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6.

ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

6.1

ТАНИЛЦУУЛГА

Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний (цаашид БОННБҮ гэнэ) энэхүү бүлэгт
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөх магадлалтай орон нутгийн иргэд
болон бусад оролцогч талуудтай хийсэн хэлэлцүүлгийн үйл явцыг танилцуулах болно. Бүлэгт
төслийн гол оролцогч талуудыг тодорхойлох, тэдний санал бодол нь төслийн нийгэмд нөлөөлөх
байдлыг ойлгох, Оюу Толгойн нийгмийн ба орон нутгийн ард иргэдэд чиглэгдсэн
хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, сөрөг нөлөөллүүдээс аль болох урьдчилан сэргийлэх зэрэг арга
хэмжээг авахад хэрхэн тус дэм болсон талаар авч үзсэн. Хэлэлцүүлэгийн хөтөлбөр нь урт
хугацаанд үргэлжлэх ажил бөгөөд тус бүлэг урьд нь хийгдэж байсан хэлэлцүүлгийн ажлуудыг
танилцуулахын зэрэгцээгээр цаашид хийгдэх ажлын дэлгэрэнгүйг D14: Оролцогч ба сонирхогч
талуудыг оролцуулах төлөвлөгөө бүлгээс харна уу.

ЗОРИЛТУУД

6.2

Энэхүү бүлэг нь дараах тодорхой зорилтуудтай:

6.3



Орон нутгийн иргэдтэй хийх хэлэлцүүлгийн бодлогын цар хүрээг тодорхойлох;



Төслийн талбайн ‘шууд’ ба ‘шууд бус’ нөлөөллийг тодорхойлох;



Төслийн оролцогч талуудыг тодохойлох, тухайлбал үүнд төслийн нөлөөлөлд шууд
өртөж байгаа талууд (цаашид нөлөөлөлд өртсөн талуудгэнэ),төслийн нөлөөлөлд шууд
бус байдлаар өртөж байгаа буюу төслийн сонирхогч талууд (цаашид бусад сонирхогч
талууд гэнэ) зэргийг тодорхойлж өгөх;



Урьд нь хийгдсэн хэлэлцүүлгийн үйл явцын талаар мэдээлэл өгөх;



Хэлэлцүүлгийн үр дүнд тодорхойлогдсон асуудлуудыг Оюу Толгой төслийн төлөвлөлт
ба хэрэгжилтэд хэрхэн тусгаж өгсөн талаар мэдээлэл өгөх.

БОДЛОГО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

6.3.1 Оюу Толгойн Нийгмийн Стандартууд
1

Айвенхоу Майнз компани нь олон нийтэд өөрийн “Үнэт зүйлс ба хариуцлагын мэдэгдэл” -д
1
танилцуулсан (2010 оны 3-р сард нийтэлсэн) ба энэ тунхаглалдаа оролцогч талуудтай
харилцан итгэлцэл дээр үндэслэсэн нээлттэй, ил тод харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг
үүсгэхийг зорьж байгаагаа илэрхийлсэн. Айвенхоу Майнз компанийн бодлого нь түүний
нөлөөллийн бүст байгаа нутгийн иргэдийг хамгаалах ба амьжиргааг нь баталгаатай болгоход
чиглэгддэг: “Бид ажиллаж амьдарч байгаа газрынхаа орон нутгийн иргэдэд аль болох туслан
дэмжиж, тэдний амьжиргааг улам сайжруулахыг хичээдэг. Бид харилцан дэмжиж, хамтран
ажиллах түншлэлийн харилцааг бий болгож, тэдний нийгмийн ба эдийн засгийн нөөц бололцоог
сайжруулахыг хичээдэг. Бид олон янзын соёл, ёс заншил болон орон нутгийн ард иргэдийг
хүндлэн дээдэлдэг. Бид төслийнхөө төлөвлөлт, хэрэгжилт ба үйл ажиллагаанд олон нийт ба
орон нутгийн лидерүүдийг татан оролцуулдаг”. Оюу Толгой нь анх байгуулагдсан цагаасаа
эхлээд Айвенхоу Майнз компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-өөр зөвшөөрөгдсөн энэхүү
бодлогын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн.
Төслийн түвшинд оролцогч талуудын оролцоог хангах ажлыг Оюу Толгой компанийн Олон
нийттэй харилцах, тогтвортой хөгжлийн хэлтэс (ОНХТХХ) болон Гадаад харилцааны хэлтэс
зохицуулж ирсэн. Оюу Толгой нь эдгээр баг хэлтсийг 2004 оноос хойш олон талын оролцогч
талуудтай ажиллуулж ирсэн бөгөөд энэ нь дараах зорилготой:

1
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i. Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм, олон
нийтийн зөвшөөрлийг авах ба хадгалах (нийгмийн эерэг сэтгэгдэл бий болгох);
ii. Орон нутгийн иргэд, засгийн газар, иргэний нийгэмтэй нээлттэй, итгэлцэл дээр
суурилсан хамтран ажиллагааг хөгжүүлж,харилцан ашигтай зорилгыг хамтран
хэрэгжүүлэх хүсэл эрэмэлзэл дээр үндэслэсэн удаан хугацааны, бат бөх
харилцаагбий болгох;
iii. Хувь хүн ба бүлэг хүмүүсторон нутгийн нөөц боломжуудыг ашиглан ороннутгаа
хөгжүүлэхэд татан оролцуулах;
iv. Зорилтуудыг дэвшүүлж,гүйцэтгэл дээр үндэслэлсэн,хэмжигдэхүйц үр дүнд хүрэхийн
тулдкомпанийхамт олныг нэгэн зүгт хандуулах.
Дээрхи зорилтууд нь Оюу Толгой төсөл барилга байгуулалтын шатнаас үйл ажиллагааны
шатанд шилжихийн хамтаар тус төслийн хэрэгжүүлж байгаа оролцогч талуудын оролцооны
хөтөлбөрийн гол зорилгууд хэвээр хадгалагдах юм. Оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагын
талаархи дэлгэрэнгүйг Бүлэг D 14: Оролцогч ба сонирхогч талуудыг оролцуулах төлөвлөгөө
үзнэ үү.
6.3.2 Рио Тинто Компанийн Бодлого Ба Стандартууд
Рио Тинто компани нь Айвенхоу компанийн стратегийн хувьцаа эзэмшигч бөгөөд 2010 оны 12-р
сараас эхлэн Оюу Толгойн менежерийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Рио Тинто ба Оюу Толгой
компаниуд нь 2011 оны туршид нэгдэн нийлэх үйл явцыг өрнүүлж, төслийн үйл ажиллагаа ба
дүрэм журмыг Рио Тинто компанийн стандарт, дүрэм журмуудад нийцүүлж байгаа. Энэхүү үйл
ажиллагаа одоо яг ид явагдаж байгаа бөгөөд 2011 онд дуусах ёстой.
2

Рио Тинто компаний “Орон нутгийн иргэдтэй харилцах стандарт” нь Рио Тинтогийн хайгуулын
ба олборлолтын төслүүдэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хэрхэн хангаж өгөх, мэдээллийг
хэрхэн цуглуулах, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг зохицуулах төлөвлөгөө ба хөтөлбөрүүдийг
хэрхэн боловсруулах талаар зөвлөмжүүдийг агуулдаг. Үүнд “Орон нутгийн иргэдтэй харилцах
стандарт №1.3: Харилцан хүлээн зөвшөөрсөн ба ойлголцсон хэлэлцүүлгийн журам” нь олон
нийттэй хэлэлцүүлэг хийх болон тэдний оролцоог хангаж өгөх зэргийг зохицуулдаг. Рио Тинто
компанийн Орон нутгийн иргэдтэй харилцах стандарт нь Олон улсын санхүүгийн корпорацийн
Гүйцэтгэлийн стандарт, Байгаль орчны, эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны заавар болон
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) Байгаль орчин, нийгмийн бодлого зэрэгтэй
нягт уялдсан байдаг.

6.4

ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН НӨЛӨӨЛӨЛ

6.4.1 Төслийн Талбай Орших Нутгийн Нийгмийн Байдал
Оюу Толгой төсөл нь Монгол улсын засаг захиргааны нэг хэсэг болох Өмнөговь аймагт
байрладаг (В1: “Нийгэм, эдийн засгийн орчин” бүлгийг харна уу). Монгол улс нь 2010 онд
2
ойролцоогоор 2.9 сая хүн амтай байсан бөгөөд 1 км газар нутагт дунджаар 2 хүн оршин суудаг
юм. Өмнөговь нь Монгол улсын хүн ам хамгийн сийрэг оршин суудаг газар бөгөөд энд
2
ойролцоогоор 50,000 хүнам 165,380 км газар нутагт оршин суудаг (энд хүн амын нягтаршил нь
2
0.3/км юм). Төслийн бүхий л бүрэлдэхүүн хэсгүүд, түүний дотор төслийн талбайгаас Хятадын
3
хил хүрэхавто зам, дэд бүтцийн зурвас зэрэг нь бүгд Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрладаг
(6 1 зургийг харна уу).
Ханбогд сумын төв нь Оюу Толгойн уурхайгаас зүүн хойш 42 км зайд байрладаг бөгөөд Оюу
4
Толгойтой асфальтан хучилтгүй замаар холбогддог .

2

http://www.riotinto.com/documents/CommunitiesStandard.pdf

3

Сум нь аймгийн засаг захиргааны нэгж юм.

4

Оюу Толгой энэ замыг цаг агаарын бүхий л нөхцөл байдалд ашиглаж болох гадаргуутай болгохоор төлөвлөгөө
гаргасан байгаа.
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Зураг 6.1: Төслийн нөлөөллийн бүс
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6.4.2 Төслийн Нөлөөллийн Бүс
Төслийн ‘нөлөөллийнн бүс’ гэдэг нь Шууд нөлөөллийн бүс (жишээ нь биет дэд бүтэц болох
байгууламжууд ба тэдэнд хамаарах ажил тухайлбал уурхай, түр ба байнгын нисэх буудал,
Гүний хоолойнцооногийн талбай, хил рүү чиглэсэн тээврийн зам, цахилгаан дамжуулах шугам
ба тэдгээрийн орчин тойрон гэх мэт) болон хамгийн ойрын суурин болох Ханбогд сумын төв ба
Шууд бус нөлөөллийн бүс нь хүн ам болон хөрөнгийн урсгалын нөлөөнд өртөж буй бусад бүх
сумуудад хамаарах бөгөөд төслийн талбайг бараа, үйлчилгээгээр хангахад оролцдог буюу
тэдгээрийн нөлөөнд байгаа орон нутаг, нийгэм, орон нутгийг дэмжих төслүүдийн хэрэгжүүлэлт,
дэд бүтцийн сайжруулалт ба олон нийтийн хэрэгцээний байгууламжууд болон үйлчилгээнд
орсон өөрчлөлтөнд хамрагдсанбүс (хог хаягдлын дэд бүтэц ба усан хангамж гэх мэт) зэргээс
бүрддэг.
Төслийн байршил ба нийгмийн байдал дээр үндэслээд төслийн нөлөөллийн бүсийг дараах
байдлаар тодорхойлж болно:
 Шууд нөлөөлөлд өртөх бүс нутаг:
o Ханбогд сум;
o Ханбогд сумын төв;
o Уурхайн лицензитталбай (УЛТ);
o Гүний хоолой ба ус дамжуулах хоолой;
o Түр нисэх буудал;
o Байнгын нисэх буудал;
o Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын авто зам ба дэд бүтэц, цахилгаан дамжуулах зурвас
5
 Шууд бус нөлөөллийн бүс: Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад ба Цогтцэций сумд.
Шууд бус ажлын байр ба бизнесийн боломжууднээгдсэний улмаас үүсэх Өмнөговь аймаг руу
чиглэсэн шилжин суурьшилтаас шалтгаалан Шууд бус нөлөөллийн бүс нь дээрх орон нутгийн
хил хязгаарыг хол давах байх хэмээх хүлээлт бий. Ийм учраас Оюу Толгой төслийн зарим
хэлэлцүүлгүүдэд Цогтцэций зэрэг бусад сумдыг хамруулсан билээ.

6.5

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫГ ОЛЖ ТОДОРХОЙЛОХ

6.5.1 Оролцогч Талуудын Зураглал
2003 оноос эхлэн Оюу Толгой нь сонирхогч талууд, шууд буюу шууд бусаар төслийн нөлөөлөлд
өртөж буй хүмүүстэйбайгууллагын ба хувийн чухал харилцаа холбоо тогтоохыг идэвхитэй
чармайсаар ирсэн билээ.Энэ үйл явцад цуглуулсан мэдээлэл дээр үндэслэн оролцогч
талуудийн өргөн хүрээний зураглал хийгдсэн.
Нийт төслийн хэмжээнд оролцогч талуудийг олж тогтоох зорилгоорОлон нийттэй харилцах,
6
тогтвортой хөгжлийн хэлтсээс Оюу Толгойн компанийн бусад хэлтсүүд болох байгаль орчин,
харилцаа холбоо, хүний нөөц ба хангамжийн хэлтсүүдийг хамруулсан семинарыг 2008 онд
хийсэн юм. Энэ семинарын үр дүнд оролцогч талуудийн өргөн хүрээний жагсаалт хийгдсэн
бөгөөд тэднийг төсөлтэй одоогийн байдлаар ямар хамааралтай байгаа болон ирээдүйд үүсэх
харилцаан дээр үндэслэж ангилсан. Түүнээс хойш оролцогч талуудийн жагсаалтыг шинэчлэх
ба төслийн хамгийн чухал оролцогч талуудийн талаар мэдээлэл цуглуулах зорилгоор олон
тооны ажил хийгдсэн.Үүнд Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо ба Даланзадгад сумдын орон нутгийн
иргэдийн төсөөллийг олж мэдэхажил,Ханбогд сум болон сумын төвийн нийгэм, эдийн засгийн
мэдээллийн санг бий болгох зэрэг ажлууд багтана. Энэ ажлын хүрээнд оролцогч талуудад
үзүүлж буй нөлөөллийн төрлүүдэд үнэлгээ хийгдсэн ба үүгээр хэд хэдэн нөлөөллийн төрлийг
нэмж тодорхойлсон юм. (C10: Газар ашиглалтба нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл
бүлгийгхарна уу). Зураглалын үед нөлөөлөлд өртөх өөр өөр бүлэглэлүүдийн зохих ёсны
оролцооны түвшинг тус бүрд нь тодорхойлж өгсөн.

5Даланзадгад

нь сум ба сумын төв бөгөөд Өмнөгөвь аймгийн нийслэл юм (Оюу Толгойгоос ойролцоогоор 220 км зайд

байдаг.
6

Энэхүү БОННБҮ-ний тайлан боловсруулж эхэлснээс хойш ОНХТХХ-г Бүс нутгийн хөгжил бай нийгмийн гүйцэтгэл
хариуцсан баг хэмээн шинээр нэрлэх болсон (энэ нь Бүс нутгийн хөгжил ба олон нийтийн асуудал эрхэлсэн хэлтсийн
бүрэлдэхүүн хэсэг юм).
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Оюу Толгой компаний хуучнаар ОНХТХХ буюу одоогоор Бүс нутгийн хөгжил ба Нийгмийн
гүйцэтгэл хариуцсан баг нь оролцогч талуудын мэдээллийн санг бий болгон тогтмол шинэчилж
байгаа. Оролцогч талуудтэй хийсэн харилцаа бүрийг Орон нутгийн өдрийн тэмдэглэлд бүртгэж
7
аваад дараа нь OASIS програмд оруулан оролцогч талуудийн мэдээллийн санг тогтмол
шинэчилдэг.Жишээлбэл, Оюу Толгой нь тодорхой асуудлаар холбогдох хүмүүстэй зөвлөлдөх
шаардлага гарвал түлхүүр үгүүдийг оруулан хайлт хийх боломжтой болсон. Хайлтын үр дүнд
оролцогч талуудийн жагсаалт гарч ирэн, хэлэлцүүлэг хийх ажлын төлөвлөлтийг хялбар
болгодог.
6.5.2 Оролцогч Талуудын Ангилал
ЕСБХБ-ны Мэдээллийг ил тод болгох ба талуудыг татан оролцуулах талаарх Гүйцэтгэлийн
Шаардлагад(ГШ10)оролцогч талуудийг дараахь байдлаар тодорхойлсон байдаг (i) төслийн
нөлөөлөлд өртсөн буюу өртөх өндөр магадлалтай (шууд эсвэл шууд бусаар) (“нөлөөлөлд
өртсөн талууд”), эсвэл (ii) төслийг сонирхож байгаа талуудгэж ангилсан (“бусад сонирхогч
талууд”).
Энэхүү тодорхойлолтын дагуу дараахь талууд нь хамгийн гол хоёр оролцогч болж байна:


Нөлөөлөлд өртсөн талууд: төслийн шууд нөлөөлөлд өртсөн буюу өөрчлөлтөд хамгийн
ихээр өртөх магадлалтай хувь хүн/байгууллагуудыг
нөлөөлөл болон түүний
зэрэглэлийг тодорхойлоходболон бууруулах арга хэмжээ болон менежментийн
төлөвлөгөөний талаар шийдвэр гаргахад оролцуулах шаардлагатай, үүнд:
o
o

o

o


8

УЛТ-н хашаа болон 10 км-ийн Тусгаарлах бүсийн талбайг чөлөөлөх шаардлагын
улмаас ашиглаж байсан газраа орхин нүүхээс өөр аргагүй болсон малчид;
Худаг ус ашиглах боломжгүй болсон, агаарын болон дуу чимээний бохирдолд
улмаас
амгалан
тайван
байдал
алдагдсан,
зуслан,
өвөлжөөний
ашиглалт хязгаарлагдсан зэрэг шалтгаанаар эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн
малчид;
Ажлын байр шинээр бий болох, гаднаас хүмүүс шилжин суурьшиж байгаагийн
улмаас орон нутгийн нөөц ба үйлчилгээний боломж шавхагдах зэргийн нөлөөлөлд
өртсөн Ханбогд сум ба Ханбогд сумын төвийн оршин суугчид, бизнес эрхлэгчид,
засгийн газрын төлөөлөгчид ба засаг захиргааны ажилтнууд;
Оюу Толгойн ажилчид ба туслан гүйцэтгэгч гэрээт ажилчид.

Бусад сонирхож буй талууд: төслийг сонирхож буй хувь хүн/байгууллагууд буюу
төсөлд ямар нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж болзошгүй хувь хүн/байгууллагууд:
o Төсөлд зэргэлдээ орших газар нутагтай Өмнөговь аймгийн Манлай, Баян-Овоо ба
Даланзадгад сумын оршин суугчид;
o Иргэний хөдөлгөөнүүд, төрийн бус байгууллагууд (ТББ) ба орон нутгийн иргэдийн
байгууллагууд;
o Өмнөговь аймгийн бусад хэсэг болон Монгол улсын бусад газар нутагт байрлалтай
бизнес эрхлэгчид ба Оюу Толгойд үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд;
o Монгол улсын засгийн газар, тухайлбал улс, аймгийн түвшний удирдлагууд ба
зөвшөөрөл олгогч байгууллагууд хамаарна.

Оролцогч талуудын тодорхойлолтыг доор өгсөн байгаа бөгөөд илүү нарийвчилсан тайлбар ба
үүний дэлгэрэнгүйгОюу Толгой компаний Нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ,
9
2009 оны 9-сар-аас үзнэүү.

7

OASIS нь Borealis хэмээх орон нутгийн хувилбар бөгөөд өргөн хэрэглэгддэг оролцогч талуудын менежментийн
хэрэгсэл юм.
8

Оюу Толгой төслийн оролцогч талуууд буюу Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс (ТНӨХ)

9

Оюу Толгойн нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний эцсийн тайлан, Бодлого судлалын Төв, Хүн Амын Сургалт ба
Судалгааны төв, Улаанбаатар, Монгол улс.2009 оны 9-р сар.
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6.5.3 Нөлөөлөлд Өртсөн Талууд
Малчид
Малчдын дундаж өрхийн гишүүдийн тоо Ханбогд сумын хүн амтай харьцуулахад их юм. (4.72-г
10
3.2 той харьцуулсан). . Энэ нь үндэсний малчин нэг өрхөд оногдох дундаж 4.8 тай тохирч
11
байгаа юм. Ер нь өрх нь нөхөр өрхийг толгойлж эхнэр хүүхдүүдээс бүрдэнэ. Гэсэн хэдий ч
өндөр настай эцэг эх, эсвэл ганц бие эмэгтэй гэр бүлийн гишүүд гэх мэт гэр бүлийн бусад
гишүүд хамт амьдрах нь түгээмэл байдаг.
12

2010/2011 оныОюу Толгойн Ханбогд сумын малчин гэр бүлүүдэд хийсэн судалгаагаар ихэнхи
өрхийг нөхөр эхнэрээр толгойлсон бөгөөд үүний 11% нь эмэгтэй өрх толгойлсон 12 % нь
эрэгтэй өрх толгойлсон өрхүүд байсан. Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийнихэнхи нь насаар
ахимаг, өөр айлд хамт амьдардаг байхад өрх толгойлсон эрэгтэйчүүд нь залуу ихэнхидээ
ганцаараа амьдардаг. Өрх толгойлсон ганц бие гишүүний тоо нэмэгдэж байгаад иймэрхүү дүр
зураг тод харагдаж байгаа бөгөөд энэ нь Оюу Толгойн нөхөн олговрын гэрээ хэлцэлийн үед
баталгаажсан.
Сумын ихэнхи малчид хөдөө амьдарч байхад зарим малчин өрх сумын төвд амьдарч бусад
малчид болон гэрээт ажилчдаар малаа малуулдаг.
Уурхайн бүс, Гүний Хоолойн орчим, түр болон байнгын нисэх буудал ба тээврийн болон дэд
бүтцийн зурвасын дагуу оршин суудаг малчдыг хамгийн ноцтойгоор нөлөөлөлд өртөж буй,
өөрчлөлтөд хамгийн эмзэгээр өртөж буй бүлэг хэмээн үзэж байгаа. Тэд дотроо хоёр дэд бүлэг
болон хуваагдаж байна. Үүнд:
 Газрыг нь авч ашилах ба газар ашиглалтын төлөвлөгөөний шийдвэрийн нөлөөлөлд
өртсөн буюу ирээдүйд шууд өртөх малчид. Жишээ нь: нүүлгэн шилжүүлэгдсэн.
 Амьжиргаагаа хэсэгчлэн алдсан буюу алдаж болзошгүй болсон малчид. Тэд газраа
алдах буюу амжиргаанд шаардлагатай байгалийн нөөц баялгийг ашиглах бололцоо нь
хязгаарлагдсан (бэлчээрийн нутаг, худаг ус хомсдох, бэлчээр талхлагдах буюу
хуваагдах гэх мэт).
Доорх Хүснэгт 6.1нь Амьдарч буй газраас нь нүүлгэн шилжүүлсэн, газар ашиглах боломжгүй
болсон мөн нөлөөллийн бүс тус бүрт нөлөөлөлд өртсөн малчдын нэгдсэн мэдээллийг 10 өрх
дор амьдарч байгаа 16 айл буюу 61 хүнийг нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд нийт 84 айлын 325 хүн
эдийн засгийн хувьд нөлөөлөлд өртөж байгаа буюу ирээдүйд өртөхөөр байна. Нийт 94 өрх
төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж байна хэмээн үзэж байна.
Хүснэгт 6.1: Нөлөөлөлд өртсөн малчин айл өрхийн нэгдсэн дүн
Төслийн бүрдэл
#
хэсэг

Нүүлгэн шилжүүлэгдсэн

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн буюу
төслийн үйл ажиллагаанаас улмаас
нөлөөлөлд өртсөн *

A. Уурхайн талбай
(УЛТ ба
Тусгаарлах бүс)

A1.
10 айл өрх (нийт
61 хүнтэй 16 малчин гэр
бүл) 2005 онд уурхайн
бүсэд
байдаг
өвөлжөөнөөсөө
нүүлгэн
шилжүүлэгдэх
байдлаар
нөлөөлөлд өртсөн.

Ангилал E1-д орсон.

B. Онгоцны
буудлын
талбай

Байхгүй

B1.

7 өрхөвөлжөө нь онгоцны буудлаас 5 кмээсдотогш зайд байдаг учир зуны
бэлчээрийн нутаг нь хэсэгчлэн алдагдах
буюу түүнд хүрэх боломж нь хумигдсан.

10

Хүн ам болон Хүн ам зүй Бүлэг B8 харна уу.

11

“Монголын малчдын амьжиргааны судалгаа” Швейцарийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны агентлаг, Ногоон алт
бэлчээрийн экосистем – менежментийн хөтөлбөр, болон Монголын Бэлчээрийн менежментийн холбоо, 2009 оны 12-р
сар
12

Хүн ам болон Хүн ам зүй Бүлэг B8-г харна уу..

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас |8 of 51

Төслийн бүрдэл
#
хэсэг

Нүүлгэн шилжүүлэгдсэн

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн буюу
төслийн үйл ажиллагаанаас улмаас
нөлөөлөлд өртсөн *
B2.

15өрхөвөлжөө нь онгоцны буудлаас 5-11
км зайд байдаг учир зуны бэлчээртээ
хүрэх
боломж
нь
бага
зэрэг
хязгаарлагдсан.

C. OT-Гашуун
Сухайтын авто
замын зурвас

Байхгүй

C1. 4 өрх өвөлжөө нь Оюу Толгой – Гашуун
Сухайтын замаас 500 м-ээс бага зайд
байдаг учир бэлчээрээсээ тусгаарлагдаж,
барилгын ажил ба зам ашиглалтын
нөлөөлөлд өртөнө.
C2. 14 өрх өвөлжөө нь ОюуТолгой – Гашуун
Сухайтын замаас 500 м-ээс 6.5 км зайд
байдаг учир барилгын ажил ба зам
ашиглалтын улмаас нүүдлийн замнал
болон мал маллагаа нөлөөлөлд өртөнө.

D. Гүний Хоолойн
ус дамжуулах
хоолой ба
БНХАУ-аас
татах
цахилгаан
дамжуулах
шугам

Байхгүй

D1. 11 өрх өвөлжөө нь 1-р үе шатны ус
дамжуулах
шугамаас
эсвэл
өндөр
хүчдэлийн шугамаас 1 км-ээс бага зайд
буюу 2-р үе шатны ус дамжуулах
шугамаас 3 км-ээс бага зайд байдаг учир
бэлчээрээсээ түр зуур тусгаарлагдаж,
барилгын үйл ажиллагааны нөлөөлөлд
өртөнө.
D2. 11 өрх өвөлжөө нь 1-р үе шатны ус
дамжуулах
шугамаас
эсвэл
өндөр
хүчдэлийн шугамаас 1км-ээс 2 км зайд
буюу 2-р үе шатны ус дамжуулах
шугамаас 3-7 км зайд байдаг учир
барилгын үйл ажиллагааны улмаас
нүүдлийн замнал болон мал маллагаа
нөлөөлөлд өртөнө.

E. Ханбогд сумын
зуны бэлчээр

Байхгүй

E1.

Ханбогд сумын улирлын чанартай нүүдэл
хийдэг малчид (ойролцоогоор 399 айл
өрх) ямар нэгэн хэмжээгээр бэлчээрийн
нутаг дэвсгэрээрээ хохирч байгаа.**

F. Бусад*
(Нөлөөлөлд өртсөн
бүх бүс)

Байхгүй

F1.

4 өрх (суурин бус өвөлжөө эзэмшигчид) –
ийг Цагаан хад суурингийн нөлөөллийн
бүсээс нүүлгэн шилжүүлсэн.
18өрх (өвөлжөөний эзэмшигч суурин бус
айл), сумын төвд оршин суудаг боловч
нөлөөлөлд өртөж буй газар нутагт
өвөлжөө эзэмшдэг барилга байгууламж
барих шатанд өвөлжөөний газартаа очих
явдал хязгаарлагдах мөн тоос, дуу
чимээний нөлөөлөлд өртөх.

F2.

Нийт

10 Ө

84Ө

Ө =Өрх;#Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл болон Нөлөөллийн бүсийн хураангуй дахь ялгасан нэрийг ангилсан
үсэгнүүд (Бүлэг C10: Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл бүлэгт орсон).
* Усгүй болон усны хүртээмж нь хязгаарлагдсан 4 өрх байгаа бөгөөд эдгээр өрхүүд нь бусад ангилалын нөлөөлөлд
хамаарагдажTбайгаа тул энэхүү хүснэгтэнд тусгайлан дурдаагүй болно. Бүх нөлөөллийн усны хангамж нь

хадгалагдан үлдэнэ. (Бүлэг C10: Газао ашиглалт болон шилжүүлэн нүүлгэлтээс эдгээр худгууд болон тэдний
байршлын талаар харна уу).
** Бэлчээрийн газар багасахад Сумын улирлын малчид бэлчээрийн газрыг багасгахад ихээхэн нөлөөлөлд өртөнө
гэдгийг Оюу Толгой ойлгож байгаа бөгөөд энэ нь бүх нийтээрээ амсаж буй гарз хохирол юм. Бие даасан малчдын
эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлттэй адилхан биш бөгөөд Оюу Толгойн үзэж байгаагаар багассан газар нутаг нь
бэлчээрийн нөөцийн төлөө өрсөлдөөн, зөрчил маргаан эсвэл бэлчээрийн даац хэтрэх зэргээр улирлын малчдад
нөлөөлнө. (Бүлэг C10: Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт бүлгийг мөн харна уу )
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Нөлөөллийн ангилал B2, C2, D2: Гаднын нөлөөллийн бүс Нисэх буудал (B2),ОТ-ГШ зам (C2), Усний хоолойн 2-р үе шат
(D2)-д зориулан малчид болон бие даасан хуульчтай саяхан хийсэн хэлэлцүүлгүүдийн үед Оюу Толгой хэд хэдэн дэд
ангилалуудыг бий болгосон (эдгээр дэд ангилалуудын талаар туслалцаа авах эрхийн хүснэгт (Бүлэг 15 )-д
дэлгэрэнгүй дурдсан бөгөөд эдгээр нь B2(A) 5-8 км, B2(B) 8-11 км , C2(A) 500 м- 3.5 км , C2(B) 3.5 -6.5 км, D2(A)5-7 км,
D2(B)5-7 км юм. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн талаарх хураангуй хүснэгтэнд зөвхөн хамгийн дээд түвшиний
ангилал орно.

Ханбогд сумын оршин суугчид, бизнэс эрхлэгчид ба орон нутгийн засаг захиргаа
Сумын оролцогч талууд гэдэг ойлголтод багтах хувь хүмүүс ба бүлгүүд нь орон нутгийн иргэд,
орон нутгийн удирдлагууд (засаг дарга, түүний орлогч, сумын захиргаа, багийн дарга нар,
13
иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хуралзэрэг хүмүүс хамаарна ), орон нутгийн байгууллага ба
холбоодууд, орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, нийтийн үйлчилгээний ажилтнууд (шашны төв,
эрүүл мэндийн байгууллагууд, сургуулиуд, музейн ажилтнууд гэх мэт) зэрэг хамаарна.
Өмнөговь аймгийн статистикийн албаны мэдээгээр 2010 оны сүүлчээр Ханбогд сумын суурин
хүн амын тоо3,522 байв. Зураг 6.2-т Ханбогд сумын төвийг харуулсан байна (Оюу Толгойгоос
42 км орчим зайд оршдог).Ханбогд сумын төв нь Оюу Толгой өслийн талбайд хамгийн ойр
байрласан суурин газар бөгөөд төслийг ажиллах хүчин, бараа, болон үйлчилгээгээр хангах гол
эх үүсвэр болно.
Зураг 6.2: Ханбогд сумын төв

Оюу Толгойн үндсэн болон гэрээт ажилтнууд
Барилгын ажлын ажиллах хүч нь 2011 оны 12-р сард 14,800-д хүрсэн бөгөөд тухайн үедээ уг
төслийг Монгол улс дахь хамгийн том ажил олгогч болгосон байна. Барилга байгууламжийн
ажил 2012 оны хоёрдугаар болон гуравдугаар хагас хүртэл ойролцоогоор 3 жил үргэлжилнэ
хэмээн төлөвлөгдөж байна (2009 оны дунд үеэс эхэлсэн учраас). Барилгын ажилд оролцогчдын
тоо дээд хэмжээндээ хүрсэн бөгөөд тоо нь буурч эхэлж байна. Төслийн үйл ажиллагаанд
оролцох ажилчдын тоо 3000-4000 хооронд хэлбэлзэнэ хэмээн үзэж байна.

13

Монгол улсын засаг захиргааны нэгжүүд нь төрийн удирдлаган дор өөрөө удирдах зохион байгуулалттай бөгөөд засаг
захиргааны нэгж тус бүр нь Засаг дарга мөн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай. Засаг дарга бол засгийн газрын орон
нутаг дахь биет төлөөлөгч бол аймаг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг орон нутгийг иргэд сонгодог.
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Ойролцоогоор 10,000 ажилчид буюу ажиллах хүчний 67% нь Монгол улсын иргэд байсан байна.
Үүнээс гадна нэмэлт сургагдаж бэлтгэгдсэн ажилчдыг Монголын эдийн засагт нийлүүлэхийн
хажуугаар Оюу Толгой нь нэмэлт 3,300 ажилчдыг сургалтанд хамруулж байгаа бөгөөд
эдгээрээс ажилчдаа сонгох боломжтой юм.
Ханбогд сумаас нийт 629 хүнийг төсөлд ажиллуулсан ба үүний 346 нь эмэгтэй харин 283 нь
эрэгтэй байсан байна (сумын нийт хүн амын тоо нь 3,552). Энэ нь тус сумын хүн амын 18%
буюу хөдөлмөрийн насны хүний 31 %-тай тус тус тэнцэнэ.
Ажиллагсдын олонхи нь барилгын ажил, кемпийн удирлага зохион байгуулалт, хоол хүнсний
хангамж, хайгуул, өрөмдлөгө, газар шорооны ажил, угсралт тоноглол болон засвар
үйлчилгээний салбарт ажиллаж байна. Оюу Толгой нь Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ (ХөОГ) ба
нийгмийн бодлогынхоо дагуу үйл ажиллагаандаа ихэвчлэн Монгол ажилчдыгавч ажиллуулах
үүрэг хүлээсэн.Оюу Толгойн бүх ажилчдыг төслийн нөлөөлөлд өртсөн хэмээн авч үздэг.
6.5.4 Бусад Сонирхогч Талууд
Баян-Овоо, Манлай болон Даланзадгадзэрэг бусад сумдын оршин суугчид
Оюу Толгой төслийн шууд бус нөлөөллийн бүсэд багтдаг Өмнөговь аймгийн 3 сум байдаг
(Баян-Овоо, Манлай болон Даланзадгад). Эдгээр сумдад төсөлтэй хамааралтай дэд бүтэц
байхгүй боловч тэнд хүмүүс ихээр нүүж ирж сууршин, байгууламж, бараа бүтээгдэхүү,
үйлчилгээний хэрэгцээ өссөний улмаас эндхийн оршин суугчид шууд бус нөлөөлөлд өртөж буй
хэмээн тооцогддог. Эдгээр сумдын оршин суугчид төслийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхгүй бөгөөд
харин ажлын байр болон бизнесхөгжүүлэх боломжууд нь нэмэгдэх эерэг талууд бий.Эдгээр
оршин суучид нь Оюу Толгойн энэ бүсэд явуулж буй бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрт
хамрагдахголоролцогч тал юм.БОННБҮ-д дурдсанаар Цогтцэций сум бас оролцогч талд
хамаарна.
Төрийн бус байгууллагууд (ТББ), донорууд болон хөгжлийн агентлагууд
Энэ бүлэгт байгаль орчны, нийгмийн ба хөгжлийн чиглэл бүхий ТББ-ууд орох бөгөөд тэдний
зарим нь төсөлтэй аль хэдийн хамтран ажиллаж байгаа бол нөгөө хэсэг нь хамтран ажиллаж
болох буюу төсөлд зөвлөхбайдлаар оролцох сонирхолтой бүлэг хүмүүс юм.Ерөнхийдөө олон
улсын болон үндэсний олон тооны ТББ-ууд төсөлтэй хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа
бөгөөд зарим нь орон нутгийн төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан хамтран ажиллаж байгаа.
Оюу Толгой нь 2003 оны 11-р сард ТББ-уудтай хамтран ажиллах хөтөлбөрийг эхлүүлсэн.Энэ
хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол улсад тоо нь улам нэмэгдэж буй идэвхтэй, нөлөө бүхий донор
ба ТББ-уудтай стратегийн харилцаа холбоо тогтоож, хамтран төслүүд боловсруулах явдал
юм.Өнөөдрийн байдлаар хөтөлбөрийн хүрээнд хүснэгт 6 2-оос харахад нийт 40 гаруй донор,
ТББ ба засгийн газрын хөгжлийн байгууллага эсвэл агентлагуудтай хэлэлцээр хийж, холбоо
тогтоосон байна.Донор бүлгүүд ба ТББ-уудтай хийсэн хэлэлцүүлэг, тэдгээрийн үйл ажилагааны
дүн шинжилгээ хийх ажлуудыг Бүс нутгийн хөгжил ба олон нийттэй харилцах газархариуцдаг.
Хүснэгт 6.2: Үндэсний болон олон улсын ТББ, донор байгууллагууд болон бусад
агентлагууд
Байгууллагын төрөл
Байгаль
орчин,
чиглэлээр
үйл
явуулдаг ТББ-ууд

Нэр
нийгмийн
ажиллагаа

Говийн санаачлага

Ногоон алтан бэлчээрийн экосистемийн менежментийн хөтөлбөр
Хүний амьдрах орчин
Хүн төвтэй хадгалан хамгаалах санаачлага
Монголын Нээлттэй Нийгмийн Хүрээлэн
Монголын Хөгжлийн Судлалын төв
Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Нийгэмлэг
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Байгууллагын төрөл

Нэр
Англи хэлний багш нарын үндэсний холбоо
Нүүдлийн соёл иргэншлийг хадгалах
ПактМонгол
Хүүхдийг Ивээх Сан
Байгалийн унаган төрхийг хадгалах нийгэмлэг
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа
явуулдаг
байгууллага/ТББ-ууд

ДОХ-н сан

Эрүүл мэндийн бодлогыг дэмжих сан
Мари Стопс эмнэлэг
Улаан Загалмай Нийгэмлэгийн Монгол дахь салбар
Дэлхийн дэвшил, Монгол
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
Дэлхийн Зөн
Жижиг бизнесийг дэмжих

Хөгжлийн шийдэл
СироллиСан

Хүний эрхийг хамгаалах

Хүний эрх Хөгжил төв

Донор агентлаг/хөгжлийн
банкууд

AIFO (Италийн олон улсын хөгжлийн байгууллага)
Азийн сан
Азийн Хөгжлийн Банк
Канадын сан
Олон улсын хөгжлийн хэлтэс(Англи)
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
Канадын экспортын хөгжил
Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
Олон Улсын Санхvvгийн Корпораци
Японыолон улсны хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн (JICA)
Солонгосын Олон Улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (KOICA)
Монголын бизнесийн хөгжлийн агентлаг(MBDA)
Нордик Хөгжлийн сан
Швейцарийн хөгжил, хамтын ажиллагааны байгууллага
АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (USAID)

Хяналт тавьдаг байгууллагууд

Канадын уул уурхайн хяналт
Оюу Толгойн хяналт
Хариуцлагатай уул уурхайн санаачлага

НҮБ-н агентлагууд

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага
НҮБ-ын Хүн Амын Сан
НҮБ-ын Хүүхдийн сан

Орон нутгийн ТББ болон олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд
Үүний зэрэгцээ Оюу Толгой төсөлд хамгийн ойр байрлах сумдын орон нутгийн/бүсийн олон
тооны ТББ-ууд, олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд (цаашид олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллагууд буюу ОНТБ гэнэ).ОюуТолгой төслийг сонирхож байгаа эсвэл хамтран ажиллаж
байгаа сум болон багийн түвшний албан ёсны бүтэц болон олон нийтийн бүлгүүд байдаг.Эдгээр
бүлэгт хөдөө аж ахуйн хоршооллууд, эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд, малчдын болон ахмадын
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холбоод багтдаг.Бүлгийн гишүүд нь сумын оршин суугчид учир төслийн нөлөөлөлд бас өртсөн
байж болзошгүй.
Орон нутгийн болон бүс нутгийн ОНТБ ба ТББ-уудыг оролцогч талуудын мэдээллийн санд
бүртгэсэн.Ханбогд сумын идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг ОНТБ-ууд нь Ханбогдын Холбоо,
14
Жавхлант Нутаг Холбоо, Ханбогд Алтан Нутаг , Ахмадын холбоо, Шагайн холбоо, Бөхийн
дэвжээ болон Эмэгтэйчүүдийн холбоо зэрэг юм.Өмнөгөвь аймгийн гол ТББ-ууд нь (төв нь
Даланзадгад сум) Говийн эрдэнэ, Говийн давалгаа, Талархлаа хуваалцъя, Мөрөөдлийн алхам,
Оюут нөхөрлөл, Дэлхийн Дэвшил болон Саран Ээж Нийгэмлэг зэрэг юм.
2010 оны сүүлээр Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо болон Даланзадгад сумдын ирээдүйн
хөгжлийнгарцыг тодорхойлох 3 өдрийн Ирээдүйн эрэл бага хурлыг Оюу Толгойгоос
санхүүжүүлэн зохион байгуулсан. Энэхүү бага хурал нь төслөөс санаачлан дэмжиж буй орон
нутгийг хөгжүүлэх болон ирээдүйг нь тодорхойлох үйл ажиллагааны нэг хэсэг байсан бөгөөд
үүнд ТББ-уудын төлөөлөгчид, орон нутгийн болон бүс нутгийн холбоодын төлөөлөл болсон 70
гаруй төлөөлөгчид оролцсонюм. Оюу Толгой нь 2011 оны 2-р сарын 16-18-нд орон нутгийн
болон бүс нутгийн 30 гаруй ТББ-ууд, хэвлэл мэдээллийн салбарын 15 төлөөллийг хамруулсан
Оюу Толгой уурхайн кэмп ба бусад төслийн байгууламжуудтай танилцах 3 өдрийн аялалыг
зохион байгуулсан.
Бизнес болон аж үйлдвэрийн холбоод
Бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн болон бусад салбарын компаниудад Таван
Толгой ХК, МАК ХХК, Энержи Ресурс ХХК, Даланзадгадын нисэхбуудал ба Гүний ус компаниуд
хамаардаг. Бизнесийнтүншлэгч бусадчухал байгууллагуудаас дурдвалМонголын томоохон
банкнуудын салбарууд, үүрэн телефоныоператор компаниуд, худалдаа эрхлэгчид, зочид
буудал, ресторан болон бусад үйлдвэрлэл эрхэлдэг буюу үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд зэрэг
орон нутгийн бизнес эрхлэгчид байж болох юм. Даланзадгад суманд МҮХАҮТ болон Аялал
жуулчлалын холбоо зэрэг салбарын холбоодын бүсийн төвүүд байрладаг.
Бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний засгийн газрын байгууллагууд
Монгол улсын Засгийн Газар нь төслийн хувьдхөрөнгө оруулагч бизнесийн хамтрагч бөгөөд
үүний зэрэгцээ төсөлд зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага юм. Түүнчлэн үндэсний засгийн
газрын оролцогч талуудад тусгай зөвшөөрөл олгох, хянах тавих үүрэгтэй салбарын яамд
хамаарна.Оюу Толгойн хийсэн засгийн газартай харилцаххарилцааны талаар хийсэн
судалгаанаас харахад төсөлд тохирох эсвэл хамтран ажилладаг бүх түвшний засгийн газрын
байгууллагуудыг оруулсан. Доорхи хүснэгтэнд Оюу Толгой төслийн оролцогч гол гол
яамд/хэлтэсүүдийн жагсаалтыг үзүүлэв.
Хүснэгт 6.3: Засгийн газрын гол яамд, агентлагуууд: Үндэсний түвшин
Эрх Бүхий Удирдах Байгууллагууд
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газа
Хууль ууль Зүй, Дотоод Хэргийн Яам
Гадаад ХарилцааныЯам
Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам(БОАЖЯ)



Ус Цаг Уур Орчны Хүрээлэн



Усны Газар

Зам , Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын Яам



Газрын Харилцаа, Барилга, Геодиз, Зураг Зүйн Газар



Барилга, Хот Байгуулалт, Нийтийн Ахуйн Үйлчилгээний Төв

14

2010 оны 9-р сараас эхлэн Монголын бэлчээрийн менежментийн нийгэмлэг нь Оюу Толгойн нэрийн өмнөөс малчидтай
ажиллаж бэлчээр хэрэглэгчдийн ТББ (Ханбогд Алтан нутаг) ба 14 бэлчээр ашиглагчдын бүлгийг (ОНТБ) бүх 4 багт
байгуулсан..
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Эрх Бүхий Удирдах Байгууллагууд



Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар



Төмөр Замын Ерөнхий Газар



Tээврийн Үйлчилгээний Төв

Батлах Хамгаалах Яам
Боловсрол , Соёл Шинжлэх Ухааны Яам
Нийгмийн Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яам



Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар



Хөдөлмөх Халамж Үйлчилгээний Газар

Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний Яам



Эрдэс Баялгийн Газар



Эрчим Хүчний Газар

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам
Эрүүл Мэндийн Яам
Байнгын Хороо
Өмнийн Говийн Бүсийн Хөгжлийн Зөвлөл

Хүснэгт 6.4-д аймаг болон сумын түвшний техникийн хэлтсүүдийн дарга нар болон тусгай
үйлчилгээний газруудын эрх бүхий удирдлага /төлөөлөлийн нэрсийн жагсаалтыг гаргав.
Түүнчлэн энэ жагсаалтанд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян Овоо, Даланзадгад
сумдын орон нутгийн эрх бүхий удирдлагуудыг оруулав.
Хүснэгт 6.4: Засгийн газрын гол агентлаг, яамд: Бүсийн түвшин
Эрх бүхий удирдах байгууллагууд
Засаг дарга болон Засаг даргын орлогч

Төсөлд хамтран ажиллах чиглэл
Аймаг дахь бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил, татвар, дэд
бүтцийн хөгжил, татвар болон газрын хэвлий ашигласаны
төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил, Даланзадгадын хүн
амын төвлөрөл

Даланзадгад сумын засаг захиргаа

Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, татвар болон газрын хэвлий
ашигласаны төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил,
Даланзадгадын хүн амын төвлөрөл

Өмнөговийн Нутгийн Зөвлөл

Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, татвар болон газрын хэвлий
ашигласаны төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил

Өмнөговь аймгийн газрын даамлууд

Бэлчээрийн менежмент, биологийн төрөл зүйлийн
менежмент

Байгаль орчны газар

Байгаль орчны менежмент,агаарын бохирдлоос
сэргийлэх,зөвшөөрөл

Хил Хамгаалах газар

Хил хамгаалалт, гаалийн асуудал, тээвэр

Цагдаагийн ажилтнууд

Замын хөдөлгөөны аюулгүй байдал, гэмт хэрэг болон
хүчирхийлэл, Олон нийт дунд ажиллах хүчний биеэ авч явах
байдал

Эрүүл мэндийн газар

Олон нийтэд хандсан эрүүл мэндийн хөтөлбөр, өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх

Хөдөө Аж Ахуйн газар

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн, бэлчээрийн газрын
нөлөө

Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын газар

Орон нутаг дахь хөдөлмөр эрхлэлт болон түүний нөхцлүүд,
эмзэг бүлгийн иргэд

Зам засварын газар

Зам барих, замын нөхцөл, зам ашиглалт
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Нийгмийн Бодлого зохицуулалтын газар

Орон нутгийн болон бүсийн хөдөлмөр эрхлэлт, эмзэг
бүлгийн иргэд,эдийн засгийн хөгжил

Улсын мэргэжлийн хяналтын газар
(Байгаль орчны байцаагч)

Байгаль орчны менежмент, агаарын бохирдлоос
урьдчилан сэргийлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох

Taтварын хэлтэс

Орон нутгийн татвар болон газрын хэвлий ашигласаны
төлбөр

Тээврийн газар

Тээврийн чиглэлүүд, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Цагдаагийн газрын дарга

Замын хөдөлгөөны аюулгүй байдал, гэмт хэрэг болон
хүчирхийлэл, Олон нийт дунд ажиллах хүчний биеэ авч явах
байдал

Цэргийн штаб

Ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, үндэсний аюулгүй
байдал

Сумын засаг захиргаа

Сумын дэд бүтцийн хөгжил, нүүн ирэх болон шилжин явах
урсгал, хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн хөгжил

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Сумын эдийн засгийн хөгжил, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн,
хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн хөгжил

Багийн дарга

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөр эрхлэлт, орон
нутгийн хөгжил

Газрын менежерүүд/ Газрын алба

Газар хөндөх зөвшөөрөл, журам,бэлчээрийн газар
болон биологийн олон янзын байдлын менежмент

Татварын байцаагчид /Татварын газар

Орон нутгийн татвар болон газрын хэвлий ашигласаны
төлбөр

6.5.5 Эмзэг Бүлэг
Эмзэг бүлэгт нас, хүйс, үндэс угсаа, хөгжлийн бэрхшээл, санхүүгийн сул тал эсвэл нийгэмд
эзлэх байр суурь зэргээс болж төслийн сөрөг нөлөөлөлд бусдаас илүү өртдөг төслийн
15
хөгжлийн ашиг тусыг хүртэх боломж нь хязгаарлагдмал хүмүүс хамаарна.
2005 оны Монгол улсын Нийгмийн Халамжийн тухай хуульд эмзэг бүлгийг дараах байдлаар
тодорхойлсон байдаг: ‘ Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай байнгын
асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй,
түүнчлэн 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэн, олон хүүхэдтэй, өрх
толгойлсон эх /эцэг/-ийг хэлнэ’.
Ханбогд сумын Хөдөлмөр,Нийгмийн Хамгаалалын хэлтэс сумын хүн амыг эмзэг бүлгийг
тусгай томъёололоор тодорхойлдог. Засгийн газар, орон нутгийн тэргүүлэгчид хамтран гол
төлөв жил бүр зохиогдох семинарын үеэр дээрх шалгууруудыг харгалзан Ханбогд сумын эмзэг
бүлгийн хүмүүсийг тодорхойлдог.Энэхүү тодорхойлтыг гаргахдаа хуулиас гадна тухайн орон
нутгийнонцлогийг мөн харгалзан үзнэ.
2010 оны дунд үеэс эхлэн Оюу Толгой нь сумын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын хэлтсээр
дамжуулан Ханбогд сумын эмзэг бүлэгт хамаарах хүмүүсийг тодорхойлох ажлыг эхлүүлсэн.
Монгол улсын болон Оюу Толгой компаний эмзэг бүлгийн хүмүүсийн тодорхойлохдоо
ашигласан шалгуурт доорхи зүйлс багтана:
a. Өрх толгойлсон ганц бие;
16
b. Өрхийн гишүүн нь бүрэн асаргаа шаарддаг ;
c. Олон хүүхэдтэй;
d. Ажилгүй
e. Бага орлоготой иргэн (нийт орлогыг өрхийн гишүүн тус бүрд хуваана)

15

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Нийгмийн болон Байгаль орчны тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн стандарт,
2007, энэхүү гүйцэтгэлийн стандартын шалгууруудын аль нэгийг хангаж байвал “эмзэг” хэмээн тодорхойлогдоно.
16

Бүтэн цагийн асаргаа шаардагдах бүлэгт өвчтэй өндөр настнууд, болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүд
орно.
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Ханбогд сумын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгаалалын газраас Ханбогд сумын нийт хүн амаас 55
айл өрхийг эмзэг бүлэг хэмээн тодорхойлсон бөгөөд үүнээс 14 өрх буюу 74 хүн нь шууд
нөлөөлөлд өртсөн малчин бүлгүүд байв.
Эмзэг бүлгийн хүмүүстэй хийсэн зөвлөлдөх уулзалт
ОНХТХХ нь сумын бүх малчин айл өрхөд дор хаяж нэг удаа очиж уулзсан бөгөөд ихэнхи айлд
нэгээс дээш удаа очсон. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрхүүдэд Оюу Толгой
компаниас хүмүүс ирж уулзсан бөгөөд жижиг бүлгийн цуглаануудыг зохион байгуулсан.ОНХТХХ
хэлтэс нь 2010 оны сүүлчээр энэхүү нөлөөлөлд өртөж буй айл өрх бүрийг Ханбогд суман дахь
компаний ажиллагсад хуваариланхариуцуулсан (нэг ажилтанд ойролцоогор 12 айл өрх
ноогдож байгаа).
Оюу Толгой нь эмзэг бүлгийн хүмүүст тусгай төсөв гарган төрөл бүрийн хэлбэрээр туслалцаа
үзүүлж байна. Үүнд: Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Номгон, Цогтцэций болон Даланзадгад
сумдын ядуу өрхүүдэд гэр өгч, Налайхын хүнд байдалд амьдарч буй хүүхдүүдэд амин дэм
витамин, сургуулийн хэрэгсэл бэлэглэсэн бөгөөд Даланзадгад хотын цагдаагийн газартай
хамтран хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр дээр хамтран ажилласан.Оюу
Толгойн бүх хөтөлбөрүүд эмзэг бүлгийн иргэдийг онцгойлон анхаарч үздэг. (жишээлбэл,орон
нутгийн бизнес эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр; 2012 онд урьдчилсан байдлаар ам.доллар
50,000 төсөвлөсөн боловч одоогоор хэрэгцээний үнэлгээ явагдаж байгаа учир ун хөтөлбөрийг
дэмжих асуудал хараахан дэлгэрэнгүй болоогүй байна. Шууд нөлөөлөлд өртсөн малчин
өрхүүлийн эмзэг бүлгийн өрхүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг D15:Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс үзнэ үү. D14: Оролцогч ба сонирхогч
талуудыг оролцуулах төлөвлөгөөнд цаашдын хэлэцүүлгийн үйл ажиллагаанд эмзэг бүлгийн
иргэийг хэрхэн татан ороцуулах талаар авах тусгай арга хэмжээний талаар оруулсан.

6.6

МАЛЧИДТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХӨТӨЛБӨР

2003 оноос Оюу Толгой нь (өмнө Айвенхоу Майнз Монголиа Инк – АММИ нэртэй байсан)
малчин айл өрхүүдтэй зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлгийн өргөн хүрээний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Дараах дэд бүлгүүдэд 2003 оноос хойш өнөөг хүртэл хийгдсэн
ажлуудыгдурдсан болно.
6.6.1 Эхний Зөвлөлдөх Уулзалтууд (2003-2005)
2003 оныг хүртэл АММИ нь бага хэмжээний хайгуулын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байсан бөгөөд
үүнтэй уялдсан нүүлгэн шилжүүлэх, байршуулах шаардлага гарч байгаагүй юм. Харин 2003
онд АММИ хайгуулын ажлаа улам өргөжүүлэн, байнгын хээрийн анги барих, тойруулан хашаа
барих шаардлагатай болсон. Энэ үед олон тооны малчин өрхүүд нэг талаас шууд нөлөөлөлд
өртөн ашиглаж байсан газраа алдах эсвэл шууд бусаар худаг ус болон бэлчээр ашиглах
байдал нь хязгаарлагдаж нөлөөлөлд өртөх нь тодорхой болсон.
АММИ-гийн төлөөлөгчид малчин айл өрхүүд ба засгийн газрын төлөөлөгчидтөй уулзаж,
урьдчилсан хайгуулын ажлаас өргөн хүрээний хайгуулын хөтөлбөрт шилжих ажлыг хэрхэн
хамгийн зөвөөр шийдэж болох тухай хэлэлцэж эхэлсэн. 2003 оны 3,4-р саруудад болсон
зөвлөлдөх уулзалтын хүрээнд Оюу Толгойн кэмп орчмын орон нутгийн засаг захиргаа болон
малчин айл өрхүүдтэй уулзаж ярилцсан. Анхны тооллогоор уурхайг тойрсон 20 км-ийн бүсэд
15 малчин айл өрх (91 хүн) байсан бөгөөд тэдний өмч хөрөнгийг мөн тоолсон (уламжлалт
хуучин арга зүйг ашигласан). Эдгээр айл өрхүүдтэй зөвлөлдөж тэдгээрийн байршлыг
тодорхойлж зураглал хийх үйл явцад тэднийг уурхайн олборлолт болон холбогдох үйл
ажиллагааны үед нөлөөлөлд өртөж болзошгүй, хэрэв нүүлгэн шилжүүлэхгүй бол аюул эрсдэлд
өртөх магадлал өндөр хэмээн тодорхойлсон. Энэхүү хүн амын тооллогын мэдээллийг уурхайн
болонболовсруулалтын бүсэд 2004 онд хийгдсэн БОНБНҮ-нд оруулсан. Ажлын байр,
бусад боломжуудыг хайж Оюу Толгойн кэмпийн ойролцоо нүүж ирсэн малчин бус 3 өрхөөс
энэхүү судалгааг мөн авч ярилцсан.
Уурхайн анхны төлөвлөлт болон орон нутгийн хэлэлцүүлгийн үед Оюу Толгойн орчимд оршин
суудаг малчид шинээр батлагдсан Газрын хуулийн дагуу өвөлжөөнийхөө өмчлөх эрхийг албан
ёсны болгож бусад газрын эрх эзэмшиж, баталгаажуулахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас |16 of 51

(B10: Газар ашиглалт бүлгийг харна уу). Гэвч Ханбогд сумын засаг даргын зүгээс Оюу Толгой
болон түүний ойр орчимд газар ашиглалтын гэрчилгээ олгохыг зогсоосон бөгөөд зөвхөн зарим
малчин өрхүүд албан ёсны гэрчилгээтэй болж амжсан байна.Энэ үед АММИ нь малчин өрхүүд
гэрчилгээ авсан аваагүйгээс үл хамааран газар ашиглах эрхээ алдсан тохиолдолд ямар нэгэн
нөхөн төлбөр авах ёстой бөгөөд дахин хяналтгүйгээр кемпийн ойролцоо малчин айл өрх нэмж
суурьшуулахгүйн тулд тодорхой журам боловсруулах шаардлагатай гэдгийг ойлгосон.
Үүний үр дүнд АММИ нь Малчдыг шилжүүлэн суурьшуулах хөтөлбөрөө 2003 оны 4-р сард
17
Дэлхийн банкны Албадан нүүлгэн суурьшуулалт OD 4.30 журмын дагуу хэрэгжүүлж эхэлсэн
(Энэ бол Дэлхийн банк групийн хамгаалалын бодлогын нэг бөгөөд тухайн үед олон улсын
хамгийн сайн практик жишээнд тооцогдож байсан).
Байгаль орчны анхны судалгаа энэ үед хийгдсэн бөгөөд энэхүү судалгаа нь газрын гүний усны
талаарх хязгаарлагдмал тоон баримтыг ашиглан ил болон далд уурхай нь гүний усанд хэрхэн
нөлөөлөх талаар Оюу Толгойн д ил уурхай луу урсах усны урсгал, нөлөөлөлд өртсөн орчныг
үнэлсэн.
Энэхүү загварыг нилээд олон бусад хувилбарууд дээр ашиглаж, цооногийн дээрх хөрсөнд суулт
үүссэнээс гүний уурхайн цооногийн хөндий рүү бага гүний ус орох боломжийг судалсан. Эдгээр
загварууд нь тунамал шавар, хөрс, өгөршсөн ул чулуулаг болон ул чулуулаг зэргээс үүссэн
суултын хэсгийн хэвийн өөрчлөлт таамаглаж байснаар 1 метр гүн суулттай 10 х 8 километр
хэмжээтэй байв. Уламжлалт загварчлалыг ашигласан учраас 1 м бууралтын түвшинг бууралтын
түвшин тэг байх нөхцөлтэй ижил байхаар авч үзэв.Учир нь ил уурхайн амны ус шавхалтын
нөлөөллийн бүсийн аливаа хамрах хүрээнээс 1 м бууралтын түвшний тооцоо нь давна хэмээн
тооцоолсон. Энэхүү бусад хүчин зүйлсийн нэг тоосжилтийг харгалзан үзэж эхний мэдэээлэл
18
дээр үндэслэн малчдыг өвөлжөөнөөс нь нүүлгэн шилжүүлэх (түр зуурын зуны бэлчээр
биш, нэг газраа тогтвортой зуншихгүй учир төслөөс хяналт тавих боломжгүй) 10 километрийн
Хориотой бүсийг тодорхойлсон. Нийт 10 малчин өрх (16 гэр бүл) санал болгосон уурхайн
талбайн Хориглосон бүсэд оршин сууж байна гэсэн тоог гаргасан.
2004 оны 8-р сард Оюу Толгой төслийн хайгуулын бүсийн малчин айл өрхүүд болон бусад
Ханбогд сумын малчин айл өрхүүдийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн орон нутгийн багийг байгуулсан
бөгөөд зорилго нь Хориотой бүс тогтоохтой холбоотой нүүлгэн шилжүүлэх ажлын
төлөвлөлтийн явцад орон нутгийн иргэдийн санал бодлыг тусгах явдал байсан юм. Орон
нутгийн иргэдийн санал бодлыг тусгасны үндсэн дээр нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчид
болон АММИ хоорондын гэрээнд саналууд нь тусгагдсан.
2004 оны 9-р сарын сүүлээр нүүлгэн шилжүүлэлтэнд багтсан айл өрх бүр, Ханбогд сумын засаг
захиргаа болон АММИ нар гурван талт гэрээнд гарын үсэг зурсан. Малчдыг шилжүүлэн
суурьшуулах гэрээний дагуу малчин айл өрхийг нуух нэг жилийн хугацаа олгож, амьжиргаагаа
дээшлүүлэх болон бусад дэмжлэгийг үзүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авах боломжтой болсон .
Нөлөөлөлд өртсөн малчдын амьжиргааг буцаан сэргээх, бусад тусламж дэмжлэгийн үзүүлэхэд
чиглэсэн арга хэмжээний талаар нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр
шийдсэн (C10: Газар ашиглалт ба шилжих хөдөлгөөний нөлөөлөл бүлгийг үзнэ үү).
Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөбөрийн талаарх хэлэлцүүлгийн хураангуйг доорхХүснэгт 6.5
болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Бүлэг D15: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнөөс үзнэ үү.
Хүснэгт 6.5: Дэвшүүлсэн асуудлууд болон АММИ-гийн авсан арга хэмжээ (2003-2005
онуудын Малчдыг Нүүлгэн шилжүүлэх Хөтөлбөр)
Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

АММИ-гийн авсан арга хэмжээ

Нүүлгэн
шилжүүлэлт





Нүүлгэн шилжүүлэлт нь Байгаль орчин,
Эрүүл мэндийн ба Аюулгүй байдлын

Өрх бүрт өвөлжөө, малын хашаа хороо,
худаг, мал, оюутны сургалтын тэтгэлэг,

17

Тухайн үеийн Дэлхийн банк группын Хамгааллын бодлогоос гол эх сурвалж болгон оруулав.

18

Зуны бэлчээрийн талаар жилийн 4-н сарын турш ойролцоогоор малчдын 40%-ийг хамруулан хийсэн бөгөөд энэ нь
ойролцоогоор 5-6 нүүлтийг оруулсан (Бүлэг B10:Газар ашиглалт харна уу). Тийм учраас байнгын оршин суугчидьай
харьцуулахад ямар ч малчин гэр бүл энэхүү хугацаанд Хориотой бүс болон ойролцоо байх нь хязгаардагдмал юм.
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Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

АММИ-гийн авсан арга хэмжээ

сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх хамгийн
зохистой арга гэдэгтэй Сумын засаг
захиргаа
болон
төслийн
үйл
ажиллагааны
нөлөөлөлд
өртсөн
малчид нартай зөвшилцөж санал
нийлсэн.

ажил олголт, хувь хүний хөгжлийг
дэмжих төрөл бүрийн сургалт зэргийг
багтаасан
нөхөн
олговор
болон
амьжиргаа дээшлүүлэх жишиг багц
боловсруулж бий болгосон. Эдгээр нь
Малчдын
Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
Гэрээнд тодорхой заагдсан байгаа.

Амьжиргааг
дээшлүүлэх



Малчид нүүлгэн шилжүүлэгдсэн айл
өрхүүдэд сайжруулсан өвөлжөө барьж
өгөх, худаг өрөмдөж өгөх, бизнесийн
санаачилгыг дэмжих болон төсөл дээр
ажиллах боломж олгох зэрэг хүсэлт
гаргасан



АММИ-ийн төслийн үйл ажиллагааны
нөлөөлөлд өртсөн малчдад зориулж
МалчдынНүүлгэн
шилжүүлэлтийн
гэрээнд нарийвчлан заагдсан Нөхөн
олговрын бүрэн хэмжээний багцыг
боловсруулсан.

Гаднаас
шилжин ирж
сууршигсдын
зохицуулалт



2003
оны
эхээр
Оюу
Толгойн
хайгуулын
ангийн
ойр
орчинд
хяналтгүйгээр гаднаас ирж суурьших
явдал гарах болсон (ажлын боломж
хайж ирсэн өөр сумын малчин бус гэр
бүлүүд буюу түр оршин суугчид



Оюу Толгой нь сумыг засаг захиргааны
дэмжлэгээр шилжин ирж сууршсан гэр
бүл ба хувь хүмүүс нарт сумын төв рүү
нүүж компанид ажилд орох өргөдөл
өгөхийг зөвлөсөн





Сумын засаг захиргаа ба орон нутгийн
иргэд хайгуулын ангийн ойролцоо ирж
сууршсан малчин бус гэр бүлүүдийг
анхнаас нь сайн мэдэж байсан ба
тэднийг үлдэх юм бол орон нутгийн
малчдын
бэлчээрийн
ба
усны
хэрэгцээний
хүртээмжид
сөргөөр нөлөөлнө хэмээн тооцсон.

АММИ нь зөвхөн заагдсан сумын
төвүүдээс хүмүүсийг ажилд авах
бодлого хэрэгжүүлж байсан. АММИ
орон нутгийн иргэд ба шилжин ирж
сууршсан
хүмүүст
энэхүү
шинэ
бодлогоо танилцуулж, Оюу Толгойн
кэмпийн ойролцоо ажил хайн нүүж
ирсэн хүмүүст ажилд орох боломжийг
олгохгүй болохоо мэдэгдсэн



Зарим орон нутгийн иргэд гачигдал
зовлонтой ба өмнө уг нутагтай ямар
нэгэн холбоотой байсан 3 малчин айл
өрхүүдийг
нүүлгэн
шилжүүлэх
ажиллагаандаанэмж
хамааруулах
хүсэлтийг гаргасан. (хэдийгээр эдгээр
айл өрхүүд нь Уурхайн хориотой бүсэд
оршин сууж байгаагүй байсан ч).



Орон нутгийн иргэдийн хүсэлтээр
АММИ нь эдгээр 3 айл өрхүүдэд
өвөлжөө, малын байр ба хашаа барьж
өгсөн.

Нэмэлт
өрхүүд

6.6.2 Нүүлгэн Суурьшуулалтындараах Малчидтай Хийсэн хэлэлцүүлэгүүд(2005-2010)
2005 оны сүүлээр нөлөөлөлд өртөж буй бүх малчин айл өрхүүд нүүж дууссан.Нүүлгэн
шилжүүлж суурьшуулах хөтөлбөрт малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх тусламж, Оюу Толгойд
ажилд авах болон нүүлгэн суурьшуулалтын нөхөн олговрын багц орж байсан.
2006 оны 12-р сарын 15-ны өдөр нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан айл өрхүүд, орон нутгийн
засаг захиргаа ба Оюу Толгойн хамтарсан хэлэлцүүлэг болж, Малчдыг Нүүлгэн шилжүүлэлтийн
хөтөлбөрийн өмнөх үйл ажиллагаануудад дүгнэлт шинжилгээ хийн үнэлгээ өгч дараагийн
алхмуудыг төлөвлөсөн. Уулзалтад нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан 10 өрхийн төлөөлөгчид,
Ханбогд сумын засаг дарга, түүний орлогч, багийн засаг дарга, газрын мэргэжилтэн ба Оюу
Толгойн олон нийттэй харилцах албаны 9 ажилтан оролцсон. Уулзалтанд оролцсон хүмүүс
Оюу Толгой нь гэрээний дагуу үүргээ биелүүлсэн байдалд сэтгэл ханамжтай байгаагаа
илэрхийлсэн. Уулзалтын төгсгөлд Оюу Толгойн зүгээс усныхүртээмж муутай байгаа хэд хэдэн
айл өрхөд шинэ худгууд гаргаж өгөх үүрэг хүлээсэн ба энэ амлалтаа 2007 оны 3-р сард
биелүүлсэн.
19

Оюу Толгой нь нүүлгэн суурьшуулалтын үйл явц тавьсан зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг шалгах
зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан айл өрхүүдтэй 2010 оны 10-р сард уулзалт зохион

Оюу Толгой өмнө нь АММИ нэртэй байсан.2008 оноос хойш хэлэлцүүлэгт Оюу Толгой нэртэйгээр
оролцсон.
19
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байгуулж, энэхүү уулзалтан дээр нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан айл өрхүүд урьдын
амьжиргааны түвшингээ хадгалж чадсан эсвэламжиргааны түвшингээ сайжруулж чадсан
эсэхийг лавлан шалгасан. Энэхүү ажлыг Орон нутаг, нийгмийн асуудал хариуцсан багийн
монгол гишүүн удирдан гүйцэтгэсэн.Эдгээр хэлэлцүүлгүүд нь айл өрхийн өмч хөрөнгө ба
орлогын талаарх асуулга судалгаагаас бүрдсэн ба тэдний одоогийн нөхцөл байдлыг 2004 онд
цуглуулагдсан (нүүлгэн суурьшуулахаас өмнө) суурь мэдээлэлтэй харьцуулан авч үзсэн. Эдгээр
хэлэлцүүлгүүдийн үр дүнг D15: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө бүлгээс
харна уу.
6.6.3 Эдийн Засгийн Шилжилт Хөдөлгөөнд Өртсөн Малчидтай Хийсэн Хэлэлцүүлэг
(2010-2011)
20

Оюу Толгойгоос хийсэн Нийгэм – Эдийн засгийн нөлөөлөх байдлын үнэлгээний (ННҮ) явцад
төслийн туршид олон тооны нэмэлт малчид амьжиргаагаа хэсэгчлэн алдаж болзошгүй болох нь
тогтоогдсон (Жишээ нь зуслан эсвэл бэлчээрт хүрэх зам ба усны хангамж зэрэг нь
хязгаарлагдмал болох гэх мэт).Иймд Оюу Толгой нь малчин айл өрхүүдтэй дахин зөвлөлдөж,
бэлчээрийн нутгийн үнэлгээний хөтөлбөрийг нэмэлтээр хэрэгжүүлсэн (Бүлэг 6.7.6-гаас бас
харна уу). Оюу Толгой нь төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчидтай эхний хэлэлцүүлэг
хийсний дараа төслийн шууд нөлөөлөлд өртөж буй малчидтай нарийвчилсан хэлэлцээр хийж
эхэлсэн.Эдгээр уулзалтуудын гол зорилго нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн талуудтай хамтран
сөрөг нөлөөллийгбууруулах стратеги боловсруулж, хоёр тал хүлээн зөвшөөрөхүйц нөхөн
олговрын арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох явдал байсан юм.Амьжиргаагаа хэсэгчлэн алдах нь
дараах шалтгаануудын аль нэгнээс үүссэн байж болно:


Зуны бэлчээр газартаа хүрэх байдал нь хязгаарлагдмал болох;



Барилгын ажил болон уурхайн олборлолтын
бэлчээрлэдэг малчдад хүндрэлүүд үүсэх;



Малчдад малаа хариулахад нь хоёрдогч нөлөөллөөс болж хүндрэлүүд үүсэх (худаг
устаж гэмтэх, худгаас тусгаарлагдах, шороо тоос босох ба дуу чимээ гарах гэх мэт).

явцадөвөлжөөтэй

болон

малаа

Доорх 6-6 хүснэгтэд2010 оны 7-р сараас хойш төслийн үйл ажиллагааны улмаас болж
амьжиргаагаа хэсэгчлэн алдсан малчидтай хийсэн хэлэлцүүлгүүдийн нэгтгэж харуулав.
Хүснэгт
6.6: Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчидтай хийсэн
хэлэлцүүлгүүдийн нэгтгэсэн дүн, 2010 – 2011
Хэлэлцүүлэг

Огноо

Оролцогчдын
тоо

Гол сэдвүүд

Оюу
Толгой-Гашуун
Сухайтын
сайжруулсан
замын ажил

2010.6.30

150

Зам барилгын ажлын нөлөөллийг хэрхэн
зохицуулах

Нисэх
буудал:
санал
болгосон төсөл ба ажлын
төлөвлөгөө

2010.7.28

100

Нисэх буудлын барилгын ажлын нөлөөллийг
хэрхэн зохицуулах

Айл өрхөөр зочлох: Оюу
Толгой-Гашуун
Сухайтынзамын
асуудлаар

2010.07.23
– 24

31

Замын маршрут болон дараах нөлөөллийн
талаарх нийтийн хэлэлцүүлгүүд (зөвшөөрөл,
маршрут, замын тэмдэг тэмдгэлгээ, ус болон
тоосны асуудлууд)

Оюу
Толгой-Гашуун
Сухайтын
замын
ан
амьтанд
зориулсан
зөрлөгийн талаар

2010 оны 8
сар

12

Оюу Толгой Гашуун Сухайтын зам дагуух ан
амьтаны зөрлөгийн цэгүүдийг малчидтай
хамтран тодорхойлсон

2010

240

Төслийн мэдээллийг өгч санал солилцон, ус
болон байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн

Багийн иргэдийн
төслийн

хурал:
явцын

20

Оюу Толгойн Нийгэм – Эдийн Засгийн Нөлөөллийн байдлын Үнэлгээ, Эцсийн тайлан, Хүн Ам,сургалт судалгааны
Төв, Улаанбаатар, Монгол Улс.2009 оны 9-р сар.
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Хэлэлцүүлэг

Огноо

танилцуулга (4 баг)

Оролцогчдын
тоо

оны9сар

Ард иргэдийн аюулгүй
байдал ба хамгаалалтын
талаар орон нутгийн засаг
захиргаатай ярилцаж, Оюу
Толгой-той
хамтран
ажиллах арга замуудыг
хэлэлцсэн.

Гол сэдвүүд
талаар санаа зовоож буй асуудлуудын тухай
ярилцсан

2010.09.13

8

Барилгын ажлын явцад гарах эрсдлүүд
болон тэдгээрийн хор хөнөөллийг бууруулах
арга хэмжээнүүд

2010.09.25

1080

Зөвлөлийн
гишүүнчлэл,
ажил
үүргийн
даалгавар, гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг
тогтоож өгөн анхны хурал дээр ургамалын үр
цуглуулах технологийн үйл явц, аргачлал ба
гүйцэтгэл зэргийг танилцуулсан

Хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүнүүдийн
худалдан авалтын талаар
орон нутгийн малчидтай
хэлэлцсэн

2010.09.28

25

Тогтвортой бэлчээрийн
удирдлагын хөтөлбөр

Төлөвлөлт

Эхлэлтийн үйл явц

2010.09 –
12

Оюу
Толгойн
хашааг
тэлэх: орон нутгийн замын
маршрут

2010.12.20

55

Оюу Толгойн хашааны гадна талын тойруу
замын маршрут дээр орон нутгийн иргэдийн
саналыг оруулсан

Oюу Толгой – Гашуун
Сухайтын
зам:
Оюу
Толгойн
гэрээт
гүйцэтгэгчдийн
ашиглаж
буй усны цооног

2011.01.03

10

Усны мэргэжилтэнүүд орон нутгийн малчдад
Оюу Толгойн усны хэрэглээний нарийвчилсан
мэдээллийг өгч санал бодлыг нь сонссон

2011.02.02

20

Урьд
нь
Oюу
Толгой
–
Гашуун
Сухайтын замын нөлөөллийн менежмент
болон төслийн нөлөөлөлд өртсөн малчдад
олгох нөхөн олговор зэрэгтээ холбогдсон
хэлэлцүүллэгийн
дараагийн
шатны
хэлэлцүүлэг ба эдгээр малчдыг ажилд
авахаар тохиролцсон

Тогтвортой
бэлчээрийн
удирдлагын хөтөлбөр

2011.03.03
– 08

70

Төслийн бичиг баримт, журам, удирдлага
болон зохицуулалттай холбоотой сургалт

Багийн иргэдийн хурал:
төслийн явцын
танилцуулга (4 баг)

2011.03.23
– 26

240

Төсөлтэй холбогдолтой мэдээллийг өгч,
санал хүсэлт болон орон нутгийн иргэдийн
санаа зовож буй асуудлуудыг нь сонссон

Нээлттэй өдөрлөг

2011.03.09
– 12

350

Төслийн мэдээллийг өгч, санал хүсэлтийг
нь сонссон /ХБ, ДЗ, БО болон МЛ/

Орон нутгийн зөвлөлдөх
бүлгийн хэлэлцүүлэг

2011.03.25

15

Нутгийн иргэдийн тулгамдсан асуудлуудыг
хэлэлцсэн

Орон нутгийн зөвлөлдөх
бүлгийн хэлэлцүүлэг
Ургамалын үрийг
сэргээх төсөл

нөхөн

Oюу Толгой – Гашуун
Сухайтын замын
нөлөөллийн зохицуулалт:
ажилчид
ба
гэрээний
заалтууд

34
83
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Хэлэлцүүлэг

Огноо

Оролцогчдын
тоо

Гол сэдвүүд

2011.03.23
– 31

8

Оюу Толгойн усны хэрэглээний нэмэлт
мэдээллийг өгч иргэдийн санал бодол болон
санаа зовоосон асуудлуудыг нь сонссон

Төслийн
нөлөөллийн
менежмент: нөлөөллийн
төрлүүд, өртөх бүсүүд,
шалгуур, нөлөөллийн хор
хөнөөлийг бууруулах арга
хэмжээнүүд,
нөхөн
олговор, үйл ажиллагаа
зогсох хугацаа, гм

2011.03.24

10

Нээлттэй өдөрлөг дээр хэлэлцэсний дагуу
нөхөн олговрын ажлын хэсгийг байгуулж,
нарийвчилсан уулзалтуудыг эхлүүлсэн

Усны
хяналт
шинжилгээнийийн нэгдсэн
үйл
ажиллагаа
ба
төлөвлөгөө:

Малчид

Багш, оюутнууд

2011.04.01
– 05.25

55

Мониторингийн төслийн бичиг баримтуудыг
танилцуулж, санал хүсэлтыг нь сонссон

Газар
хөндөх
Нисэх буудал

ёслол:

2011.04.02

21

Нисэх буудлын орчим амьдардаг иргэдэд
хүндлэл үзүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан

Нөлөөллийн менежмент:
шилжилт
хөдөлгөөний
төрлүүд
ба
нөхөн
олговрын багц зэргийн
талаарх хэлэлцүүлэг

2011.05.05

11

Ажлын хэсэг ба малчид хоорондоо хэлэлцэж,
шилжилт
хөдөлгөөний
ангилалуудыг
тогтоосон (Эрхийн матриц)

Төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
өрхүүдэд
өгөх
нөхөн олговрын талаарх
уулзалт

2011.05.18

80

Усны асуудлын талаарх
хэлэлцүүлэг:

Малчид

Хувь хүмүүс



ТББ-ууд

Малчид өөр хоорондоо болон ОТ-той дараахь
зүйлсүүдтэй холбогдолтой санал болгож буй
эрхүүдийн талаар хэлэлцсэн.






Орон нутгийн ТББ: Нөхөн
олговрын багцын хүрээнд
бизнесийн
төслүүдыг
дэмжих
ба
өрхийн
амьжиргааг сайжруулах

2011.05.06;

Нөлөөллийн
менежмент
: нөхөн олговрын багцийн
талаарх хэлэлцүүлэг

OT-ГС-нзам
Нисэх буудал
ГХ-н усдамжуулах хоолой
Эзэнгүй өвөлжөө
Бусад

15

Малчдын өрхийн амьжиргааг сайжруулах
бизнес төлөвлөөгөөг дэмжих зорилгоор орон
нутгийн ТББ-г хөлслөн ажиллуулсан. Төслийн
нөлөөлөлд хамгийн ихээр өртсөн айл
өрхүүдтэй юуны түрүүнд уулзсан.

2011.05.25

10

Ажлын хэсэг ба малчид нөлөөллийн төрөл ба
санал болгож буй нөхөн олговрын талаар
ярилцсан (Эрхийн матриц)

Усны хэлэлцүүлэг

Ажлын хэсгүүд

Бусад малчид

2011.05.07

5

Оюу Толгойн-н усны хэрэглээний мэдээллийг
өгч санал бодлыг нь сонссон. Малчидтай
хамтран нэгдсэн Мониторинг хийсэн.

Тогтвортой
бэлчээрийн
удирдлагын хөтөлбөр

2011.05.30

10

Малчдад Бэлчээр хэрэглэгчийн багийн
сургалт явуулж, багийг яаж удирдах,
бэлчээрийн
зураглал
болон
шилдэг
туршлагуудын талаар мэдээлэл өгсөн

Багийн иргэдийн хурал:
төслийн явцын

2011.06.10

120

Эрхийн матриц болон
хэрэгжүүлэлтийн
журмуудыг
эцэслэн
боловсруулж
айл

2011.06.04
– 05
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Хэлэлцүүлэг

Огноо

танилцуулга (4 баг)

Оролцогчдын
тоо

– 13

Гол сэдвүүд
өрхүүдийг хамруулсан.

Эх үүсвэр: Оюу Толгой, 2011 он.

Зам болон онгоцны буудлын барилгын ажлын нөлөөллүүд ба тэдгээрийн зохицуулалттай
холбогдолтой томоохон уулзалтууд болон багийн иргэдийн хурлууд дээр байнга яригдаж
байсан орон нутгийн малчдыг хамгийн ихээр зовоож байсан асуудлууд бол ус болон бэлчээрийг
ашиглах боломж хязгаардмал болж ирсэн явдал юм. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн байх
магадлалтай хүмүүстэй ус болон бэлчээр зэрэгт нөлөөлөх аливаа нөлөөллийн хор хөнөөлийг
бууруулахтай холбогдолтой асуудлаар дараа дараагийн уулзалтууд хийгдсэн.
2010 оны 11-р сард Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын авто замын талаарх хэлэлцүүлгийг
хийснээр түүний маршрутад нь үл ялим өөрчлөлтүүд орж, эдгээр өөрчлөлтүүдийг Оюу Толгой
болон Эко Трэйд (Байгаль орчны зөвлөх Монгол компани) хоёр хамтран гүйцэтгэж
дуусгасан.Энэхүүмаршрутын өөрчлөлтийг зусландаа байгаа малчдын усаа авдаг худгийн замыг
хааж боохгүй байхаар тооцож хийсэн. Малчдын дэвшүүлж байсан бусад асуудлууд нь замаас
тоос шороо босох, мал усалгааны худагт хүрэх боломж хомс болох, замын аюулгүй байдал,
мал,,зэрлэг ан амьтад ба барилгын тээвэрлэлт зэргийн уулзварууд байсан юм. Цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам ба ГХ-оос ус дамжуулах хоолойн барилгын ажлын улмаас тоос
шороо босох, бэлчээр ашиглах байдалд хязгаарлалт үүсэх ба усны эх үүсвэрүүдэд сөрөгөөр
нөлөөлөх гэх мэт асуудлуудыг малчид дэвшүүлж байсан. Хэлэлцүүлгүүдийн үер малчдаас
дэвшүүлэгдсэн гол асуудлуудыг нэгтгэжХүснэгт 6.7-д оруулсан байгаа.
Хүснэгт
6.7: Амьжиргаагаа хэсэгчлэн алдсан малчдаас дэвшүүлэгдсэн гол
асуудлуудыг нэгтгэсэн байдал ба Оюу Толгой компаниас авсан хариу арга хэмжээнүүд
Асуудал
Ажлын байр
бизнесийн
боломжууд

ба

Бэлчээр (зуны
бэлчээрээашиглах
боломжгүй
болсон)

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Оюу Толгойн авсан арга хэмжээнүүд

Малчид зөвхөн уурхайгаар
хязгаарлагдахгүй өөр ажилд
орох
боломжуудыг
эрэлхийлж байна

Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийн
дагуу 2011 онд 30 малчин айл өрхтэй хамтран
жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлж
эхэлнэ
(хөтөлбөрийн
талаарх
нарийвчилсан
мэдээллийг D15: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө бүлгээс харна уу)
2011 оны 11-р сарын байдлаар төслийн нөлөөлөлд
өртсөн өрх айлуудын 73 хүнийг Оюу Толгой ажилд
авсан. Үүний 65 хүнийг “зам цэвэрлэгчээр” байнгын
ажилд авсан. Үлдсэн 8 хүнийг Орон нутаг, Засаг
захиргаатай харилцах ажилтаны туслахууд болон
бусад байнгын ажилд авсан болно. Өрх айлуудаас
нэгээс дээш гишүүд ажилд орсон ба төслийн
нөлөөлөлд өртсөн үлдсэн өрхийн 8 гишүүд Оюу
Толгойн
гэрээт гүйцэтгэгч компаниудад ажилд
орсон байна.



Олон тооны иргэд
ажлын байр гэхээсээ
илүүтэйгээр бизнэс
эрхлэх боломжуудыг
сонирхож байсан.



Малчид зуны бэлчээрээ
ашиглаж
чадахгүй
болсоны нөхөн олговор
буюу хор хөнөөлийг
бууруулах
арга
хэмжээнүүдийг
хүүхдүүдийн сургалтын
төлбөр, мал аж ахуйг
дэмжих
ба
усан
хангамжийн
асуудлуудыг зохицуулах
гэх мэтээр шийдэж өгөх
хүсэлтүүдийг
тавьсан
байсан.



Малчид
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малаа

ус

Энэхүү
шаардлагуудыг
багтаасан
төслийн
нөлөөлөлд
өртсөн
Малчдын
амьжиргааг
сайжруулах хөтөлбөр ба нөхөн олговрын багц
зэргүүдийн хэрэгжүүлэлт.
Тогтвортой Бэлчээрийн удирдлагын хөтөлбөрийн
хэрэгжүүлэлт. 2010 оны дундуур Оюу Толгой ба
Монголын бэлчээрийн менежментийн нийгэмлэг
(МБМН) хамтран Ханбогд сумын малчдад зориулан
хэрэгжүүлж
эхэлсэн.
Энэхүү
хөтөлбөрийг
хэрэгжилтыг дэмжихийн тулд сумын хэмжээнд
Бэлчээр ашиглагчийн 14 бүлгийг байгуулан бэлчээр
хариуцсан орон нутгийн 1 байгууллагыг үүсгэн
байгуулсан. 2011 оны 10-р сарын байдлаар
Бэлчээр ашиглагчийн 14 бүлгийн 400 малчин өрх
айлууд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан байна.
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Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Оюу Толгойн авсан арга хэмжээнүүд

дамжуулах
шугам
хоолой ба OT-ГС-ын
зам зэргийг хөндлөн
зөрж гардаг болгохыг
хүсэж байсан.

Сургалтыг тэтгэлгээр хангах: 2010 оны сүүлээр
Оюу Толгойгоос хүлээн зөвшөөрөгдсөн айл
өрхүүдийн хүүхдүүдэд сургалтын тэтгэлэг олгох
ажлыг тохиролцсон ёсоор эхлүүлсэн. 2010 оны 12-р
сарын байдлаар 14-өөс дээш тооны оюутанууд
сургалтын тэтгэлэг авах болсон
Оюу Толгой компани нь ус дамжуулах хоолойн
дагуу мал зөрж өнгөрөх 8 зөрлөгийг бий болгож,
эндээс хоосон чулуулагийг нь зайлуулж “Зогс” гэсэн
замын тэмдэглэгээ байрлуулсан. Ус дамжуулах
шугамын бусад хэсгүүд дээр барилгын ажил дуусах
үед нэмж дахин 8 малын зөрлөгийн цэг бий
болгоно. Малчид OT-ГС замын дагуу мал зөрж
өнгөрөх нэмэлт 10 цэгууд сонгосон ба эдгээр
зөрлөгүүдийг хийх хамгийн сайн арга хэмжээнүүдын
талаар малчидтай хэлэлцээрүүд хийгдэж байгаа
(Бүлэг 6.7.3 харна уу).

Малчдын
амьжиргааг
хангаж өгөх



Малчид бэлчээр
талхлагдаж, тэдний
хувьд ирээдүйд
амьжиргаагаа ба
орлогоо хамгаалах нь
улам бэрх болсон
талаар санал бодлоо
илэрхийлсэн.

Ажлын боломж болон бизнес эрхлэх боломжуудыг
агуулсан
Малчдын
амьжиргааг
сайжруулах
хөтөлбөрийн хэрэгжилт.

Агаарын чанар



Онгоцны буудал, зам,
агаарын цахилгаан
дамжуулах шугам, ГХ-н
усны эдэлбэр газар ба
ус дамжуулах хоолойн
шугамын барилгын
ажлуудын улмаас босох
тоос шорооны талаарх
санаа зовнисон
асуудлууд тавигдаж
байгаа.

Малчид ойрхон амьдардаг газар шорооны ажил
хийгдэж буй барилгын талбайд усны тэргээр өдөр
бүр ус шүршиж тоос босохоос урьдчилан сэргийлж
байгаа. Барилгын ажил оргил цэгтээ хүрэхийн
хэрээр Оюу Толгой компани нэмж усны тэрэг авч,
ус шүрших газруудын тоо ба шүршилтийн
давтамжийг нь нэмэгдүүлэх болно.
Байгаль орчны менежментийн хөтөлбөрийн нэг
хэсэг болох Агаарын чанарын менежментийн
хөтөлбөр боловсруулагдаж байгаа (АЧМХ). Энэ
хөтөлбөрт Оюу Толгойн барилгын ажлаас үүдэлтэй
тоос шороо (барилгын ажил ба ачаа тээвэрлэлтийн
үед босох тоос шороо)-г хянах үүрэг даалгавар
тусгагдсан байгаа.
Оюу Толгойгоос БНХАУ-ын хил хүртэлх явах Оюу
Толгой – Гашуун Сухайт замыг хатуу хучилттай
болгохоор төлөвлөсөн.

Төслийн
мэдээллийн
нээлттэй байдал



Орон нутгийн иргэд
төслийн холбогдолтой
мэдээллийг түргэн
шуурхай авах хүсэлтэй
байгаа.

Амьжиргаагаа хэсэгчлэн алдсан малчдад нөхөн
олговор олгох асуудлыг зохицуулах ажлын хэсэг
2011 оны эхээр байгуулагдсан. Оюу Толгой нь
нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдийг хариуцсан орон
нутгийн харилцааны ажилтан (ОНХА) томилсон (нэг
ОНАМ-д ойролцоогор 12 айл өрх ноогдож байгаа)
бөгөөд өрх айлууд нь өөрийн хариуцсан ОНХАаараа дамжуулан Оюу Толгойтой харилцаж
уулзалтуудыг зохион байгуулан байнгын холбоотой
байгаа.
Оюу Толгой ба орон нутгийн иргэдийн харилцаа
холбоог улам сайжруулахын тулд 2010 онд сум
бүрт орон нутгийн зөвлөх бүлгүүдийг (ОНЗБ)
байгуулсан. ОНЗБ нь орон нутгийн засаг захиргаа
ба иргэдийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн бөгөөд чухал
асуудал шийдвэрүүдэд орон нутгийн иргэдийн
оролцоог хангах ба орон нутагтай байнгын
холбоотой байдлыг хангаж ажиллах үүрэгтэй юм.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД

6.7

6.7.1 Урьдчилсан Хэлэлцүүлгийн Хөтөлбөр (2003 oны 3-p cар)
Оюу Толгой нь байгаль орчны үнэлгээний үйл явцын хэлэлцүүлгээ албан ёсоор 2003 оны 3-р
сард эхлүүлсэн юм (БОАЖЯ, Оюу Толгой төслийн шалгалтын тайланг гаргасны дараахан).
Орон нутгийн иргэдтэй зөвлөлдөх хөтөлбөр албан ёсоор 2003 оны 3-р сард эхэлсэн боловч
АММИ ХХК нь (одоогийн Оюу Толгой) 1999 онд хайгуулын ажлыг эхлүүлэхтэй нэгэн зэрэг
энэхүү асуудлаар засгийн газар, орон нутгийн иргэд болон ТББ-тай зөвлөлдөж байсан.
Энэхүү хэлэлцүүлгийн дараа Састэйнабилити болон Эко Трэйд компаниуд хамтран “Айвенхоу
Майнз Монголиа компанийн ОюуТолгой төслийн хүрээнд орон нутгийн иргэдтэй хийсэн
урьдчилсан хэлэлцүүлгийн тайлан, 2003 оны 4-р сар, 3-р хувилбар”-г АММИ-д зориулан
бэлдэж өгсөн.Энэхүү хэлэлцүүлэг нь гол төлөв шууд нөлөөллийн бүс буюу Оюу Толгой, түүний
дэд бүтцийн байгууламжууд болон ойролцоо оршин суудаг орон нутгийн иргэд, бүс нутгийн
болон үндэсний хэмжээний Улаанбаатарт төвтэй оролцогч талуудын ашиг сонирхол зэрэг дээр
анхаарлаа хандуулж байсан.
Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөрийн үр дүнг уурхайн олборлолт ба боловсруулалт, дэд бүтэц, гүний
усны хоолой ба нисэх буудлын зурвас зэрэгт хийгдсэнБОНБНҮ-нд тусган оруулж Монгол улсын
засгийн газарт хүргүүлсэн.
Хэлэлцүүлгийн хэлбэр хэв маяг ба үйл явц
Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр нь нэгэн ижил тогтсон загвараар хэрэгжиж байсан бөгөөд орон нутгийн
хүмүүст зориулагдсан уулзалтын бүтэц дараах хэсгүүдээс бүрдэж байсан:


Нээлтийн танилцуулга: (тухайн орон нутгийн удирдлага);



Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлгийн үйл явц (Жон Мираглиотта,
Састэйнибилити компани);



Оюу Толгой төслийн танилцуулга (Бат-Эрдэнэ, АMMИ);



Оюу Толгой төслийн байгаль орчны үнэлгээний үйл явц ба байгаль орчны асуудлууд
(Доржсүрэн, Эко Трэйд компани);



Орон нутгийн иргэдийн санаа бодлыг ойлгох зорилготой нээлттэй асуулт хариултууд;



Нээлттэй санал асуулга, тухайлбал орон нутгийн санаа зовниж буй асуудлуудыг
ойлгоход туслах;



Хэлэлцүүлэгийн судалгаа – оролцож байгаа хүмүүсээр санад асуулгын хуудас бөглүүлж
авсан бөгөөд;



Уулзалтын хаалт (тухайн орон нутгийн удирдлага).

Танилцуулгууд нь Монгол хэл дээр хийгдсэн бөгөөд төслийн тухай дараах ерөнхий
ойлголтуудыг өгсөн. Үүнд:


Уурхайн олборлолтын ба боловсруулалтын (технологи ба горимын) сонголтууд;



Байгаль орчны ба археологийн зөвшөөрөл авах үйл явцын тайлбар;



Шаардлагатай дэд бүтэц;



Усны хайгуулын хөтөлбөр;



Орон нутгийн иргэдтэй хийх дараа дараагийн хэлэлцүүлгүүд.

Олон нийтийн уулзалт бүр дээр Эко Трэйд компанийн Доржсүрэн ОюуТолгойтөслийн байгаль
орчин ба нийгмийн асуудлуудыг ерөнхийд нь тайлбарласан танилцуулга хийсэн.Үүний
дараауулзалтанд
оролцсон
бүх
хүмүүстасуултнээлттэйтавих
боломж
олгогдож
байсан.Уулзалтыгиймэрхүү нээлттэй хэлбэрээр явуулахаасгадна оролцогчдод судалгааны
асуулгын анкет өгчтөслийн тухайөөрийн хандлага, туршлага, санаа зовнисон асуудлууд ба
өнөөгийн хайгуулын хөтөлбөрүүдийнталаарх ерөнхий сэтгэгдэл ба санал бодолзэргийг
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бөглүүлж авсанюм.Нээлттэй асуулт хариултын тэмдэглэл хариултуудын судалгаатай хамт
данслагдаждээр дурдсан Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлгийнтайланд тусгагдсан.
Үүний зэрэгцээ үндэсний, бүс нутгийн ба орон нутгийн засагзахиргаанытөлөлөөгчид,Өмнөговь
аймгийн тусгай хамгаалалтын газрын (ӨАТХГ) ажилтнуудтай хэд хэдэн дараалсан
уулзалтуудыг зохион байгуулсан (Хүснэгт 6.8-г харна уу).
Хүснэгт 6.8: Орон нутгийн засаг захиргаа болон ТББ-уудын төлөөлөгчидтэй хийсэн
зөвлөлдөх уулзалтууд
Нэр

Ажил /Үүрэг

Уулзсан огноо

Б.Баясгалан

БОАЖЯ, Мэдээлэл, мониторинг,
үнэлгээний хэлтсийн дэд дарга

2003.03.11

Д.Буянтогтох

Ханбогд сумын ЗД

2003.03.22

Д.Батмөнх

Хатанбулаг сумын ЗД

2003.03.23

Д.Сумьяа

Өмнөговь аймгийн ЗД

2003.03.25

Н.Мөнхжаргал

Өмнөговь аймгийн тусгай хамгаалалттай бүсийн
байцаагч

2003.03.25

З.Жанжаадорж

Өмнөговь аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга

2003.04.02

Я.Ариунзул

УМХГ, Байгаль орчны Улсын байцаагч

2003.04.03

Ш.Гунгаадорж

УИХ-н гишүүн, БО, хөдөөгийн бодлогын байнгын
хороон дарга

2003.04.03

Говийн бүсийн эдийн
засгийн хөгжлийн
санаачлага

Говийн алслагдсан бүсүүдийн нийгэм, э/з-н дэд
бүтцийг зохицуулах ТБбайгууллага

2003.04.09

Эх үүсвэр: Айвенхоу Майнз Монгол , Оюу Толгой төслийн орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлгийн
урьдчилсан тайлан, 2003 оны 4-р сар, Састэйнибилити ба Эко Трэйд ХХК-иуд.

Урьдчилсан хэлэлцүүлгийнхөтөлбөрийн хүрээнднээлттэй олон нийтийн 4 уулзалт зохион
байгуулагдсан ба эдгээр уулзалтуудын нэгдсэн мэдээг Хүснэгт 6.9-схарна уу.
Хүснэгт 6.9: Урьдчилсан хэлэлцүүлгийн хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн нээлттэй
олон нийтийн уулзалтуудын нэгдсэн дүн
Уулзалтын
огноо

Уулзалт болсон газар

Оролцогчид

2003.03.21

Оюу Толгойн кэмп

Нүүдэлч малчин 21 хүн

2003.03.22

Ханбогд сумын Соёлын төв

Сумын 500 орчим оршин суугч

2003.03.25

Даланзадгад сумын ЗДТГ

Өмнөговь аймгийн засаг захиргааны ажилтан
болоод орон нутгийн төлөөлөгчид нийлсэн 55
хүн

2003.04.04

ШУТИС, Улаанбаатар хот

Өмнөговь аймгийн нутгийн зөвлөлийн гишүүд 45 хүн

Эх үүсвэр: Айвенхоу Майнз Монголиа, Оюу Толгой төслийн орон нутгийн иргэдтэй хийсэн
хэлэлцүүлэгийн урьдчилсан тайлан, 2003 оны 4-р сар, Састэйнибилити болон Эко Трэйд ХХК-иуд.

Энэхүү хэлэлцүүлэгийн хөтөлбөрийн судалгааны үр дүнгүүд ба тавигдсан асуудлуудад АММИгийн зүгээс авсан арга хэмжээнүүдийг доорх Нэгтгэсэнхүснэгтэд нэгтгэн дүгнэсэн байгаа.
Хүснэгт 6.10: 2003 оны хэлэлцүүлэгийн хөтөлбөрийн явцад уулзалтанд оролцогчдын
дэвшүүлсэн асуултууд ба АММИ-гийн авсан арга хэмжээнүүд
Чиглэл

Тависан асуудлууд

Ажил



Монгол улсын иргэдийг ажилд

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

АММИ-н авсан арга хэмжээнүүд
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Чиглэл

Тависан асуудлууд

эрхлэлт,
сургалт




Ууурхайн
хаалт ба
нөхөн
сэргээлт

Малчдын
нөөц баялаг
ба газрын
чанар

авах
болох
ажилтан
шалгаруулж авах журам
Өмнөговь аймгийн хүмүүсийг
ажилд орох боломжоор хангаж
өгөх
Ур
чадвараа
хөгжүүлэх
сургалтад
хамрагдах
боломжоор хангаж өгөх

АММИ-н авсан арга хэмжээнүүд

1

шатны Хүний нөөц ба ажилтан элсүүлэх бодлого
боловсруулсан. Үүнд:

Хууль эрхзүйн үүрэг /гадаад/монгол ажилчдын
хуульчлан тогтоосон харьцаа/

Бүсийн/газарзүйн байршлаар нь давуу тал
Сонгон шалгаруулах үйл явц ба урьдчилсан
шалгаруулалт

Ажил горилогчийг үнэлэх /эрүүл мэнд,
боловсрол/

Сургалтад хамруулах /дотоод болон гадаадад/



Монгол сургагч багш болон үйлдвэрлэлүүдийг
ашиглах

Уурхай
хаагдсаны
дараах
уурхайн талбайн нөхөн сэргээх
Монголд уурхайн хаалтыг хийх
туршлага дутмаг



Уурхайн хаалтын улмаас орон нутгийн ард
иргэдэд үзүүлэх нийгэм-эдийн засгийн болон
соёлын сөрөг нөлөөллүүдийг зохицуулах
Хаалтын төлөвлөгөөг боловсруулсан



Ажлын байр байхгүй болсноос
гарах нөлөөллүүд ба уурхайн
хаалтын улмаас үүсэх эдийн
засгийн нөлөөлүүд



АММИ нь төслийн нөлөөлөлд өртөх орон
нутгийн иргэдийг уурхайн урт хугацааны
хаалтын үйл ажиллагааны үйл явцад татан
оролцуулсаар байх болно.



Хөрс, ус, бэлчээр зэрэг мал аж
ахуйн нөөц баялагт үзүүлэх
нөлөөллүүд



Уурхайн Байгаль орчны төлөвлөгөөнүүдийг
боловсруулсан:
o Усны менежмент;
o Олон нийтийн аюулгүй байдал;
o Тоосжилт ба дуу чимээ.
Уурхайн хориотой бүсийн байгуулж, байгаль
орчны шалгууруудыг бий болгосон.
Сумуудын олон нийтийн эзэмшлийн газарт
Бэлчээр Эзэмшигчийн бүлгүүдийг (БЭБ) бий
болгосон.







Нийгэмэдийн
засгийн
нөлөөлөл



Төсөл нь нийгэм эдийн засгийн
томоохон нөлөөллүүдийг
үзүүлж болох талтай, жишээ
нь: сайжруулсан зам болон
Хятадын хилийн байнгын
нээлттэй байдал нь зам дагуу
суурших хүн амын тоог өсгөж
болно.



Төслийн
зориулалтаар
газрыг нь авч
ашигласан



Уурхай болон дэд бүтэц
байгуулахад
газрын
зөвшөөрөл авах шаардлагатай



Төслийн нөлөөлөлд өртсөн
эсвэл газар, бэлчээр болон
худгуудаа
алдсан
тохиолдолд
нөхөн олговор
олгох нөхцлүүд

Дараахь зүйлсийг тодорхойлж боловсруулсан :
o Газрын шаардлага
o Нөхөн
олговор
ба/эсвэл
нүүлгэн
шилжүүлэлтийн зохицуулалт

Соёлын өв



Соёлын ач холбогдол бүхий
газруудад
үзүүлэх
шууд
нөлөөллүүд



Биет бус соёлын өв болон
амьдралын хэв маягт үзүүлэх
нөлөөлөл
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Хяналтаас гадуурх хүн амын шилжилт
хөдөлгөөнийг зохицуулах зорилгоор Ажилтан
элсүүлэх ба сургалт явуулах бодлого
боловсруулсан

Дараахь
зорилгоор
Соёлын
өвийн
менежментийн төлөвлөгөөг (Бүлэг D13)
боловсруулсан:
o Ач холбогдол бүхий газруудийг
хамгаалалтандаа авах;
o Ажилтнууддаа таниулан мэдүүлэх;
o Соёлын асуудлуудыг төсөл хэрэгжих
бүхий л хугацаанд ард иргэдтэй нягт
холбоотойгоор ярилцаж шийдэж байх
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Чиглэл

Тависан асуудлууд

Хэлэлцүүлэг






Мэдээллийн дутмаг байдал
Төслийн талаарх сүүлийн
үеийн, тодорхой мэдээллийн
хүртээмж
Гомдол саналыг цаг тухайд нь
шийддэг тогтолцоог
хэрэгжүүлэх, зохицуулах
/байгаль орчны асуудлууд нь
сэтгэл зовоож байгаа үед/

АММИ-н авсан арга хэмжээнүүд




1

Төслөөс гомдол саналыг шийдэх механизм-г
боловсруулсан (D14: Оролцогч ба сонирхогч
талуудыг оролцуулах төлөвлөгөө бүлгийг
үзнэ үү).
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх бүлгүүдийг
хамраахад
зориулагдсан
бүлгийн
хэлэлцүүлэгийн хөтөлбөрийг боловсруулсан
/малчид болон бусад иргэд/ (D14: Оролцогч
ба
сонирхогч
талуудыг
оролцуулах
төлөвлөгөө бүлгийг үзнэ үү).

Эх үүсвэр: Айвенхоу Майнз Монголиа, Оюу Толгой төслийн орон нутгийн иргэдтэй хийсэн
хэлэлцүүлэгийн урьдчилсан тайлан, 2003 оны 4-р сар, Састэйнибилити болон Эко Трэйд ХХК-иуд.
Тайлбар: АММ ХХК төслийн талаарх энэ үе шатны мэдээллээр хангав.

6.7.2 Хоёр дахь Хэлэлцүүлгийн Хөтөлбөр (2003 oны 11-p cар)
Орон нутгийн иргэдтэй зөвлөлдсөн дараа дараагийн уулзалтуудыг 2003 оны 11-р сарын 23 –
29-ий хооронд Улаанбаатар хотод, Оюу Толгойн ойр орчмын сумдад болон аймгийн төв
Даланзадгадад тус тус зохион байгуулсан. Эдгээр уулзалт хэлэлцүүлгүүдийг дараах бүлэг
хүмүүс ба байгууллагуудтай хийсэн:


Өмнөгөвь аймгийн нутгийн зөвлөлтэй, Улаанбаатар хот;



Даланзадгад сумын засаг захиргаатай;



Цогтцэций сумын оршин суугчидтай;



Баян-Овоо сумын оршин суугчидтай;



Оюу Толгой кэмпийн ойролцоо малаа бэлчээрлүүлдэг малчин айл өрхүүдтэй;



Ханбогд сумын оршин суугчид болон олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудтай;



Манлай сумын оршин суугчидтай.

Дэвшүүлсэн асуудлуудын ихэнхи нь 2003 оны 3-р сард хийгдсэн хэлэлцүүлэгүүдийнхтэй адил
байсан боловч Ханбогд сум мэт төслийн шууд нөлөөлөлд өртсөн бүс нутгийн иргэд татвар,
орлого ба төслийн ажлын байр гэх мэт илүү тодорхой сэдвүүдийг хөндөж байсан. Энэ үе шатны
хэлэлцүүлэгээр орон нутгийн иргэд харилцан зөвшилцсөн гол санаа нь орон нутгийн иргэдийн
нийгэм эдийн засгийн байдал сайжрах тохиолдолд Оюу Толгой төслийн хайгуулын ба
21
үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтуудыг дэмжиж байгаа явдал юм.
Энд дэвшүүлсэн
асуудлууд баавсан арга хэмжээнүүдийн талаарх нэгтгэсэн мэдэллийг доорх хүснэгтээс харна
уу.
Хүснэгт 6.11: Дэвшүүлсэн асуудлууд ба АММИ-гийн авсан хариу арга хэмжээнүүд (2003
оны 11-р сарын хэлэлцүүлэг)
Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Ажлын байр





Хэлэлцүүлэгт оролцсон бүх бүлгүүд
ажлын байрны хүртээмж, ажилд авах
журам ба бодлого, шаардлагатай
боловсрол ба ур чадвар, сургалтанд
хамрагдах боломжууд, ажлын байрны
зар болон орон нутгийн хүмүүст олгох
ажлын байрны боломжуудыг талаарх
мэдээлэлийн талаар асууж байсан.
Уулзалтанд оролцсон олон хүмүүс

АММИ-гийн авсан арга хэмжээ
 Хөдөлмөр
эрхлэлтийн


төлөвлөгөөний
боловсруулалт
болон хэрэгжилт (Бүлэг D17).
Дээрх Хүснэгт 6.10:-г харна уу..

21

: 2004 оны зөвлөлдөх хэлэлцүүлгийн хэсгээс авав.
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Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

АММИ-гийн авсан арга хэмжээ

ажил хайж байсан ба АММИ-д ажилд
орох боломжуудын талаар лавлан
асууж байсан.
Орлого ба татвар





Дэд бүтэц
(Цахилгаан ба зам
тээвэр)

Малчдын мал аж
ахуйн нөөц ба
байгаль
орчны
талаар дэвшүүлж
буй асуудлууд







Соёлын өв




Сумдын засаг захиргаа нь татвар
хураамжууд төвд төвлөрч сум ба
аймагт үлдэхгүй байгаад сэтгэл
дундуур байсан.
Сумын засаг захиргаа өөрсдийн
удирдлага болон хөгжлийн хөтөлбөрт
тусгагдсан нийгэм эдийн засгийн ба
дэд
бүтцийн
төсөл
ба
санаачилгууддаа нэмэлт санхүүжилт
хүсэж байсан.



Бүх сумд цахилгааны найдвартай эх
үүсвэртэй болгох болон Оюу Толгой,
Таван Толгой, Гашуун Сухайт ба
Даланзадгад зэргийн холбосон замын
сүлжээтэй болох хүсэлтийг тавьж
байсан.



Малчин айл өрхүүд тэдний газраа
алдаж буй болон мал, хөрс, усны
хүртээмж ба бэлчээр зэрэгт үүсэж
буй нөлөөллийн талаар ихэд сэтгэл
зовниж байсан.
Тэд бас нөхөн олговрын арга
хэмжээнүүдийн талаар олон асуудал
дэвшүүлсэн.



Соёлын
ач
холбогдол
бүхий
газруудад үзүүлэх шууд нөлөөллүүд
Биет болон биет бус соёлын өв болон
амьдралын
хэв
маягт
үзүүлэх
нөлөөлөл












Хэлэлцүүлэг



Орон нутгийн бүлэглэлүүд АММИ-тай
хийх уулзалтуудаа жилд хоёр удаа
эсвэл улиралд нэг удаа болгон
байнга зохион байгуулах хүсэлтийг
дэвшүүлсэн. Тэд Оюу Толгойн орд
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Орон нутгийн дэд бүтцэд тодорхой
бодит хөрөнгө оруулалт хийхээр
тусгасан Бүс нутгийг хөгжүүлэх
хөтөлбөр боловсруулсан.
Орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүн
нийлүүлэгч
ба
үйлчилгээний
комданиудад туслах ба жижиг, дунд
бизнесийг дэмжих зорилготойгоор
Орон нутгийн бизнес ба эдийн
засгийн
хөгжлийн
хөтөлбөрийг
боловсруулсан.
Орон нутгийн дэд бүтцэд тодорхой
бодит хөрөнгө оруулалт хийхээр
тусгасан Бүс нутгийг хөгжүүлэх
хөтөлбөр боловсруулсан.
Орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүн
нийлүүлэгч
болон
үйлчилгээний
комданиудад туслах, жижиг, дунд
бизнесийг дэмжих зорилготойгоор
Орон нутгийн бизнес ба эдийн
засгийн
хөтөлбөрийг
хөгжлийн боловсруулсан.
Уурхайн
хориотой
бүсийг
байгуулсан.
Малчдыг
нүүлгэн
шилжүүлэх
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн.
Оюу Толгой компани нь нөхөн
олговор ба малчдад дэмжлэг үзүүлэх
бусад арга хэмжээнүүдийг тусгасан
Малчдын амьжиргааг сайжруулах
хөтөлбөрийг боловсруулсан (D15:
Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
үйл
ажиллагааны төлөвлөлгөө бүлгийг
харна уу)
Оюу
Толгойн
Соёлын
өвийн
менежментийн
хөтөлбөрийг
боловсруулсан (D13 бүлгийг харна
уу):
o Чухал ач холбогдол бүхий
газруудыг хамгаалалтанд авах
o Олдсон
тохиолдолд
хийх
зүйлсийг тусгасан журам гаргах
o Ажилтнууддаа
таниулан
мэдүүлэх
Соёлын өвийн асуудлыг хариуцсан
орон нутагтай хамтран ажиллах
мэргэжилтнийг төслийн бүхий л
хугацаанд
ажиллуулах
шийдвэр
гаргасан.
Зэргэлдээ
сумдыг
хамруулах
товлосон
хэлэлцүүлгийн
хөтөлбөрийг боловсруулах (D14:
Оролцогч ба сонирхогч талуудыг
оролцуулах төлөвлөгөө (ОСТОТ).
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Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд



АММИ-гийн авсан арга хэмжээ

газрын олборлолт ба баяжуулалтын
технологийн
талаар
илүү
их
мэдээлэл олж авахыг хүсэж байв.
Өмнөх хэлэлцүүлгүүд нь гол төлөв
Оюу Толгой ойр орчмын малчин айл
өрхүүд ба Ханбогд сумын оршин
суугчидтай хийгдэж байсан болохоор
Цогтцэций, Баян-Овоо ба Манлай
сумын оршин суугчид Оюу Толгой
орд газар ба АММИ компани талаар
ойлголт муутай байсан. Эдгээр
хүмүүс санаа зовоосон асуудал,
бодол санаагаа дэвшүүлж АММИ-ийн
холбоо барих ажилтаны нэрийг
өгөхийг хүссэн.



Асуудал дэвшүүлэх ба гомдол гаргах
тогтолцоог бий болгох.

Эх үүсвэр: Оюу Толгой Төслийн орон нутгийн иргэдтэй хийсэн уулзалтууд, 2003 оны 11-р сарын 23-29,
Айвенхоу Майнз Монгол, дотоодын тайлан.

6.7.3 Oюу Толгой – Гашуун Сухайтын Авто Зам Болон Дэд Бүтцийн Талаарх

Хэлэлцүүлгүүд
Төслийн анхны төлөвлөлтөөр зам ба өндөр хүчдэлийн ханган нийлүүлэлтийн хэд хэдэн
хувилбаруудыг судалсан.Энэхүү судалгааны ажлын үр дүнд Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт
хүрэх дэд бүтцийн зурвасын хэд хэдэн маршрутыг тогтоосон (A5: Боломжит нөхцлүүдийн дүн
шинжилгээ бүлгийг харна уу).Энэ түвшинд дэд бүтцийн зурвас нь авто замын маршрутын хоёр
хувилбар ба Оюу Толгойг БНХАУ-ын (Өвөр Монголын) цахилгаан дамжуулах сүлжээтэй холбох
өндөр хүчдэлийн шугамын нэг маршрутаас бүрдэж байсан.
Гашуун Сухайт хүрэх хамгийн тохиромжтой хувилбар нь одоо байгаа хатуу хучилтгүй 100 км
замыг сайжруулан засах явдал байсан. 2003 ба 2004 онуудад байгаль орчны үнэлгээний ажлын
нэг хэсэг болох зам ба өндөр хүчдэлийн шугам зэргийн маршрут болон тэдний байгаль орчинд
үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн талаар орон нутгийн, бүс нутгийн ба үндэсний эрх бүхий
байгууллагуудтай уулзаж хэлэлцсэн. 2003–2004 онуудад тээврийн замын байгаль орчны
үнэлгээний ажлын хүрээнд өмнөд чиглэлийн зам дагуу байрлах айл өрхүүдтэй уулзсан ба
Жавхлант багийн төв дээр орон нутгийн иргэдтэй уулзалт зохион байгуулсан зэрэг ажлууд
хийгдсэн юм.
Өмнө зүгийн ашуун Сухайтаар хил хүрэх замыг төслийн тээврийн зориулалтаар ашиглахаар
тусган, ОюуТолгой төслийн БОНБНҮ-г 2004 оны 3-р сард засгийн газарт шалгуулахаар
хүргэсэн.
2007 онд инженерийн судалгаа ба Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын замын БОНБНҮ-ний хүрээнд
мал амьтан (гэрийн тэжээвэр ба зэрлэг) зам хөндлөн гарах зөрлөгүүдийг тодотгон оруулсан.
2007 оноос хойш Оюу Толгой нь замын аюулгүй байдал ба замын төслийн онцлог чанар
зэргийн талаар малчидтай нэмж хэлэлцсэн ба энэхүү хэлэлцүүлэг нь малчид, жолооч нарын
аюулгүй байдал, мал ба зэрлэг ан амьтан зам хөндлөн гарахтай холбогдолтой асуудлууд дээр
анхаарлаа төвлөрүүлсэн.
Зам дагуу оршин суудаг малчидтай мал, амьтан зам хөндлөн гарах 10 зөрлөг байгуулахаар
тохиролцсон (2010 оны хэлэлцүүлэг уулзалтуудын дараа) ба тэнд тээвэр зохицуулах замын
тэмдэглэгээ хийгдэж, тээврийн хэрэгслийн хурд сааруулах бусад арга хэмжээ авагдахаар
төлөвлөгдсөн. Замын тухай нутгийн оршин суугчидтай хэлэлцэх явцад замын ерөнхий төсөлд
хэд хэдэн зөрлөг нэмж оруулахаар болсон. Замын бүтэц ба хийцтэй холбоотой нарийвчилсан
мэдээллийг A4: Төслийн тодорхойлтбүлгээс авна уу. Зам, мал болон зэрлэг ан амьтны
хоорондын харилцан үйлчлэлийн тухай хэлэлцүүлгийг C6: Биологийн төрөл зүйлднөлөөлөх
үнэлгээнээс авна уу.
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6.7.4 Шинэ Нисэх Буудлын Талаарх Хэлэлцүүлэг (2005 – 2006)
Оюу Толгойн анхны төлөвлөсөн онгоц буух зурвас нь ил уурхайн аман дээр байрлаж
байгаа.Тохирох шинэ нисэх буудлыг Уурхайн Лицензит Талбайгаас хойш 7 км-т, хуучин газар
дах зурвасаас 10 км зайд байрлах газарт сонгосон (A4: Төслийн тодорхойлт). Монгол улсын
хуулийн дагуу анхны төслийг өргөтгөлөллийг зориулалтаар энэхүү шинэ “Түр нисэх буудал”ын байгаль орчны үнэлгээ хийгдсэн болно. БОАЖЯ-ны шалгалтаар шинэ нисэх буудалд
БОНБНҮ хийх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан (БОАЖЯ-ныбайгаль орчны үнэлгээний
шалгалтын дүн, 2006 оны 6-р сар, №2006/3029).
Шинэ нисэх буудлыг ‘Шивээ Овоо’ гэж нэрлэсэн. Манай зөвлөх баг “ОС МТ” ХХК нь 2006 оны
12-р сард Ханбогд сумын иргэдийн дунд нисэх буудлыг шилжүүлэх үйл ажиллагаатай
22
холбоотой судалгаа явуулсан. Судалгаанд нийт 35 хүн хамрагдсан ба нисэх буудлыг
шилжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой хэлэлцүүлгийн нэгтгэсэн дүнг доорх хүснэгтээс харна
уу (Нисэхбуудлын БОНБНҮ-г Хавсралт 3-с харна уу). Энэхүү хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл нь
хагас албан ёсны байдалтай хийгдсэн ба асуулт хариултын хэлбэрээр явагдсан.
Хүснэгт 6.12: Онгоцны буудлыг шилжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой хийсэн
хэлэлцүүлгийн нэгтгэсэн дүн (Ишлэл)
Хэлэлцүүлэгт оролцсон хүмүүсийн Оюу Толгой төслийн талаарх ерөнхий бодол санаа:

Төсөл нь орон нутгийн хөгжилд ашигтайгаар нөлөөлж, орон нутгийн иргэдийн амьдралын
түвшинг сайжруулах учир тэдний 80% нь Оюу Толгойн ордын ашиглалтын лиценз олголтыг
дэмжиж байгаа гэсэн;

65% нь уурхайн олборлолт байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлөх талаарх асуудалд их санаа
зовдог гэсэн;

Хэлэлцүүлэгт оролцсон хүмүүсийн 85% нь бүс нутгийг хөгжүүлэх зорилгоор хөрөнгө
оруулагчид дэд бүтцийн хөгжлийг хангах ба орон нутгийн иргэдийг ажилтай болгох зэрэг дээр
гол анхаарлаа хандуулах ёстой:

Нисэх буудлыг одоо байгаа газраас нүүлгэн шилжүүлэх асуудал дээр асуулгад оролцсон
хүмүүсийн 31% хүлээн зөвшөөрч, 37% шийдвэр гаргахын тулд нэмэлт мэдээлэл шаардаж,
17% зөвшөөрөөгүй ба 14% хувь зөвшөөрөх эсэхээ мэдэхгүй байсан;

Байгаль орчны талаар дэвшүүлж буй гол асуудлууд нь бэлчээрийн хомсдол, ургамлын
сүйтгэл, хөрсний доройтол, цөлжилт ба тоос шороо байсан;

Асуулгад оролцогчдын 84% нь Оюу Толгойгоос буюу Оюу Толгой руу нисэж үзээгүй учир 94%
нь шинэ нисэх буудлыг ашиглах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн;

Асуулгад оролцогчдын 70% нь шинэ нисэх буудал нь орон нутгийн хөгжилд чухал үүрэг
гүйцэтгэнэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байсан боловч бараг бүгдээрээ (97%) шинэ нисэх буудлын
талаар нэмэлт мэдээлэлтэй болохыг хүсч байсан;

Асуулгад оролцогчдын 34% нь шинэ нисэх буудлын барилгын ажлын талаар санал бодлоо
дэвшүүлсэн ба тэдний 50% нь орон нутгийн иргэдийг тээвэрлэх, тоос шорооны босолтыг
намжаах, аюулгүй байдлыг сахих ба барилгын ажлыг богино хугацаанд гүйцэтгэж дуусах гэх
мэт хүсэлтүүд тавьсан байна;
Эх үүсвэр: Оюу Толгой төслийн орон нутгийн онгоцны буудлыг нүүүлгэн шилжүүлэх ажлын БОНБНҮний тайлан, 2007. 3-р хавсралт: Мэдээлэллийн тодруулгаба хэлэлцүүлэг. Байгаль орчны
судалгаа ба мэдээллийн төв “OC MT” ХХК.

Нисэх буудлын талаарх хэлэлцүүллэгийн үе шатан дээр үндэслэн Оюу Толгой нь орон нутгийн
иргэд шинэ нисэх буудлын төслийг хүчтэй эсэргүүцэхгүйгээр барахгүй ихэнхи нь түүнийг
дэмжиж байгааг ойлгосон. Гэвч орон нутгийн төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд нь энэхүү нисэх
буудал тэднийг ажилтай болгох ба шинэ нисэх буудлыг ашиглах боломж зэрэг тэдний
амьдралыг бодитойгоор сайжруулах ёстой гэсэн хүлээлттэй байгаа нь бас ажиглагдсан.

22

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд онгоцны буудлын зурвас барих талаар орон нутгийн иргэд хийсэн зөвлөлгөөн ба
мэдээлэл түгээх төлөвлөгөө.
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6.7.5 Хэлэлцүүлгийн Үйл Ажиллагааны Төгсгөл (2006 – 2009)
Түр нисэх буудлын БОНБНҮ хийгдэж дууссаны дараа Монгол улсын засгийн газартай Хөрөнгө
оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурах явдал хойшлогдсоны улмаас Оюу Толгой төслийн үйл явц
удааширсан. Энэхүү удаашралт нь дараа дараагийн хэлэлцүүлэг ба мэдээлэл солилцох үйл
ажиллагаануудыг хязгаарласан. Энэ хооронд Оюу Толгой нь хайгуулын бүс нутагт буй орон
нутгийн оролцогч талуудтай үүсгэсэн харилцаагаа үргэлжлүүлж байсан боловч эдгээр үйл
ажиллагаа нь урьд урьдын хэлэлцүүлэгүүдтэй харицуулахад маш удаан явцтай байсан. Гэвч
үүнийг үл харгалзан орон нутгийг хөгжүүлэх төрөл бүрийн хөтөлбөр ба орон нутгийн иргэдтэй
хийх бусад ажлууд (Ханбогд, Баян-Овоо ба Манлай сумдад хэрэгжүүлж буй эрүүл мэндийн ба
боловсролын төслүүд гэх мэт) үргэлжилж байсан нь дараа дараагийн албан ёсны бус
хэлэлцүүлгүүдийг хөнгөвчилсөн.
6.7.6 Бэлчээрт Нөлөөлөх Байдлын Талаарх Хэлэлцүүлэг (2009 – 2010)
2009 онд Оюу Толгойн нисэх буудлын нүүлгэн шилжүүлэлт, уурхайн бүсийн ба Оюу Толгой –
Гашуун Сухайтын замын БОНБНҮ-ний нэмэлт ажлуудыг гүйцэтгэсэн.Энэхүүажил нь нийгмийн
нөлөөлөл, ялангуяа бэлчээрийн нутаг дэвсгэрт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөлөөлөл зэргийн
үнэлгээ дээр анхаарлаа хандуулсан. Оюу Толгой нь бэлчээрийн нутаг дэвсгэрийн зураглал
хийх ба төслийн нөлөөллийн бүсэд байгаа орон нутгийн иргэдтэй хэлэлцэх зэрэг олон тооны
үйл ажиллагааг 2009 оны 5-р сараас 2010 дунд хүртэл явуулсан.
Үүний зэрэгцээ Жавхлант, Гавилууд ба Баян багуудад жижиг хэмжээний бэлчээрийн үнэлгээ
хийгдсэн байна. Талбайн ажлын хүрээнд ойролцоогор 80 малчин айл өрхөөс санал асуулга авч,
тэднийг бэлчээрийн газар нутгийн зураглал гаргах ба холбогдох өмч хөрөнгийг бүртгэх
ажлуудад татан оролцуулсан. Малчин айл өрхүүдийг Оюу Толгой төслийн нөлөөлөлд
амьжиргаа нь өртөх хамгийн өндөр магадлалтай ба гарах үр дагавар нь тэдний амьдралын хэв
маягт ноцтойгоор нөлөөлж болзошгүй гэсэн хэмжүүрүүдээр сонгон авсан.
Бэлчээрийн зураглал ба үнэлгээний ажлын явцад дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд:


Орон нутгийн иргэдийн бэлчээр ашиглах үеийн хоорондын зохицуулалтыг олж
тогтоосон;



Орон нутгийн иргэдийн өвөлжөө, зуслан ба бэлчээрийн зураглалуудыг шинэчилсэн
(байршил, бүс нутаг, ашиглах хэлбэр ба Оюу Толгойд хамаарах байдал гэх мэт);



Соёлын өв, шашны буюу ариун дагшин газруудыг олж тогтоосон;



Өмч хөрөнгийн эзэмшлийн байдлыг тодруулсан;



Төслийг хэрэгжүүлэх явцад үүсч болзошгүй асуудлуудыг олж тодорхойлсон (барилгын
ажлын нөлөөлөл, зам тээвэр, тоос шороо, дуу чимээ ба бэлчээрээс тусгаарлагдсан
байдал).

Энэхүү судалгааны ажлын үндсэн дээр Оюу Толгой нь бэлчээрээ алдах ба түүнээс үүдэн гарах
нөлөөллийг хэрхэн шийдэж болох талаар нөлөөлөлд өртөж болох магадлалтай малчидтай хийх
хэлэлцүүлгүүдийг үргэлжлүүлэхээр шийдсэн байна.Оролцогч талуудын дэвшүүлж буй
асуудлууд ба нөлөөлөлд өртөж буй малчдын мэдээлэл зэргийг 2009 оны сүүлээр бэлэн болсон
төслийн Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд (ННБҮ) оруулсан. Эдгээр хэлэлцүүлгүүдийн
мэдээллийг төслийг аль нэгэн бүрэлдэхүүн хэсгээс болж эдийн засгийн хувьд нөлөөлөлд өртөж
амьжиргаагаа бүрэн эсвэл хэсэгчлэн алдсан айл өрхүүдийг олж тогтоох ба нөхөн олговор
болон амьжиргааг буцаан сэргээх арга хэмжээнүүдийн талаар хэлэлцэхэд ашигласан байна.
6.7.7 Ус Ашиглалтын Холбогдолтой Хийсэн Хэлэлцүүлгүүд (2007-2008)
Усны ойлголтын талаарх судалгаа, 2007
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Оюу Толгой нь Бодлого судалгааны төвтэй хамтран 2007 оны дундуур өргөн хүрээний усны
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ойлголтын талаарх судалгааг хийсэн. Судалгаанд Ханбогд сумын малчин айл өрхүүдийг
хамруулсан ба гол зорилго нь тэдний усны талаарх ойлголтыг үнэлэх болон усны
менежментийн асуудлуудыг шийдэхэд орон нутгийхнийг татан оролцуулах явдал байсан. Гүний
хоолой, Оюу Толгойн уурхай ба Оюу Толгой – Гашуун Сухайт зам зэрэг гурван бүс нутагт
малчдын усны хангамж ба чанар болон малчдын усны хангамжинд төслийн хэрэгжилтийн нөлөө
зэргийн ойлголтуудыг тодорхойлсон.
24

Сумын хэмжээнд нийт 280 малчин айл өрхүүдээс ярилцлага авсан ба тэдний 58-аас өргөн
хүрээний, тодорхой бүтэцтэй санал асуулга авч бусдаас нь цоон тооны асуултаас бүрдсэн
анкетын асуулга авсан. Үүний зэрэгцээ дараах дөрвөн бүлэгт хамаарах 51 хүнтэй тусгай
бүлгийн ярилцлага хийсэн үүнд
засаг даргын тамгын газар ба түүний ажилтнууд, ус
хэрэглэгчид, хувийн хэвшлийн хүмүүс ба төсвийн байгууллагууд хамрагдсан юм.
Хэлэлцүүлэгт эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл зохих хувиар оролцосон эсэхийг шалгах зорилгоор
малчин айл өрхүүдийн бүтцэд дүн шинжилгээ хийсэн. 2010 онд сумын эрэгтэй ба
эмэгтэйчүүдийн харьцааг тодруулахад бараг тэнцүү байсан (1,753 эрэгтэй ба 1,769 эмэгтэй) ба
малчин айл өрхүүдийн 25%-ийг эмэгтэйчүүд өрх толгойлж байсан боловч хэлэлцүүлгийн
хөтөлбөрт эмэгтэй ба эрэгтэй хүмүүсийн оролцоо адил тэнцүү байна хэмээн дүгнэсэн.
Малчдын амьдрах хэв маяг ба ус ашиглалтын судалгаа, 2008
Оюу Толгой нь усаа Гүний хоолойн бүс нутгаас татаж авах учир энэ орчимд худагтай малчидтай
ирээдүйд үүсч болзошгүй усны талаарх маргаан зөрчлөөс зайлсхийх зорилготойгоор нэмэлт
хэлэлцүүлгүүдийг явуулахаар шийдсэн ба тэдгээрийгус ашиглалтын төслийн үйл явцад
оролцуулсан. Оюу Толгой нь 2008 оны 7-р сараас 9-р сар хүртэл Гүний Хоолойн бүс нутгийн
орон нутгийн иргэдийн уламжлалт усны зохицуулалтын хэв маягт судалгаа хийсэн.
Баян багийн 21 малчин айл өрхүүдтэй өрх гэрийн хэмжээнд зөвлөлдөж эдгээр айл өрхүүдийг
Оюу Толгой төслийн нөлөөлөлд өртсөн байх магадлалтай хэмээн ангилсан. Хүснэгт 6.13-т
хэлэлцүүлгийн үйл явцын үр дүнгүүдийг Оюу Толгойн авсан хариу арга хэмжээний нэгтгэн
оруулсан байгаа.
Хүснэгт 6.13: Тавигдсан асуудлууд ба Оюу Толгойн зүгээс авсан арга хэмжээнүүд
(Малчдын амьдралын хэв маяг ба ус ашиглалт 2007-2008)
Асуудал

Санаа зовоосон асуудлууд

Оюу Толгойн авсан арга хэмжээнүүд

Ус ба
бэлчээр



Малчид бэлчээрийн чанар
усны хүртээмжтэй хүлээн
зөвшөөрдөг.





Сүүлийн таван жилийн турш
бэлчээрийн чанар муудсан
гэсэн ойлголт хүмүүсийн дунд
байдаг.

Баян багийн малчдад үндэслэлтэйгээр хэд хэдэн
удаагийн байгаль орчны мониторингоор усны чанар
ямар гарсныг танилцуулж тайлбарласан. 2010 оны 9
ба 10-р саруудад энэхүү бүс нутгийн усны хяналт
шинжилгээг багтаасан Байгаль орчны Хамтарсан
хяналт
шинжилгээний
(БОХШ)
хөтөлбөрийг
боловсруулсан.



Ус нь олон нийтийн нөөц
хэмээн тооцогддог. Худаг нь
хувь хүний эзэмшил боловч
усыг нь хувааж ашигладаг.



БОХШ хөтөлбөрийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь
төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчдад албан
ёсны мэдээлэл өгөх талаарх заавар болох Байгаль
орчны мэдээлэлийн тодруулга юм.



Худаг ашиглалтыг гэр бүлийн
хэмжээнд зохицуулдаг.



Усны
уламжлалт
зохицуулалтын ачаар айл
өрхүүдийн хооронд маргаан
зөрчил бараг үүсдэггүй ба
хэрэв үүсвэл айл өрхүүд

23

2007 оны 7-р сар, Ханбогд сумын усны хэрэглээний ойлголтын талаарх судалгаа, АМMИ/Бодлого судлалын төв

24

Эдгээр 280 өрхийн амьжиргаа нь мал аж ахуйгаас шалтгаалдаг, сумандаа улирлын нүүдэл хийдэг хөдөөгийн малчид
хэмээн Бодлого судлалын төв тодорхойлсон. Сумын бусад малчин өрхүүд нь малтай боловч тэд сумын төвд амьдардаг
учир хөдөөгийн малчид биш бөгөөд эсвэл орлогын эх үүсвэрээ бусад амьжиргааны үйл ажиллагааг эрхэлж бүрдүүлдэг.
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Асуудал

Санаа зовоосон асуудлууд

Оюу Толгойн авсан арга хэмжээнүүд

хоорондоо зохицдог.

Харилцаа
холбоо



Малчдын 63% нь ОТ төслийн
ус ашиглалтын төлөвлөгөөний
талаар
хязгаарлагдмал
мэдээлэлтэй байсан.



OT нь дараа дараагийн уулзалтуудыг улирал бүр
багийн хэмжээнд зохион байгуулан малчдыг ус
ашиглалт ба усны төлөвлөлтийн талаарх тухайн
үеийн шинэ мэдээ, мэдээллээр хангасан.



Малчид суман дээр зохигдож
буй уулзалтууд үр ашигтай
боловч хэлэлцүүлгүүдийг өрх
гэрийн хэмжээнд малчидтай
шууд харилцахаар хийх юм .



Оюу Толгой
нь 2008 оноос эхлэн энэ нутгийн
малчидтай хийх хэлэлцүүлгүүдийг тогтмол зохион
байгуулж ирсэн ба эдгээр малчид нь Ханбогд суманд
байгуулагдсан Орон нутгийн зөвлөх бүлгийн гишүүд
юм.

Эх үүсвэр: Гүний Xоолойн бүс нутаг дахь Малчдын усны уламжлалт зохицуулалтын талаар хийсэн
жижиг хэмжээний судалгаа, Өмнөгөвь аймгийн Ханбогд сумын Баян баг, 2008 оны 7 – 9 сар.

6.7.8 ННБҮ-ний Хүрээнд Хийгдсэн Хэлэлцүүлэг болон ярилцлагууд (2008 - 2009)
Төслийн анхны Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ажил 2008 онд эхэлж 2009 онд дууссан
бөгөөд түүнд нийгмийн хор нөлөөг бууруулахад чиглэсэн төрөл бүрийн арга хэмжээнүүд болон
25
мэдээлэл түгээх ажлууд орсон. Талбайн судалгааны ажлын хүрээнд орон нутгийн иргэдийн
дунд зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) болон холбогдох сум, албан тушаалтантай ярилцлага
хийж жил бүрийн статистикийн мэдээлэл зэрэг хоёрдогч эх үүсвэрийн мэдээллийг цуглуулсан
Гол үйл ажиллагаа болон үр дүнгийн талаарх мэдээллийг доороос авна уу.
ННБҮ-ний зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг болон ярилцлага
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэгт 5-н сумын 141 төлөөлөгч, сумын захиргааны 29 албан
тушаалтан болон 32 хувь хүн оролцсон. Бүх оролцогч талууд, тухайлбал эмзэг бүлгийнхэн,
орон нутаг болон хотын суурин газрын оршин суугчид,, эрэгтэй болон эмэгтэйчүүд гэсэн өргөн
төлөөллөөс ярилцлагад орох хүмүүсийг сонгосон. Хүснэгт 6.14-тярилцлагад орсон хүмүүс
болон ЗБХ –ийн оролцогчдын тоог сум бүрээр харуулав.
Хүснэгт 6.14: Нийгмийн нөлөөллийн байдлын үнэлгээний үед хийгдсэн зорилтот
бүлгийн хэлэлцүүлэг хэлэлцүүлэг, уулзалтууд болон санал асуулга
Сумд болон уурхайн
кэмпүүд

ЗБХ

Хоёрдогч эх
үүсвэрийн
мэдээлэл*

Хувь
хүмүүс

Нийт

25

Оюу Толгойн Нийгмийн Нөлөөллийн байдлын Үнэлгээ, Эцсийн Тайлан, Бодлого Судлалын Төв, Хүн Амын Сургалт
Судалгааны Төв, Улаанбаатар Хот, Монгол Улс, 2009 оны 9-р сар
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ЗБХ

Хоёрдогч эх
үүсвэрийн
мэдээлэл*

Хувь
хүмүүс

Нийт

Даланзадгад

31

7

4

54

Ханбогд

34

5

9

55

Баян-Овоо

18

4

6

32

Манлай

35

8

8

57

Цогтцэций.

23

5

5

40

Сумд болон уурхайн
кэмпүүд

Оюу Толгойн кэмп

3

Ухаа Худагийн кэмп**

3

Нийт

141

Анхаар:

29

32

244

* Хэрэгцээт мэдээллийг цуглуулахад уулзсан сумын албан тушаалтануудын тоо
** Ухаа Худаг кэмп нь Энержи Ресурс компанийн Цогтцэций сумын уурхайн анги.

Семинарууд
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлгүүдээс гадна оролцогч талуудтай хийсэн уулзалтын үер хийсэн
судалгаагаар цуглуулсан мэдээлэлд дүгнэлт хийсэн. Дараах зөвлөгөөнүүдийг зохион
байгуулсан. Үүнд:


2009 оны 4-р сарын 22-23-нд Даланзадгад хотод аймгийн засаг захиргаа, олон нийт
болон иргэний нийгмийн төлөөлөлтэй (ТББ болон олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллагууд гэх мэт) хийсэн 2 өдрийн семинар;



2009 оны 6-р сарын 10-11-нд Ханбогд сумын төвд Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо болон
Цогтцэций сумын иргэдтэй хийсэн 2 өдрийн семинар. Үүнд орон нутгийн засаг
захиргааны, нутгийн иргэд, малчин айл өрхүүд, ТББ болон хувийн хэвшил/бизнесийн
төлөөлөл нийт 47 төлөөлөгч оролцсон 2 өдрийн семинар болсон;



2009 оны 6-р сарын 13-нд Даланзадгад хотын ЗДТГ-н байранд 1 өдрийн семинар.
Уулзалтад засгийн газар иргэний нийгэм, олон нийт хэвлэл мэдээллийн салбарын нийт
100 төлөөлөгч оролцсон.

Семинарт дараах сэдвийг хамарсан. Үүнд:


Оюу Толгойн ахлах менежерүүд одоо хийгдэж байгаа болон ирээдүйд төлөвлөсөн
ажлуудын талаар танилцуулга хийсэн. Эдгээр мэдээлэл нь төслийн нарийвчилсан
төлөвлөлтийг тодорхойлох болон орон нутгийн иргэдийн санал бодлыг илүү сайн
ойлгоход тус дэм болсон.



Ажлын хэсгүүд дараах 3-н сэдвээр хэлэлцүүлэг хийсэн. Үүнд: 1) Бизнес ба эдийн засаг,
2) Байгаль орчин ба байгалын нөөц баялаг 3) Нийгмийн үйлчилгээ. Эдгээр ажлын
хэсгүүдийн хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь оролцогчдын санал бодлыг сонсох, төслийн
нөлөөлөл болон анхаарах асуудлуудыг хамарсан матриц гаргах байсан;



Ажлын хэсэг болгоны хэлэлцүүлгийн үр дүнд гарсан зөвлөмжүүдийг шинэчилсэн
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний төсөлд оруулсан бөгөөд Оюу Толгой болон түүний
зөвлөх компаниудын оролцсон бүх гишүүдийн хурал дээр танилцуулсан;



Оролцогчдын санал, бодлыг сонсох зорилгоор судалгааны анкет, маягтууд тарааж
саналыг авсан нь олон нийтийн өмнө илэн далангүй санал бодлоо илэрхийлж сураагүй
хүмүүсийн оролцоог хангах зорилготой байсан.

Эмэгтэйчүүдийн оролцоо
Нийгэмд
нөлөөлөх
байдлын
үнэлгээнийн
ажлын
явцад
эмэгтэйчүүдийг
урьж
оролцуулан зөвлөлдөх уулзалтанд эмэгтэйчүүдийн оролцоо дутуу хангагдсан гэх мэт
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асуудлууд гараагүй.
Жендэрийн тэгш оролцооны талаар албан ёсны тоо баримт байхгүй
боловч эдгээр уулзалтуудад эмэгтэйчүүд идэвхтэй сайн оролцсон. 2010 онд Ханбогд, Манлай,
Баян Овоо сумдад байгуулагдсан Орон нутгийн зөвлөлдөх хороонд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл
бий.
Оролцогч талуудын дэвшүүлсэн асуудлууд болон Оюу Толгойн зүгээс авах арга хэмжээнүүдийн
талаар нэгтгэсэн мэдээллийг доорх Хүснэгт 6.15-аас авна уу.
Хүснэгт 6.15: Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх явцад дэвшүүлсэн асуудлууд
ба Оюу Толгойн үүрэг амлалтууд
Асуудал

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Оюу Толгой компанийн авсан арга хэмжээ

Ажилд орох
боломж



Ажилд орох хүсэлт ба хүлээлт нэн
өндөр байна.



Бүлэг
D17:
Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн төлөвлөгөөг харна уу



Малчдын ур чадвар ба мэдлэг
боловсрол дутуу дулимаг учир тэднийг
ажилд авах боломж тэр бүр байдаггүй.



Монголчуудыг ажилд авах - зорилт ба
заалтууд Оюу Толгой ба Монгол улсын
засгийн газрын хооронд хийгдсэн Хөрөнгө
оруулалтын гэрээнд тусгагдсан байдаг
(ХөОГ).D17.4.3. харна уу.



Орон нутгийн мэргэжлийн ур чадвар
бүхий иргэдийн мэдээллийн санг бий
болгож,
түүнд
төсөлд
ажиллах
сонирхолтой орон нутгийн ба бүс нутгийн
иргэдийн мэдээллийг багтаах. Үүнийг
ажил горилогчдыг хайхад ашигладаг.
D17.5.2 харна уу.



Ханбогд сумаас 629 хүнийг, Өмнөговийн
бусад газар нутгаас 440 хүнийг, Монгол
улсын бусад газруудаас 2996 хүнийг тус
тус ажилд авсан (2010 оны 12-р сарын
байдлаар).



Бүлэг
D17:
Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн төлөвлөгөөг харна уу.



Сургалтын
стратегийн
5
жилийн
төлөвлөгөөг (2010 оноос
2014 он
хүртэлх)
боловсруулж,
түүнд
энэ
хугацаанд сургалтын дэд бүтэц, хангамж
ба
дизайнд
зэрэгт
зарцуулахаар
зориулсан 50 сая ам. долларын хөрөнгө
оруулалтыг тусгасан.



Даланзадгад (2011 эхээр баригдаж
эхэлсэн) ба Ханбогдод (2012 оны
төлөвлөгөөнд
орсон)
сургалтын
байгууламжуудыг барьж бий болгох.



Засгийн газартай 3,300 мэргэжлийн
ажилтан
бэлдэж
сургах
Харилцан
ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг
зурсан.



Нөлөөлөлд өртсөн малчдын нөхөн
олговрын
багцад
дээд
сургуулийн
сургалтын тэтгэлгийг нэмж оруулсан.
2010 оны 12-р сарын байдлаар 14 оюутан
сургалтын тэтгэлэг авсан байна.



Орон

Сургалтад
хамрагдах
боломж

Боловсрол
эзэмших
боломж





Хүмүүс сургалтын боломж эсвэл одоо
эзэмшиж буй мэргэжил ур чадвар
болон худалдаа зэргийг дээшлүүлэх
боломжуудын талаар Оюу Толгойтой
зөвлөлдөхийг ихээхэн сонирхдог.

Төслийн нөлөөлөлд өртөж бэлчээр
нутгаа алдсан бүхий л хүмүүс нөхөн
олговорт нь хүүхдүүдээ боловсролтой
болгоход тусламж дэмжлэг авах
хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн.

нутгийн

боловсролыг

дэмжих

26

Суурь судалгаа ба нийгмийн нєлєєлийн судалгаа хийсэн баг нь Монголын бодлого судалгааны тєв болон Монгол
улсын Их сургуулийн “Хүн ам, сургалт ба судалгааны тєвийн” үндэсний мэргэжилтнүүд болон гадаадын нийгмийн
судалгааны мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн юм . Энэхүү суурь судалгаа ба нийгмийн нєлєєлийн үнэлгээ хийсэн багийн
үндсэн 12 гишүүдийн 7 нь эмэгтэй байсан.
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Оюу Толгой компанийн авсан арга хэмжээ
ажлын хүрээнд Оюутны тэтгэлгийн 20052010
хөтөлбөрийг
нэмж
оруулсан
(Өмнөговийн 130 оюутанг хамруулсан).

Хөдөлмөрийн
аюулгүй
байдал
ба
эрүүл мэнд

Орон нутгийн
эдийн засаг ба
бизнесийн
хөгжил

Газар
эзэмшил ба
нүүлгэн
шилжүүлэлт





Зам дагуух хөдөлгөөн нь малчдын
сэтгэлийг хамгийн ихээр зовоож байна
учир нь төслийн ашиглаж буй зам
олон суурин газраар дамжин өнгөрдөг
ба баяжмалыг том оврын ачааны
тээврийн хэрэгслээр БНХАУ руу
зөөвөрлөнө

Орон
нутгийн
үйлчилгээний байгууллагууд төсөлд
үйлчилгээ
үзүүлэх
ихээхэн
сонирхолтой байгаа бөгөөд өөрсдийн
үйл ажиллагаагаа захиалгын тодорхой
шаардлагуудад нийцүүлэн өөрчлөхийн
тулд эдийн засаг ба бизнесийн хөгжил
дээр
тусламж
авах
хүлээллтэй
байна.



Малчид төсөлд мах, сүү ба сүүн
бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх хүсэлтэй
байгаа.



Орон нутгийн бизнес эрхлэгчид үйл
ажиллагаагаа төрөлжүүлэх санхүүгийн
болон тоног төхөөрөмжийн тал дээр
дэмжлэг авах сонирхолтой байгаа.



Орон нутгийн ба бүс нутгийн бизнес
эрхлэгчид төсөлд шаардагдаж буй
захиалгын тоо ширхэг ба чанарын
өндөр
стандартыг
тэр
болгон
ойлгохгүй байгаа боловч нийлүүлэгч
болохын тулд эдгээр шаардлагуудыг
мэдэж авах хүсэлтэй байгаа.



Бэлчээрийн талбай багассаны улмаас
мал сүргийн тоо буурч тэдний орлого
нь багасч, амьжиргаанд нөлөөлнө
хэмээн малчид санаа зовж байгаа.



Мөн зам нь бас бэлчээрийн нутгийг
хувааж, газар болон мал сүргийг

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ



2009 оны 1-р сард дунд сургуулийн
мэдээлэл
технологийн
багш
нарт
зориулсан сургалт зохиогдсон (Өмнөговь
аймгийн нийт 24 багш).



Орон нутгийн бизнес эрхлэлт ба эдийн
засгийн хөгжил (ОНБЭЭЗХ) хөтөлбөрийн
хүрээнд
олон
тооны
сургалтын
боломжууд одоо ч хэрэгжсээр байна.
2011 оны 5-р сарын байдлаар энэхүү
хөтөлбөрийн
дагуу
нийт
87
хүн
санхүүгийн,
бизнесийн
хөгжил
ба
техникийн сургалтанд хамрагдсан.



Зам/дэд бүтцийн зурвас, аюулгүй байдал
ба мал амьтны зөрлөгө зэрэг асуудлаар
өргөн хүрээний зөвлөлгөөн зохион
багуулсан.



Тээвэрлэлтийн аюулгүй
сургалтыг
багтаасан
менежментийн
боловсруулсан.



Эмч нарыг спонсорлох 2005 – 2010 оны
хөтөлбөр (15 эмч 12 алслагдсан сумдад
ажиллаж байна).



Оюу Толгой – Гашуун Сухайт чиглэлийн
зам
дагуу
тээврийн
анхааруулах
тэмдэглэгээг байршуулна.



Жижиг ба дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх
төсөл болон Орон нутгийн бизнес эрхлэлт
ба эдийн засгийн хөгжил (ОНБЭЭЗХ)
хөтөлбөрийг 30 малчин айл өрхүүдтэй
хамтран 2011 онд хэрэгжүүлнэ.



2010 оны 1-р сарын 1-ээс 2010 оны 8-р
сарын 15 хүртэл Оюу Толгой компани нь
Монголын компаниудтай нийт 206 сая ам.
долларын 98 гэрээ байгуулсан ба олон
тооны гэрээ нь орон нутгийн эсвэл бүс
нутгийн бэлтгэн нийлүүлэгч нартай
хийгдсэн.



ГС5 Гүйцэтгэлийн стандартын дагуу
газраас чөлөөлөх явдлыгаль болох
бууруулах буюу зайлсхийх.



Шууд нөлөөлөлд өртөж буй малчидтай
өргөн хүрээний болоод урт хугацаанд
үргэлжилсэн хэлэлцүүлэг хийж, нөхөн
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доройтуулна. Энэ нь тэдгээрийн аж
амьдрал, орлогод нөлөөлөх болно.

Байгаль орчны
асуудлууд



Малчдын дунд бэлчээр ба усны
төлөөх
өрсөлдөөн
аль
хэдийнэ
хурцдах болсон.



Дэд
бүтцийн
байгууламжуудын
барилгын
ажил
ба
уурхайн
олборлолтын бүсийн тэлэлт буюу
шилжилт нь дахин хүмүүсийг нүүлгэн
шилжүүлэхэд хүргэж болзошгүй гэсэн
болгоомжлол байгаа.



Ялангуяа Оюу Толгой-Гашуун Сухайт
чиглэлийн замаас үүсэх тоос шороо ба
дуу чимээ нь малчдын болон бусад
оршин суугчдын санааг ихээр зовоож
байна.



Замын барилгын ажил ба зам
ашиглалтаас үүсэх байгаль орчны
доройтол. Хөрснийдоройтлоос болж
ургамлын төрөл зүйл алдагдах буюу
өөрчлөгдөх.



Зам ба
бүтэц

дэд

Хилийн зам дагуух ба онгоцны
буудлын эргэн тойронд их хэмжээний
хог хаягдал үүсэх явдал.



Малчид Оюу Толгой ба Таван Толгойн
замуудыг нэгтгэх санал дэвшүүлсэн ба
эс тэгвээс тэдний бэлчээрийн нутагт
үзүүлэх нөлөө илүү хүчтэй байх болно
гэж болгоомжилж байгаа.



Орон нутгийн бүхий л иргэдийн
хамгийн том хүлээлт нь үндсэн дэд
бүтцийг сайжруулах болов уу (ундны
ус,
эрүүл
мэндийн
төвүүд
ба
сургуулиуд) гэсэн хүлээлт болно.



Ханбогд сумын оршин суугчид төсөлд
газраа
алдсаны
хариуд
нөхөн
олговор хэлбэрээр үйлчилгээ болон
дэд
бүтэцийг
хөгжүүлэх
хэрэгтэй хэмээн ойлгож байгаа.



Зарим оршин суугчид Ханбогд суманд
нүдэнд харагдахуйц хөрөнгө оруулалт
хийгдэхгүй байна гэж гомдоллож
байгаа.



Орон нутгийн иргэдийн хувьд Оюу
Толгойн орон сууцаар хангах бодлого
нь ойлгомжгүй байна.

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ

олговор ба бусад шаардах
талаар хэлэлцээрүүдийг хийх.

эрхийн



Нүүлгэн
суурьшуулалтын
үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө (НСҮАТ) ба
түүнд хамаарах Малчдын амьжиргааг
сайжруулах
хөтөлбөрийг
(МАСХ)
хэрэгжүүлэх.



Тогтвортой
бэлчээрийн
менежтент
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд 2011 оны эхээр Бэлчээр
ашиглагчдын ТББ-ыг Ханбогдод (Ханбогд
Алтан нутаг) ба 14 бэлчээр ашиглагч
бүлгүүдийг 4 багийн хэмжээнд байгуулах
(одоо тоо нь гүйцсэн).



Ханбогд сумын бэлчээрийн даац, чанар
ба төлөвбайдал болон усны хангамжинд
үнэлгээ хийх. Үүний тулд ургамлын
мониторингийн 15 цэгийг сумын нутаг
дэвсгэрт тогтоох.



Байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөний хүрээнд хяналтын арга
хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлэх
тухайлбал төслийн талбайн доторх ба
гаднах тоос шороо ба дуу чимээний
мониторингийг явуулах.



Нисэх буудал ба Оюу Толгой-Гашуун
Сухайт чиглэлийн зам дагуух орчны
цэвэр цэмцгэр байдлыг хангахын тулд
орон нутгийн малчдыг ажиллуулсан.



Үрээр нөхөн сэргээлтийн ажил хийх
хөтөлбөрийг бий болгож, эхний ээлжийн
ажлуудыг нисэх буудлын ойролцоо ба
Манлай сумын төв дээр хэрэгжүүлсэн.



2011 оны эхээр Ханбогд сумын оршин
суугчидтай Байгаль орчны хамтарсан
мониторингийн хөтөлбөрийг эхлүүлсэн.



Ханбогд сумын оршин суугчидтай нэмэлт
хэлэлцүүлгүүдийг хийх тухайлбал зам
дагуу болон мал амьтны гарцны дагуу
нутагладаг айлуудтай түлхүү ажиллах.



Азийн хөгжлийн банктай хамтран Ханбогд
сумын усан хангамж – гүний усны
хайгуулын төслийг хэрэгжүүлэх. Оюу
Толгой нь 2010 онд
геофизикийн
судалгаа ба бусад хээрийн судалгааны
ажлуудыг гүйцэтгэж, сумын төвийг усаар
хангах эх үүсвэрийг тодорхойлж чадсан.



Орон нутаг, бүс нутгийн төлөвлөлт ба дэд
бүтцийн
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
(ОНБНТДБХ).
Оюу
Толгойн
дэмжлэгтэйгээр Ханбогд сумын газар
ашиглалтын
төлөвлөгөө
боловсруулагдсан.
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Усны хэмжээ
ба чанар





Ус ашиглалтын талаар хэлэлцүүлгүүдийг
зохион байгуулах болон Байгаль орчны
хамтарсан
мониторинг
хөтөлбөрийг
боловсруулах



Малчдын оролцоотойгоор нийт 94 худагт
хяналт шинжилгээ хийгдэж байгаа.



Оюу
Толгой
төслийн
ажилчдаа
байршуулах төлөвлөгөө ба гаднаас
шилжин
ирэгсдийн
менежментийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах - үүнийг
хэрэгжүүлснээр
ажлын
байрны
боломжтой уялдан гаднаас хурдацтай
сууршихаар
ирэх
олон
тооны
хүмүүсийг
зохицуулахад тус
нэмэр болно.



Соёлын өвийн хөтөлбөрийн 1-р үе шатны
хэрэгжүүлэлт.



Соёлын өвийг хариуцсан орон нутгийн
зөвлөх комисс байгуулсан.

Орон нутгийн ба бүс нутгийн засаг
захиргааны удирдлагууд зэргэлдээх
сумууд руу эрчим хүч нийлүүлэх тал
дээр өндөр хүлээлттэй байгаа.



Орон нутаг, бүс нутгийн төлөвлөлтба дэд
бүтцийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.



Гаднаас шилжин ирэгсдийг зохицуулах
хөтөлбөр.

Сум ба аймгийн удирдлагууд төслийн
үйл ажиллагааг дагалдсан үйлдвэрлэл
төслөөс
дэмжигдэж
санхүүжүүлэгдэх хүлээлттэй байгаа.




Түлшээр үнэгүй хангах хөтөлбөр.



Орон нутгийн бизнес эрхлэлт ба эдийн
засгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд
жижиг дунд үйлдвэрлэл болон ялангуяа
малчдын бизнес эрхлэлтийг дэмжих.

Соёлын өвийн
хамгаалалт

Орон нутгийн
удирдлага
ба засгийн
газар

Усны чанар ба хэмжээ, малчдын худаг
ба Гүний Хоолойн усны цооногийн
талбайн ашиглалтаас үүсэх болзошгүй
нөлөөлөл зэрэг асуудлууд эндхийн
малчдын санааг зовоох гол асуудлууд
юм.



Малчид бэлчээрийг сайжруулахын
тулд илүү их хэмжээний ус тэдэнд
хүртээмжтэй
болох
ёстой
гэж
мэдэгдэж байгаа.



Малчид усны хэмжээ бууралт болон
чанарын доройтолд ихээхэн санаа
зовж байгаа.



Орон нутгийн хүмүүс орон нутгийн
үндэстэн угсаатны өвөрмөц байдал ба
соёл заншил гадны нөлөөлөлд уусах
асуудалд санаа зовниж байна.



Ихэнхи нь эерэг өөрчлөлт хэмээн
дүгнэж байгаа боловч аажимдаа
уламжлалт
нүүдэлчин
хэв
маяг
өөрчлөгдөнө
хэмээн
малчид
тэмдэглэж байна.







Ажилд орох боломж нэмэгдэнэ гэсэн
хүлээлт орон нутгийн иргэдийн дунд
их өндөр байхын зэрэгцээ энэ нь
засгийн газрын хувьд маш чухал
асуудал юм.



Орон нутгийн засаг захиргааны
ажилчид
олон
нийтэд
үзүүлэх
үйлчилгээнд
ачаалал
нэмэгдэнэ
хэмээн таамаглаж байна.



Орон нутгийн засаг захиргаа нь
уурхайн олборлолтоос орж ирэх
орлого нь дэд бүтэц ба олон нийтийн
үйлчилгээг сайжруулах болногэсэн
хүлээлттэй байна.



Орон нутгийн ба бүс нутгийн засаг
захиргаа нь энд шилжин ирж буй
хүмүүсийн урсгалд ихээхэн санаа зовж
буйгаа илэрхийлсэн бөгөөд ингэснээр
төлөвлөгөө муутай хөгжилд хүргэх
магадлалтай юм.
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Асуудал
Иргэний
нийгэм
бусад

ба

Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Оюу Толгой компанийн авсан арга хэмжээ






Соёлын өв хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.



Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.



Гаднаас
шилжин
менежментийн төлөвлөгөө.

Орон нутгийн соёлын өв, түүхэн
дурсгалт газрууд, малчдын амьдрах
уламжлалт хэв маягийн хамгаалалт ба
гадаадын соёл Өмнөговь аймгийн
уугуул үндэстэн угсаатны соёлтой
уусах.



Тээврийн зурвасын дагуух бүсэд
байгаа Өмнөговь аймгийн Улсын
тусгай
хамгаалалттай
газрыг
хадгалалт хамгаалалт.



Нүүдлийн амьтад ба зам, хашаа,
төмөр зам ба төслийн бусад дэд
бүтцийн байгууламжуудын
эдгээр
амьтдад нөлөөлөх явдал.

2011 оны дундуур биологийн төрөл зүйлд
үнэлгээ хийх нэмэлт судалгааны ажил
хийгдэнэ.

ирэгсдийн

БАРИЛГЫН АЖИЛ/СҮҮЛИЙН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЯВЦ ДАХЬ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД (2010-2011)

6.8

6.8.1 Орон Нутаг, Бүс Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөрүүд
2009 оны сүүлээс барилгын ажил эхэлснээс хойш олон нийттэй хийх хэлэлцүүлэг тогтвортой
нэмэгдсээр ирсэн. Барилгын ажлын эхний 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн олон нийттэй хийх
хэлэлцүүлэг нь өөрсдөд нь нөлөөлж буй асуудлуудын удирдлага зохион байгуулалтанд
дэмжлэг болох үүднээс түүнчлэн нутгийн суурин иргэд, төрийн бус байгууллагууд, бизнесс
эрхлэгчид ба нутгийн удирдлагуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, зорилтот бүхий л сумдад
хөдөлмөр эрхлэлт, бизнессийн хөгжил ба сургалт дадлагын боломжуудыг ихэсгэхийн тулд орон
нутгийн иргэдийг түлхүү оролцуулах тал дээр төвлөрч байв. Өнөөг хүртэл хийгдсэн олон
нийтийн хэлэлцүүлэгт доорхи ажлууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй юм:


Бүх зорилтот сумдад Оюу Толгой төслийн Нээлттэй өдөр;



Ханбогд суман дахь улирал тутмын багийн хуралд төслийн үйл ажиллагааны талаар
нутгийн малчдад мэдээлэл өгөх;



Хэд хэдэн хөтөлбарүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх, үүн дотор:
o

Орон нутгийн бизнес ба Эдийн засгийн хөгжил хөтөлбөр;

o

Бүс нутгийн хөгжил хөтөлбөр;

o

Оролцоонд түшиглэсэн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр;

o

Соёлын өв, нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал, бэлчээрийн менежмент ба хяналт
шинжилгээтэй холбоотой бусад хөтөлбөрүүд;



Олон нийттэй харьцах албаны ажилтнууд ба зорилтот сумдын орон нутгийн иргэд
хоорондын салбар оффис болон нутгийн иргэд ба айл өрхүүдээр тогтмол айлчлах
ажлын хүрээн дэх байнгын харилцаа холбоо; ба



Төрийн бус байгууллагууд ба мэдээллийн хэрэгслийн төлөөллийг төслийн талбайтай
танилцуулах, аялуулах.

Олон нийтийн оролцоонд чиглэж Оюу Толгойн 2010 оноос 2011 оны дунд үе хүртэл авч
хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээнүүдийг Хүснэгт 6.16-д үзүүлэв. Эдгээр хэлэлцүүлгүүдийн
ихэнхи нь Бүлэг D14: Оролцогч ба Сонирхогч талуудыг оролцуулах төлөвлөгөө-д
дурдсанчилан тогтмол явагдаж байдаг арга хэмжээ юм. Доорхи жагсаалтаар хязгаарлагдахгүй
бөгөөд энэ нь барилгын ажлын явцад авч хэрэгжүүлсэн олон нийтийн хэлэлцүүлгийн агуулга
хүрээг илэрхийлэх зорилготой сонгож авсан үйл ажиллагаанууд юм.
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Хүснэгт 6.16: Нийгмийн нөлөөллийн байдлын үнэлгээний үед: 2011 оны дунд үе
хүртэл барилгын ажлын шатанд авч хэрэгжүүлсэн олон нийттэй хийсэн
хэлэлцүүлгүүдийн зарим жишээ
Олон нийттэй хийсэн
хэлэлцүүлэг/
уулзалт/өдөрлөг

Огноо

Оролцогчид

Гол сэдэв

Модны Зөвлөлийн уулзалт

2010 оны
сарын 31

6

10

Оюу Толгой төслийн хаягдал мод ба
бусад материалын зохистой хэрэглээний
талаар хэлэлцсэн:
 Ажлын даалгавар ба журам
 Мод хувиарлахад тавигдах
шалгуур

Квийнсландын
Их
сургуулиас
төрийн
бус
байгууллагууд
хооронд
зохион байгуулсан семинар

2010 оны 6
сарын 23 – 25

40

Уул уурхайн компаниудын олон нийттэй
харьцах сайн туршлагууд, Улаанбаатар
хотод зохиогдов.

Хайгуулын өрмийн чөмгийн
хайрцаг үйлдвэрлэгч нартай
хийсэн ярилцлага

2010 оны
сарын 27

6

18

Оюу
Толгой
төслийн
шаардлага,
шалгуур шинжүүд, мөн үйлдвэрлэгч
нарын хүчин чадлын талаар хэлэлцсэн.

Багийн иргэдийн хурал:
төслийн
хэрэгжилтийн
талаарх
шинэ
мэдээг
Ханбогд суманд (4 баг)
хүргэх

2010
сар

оны

9

240

Төслийн
талаархи
мэдээллээр
хангаж,санал бодол мөн санаа зовж буй
ус болон байгаль орчны нөлөөлөл гэх
мэт асуудлуудыг тэмдэглэж авсан.

Орон
нутгийн
удирдлагуудтай
нутгийн
иргэдийн аюулгүй байдлын
талаар ярилцах, мөн Оюу
Толгой төсөлтэй хамтран
ажиллах
арга
замыг
хэлэлцэх

2010 оны
сар 13

9

8

Барилгын ажлын явцад үүсэх эрсдэл
түүнийг
бууруулах,
арилгах
арга
хэмжээний талаар ярилцсан.

Ахмадын өдрийг тэмдэглэх,
мэдээлэл солилцох

2010 оны 10
сар 1

150

Ахмадуудад
хүндэтгэл
илэрхийлж
тэмдэглэлт өдөрт оролцож дэмжлэг
үзүүлсэн. Мөн төслийн талаархи шинэ
мэдээллийг хүргэсэн.

Нутгийн гар урлал эрхлэгч
нартай уулзаж Оюу Толгой
дээрх
дэлгүүрт
бараа
нийлүүлэх
боломжийн
талаар ярилцах

2010 оны 10
сар 7

6

Арилжаа наймаа хийхэд тавигдах
шаардлагын талаар тайлбар хийж орон
нутгийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч нарт
Оюу
Толгой
компаниас
үзүүлэх
боломжтой тусламж дэмжлэгийн талаар
тайлбарласан

Ирээдүйн Эрэл арга зүйг
ашиглан сумын ирээдүйн
хөгжлийн төлөв байдлыг
таамаглах , дасгал хийх

2010 оны 11
сар 28

64

Зорилтот нутгийн иргэд бүрээс санал
бодлыг цуглуулж, Олон Нийттэй Хийх
Гэрээний
эхний
хувилбарыг
боловсруулсан
(нэгдсэн
ойлголттой
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Олон нийттэй хийсэн
хэлэлцүүлэг/
уулзалт/өдөрлөг

Огноо

Оролцогчид

Гол сэдэв

болсон)
Гар урлал эрхлэгч нартай
хийх уулзалт

2011 оны 1
сар 11

5

Сургалт, маркетинг болон Оюу Толгой
төсөлд
бараа
нийлүүлэх
талаар
үйлдвэрлэгч нартай ярилцсан.

Цэцэрлэгийн
өргөтгөлд
дэмжлэг үзүүлэх

2011 оны
сар 12

1

5

Оюу Толгой компаниас цэцэрлэгийн
өргөтгөлд
дэмжлэг
төлөвлөгөөний
талаархи
иргэдийн
санал
бодлыг
цуглуулсан

Цагаан сард зориулсан
шашны зан үйлийн ёслол

2011 оны
сар 3 - 6

2

60

Нутгийн иргэд болон ахмадуудад Оюу
Толгой компаниас хүндэтгэл үзүүлж буйн
илэрхийлэл
болгож
ёслолын
ажиллагаанд оролцож дэмжлэг үзүүлсэн.

“Говийн
хөгжил”
–ийг
эхлүүлсэн: Орон нутгийн
бизнесс ба эдийн засгийн
хөгжил
ОНБЭЗХ
хөтөлбөрийн 1-р шат

2011 оны 2
сар 14 – 22

100-сдээш

Ханбогд болон Манлай суманд “ Говийн
хөгжил”-г эхлүүлсэн; бичил санхүүжилт
болон сургалтын дэмжлэг авах тухай
нийт 67 өргөдөл хүлээн авсан (35-ийг нь
хөтөлбөрийн 1 шатанд хамруулсан).

Төрийн бус байгууллагууд
болон
хэвлэл
мэдээллийнхнийг
Оюу
Толгой төслийн талбайтай
танилцуулах

2011 оны 2
сар 16 – 18

30 Төрийн
бус
байгууллага

Оюу Толгой төсөл нь орон нутгийн болон
бүс нутгийн төрийн бус байгууллагууд ба
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг төслийн
талбай
болон
төслийн
бусад
байгууламжуудтай
танилцуулах
3
өдрийн аяллыг зохион байгуулсан.

Оюу Толгой төслийн бүс
нутгийн
эдийн
засагт
үзүүлэх
нөлөөллийн
судалгаа:
хэлэлцүүлгүүд(удирдлагууд,
төрийн
бус
байгууллагууд,өрх
толгойлсон
эмэгтэйчүүд,
бизнесс эрхлэгчид)

2011 оны 2
сар 18 – 25

25

Тодорхой гол мэдээлэгч болон төвлөрч
буй бүлэг хүмүүс дээр одоо явагдаж буй
судалгааны талаархи санал бодлыг
тэмдэглэсэн.

Нээлттэй өдөр

2011 оны
сар 9 – 12

5

350

Оюу Толгойн Нээлттэй өдөр нь сумын
төвүүд дээр төслийн явцын талаар
мэдээлэл хүргэж олон нийтийн санал
бодлыг тэмдэглэх зорилготой зохион
байгуулагдсан (Ханбогд, Даланзадгад,
Манлай болон Баян Овоо сумдад).

Багийн иргэдийн хурал:
төслийн явцын талаархи
шинэ мэдээлэл (4 багт)

2011 оны 3
сар 23 – 26

240

Төслийн талаархи мэдээлэл хүргэж олон
нийтийн санал бодол, санаа зовж буй
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Олон нийттэй хийсэн
хэлэлцүүлэг/
уулзалт/өдөрлөг

Огноо

Оролцогчид

Ханбогд суманд
Нутгийн
уулзалт

зөвлөх

Гол сэдэв

асуудлуудыг тэмдэглэж авсан.
бүлгийн

2011 оны 3
сар 25

15

Ханбогд
суманд
уулзалт
зохион
байгуулж төслийн талаар мөн иргэдийн
санаа зовниж буй асуудлуудын талаар
хэлэлцэв.

CIS
хүнсний
хангамж
хариуцсан компаний талаар
Төрийн
бус
байгууллагуудтай уулзалт
хийх

2011 оны
сар 28

3

15

CIS –н ажлын гүйцэтгэлийн талаар илүү
тодорхой мэдээлэл цуглуулж ирээдүй
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар
хэлэлцсэн.

Оролцоон дээр түшиглсэн
ус
цэгийн
хяналт
шинжилгээний арга хэмжээ
болон төлөвлөгөө:
 Малчид
 Багш/ сурагч
 Төрийн
бус
байгууллагууд

2011 оны 3
сар 23 – 31

8

Оюу Толгой төслийн ус ашиглалтын
талаар мэдээлэл өгч санал бодол, санаа
зовж буй асуудлуудыг тэмдэглэж авсан.

Багийн иргэдийн хурал:
төслийн явцын талаархи
шинэ мэдээлэл (4 баг)
Ханбогд суманд

2011 оны 3
сар 23 – 26

240

Төслийн талаархи мэдээлэл өгч санал
бодол, санаа зовж буй асуудлуудыг
тэмдэглэж авсан.

Оролцоон дээр түшиглсэн
ус
цэгийн
хяналт
шинжилгээний арга хэмжээ
болон төлөвлөгөө:
 Малчид
 Багш/ сурагч

2011 оны 4
сарын 1 – 5
сарын 25

55

Төслийн хяналт шинжилгээний ажлын
тэмдэглэлийг танилцуулж санал бодлыг
тэмдэглэсэн.

CIS –н удирдлагуудтай хийх
орон
нутгийн
иргэдийн
уулзалт

2011 оны
сар 28

4

250

Нээлттэй өдрийн дараах үйл ажиллагаа
бөгөөд орон нутгийн иргэдэд CIS-тэй
холбоотой үүссэн гомдол саналыг
шийдвэрлэх тал дээр одоо явагдаж буй
ажлын талаар мэдээлэл хүргэв.

Шав тавих ёслол: Нисэх
буудал

2011 оны
сар 2

4

21

Нисэх буудлын ойролцоо нутагладаг
нутгийн иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх
зорилготой байв.

Хадгаламжийн бүлэг үүсгэх
талаар
малчдын
дунд
хэлэлцүүлэг хийх

2011 оны
сар 12

4

30

Төрийн бус байгууллагууд сургалт
зохион байгуулж нутгийн иргэдэд сайн
туршлагаас хуваалцав.

Орон нутгийн бизнесс ба
эдийн
засгийн
хөгжил

2011

оны

4

40

Төслийн
нутгийн
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талаархи мэдээлэл хүргэж
бизнес
эрхлэгч/
иргэдийг
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Олон нийттэй хийсэн
хэлэлцүүлэг/
уулзалт/өдөрлөг

Огноо

Оролцогчид

ОНБЭЗХ: боломжит бизнес
хөгжлийн
талаар
хэлэлцүүлэг хийх

сарын 13

Нутгийн иргэдийн эрүүл
мэнд:
хүний
нөөцийн
чадавхи (Улаанбаатар)

2011 оны
сарын 18

Модны зөвлөлийн уулзалт

2011
сар 6

Орон нутгийн төрийн бус
байгууллага:
бизнесийн
санал боловсуулах тал дээр
туслалцаа үзүүлэх

2011 оны
сар 6

5

2011 оны
сар 4-5

6

Оролцоон дээр түшиглэсэн
ус
цэгийн
хяналт
шинжилгээний
ажлыг
хэрэгжүүлэлт:
 Ус
хариуцсан
ажлын бүлэг
 Малчид

2011 оны
сар 7

Гагнуурчин,
өрлөгчин,
тоосгочин нартай уулзалт
хийх

Гол сэдэв

хөтөлбөрт шинээр элсэхэд нь тусласан.

4

5

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд,
аюулгүй
байдлын
хөтөлбөрийг
боловсруулсан.

оны 5

10

Оюу
Толгой
төслийн
аюулгүй
ажиллагааны
талаархи
асуудлаар
танилцуулж хариу арга хэмжээний
талаархи шинэ журмыг танилцуулсан.

15

Орон нутгийн төрийн бус байгууллаыг
хөлсөлж малчдад өөрсдийн бизнесээ
хөгжүүлэхэд нь туслуулсан.

5

5

Оюу Толгой төслийн ус ашиглалтын
талаар мэдээлэл өгч санал бодлыг
тэмдэглэсэн авч хамтарсан хяналт
шинжилгээний ажлыг явуулсан.

2011 оны
сар 9

5

15

Ханбогд паркийн ажилд
ажлыг зохион байгуулсан.

Орон нутгийн бизнес ба
эдийн
засгийн
хөгжил
ОНБЭЗХ:
Оюу
Толгой
төсөлд
ингэний
сүү
нийлүүлэх
талаархи
ярилцлага

2011 оны
сар 12

5

25

Орон нутгаас Оюу Толгойн уурхайн
талбайд сүү нийлүүлэх ажлыг зохион
байгуулах талаар хэлэлцсэн.

Багийн иргэдийн хурал :
төслийн явцын талаархи
шинэ мэдээ (4 баг) Ханбогд
суманд

2011 оны 6
сар 10 – 13

120

Давуу эрх эдлэх талаарх матриц эцсийн
хувилбар, хэрэгжүүлэх журам, хамрагдах
өрхүүд

Ханбогд сумын малчдад
зориулсан тэмээний ноос
борлуулах зах

2011
сар

20

Дундговь аймгийн Өлзийт суманд Говь
ХХК-наас “ Тором” ноосны худалдааг
зохион байгуулж ханбогд сумын малчид
оролцсон
бөгөөд 1 кг-ийг нь 8500
төгрөгөөр ойролцоогоор 700 кг ноосыг
борлуулсан. Оюу Толгой нь энэхүү үйл
ажиллагааг орон нутгийн малчдад
тэмээний ноосийг борлуулах захын үйл
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Олон нийттэй хийсэн
хэлэлцүүлэг/
уулзалт/өдөрлөг

Огноо

Оролцогчид

Гол сэдэв

ажиллагааг дэмжин санхүүжүүлсэн.
Тэмээний
боловсруулах,
урлалын талар
сургалт явуулсан

ноосын
эсгий
малчдад

2011 оны 6
сар 18 – 23

5

“ Гавилууд Дэвшил”, “ Гурван Хирс”,
“Галбийн
Говь”зэрэг
бэлчээр
хэрэлэгчдийн
бүлгүүдийн
эмэгтэй
малчдад сургалтыг Ханбогд сумын төвд
Оюу Толгой зохион байгуулсан.

Оюу Толгойн ажлын
талбайд ингэний сүүний
бүтээгдэхүүнийг малчдаас
шууд нийлүүлэх

2011 оны 9
сар

50

Малчид ингэний болон ямааны ааруулыг
1 кг нь 15000 төгрөгрөөр Оюу Толгойд
малчид
нийлүүлж
эхэлсэн.
7,8-р
саруудад нийт 818 кг нийлүүлсэн. 9-р
сард 50 гаруй малчин өрхүүдээс 1.4
тонныг нийлүүлэхээр төлөвлөж байна.
(үргэлжилж байна)

“Хүнс тэжээлийн аюулгүй
байдал”
семинарыг
Дэлхийн
Нүүдэлчийн
Малчдын
Холбооноос
Улаанбаатар хотод зохион
байгуулсан.

2011 оны
сарын 2-3

9

6

Ханбогд-Алтан нутаг
ТББ (Оюу
Толгойгоос чиглүүлдэг бэлчээрийн ТББ)
5 малчинг семинарт хамруулсан.

Өмнөговь аймгийн
Малчдын Холбооноос “
Бизнэс эрхлэгч эмэгтэйчүүд
болон Эмэгтэй малчдын
уулзалт” семинарыг
Далазадгад хотноо зохион
байгуулсан.

2011 оны 9
сар 9 – 10

5

Оюу Толгой нь ууулзалтанд малчдын
төлөөллийг нэмэгдүүдэх талаар дэмжлэг
үзүүлсэн.
(эмэгтэй
малчид
бизнэснүүдийг
малчдын
бизнэсийн
хөгжилд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх)

Эх үүсвэр: Оюу Толгойн Олон нийттэй харилцах болон Нийгмийн гүйцэтгэлийн баг, 2011 оны
9-р сар
6.8.2 Ундай Голын Голдрилын Өөрчлөлт
БОНБНҮ –ний хэлэлцүүлгээс гадна Ундай голын талаарх иргэдэд мэдээлэл өгөх анхны
хэлэлцүүлэг 2003, 2005, 2007 онуудад явагдсан бөгөөд улирал тутмын олон нийтийн
уулзалтуудыг 2009 болон 2010 онуудад уулзалтууыг зохион байгуулсан. Энэ талаар дор
харуулав.
Хүснэгт
6.17: Ундай голын урсгалын өөрлөлтийн талаар урьд өмнө хийгдсэн
хэлэлцүүлгүүд
Үйл ажиллагаа

Хэзээ

Оролцогчдын
тоо

Хэлэлцүүлгийн
материалууд/Мэдээлэл

Тайлбар

Анхан
шатны
олон
нийттэй
харилцах

2003 оны
3-р сар

Орон нутгийн
малчин
өрхүүдээс 20

Танилцуулах материалыг
монгол хэл дээр бэлтгэж
төслийн талаарх доорх

Төслийн
тодорхойлолтыг
уулзалтуудын
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Үйл ажиллагаа

Хэзээ

хэлэлцүүлгийн
үйл явц: Оюу
Толгойн
хайгуулын
ордын
ойролцоо
оршин
суудаг
иргэдтэй хийсэн
уулзалтууд

Оролцогчдын
тоо
хүн

Хэлэлцүүлгийн
материалууд/Мэдээлэл
мэдээллүүдийг оруулав:


Уул
уурхайн
болон үйл явцын
сонголтууд



Байгаль
орчны
болон
археологийн
талаар
зөвшөөрөл авах
үйл
явцын
талаар

БОНБНҮ-ний
боть 3- Уул
уурхайн болон
боловсруулах
төлөвлөгөөг
өэлтгэн түүнийг
Ханбогд сумын
засаг
дарга
болон
сумын
иргэдийн
хурлын
дарга
нараар
дамжуулан тус
сумын иргэдэд
танилцуулсан.

2005

Тоог гаргаагүй

БОНБНҮ-д Бор Овоог
булаг
болон
голын
урсгал өөрчлөх талаарх
мэдээллийг
тусгай
мэдээлэл орсон. Засаг
дарга
хэлэлцүүлэг
болсоны дараа БОНБНҮг зөвшөөрөн гарын үсэг
зурсан. 2006 онд БОАЖЯ
нь БОНБНҮ-ний Боть 3
баталсан.

Байгаль орчны
суурь
судалгааны
хамт
Ундай
голын
голдрилыг
өөрчлөх
төлөвлөгөөг
багтаасан
бичиг баримтыг
БОАЖЯ-д Оюу
Толгой
явуулсан.

2007

30 малчин

Хэдийгээр
яам
үнэлгээний
үр
дүнг
баталсан боловч Оюу
Толгойд Ундай голын
голдрил өөрчлөхөд гарах
байгаль
орчны
нөлөөллийн
талаар
тусад нь үнэлгээ хийж,
энэ талаар олон нийт
болон бусад талуудтай
харилцан
ярилцсаны
дараа гэрээ байгуулахыг
даалгасан
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Тайлбар
үед
танилцуулахаас
гадна ил уурхай
болон
Бор
Овоогийн булаг
устаж
алга
болох талаарх
мэдээллийг
оруулсан.
Булаг шандын
талаар
уулзалтыүеэр
ярилцсан бөгөөд
голын
урсгал
өөрчлөгдсөнөөс
шалтгаалж
уурхайн
үйл
ажиллагааны
үед зарим булаг
шанд нөлөөлөлд
өртөнө.

Орон
нутгийн
иргэдийн
хэрэгцээ
шаардлага дээр
үндэслэн
төслийг
дахин
хянах
2011 оны Ундай
голын голдрилыг
өөрчлөх
инженерийн
зураглалыг
Австралийн
СМЭК
болон
Монголын
Пристийж
гүйцэтгэн ОТ-д
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Үйл ажиллагаа

Хэзээ

Оролцогчдын
тоо

Хэлэлцүүлгийн
материалууд/Мэдээлэл

Тайлбар
хүлээлгэн өгсөн.

Усны
хэлэлцүүлэг

2008 оны
5-р сар

Баян
багийн
21 малчин

Төслийн төлөвлөгөөний
талаар
хэлэлцүүлгийн
дараа авах арга хэмжээ

Улирал тутмын
олон
нийтийн
уулзалт

2009 оны
6-р сарын
23-26

Бүх багийн 62
малчин

Ил уурхай болон Ундай
голын байршлын талаар
олон
нийтэд
товч
мэдээлэл өгөх

Улирал тутмын
олон
нийтийн
уулзалт

2010 оны
3-р сарын
24-27, 8-р
сар

Бүх багийн 50
малчин

Ил уурхай болон Ундай
голын байршлын талаар
олон
нийтэд
товч
мэдээлэл өгөх

Ундай
голын
голдрил
төслийн талаар
товч
танилцуулга
хийх,
голын
эргийн
дагуу
амьдардаг
малчдыг
мэдээллээр
хангасан

2011 оны
8-р сар

21 малчин

21 айлаар орж мэдээлэл
өгч,
тэдний
саналыг
авсан.

Хэлэлцүүлгийн
үеэр малчид энэ
төслийн дэмжиж
байгаа
эсвэл
эсэргүүцэж
байгаа
талаар
ямар
нэгэн
санал хэлээгүй

Худаг
барих
болон
Ундай
гол болон БорОвооийн
орчмоос малаа
усалдаг
малчдын усны
хангамжийг
сайжруулах
талаар
судалгаанд
малчид болон
багийн
иргэд
оролцсон.

2011 оны
8-р болон
9-р сарууд

9 малчин

Усны
цэгүүдийг
тодорхойлж мэдээллийг
багийн
засаг
даргад
өгсөн. Одоогоор багийн
даргын хүмүүсэс саналыг
аваад хариу Оюу Толгой
руу явуулахыг хүлээж
байна.

Хариу
саналд
дурдсанаар
усны хагамжийн
эх үүсвэрийг бий
болгох
байршлыг
сонгох
талаар
олон
нийтийн
санал хүсэлтийг
авахгүй
тохиолдолд
олон
нийтэд
буруу ойлголтын
төрүүлэх, усны
хангамжийн
гүйцэтгэлийг
бууруулах
эрсдэлд хүргэж
болно.

Найчэр
фрэндли
ХХК
Ундай
голын
голдрилын
төслийн
тайлангийн
талаар
мэдээлэл, олон
нийтийн санал
бодол,
санаа

2011 оны
6-р сараас
12-р сар
хүртэл

26 малчин

Нийт 26 малчин өрх,
бүсийн засаг захиргаа,
ТББ, бусад сонирхогч
бүлгүүдэд мэдээлэл өгч,
тэдний санал бодлыг
тэмдэглэн авсан.
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Үйл ажиллагаа

Хэзээ

Оролцогчдын
тоо

Хэлэлцүүлгийн
материалууд/Мэдээлэл

БОНБНҮ-ний Боть 3 –ийн
хянан
засварласан
хувийг Ханбогд сумын
засаг
даргад
танилцуулсан
бөгөөд
Ундай голын голдрилыг
өөрчлөх хэсгийг тайланд
оруулахгүй
тусад
нь
батлуулахыг
хүссэн.
Голын
голдрилыг
өөрчлөх талаар тусад нь
хийсэн БОНБНҮ-г 2011
онд
олон
нийтэд
танилцуулсан
хэлэлцүүлэг хийсэн.

Тайлбар

зовоож
буй
асуудлыг
нэгтгэн цэгцэлж
тараасан.
Уурхайн
байршлын
зургийг
шинэчлэн Боть
3-д
2011 онд
оруулах

2011 оны
дунд

Тоог
аваагүй

Усны нөөцийн
менежер
голдрил
өөрчлөх талаар
танилцуулга
хийсэн,
Оюу
Толгой

2011 оны
11-р сар

47 хүн

нь

1.Нийт
20
малчин
өрхүүдэд орж мэдээлэл
өгсөн.
2.
Төслийн
хэрэгжилтийн талбайд 20
хүнийг
урьж
тэдэнд
мэдээлэл тараасан
3. Сумын төвд ТББ-ын 8
төлөөлөгчидтэй уулзаж
голдрил өөрчлөх талаар
мэдээлэл өгсөн.
4. Сумын болон
засаг дарга нар,
орчны байцаагч,
дэд
ажилтнуудтай
мэдээлэл өгсөн.

Нутгийн
иргэд
голын голдрилыг
өөрчилснөөр
голын
байдал
хэрхэх,
голыг
ццашид хэрхэн
ашиглах, энэхүү
ажлын ерөнхий
хүрээний талаар
санаа
зовж
байгаагааа
илэрхийлсэн.

багийн
байгаль
уурхайн
бүтцийн
уулзаж

Төслийн
хэрэгжилтийн
талбайд
бүх
талууд,
тухайлбал, 18 малчин,
багийн
засаг
дарга,
уурхайн дэд бүтцийн
ажилтнуудыг
урин
төслийн
талаарх
мэдээлэл өгс тэдний
саналыг авсан.
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Тэмдэглэл: 2011 оны хэлэлцүүлэг нь хамгийн сүүлийн үеийн Нарийвчилсан төслийн
27
тайлангийн үндэс болсон.
Нөлөөллийг бууруулах талаар нарийвчилсан мэдээллийг боловсруулагдсан бөгөөд Ундай
голын голдирлыг өөрчлөхтэй холбоотой Бүлэг C5: Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ хэсэгтэй
холбоотой хэрэгжиж байна.

6.9

ТӨСЛИЙГ ДЭМЖИЖ БУЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Одоог хүртэл явуулж буй хэлэлцүүлгийн хөтөлбөрөөс харахад Монголын оролцогч талууд (орон
нутгийн хүн ам, засгийн газрын удирдлагууд, иргэний нийгэмлэг, ТББ-ууд ) Оюу Толгой төслийн
хөгжлийг дэмжих , тухайлбал, төслийн хор хохирлыг багасгах эсвэл олон нийт ашиг шимийг
хүртэх зэргээр дэмжлэг үзүүлж байна (хүлээж буй үр дүнд хүрэх, сумын түвшинд үр дүнг
хүргэх). БОНБНҮ болон ННҮ-ийг бэлтгэх явцад гол оролцогч талуудыг оролцуулж тэдний
санаа бодлыг сонсож, төслийг боловсруулах болон менежментийн арга хэмжээнүүдэд
харгалзан үзсэн.
Төсөлтэй холбоотой олон нийтийн хүлээлтийн хувьд шууд ажлын байраар хангагдах
боломжуудын талаарх заалт нь хамгийн энэ тэргүүний чухал юм. Оюу Толгой нь Монголын
засгийн газартай зурсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгасаны дагуу орон нутгийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн нэмэгдүүлэхээр зорьж байна. ОТ нь түүнчлэн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр
болон мэргэжлийн сургалтын төвүүдээр дамжуулан хөдөлмөр эрхлэлтэнд тулгарч буй саад
бэрхшээлийг даван туулахыг зорьж байгаа юм. Эцэст нь хөдөлмөр эрхлэлтийн үе шатыг
хэрэгжүүлэхдээ Ханбогд сумын иргэдэд тодорхой мэргэжлийн ур чадвар олгож тэднийг төслийн
ажилд олноор авах талаар анхаарлаа хандуулж байгаа. ОТ компаний хөдөлмөр эрхлэлтийн
хөтөлбөр болон ажилд авах үйл явцын үе шатын талаар Бүлэг D17: Хөдөлмөр эрхлэлтийн
Менежментийн Төлөвлөгөөнөөс үзнэ үү.
Өнөөг хүртэлх үр дүнгээс харахад хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн өсөлт, Ханбогд болон
зэргэлдээх сумд, түүнчлэн Өмнөговь аймгийн оршин суугчдын амьжиргаанд эерэг нөлөө үзүүлж
байна гэж оролцогч талууд итгэж байна. Дахин суурьшуулах, бэлчээрийн газрын үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах талаар зохих арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл явцад нөлөөлөлд
өртсөн малчдын оролцоо, тэдний амьжиргаа дээшилсэн үзүүлэлтэй байгаа учир газрын
чөлөөлөх эргүүлэн ашиглахыг эсэргүүцсэн тохиолдол байхгүй байгаа юм.
Энэхүү ерөнхий төслийг хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл нь төслийн хэрэгжилтийн бүтэц болон
холбогдох хэлэлцүүлэгт оролцсон бүх талуудын хүсэл сонирхолтой уялдуулсан юм. Төслийн
эхний шатанд олон нийттэй зөвлөлдөх хэлэлцүүлгийн үйл явц Монголд харьцангуй шинэ юм.
Монголын хүн ам энэхүү үйл явцад оролцож дадаагүй боловч өнгөрсөн хугаццанд гарч байсан
аж үйлдвэрийн хөгжилтэй холбоотой алдааг дахин давтахгүй байхад ач тустай хэмээн үзэж
байна. Хэлэлцүүлэгт оролцсон ихэнх хүмүүс нийгмийн болон байгаль орчны асуудал,
нөлөөллийг бууруулах үйл явцыг тодорхойлох тэдний оролцооны түвшинд сэтгэл хангалуун
байгаагаа илэрхийлсэн. Энэхүү арга барилаар цаашид үргэлжлүүлэн байгаль орчин хамгаалах
үйл явцыг бататган, нутгийн иргэд нийгмийн болон эдийн засгийн үр шимийг хүртэх
хүртээмжийг ихэсгэнэ. Ингэснээр Оюу Толгой Өмнийн Говьд бусад уул уурхайн төслүүдийн
нөхцлийг бий болгоно.
Хүснэгт 6.18-аас Төслийг олон нийтийн зүгээс дэмжих, янз бүрийн оролцогч бүлгүүдийн зүгээс
төслөөс хүртэх ашиг шимийг тодорхойлох гол шалгуур үзүүлтүүдийн хураангуйг үзнэ үү.
Хүснэгт 6.18: Оюу Толгой төслийг дэмжих гол шалгуур үзүүлэлтүүд
Төслөөс хүртэх ашиг шим

Төслийг дэмжих гол шалгуур үзүүлэлтүүд

Шууд нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс /орон нутгийн бүлгүүд




Хөдөлмөр эрхлэлт, сургалтын
хөтөлбөрүүд
Амьжиргаа сайжирсан



Орон нутгийн хүмүүс болон төслийн ажилнуудын хооронд
сайн харилцаа бий болох. Нутгийн иргэд Оюу Толгойтой
харилцан зөвшилцөх сонирхолтой байх
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СМЭК 2001 он, Оюу Толгой төсөл: Голын голдрил өөрчлөх инженерийн нарийвчилсан зураглал, Нарийвчилсан
төслийн эцсийн тайлан, A2MW-90-К. 2011 оны 9-р сарын 5
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Төслөөс хүртэх ашиг шим
 Нүүдлийн
аж
ахуйгаас
хамаарах нь багасах
 ЖДҮ-ийг
хөгжүүлэх
бий
болгоход дэмжлэг үзүүлэх
 Төсөлд ханган
нийлүүлэх,
үйлчилгээ үзүүлэх
 Дэд бүтэц болон үйлчилгээг
сайжруулах

Төслийг дэмжих гол шалгуур үзүүлэлтүүд
 Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс, оролцогч талуудтай олон нийттэй
харилцах, байгаль орчны асуудлыг хариуцах олон нийтээс
сонгогдсон гишүүдээс бүрдсэн орон нутгийн зөвлөх
бүлгүүдийг төсөл хэрэгжиж буйд сум бүрт байгуулсан.
 Төслийн үйл ажиллагаа, явцын талаар иргэд сайн
мэдээлэлтэй бөгөөд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлтэй
холбоотой шийдвэр гаргахад оролцох сонголттой.
 Нүүлгэн шилжүүлэгдсэн малчин өрхүүдийн (16 гэр бүл)
хэлснээр амьжиргааны нөхцөл болон түвшинд урьд өмнөх
шигээ эсвэл илүү нөхцөлд амьдарч байна (Нүүлгэн
суурьшуулалтын үйл ажиллагааны mөлөвлөгөөнд энэ тухай
дурдсан).
 Бэлчээрийн газраа алдсан эдийн засгийн хувьд хохирол
амссан малчин өрхүүд Нөхөн олговрын ажлын хэсгийг
байгуулж Малчдын амьжиргааг дээшлүүэх хөтөлбөрийг
боловсруулах болон хэрэгжилтэнд хяналт тавихад тус тус
оролцсон(Бүлэг
D15:
Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
үйл
ажиллагааны mөлөвлөгөөнд дурдсан).
 Зөвлөлдөх хэлэлцүүлгийн үйл явцад эмзэг бүлэг үүн дотроо
малчид оролцсон. Ханбогд сумын бүх малчин өрхүүд Оюу
Толгой дээр нэгээс доошгүй удаа зочилж, нөлөөлөлд өртсөн
бүх малчид
компаниас
зүгээс
зохион
байгуулдаг
хэлэлцүүлэгт тогтмол оролцдог.
 Оюу Толгой зүгээс дэмжсэн Ханбогд сумын Тогтвортой
Бэлчээрийн газрын менежмент хөтөлбөрийн хүрээнд
Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбооны үүсгэн
байгуулсан 14 бэлчээрийн ашиглагчийн бүлгүүдэд нийтдээ
399 өрх нэгдэн орсон
 Оюу Толгой болон түүний гэрээт гүйцэтгэгчдийн шугамаар
Өмнөговь аймгийн ойролцгоор 1000 гаруй хүнийг ажилд
авсан (Үүний 629 хүн нь Ханбогд сумын иргэд юм).
 Төслийн гол чухал хөтөлбөрууд болох Соёлын Өв, Орон
нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдал, Оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр, Орон нутгийн ханган нийлүүлэх
хөтөлбөр, Орон нутаг, бүсийн төлөвлөлт, дэд бүтцийн
хөтөлбөрүүдийг боловсруулах болон хэрэгжилтийн үйл
явцад нутгийн иргэд идэвхийлэн оролцсон.
Нутгийн иргэд болон өрхүүдийн хэлснээр зөвшилцөх
хэлэлцүүлэгт оролцохдоо идэвхтэй оролцож цаашид энэ үйл
явц үргэлжлэн явагдана гэдэгт итгэж байгаа.

Иргэний нийгэм/Донорууд/ТББ-ууд





Эдийн засгийн өсөлт
Ядуурлыг бууруулах
Хамтран ажиллах боломжууд





Төслийн нийгмийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр орон
нутгийн бүсийн, олон улсын хэд хэдэн ТББ-ууд, төрийн
байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд үүнд,
Жавхлант нутаг, Томъёо, Далазадгад сумын Хөгжлийн
шийдэл,Пакт Монгол, Монголын Бэлчээрийн Менежментийн
Холбоо, МУ-ын Шинжлэх ухаан академийн Археологийн
хүрээлэн, Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн, Эрүүл мэндийн
бодлогыг дэмжих сан, Хөгжлийн судлалын Монголын төв,
Нүүдлийн мал аж ахуйг хамгаалах зэрэг байгууллагууд юм).
Нэр хүнд бүхий донор байгууллагууд болох тухайлбал, АХБ
Ханбогд сумын усан хангамж, ОУСК болон ЕСБХБ нь хүн
амын төвлөрөл, шилилт суурьшилт болон бүсийн хөгжлийн
чиглэлээр хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа .

Засгийн газар




Зөвшөөрлүүд
Хөдөлмөр
эрхлэлт
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болон

Орон нутгийн төлөөлөл, бусад төрийн байгууллага, төслийн
ажилтнуудын хооронд сайн харилцааг бий болгох.
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Төслөөс хүртэх ашиг шим
сургалт
 Эдийн засгийн өсөлт
 Өмнөговь аймаг дахь оршин
суугчдын
амьжиргааны
түвшиний стандарт сайжрах

Төслийг дэмжих гол шалгуур үзүүлэлтүүд
 Төсөл нь барилга байгууламжийг эхлүүлэх зохих Монголын
зөвшөөрөл, лицензийг авсан.
 Төслийн ажлын хэсэг хороо, хяналт шинжилгээ хийхэд орон
нутаг, бүсийн, үндэсний эрх мэдэл бүхий албан тушаалтнууд
идэвхтэй оролцох, (тухайлбал, Нөхөн олговрын ажлын хэсэг,
Олон нийтийн эрүүл мэндийн зөвлөх хороо, Оюу Толгойн
төслийн сумдад Соёлын өвийн зөвлөх хороо, Өмнийн Говийн
бүсийн Хөгжлийн зөвлөл гэх мэт).
 Барилгын эхлэл шатны байгаль орчны байнгын хяналт
шинжилгээнд идэвхтэй оролцох.
 Сумын засаг захиргаа Оюу Толгойн шууд оролцоотойгоор
менежментийн төлөвлөлтөнд оролцох.
 Мэргэжлийн сургалтын төвүүдэд 3300 оюутныг суралцуулах
Харилцан Ойлголцлын Баримт Бичигт Оюу Толгой болон
Засгийн газар гарын үсэг (2010 оны 9-р сар).

Одоо хийгдэж буй болон цаашид хийгдэх хэлэлцүүлгийн хөтөлбөрийн талаар БОННБҮ-ний
Бүлэг D14 Оролцогч ба сонирхогч талуудыг оролцуулах төлөвлөгөөг үзнэ үү. Одоог хүртэл
хүлээн авсан иргэдийн санал гомдлын хураангуйг Хэсэг: D14.13-д оруулсан болно.
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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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