумын бэлчээрийн
даац сайн (58.2%) ба боломжийн (31.6%) гэж үнэлсэн байна. Ерөнхийдөө цаг агаарын нөхцөл
байдал тааламжтай бол Ханбогд суманд хүрэлцэхүйц бэлчээрийн газар нутаг байдаг гэдэгтэй
ихэнх малчид санал нийлж байсан юм. Малчдаас бэлчээрийн нутаг өмнөх 5 жилийн хугацаанд
ямар байсан талаар лавлахад олонх нь адил хариулт өгсөн (78.2%). Харин 2010 оноос эхлэн
шороо тоос босох, хүнд даацын автомашин ихээр явах, уул уурхайн үйл ажиллагаа, усны хомсдол
ба өөр бусад уур амьсгалын хүчин зүйлсээс хамааран бэлчээр гэмтэн талхлагдаж байна гэсэн
малчдын зовнил эрс нэмэгдсэн байна. Оюу Толгойн 2010 онд хийсэн дээрх судалгааны ажлын үед
40
малчид Ханбогд сумын бэлчээрийн хүртээмж багасч байна гэж дурдсан ба 5-6 хот айлын дунд 2.5
2
км талбайтай бэлчээр ноогдож байгаа нь тэмдэглэгдсэн.

40

Мал хариулдаг хамгийн жижиг нийгэм эдийн засгийн нэгж. (10.6.9 хэсгийг мөн харна уу)
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Бэлчээрийн төлөв байдал
Бэлчээрийн даацад нөлөөлөх өөр нэг чухал хүчин зүйл нь бэлчээрийн ургамлын төлөв байдал юм.
Ханбогд сумын бэлчээрийн өнөөгийн гэмтэл доройтлын түвшинг харьцуулах өмнөх судалгааны
ажил, мэдээ мэдээлэл огт байхгүй байна. Бэлчээрийн менежментийг сайжруулахын тулд
бэлчээрийн төлөв байдлын хяналт шинжилгээ хийж, урт хугацааны найдвартай мэдээ мэдээлэл
цуглуулах шаардлагатай. 2010 оны 10-р сард МБМХ нь Ханбогд сумын бэлчээрийн төлөв байдлын
41
үнэлгээ ба хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Нийт 18 өөр төрлийн экологийн бүс бүхий талбайгаас 33 цэгийг урт хугацааны бэлчээрийн хяналт
шинжилгээ хийхээр сонгон авсан байна. Сумын хэмжээнд ургадаг ургамлын төрөл зүйлүүд болон
экологийн өөр нөхцлүүдийг төлөөлж байхаар эдгээр цэгүүдийг сонгосон ба идэвхтэй болон
төдийлөн ашиглагддаггүй бэлчээрүүдийг тодруулах давхар зорилготой байсан. Бэлчээрийн
судалгаа, үнэлгээ хийхэд ургамлын бүрхэвчийн зураг, анализ (нийт ургамлын бүрхэвч, дэд бүрхэвч,
суурь давхарга, хөрсний шороо ба тухайн ургамлын аймгийн биомассыг тодорхойлох гэх мэтийг
дурдаж болно) хийх зэрэг төрөл бүрийн тоон болон чанарын арга, аргачлалуудыг ашигласан байна.
Энэхүү судалгааны гол ач холбогдол нь Ханбогд сумын бэлчээрийн төлөв байдлын мэдээллийн
санг үүсгэсэн явдал бөгөөд ингэснээр бэлчээрийн төлөв байдлын эхний үнэлгээ хийгдэх нөхцөл
бүрдсэн юм. Уг үнэлгээний дагуу нийт судлагдсан бэлчээрийн 72% нь доройтолд өртөөгүй эрүүл,
харин 22% нь бага зэрэг доройтолд өртсөн гэсэн дүн гарсан байна.

10.6.9

Малчдын газар ашиглалт

Оюу Толгой нь сумын малчид бэлчээр нутгаа хэрхэн ашигладаг талаар нарийвчилсан судалгаа
хийж, мэдээллийг Оюу Толгой төслийн хүрээнд баригдсан байгууламжуудын ойролцоо оршин
суудаг малчдаас авсан. Энэ судалгаанд өвөлжөө, худгуудын солбицол, өрхийн гишүүдийн тоо,
малын тоо толгой, амьжиргааны тухай мэдээлэл, жил тойрон (өвөл, хавар, зун,намар) нүүдэл хийж
заншсан хэв маяг зэргийг багтаасан болно. Оюу Толгойн зүгээс мөн төслийн үйл ажиллагаанаас
бэлчээрийн газарт үзүүлж буй нөлөөлөлтэй холбоотой гомдол саналыг хүлээн авах зорилгоор олон
нийтийн гомдол барагдуулах механизмыг байгуулаад байна (Бүлэг D15: Нүүлгэн сууьшуулах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө-ийг харна уу).
Ханбогд суман дахь хот айл
Ханбогд сумын малчин өрхүүд мал маллах арга ухаанаа хуваалцаж, өөр зуураа туслан зэрэгцэн
амьдрах ба үүнийг хот айл хэмээнэ. Хот айлыг хувийн малтай айл өрхүүдийн нэгдэл гэж ойлгож
болох юм. Хот айл хэмээх ойлголт эрт дээр үеэс байсаар ирсэн боловч уг ухагдахуун, нэршлийг 1942
р зуунаас л хэрэглэж эхэлсэн. Хот айлыг хамгийн товчоор өөрийн гэсэн хувийн мал бүхий малчин
өрхүүд ойр амьдарч, хавар мал төллөлт, ноос хяргалт зэрэг их ажлын үед бие биедээ туслан, мал
маллах, бэлчээр сонгох арга ухаанаа хуваалцан амьдрахыг хэлнэ хэмээн тодорхойлж болно. Хот
айл гэсэн ойлголт нь нүүдэлчин малчдын улирлын шинж чанараас хамааран өөрчлөгддөг бэлчээр,
хатуу ширүүн уур амьсгалд дасан зохицож нүүдэллэхэд тулгардаг асуудлуудыг хамтаар шийдэж
бие биедээ туслан амьдрах хэрэгцээнээс үүдэлтэй юм. Жишээлбэл айл бүрт ачилгааны амьтан,
тэрэг зэрэг байдаггүй бөгөөд мөн бэлчээр сонгох арга ухаанаа хуваалцах шаардлагатай байдаг.
Монголын нүүдэлчин мал аж ахуй нь өдөр бүр арчилгаа шаарддаггүй ч хавар мал төллөлт, ноос
хяргалт зэргийн цагт ажиллах хүч хэзээ ч илүүддэггүй. Байгалийн нөөц ховор байдаг нь байгаагаа
хуваалцаж амьдран хот айл үүсгэх бас нэгэн шалтгаан болдог бөгөөд хот айлууд худгаа дундаа
ашигладаг.

41

Оюу Толгойн дэмжлэгтэйгээр Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооны Ханбогд суманд хийж буй
бэлчээрийн төлөв байдлыг үнэлэх хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, 2010 оны ажлын тайлан.
42

Нүүдэлчин ард түмний хороо, Нийгэм эдийн засгийн сегментчлэл - Монголын нүүдэлчин малчид, хот айл,
Болдын Бат-Очир, Нүүдэлчин ард түмэн, № 39, 1996.
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Нэгдлийн үед (1950-1980 он) хамаатан саднуудын үүсгэсэн хот айлыг үгүй болгон, 1-2 айл өрхийг
43
тусгаарлан суурь нэртэйгээр мал аж ахуй эрхлүүлдэг байв. 1990 оноос хойш хот айл дахин бий
болсон бөгөөд нүүдэлчин мал аж ахуй эрхэлдэг нийгмийн чухал хэсэг хэвээр үлдсэн.
Коммунист үеийн дараа бий болсон хот айл нь уламжлалт хэлбэрээсээ бага зэрэг өөрчлөгдсөн.
Өнөөгийн хот айлын өрхүүд тусдаа, дор бүрнээ өөрсдийгөө болгож амьдардаг бол уламжлалт хот
айлынхан эдийн засгийн хувьд үргэлж холбоотой байдаг байсан. Жишээлбэл, өнөөгийн малчин
өрхүүд хот айлаасаа үл хамааран малаа тусдаа бэлчээж, хэрэгцээт бараагаа зөвхөн өөрийн гэртээ
зориулж үйлдвэрлэн, боловсруулдаг болсон.
Өвөлжөө ба мал сүргийн менежмент
Өвөлжөөний байр хашаануудыг малчид өөрсдөө барьдаг бөгөөд жилийн хүйтний улиралд малаа
байрлуулахад ашигладаг. Малчид өвлийн улиралд суурин амьдардаг ба тэдний зөвхөн багахан
o
хэсэг л жилийн турш нүүдэллэн амьдардаг. Монгол орны өвөл -30-аас -40 C хүртэл хүйтрэх учир
өвөлжөө нь өвлийг мэнд сайн даван гарахад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өвөлжөө нь ус ихээр
хуримтлагддаг, өвс ногоо сайн гардаг, гүехэн худагтай уулын бэлд байрлах нь олонтой. Энэ үед
малыг нэг доор хашин хариулж өвс, тэжээл, улаан буудай гэх мэт нэмэлт тэжээл өгдөг.
Өвөлжөө нь гол төлөв малын хашаа, саравч, агуулах, гэр, модон эсвэл шавар амбаараас бүрддэг.
Малын хашааг орон нутагт элбэг байдаг эд материал ашиглан барихад 800-аас 1,000 ам.
44
долларын зардал гардаг. Өвөлжөө/хаваржааг байгалийн элбэг материал болох чулуу, мод болон
хаягдал төмөр, дугуйгаар хүртэл барьдаг. Нэг барьсан өвөлжөө/хаваржаа нь хэр удаан тогтвортой
байдаг талаар нарийн судалгаа, мэдээлэл байхгүй ч нэлээн олон жил оршдог байна. Зураг 10.4-т
Ханбогд сумын малчны өвөлжөөг харуулав. Малчид өвөлжөөнийхөө ойролцоо гар аргаар ухсан
буюу өрөмдсөн худагтай байх нь элбэг.
10.5-р зурагт малчин айл малын хамтаар дүрслэгдсэн бол 10.6 ба 10.7 зургууд дээр Ханбогд сумын
нутагт байрлах малчдын өвөлжөөний байрлалуудыг харуулав.
Зураг 110.4: Малчин айлын өвөлжөө

Эх сурвалж: Citrus Partners, зургийг 2010 онд авав.

43

Байгалийн нөөцийг ашиглан нэгдлийн тогтолцоог ардчилсан хэлбэрээр устгах, Жессе Крейг Рибот, Анне
М.Ларсон, Европийн хөгжил ба сургалтын институтын холбоо, 2005
44

Ухаа Худаг төсөл, Нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, ноорог хувилбар, Ухаа худаг төсөл
2-р үе шат, Энержи ресурс ХХК, 2009 оны 9-р сар (5-128 хуудас).
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Зураг 110.5: Ханбогд сумын малчин айл өрх малын хамт

Эх сурвалж: Оюу Толгой, зургийг 2004 онд авав.

Зураг 10.6 нь Оюу Толгойгоос хойд зүгт байрлах малчдын өвөлжөөг харуулж байгаа бол зураг 10.7
нь Оюу Толгойгоос өмнө зүгт байх өвөлжөөнүүдийг харуулж байна.
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Зураг 110.6: Оюу Толгойгоос хойд зүгт байрлах малчдын өвөлжөө ба худаг
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Зураг 110.7: Оюу Толгойгоос өмнө зүгт байрлах малчдын өвөлжөө ба худаг
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Улирлын нүүдэл ба зуслангийн газрууд
Улирлын чанартай нүүдэл суудал хийдэг малчид зун ба намрын улиралд бэлчээр сайтай газруудыг
сонгон нүүдэллэдэг. Эдгээр зуслангийн газрууд нь гол төлөв гараар ухаж гаргасан мал, хүмүүсийг
ундны усаар хангадаг худгийн ойролцоо байрладаг. Зураг 10.8-д Ханбогд сумын нэгэн малчны
зуслангийн газрыг харуулсан байна. Хавар, зуны бэлчээрлэлт нь өвөлжөөний газрын бэлчээр эргэн
сэргэх боломжийг олгож, малыг тарга тэвээрэг авахад ашиглагддаг.
2008 онд хийгдсэн суурь судалгаагаар Ханбогд сумын айл өрхүүдийн 39% нь голчлон намар, зун
нүүдэллэхийн зэрэгцээ хаврын улиралд бага хэмжээний нүүдэл хийдэг байна. Жилийн турш
Ханбогд сумын малчид дунджаар 12-13 км зайнд нүүдэллэдэг ба нүүдлийн дундаж давтамж нь 5-6
удаа боловч энэ тоо өрхийн гишүүд, малын тоо толгойноос ихээхэн хамаардаг болохыг малчид
45
дурдсан. Наймдугаар сарын сүүлээр малчид өвөлжөөндөө буудаг. Малчдын өгүүлснээр үхэр,
тэмээний бэлчээр малын байр, уснаасаа 20-25 км зайнд байдаг бол хонь, ямааны бэлчээр 3-5 км
зайнд байдаг аж. Малчид ямаа, хонин сүргийг өдөр бүр хариулдаг бол тэмээ, адуу,үхэр сүргээ өдөр
46
тутам бэлчээрлүүлэх шаардлагагүй байдаг.
Ханбогд сумын малчид гол төлөв өөрсдийн сумын нутаг дэвсгэртээ нүүдэллэдэг. Зарим зун
Ханбогд суманд зуншлага муу тохиолдолд малчид Манлай сумын бэлчээрийг даган оторлодог
47
байна.
Зураг 110.8: Малчин айлын зуслан

Эх сурвалж: Citrus Partners LLP, зургийг 2010 онд авав.

Малчидтай хийсэн өргөн хүрээний ярилцлагуудын үр дүнгээс харахад зун ба намрын бэлчээр гэж
тусгайлан заагласан газар байдаггүй бөгөөд энэ нь жилээс жилд, өрхөөс өрхөд харилцан адилгүй
байдаг тул малчдын ая тухийг алдагдуулахгүй байхаар дэд бүтэц, байгууламжуудыг барих ажлыг
шийдэхэд багахан хүндрэл үүсгэж байгаа юм. Улирлын шинж чанартай нүүдлийн нарийвчилсан
зургийг дүн шинжилгээ хийж болохуйцаар гаргах боломж бага байсан хэдий ч нүүдэллэх ерөнхий
хэв маягийг харуулсан тойм зураг гаргах бүрэн боломжтой.

45

Оюу Толгой төслийн Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.

46

Ibid, Суурь судалгаа, 2009.

47

Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооны Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийн санал
асуулгаас, 2010.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 26 of 34

МБМХ-оос хэрэгжүүлж буй Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөр-ийн дагуу Ханбогд
суманд 2010 онд Бэлчээр ашиглагчдын бүлгүүдийг (БАБ) малчдын бэлчээр ашиглах хэвшмэл хэв
маяг, хот айлд үндэслэн байгуулж, тэдний бэлчээрийн газар нутгийн онцлогуудыг тодорхойлсон
48
байна. Нийт 14 бүлэг байгуулагдсан. Зураг 10.9-д эдгээр малчдын бүлгүүдийн байршил, нэрийг
49
харуулав . Малчдын бүлгүүдийн бэлчээр улирлаар ялгаатай тул хоорондоо давхцах магадлалтай
байдаг. Мөн энэхүү судалгааг 2010 оны сүүлээр хийсэн тул төсөл эхлэхээс өмнөх гэхээсээ илүүтэй
малчдын уламжлалт бэлчээрийн өнөөгийн нөхцлийг тодорхой харуулсан байна. Энэхүү
Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөр болон бэлчээр ашиглагчдын бүлгүүдийн талаарх
илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр бүлгээс авна
уу.
Зураг 110.9: Ханбогд сумын малчдын бүлгийн уламжлалт бэлчээр ашиглалтын талбайн
зураг, 2011 он

Эх сурвалж: МБМХ, Ханбогд сумын Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн төсөл, Оюу Толгойд хүлээлгэн
өгсөн улирлын тайлан, 2011 оны 1-3 дугаар сар

10.6.10 Малчдын усны нөөц
10.6.11 Малчдын усны нөөц
Ус нь бэлчээр нутгийн хамгийн чухал хүчин зүйл бөгөөд бэлчээрийн сонголт, малчдын нүүдэл усны
хүртээмжээс бүрэн хамаардаг. Говь нутагт гадаргын усны нөөц байхгүй тул малчдын 90% нь гар

48

Тэмдэглэл: Гэр бүлийн ба хөршийн харилцаа, бэлчээрийн уламжлалаас хамааран бүлэг тус бүрт ялгаатай
тооны өрхүүд хувиарлагдсан болно.
49

Зарим малчдын бэлчээр хөрш зэргэлдээ сумууд руу тэлж орсон байгаа тул Оюу Толгой болон Бэлчээрийн
менежментийн төслийн багийнхан эдгээр хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд аль болох бүх малчдыг хамруулахыг
зорьсон.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 27 of 34

50

аргаар ухаж гаргасан худгуудаас усаа хангадаг. Зураг 10.10-д гар аргаар ухаж гаргасан худгийн
нэг жишээг харуулав. Булаг, гар аргаар малтсан худгууд нь бага гүний хайрган уст давхаргын усаар
тэжээгддэг ба эдгээр үе давхарга нь тогтмол бус орох бороо, хур тунадаснаас тэжээлээ авдаг.
Малчид усны эх үүсвэрээс ойролцоогоор 2.5 км зайд орших ба энэ нь бог малын бэлчээрийн
51
хэмжээтэй харьцуулахад харьцангуй богино зай юм. Цасны ус, байнгын буюу түр зуурын
ундаргатай булаг шанд зэрэг усны эх үүсвэр байхгүй тохиолдолд хүн, малын хувьд ундны усны
асуудал хурцаар тавигдаж эхэлдэг. B6: Усны нөөц бүлэгт Оюу Толгой төслийн байгууламжуудын
эргэн тойрны сумдын малчдын худаг ашиглах хэв маягийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл
багтсан болно.
Зураг 110.10: Малчны гар аргаар ухсан худаг

Эх сурвалж: Оюу Толгой, зургийг 2010 онд авсан.

Хүснэгт 10.7-д Ханбогд ба зэргэлдээ сумдын худгийн тоо ба төрлийг харуулсан байна. Энэ бүс
нутагт социализмын үед баригдсан механик худгуудын ихэнх нь ажиллагаагүй болсон ба энэ нь
орон нутгийн захиргаа, малчдад тэднийг сэлбэн засах санхүүгийн эх үүсвэр, чадамж байхгүйтэй
холбоотой юм. Зураг 10.11 ба 10.12-д сумдын худгийн төрөл ба усны хангамжтай холбоотой бусад
хүчин зүйлүүдийг харуулсан. Оюу Толгой нь олон тооны худагт хяналт шинжилгээ хийдэг бөгөөд
2010 онд нийт 94 малчны худагт хяналт шинжилгээ хийсэн бол сумын хэмжээнд нийт 333 усны
хяналт шинжилгээний цэг бий. Сумын худаг ба Оюу Толгой компаний худгийн хяналт
шинжилгээний үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг B6: Усны нөөц бүлгээс авна уу.
Хүснэгт 110.7: Худгийн тоо ба төрөл
Сум

Гүний худаг

Бетондсон
худаг

Гүехэн худаг

Гар худаг

Нийт худгийн
тоо

Баян-Овоо

21

22

24

264

331

Манлай

48

45

82

258

433

Ханбогд

38

7

39

302

386

Цогтцэций

23

12

57

160

252

Даланзадгад

30

0

2

75

107

Аймгийн
дундаж

28

22

44

259

353

Эх сурвалж: Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.
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Ibid, Sheehy, 15-р хуудас.

51

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.
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Ханбогд сумын малчдын 90% нь өөрсдийн худгийг хамаатан садангийн хамтаар эзэмшдэг ба
тухайн айл өрхүүд худгийн ажиллагааг хариуцах тул түүний насос, онгоц, худгийн ханыг цэвэрлэх
зэрэг засвар, үйлчилгээнд мөн давхар анхаардаг байна. Хэдий худгийг хамтран эзэмшиж буй айл
өрхүүд бүгд тодорхой хэмжээгээр худгийг харж хамгаалах үүргийг давхар хүлээдэг боловч тухайн
нутгийн хамгийн олон малтай малчин өрхүүд сайн дураар худгийн засвар үйлчилгээнд голчлон
52
анхаардаг байна .
Дээр дурдсанчлан, сумын нутагт цөөн тооны гүний худгууд орших ба ялангуяа Оюу Толгой төслийн
тусгай зөвшөөрлийн талбайн Хориотой бүсээс нүүсэн 10 өрхүүд гүний усыг унданд ашигладаг.
Ихэнх малчид өөрсдийн гүний худгуудад бага хэмжээний хамгаалалтын хашаа барьж түгждэг ба
энэ нь бусад малчдаас харамлах гэхээсээ илүүтэй зам зуурын хүмүүс болох хүнд даацын машины
жолоочид, гар аргаар алт олборлогчид (нинжа)-оос худагныхаа насосыг хамгаалах зорилготой юм.
Малчдын хэлснээр ихэнх гүний худгуудыг бусад малчид мөн ашиглаж болох боловч насосоор
ажилладаг худаг бол бусад малчид худгийн эзэнтэй тохиролцон засварт болон насосны түлш
авахад хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй байдаг. Устай холбоотой үүсэх аливаа асуудлыг багийн
хурлаар голчлон ярьж хэлэлцдэг байна. Шаардлагатай гэж үзвэл сумын тамгийн газарт мөн
ханддаг.
Зураг 10.11: Оюу Толгой төслийн талбайн хойд талд орших малчдын гар ба бусад
худгууд

52

Оюу Толгой төсөл, Ханбогд сумын усны судалгаа. 2007 оны 8-р сар
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Зураг 10.12: Оюу Толгой төслийн талбайн урд талд оршин суух малчид ба бусад худаг
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Малчдын худгуудын судалгаа
Уурхайн болон гүний уурхайн үйл ажиллагааны улмаас гүний усанд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг
тодорхойлох судалгааг бага хэмжээний усны өгөгдөл дээр үндэслэн 2004-2006 онуудад хийсэн
бөгөөд уурхай руу ус урсан орж болох хамгийн хүнд нөхцлүүдийг тооцон Оюу Толгойд нөлөөллийн
талбайг тодорхойлох боломжийг олгосон байна. Ашигласан загвар нь хэд хэдэн хувилбарыг
тооцож үзсэн ба блокчлон олборлолтын үед орчмын газрын гадаргууд суулт өгч улмаар гадаргатай
ойр гүний ус блокууд руу урсах зэрэг нөхцлийг тооцсон. Уг загварууд нь хуучны аргыг ашигласан
(дотоод урсгалын хооронд хаалт үүсэхгүй, мөн аллювийн хурдас, хөрс, өгөршсөн суурь чулуулаг
болон суурь чулуулаг гэсэн 4 давхаргыг л тооцсон) бөгөөд загварчлалын үр дүнд усны түвшин 1мээр буурахад ойролцоогоор 10 км ба 8км-ийн харьцаатай эллипс маягийн суулт үүснэ хэмээн
таамагласан байна. Уурхайн усыг шавхаснаас үзүүлэх нөлөөлөл бүх талбайг хамарсан газрын
гадаргын суулт үүсгэнэ гэсэн хэтрүүлсэн үнэлгээ дээр үндэслэсэн тул уг хуучны загварт 1 м-ийн
бууралтыг бараг тэгтэй тэнцэхүйцээр авсан байна. Энэхүү гүний усны нөлөөллийн анхны
судалгааны үр дүн болон тоосны хэмжилт, судалгаанд суурилан малчдыг 10 км зайд нүүлгэн
шилжүүлэх шийдвэрийг гаргажээ (C10: Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт бүлгийг харна
уу).
Гүний усны анхны судалгаа хийгдсэнээс хойш цөөнгүй тооны цооногуудыг өрөмдөж, энэ талаар
олон нэмэлт судалгаа хийн, хурдсуудын давхаргуудын болон тэдний ус нэвтрүүлэх чанарын талаар
илүү мэдээлэл цуглуулж эхэлсэн. Оюу Толгой нь гүний усны нарийвчилсан загварчлалын хүрээнд
төрөл бүрийн геологийн тогтоц болон ус нэвтрүүлэх чанарын талаар дэлгэрэнгүй судалгааг хийж
байгаа ба судалгааны сүүлийн хувилбар буюу шинэ загварчлал 2012 онд бэлэн болох юм.
Урьдчилсан байдлаар уурхайн лицензит талбай орчмын ус нэвтрүүлэх чанарын талаарх нилээд
бодит мэдээллийг ашиглан анхны энгийн загварчлалыг дахин боловсруулаад байна (В6: Усны нөөц
бүлгийг харна уу).
Энэхүү шинэ загварчлалаар харьцангуй бага буюу усны түвшин 1м-ээр буурахад ил уурхайн
төгсгөл хэсгээс хаягдал чулуулгийн овоолго, Ундай голын урсгалуудын хэсэг болон хаягдлын
далангийн доогуур 5 км-ийн зайд суулт үүсэхээр байна. Эхний загварт дурдсан 1 метр үеийн өндөр
нь усны түвшинг хамгийн ихээр буурах нөхцлийг баримжаалан авсан хэмжээ бөгөөд энэ загварт
ашиглагдсан тоо, баримт нь гүний усны талбайн хил заагийг бүрэн итгэлтэйгээр тодорхойлоход
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хангалтгүй юм. Энэ талбай дотор малчид, булаг шанд (Бор Овоогоос өөр), гүний уснаас
хамааралтай ямар нэг ургамал зэрэг бусад гүний ус ашиглагчид байхгүй болно (Бүлэг В7:
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал харна уу).
2011 оны загварт нэмэлт үе, давхаргууд болон тэдгээрийн ус нэвтрүүлэх чанар, бүтцийн талаарх
мэдээлэл орсон тул газрын хэвлий дэх суулт нь хэмжээний хувьд илүү жижигрэн хэлбэр нь жигд
бус байхаар урьдчилан тооцоологдоод байгаа бөгөөд уурхайн лицензит талбайн геологийн бүтцийг
илүү сайн тусгах болно. Улмаар энэ нь Оюу Толгойн хувьд өгөршсөн болон хагарал үүссэн том
талбайг хамарсан суурь чулуулгийн болон усны урсгалыг дагасан шугаман уст давхарга зэрэг уст
давхаргууд доош суух болзошгүй нөлөөллийг бодитойгоор үнэлж чадахуйц загварыг боловсруулах
боломжийг олгох юм.
Хамгийн гол нь 2012 шинэчлэгдэх гүний усны загвар нь гүний усны түвшин буурах нөлөөлөлд өртөх
талбайг хянах, мөн уурхайн лицензит талбайн ойр орчмын малчид уг нөлөөлөлд өртөхгүй байх
нөхцлийг Оюу Толгойд олгох юм. Оюу Толгойн зүгээс уг мэдээллийг малчдад оролцоонд
түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэрэг төрөл бүрийн хурал, цуглаанаар
дамжуулан хүргэх болно.
Усны хүрэлцээ ба бэлчээр
Дээр дурдсанаар, МБМХ нь 2010 оны сүүлээс эхлэн бэлчээр ба усны хүртээмжийн талаар олон
тооны судалгааны ажлуудыг хийж ирсэн ба Хүснэгт 10.8-д усны эх үүсвэр бүхйи бэлчээрийн
үнэлгээг харуулав. Судалгааны үр дүнгээр усны эх үүсвэр байхгүйн улмаас нийт бэлчээрийн 48%
нь ашиглагдахгүй байгааг харуулав (жишээ нь худаг байхгүй буюу худаг нь ажилдаггүй).
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Хүснэгт 110.8: Ханбогд сумын бэлчээрийн усны хангамж ба худгийн талаарх мэдээлэл,
2009*

3

Эх сурвалж: МБМХ, Ханбогд сумын бэлчээрийн тогтвортой менежментийн төсөл, Оюу Толгойд зориулан
бэлтгэсэн тайлан, 2010 оны 9-12 сарууд.
* Худгийн тоо 2009 оны байдлаар, усны эх үүсвэртэй бэлчээрийн талбайн хэмжээг гаргахдаа хонин сүрэг
усны эх үүсвэр хүртэл ямар зайнд бэлчээрлэдгийг тооцож гаргасан.

Усны судалгааны хүрээнд малчдын усны чанар ба хүртээмжийн талаарх санал бодлыг нь судалсан
ба нийт 280 малчин айл өрх хамрагдсан байна. Тэдний дунжаар 60% нь усны хүртээмж сайн гэсэн
боловч дулааны улирлын үед усны хэрэглээ оргил цэгтээ хүрэхэд ус дутагддаг талаар мэдээлсэн
53
байна. Сүүлийн үеийн судалгаагаар ган зуд, Оюу Толгой уурхайн бүтээн байгуулалт зэрэг төрөл
бүрийн үйл ажиллагаанаас болж усны түвшин буурсан ба бэлчээрийн гарц муудсан хэмээн малчид
үздэг ажээ. Малчдын саналын дагуу хуучин худгуудыг сэргээн засварлах нь ирээдүйн бэлчээрийн
менежментийг сайжруулах ба эдгээр ажлыг Оюу Толгойн Тогтвортой бэлчээрийн менежментийн

53

Оюу Толгой төсөл, Нийгэм, эдийн засаг ба байгаль орчны суурь судалгаа (дэд судалгаа), 2009.
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хөтөлбөр-ийн хүрээнд хийхээр төлөвлөж байгаа юм. Усны нөөц, түүний бэлчээр болон малчдад
хэр чухлыг өгүүлсэн нэмэлт мэдээллийг В7A: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал бүлэгт
багтаасан болно.

10.7 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН АЖЛУУД
Бэлчээрийн тогтвортой менежмент ба үнэлгээний хөтөлбөрийн үргэлжлэл
МБМХ нь Оюу Толгойг төлөөлөн Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийг Ханбогд
суманд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд уг ажлын гол зорилго нь сумын малчдын дунд бэлчээрийн
тогтвортой менежментийн системийг бий болгох явдал юм. Малчид 2010 оноос эхлэн энэхүү
хөтөлбөрт идэвхтэй оролцож эхэлсэн ба баг тус бүртээ бэлчээрийн менежментийг хөгжүүлэн
хэрэгжүүлж, өөрсдийн бэлчээрийн нөхцөл байдлыг сайжруулах чин хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа юм.
Үүнтэй уялдан нэн түрүүнд хийгдэх ажил нь Ханбогд сумын өнөөгийн бэлчээрийн хэмжээ, төлөв
байдлыг тодорхойлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлууд болно. Ингэснээр ирээдүйн бэлчээрийн
менежментийг хэрэгжүүлэхийн тулд малчдыг бүлгийн зохион байгуулалтад оруулах боломж
бүрдэнэ. Хөтөлбөрийн туршид явагдах гол ажлуудын нэг нь бэлчээрийн даац ба төлөв байдлыг
тодорхойлох ажлыг тогтмол хийх, малчдын санал болгосон бэлчээрийг сайжруулж, малын тоо
толгой өсөлтөнд эерэгээр нөлөөлөх арга хэмжээнүүдийг авч эхлэх явдал юм. МБМХ нь Оюу
Толгой, орон нутгийн захиргаа, Бэлчээр ТББ, бэлчээр ашиглагчдын 14 бүлэгт улирал тутам ажлын
тайлан гаргаж өгдөг. Одоогоор хөтөлбөр хэрэгжиж дуусаагүй тул МБМХ-ы уг үнэлгээ, тайлангууд нь
товхимолын хэмжээнд англи хэл дээр хараахан орчуулагдаагүй байгаа юм.
Айл өрхүүдийн нэмэлт судалгаа
Сүүлийн үеийн судалгаанууд төслийн талбайн зэргэлдээ орших малчин айл өрхүүдийн талаар
дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулж байгаа хэдий ч цаашид сумын төвийн оршин суугчид болон бусад
малчин өрхүүдийн дунд нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгааг хийх болно. Энэхүү төлөвлөсөн
ажлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг В9: Хөдөлмөр эрхлэлт ба амьжиргааны түвшин бүлгээс
авна уу.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина
уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ,
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг
хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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