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1 ХУРААНГУЙ 
 
Oюу толгой ХХК (OT) нь Монгол Улсын Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд зэс алтны томоохон ордод 
ил уурхайн үйл ажиллагаа явуулж, далд уурхай байгуулж байна. Далд уурхайн бүтээн байгуулалт нь 
одоо байгаа уурхайн талбай, дагалдах дэд бүтцийг нэмэгдүүлэхгүй ба Уурхайн лицензийн талбайд 
(УЛТ) байрлах хаягдлын сан, хаягдал чулуулгийн овоолгыг нэмэгдүүлэхээс өөр нөлөө үзүүлэхгүй.  
 
2003 онд ОТ-н ордод нарийвчилсан үнэлгээ хийх нь тодорхой болсноор УЛТ болон эргэн тойрны 
хязгаарлалтын бүсээс 10 малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай болсон. Улмаар 2004 онд 
эдгээр 10 малчин өрх1 тус бүртэй нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээг хуулийн дагуу байгуулжээ. 2011 онд 
боловсруулах үйлдвэр болон дагалдах дэд бүтцийг барьж байгуулах төсөл хэрэгжиж эхэлснээр 89 
малчин өрхийг2 эдийн засгийн нөлөөлөлд орсон гэж үзсэн. Эдгээр өрх тус бүртэй эдийн засгийн 
нөлөөллийн нөхөн олговрын гэрээ хийсэн бөгөөд зээлдүүлэгчдийн шаардлагыг хангах, нөхөн 
олговрын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг амлалтыг ОТ-н удирдлагын тогтолцоонд тусгахын тулд 2011 онд 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ)-г анх боловсруулж, 2013, 2015 
онуудад шинэчилсэн болно.  
 
Эдгээр НШҮАТ нь тухайн цаг хугацаан дах нүүлгэн шилжүүлэлт/эдийн засгийн нөлөөллийн 
асуудлууд, баримтлах зарчим, хийж гүйцэтгэсэн ажил, хүрсэн үр дүнг тодорхойлсон. Энэхүү (2018 
оны) НШҮАТ-ний шинэчлэгдсэн хувилбар нь дараах зүйлсийг тодорхойлно: 

 ОТ-н нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөхөн олговрын үйл ажиллагааны тулгуур зарчим; 

 2015 оноос хойших үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ; 

 2015 оноос хойш хийсэн ажлын үр дүн, эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн олговорт хамрагдсан 
өрхийн үнэлгээний үр дүн;  

 Ханбогд сумын нийгэм, нийгэм эдийн засаг хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буй байдал 
(нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн нийгэм, эдийн засгийн байдалд гол нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйл);   

 Үлдэгдэл нөлөөлөл болон ирээдүйд гарч болзошгүй нөлөөллийг хэрхэн үргэлжлүүлэн удирдах.  
 

ОТ-н баримтлах тулгуур зарчмууд; 

 Биет нүүлгэн шилжүүлэлт болон эдийн засгийн нөлөөлөлд Монгол Улсын хууль тогтоомж, Олон 
улсын санхүүгийн байгууллага (ОУСБ)-ын Гүйцэтгэлийн стандарт 5 (ГС5)-ын шаардлагыг дагаж 
мөрдөнө;  

 Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд нөхөн олговор, бусад дэмжлэг үзүүлж амьжиргааг нь сайжруулах 
эсвэл нөлөөлөлд өртөхийн өмнөх түвшинд нь сэргээх бөгөөд ингэхдээ эд материалын тусламж 
үзүүлэхэд голлон анхаарна; 

 Нөхөн олговор олгох, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг эхлээд нөлөөлөлд өртсөн өрх, хувь хүмүүст 
чиглүүлж, олон нийтийн түвшинд анхаарал бага хандуулж байсан; 

 Харин одоо эмзэг бүлгийн өрх, хувь хүмүүст дэмжлэг үзүүлэхийн хажуугаар Ханбогд сумын бүх 
малчдыг хамруулан олон нийтийн түвшинд дэмжлэг үзүүлнэ; 

 Түр зуурын, байнгын, дахин давтагдах шинж чанартай эсэхээс үл хамааран, цаашдаа ОТ ХХК 
малчин өрхийн амьдрал ахуйд аливаа саад тотгор учруулсан л бол ОТ-Өмнөговь аймгийн 
Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд байгуулагдсан  Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) буюу 
Ханбогд сумын захиргаа, малчид, ОТ-н төлөөлөгчдийн зөвшилцөн тохирсон  үнэлгээний 
аргачлалыг ашиглан нөхөн олговор олгоно.  

 Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүст (ТНӨХ) бүрэн мэдээлэл өгч зөвлөлдсөний үндсэн дээр 

ирээдүйд эсвэл тодорхой давтамжтайгаар олгох нөхөн олговрыг нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд 
болон Oюу толгой хоорондоо зөвшилцөн шийдвэрлэнэ;  

 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ ТНӨХ, Ханбогд сумын захиргаа, Гурван талт зөвлөл, 
Хамтын ажиллагааны гэрээний Харилцааны хороо, хараат бус зөвлөхүүдийг оролцуулна; 

 Шаардлагатай тохиолдолд гуравдагч талын тусламжийг авна; 

                                                      
1 1 өрх 2 болж өрх тусгаарласан учраас нийтдээ 11 өрх болсон. 

2 Гэрлэлт, тєрєлт, нас баралт зэрэг хүн ам зүйн ердийн процессын улмаас одоо 92 єрх болсон.  
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 ОТ-Өмнөговь аймгийн Хамтын ажиллагааны гэрээний процессоор дамжуулан ТНӨХ-тэй 
харилцах харилцаа, ажлын үр дүнгээ аль болох шууд зохицуулах болж байна.  
 

2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 10 өрхөд (одоо 11 өрх) үзүүлсэн тусламж, тэдний амьжиргааны 
түвшнийг 2014 оны аудитын үнэлгээгээр бүрэн хангалттай гэж үнэлсэн.  
 
ГТЗ-тэй зөвшилцсөний үндсэн дээр 2017 оны 10-р сард Интерсошиал Консалтинг компанийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн мэргэжилтнүүдээр удирдуулсан судалгааны консорциумтай гэрээ байгуулж, 2017 
оны сүүлээс 2018 оны эхэн хүртэл судалгаа хийж, 2011 оны эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн 
олговрын үр дүнгийн үнэлгээг гаргасан. Уг үнэлгээний хүрээнд 2011 онд ярилцлага хийсэн өрхүүдийг 
дахин хамруулж, өрхийн бүтэц, ажил эрхлэлтийн түвшин, орлогын эх үүсвэр, мал болон бусад 
хөрөнгө, зарлага зэрэг хэмжүүр үзүүлэлтүүдийг дахин ашигласан болно. 
 
Үр дүнгийн үнэлгээний тайланг нөлөөлөлд өртсөн малчин өрх, Гурван талт зөвлөл, орон нутгийн 
засаг захиргаа болон хөндлөнгийн зөвлөхүүдэд 2018 оны 4-7 сарын хооронд танилцуулсан. 
Үнэлгээний хамгийн гол үр дүнгээс дурдвал нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд өөрсдөдөө ногдсон нөхөн 
төлбөрийг бүрэн авсан гэдгээ илэрхийсэн ба нөлөөлөлд өртсөн (81) өрхийн дийлэнхийнх нь эдийн 
засгийн амьжиргааны түвшин 2011 оныхоос дээшилсэн байна. Түүнчлэн уг үнэлгээгээр долоон  
өрхийн амьжиргаа дээшлээгүй, мөн дөрвөн өрх амьжиргаагаа залгуулж байгаа боловч орлого нь 
2011 оныхтой харьцуулбал маш бага хэмжээгээр өссөнийг олж тогтоожээ. Мөн амьжиргаа нь 
сайжирсан таван өрх 2017-2018 онуудад ОТ-оос усан хангамж авсаар байгааг тэмдэглэжээ.  
 
Энэхүү үр дүнг үндэс болгон ОТ-н идэвхтэй оролцоо, малчдын төлөөлөл, сумын удирдлагуудтай 
зөвшилцсөнийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр амьжиргаа, ус хангамжийн тогтвортой байдал нь 
бүрэн сэргэсэн өрхүүдийн нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгохыг зөвлөсөн. Түүнчлэн 
амьжиргааны түвшин нь сайжраагүй 11, ОТ-оос усаар хангаж буй 5 өрх тус бүрд Өрхийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх төлөвлөгөө (ӨАДТ) боловсруулахыг зөвлөсөн. Нөлөөлөлд өртсөн 92 өрхийн одоогийн 
байдлыг дүгнэвэл: 

 81 өрхийн амьжиргаа сайжирсан; 

 76 өрхийн 5 нь ОТ-оос ус хангамж авдаг ( 2017-2018 онуудад);  

 11 өрхийн амьжиргаа одоогоор нөлөөлөлд өртөхийн өмнөх түвшинд хүртэл сэргээгүй байна.  
 

Өрхийн гишүүдийн чадавх, амьжиргааны давуу тал, ус хангамжийн техникийн болон байгалийн 
нөөц бололцоог харгалзан үзсэний үндсэн дээр өрхийн гишүүдийн оролцоотойгоор ӨАДТ-г 
боловсруулна. ӨАДТ нь гурван жилийн дотор амьжиргаа, ус хангамжийг зохих ёсоор сэргээх бодит 
зорилт, гарцын стратеги дэвшүүлсэн засаж залруулах арга хэмжээ, хэрэгжүүлэх цаг хугацааг 
нарийвчлан тодорхойлно. Эдгээр 16 өрхөд ӨАДТ гарган хэрэгжүүлснээр одоогийн нөхөн олговрын 
гэрээний оронд, НШҮАТ-д тодорхойлсон стандартыг хангасан шинэ гэрээ байгуулах болно. НШҮАТ-
нд хамрагдсан бусад малчин өрхүүдэд нөхөн олговрын гэрээ 2018 оны 10-р сарын 30-ний өдөр 
дуусгавар болно гэдгийг албан ёсоор мэдэгдсэн болно. ӨАДТ-г хаахдаа өрхийн амьжиргааны 
түвшин сумын ядуурлын түвшинтэй харьцуулахад хэрхэн сэргэснийг шалгуур үзүүлэлт болгох 
болно. ОТ нь өрхийн амьжиргаанд гарсан ахиц дэвшил, өөрчлөлтийг жил бүр хянаж, 2018 оны суурь 
үзүүлэлттэй харьцуулж байх болно. 
 
Үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах, нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс ОТ нь 
малчдыг дэмжих үйл ажиллагааны арга барилаа өөрчилж байна. 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 10 
өрх болон 2011 онд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн нөхөн олговрын гэрээг хаасны дараа ӨАДТ-нд 
хамрагдсан өрхүүд болон Ханбогд сумын малчдад дэмжлэг үзүүлэхэд төвлөрөн ажиллана. Нүүлгэн 
шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн бөгөөд амьжиргаа нь сэргэж чадаагүй өрхүүдтэй 
ӨАДТ-ний дагуу нэг бүрчлэн ажиллана. ОТ-н үйл ажиллагааны улмаас үүсэж буй нарийн 
тодорхойлох, хэмжих боломжгүй нөлөөлөл, автомашины хөдөлгөөн, тоосжилтоос үүдэлтэй бэлчээр 
хуваагдлын хуримтлагдсан нөлөөлөл, малын тоо толгой нэмэгдсэн, бэлчээрлэлтийн хэв маяг 
өөрчлөгдсөн болон болзошгүй бусад нөлөөллийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр нийт малчдад 
чиглэсэн тусламж дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн үзүүлсээр байх болно. Энэ нь шударга, тэгш байдлыг 
хангах үүднээс 10 гаруй жилийн турш Ханбогд сумын нийт малчдад дэмжлэг туслалцаа үзүүлсээр 
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ирсэнтэй нийцэж байгаа юм. Мөн цаашдаа нийтийг хамарсан дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрт анхаарлаа 
хандуулах нь Ханбогд сумын "нөхөн олговор авсан", "нөхөн олговор аваагүй" өрхүүдийг 
ялгаварлахгүй байхад тустай юм. Товчоор хэлбэл ОТ компани олон нийттэй харилцах харилцаагаа 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд заасны дагуу ТНӨХ-тэй шууд хэлэлцээр хийх замаар хэрэгжүүлэх нь 
улам бүр нэмэгдсээр байна.  
 
ОУСК-ийн ГС5-ийн техникийн шаардлагуудаас гадна орон нутгийн засаглал, нийгмийн асуудлууд нь 
Ханбогд сумын малчидтай ажиллах хамтын ажиллагааны өнгө төрхийг тодорхойлно. Энэ утгаараа 
2013 оны эхээр ОТ-н нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга барил хангалтгүй байсан гэж ОУСК-ийн Хууль 
дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх омбудсмены газар (ЭЗХЗОГ)-т албан ёсны 2 гомдол гаргасныг 2018 
оны 11-р сард буцаан авсан. Эдгээр гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд ОТ компани ЭЗХЗОГ болон 
малчдын төлөөлөгчидтэй хамтран ажиллаж, малчин өрх, бэлчээрийн нөхцөл байдалд хөндлөнгийн  
судалгаа хийлгэж, улмаар 2015 онд ГТЗ-ийг байгуулсан нь эдүгээ малчидтай харилцах бүхий л 
харилцаа, тэр дундаа ӨАДТ гэх мэтийн шинэ арга хэмжээнд хяналт тавин ажиллаж байна.  
 
Ханбогд сумын нийгэм, эдийн засгийн хурдацтай хөгжил нь ОТ-н цаашид хэрэгжүүлэх орон нутгийн  
төсөл, хөтөлбөрүүд болон НШҮАТ-ний үр дүнд ихээхэн чухал хүчин зүйл болно. Монгол орны бусад 
хэсгийн нэгэн адил Ханбогд сумын малчид сумын төв рүү шилжих хөдөлгөөнд орж, хүн амын 
үзүүлэлтүүд сүүлийн арван жилд эрс өөрчлөгдөж байна. Ханбогд сумын бүртгэлтэй хүн ам 2009 онд 
3,041 хүн байснаа 2017 онд 6.978 болж өссөн бол хөдөөгийн малчин өрхөд харьяалагдах хүн амын 
эзлэх хувь 57% байснаа 20% болж буурчээ. Сүүлийн арван жилд хөдөөгийн малчин өрхийн тоо буурч 
байгаа хэдий ч сумын төвд байнга суурин амьдарч малаа хөлсний малчдаар маллуулдаг өрхийн тоо 
тэр хэрээр өсөж байна. Сумын өнцөг булан бүрд хэдхэн цагт эсвэл түүнээс ч бага хугацаанд очих 
тээврийн хэрэгслийн хүрэлцээ, замын нөхцөл сайжирч байгаа тул олон өрх сумын төвд болон хөдөөд 
аль алинд нь оршин суух сууцтай болсон байна. Ингэснээр хүүхдүүдээ дотуур байранд 
суулгалгүйгээр сургуульд явуулах, Ханбогд сумын эмнэлэг, шүдний эмнэлэг, төвлөрсөн ус хангамж, 
бусад үйлчилгээнд хамрагдах, хүнсний бүтээгдэхүүн, бусад бараа бүтээгдэхүүнийг өдөр тутамдаа 
худалдан авах чадвар сайжирч байна. 
 
ОТ-н үйл ажиллагаа, тэр дундаа нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн улмаас Ханбогд 
сумын хэмжээнд бэлчээр доройтоход хүрсэн гэж яригддаг. ГТЗ-тэй хамтарсан, өргөн цар хүрээтэй, 
эрчимтэй, хараат бус судалгаагаар ОТ-н үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нөлөөллийг улирлын болон 
олон жилийн цаг агаарын өөрчлөлт, бэлчээрийн даац хэтрэлт зэрэг бусад нөлөөллөөс ялгаж салган 
тооцоолох боломжгүй байна. Харин өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд Ханбогд сумын нийт малын 
тоо 90%-иар буюу 2010 онд 91,000 байснаа 2017 онд 173,000 болж өссөнийг тооцоолж болох юм. 
Ханбогд сумын бэлчээрт уурхай бий болохын өмнөхөөс илүү олон тооны мал бэлчих болсон нь ОТ-
н үйл ажиллагаанаас болж бэлчээр доройтож, мал аж ахуйд муугаар нөлөөлж байгаа биш гэдгийг 
нотлон харуулж байна. Малын тоо толгойн өсөлт цаашид саарах төлөвгүй байна. Иймд бэлчээрийн 
даац хэтрэх аюул тулгараад байгааг харгалзан ОТ компани малчдад мал сүргийнхээ чанарыг 
сайжруулах, амьжиргаагаа дордуулалгүйгээр мал сүргийнхээ тоо толгойг тогтворжуулахад нь туслах 
зорилготой тогтвортой мал аж ахуйн санаачилгыг дэмжин ажиллаж байна. 2018 онд орсон их 
хэмжээний хур тунадас бэлчээрийг нөхөн сэргээж, бага гүний уст давхаргуудыг3 тэжээсэн нь эерэг 
болон сөрөг нөлөөтэй байх талтай. Бэлчээр сэргэснээр малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх шинэ 
санаачилгуудыг хэрэгжүүлэд тохиромжтой орчин бий болохын зэрэгцээ зарим малчид бэлчээрийн 
даацыг хэтрүүлж болзошгүй.  
 
ОТ компани Ханбогд сумын ард иргэдтэй харилцахдаа нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд л төвлөрөн анхаардаг байсан өмнөх арга барилаа өөрчилж буй тул 
Ханбогд сумын нийгэм эдийн засгийн болон мал сүргийн нөхцөл байдал хурдацтай хувьсан 
өөрчлөгдөж байгааг таньж мэдэх нь чухал болж байна. Тухайлбал ОТ-н нөлөөлөлд өртсөн Ханбогд 
сумын иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авах зорилгоор Гомдол, санал, хүсэлт хүлээн авах журам 

                                                      
3 2018 оны сүүлээр гадаргын ус, бага гүний уст давхаргууд, бэлчээрийн нөхцөл байдлыг Ханбогд сумын 

малчид ‘олон жилийн туршид үзэгдээгүй сайхан байна’ хэмээн тодорхойлсон ба ОТ-оос ус хангамж авч байсан 
өрхүүдийн зарим худаг сэргэсэн байна. 

http://otfdms/DocServeContent?docId=OT-Gene-0000087&format=pdf
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гаргасан нь зарим тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн асуудлуудыг хянан 
шийдвэрлэх суурь болсон юм. Эдийн засгийн нөлөөлөлтэй холбоотой гомдлыг туйлбартай 
шийдвэрлэж ирсэн бөгөөд хамгийн сүүлийнхийг нь 2019 онд ГТЗ-ийн процессоор шийдвэрлэнэ.  
 
Ойрын ирээдүйд хүлээгдэж буй цорын ганц нүүлгэн шилжүүлэлт нь ОТ-н уурхайг "Нүүрсний зам"-тай 
холбох замын ойролцоо нутаглаж буй өрхийг хамарна. Эдгээр өрхүүдэд болон ирээдүйд гарч 
болзошгүй нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн асуудалд НШҮАТ-нд тусгасан 
зарчмуудыг баримтлах ба өмнө баримталж байсан, дээр дэлгэрэнгүй тайлбарласан зарчимтай адил 
байна. 
 
ОТ компани янз бүрийн шалтгаанаар бусадтай хөл нийлүүлэн хөгжих боломж, чадвар муутай эмзэг 
бүлгийн хүмүүст туслах үүрэг хүлээдэг. Ялангуяа ӨАДТ-нд хамрагдсан4 нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн 
засгийн нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн эмзэг бүлгийн хүмүүсийг дэмжих үүрэг хүлээдэг. ОТ компани 
ӨАДТ-нд хамрагдсан малчидтай ажиллахаас гадна Ханбогд сумын тэгш бус байдлын түвшинг 
багасгаж нийгмийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд сумын захиргаанд дэмжлэг үзүүлж байх 
болно. Эдгээр хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээний асуудлыг ОТ-н нийгмийн менежментийн 
төлөвлөгөөнүүдэд тодорхой тусгасан бөгөөд ОТ-Өмнөговь аймгийн Хамтын ажиллагааны гэрээний 
(http://www.goviinoyu.mn/eng/) хүрээд байгуулагдсан Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС)-ийн үйл 
ажиллагаанд тусгалаа олж байдаг. 

2 ТАНИЛЦУУЛГА 

Тойм 

“Oюу толгой” ХХК (ОТ) нь Монгол Улсын Өмнөговь аймагт Оюу толгойн зэс-алтны ил уурхайн 
олборлолт, боловсруулах үйлдвэр, холбогдох дэд бүтцийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Одоо байгуулж 
буй далд уурхай ашиглалтад орсноор 2022 оноос эхлэн үйлдвэрлэлийн хэмжээ ихээхэн нэмэгдэх ч 
одоо байгаа уурхайн талбай нэмэгдэхгүй. Уурхайн талбайд цахилгаан станц байгуулах ажил 
судалгааны эцсийн шатандаа байгаа бөгөөд 2019 онд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжтой 
(нарийвчилсан зураг төсөл, зөвшөөрлийн хувилбаруудыг эцэслэн тохироогүй байгаа). 
 
ОТ-н олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаа (далд уурхайн бүтээн байгуулалт, төлөвлөгдсөн 
цахилгаан станцыг оролцуулан) нь Уурхайн лицензийн талбай (УЛТ) - ТТ 6709A дотор байрлана. 
Энэхүү УЛТ нь ойролцоогоор 8,625 га газрыг хамрах бөгөөд өргөргийн 43°00'45"N, уртрагийн 
106°51'15"E цэг дээр төвтэй. УЛТ нь Улаанбаатар хотоос урагш 550 км, БНХАУ болон Монгол Улсын 
хилээс хойш 80 км-т (Зураг 1) Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байрладаг. УЛТ-аас гадуур 
байрладаг нэмэлт дэд бүтцүүд нь Гүний хоолойн ус дамжуулах хоолой, цооногийн талбай, ОТ-
Гашуун сухайт чиглэлийн баяжмал тээврийн зам (OT-ГС зам), цахилгаан дамжуулах хэд хэдэн 
шугам, Ханбумбат нисэх онгоцны буудал, Ханбогд сумын төвөөс ОТ хүрэх зам, Таван толгой - 
Гашуун сухайтын нүүрсний тээвэрлэлтийн замыг хамарна. 
 
Айвенхоу Майнз Лимитэд (одоо Туркойз Хилл Ресурс) болон Рио Тинто Интернэшнл Холдингс 
Лимитед компани Монгол Улсын Засгийн газартай (МУЗГ) Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ)-нд 2009 
оны 10-р сард гарын үсэг зурсан.  ХөОГ-гээр төслийг хэрэгжүүлэх санхүү, хууль эрх зүйн орчныг 
тодорхойлсон бөгөөд нөхцөлийг тухайн үед харилцан тохиролцвол МУЗГ 30 жилийн дараа тус төсөл 
дахь өөрийн өмчийн эзэмшлээ дахин 16% нэмэгдүүлж болох нөхцөлтэйгөөр 34% эзэмшиж буй юм. 
 
2003 онд ОТ-н нөөцийг нарийвчлан үнэлэх шаардлагатай болсноор 10 малчин өрхийг5 УЛТ болон 
түүний эргэн тойрны 10 км-ийн хязгаарлалтын бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай болсон. 
Улмаар эдгээр 10 өрх тус бүртэй гэрээ байгуулж, өрхийн тэргүүн, Ханбогд сумын Засаг дарга, 

                                                      
4 Үр дүнгийн үнэлгээнд эмзэг бүлгийн өрхийг тогтоохдоо ОУСК-ийн шалгуурыг баримталсан бөгөөд өмнө нь 

ашиглаж байсан Засгийн газрын бүртгэлийн шалгуурыг ашиглаагүй болно. 

5 16 өрхийг хамарна – үүнээс хэд хэдэн өрх нь нийлмэл гэр бүлээс бүрдэнэ.  
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Айвенхоу Майнз Лимитед компанийн гүйцэтгэх захирал нар гарын үсэг зурав. Эдгээр 10 малчин 
өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох нөхцөл, хэрэгжилт, удирдлагын асуудлыг 
тодорхойлсон гол баримт бичиг нь 2004 оны 9-р сард байгуулсан Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх гэрээ 
юм. 
 
2011 оноос уурхай, боловсруулах үйлдвэр, дагалдах дэд бүтцийг барьж байгуулж эхэлснээр 89 
малчин өрхийг биет байдлаар нүүн шилжээгүй ч, эдийн засгийн хувьд нөлөөлөлд өртсөн гэж үзсэн. 
Нөлөөлөлд өртсөн 89 малчин өрхтэй дагалдах дэд бүтцийг барьж байгуулахтай холбоотой эдийн 
засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын нөхцөлийг тохиролцож, нөлөөлөлд өртсөн өрх бүрийн тэргүүн, 
Ханбогд сумын Засаг дарга, Oюу толгойн Орон нутгийн ерөнхий менежер нар Нөхөн олговрын гэрээ 
(НОГ)-нд гарын үсэг зурсан. Хэд хэдэн өрх Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх гэрээ, эдийн засгийн нөхөн 
олговрын гэрээнд аль алинд нь оролцсон. 

Уурхайн үйл ажиллагаа, холбогдох байгууламжийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн нэгдсэн 
үнэлгээ (БОННҮ) 2013 онд хийгдэж дууссан. 2011 онд хийгдсэн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө (НШҮАТ) нь БОННҮ-ний менежментийн төлөвлөгөөнүүдийн нэг хэсэг байсан бөгөөд 
2013, 2015 онуудад шинэчлэгдсэн. 2004 оны малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын аудитыг 20146 онд 
хийж дуусгасан бөгөөд 2011 оны эдийн засгийн нөхөн олговрын үр дүнгийн үнэлгээг 2018 оны 5-сард7 
хийж дуусгасан (хураангуйг 1-р хүснэгтээс харна уу). 
 
Энэхүү (2018 оны) НШҮАТ нь 2004 онд УЛТ, хязгаарлалтын бүсээс нүүлгэн шилжүүлсэн 10 өрх, 2011-
2013 онд уурхайн дагалдах дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын улмаас эдийн засгийн нөлөөлөлд 
өртсөн 89 өрхийн8  одоогийн байдлыг тайлбарласан. Мөн 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт, 2011 оны 
эдийн засгийн нөлөөллийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээг 2015 оноос хойш хэрхэн хийж ирсэн, ямар 
хариу арга хэмжээ авч байгаа, мөн нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн үлдэгдэл 
нөлөөллийг цаашид тогтвортой байдлаар хэрхэн зохицуулах удирдамж болно. 
 

1-р хүснэгт: Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөлтэй холбоотой баримт бичгүүд 

Төлөвлөгөө/Баримт бичгийн нэр, 
огноо 

Агуулга 

Oюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 2011 

2004 онд УЛТ, хязгаарлалтын бүсээс нүүлгэн шилжүүлсэн 
10 өрх болон Oюу толгойн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын улмаас нөлөөлөлд өртсөн 89 өрхтэй 
холбоотой бүхий л ажлыг цогц байдлаар эмхэтгэсэн. 

Oюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 2013 

Зээлдүүлэгчийн БОННҮ-ний баримт бичиг болон Үйл 
ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөний (ҮАУТ) хүрээнд 
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт болон 2011 оны эдийн 
засгийн нөлөөллийн асуудлыг тусгасан НШҮАТ-ний 2011 
оны шинэчилсэн хувилбар. 

Oюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөнд хийсэн 
хөндлөнгийн аудит, 2014 

2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 10 өрхийн дунд хийсэн 
хөндлөнгийн аудит бөгөөд уг аудитаар малчин өрхүүд 
гэрээнд тусгагдсан тусламжийг бүрэн хүлээн авсан бөгөөд 
малчин өрхийн оюутан хүүхдүүдэд олгох тусламж Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн гэрээнд заасан хугацаагаар үргэлжилнэ 
гэсэн дүгнэлт гаргасан.   

Oюу толгой Нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 2015 

2013 оны НШҮАТ-ний шинэчилсэн хувилбар бөгөөд Гэрээг 
дүгнэсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг тусгаж, 2015-

                                                      
6 2004 оны Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хөндлөнгийн аудит. 

7 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, Интерсошиал ХХК, 2018 он.  

8 Зарим өрхийн гишүүд гэр бүл зохиож тусдаа гарсан тул хүн ам зүйн хэвийн нөлөөгөөр одоо 92 өрх болсон. 
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2018 онуудад эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн 
олговортой холбоотойгоор ямар үйл ажиллагаа явуулахыг 
тайлбарласан.  

Oюу толгой Нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн 
үнэлгээ, 2018 

НШҮАТ-тэй холбоотойгоор 2010-2011 онд хийгдсэн 
өрхийн судалгаатай ижил төстэй хэмжигдэхүүн ашиглан 
хийсэн үр дүнгийн үнэлгээ бөгөөд үнэлгээний үр дүнд дүн 
шинжилгээ хийж, зөвлөмж өгсөн. 

Oюу толгой Нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 2018 

Энэхүү баримт бичиг буюу 2015 оны НШҮАТ-ний 
шинэчилсэн хувилбар бөгөөд Үр дүнгийн үнэлгээний 
дүгнэлтийг тусгаж, нөхөн олговрын гэрээг хаах болон 2018 
оны байдлаар амьжиргаа нь сэргээгүй байгаа өрхүүдэд 
зориулсан өрх гэрийг дэмжих тусгай төлөвлөгөө, ирээдүйд 
хийгдэх нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн 
нөхөн олговрын үндсэн зарчмуудыг багтаасан. 

 
НШҮАТ-ний зорилго 

НШҮАТ нь дараах зорилго, удирдамжтай байна:  
 

 ОТ-н бүтээн байгуулалтын үндсэн үе шат дууссантай холбоотойгоор газар эзэмшил, нүүлгэн 
шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөлтэй холбоотой стандартуудыг хянах, шинэчлэн 
боловсруулах;  

 ОТ-н биет нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөхөн олговрын хөтөлбөрийн үр дүнг анх 
хэрэгжүүлж эхэлснээс нь хойш 14 жил, 7 жилийн дараа тус тус тодорхойлох;  

 Нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд хэрэгжүүлж буй 
хяналт шинжилгээний ажлыг тодорхойлох; 

 Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн дараа нөхцөл байдалд амжилттай дасан 
зохицсон малчин өрхүүдийн Нөхөн олговрын гэрээг хаах асуудлыг тодорхойлох;  

 Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн дараа нөхцөл байдалд амжилттай дасан 
зохицсон малчин өрхүүдэд үзүүлэх тусламж дэмжлэгийг тодорхойлох 

 Цаашид нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гарсан тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэж байх талаар авч 
үзэх; 

 Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөлтэй холбогдуулан нутгийн ард иргэдтэй харилцах, 
тайлагнах журмыг тодорхойлох;  

 Энэхүү НШҮАТ-г хэрэгжүүлэх ОТ-н ажилтнуудад заавар удирдамж өгөх.  

Цар хүрээ 

ОТ компани энэхүү НШҮАТ-г 2018 оны 8, 9-р саруудад боловсруулсан бөгөөд 2011, 2013, 2015 оны 
НШҮАТ-үүдтэй уялдсан болно (1-р хүснэгт). Энэхүү НШҮАТ-нь ОТ-н нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн 
засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын хөтөлбөрийг хаах буюу өөр хөтөлбөрт шилжүүлсэн тул энэхүү 
НШҮАТ-ний хэмжээ ихээхэн багассан болно. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2010, 2013, 2015 онуудын 
НШҮАТ болон бусад баримт бичгүүд (I хавсралт - Ном зүй)-ээс харна уу. Нэмж газар эзэмших 
шаардлага гарахгүй тул ОТ-н одоогийн үйл ажиллагаа болон далд уурхайн өргөтгөлийн төсөл нь 
НШҮАТ-тэй холбоогүй. ОТ-оос Таван толгой - Гашуун сухайтын нүүрсний зам (ТТ-ГШ зам)-тай 
холбогдох “Холбогч зам”-ын дагуу байрлах хоёр өрх 2019 оны барилга угсралтын улиралд түр 
хугацааны, бага зэргийн сөрөг нөлөөлөлд өртөх тул нөхөн олговрыг тухайн өрхтэй тусгайлан хийсэн 
нөхөн олговрын гэрээний дагуу зохицуулна. Эдгээр өрхүүдэд болон ирээдүйд гарч болзошгүй 
нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн асуудалд НШҮАТ-нд тусгасан зарчмуудыг 
баримтлах ба өмнө баримталж байсан, дээр дэлгэрэнгүй тайлбарласан зарчимтай адил байна. 

http://otfdms/DocServeContent?docId=OT-Gene-0000087&format=pdf


ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 

2013-09-13 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0006 

Хувилбар: 

3.0 

 

Хуудас 11 нийт 93 
ХЭВЛЭМЭЛ ХУВЬД ХЯНАЛТ ТАВИХ БОЛОМЖГҮЙ ТУЛ ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХУВИЛБАРЫГ  

ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2019-04-08  

Үйл ажиллагааны тодорхойлолт 

ОТ-н одоогийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилгоор газрын гадарга дээр барьж байгуулсан бүтээн 
байгуулалтын талаарх мэдээллийг НШҮАТ-ний өмнөх хувилбаруудад тусгасан болно. Далд уурхайн 
бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор дэд бүтэц байгуулах, газар хөндөх томоохон үйл ажиллагаа 
явагдахгүй. 2022 оноос үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэхтэй холбоотойгоор өсөн нэмэгдэх замын 
хөдөлгөөний нөлөөллийг 2011 оны эдийн засгийн нөхөн олговрын төлөвлөгөөнд тусгасан болно. 
Одоогийн уурхайн төлөвлөгөө нь цаашид ойролцоогоор 27 жил, нөөц баялгийн урьдчилсан 
таамаглалаар 75 жил үргэлжилнэ. Оюутолгойн хүдрийн биет ихээхэн нөөцийг агуулж буй бөгөөд 27 
жил гэдэг нь ТЭЗҮ-ийн үндэслэлийн түвшинд одоогоор олж тогтоогоод буй нөөцийг ашиглах хугацаа 
юм. Уурхай үүнээс илүү хугацаагаар ашиглагдах бөгөөд 75 жилээс илүү хугацаагаар ашиглагдахаар 
байна. 

Үйл ажиллагааны байршил 

1-р зураг. ОТ уурхайн байршлыг бүс нутгийн дэд бүтэц, засаг захиргааны нэгжийн хамтаар харуулав. 
 

1-р зураг: OT уурхай, дагалдах дэд бүтцийн байршил  

 
 

3 ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ИНСТИТУЦИЙН ХҮРЭЭ 
 
Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн талаарх хууль эрх зүйн тогтолцооны дэлгэрэнгүй 
тайлбарыг 2015 оны НШҮАТ-нд тусгасан.  

4 СУУРЬ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Мэдээллийн эх сурвалж 

ОТ компани өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд өөрийн нөлөөллийн бүсэд нарийвчилсан судалгаа 
хийж гүйцэтгэсэн ба өргөн хүрээг хамарсан хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн. Уг ажлын зорилго нь ОТ-н эргэн 
тойрны бүс нутгийн нийгмийн байдал, мөн газар эзэмшил болон холбогдох үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн нийгмийн байдлыг тодорхойлох, хяналт шинжилгээ хийхэд оршино. 
2015 - 2018 онд хийсэн судалгаа болон мэдээллийн бусад эх сурвалжийг I хавсралтад харуулав.  
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Засаг захиргаа, хүн ам зүйн гол онцлог  

ОТ-н уурхай, дагалдах дэд бүтэц, орон нутгийн нийгмийн үзүүлэлтийг 2015 оны НШҮАТ-ний 
шинэчилсэн хувилбарт дэлгэрэнгүй тайлбарласан9. 2007 - 2017 онд Ханбогд сумын бүртгэлтэй хүн 
амын тоо 2,974 байснаа 6,978 болж өссөн ба өөрсдийгөө малчин хэмээн бүртгүүлсэн хүн амын эзлэх 
хувь 57% байснаа 20% болж буурсан байна (2-р хүснэгт). 2010 - 2011 онд хүн амын тоо жилд 12%-
иар огцом өссөн нь ОТ-н ил уурхайн бүтээн байгуулалтын оргил үетэй давхцаж байгаа ба 2016 - 2017 
онд мөн адил хэмжээгээр өссөн нь (ялангуяа эрэгтэйчүүд) бодит оршин суугчид биш зөвхөн 
бүртгэлтэй хүн амын тоо юм. 2016 - 2017 онд нэг өрхөд ногдох ам бүлийн тоо өссөн нь зөвхөн 
тооцооны үр дүн бөгөөд бид нөхцөл байдлыг нарийн ажиглаж байна. 2017 онд 1,411 хүн хөдөөгийн 
малчид хэмээн бүртгэгдсэн бол 5,567 хүн сумын төвийн оршин суугчдаар бүртгүүлсэн байна. Сумын 
нийт хүн амын 20% нь нүүдлийн малчид гэж бүртгүүлсэн бол мөн адил тооны хүмүүс малтай хэдий 
ч суурин байдлаар сумын төвд байнга оршин суудаг гэжээ.  
 

2-р хүснэгт: Ханбогд сумын хүн ам зүйн хандлага: 2007 - 2017. 

Гол үзүүлэлтүүд 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Хүн амын тоо 2,974 3,041 3,156 3,522 3,948 4,300 4,712 5,057 5,344 6,387 6,978 

Хүн амын өсөлт 
- 2.3% 3.8% 

11.6
% 

12% 8.9% 9.5% 7.3% 5.7% 12% 11% 

Эрэгтэй 1,441 1,474 1,562 1,753 1,988 2,162 2,373 2,538 2,740 3,513 3,851 

Эмэгтэй 1,533 1,567 1,594 1,769 1,960 2,138 2,339 2,519 2,604 2,874 3,127 

Хүйсийн харьцаа 
(эрэгтэй / эмэгтэй) 

0.94 0.94 0.98 0.99 1.01 1.01 1.01 1.01 1.05 1.22 1.23 

Өрх 839 918 985 1,112 1,330 1,450 1,590 1,639 1,668 1,768 1,834 

Малчин өрх - - 1,793 2,067 1,675 1,408 1,395 1,359 1,064 1,314 1,411 

Малчдын эзлэх 
хувь 

- - 57% 59% 42% 33% 30% 27% 20% 20.5% 20% 

Сумын төвийн 
оршин суугчид 

- - 1,363 1,455 2,273 2,892 3,317 3.698 4,280 4,947 5,567 

Өрхийн ам бүлийн 
тоо   

3.5 3.3 3.3 3.2 3 3 3.1 3.2 3.2 3.6 3.8 

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн Статистикийн Хэлтэс, 2018  

 
Үнэндээ албан ёсны статистик (хэрхэн цуглуулж, баталгаажуулснаас үл хамааран) мэдээ бодит 
байдлыг бүрэн дүүрэн харуулж чаддаггүй. Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд хийсэн нийгэм-эдийн 
засгийн судалгаа болон малчидтай хийсэн зөвлөлдөөнөөс харахад Ханбогд сумын малчдын 
амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн. Сумын иргэдтэй хийсэн ярилцлага10 болон гэрт нь очиж 
уулзсанаас харахад, ялангуяа залуучууд, “хотын” үйлчилгээ авахыг илүүд үзэж байна. Тээврийн 
хэрэгслийн тоо олширч , Ханбогд сумын алслагдсан өнцөг булан бүрд хэдхэн цагийн дотор зорчих 
боломжтой болсноор ихэнх өрхүүд сумын төвд оршин суух байртай ба хөдөө өөрсдийн гэсэн гэртэй 
болж байна. Өрхийн насанд хүрсэн нэг буюу хэд хэдэн гишүүн (ихэнхдээ эхчүүд болон хамаатнууд) 
хүүхдүүдийн хамт сумын төвд гэрт эсвэл 1-2 өрөө энгийн тоосгон байшинд амьдарч байхад насанд 
хүрсэн бусад гишүүд нь хөдөөд малаа хариулж үлддэг байна. Хоёр гэрийн хооронд ойр ойрхон, 
ихэвчлэн өдөр тутам явна. Ингэснээр хүүхдүүдээ дотуур байранд суулгалгүйгээр сургуульд явуулах, 
шүдний болон бусад эмнэлгийн үйлчилгээ, төвлөрсөн ус хангамжийн үйлчилгээ, өдөр тутмын 

                                                      
9 Оюу mолгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, Интерсошиал ХХК, 2018 

10 Ярилцлагуудыг “2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнгийн аудит”, “Ханбогд сумын хүн ам, орон сууцны 
тооллого”, “Зах зээлийн хурдавчилсан үнэлгээ”, “ОТ-н НШҮАТ-ний жил тутмын хяналт шинжилгээ”, “2016 
оны ЖэйЭсЭл-ийн Олон талт судалгаа”, “2018 оны Интерсошиалын НШҮАТ-ний үр дүнгийн үнэлгээ”-ээс 
авсан. 
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хэрэглээ болсон хоол хүнс, ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг өдөр тутамдаа худалдан авах 
зэрэг нэлээд ахиц гарсан. Нэлээд олон тооны ‘суурин малчид’ сумын төвд байнгын оршин суудаг 
хэдий ч хөлсний малчдаар малаа маллуулдаг байна. ‘Хөлсний’ малчид нь ихэнхдээ эдийн засгийн 
боломж муутай өөр аймгуудаас ирдэг ба Ханбогд суманд бүртгэлгүй. Эдгээр үзэгдэл албан ёсны тоо 
баримтад хэрхэн тусгалаа олж байгаа талаар тодорхой хэлэх боломжгүй.  
 
Монгол орны бусад хэсгийн нэгэн адил Ханбогд сумын малчид сумын төв рүү шилжих хөдөлгөөнд 
орж байгаа ба үүнд нөлөөлж буй гол хүчин зүйлс нь:  

• бэлчээр улам бүр доройтож байгаа; 

• ‘хөдөөд’ амьдрах нөхцөл хатуу ширүүн; 

• гэр бүлээ, ялангуяа хүүхдүүдээ нийгмийн үйлчилгээгээр хангах;  

• уламжлалт мал аж ахуйгаас цалинтай ажил уруу шилжих;   

• малын гаралтай түүхий эдийн зах зээл ерөнхийдөө муу гэх мэт орно. 

 
Энэ нь ОТ болон түүний гэрээт компаниуд, мөн бусад аж ахуйн нэгжүүд байгуулагдаж, түүнийг дагаад 
малчид болон бусад шилжин суурьшигчид ажил эрэлхийлж ирэх болсонтой холбоотой. Ханбогд 
суманд шилжин ирж буй хүмүүс (Монгол Улсын бусад нэгжийн нэгэн адил) сумын захиргаанд 
бүртгүүлэх шаардлагатай. 2016 онд шилжин ирэгсдийн тоо эрс өссөн (12% хүртэлх) бөгөөд энэ нь 
ОТ-н орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн давуу талыг ашиглах сонирхолтой хүмүүс суманд 
бүртгэлтэй болсон нь ихээр нөлөөлсөн ба тэдний дийлэнх нь оршин суугаагүй байна11.  
 
2017 онд Ханбогд суманд бүртгэлтэй иргэдийн, тэр дундаа эрэгтэйчүүдийн тоо өсөж, албан ёсны 
бүртгэлээр эрэгтэйчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдийнхээс 700 гаруйгаар илүү болсон нь анхаарал татаж 
байна. Энэхүү НШҮАТ-ний хамрах хүрээнд багтахгүй хэдий ч, ОТ компани Шилжин суурьшилтын 
төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд энэхүү өсөлтөд хяналт тавьж байдаг. Хэрэв энэхүү шилжин суурьшлын 
өсөлт бодитой байгаа нь тогтоогдвол нийгмийн дэд бүтцийн үйлчилгээ болон засаг захиргааны нөөц 
бололцоо тогтвортой байх дээд хязгаарт хүрсэн байна гэж үзнэ. Нөгөөтэйгүүр, хэрэв энэхүү өсөлт нь 
хуурамч бүртгэлээс үүдэлтэй бол урт хугацаандаа засаг захиргааны нөөцийн хуваарилалт, 
үйлчилгээний түвшинд гажуудал үүсэхээс сэргийлэхийн тулд засаг захиргааны бүртгэл хөтлөлтийг 
өөрчлөх шаардлагатай.  
 
2011 онд Ханбогдын малчдын өрхийн гуравны нэг хүрэхгүй хувь нь ОТ-н үйл ажиллагааны шууд 
нөлөөгөөр биет нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн аль нэгэнд өртсөн байв. Эдгээр 
өрхийн зарим нь хэд хэдэн малчин өрхөөс бүрдсэн байдаг. 2004 болон 2011 онд судалгаа хийсэн 
101 өрхийн ихэнхэд нь эхнэр, нөхөр нь хоёулаа байсан бол 2014 онд гурван өрхийг ганц бие эрэгтэй, 
харин найман өрхийг ганц бие эмэгтэй толгойлж байсан нь 2017 онд мөн адил байв. Ганц бие 
эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь ахмад насны хүмүүс бөгөөд ихэнхдээ өөр өрхүүдтэй хамт амьдардаг бол 
ганц бие эрэгтэйчүүд нь ихэвчлэн залуучууд бөгөөд ихэнхдээ ганцаараа амьдардаг байна12.  

Малчдын газар ашиглалт ба ажил эрхлэлт  

Oюу толгойн бүтээн байгуулалт, барилга угсралтын үед Ханбогд сумын малчдын газар ашиглалт 
ямар байсныг 2011 оны НШҮАТ-д нарийвчлан тодорхойлсон. Түүнээс хойш малчдын газар ашиглалт 
яаж өөрчлөгдсөнийг 2015 оны НШҮАТ-ний шинэчилсэн хувилбарт тайлбарласан болно13.  
 

                                                      
11 Оюу толгой төслийн шилжин суурьшилтын менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэхэд зориулж Ханбогд сумын 

төвийн нийгэм-газарзүйн өөрчлөлтийг харуулсан газарзүйн мэдээллийн системийн суурь өгөгдөлд хийсэн дүн 
шижилгээ, 2017. 

12 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний шинэчилсэн хувилбар, 2015 он. 

13 Мөн тэнд 
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Малчид ихэвчлэн баг дотроо 3-35 км-ийн зайтай газарт улирлын чанартайгаар болон өдөр тутамдаа 
малаа бэлчээж нүүдэллэсээр байна. 2017 оны Үр дүнгийн үнэлгээнд хамрагдсан, мал аж ахуй 
эрхэлдэг 83 өрхийн 44 нь (53%) өөрсдөө малаа малладаг, 29 нь (35%) хөлсний малчин хөлсөлдөг, 
арав нь (12%) хамаатан садандаа найддаг, харин 9 нь мал аж ахуй эрхлэхээ больсон гэжээ14. 
Нүүлгэн шилжүүлсэн айлуудын олонх нь байнгын оршин суух тоосгон байшин болон уламжлалт 
гэртэй. Мөн олонх нь Ханбогд суманд сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөтэй. 2011 оны 
амьжиргааны нөхцөлтэй харьцуулбал 2017 оны Үр дүнгийн үнэлгээний үеэр ярилцлагад хамрагдсан 
92 өрхийн 40 нь (43%) Ханбогд сумын төвд, 45 нь (49%) өвөлжөөндөө, үлдсэн хэсэг нь ‘бусад’ 
(Улаанбаатар хотод орон сууцтай гэх мэт) газарт оршин суудаг хэмээжээ. 90 өрх дор хаяж нэг гэртэй 
бол 47 өрх (51%) байшинтай, 53 өрх (58%) хоёр өөр газарт байшин болон/эсвэл гэртэй гэж мэдэгдсэн 
байна.  

Малчдын эдийн засгийн үйл ажиллагаа ба орлого  

Сүүлийн арван жилд Ханбогд сумын амьжиргаа ОТ-н бүтээн байгуулалтыг дагаад мэдэгдэхүйц 
өөрчлөгдсөн. 2017 онд нийт өрхийн 34% нь мал аж ахуйгаар амьжиргаагаа голлон залгуулдаг гэж 
хариулсан бол 2007 онд энэ тоо 50% байсан байна (2-р зураг). Мал аж ахуй нийт өрхийн гуравны 
нэгийн орлогын гол эх үүсвэр хэвээр байгаа хэдий ч олон өрх дэлгүүр ажиллуулах, ОТ-д хөдөлмөр 
эрхлэх, эсвэл улирлын чанартай хөдөлмөр эрхлэх гэх мэт нэмэлт орлоготой байна. Ханбогд сумын 
1500 оршин суугч ОТ болон түүний гэрээт гүйцэтгэгчдэд хөдөлмөр эрхэлж байна.  

2-р зураг: Ханбогд сумын эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарууд, 2007 ба 2017 он  

 
Эх сурвалж: Oюу толгой төслийн Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, 2009 
болон Ханбогд сумын захиргаа, 2017 

 
НШҮАТ-нд хамрагдсан малчин өрхүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв маяг нь Ханбогд сумын бусад 
өрхүүдтэй адил ба 2011 оноос эхлээд мал маллагааны ажилд оролцох өрхийн гишүүдийн тоо 22%-
иар буурсан байна. (3-р хүснэгт). Ойролцоогоор 50% нь мал аж ахуйтай холбоогүй эдийн засгийн 
орлоготой ба зарим нь мал аж ахуйн болон мал аж ахуйн бус орлоготой хэмээн тайланд тусгасан 
байна15. 
 

                                                      
14 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, Интерсошиал, 2018. 

15 2017 оны эхээр хөдөлмөрийн гэрээ нь дууссан ‘Зам цэвэрлэгээний ажилчид’ үүнд хамрахгүй. 
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3-р хүснэгт: НШҮАТ-нд хамрагдсан малчдын 2011 ба 2017 оны эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны#  мэдээлэл  

Эдийн засгийн үйл ажиллагаа  
2011  

Хүний тоо 
2011 

% 
2017  

Хүний тоо 
2017 

% 

Мал аж ахуйн хөдөлмөр 
эрхэлдэг хүмүүс  

132 51% 103 50% 

Мал аж ахуйгаас бусад 
хөдөлмөр эрхлэлт/эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг хүмүүс  

45 18% 48 23% 

Ажилгүй* 79 31% 55  27% 

Хөдөлмөрийн насны 
хүмүүс 

256 100% 206 100% 

Эх сурвалж: 2011 оны Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчдын судалгаа ба 2018 оны НШҮАТ-ний үр 
дүнгийн үнэлгээ  

# 18-65 насны эдийн засгийн хувьд идэвхтэй хүмүүс (тэтгэвэрт гараагүй) 
* 18-65 насны өөрсдийгөө “ажилгүй” хэмээн мэдээлсэн хүмүүс. Үүнд гэрийн ажилтай хүмүүс болон 

насанд хүрсэн оюутнууд орно. 

Бэлчээрийн даац ба газрын доройтол  

ОТ-н дэмжлэгтэйгээр хийсэн бүс нутгийн газар ашиглалтын судалгаа нь Монгол Улсад газрын 
доройтлын шалтгааныг судалсан анхны судалгаануудын нэг юм. Уул уурхайн төслийн суурь 
судалгааны16 хүрээнд бэлчээрийн даацын тоон үнэлгээг хийсэн. Үүнд: Бэлчээрийн даац = 
(Бэлчээрийн талбай x Бэлчээрийн гарц)/ Нэг хонин толгойд ногдох хэрэгцээ гэсэн томьёог 
ашигласан. Говийн бэлчээрийн гарцыг жилд 470 кг/га гэж тогтоосон байдаг бол Монгол Улсын нийт 
нутаг дэвсгэрийн дунджаар бэлчээрийн гарц жилд 560 кг/га байдаг. 2008 оны суурь судалгаагаар (4-
р хүснэгтэд харуулснаар) Ханбогд сумын бэлчээрийн даац хэтрээгүй байсан байна17. Сүүлийн үеийн 
судалгаагаар18 Ханбогд сумын бэлчээрийн даац хэтэрч, бэлчээр хэт их талхлагдсан гэж үзэхээр 
болсон бөгөөд энэ нь жилээс жилд хур тунадас, бэлчээр (биомасс)-ийн гарц өөрчлөгдөж байгаатай 
холбоотойгоор газрын доройтолд хүргэж болзошгүй юм. Биомассын нягтрал жилээр болон улирлаар 
ихээхэн хэлбэлзэж (хур тунадасны хэлбэлзлээс хамааран) байгаа нь бэлчээрийн даацыг 
тодорхойлох маш том хүчин зүйл болж байна19.   

                                                      
16 Өмнөговь аймгийн Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа, 2008 он. 

17 ‘Даац хэтрэх’ гэдэг нь тодорхой бэлчээрт тэжээлийн нөөцөөс илүү олон тооны мал байхыг хэлнэ. 

Тодорхойлолтын эх сурвалж: Мал, бэлчээрийн тайлбар толь, Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан 
(ХААХОУС): http://www.ifad.org/lrkm/glossary.htm#o  

18 Хараат бус шинжээчдийн баг: 1-р үе шатны тайлан ОТ-н уурхайгаас анбогд сумын ус зүй ба амьжиргаанд 
үзүүлэх нөлөөлөл, 2015 он; 2-р үе шатны тайлан ОТ-н уурхайгаас Ханбогд сумын ус зүй ба амьжиргаанд 
үзүүлэх нөлөөлөл, 2016 он; ЖэйЭсЭл консалтинг компанийн Олон талт судалгааны багийн тайлан: Малчдын 
амьжиргаа болон орон нутгийн ус хангамжид үзүүлэх Оюу толгойн нөлөө, 2016 он; Оюу толгойн Нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, Интерсошиал, 2018 он. 

19 Малын тоо, биомассын нөөц,лон бэлчээрийн даацын харилцан хамаарлын дэлгэрэнгүйг Оюу толгойн 
Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, С хавсралт-аас үзнэ үү.  
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4-р хүснэгт: Ханбогд сумын бэлчээрийн даац 2007, 2010, 2017 онд  

Он Бэлчээр (га) 
Биомасс 
(тонн/га) 

Малын тоо (хонин 
толгойгоор*) 

Бэлчээр 
ашиглалтын 

тооцоо, %  

Тооцогдсон 
бэлчээрийн 

нөхцөл 

2007 1,496,737 13.7 180,600 18 
Даац 

хэтрээгүй 

2010 1,496,737 1.9 173,400 170 
1-2 дахин 

талхлагдсан  

2017 1,496,737 2.5 356,300 264 
2-3 дахин 

талхлагдсан 

Эх сурвалж: Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 

* Таван хошуу мал тус бүрийн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийг тооцсоны үндсэн дээр хонин толгойд шилжүүлэн тооцсон 

2007-2010 онд Ханбогд сумын нийт малын тоо харьцангуй багассан нь 2009-2010 оны хатуу өвөл, 
зудаас шалтгаалсан юм. Энэ зуднаар Монголын 44 сая малын ойролцоогоор 3% нь хорогдсон бол  
зарим аймгийн малчид мал сүргийнхээ 50-70%-ийг алдсан байна20.  

2007 оны судалгаагаар цаашид цаг агаар ‘хэвийн’ байвал Ханбогд сумын бэлчээрийн даац ‘сайн’ 
(оролцогчдын 58.2%) болон ‘дунд зэрэг’ (31.6%) байна гэжээ. Малчдын үзэж байгаагаар цаг агаарын 
нөхцөл байдал хэвийн байвал Ханбогд сумын бэлчээр орон нутгийн мал сүргийг бэлчээрлүүлэхэд 
хангалттай байсан. 2010 онд ОТ-н хийсэн өрхийн судалгаагаар малчид бэлчээрийн доройтол, 
эвдрэлд санаа зовох болсноо илэрхийлсний зэрэгцээ, үүний шалтгааныг тоосжилт, хүнд машин 
механизмын хөдөлгөөн, уул уурхайн үйл ажиллагаа, усны хомсдол, цаг агаарын тааламжгүй нөхцөл 
байдал зэрэгтэй хамаатуулжээ21. 2015 онд Хараат бус шинжээчдийн баг18, 2016 онд ЖэйЭсЭл-ийн 
Олон талт судалгааны багийн18 тайланд хур тунадас болон газрын доорх усны тэжээгдэл бага тул 
ус сайтай бэлчээр ховор байгааг тусгажээ.  
 
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл  

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дэлгэрэнгүйг НШҮАТ-ний 2015 оны шинэчилсэн хувилбарт22 тусгасан. 
Ханбогд сум голдуу ямаа, тэмээ, хоньтой (5-р хүснэгт). Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд малын тоо 
тогтвортой өсөж байна. Шинэ аравны эхээр малын тоо толгойн өсөлт нэмэгдсэн нь 2009-2010 оны 
зудад малаа алдсаны дараа малын тоо эргэж өссөнтэй холбоотой. Харин сүүлийн үед гарсан өсөлт 
нь зарим малчид тэмээ, ямаа зэрэг малаас ноос ноолуурыг нь авч бэлэн мөнгөөр борлуулахыг бодох 
болсонтой холбоотой (5-р хүснэгт). Эдгээр малын тоо толгой өсөх болсон нь тодорхой тооны малчин 
өрхийн бэл бэлчин өссөнтэй холбоотой.  
 
Ханбогд сумын малын тоо өссөн нь ОТ-н үйл ажиллагаа бэлчээрт ямар нөлөө үзүүлж байгаагаас үл 
хамааран сумын бэлчээр нутагт уурхай нээгдэхийн өмнөхөөс хамаагүй олон мал бэлчээрлэх 
болсныг үзүүлж байна. Энэ байдлаар явбал бэлчээрийн мал аж ахуй тогтвортой хөгжих боломжгүй. 
2016 - 2017 онд малын тоо толгойн өсөлт, ялангуяа ямаан сүргийн өсөлт буурах төлөвгүй байна. 
 
  

                                                      
20 2010 оны өвөл Монгол Улсад цагаан зуд болсон нь зун нь ган гачиг болж бэлчээрийн гарц муу, хадлан 

тэжээл хангалтгүй, өвөл нь маш их цас орж, салхи шуургатай, хүйтэн байсантай холбоотой.  

21 Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан (ХААХОУС) Монгол Улсад хэт халуун, хүйтэн, ган, зуд, үер, 

шороон шуурга зэрэг байгалийн гамшиг тохиолдох нь ихсэж, байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж, цар хүрээ 
нэмэгдэж байгаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гэжээ. Эх сурвалж: ХААОУС, "Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох нь: Монгол дахь үйл ажиллагаа", Дасан зохицох семинар, Ром, 2007 оны 5-р сарын 
18-19. 

22 2015 оны Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө  
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5-р хүснэгт: Ханбогд сумын малын тоо, 2010 - 2017 

Он Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Нийт мал 

2010 17,500 4,500 2,000 26,000 41,000 91,000 

2011 19,000 5,000 2,500 31,000 55,000 112,000 

2012 20,300 5,700 3,000 34,000 60,000 123,000 

2013 21,300 6,400 3,300 35,000 60,000 126,000 

2014 22,400 6,500 3,500 34,000 70,000 136,000 

2015 24,000 7,300 3,800 37,000 76,000 148,000 

2016 26,000 8,000 4,200 40,000 82,800 161,000 

2017 28,000 8,500 4,500 43,000 89,000 173,000 

8 жилд өссөн 
%  

60% 89% 100% 65% 117% 90% 

Эх сурвалж: Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, Статистикийн бюллетень, 2017 

 
Өрхийн болон мал сүргийн ус хангамж  

Ус бол бэлчээрийн чухал нөөц бөгөөд улирлын чанартай нүүдэллэн амьдрахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Малчин өрхүүд нь ундны болон малын усаа уламжлалт аргаар ухаж гаргасан гар худгаас 
(5-7 м гүн) авдаг. Өнгөрсөн арван жилд Oюу толгойн туслалцаатайгаар 100 гаруй худгийг лайдаж, 
бетон цагираг суулгасан байна. Засгийн газрын болон ОТ-н санхүүжилтээр гүн өрмийн худаг (“гүний 
худаг’ гэгддэг) гаргасан нь ч бий. Ихэнх малчид өөрсдийн худгийг хот айл буюу ойрын хамаатан 
садантайгаа хуваан хэрэглэдэг. ОТ компани Ханбогд сумын төвийн ойролцоо уст давхарга олж, 
насос станц, дамжуулах хоолой суурилуулж, усан сан, ус цэвэршүүлэх байгууламж, ус түгээх дэд 
бүтэц бий болгосноор Ханбогд сумын ундны цэвэр усны хангамжийг эрс сайжруулж өгсөн. Өрхийн 
хэрэгцээний болон мал сүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2015 
оны НШҮАТ-д тодорхойлсон болно23.  

Өрхийн орлого, орлогын эх үүсвэр 

2011 - 2017 онд Ханбогд сумын өрхийн орлого, орлогын эх үүсвэрт гарсан томоохон өөрчлөлтүүдийг 
2017 оны сүүлээр өрхүүдээс авсан ярилцлагаар тогтоосон24 (8-р хүснэгтэд нэгтгэн харуулав). 
 
Ханбогд сумын нийгэм, эдийн засгийн хурдацтай хөгжлийг харуулсан дээрх тойм мэдээлэл нь сумын 
ерөнхий үзүүлэлт ба НШҮАТ-нд хамрагдсан өрхүүдийн тусгайлсан үзүүлэлтийг ойлгоход чухал ач 
холбогдолтой. Энэ нь бэлчээрийн доройтол болон Ханбогд сумыг бүхэлд нь хамарсан дам нөлөөлөл 
үүсэх болсон энэ үед дараа дараагийн үе шатны хяналт шинжилгээг төлөвлөх, НШҮАТ-ний 
биелэлтийг дүгнэж, гэрээг хаахад улам чухал ач холбогдолтой.  

5 ШУУД НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТСӨН ӨРХҮҮД 

Нутаглаж буй газар, аж ахуй эрхлэлт, амьжиргааны түвшнээсээ хамаараад малчин өрхүүд ОТ-н 
нөлөөлөлд өртөх нь харилцан адилгүй байдаг. Өмнөх НШҮАТ-нүүд нь дараах шууд нөлөөнд өртсөн 
өрхүүдэд түлхүү чиглэж байсан: 

• 2004 онд УЛТ болон хязгаарлалтын бүсээс нүүлгэн шилжүүлсэн; 
• Уурхайн дагалдах дэд бүтцийг бий болгох үед бэлчээрийн газраа алдсан;   
• 2011-2013 оны барилгын ажлын явцад түр хугацаагаар бэлчээрийн газраа алдсан.  

 

                                                      
23 2015 оны Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө  

24 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, Интерсошиал, 2018 он 
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Өнөөгийн НШҮАТ нь дам нөлөөлөлд анхаарал хандуулах, Ханбогд сумын нийт малчдын амьжиргаа 
болон бусад дэмжлэгийг хянахад чиглэнэ. Өөрөөр хэлбэл НШҮАТ-ний хамрах хүрээг өргөжүүлж 
байгаа нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн олговрын хөтөлбөр орон нутгийн иргэдийн дунд талцал 
үүсгэж, нөхөн олговор авсан болон аваагүй өрхүүдийн хооронд ялгаа гарч байгаад сумын 
удирдлагын зүгээс санаа зовниж байгаагаа илэрхийлснийг тусган авч үзэх зорилготой. Энэ нь 
нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдаагүй малчин өрхүүд олон жилийн турш санал гомдол гаргаж 
нөлөөлөлд өртсөн өрх хэмээн бүртгүүлэх хүсэлтэй байдагтай уялдаж байгаа юм. Иймд ОТ компани 
одооноос эхлэн малчин өрхүүд, орон нутгийн ард иргэдийг нийтэд нь хамарсан ажилд түлхүү 
анхаарах болно. 
 
Шууд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй харилцах харилцаа, менежмент өөр чиглэлтэй болж байна. 2004 
онд УЛТ болон хязгаарлалтын бүсэд өвөлжөөтэй байсан 10 малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлсэн25 
бөгөөд энэ ажил бүрэн хэрэгжиж дууссан. 2011 онд Ханбумбат нисэх буудал, Гүний хоолойн усны 
цооногийн талбай, ус дамжуулах шугам хоолой, тээврийн зам, дэд бүтцийн корридор зэрэг уурхайн 
дагалдах дэд бүтцийг барихтай холбоотойгоор бэлчээр хуваагдсаны улмаас эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн 89 өрх (зарим өрх нь биет нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан) эдийн засгийн 
нөлөөллийн нөхөн олговор авах эрхтэй болсон.  
 
ОТ уурхайн цогцолбор, дагалдах барилга байгууламжийг барьж, ашиглахад ойролцоогоор 10,500 га 
талбай шаардлагатай болсон. Нисэх онгоцны түр буудал, уурхайн талбайн гаднах ажилчдын кемп, 
ус дамжуулах шугам хоолой, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дагуух карьер, хөрс хуулалтын 
улмаас түр хугацаагаар газар хөндөх шаардлага гарч байсан.  

Нөлөөлөл ба түүнийг бууруулах арга хэмжээ 

2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга хэмжээний талаар 2011 оны 
НШҮАТ-нд26 дэлгэрэнгүй тусгасан. 2011 оны эдийн засгийн нөлөөллийн үр нөлөө, түүнийг бууруулах 
арга хэмжээний талаар доор тайлбарлав.  
 
Зам, нисэх онгоцны буудал барьсны нөлөө, түүнийг хянан удирдах талаар 2005-2011 онд хийсэн 
ерөнхий болон сэдэвчилсэн зөвлөлдөх уулзалт, багийн иргэдийн нийтийн хурал, уулзалт дээр 
малчдын түлхүү хөндөж тавьдаг, тэдний сэтгэлийг зовоосон эн тэргүүний томоохон асуудал нь ус, 
бэлчээр хүрэлцээгүй болсон тухай байсан. ОТ-ГС замын дагуух нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй хийсэн 
зорилтот уулзалтаас харахад удаах сэтгэл зовоосон асуудлуудад замын тоосжилт, малаа услах 
худгийн хүртээмж, замын аюулгүй байдал, мал болон зэрлэг ан амьтдын хоорондох харилцаа, 
барилгын ажилтай холбоотой авто хөдөлгөөн зэрэг асуудал багтаж байв. Цахилгаан дамжуулах 
шугам, Гүний хоолойн усны цооногийн талбай, ус дамжуулах шугам хоолойн зурвас газарт нутаглах 
малчин өрхүүдийн хөндсөн асуудлуудад барилгын ажлын үед үүсэх тоосжилт, бэлчээрийн хүртээмж, 
ус хангамжид учирч болзошгүй нөлөөлөл зэрэг багтаж байв. Малчидтай хийсэн зөвлөгөөний үеэр 
хөндсөн гол асуудлууд, түүнийг бууруулах зорилгоор ОТ-н хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 2015 оны 
НШҮАТ27-нд тоймлон оруулсан. 
 
2004 оны Нүүлгэн шилжүүлэлт болон 2011 оны Эдийн засгийн нөлөөллийн талаар дараах хэсгүүдэд 
тусгайлан авч үзнэ. 2014 онд хийгдсэн аудитаар 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүд 2014 он гэхэд 
амьжиргаагаа сэргээсэн; 2018 онд хийгдсэн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнгийн үнэлгээний 
тайланд28 нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн 76 нь 2018 он гэхэд амьжиргаагаа бүрэн сэргээж, 
цаашлаад улам дээшлүүлсэн гэж үзсэн. Үүний үндсэн дээр Oюу толгойн цаашдын НШҮАТ нь:  

 Нүүлгэн шилжүүлсний дараа амьжиргаа нь хэвэндээ байгаа буюу буурсан 11 өрх,  

                                                      
25 Энэ тоо заримдаа 11 малчин өрх гэж явдаг нь насанд хүрсэн хүүхэдтэй нэг өрх өөрсдийгөө 2 өрхөөр 

бүртгүүлэхийг хүссэнтэй холбоотой.  

26 2011 оны Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө  

27 2015 оны Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө  

28 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ, Интерсошиал, 2018  

http://otfdms/DocServeContent?docId=OT-Gene-0000087&format=pdf


ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 

2013-09-13 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0006 

Хувилбар: 

3.0 

 

Хуудас 19 нийт 93 
ХЭВЛЭМЭЛ ХУВЬД ХЯНАЛТ ТАВИХ БОЛОМЖГҮЙ ТУЛ ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХУВИЛБАРЫГ  

ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2019-04-08  

 2018 онд ОТ-н ус хангамжаас хамааралтай байгаа 5 өрх,  

 Бэлчээрийн даац хэтэрч болзошгүй дам нөлөөлөл,  

 Ханбогд сумын нийт малчдын эрүүл мэндийн байдал зэрэгт чиглэнэ.   

2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн одоогийн байдал 

2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн аудит 2014 онд хийгдсэнийг 2015 оны НШҮАТ-ний шинэчилсэн 
хувилбарт22 тусгасан. Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүд өөрсдийн амьжиргааны түвшнийг 2004 оныг 
бодвол нөхөн сэргээж, дээшилсэн (ихэнх тохиолдолд) гэж дүгнэсэн байна. Зорилтоо бүрэн 
биелүүлсэн тул 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжсэн гэж үзсэн. Уг 
аудит нь нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдтэй байнгын уулзалт, мэдээлэл солилцох ажлыг үргэлжлүүлж 
бэлчээр, ус, малын болон хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх уурхайн нөлөөллийн талаар Ханбогд сумын 
хэмжээнд байнгын хяналт тавьж байхыг ОТ-д зөвлөмж болгосон. Гол үр дүнгүүд дараах байдалтай 
байна: 

 Нүүлгэн шилжүүлэлтээс өмнө, өрхийн нэг гишүүнд ногдох малын тоонд тулгуурлан тооцоход 
арван өрхийн тав нь ядуу болон нэн ядуу байсан..  

 Олон хүүхэдтэй өрхийн боловсролд зарцуулах мөнгө нь бэлэн мөнгөний томоохон зардал болдог 
тул, уг салбарт дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх нь эн тэргүүний асуудал байсан.  

 Өрх тусгаарласан гэр бүлүүд орон нутагтаа болон өөр бусад газарт хөдөлмөр эрхлэх боломж 
нээгдэж, өрхийн нөхцөл байдал хурдацтайгаар өөрчлөгдөж байгаагаас гэр бүлийн бүтэц, орлого 
“задарч”, 2004 болон 2014 онуудын ерөнхий нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэхэд бэрхшээлтэй 
болсон. 

 Нас баралт, гэмтэл бэртэл, гэр бүл салалт, цалинтай ажил зэрэг айл өрх бүрийн нөхцөл байдал 
нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн дараах арван жилийн хугацаанд өрхүүдэд томоохон өөрчлөлт гарч 
байгааг илтгэж байна. Өрхийн ам бүлийн байдал, түүний дотор нас баралт, бэртэл гэмтэл, гэр 
бүл салалт, цалинтай хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг нөхцөл байдал нь нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн 
дунд ихээхэн ялгаатай байв.  

 Нээлттэй хэлэлцүүлгээр зарим өрхийн тэргүүн нар нүүлгэн шилжүүлэлт хийсэн, түүний дараагаар 
ОТ-той ажилласан зарим талуудад сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлж байсан. Мал 
амьтан шинэ байршилд дасан зохицохгүй байгаа талаар ихэнх оролцогчид тэмдэглэсэн.  

 ОТ-н бүтээн байгуулалтын урьдчилан таамагласан хэмжээ, түүнээс амьдрал ахуйд нь үүсч болох 
саад бэрхшээлийн талаар хангалттай мэдээлэл өгөөгүй гэж олон өрх мэдээлсэн.  

 Зарим өрх 2004-2005 онуудад орон нутгийн удирдлагаас тэднийг “загнаж” нүүлгэсэн хэмээж, 
нөхөн олговрын багц, шинэ өвөлжөөний газар сонгоход оролцсон хэдий ч энэ нь тухайн үед 
тэдний хувьд цоо шинэ үйл явц байсан тул үр шимийг нь бүрэн хүртэж чадаагүй гэжээ. 

 Дэмжлэг туслалцаа, нүүлгэн шилжүүлэлтийн бусад нөхцөлд хүсэлт гаргах талаар буруу 
ойлголттой байсны улмаас зарим айл нүүснээр авах ёстой байсан туслалцаагаа бүрэн дүүрэн 
авч чадаагүй.  

 Арван өрхийн ес нь ОТ-оос олгосон барилга, хашаа хороонд сэтгэл ханамжтай байсан. Гэвч 
зарим нь эдгээрийг буулгаад, өөр зүйл барьсан.  

 Орлуулж барьсан гар худгууд ажиллагаатай, ашигласан хэвээр байгаа. Малчдын хүсэлтээр 
барьсан хэд хэдэн гүний худгуудын шахуурга нь нэг бол эвдэрч, нэг бол хулгайд алдагдсан тул 
ашиглагдаагүй байна.  

 2004-2005 онд өрхүүдэд хэрэгжүүлсэн малжуулах төсөл нь ерөнхийдөө сайн үр дүнтэй байж, 
малын, ялангуяа, ямааны тоо толгой, чанар мэдэгдэхүйц өсөж, сайжирсан. 

 Малын тоо нэмэгдсэн хандлага ажиглагдахын сацуу, малчид малаа төрөлжүүлсний үр дүнд 
цаашид өрхийн амьжиргаа сайжирч болохыг ойлгож эхэлсэн. Энэ тал дээрх ОТ-н хичээл зүтгэлийг 
үнэлж, ихээхэн сайшаадаг.  

 Сургалтын дэмжлэгт хамрагдахад тавигдах шалгуур (дүнгийн босго онооны талаар болон 
гадаадад боловсрол эзэмших боломжийг хязгаарласан зэрэг)-ын талаар зарим малчид эргэлзээж 
байгаа хэдий ч дунд сургуульд суралцах дэмжлэг, дээд боловсролын тэтгэлгийг маш сайнаар 
хүлээж авч, зөв зохистой хэрэгжүүлсэн.  

 Ажлын байранд тавигдах ерөнхий шаардлага, хэм журмын талаар ойлголт бага, улмаар түүнийг 
зөрчсөнөөр (ихэвчлэн согтууруулах ундаатай холбоотой) хөдөлмөр эрхлэх олон боломжийг 
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алдсан. Ажилд орохын өмнөх сургалтыг өргөжүүлсэн бол 2004-2005 онуудад ажилд орсон 
хүмүүсийн хувьд эдгээр асуудлыг арилгаж болох байсан.  

 Нөхөн олговрын матрицын дагуу нөхөн олговрыг олгож дууссан. Харин зарим суралцагсад 
сургуулиа төгсөөгүй байгаа тул боловсролын дэмжлэг үргэлжилсээр байгаа. 

 Ерөнхийдөө 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөр 2014 он гэхэд зорилтоо биелүүлсэн; 
арван өрхийн тав нь 2004 оныхтой харьцуулахад сайжирсан ба Ханбогд сумын одоогийн нөхцөл 
байдал сайжирсан; дөрвөн өрхийн нөхцөл байдлыг бүрэн сэргээгдсэн боловч нэг нь эмзэг гэж 
ангилагджээ.  

 
2014 оны аудит нь өрхөд болон орон нутагт тулгамдаж буй асуудал, ОТ-н хэрэгжүүлсэн ажлуудаас 
олж авсан сургамж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудыг баталгаажуулахад ихэээхэн үнэ цэнтэй болов. 
ОТ-н дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн НШҮАТ-ний олон ажил үр дүнтэй болсон, цаашид ч үр дүнгээ 
өгөхөөр байгааг батлав.  

2011 оны эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн одоогийн байдал  

Эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын хөтөлбөр 

ОТ компани нөлөөлөлд өртөж буй талуудыг ангилахын тулд өөрийн нөлөөллийн орон зайг хэд хэдэн 
хэсэгт хувааж, "нөлөөллийн бүсүүд"-ийг нарийвчлан тодорхойлж, зураглал гаргасан. Нөлөөлөлд 
өртсөн малчин өрхүүд болон Ханбогд сумын Нөхөн олговрын хороотой хамтран таван төрлийн 
"нөлөөллийн бүс"-ийг тодорхойлж, бүс тус бүрд харгалзах нөхөн олговрын багцуудыг тогтоосон. 
Улмаар нөхөн олговрын багцыг тухайн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд харгалзуулан 
хуваарилсан байна. "Нөлөөллийн бүс"-ийн тодорхойлолт, хамрах хүрээ, тухайн бүсээс 2004 онд 
нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн жагсаалт, 2011 онд эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн 89 өрхийн 
жагсаалтыг тус тус гаргаж, 2011 болон 2015 оны НШҮАТ-д29 нарийвчлан тусгасныг энэхүү баримт 
бичгийн 6-р хүснэгтэд нэгтгэн харуулав. Нөхөн төлбөрийн багц тус бүрийг доор тайлбарлав.   
 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан боловсролын дэмжлэг  
Малчдын хүүхдүүдэд материаллаг дэмжлэг, сургалтын тэтгэлэг олгох нь барилгын ажлын улмаас 
малын бэлчээр, мал маллагааны арга ажиллагаанд нөлөөлж, тодорхой хэмжээний бэлчээр нутгийг 
ашиглах боломжгүй болж байгааг нөхөх хамгийн үр дүнтэй хэмээн малчид санал нэгдсэн байдаг. 
Үүнийг үндэслэн боловсролын дэмжлэгийг сурах бичиг, сургалтын хэрэгсэл, дүрэмт хувцас 
хэлбэрээр, тогтоосон тоо хэмжээгээр олгохоор тохиролцсон. Энэ дэмжлэгийг олгохдоо дэмжлэг авах 
эрх бүхий өрхөөс бага, дунд сургуульд суралцаж буй бүх сурагчдад таван жил хүртэл хугацаагаар 
дэмжлэг үзүүлнэ. Тухайн үед сургуулийн сурагчгүй (эсвэл ойрын ирээдүйд сургуульд орох хүүхэд 
байхгүй) өрхүүдэд өөр төрлийн нөхөн олговрыг дүйцүүлэн олгоно. Боловсролын дэмжлэг авах эрхтэй 
малчин өрхүүдийн банкны данс руу нь төлбөрийг шилжүүлдэг. 
 
Дээд боловсролын тэтгэлэг 
Эрх бүхий малчин өрхөөс Монгол Улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын байгууллагад 
суралцаж буй нэг оюутныг боловсролын тэтгэлэгт хамруулна. Тэтгэлгийг өрх тус бүрээр нэг бүрчлэн 
тооцоолж олгоно. Коллежид суралцагчийн сургалтын төлбөр, замын зардал, дотуур байрны 
төлбөрийг ч мөн тухайн оюутны сурлагын дүнгээс хамаарч олгодог. Орон нутгийн "Оюуны Өргөө" 
ТББ тэтгэлгийн хөтөлбөрийг удирдан зохион байгуулж байна. 
 
Богино хугацааны мэргэжлийн сургалт  
Эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд мэргэжлийн сургалтад хамрагдах нь амьжиргаагаа 
сайжруулах, орлоготой болоход нь тусална хэмээн үзсэн. Эрх бүхий өрхүүд Монгол Улсад зохиогдож 
буй 45 хүртэлх хоногийн, богино хугацааны сургалтад хамрагдахад нь зориулж, тохиролцсон дүнгээр 
нэг удаагийн тэтгэлэг авах боломжийг санал болгосон. 
 

                                                      
29 Oюу Толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2015 
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Ажлын байраар хангах   
Эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхийн гишүүдэд ажлын шаардлага хангасан тохиолдолд 
ОТ-д ажилд орох давуу эрх олгосон. Эрх бүхий өрхийн нэг гишүүнийг хугацаатай гэрээгээр 
ажиллуулах нь өрхийн амьжиргааг дэмжих нэг арга гэж тогтсон. Нөлөөлөлд өртсөн олон малчид 
цалинтай ажилд орох сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн ба заавал уул уурхайн холбогдолтой 
ажил эсвэл ОТ төслийн талбайд ажиллах ажил байх шаардлагагүй гэж үзсэн. Үүний дагуу ОТ 
малчдыг уурхайгаас гадуур ажил хийх дараах боломжоор хангасан байна. Үүнд:  

 хүрээлэн буй орчны хяналт шинжилгээ ба хог цуглуулах;   

 нисэх буудлын эргэн тойрны зам, ОТ - Хятадын хил, ОТ - Ханбогд сум чиглэлийн замд хяналт 
тавих.  

 
Гүйцэтгэлийн стандартыг ОТ-н Орон нутгийн харилцаа хариуцсан ажилтан долоо хоног бүр очиж 
үзсэн. Нэг цагийн ажлын хөлс нь уурхайн бусад мэргэжилгүй ажилчдынхтай адил байсан бөгөөд 
малчид гэр орон, мал аж ахуйгаа эрхлэхийн хажуугаар нэмэлт орлого олж байгаадаа сэтгэл 
хангалуун байсан. 
 
Энэ ажил Ханбогд суманд үнэ цэнээ өгсөн бөгөөд Өмнөговь аймгийн бусад сумдын авто замтай 
харьцуулахад зам нь мэдэгдэхүйц хоггүй байсан. "Зам цэвэрлэгээний ажилчид" гэж нэрлэгдэх энэхүү 
ажил үүрэг нь тогтмол үргэлжлэх төлөвлөгөөгүй байсан хэдий ч малчдын амьдрал ахуйд тохирсон, 
малаа хариулж, гэрийн ажлаа амжуулахад нь уян хатан байсан бөгөөд шаардлага хангасан зарим 
хүмүүсийн хувьд өөр ажилд ороход шаардагдах ерөнхий сургалт болж өгсөн. 2014 оны эцсээр 51 хүн 
энэ ажилдаа хэвээр үлдсэн бол 6 хүн ОТ-н уурхайд ажилд орж, 29 хүн хүрээлэн буй орчны болон 
бусад хяналт шинжилгээний ажилд шилжиж, 5 хүн тэтгэвэрт гарсан. 
 
2016 онд 5 жилийн гэрээ дуусах үед ОТ компани зам цэвэрлэгээний ажилчдын гэрээг нэг жилээр 
сунгаж, сунгасан хугацаа дуусахад гэрээг зогсоох болно гэж мэдэгдсэн бөгөөд энэ ёсоор 2017 онд 
гэрээг зогсоож, ОТ-н Тогтвортой амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр (ТАДХ)-өөр дамжуулан малчин 
өрхийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих дараагийн алхмуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
 
Амьжиргааг дэмжих нэмэлт үйл ажиллагаа  
Эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн өрхийн гишүүдэд тодорхой нөхөн олговор олгохын зэрэгцээ 6-р 
бүлэгт тайлбарласан ерөнхий тэтгэмж, дам нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөрт хамрагдахыг уриалсан. 

Эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээний судалгаа 

Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар Интерсошиал Консалтинг ХХК (Intersocial Consulting Ltd)-ийг 
сонгон шалгаруулж, 2011, 2013, 2015 оны НШҮАТ-ний үр дүнгийн үнэлгээ хийлгэхээр 2017 оны 10-р 
сард гэрээ байгуулсан. 2017 оны 10-р сараас 2018 оны 5-р сарын хооронд Интерсошиал болон 
Монголын судлаачдын хамтарсан консорциум 2010-2011 онд хийгдсэн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
өмнөх судалгаанд хамрагдсан өрхүүд болон 2011 онд өрх тусгаарлаагүй байсан ч одоо өрх 
тусгаарлан тусдаа амьдарч байгаа хэд хэдэн өрхөөр айлчилж, дэлгэрэнгүй ярилцлага авсан. Уг 
үнэлгээг хийхдээ 2010-2011 оны судалгаанд ашиглагдсан өрхийн бүтэц, ажил эрхлэлтийн түвшин, 
орлогын эх үүсвэр, мал болон бусад хөрөнгө, зарлагын төрөл зэрэг хэмжүүрүүдийг ашиглахыг 
эрмэлзсэн. Уг үнэлгээ нь 2015 оны НШҮАТ-д тодорхой дурдсанчлан дараах зорилтыг дэвшүүлсэн: 

• нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор, бусад хөтөлбөр нь эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн 
малчин өрхүүдийн амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлснийг үнэлэх; 

• нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн амьжиргааны түвшин, орлогын түвшин, амьдралын хэв 
маягтаа сэтгэл хангалуун байгаа эсэхийг үнэлэх;  

• ОТ-н үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хууль дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, 
эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай засаж залруулах арга хэмжээг 
тодорхойлох. 

 
Өрх тус бүртэй байгуулсан Нөхөн олговрын гэрээ нь таван жилийн дараа (өөрөөр хэлбэл 2017 онд) 
хөндлөнгийн хяналт хийлгэх, улмаар гэрээний заалтуудын хэрэгжилт, ерөнхий үр дүнг төслийн 
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нөлөөлөлтэй харьцуулан үзсэний үндсэн дээр гэрээг шинэчлэх, өөрчлөх, дуусгавар болгох эсэх 
талаар шийдвэр гаргана гэсэн заалттай болохыг уг үнэлгээний Ажлын даалгаварт дурдсан байдаг.  

Дүгнэж хэлэхэд, Үр дүнгийн үнэлгээг хоёр үзүүлэлтээр үнэлнэ: 
1. өрхийн амьжиргаа эдийн засгийн хувьд нөхөн сэргэсэн эсэх;   
2. өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд орон нутгийн сайн сайхан байдлын үзүүлэлт хэрхэн 

өөрчлөгдсөн. 
 

Интерсошиал компани Үр дүнгийн үнэлгээний судалгааны ажлыг 2017 оны 11, 12-р саруудад хийж; 
2018 оны эхээр дүн шинжилгээг дуусгаж, тайлангийн төслийг бэлдэн, ГТЗ болон Ханбогд сумын 
удирдлагуудаар хэлэлцүүлж, эцсийн тайланг 2018 оны 7-р сард30 танилцуулсан. Үр дүнгийн 
үнэлгээний хураангуйг II хавсралтад үзүүлэв. 

Өрхөд үзүүлсэн дэмжлэгийн үнэлгээ  

Эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд өөрсдөдөө оногдсон нөхөн олговрыг бүрэн авснаа хүлээн 
зөвшөөрсөн. Ихэнх өрхийн гишүүд тэдний амьжиргаанд эерэг нөлөө үзүүлсэн нөхөн олговрын 
багцад сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлсэн ч зарим малчид нөхөн олговрын багцад 
ерөнхийдөө сэтгэл ханамжгүй байгаагаа илэрхийлсэн. Өрхөд үзүүлэх дэмжлэг туслалцаанаас гадна 
эдгээр өрхүүд ОТ компаниас Ханбогд сумын бүх малчдад санал болгож буй Малчдад дэмжлэг 
үзүүлэх хөтөлбөр буюу ОТ-н дам нөлөөллийн нөхөн төлбөр, ерөнхий дэмжлэгийн хөтөлбөрт 
хамрагдах боломжтой. Нөхөн төлбөрийн багцын хэрэгжилтийн байдлыг 6-р хүснэгтэд, Нөлөөллийн 
ангилал тус бүрд харгалзах нөхөн төлбөрийн багцыг 7-р хүснэгтэд тус тус харууллаа. 

6-р хүснэгт: 2011 оны эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын хураангуй  

Тусламж 
Өрхийн 

 тоо 
Тайлбар Төлөв 

Өрх бүрд нэг 
ажлын байр 

89 

Нөхөн олговрын гэрээний таван жилийн хугацаанд эрх бүхий 
өрх тус бүрээс нэг хүнийг ажлын байраар хангасан. Эдгээр 
ажлуудыг (зам цэвэрлэгээ гэх мэт) малчид малаа маллахын 
хажуугаар хийх боломжтой байсан бөгөөд малчидтай 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр уг ажлын байрыг бий болгосон.  

Дууссан 

Боловсролын 
дэмжлэг 

34 
Өрхөд байгаа сурагчдад жилд нэг удаа сурах, бичиг, сургалтын 
хэрэгслийн дэмжлэг үзүүлэх.  

Дууссан 

Дээд 
боловсролын 
тэтгэлэг 

25 
Өрх бүрийн нэг оюутанд дээд боловсролын тэтгэлэг (бүтэн курс) 
олгох. 

Дууссан 

Богино 
хугацааны 
мэргэжлийн 
сургалт 

20 

Монголд 45 хоног хүртэлх хугацаанд сургалтад хамрагдах нэг 
эрх  

Дууссан 

Амьжиргааны 
нэмэлт дэмжлэг 

89 

Хоршооны сургалтад бүх өрх хамрагдаж, 56 өрх хоршоонд 
нэгдсэн. Жишээ нь Монголд хэрэгжиж буй Хоршоодын төслүүдэд 
очиж, мал аж ахуй эрхлэх, ноос боловсруулах, малын тэжээл 
бэлтгэх талаар зөвлөгөө авсан. 15 өрхийн худгийг сэргээн 
засварлаж, 2 гүний худаг өрөмдсөн. Бүх малчин өрх "эрүүл 
малчин" хөтөлбөрт хамрагдаж, найман өрх сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах сургалт, 35 өрх цахилгаан хайчаар 
ноос хяргах сургалтад хамрагдаж, 87 өрх бэлчээр ашиглалтын 
бүлэгт нэгдсэн байна. 

Дууссан 

Тогтвортой 
амьжиргааг 
дэмжих хөтөлбөр  

Ханбогд 
сумын 

Тогтвортой амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр (ТАДХ) нь ОТ-оос арав 
гаруй жилийн турш хэрэгжүүлж буй, малчдад дэмжлэг үзүүлэх 
янз бүрийн хөтөлбөрүүдийн үргэлжлэл хэдий ч, уг хөтөлбөрийн 

Хэрэгжиж 
буй  

                                                      
30 Oюу Толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний Үр дүнгийн Үнэлгээ (Интерсошиал2018) 
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нийт 
малчид 

үйл ажиллагааг ХАГ-ний Харилцаа холбооны хороо болон ГТЗ 
зохицуулан, хянаж байна. Үүнд бэлчээрийн хяналт шинжилгээ, 
малчдын хоршоодод дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, худаг барих 
болон сэргээн засварлах үйлчилгээ, малын эрүүл мэндийн 
хяналт шинжилгээ, хаврын тэжээл хуваарилалт, амьжиргааны 
өөр эх үүсвэрийг дэмжих, ноос, сүү боловсруулах, хүнсний ногоо 
тариалах, залуучуудыг амьдралын хэв маягт сургах зэрэг орно. 

 

 
7-р хүснэгт: Нөхөн олговрын багц ба багцын хэрэгжилт, Нөлөөллийн ангилал тус бүрээр  

Биет нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 
Уурхайн лицензийн талбай болон 10 км-ийн 
хязгаарлалтын бүсэд ил уурхай, дагалдах барилга 
байгууламж барих 
(2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал А1) 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  

Нөлөөллийн бүсэд 
өвөлжөөтэй байх  

Тусламж 

 Шинэ өвөлжөө, амбаар, малын хашаа, газрын 
гэрчилгээ 

 Гэр бүлийн нэг гишүүнд байнгын ажил, дээд 
боловсролын тэтгэлэг 

 Шинэ худаг, 15 ямаа, 15 хонь, 2 тэмээ, 2 дээд 
боловсролын тэтгэлэг, малын тэжээл 

 Бэлчээрийн менежмент, бизнесийн хөгжил гэх 
мэтийн сургалтын хөтөлбөрүүд 

Хэрэгжилт - 
2018 оны 
байдлаар 
Дууссан 

Дууссан 

 

Дууссан 

 

Дууссан 

 

Эдийн засгийн 
нөлөөлөл (зуны 
бэлчээр алдагдах) 
 

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 
Нисэх буудлын орчмын барилга байгууламж ба үйл 
ажиллагаа  
(2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал Б1, 
Б2)  

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Нөлөөллийн бүсэд 
өвөлжөөтэй байх31 

Тусламж 
Малчны ажил (өрх бүрд нэг): (Эдгээр ажлууд 

(хүрээлэн буй орчин болон бэлчээрийн хяналт)-ыг 
малчин өөрийн мал аж ахуйг эрхэлж байхдаа хийх ба 
малчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр бий болгосон.  
Амьжиргааг сэргээх нөхөн олговрын багц: 

Амьжиргааны шинэ эх үүсвэр бий болгох, амьжиргааг 
сайжруулах түншлэл, хөрөнгө оруулалт. Жнь. хөрөнгө 
худалдан авах, мал сүргээ сайжруулах, бизнесийн 
хөгжил, сургалт, байнгын дэмжлэг гэх мэт (ЭРХ БҮХИЙ 
ӨРХӨД#) 
Боловсролын тусламж: Оюутанд дээд боловсролын 

тэтгэлэг (бүтэн курс); сургуулийн сурагчдад сурах бичиг, 
сургалтын хэрэгслийн тусламж (бүх сурагчдад жилд нэг 
удаа). 
Богино хугацааны сургалт: (1 удаа, Монголд 45 хоног 

хүртэлх хугацаанд). 

Хэрэгжилт - 

2018 оны 

байдлаар 

Дууссан 

 
 
 
Дууссан 

 
 
 
 

Дууссан 

 
Дууссан 

Байнгын бэлчээр 
хуваагдах 

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 

ОТ-ГС чиглэлийн зам, Гүний хоолойн цооногийн 
талбай ба ус дамжуулах шугамын барилгын ажил 
ба үйл ажиллагаа  
(2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал В1, 
Г1) 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Нөлөөллийн бүсэд 
өвөлжөөтэй байх 

                                                      
31 Өвөлжөө, хаваржаанд орон нутгаас эзэмшлийн эрх олгодог. Бүх өрх өвөлжөөтэй байдаг боловч цөөхөн хэд 
нь хаваржаатай тул өвөлжөө нь нөхөн олговрын туслалцаа авах эрх үүсэх нөхцөл байхаар тогтсон бөгөөд үүнийг 
ГТЗ-тэй хэлэлцсэний дараа дахин хянаж үзсэн. 
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Тусламж 
Малчны ажил (өрх бүрд нэг): (эдгээр ажлууд 

(хүрээлэн буй орчин болон бэлчээрийн хяналт)-ыг 
малчин өөрийн мал аж ахуйг эрхэлж байхдаа хийх ба 
малчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр бий болгосон.  
Амьжиргааг сэргээх нөхөн олговрын багц: 

Амьжиргааны шинэ эх үүсвэр бий болгох, амьжиргааг 
сайжруулах түншлэл, хөрөнгө оруулалт. Жнь. хөрөнгө 
худалдан авах, мал сүргээ сайжруулах, бизнесийн 
хөгжил, сургалт, байнгын дэмжлэг гэх мэт  
Боловсролын тусламж: Оюутанд дээд боловсролын 

тэтгэлэг (бүтэн курс); сургуулийн сурагчдад сурах бичиг, 
сургалтын хэрэгслийн тусламж (бүх сурагчдад жилд нэг 
удаа) (ЭРХ БҮХИЙ ӨРХӨД#) 
Богино хугацааны сургалт: (1 удаа, Монголд 45 хоног 

хүртэлх хугацаанд). 

Хэрэгжилт - 

2018 оны 

байдлаар 

Дууссан 

 
 
 
Дууссан 

 
 
 
Дууссан 

 
 
 
Дууссан 

Мал аж ахуй эрхлэхэд 
саад учрах 

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 

ОТ-ГС чиглэлийн зам, Гүний хоолойн цооногийн 
талбай ба ус дамжуулах шугамын барилгын ажил 
ба үйл ажиллагаа 
(2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал В2, 
Г2) 

Цагаан хад орчмын хуримтлагдсан нөлөөлөл  
(Нөлөөллийн ангилал Е1) 
 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Нөлөөллийн бүсэд 
өвөлжөөтэй байх 

Тусламж 
Малчны ажил (өрх бүрд нэг): (эдгээр ажлууд 

(хүрээлэн буй орчин болон бэлчээрийн хяналт)-ыг 
малчин өөрийн мал аж ахуйг эрхэлж байхдаа хийх ба 
малчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр бий болгосон.  
Амьжиргааг сэргээх нөхөн олговрын багц: 

Амьжиргааны шинэ эх үүсвэр бий болгох, амьжиргааг 
сайжруулах түншлэл, хөрөнгө оруулалт. Жнь. хөрөнгө 
худалдан авах, мал сүргээ сайжруулах, бизнесийн 
хөгжил, сургалт, байнгын дэмжлэг гэх мэт (ЭРХ БҮХИЙ 
ӨРХӨД#)  
Боловсролын тусламж: Оюутанд дээд боловсролын 

тэтгэлэг (бүтэн курс); ЭСВЭЛ сургуулийн сурагчдад 
сурах бичиг, сургалтын материалын тусламж (бүх 
сурагчдад жилд нэг удаа) ЭСВЭЛ  
Богино хугацааны сургалт: (1 удаа, Монголд 45 хоног 

хүртэлх хугацаанд). 

Хэрэгжилт - 
2018 оны 
байдлаар 
Дууссан 

 
 
 
Дууссан 

 
 
 
 

Дууссан 

 
Дууссан 

Хоосон өвөлжөөг 
ашиглахад 
асуудал/саад бэрхшээл 
үүсэх 

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 
Хоосон өвөлжөөг ашиглахад асуудал/саад бэрхшээл 
учруулж буй барилга, байгууламжуудын үйл ажиллагаа 
(2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал Е2) 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Нөлөөллийн бүсэд 
өвөлжөөтэй байх 

Тусламж 
Малчны ажил (өрх бүрд нэг): (эдгээр ажлууд 

(хүрээлэн буй орчин болон бэлчээрийн хяналт)-ыг 
малчин өөрийн мал аж ахуйг эрхэлж байхдаа хийх ба 
малчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр бий болгосон; 
ЭСВЭЛ 
Боловсролын тусламж: Оюутанд дээд боловсролын 

тэтгэлэг (бүтэн курс); ЭСВЭЛ сургуулийн сурагчдад 
сурах бичиг, сургалтын хэрэгслийн тусламж (бүх 
сурагчдад жилд нэг удаа) ЭСВЭЛ  
Богино хугацааны сургалт: (1 удаа, Монголд 45 хоног 

хүртэлх хугацаанд). 

Хэрэгжилт - 
2018 оны 
байдлаар 
Дууссан 

 
 
 
Дууссан 

 
 
Дууссан 
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Усны хүртээмж 
хязгаарлагдах/алдагдах  

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 
Малчдын худаг ашиглагдахад асуудал үүсгэж эсвэл 
ашиглах боломжгүй болгож буй барилга, 
байгууламжуудын үйл ажиллагаа 
 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Нөлөөллийн бүсэд 
өвөлжөөтэй байх 

Тусламж 
Худаг гаргах / сэргээн засварлах: эсвэл нөлөөлөлд 

өртсөн өрхтэй тохиролцсоны дагуу дүйцэхүйц ус 
хангамжаар хангах баталгаа өгөх.  

Хэрэгжилт - 
2018 оны 
байдлаар 
Дууссан 

Нийтийн бэлчээрийн 
газар алдагдах  

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 
Ханбогд сум дахь бэлчээрийн газрыг уурхайн 
ашиглалтад бүрэн алдах  
(2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал Д) 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Ханбогд суманд 
улирлын чанартай 
нутагладаг 
малчид 

Тусламж 
Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр: Малчдын 

хоршоодын эргэлтийн сан, Ханбогдын малчдад 
тусгайлан боловсруулсан, хөнгөлөлт, урамшуулалд 
хамруулах зэрэг багтана 
(жишээлбэл: нийтийн өвс, тэжээлийн нөөц ба хадгалах 
байгууламж, барилгын материал, зам засварын ажил, 
худаг сэргээн засварлах, бизнесийн хөгжлийн тусламж, 
ноос хяргах сургалт)  
 

Хэрэгжилт - 
2018 оны 
байдлаар 
Ханбогд сумын 
малчдад үзүүлэх 
ОТ болон ХДС-
ийн нийтийн 
дэмжлэгийн нэг 
хэсэг болгон 
үргэлжлүүлж 
байна 

Нэгээс илүү 
нөлөөллийн 
бүс/ангилалд өртсөн 
өрхүүд  

Нөлөөллийн эх үүсвэр (ба ангилал) 
2011 болон 2015 оны НШҮАТ, Нөлөөллийн ангилал A - Г 
хүртэлх нөлөөлөлд өртсөн малчид 

Нөхөн олговрын 
эрх үүсэх нөхцөл  
Дээрх А - Г 
хүртэлх 
нөлөөллийн 
нөхцөлийн дагуу. 

Тусламж 
Нэмэлт нөхөн олговрын төлбөр: Нэгээс илүү ангиллын 

нөлөөлөлд өртсөн малчдад амьжиргаагаа сэргээх 
багцын нэмэлт төлбөр эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц  хандив 
олгогдоно.  

Хэрэгжилт - 
2018 оны 
байдлаар 
Дууссан 

Үр дүн, үр дүнгийн үнэлгээ  

Тусламжийн тоон үзүүлэлтээс гадна НШҮАТ-ний үр ашгийг гарсан үр дүн, үр дагавраар нь үнэлэхийг 
эрмэлзсэн. Үүний тулд гол үр дүн болон үр дагаврын хэмжигдэхүүнийг бий болгож 2011 оны НШҮАТ-
ний суурь судалгаанд тулгуурлан тогтмол хяналт шинжилгээ хийж, 2015 оны НШҮАТ-нд албан ёсоор 
тайлагнасан бөгөөд энэхүү НШҮАТ-нд шинэчлэн тусгасан (8-р хүснэгт). Үр дүн, үр дагавраар нь 
ангилан шинэ хүснэгт үүсгэхийн оронд, өмнөх судалгаатай харьцуулах боломжтой байлгах үүднээс 
2011 болон 2015 оны НШҮАТ-ний хүснэгтийн хэлбэрийг тэр чигээр ашиглав. Харин Интерсошиал 
компанийн гүйцэтгэсэн Үр дүнгийн үнэлгээний тайлан (II хавсралт)-д хяналт шинжилгээний өгөгдөл, 
дүн шинжилгээг тайлбарлахдаа үр дүн, үр дагавар тус бүрээр нь авч үзсэн байгаа.  
 
Үр дүнгийн нэгэн томоохон хэмжүүр нь 2011 онд нөлөөлөлд өртсөн өрхийн гишүүдийн 70 нь ажилгүй 
иргэд байсан бол 2017 онд 23 болж буурсан байна. 2011 онд 22 (25%) өрх орлогын нэмэлт эх 
үүсвэртэй байсан бол 2017 онд 44 (48%) өрх орлогын нэмэлт эх үүсвэртэй байна (орлогын нэмэлт 
эх үүсвэртэй байх нь өрхийн амьжиргаанд туйлын чухал нөлөөтэй гэж үздэг). Эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд 2017 онд орлогынхоо 40%-ийг цалин/тэтгэврээс олж байгаа бол 2011 онд 
мал аж ахуйн бус орлоготой өрхүүд нийт өрхийн дөнгөж гуравны нэг хувийг эзэлж байв. Энэ нь 
хөдөлмөрийн насны өрхийн гишүүд албан ёсны хөдөлмөр эрхэлдэг болж, ахмад настай малчид 
тэтгэврийн насанд хүрч, тэтгэвэрт гарч байгаа (2011 онд 26 байсан бол 2017 онд 45 болж өссөн)-г 
харуулж байна. Сургуульд сурч буй хүүхдийн тоо эрс багасаж өрхийн гишүүдийн ихэнх нь насанд 
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хүрэгсэд болсон нь 2011 оноос хойш малчин өрхийн гишүүд үе солигдож байгаагийн үр дүн юм. 
Зарим тохиолдолд хүүхдүүд, ач зээ нар нь гэртээ амьдарч, сургууль, цэцэрлэгт сурч байгаа бол 
2011 онд ихэнх хүүхдүүд хичээлийн жилийн туршид дотуур байранд амьдарч байв. Малын тоо 
толгой, ялангуяа адуу, үхэр (хөрөнгө чинээг илтгэх), ямаа (бэлэн мөнгө олох)-ны тоо толгой 
нэмэгдсэн байна. Засварласан худгийн тоо 17%-иар өсөж, харин Халивын сав газрын талбайд 2014 
оноос хойш зарим худаг ашиглалтаас гарсан байна (нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд ОТ-оос ус хангамж 
хүргэж байгаа тухай хэлэлцүүлгийг үзнэ үү).  
 

8-р хүснэгт: Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн гол үр дүнгийн хэмжүүр 2011 – 2017  

Хэмжүүр 

 

2011 оны 
судалгаа 

n=101 

2014 оны 
судалгаа  

n= 93 

2017 оны үр 
дүнгийн 
үнэлгээ  

n-92 

Өсөлт/бууралтын %   
2011 -2017 

Судалгаанд хамрагдсан 
өрхийн нийт гишүүд  

393 353 320 -19% 

0-17 насны хүүхдүүд 121 116 91 -25% 

55, түүнээс дээш насны 
хүмүүс  

26 25 45 +73% 

Ажилгүй хүмүүс 70 29 23 -67% 

Коллеж, МСҮТ-ийн 
оюутан  

25 21 26 +4% 

Сургуульд сурч буй 
хүүхдүүд 

73 88 7 -90% 

Цэцэрлэгт явж буй 
хүүхдүүд 

5 6 8 +60% 

Гэртээ байдаг хүүхдүүд 25 18 14 -44% 

Нийт малын тоо 19,513 21,640 24,576 +26% 

Тэмээ 4,060 4,495  4,814 +19% 

Адуу  917 963 1,267 +38% 

Үхэр  229 275 375 +64% 

Хонь  5,145 6,029 6,781 +32% 

Ямаа 9,161 9,878 11,339 +24% 

Ашиглаж буй худаг 83 104 97 +17% 

Эх үүсвэр: OT-н 2011 оны суурь судалгаа болон Oюу толгойн нүүлгэн шилжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ (2018) 

 

Интерсошиал компанийн гүйцэтгэсэн Үр дүнгийн үнэлгээ  

НШҮАТ-ний үр дүнг ерөнхийд нь үнэлэхэд туслахын тулд Интерсошиал компани хүмүүсийн сайн 
сайхан байдалд нөлөөлж байдаг нийгмийн болон байгаль орчны үзүүлэлтүүдийг багтаасан иж 
бүрэн загвараа авч ашигласан юм. 

Интерсошиал компанийн үр дүнгийн үнэлгээнд НШҮАТ-ний үзүүлэлтийг үндсэн дөрвөн ангилалд 
хувааж авч үзсэн байдаг. Ихэнх үзүүлэлтүүдийг ОТ НШҮАТ-ний өмнөх хувилбаруудуд жагсаасан ба 
үр дүнгийн үнэлгээг илүү сайн хийхийн тулд зарим үзүүлэлтийг шинээр нэмсэн байна. Тэдгээр 
ангиллыг доор тайлбарлав. 

Амьжиргааг тодорхойлох эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд – өрхийн эдийн засгийн байдал 
өмнөхөөсөө сайжирсан, хэвэндээ байгаа эсвэл суурь үзүүлэлтээс (инфляцыг тооцсон) буурсан 
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эсэхийг харуулах үзүүлэлт юм. Эдгээр нь мөнгөн орлого, амьжиргаа, эд хөрөнгийн эх үүсвэр зэрэг 
өрхийн ерөнхий хөрөнгө чинээ, орлогын байдлыг тодорхойлох өрхийн бодит орлого ба төлөөлөх 
бусад орлогыг багтаана. Монголын малчдын хувьд бэлэн мөнгөөр худалдах, өрхийн 
амьжиргаандаа хэрэглэх, бусдад бэлэглэх зэрэгт өргөнөөр ашигладаг тул малын тоо толгой нь 
тухайн өрхийн хөрөнгө чинээг илтгэх чухал үзүүлэлт болдог. Холбогдох үзүүлэлтүүд нь: 

• өрхийн орлого (OT RAKPI3); 
• малын тоо толгой (төлөөлөх үзүүлэлт);  
• бизнес эрхлэлт (төлөөлөх үзүүлэлт);   
• ажил эрхлэлт (OT RAKPI8). 

 
Ерөнхий хөрөнгө чинээний үзүүлэлт – амьжиргааг сэргээхэд нөлөөлөх нийгмийн ерөнхий нөхцөл 
байдлыг харуулах төрөл бүрийн үзүүлэлтүүд юм. Үүнд:  

 Боловсрол (OT RAKPI1); 

 Эрүүл мэнд (OT RAKPI2); 

 Хөрөнгө эзэмшил (OT RAKPI4); 

 Нийтийн аж ахуйн болон ус хангамж (OT RAKPI5); 

 Нийгмийн өвчлөл (OT RAKPI6); 

 Орон нутгийн эдийн засаг (OT RAKPI7); 

 Санал, гомдол, маргааны түвшин (OT RAKPI9);  

 Бэлчээрийн менежмент(эсвэл RAKPI10). 
 
Сайн сайхан байдлыг тодорхойлох нэмэлт үзүүлэлтүүд – нийгэм-эдийн засгийн хэтийн 
хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөхөд чухал ач холбогдолтой тул Ханбогд сумын хөгжил 
дэвшлийг илүү өргөн хүрээнд тодорхойлох нэмэлт үзүүлэлтүүдийг ашигласан. Эдгээр үзүүлэлт нь 
2015 оны НШҮАТ-д тусгагдаагүй, нэмэлт үзүүлэлтүүд юм. Үүнд: 

• Хүрээлэн буй орчны чанар – бэлчээрийн чанар, малчдын амьжиргаанд шууд нөлөөлж буй 
тоосжилт, замын хөдөлгөөн, усны тоо хэмжээ зэргээс үүдэлтэй хуримтлагдсан нөлөөлөл. 

• Байшинтай эсэх – ямар орон байранд амьдарч байгаа нь малчдын амьжиргаагаа зохион 
байгуулах хэлбэр болон үе залгамжлах байдалд нөлөөлдөг. Тухайлбал, олон малчид сумын 
төвд хоёрдахь орон байртай болохыг сонгож байгаа нь хүүхдүүдээ гэрээсээ сургуульд нь 
явуулах боломж бүрдүүлж байгаа хэрэг юм. Энэ нь өрхийн өртөг зардлыг нэмэгдүүлж (хоёр орон 
байр эзэмших), гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүд тусдаа амьдрахад хүргэдэг (малаа хариулах 
зорилгоор ихэвчлэн эрчүүд нь өвөлжөөндөө амьдардаг) байна.  

• Cоёлын өөрчлөлт - мал маллагааны соёл өөрчлөгдөж, улмаар мал маллаж амьжиргаагаа 
залгуулахаа больсон хүмүүс малаа өмчилсөн хэвээр байгаа нь баян, ядуугийн ялгаа, Ханбогд 
сумын нийт малын тоо толгойд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах нь чухал болж байна.  

• Малчдын усны хүртээмж - бэлчээрийг малчдад хүртээмжтэй болгоход усны эх үүсвэр чухал 
нөлөөтэй бөгөөд малчдын амьжиргааны гол үзүүлэлт болдог. 
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9-р хүснэгтэд амьжиргааны болон бусад үр дүнгийн мэдээллийг нэгтгэн харуулав.  
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9-р хүснэгт: НШҮАТ-ний малчин өрхийн амьжиргааны болон үр дүнгийн мэдээлэл, 2011-2017 

Ангилал Дүн 2011 Дүн 2017 Нэгж 

Хүн ам зүй    

Өрхийн хэмжээ (дундаж) 4.6 3.6 Хүн 

Өнөр бүл (6+ хүнтэй) 18 10 Өрх 

Нэг хүнтэй өрх  8 8 Өрх 

Жилийн орлого (өрхийн)    

Дундаж 5,900,000 24,860,000 Төгрөг 

Дээд 20,000,000 388,200,000 Төгрөг 

Доод 1,000,000 240,000 Төгрөг 

Жилийн орлогын түвшин (өрхийн)    

2,000,000 (төгрөг) хүртэл 13 2 Өрх 

2,000,000 – 5,000,000 (төгрөг) хүртэл 27 13 Өрх 

5,000,000 (төгрөг) -аас дээш  32 76 Өрх 

Нийт орлого  72 91 Өрх 

Орлогын эх үүсвэр (тоймлосон дундаж)    

Ноолуур 46 13 нийт % 

Ноос 20 3.5 нийт % 

Сүү 3 0.5 нийт % 

Мах 6 8.0 нийт % 

Бизнесийн орлого байхгүй 36 нийт % 

Бусад (цалин/тэтгэвэр) 25 39 нийт % 

Мал аж ахуй (өрх бүрд - 2016)    

Өрхийн дундаж  274 296 Мал аж ахуй 

Хамгийн дээд (тэмдэглэгдсэн) 2164 4050 Мал аж ахуй 

Хамгийн доод (тэмдэглэгдсэн ) 3 0 Мал аж ахуй 

Ажил эрхлэлт/Эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа  

   

18-аас дээш насны тэтгэвэрт гараагүй хүмүүс 256 206 Хүн 

Ажил эрхэлдэг (мад маллах, мал аж ахуйн бус) 177 151 Хүн 

Ажилгүй (хүүхдээ асарч буй хүмүүсийг 
хамруулан) 

51 
24 

Хүн 

Насанд хүрсэн оюутнууд 28 31 Хүн 
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Үр дүнгийн үнэлгээний дүгнэлт  

Үр дүнгийн үнэлгээний гол дүгнэлт нь нүүлгэн шилжүүлсэн дийлэнх өрхийн (92-оос 81 нь)32 
амьжиргаа нь 2011 онд байснаас болон Ханбогд сумын ядуурлын түвшнээс дээгүүр байна. ОТ нь 
эдгээр өрхүүдэд өгсөн үүрэг амлалтаа биелүүлсэн бөгөөд нөхөн олговрын гэрээг хаах 
шаардлагатай гэж үзсэн. Үнэлгээгээр ядуурлын түвшинд байгаа долоон өрхийн амьжиргаа 
сэргээгдээгүй, мөн 4 дөрвөн өрх (хэдийгээр орлого нь 2011 оны түвшнээс бага зэрэг өссөн ч) сумын 
ядуурлын түвшнээс доогуур байгааг тогтоосон. 2011 оны түвшнээс дээш түвшинд хүрч 
амьжиргаагаа сэргээсэн эсвэл дээшлүүлсэн таван өрх 2017 онд ОТ-оос ус хангамж үргэлжлүүлэн 
авч байгаа нь урт хугацаанд тогтвортой бус байна. Дүгнэж хэлэхэд: 

 81 өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа 2011 оны түвшнээс дээш өссөн. 

 Эдгээр 81 өрхийн тав нь малын тоо толгойгоо хэвээр хадгалахын ОТ-оос 2017-18 онуудад ус 

хангамж авах шаардлагатай хэвээр байна;  

 Долоон өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа 2011 оны түвшнээс багассан; 

 Дөрвөн өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа нь 2011 оны түвшнээс дээш сэргээгдсэн боловч 
Ханбогд сумын ядуурлын түвшнээс доогуур байна; 

 5 өрх (дээрх 2-4 хэсэгт дурдсан) ус хангамж авсаар байх ба/эсвэл ус хангамжийн асуудлаа 
шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна. 

Үр дүнгийн үнэлгээний зөвлөмжүүд 

Үнэлгээний баг ГТЗ болон Ханбогд сумын удирдлагуудын идэвхтэй оролцоо, харилцан 
зөвшилцсөний үндсэн дээр 89 өрхийн Нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох, гэхдээ 
шаардлагатай өрхүүдэд тэдний хэрэгцээ шаардлага, ус хангамжийн байдалд нь тохирсон дэмжлэг 
үзүүлсээр байхыг зөвлөмж болгосон. 

Мөн цаашдын дэмжлэг шаардлагатай 11 өрх, усаар хангах шаардлагатай 5 өрхөд Өрхийн 
амьжиргааг дээшлүүлэх төлөвлөгөө (ӨАДТ) боловсруулахыг зөвлөсөн. ӨАДТ-г эдгээр өрхүүдийн 
чадамж, амьжиргааны эх үүсвэр, ус хангамжийн техникийн шийдлүүдийг харгалзан үзсэний үндсэн 
дээр өрхийн гишүүдийн оролцоотойгоор боловсруулах хэрэгтэй. ӨАДТ-нд амьжиргаа, усны нөөцийг 
сэргээхэд шаардагдах арга хэмжээ, хэрэгжүүлэх цаг хугацааг нарийвчлан тодорхойлж 3 жилийн 
хугацаанд (V хавсралтад ӨАДТ-нд тавигдах шаардлагыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан) үр дүнтэй 
хэрэгжүүлж болохуйц бодит зорилт, хэрэгжүүлэх стратегийг тусгасан байна. 16 өрхөд ӨАДТ 
хэрэгжүүлснээр тэдний Нөхөн олговрын гэрээ дуусгавар болно. 

6 ДАМ НӨЛӨӨЛӨЛ (ХАНБОГД СУМЫГ ХАМАРСАН)  
 
Oюу толгойн бүтээн байгуулалт эхлэх үед нийтийн эзэмшлийн бэлчээр, нийгмийн уялдаа холбоо, 
амгалан тайван байдлыг хангахад зориулж ‘бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр’ боловсруулсан. 
Өрхийн түвшний нөхөн олговор авсан хэдхэн өрх бус, Ханбогд сумын бүх малчид уг хөтөлбөрт 
оролцох эрхтэй. 

Дүгнэлт  

Үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах үүднээс ОТ компани малчдад дэмжлэг үзүүлэх арга хандлага 
өөрчилж байна. 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөрт хамрагдсан 10 өрх, 2011 оны эдийн 
засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 89 өрхийн нөхөн олговрын гэрээ 
дуусгавар болж байгаатай холбоотойгоор OТ компани Ханбогд сумын нийт малчдад тусламж 
дэмжлэг үзүүлэх тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах болно.  
 

                                                      
32 Гэрлэлт, тєрєлт, нас баралт зэрэг хүн ам зүйн ердийн процессын улмаас 2011 оны байдлаар 92 єрх болсон  
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Нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн, амьжиргаа нь сэргээгүй байгаа 
өрхүүдийг ӨАДТ-ний дагуу нэг бүрчлэн зохицуулах бол нийт малчдад үзүүлэх дэмжлэгийг дараах 
зүйлсэд зориулна: 

• өмнө нь малаа бэлчээрлүүлж байгаагүй бэлчээрт нүүлгэн суурьшуулсан малчдад үзүүлэх, 
нарийн тодорхойлох боломжгүй дам нөлөөлөл  

• тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, тоосжилт нэмэгдсэнээс улбаатай бэлчээрийн хуваагдал, 
доройтлын үр дагавар;  

• малын тоо толгойн өсөлтийн үр дагавар, мал бэлчээрлэлтийн хэв маягийн өөрчлөлт. 
 
ОТ нь ‘бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр’-ийн хүрээнд 10 гаруй жилийн хугацаанд Ханбогд сумын 
иргэдэд дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн нь одоо Тогтвортой амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр (ТАДХ) болсон 
бөгөөд Ханбогд сумын малчдын дунд шударга, тэгш байдлыг хангахад хувь нэмрээ оруулах гол 
үндэс суурь нь юм. Мөн цаашдаа нийтийг хамарсан дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрт анхаарлаа 
хандуулах нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Ханбогд сумын иргэдийн дунд "нөхөн олговор авсан", 
"нөхөн олговор аваагүй" өрхүүдийн дунд ялгаа гарч, талцал үүсэж байна33 гэсэн санал шүүмжлэлийг 
шийдвэрлэхэд тустай юм. Малчдад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр нь ерөнхийдөө Ханбогд суманд 
тусламж дэмжлэг үзүүлэх өргөн хүрээний багцын нэг хэсэг юм. 

Тогтвортой амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр (ТАДХ) (2009-2018) 

Сумын хэмжээнд малчдад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр нь сумын төвд амьдардаг, хөлсний малчнаар 
малаа маллуулдаг айлуудад биш харин улирлын чанартай нүүдэллэн амьдардаг хөдөөгийн малчдад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Малчин өрхүүдийн ирээдүйн амьжиргаа нь уламжлалт мал аж ахуйгаас 
гадна олон талт үйл ажиллагаанаас хамаарах тул 2015 онд малчин өрхүүдэд дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх төрөл бүрийн санаачилгуудыг ТАДХ-т нэгтгэсэн болно. Уг хөтөлбөрийн төлөвлөлт, 
менежментийг Oюу толгой компани дараах талуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг: 

• Малчид; 
• ГТЗ; 
• ХАГ-ний Харилцааны Хороо; 
• Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын захиргаа;  
• Биологийн олон янз байдлын мэргэжилтнүүд34.  

 
Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд амьжиргааг дэмжих хэлбэрээр нөхөн олговор авах хүсэлтэй 
байгааг харгалзан үзсэний үндсэн дээр ТАДХ-т доор дурдсан хөтөлбөрүүдийг багтаасан.  
 
Бэлчээрийн хяналт шинжилгээ: OT компани 70 цэгт (Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо суманд) 
бэлчээр, хөрсний хяналт шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Бэлчээрийн хяналт шинжилгээг 
оролцоо аргаар хэрэгжүүлдэг бөгөөд судалгааны баг нь малчид, ТББ, мэргэжлийн судлаачдаас 
бүрдэнэ. Энэхүү ажил нь бэлчээр ашиглалт, улирлын чанартай сэргэлт, бэлчээрийн доройтлын чиг 
хандлагад нөлөөлж буй үндсэн хүчин зүйлсийг тодорхой ойлгоход чиглэгдсэн. Үүнийг улам 
сайжруулах зорилгоор ЭЗХЗОГ-тай байгуулсан Малчдын санал гомдлыг барагдуулах гэрээний 
үндсэн дээр байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ХОБОХ) хийх чиг үүрэг бүхий, малчдын оролцоонд 
түшиглэсэн Мөнх Ногоон Галба ТББ-ыг 2018 оны 4-р сард үүсгэн байгуулсан.  
 
Малчдын хоршоодыг хөгжүүлэх. Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр, малчдын бизнесийн 
үүсгэл санаачилгыг хэрэгжүүлсэн туршлага бүхий үндэсний хэмжээний байгууллага болох Монголын 
бэлчээрийн менежментийн холбоо (МБМХ)-той гэрээ байгуулж, Ханбогд суманд Малчдын 
хоршоодыг байгуулахад туслалцаа авч байна.  2013 оноос хойш Монголын хоршоодын сургалт, 

                                                      
33 ХБ сумын захиргаа, ГТЗ-ийн хуралд оролцсон малчид, Интерсошиалын судалгаанд хамрагдсан өрхүүд 

үүнийг удаа дараа илэрхийлж байсан.  

34 Зэрлэг ан амьтад болон мал сүргийн бэлчээр нутаг давхцаж байгааг тогтвортой байдлаар тэнцвэржүүлэхийг 

эрэлхийлж байна. 
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мэдээллийн төв (МХСМТ) нь хоршоог хөгжүүлэх талаар малчдад зориулсан сургалт явуулж байна. 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад 800 гаруй гишүүдтэй, 18 хоршоо байгуулагджээ. 

 
МХСМТ-ийн дэмжлэгтэйгээр малчдын хоршоо бүр уламжлалт бэлчээрийн газартаа зориулж 
бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж байна. Уг төлөвлөгөөгөөр бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж, сумын захиргаагаар батлуулдаг. Хоршоодоор 
дамжуулан зохион байгуулж буй бусад үйл ажиллагаа: 

• Худаг гаргах, сэргээн засварлах; 
• бэлчээрийг нөхөн сэргээх ба ургамалжуулах хөтөлбөр; 
• мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын вакцинжуулалт,  эм тарилгыг сайжруулах; 
• малын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах сургалт; 
• амьжиргааг дээшлүүлэх, малын гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлийн үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;  
• хаврын улиралд нэмэлт тэжээл худалдан авах, хуваарилах эргэлтийн сан (зээлийн). 

 
Малчдын худаг. Одоогийн байдлаар Ханбогд суманд 305 худаг байдаг ба ихэнхийг нь гар аргаар 
ухсан. Хуучин модон доторлогоотой худгууд нь үер зэрэг байгалийн үзэгдлээр эвдэрч, устаж үгүй 
болдог. Ханбогд суманд буй малчдын худгийн тоо, төрлийг 10-р хүснэгтэд үзүүлэв. Уг хүснэгт нь 2009 
болон 2018 оны тоон үзүүлэлтийг тусгасан ба өнгөрсөн 10 жилд ОТ-н туслалцаатайгаар олон худгийг 
сэргээн засварласныг (104 худгийг дахин ухаж, сэргээн засварлаж/бетонон цагираг суулгасан) 
тусгаагүй болно.  

10-р хүснэгт: Ханбогд сумын худгийн тоо ба төрөл, 2009 ба 2018 

Он Гүний худаг ОТ-н өмнөх 
бетонон 

хучилттай 
худаг 

‘Богино 
хучилттай’ 

худаг 

‘Гар худаг’, 
(мод болон 
бетоноор 
цутгасан) 

Нийт худгийн 
тоо 

2009 38 7 39 302 386 

2018   36 5 35 305 381 

Эх үүсвэр: OT уурхайн төслийн Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа (салбар судалгаа), 2009 он; OT төслийн 
мэдээллийн сан, 2016 он 

 
2012-16 онуудад OT компани Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдад жил бүр 20-30 худаг сэргээн 
засварлахад тусалсан. Экскаватораар худгийг дахин ухаж, бетон цагираг суурилуулах энэ ажлыг 
орон нутгийн гэрээт гүйцэтгэгчээр хийлгэсэн. Малчид бетон цагиргийг тойруулан хайргаар чигжиж, 
таглаа, нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан. Гэрээт гүйцэтгэгч нь малчдад худаг нөхөн сэргээх 
сургалт хийсэн бөгөөд малчдын хоршоодын боловсруулсан бэлчээрийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд заасны дагуу худгийн байршлуудыг сонгосон. Худаг сэргээн засварлах ажил нь ГТЗ-
ийн хяналт дор Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС)-аас санхүүжүүлж буй худаг сэргээн 
засварлах төлөвлөгөөт ажлыг дэмжих зорилготой ба цаашид худаг барих, сэргээн засварлахаас 
өмнө Ханбогд сумын (гүехэн) уст давхаргын нарийвчилсан судалгааг хийж байх төлөвлөгөөтэй 
байна.  
 
2013 ба 2014 онд Ханбогд суманд хур тунадас бага орсноос усны түвшин буурч, ус хураах талбайн 
зааг дээрх хэд хэдэн худаг хатаж ширгэсэн бөгөөд ОТ-н уурхайд ойрхон байрладаг мал сүргийг усаар 
хангахын тулд хэд хэдэн газарт түр хугацаагаар ус тээвэрлэн хүргэж байсан. Мөн Ханбумбат нисэх 
онгоцны буудлын ойролцоо орших Эхэн Халивт 5, мөн УЛТ-н хашааны эргэн тойрны хэд хэдэн газарт 
усан сан байрлуулсан. Эдгээр усан санг тухай бүр дүүргэж өгч байсан ба нүүлгэн шилжүүлсэн 11 
өрхийн 5000 гаруй малыг ундаалдаг байсан. 2015 онд хур тунадас сайжирсан хэдийн ч эдгээр таван 
өрхийг усаар хангах шаардлагатай хэвээр байв. 2018 оны зун маш сайн бороо орсноор (сүүлийн 50 
жилд тохиолдоогүй) Ундай голын урсац хэд дахин нэмэгдэж, сум даяар бэлчээр нөхөн сэргээгдсэн. 
2018 оны хур тунадасны нөлөөгөөр Халивын дэд сав газрын худгууд сэргэх (ядаж түр хугацаагаар) 
эсэхийг харах шаардлагатай. 
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Малын эрүүл мэнд: 2014 онд мал сүргийн дунд халдварт ба халдварт бус өвчний тархалт ямар 
байгааг үнэлэх зорилгоор Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдад малын эрүүл мэндийн судалгааг 
хийхээр “Бизнесийн амжилтын түлхүүр”-тэй гэрээ байгуулсан. 90 өрхийн мал сүргээс (нийт малын 
тоо 38,753) санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож, 103 малаас 207 дээж авч, лабораторийн 
нарийвчилсан шинжилгээнд оруулсан. Ханбогд сумын хувьд шууд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн 40% 
нь судалгаанд хамрагдсан. Судалгааны урьдчилсан дүнгээс харахад Oюу толгойн дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалтын талбайн ойр орчимд буй малын эрүүл мэндийн байдал Баян-Овоо, Манлай 
сумдын малын эрүүл мэндээс ялгаагүй байна. 
  
Судалгааны үр дүнд малын эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлдөг гол шалтгаануудын нэг нь мал 
эмнэлгийн үйлчилгээний чадавх сул байгаатай холбоотой гэж үзсэн. Судалгаагаар дараах 
зөвлөмжийг өгсөн: 

• орон нутгийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний чадавхыг бэхжүүлэх; 
• бэлчээр, тэжээлийн менежментийн талаар малчдын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх;  
• орон нутгийн мал эмнэлгийн санаачилгуудыг аймаг, үндэсний хөтөлбөрүүдтэй уялдуулах. 

Судалгааны зөвлөмжийн дагуу Өмнөговь аймгийн 15 сумын 26 малын эмч нарт сургалт явуулж, 
Ханбогд сумын төвд малын эрүүл мэндийн төв байгуулж, Өмнөговь аймгийн зүүн хэсгийн сумдад 
малын эрүүл мэндийн тандалт, зөвлөгөө өгөх, урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг зохион 
байгуулж байна. 
 
Хаврын нэмэлт тэжээл: 2012-2015 оны хооронд ОТ компани сум тус бүрийн мал сүргийн тоог 
тооцон Ханбогд сум (110 тн), Манлай (75 тн), Баян-Овоо (65 тн) сумдын малчдад нэмэлт тэжээлийн 
хангамж тус тус олгосон. Энэхүү нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийг ХАГ-ний Харилцааны хороо болон 
малчдын төлөөлөгчдийн зөвлөгөөгөөр Говийн Оюу ХДС гардан хэрэгжүүлж байна. Өрхийн түвшинд 
тэжээлийн хуваарилалтыг малчдын хоршоодоор дамжуулан сум, багийн удирдлагуудтай хамтран 
зохион байгуулдаг. 
 
Бэлчээр ашиглах аргачлал: ОТ компани, орон нутгийн малчид хамтран ОТ-н УЛТ-н эвдрээгүй 
хэсэгт бэлчээр ашиглах аргачлал боловсруулж, Жавхлант багийн Засаг даргаар удирдуулсан. 
Аргачлал нь жилийн тодорхой хугацаанд малчдыг УЛТ-д малаа бэлчээхийг зөвшөөрдөг. Энэхүү 
аргачлал нь "хяналттай талбайд" бэлчээрийн менежментийн шууд ажиглалт, туршилт хийх 
боломжийг олгодог. УЛТ-н хашаан доторх бэлчээр нь нэвтрэхийг хориглосон жилүүдэд нөхөн 
сэргэсэн бөгөөд бэлчээрийн доройтол нь бэлчээрийн даац хэтэрсэн, хяналтгүй хувийн тээврийн 
хэрэгсэл ашигладаг гэдгийг харуулж байна. Одоогийн байдлаар энэ талбайг ОТ-н Хамтын 
оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд бэлчээрийн тогтвортой 
ашиглалтыг хяналттай орчинд туршиж байна. 
 
Ажил хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт: ОТ компани орон нутгийн оршин суугчид, малчдад Ханбогд 
сумаас гадагш явалгүйгээр сургалтад хамрагдах боломж олгох Ханбогд сумын Техник мэргэжлийн 
сургалтын төв (ТМСТ)-ийг байгуулсан. Нийслэл хотын ТМСТ-ийн хөтөлбөрүүд нь дунд сургуулийн 
боловсролтой (ихэнх малчдад байхгүй) байхыг шаарддаг учир энэ нь ялангуяа малчдад чухал ач 
холбогдолтой юм.  

 
Ханбогд сумын ТМСТ төв нь малчдыг мэргэжлийн сургалт, бусад боломжоор хангах гүүр болох 
болон бусад үйл ажиллагаа явуулдаг. Жишээлбэл, ОТ компани 2013 оноос хойш Ханбогд суманд 
Залуучуудын хөгжлийн төв (ЗХТ)-ийг ТМСТ-ийн барилга байгууламжийг ашиглан НҮБ-ын Хүн амын 
сантай (НҮБХАС) хамтран ажиллуулж байна. ЗХТ-ийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Люксембург 
Улсын Засгийн газар, ОТ болон НҮБ-ын Хүн амын сангаас санхүүжүүлж, Монгол Улсын Засгийн газар 
болон НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ нь Ханбогд сумын нийгэм-эдийн 
засгийн хурдацтай өөрчлөлтөд залуу, эрэгтэй хүмүүсийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Уг 
төв дараах үйлчилгээг үзүүлдэг: 

• Залуучуудад ээлтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ; 
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• Залуус залуустаа зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, залуучуудад ээлтэй 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх; 

• НҮБ-ын Хүн амын сангийн залуусын эрүүл мэнд, боловсролын сүлжээнд дэмжлэг үзүүлэх; 
• Жендерт суурилсан хүчирхийллээс сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжих; 
• Амьдрах ухааны боловсрол ба бизнесийн дэмжлэг; 
• Залуу малчдын хоршоо байгуулах; 
• Залуучууд, залуу малчдад зориулсан бага хэмжээний тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд;  
• Нийгмийн чиглэлтэй бизнесийн эхлэлийн санхүүжилт. 
 

2015-2017 онд Ханбогд сумын ЗХТ нь Ханбогд болон ойр орчмын сумдад 6000 гаруй удаагийн 
сургалт, үе тэнгийнхний дэмжлэг үзүүлэх багууд, залуучуудын солилцооны форумууд, залуу 
удирдагчдын хөтөлбөрийг зохион байгуулсан. Төслийн 2-р үе шат 2018 оны 3-р сард эхэлсэн бөгөөд 
эхний үе шатнаас гарсан үр дүн, сургамж дээр тулгуурласан. 2018 оны 1-р сараас эхлэн Ханбогд 
сумын Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүний нөөцийн болон бусад зардлыг Монгол Улсын 
Засгийн газраас санхүүжүүлж байна. 
 
Орон нутгийн бизнес ба эдийн засгийн хөгжил: 2011 оноос хойш ОТ компани Ханбогд сумын 
нийгмийн бүлгүүд, ялангуяа малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бизнесийн болон эдийн 
засгийн хөгжлийн хөтөлбөр, төслүүдийг дэмжиж ирсэн. Малчдын хоршоодоор дамжуулан малын 
гаралтай бүтээгдэхүүнд нэмүү өртөг шингээхэд чиглэсэн хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлсэн. Жишээлбэл, 
2015 онд хэд хэдэн хоршоодод жижиг бизнесийн төсөл боловсруулахад туслалцаа үзүүлсэн бөгөөд 
үүнээс 5-7 төсөл нь эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжтой гэж үзсэн. Эдгээр нь тэмээний сүү 
боловсруулах, эсгий урлал, үхрийн аж ахуй, бетонон блок үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, 
гутал хийх үйл ажиллагаа байв. Бусад санаачилга, амжилттай хэрэгжсэн бизнесийг дор үзүүлэв. 
 
Торомны ноос: 2015 онд ОТ компани орон нутгийн малчдад торомны ноос боловсруулах туршилтын 
төсөлд туслалцаа үзүүлсэн. Энэ туршилтад Баян-Эрдэнэ хоршооны 80 гаруй малчин өрх оролцсон 
бөгөөд улиралд 500 кг торомны нарийн ноос үйлдвэрлэж байсан. Малчид ноосыг ялгаж, 
баталгаажуулан, илүү үнээр борлуулж чадсан.  
 
Тэмээний ноос хяргах: ОТ компани орон нутгийн засаг захиргааны дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн 
малчдад цахилгаан хайч ашиглан тэмээ хяргах төслийг эхлүүлсэн. Орон нутгийн сургагч багш нарыг 
хялбаршуулсан үнэлгээгээр сонгон шалгаруулж, орон нутагт болон Австрали улсад сургалтад 
хамруулсан. 2015 онд Ханбогд сумын хоршоо туршилтын төслийг цааш үргэлжлүүлэн олон тооны 
тэмээг ноосолсон. Хэд хэдэн малчин өрх өөрсдийнхөө болон бусад малчдын тэмээг цахилгаан 
хайчаар хяргаж байна. Төслийг Өмнөговь аймгийн Хөдөө аж ахуйн хэлтэс идэвхтэй дэмждэг. 
 
Малын эрүүл мэндийг сайжруулах төсөл: Малын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүнд үндэслэж 
малчдын гурван хоршоог малыг халдваргүйжүүлэх, паразитаас хамгаалах чиглэлээр анхаарч 
ажиллахаар сонгосон. Төсөл нь мал эмнэлгийн үндсэн багаж, эмийн зардлыг хариуцна.  
 
Хүнсний ногоо тариалах: 2013 онд ОТ компани Ханбогд сумын иргэдийн дунд ногоо тарих төслийг 
санаачлав. Ажилгүй эмэгтэйчүүд, ахмад настан, эмзэг бүлгийн иргэд, нөлөөлөлд өртсөн малчин 
өрхүүдэд онцгой анхаарал хандуулсан. ОТ компани хүлэмж, усалгааны систем, худаг, үр, хашаа 
зэрэг үндсэн тоног төхөөрөмжүүдээр хангасан. Хөрс боловсруулах, ногооны үр тариалах ба 
ургуулах, хадгалах, сав баглаа боодлын талаар нарийвчилсан сургалтын хөтөлбөр (15 модуль) 
боловсруулав. 2017 онд Ханбогд сумын "Ногоон Вилла" хөдөө аж ахуйн хоршоо (есөн гишүүнтэй) 
хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамлыг туршилтын журмаар  тарьсан. 2011 оноос хойш хүнсний ногооны 
тариалалт, хүртээмж Ханбогд сумын хэмжээнд ихээхэн нэмэгдсэн байна (11-р хүснэгт). 
 

11-р хүснэгт: Ханбогд сумын ногооны аж ахуйн үйлдвэрлэл 2011 - 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тариалсан газар (гa) 0.4 0.4 2.8 3.6 3 6.5 

Төмс (тон) 0.2 0.3 1 1 1 2 
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Ногоо (тон) 0.2 0.1 1.8 2.6 2 4.5 

Эх үүсвэр: Ханбогд сумын захиргааны судалгаа, 2017 

 
Эсгий урлал: ОТ компани Цагаан алт компаниас бага орлоготой өрхүүдэд зориулан зохион 
байгуулсан эсгий, эсгий урлалын сургалтад дэмжлэг үзүүлсэн. Ханбогд сумын 10 эмэгтэй сургалтад 
хамрагдсан ба үүнээс нөлөөлөлд өртсөн 5 малчин өрхийн эмэгтэй, эмзэг бүлгийн өрхүүдээс 2 
эмэгтэй, ажилгүй 3 эмэгтэй багтжээ. ОТ компани өөрийн байгуулж, байнгын дэмжлэг үзүүлдэг 
Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд эсгий урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төхөөрөмж 
худалдан авч өгсөн.  
 
Хиамны үйлдвэрлэл: 2013 онд OT компани ‘Төрөл Мянган Тайж’ хоршоонд татсан мах, хиам 
үйлдвэрлэх бизнест нь дэмжлэг үзүүлсэн. 2015 онд уг хоршоо нь Улаанбаатар хотод үндэсний 
хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ‘Фүүд Комплекс’ компанитай гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу уг 
хоршоо технологийн сургалтад хамрагдаж орон нутгийн зах зээл дээр хиамны шинэ нэр төрлийг 
нэвтрүүлсэн байна. Энэхүү үйлдвэр нь нядалгааны цех, жижиг үйлдвэр, хүйтэн агуулах, нэрийн 
дэлгүүртэй болж өргөжиж байна.  
 
Оёдлын бизнес: Малчин өрхийн 12 эмэгтэйн оролцоотой “Говь Хан Уран ХХК” хоршооны бизнес ОТ 
компанийн гэрээгээр комбинзон, өвлийн ажлын хувцас, цүнх үйлдвэрлэж байна.  
 
Үхэр, тахиа өсгөх: 12 малчны оролцоотой “Үнээгийн Говь” хоршоо хөдөө аж ахуйн зөвлөхтэй 
хамтран Ханбогд суманд Ангус үүлдрийн үхэр үржүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнтэй адил, нэгэн 
малчин өрх Улаанбаатар хотын тахианы аж ахуйн дэмжлэгтэйгээр жижиг хэмжээний тахианы аж 
ахуй эрхлэх сургалтад хамрагдсан.   

Хамтын ажиллагааны гэрээ болон Гурван талт зөвлөл  

Монгол Улсын Засгийн газартай хийсэн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон 2012 оны Ашигт 
малтмалын тухай хуульд заасны дагуу ОТ компани үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагтайгаа35 
хэлэлцээ хийж, Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах шаардлагатай болсон. Гурван жил хэлэлцээр 
хийсний үр дүнд 2015 оны 4-р сард ОТ компани, Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, 
Даланзадгад сумдын төлөөлөл уг гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. Энэхүү гэрээ нь олон 
нийтэд нээлттэй бөгөөд ОТ болон түүний хамтрагч байгууллагууд эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн 
дэд бүтэц, соёлын өв, байгаль орчныг хамгаалах талаар өргөн хүрээнд хэрхэн хамтран ажиллахыг 
тодорхой зааж өгсөн. Малчдын амьжиргааг дэмжих нь ХАГ-ний чухал элемент юм. 
 
Гэрээний хавсралт боло ‘сэдэвчилсэн төлөвлөгөө’-нүүдэд Хамтран ажиллагч орон нутгийн зүгээс ОТ 
компанийн онцгой анхаарал хандуулах зүйлсийг тодорхойлсон. Хамтран ажиллагч орон нутгийн 
сонгосон ‘сэдэвчилсэн төлөвлөгөө’ нь:  

 Усны менежмент; 

 Хүрээлэн буй орчны менежмент; 

 Уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн менежмент; 

 Үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал; 

 Нийгмийн үндсэн үйлчилгээ (эрүүл мэнд, боловсрол, мэргэжлийн сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт); 

 Орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэх, орон нутгийн худалдан авалт;  

 Дэд бүтэц ба хөрөнгө оруулалтын төслүүд. 
 
ХАГ-нээс өмнө ОТ компани албан ёсны хамтын оролцоогүйгээр орон нутагт олон төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлсэн. ХАГ-ний дагуу олон нийтийн оролцоо, сэдэвчилсэн төлөвлөгөөнд хөрөнгө гаргах 
шийдвэрийг хамтарсан хороод албан ёсоор хуралдаж, удирдан зохион байгуулдаг. ХАГ-ний 
Харилцаа холбооны хороо нь хэрэгжилтийг нь хариуцдаг бөгөөд ОТ компаниас Говийн Оюу ХДС-д 

                                                      
35 ХАГ-д Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумууд гэж тодорхойлогдсон.  
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жил бүр олгодог 5 сая ам.долларын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх олон нийтийг хамарсан төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулдаг (http://www.goviinoyu.mn/eng/ вэб хуудсыг үзнэ үү).  
 
ОТ-н ажил хариуцсан ажилтан, орон нутгийн төлөөллийн оролцоотой ажлын хэсэг сэдэвчилсэн 
төлөвлөгөөнүүдийг хянаж байдаг. Усны менежмент, байгаль орчны менежмент, уламжлалт мал аж 
ахуй, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь Ханбогд сумын малчдад ихээхэн хамааралтай тул 
эдгээр төлөвлөгөөг нэг ажлын хэсэгт хариуцуулсан. Энэхүү ажлын хэсэг нь гурван талын 
төлөөлөлтэй учраас Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) гэж нэрлэдэг ба багийн хурлаас сонгогдсон таван 
малчин, Ханбогд сумын захиргааны таван ажилтан болон ОТ-н 5 ажилтнаас бүрдэнэ. ГТЗ нь 
ЭЗХЗОГ-т гаргасан албан ёсны хоёр гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд ОУСК-ийн ЭЗХЗОГ-тай хамтран 
ажиллаж байна. Эдгээр гомдолд 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт болон 2011 оны эдийн засгийн 
нөлөөллийн нөхөн олговор нь тогтвортой амьжиргааг хангалттай дэмжиж чадаагүй, дараагийн 
үеийнхэндээ уламжлалт ахуй, соёлоо өвлүүлэн үлдээж чадахгүйд хүргэсэн (7-р бүлэгт үз) гэжээ. ГТЗ 
нь одоо нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн олговор, сумын хэмжээний шууд бус 
нөлөөлөл, малчдын ерөнхий дэмжлэг туслалцааны хөтөлбөрүүдэд зөвлөх болон бусад үүргийг  
гүйцэтгэж байна.  

7 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ 
 
Малчдын болон орон нутгийн хэлэлцүүлгүүд дээр үндэслэн ОТ компани санал, гомдол барагдуулах 
журмаа 2017 онд шинэчилсэн. Олон нутгийн иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг удирдан зохицуулах 
журам (Хавсралт III) нь санал, гомдол гаргах процессыг орон нутгийн иргэд болон бусад талуудад 
хялбар, ойлгомжтой болгох зорилготой. Нэн даруй шийдвэрлэх боломжгүй санал, гомдлыг шатлан 
уламжлах, шаардлагатай бол гуравдагч этгээдээр зуучлуулах нарийн тогтсон журамтай.  

ЭЗХЗОГ-ны зуучлал/Гурван талт зөвлөл 

2012 оны эцэс, 2013 оны эхээр хэсэг малчид ОУСК-ийн ЭЗХЗОГ-т 2 гомдол албан ёсоор гаргасан 
бөгөөд уг гомдолд ОУСК нь өөрийн стандартыг зөрчиж, ОТ төслийн санхүүжүүлж, ОТ-н нүүлгэн 
шилжүүлэх арга барилыг хангалтгүй36 хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн гэж буруутгажээ. ОТ компани 3 
жилийн турш (2012 - 2015) ЭЗХЗОГ болон Сонгогдсон малчдын багтай (СМБ) хамтарч (ОТ-н хяналт 
ТББ, Говийн газар шороо ТББ-аас тусламж авдаг малчдын төлөөлөл болон гомдол гаргагч нараас 
бүрдсэн) эдгээр хоёр гомдлыг шийдвэрлэхээр ажиллав. 

2014 оны 12-р сард болсон хуралдаанаар ЭЗХЗОГ нь өөрийн зуучлалын үйл явцыг ХАГ-ний дагуу 
орон нутгийн үйл явцаар дамжуулж болно гэж баталгаажуулсан. 2014 онд СМБ-тай тохиролцсоны 
дагуу ОТ төслөөс бэлчээр, Ундай голд үзүүлж буй нөлөөлөлд хөндлөнгийн судалгаа хийлгэхээр 
болсон. ОТ болон СМБ энэхүү судалгааг хөндлөнгийн мэргэжилтнүүдээр хийлгэхээр тохиролцсон. 
Энэхүү судалгаа нь олон нийтэд нээлттэй37 хоёр тайлан гаргасан. Үүний дараа 2016 онд Ханбогд 
сумын бэлчээрийн болон малчдын нөхцөл байдлын талаар дэлгэрэнгүй судалгааг Олон талт 
судлаачдын баг (ОТСБ)38-аар хийлгэв. ОТСБ-ийн судалгааны хамрах хүрээ, тендер, судалгааны 
багийг сонгон шалгаруулах ажлыг ГТЗ-ийн үйл явцаар дамжуулан тохиролцсон. Хамгийн гол нь 
энэхүү судалгаа нь НШҮАТ-ний хүрээнд малчдын нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ололт амжилтыг үнэлэх боломж бүрдүүлсэн. 

СМБ, Ханбогд сумын захиргаа, ОТ компани малчдын санал гомдол, ОТ компани болон малчдын 
хооронд гарч буй бусад асуудлыг шийдвэрлэж байх зорилгоор улирал тутам хуралдах ГТЗ-ийг албан 
ёсоор байгуулахаар тохиролцов. ЭЗХЗОГ-ын дэмжлэгтэйгээр, мөн ‘Хариуцлагын Зөвлөл” олон 
улсын ТББ-ын хийсэн судалгаагаар 2017 оны 5-р сард хоёр гэрээ байгуулж, ГТЗ-ийг албан ёсоор 

                                                      
36 http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/links-191.aspx 

37 Хөндлөнгийн шинжээчдийн баг (ХШБ)-ийн 1 ба 2-р шатны тайлан, 2015/16. 

38 ЖэйЭсЭл консалтинг – Олон талт ёудлаачдын багийн судалгааны тайлан: Малчдын амьжиргаа болон 
орон нутгийн ус хангамжид нөлөөлөөх ОТ-н нөлөө, 2016.  

http://otfdms/DocServeContent?docId=OT-Gene-0000087&format=pdf
http://www.goviinoyu.mn/eng/
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/links-191.aspx
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байгуулж, талуудын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг гаргаснаар малчид хоёр гомдлоо 
буцаан татаж авсан. Гэрээнд ОТ болон Ханбогд сумын захиргаанаас шинэ худгууд барих, одоо 
ажиллаж байгаа худгуудад засвар үйлчилгээ хийх, бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт шинжилгээ хийх зэрэг ажлуудыг тусгасан. 
Мөн нөхөн олговрын үр дүнг хянан үзэж, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйд тулгуурласан төслүүдээр 
дамжуулан тогтвортой амьжиргааг дэмжих санаачилгыг (дээр нэлээн олон дурдсан) дэмжихээр 
тохиролцсон. Албан ёсны гомдол шийдвэрлэгдсэн хэдий ч ЭЗХЗОГ 2018 оныг дуустал хяналт 
шалгалтаа үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн. 2017 оны 6-р сард Колумбын Катагена хотноо зохион 
байгуулагдсан ОУСК-ийн Дэд бүтэц, байгалийн нөөцийн тогтвортой байдлын туршлага солилцох 
уулзалт дээр хөтөлбөрийн үр дүнг амжилтын жишээ болгон танилцуулсан. 

Нүүлгэн шилжүүлэлт ба нөхөн олговортой холбоотой гомдол39 

ОТ компани 2004 оны Нүүлгэн шилжүүлэлт ба 2011 оны Эдийн засгийн нөлөөлөлтэй холбоотой 
санал, гомдлыг шууд хүлээн авч байсан бөгөөд ихэнх нь нөхөн олговрын багцын талаарх тодруулга 
авах хүсэлт байсан. ЭЗХЗОГ-тай тохиролцсон санал гомдол шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд ГТЗ нь 
Малчдын санал, гомдлыг шийдвэрлэх гэрээний хүрээнд нөхөн олговортой холбоотой нэхэмжлэлийг 
хүлээн авах, хянах, шийдвэр гаргах үүрэг бүхий Нөхөн олговрын нэхэмжлэл шийдвэрлэх хорооны 
үйл ажиллагааг явуулахаар зөвшөөрсөн байна. ОТ компани нөхөн олговрын санал, гомдол нь 
батлагдсан өрхүүдтэй нэг удаагийн нөхөн олговрын гэрээ байгуулна. 

Олон нийтийн нийтлэг санал, гомдол 

Барилгын ажил дууссан, орон нутгийн иргэд нөхөн олговор авах эрх болон үйл явцыг илүү сайн 
ойлгож авсан тул олон нийтийн санал, гомдлын тоо буурч байна. Тухайлбал, 2013 онд 52 гомдлыг 
бүртгэж, 2014 онд 23 болж, 2015 онд 20 болж буурсан. 2018 оны 8 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 
хүлээн авсан нийт гомдлын тоо 8-д хүрч, бүгдийг нь дунджаар 14 хоногт шийдвэрлэсэн. Ихэнх нь 
тоосжилт болон хүн, малд үзүүлж буй бусад нөлөөлөлтэй холбоотой ажээ40.  
 

 

3-р зураг: 2018 он хүлээн авсан гомдол 

 
‘Томоохон’ гомдол гэж ОТ-н ЭМААБО-ны эрсдэлийн системийн III буюу IV бүлгийн эрсдэлд тооцогдох,  албан ёсны мөрдөн 

шалшалт явуулах шаардлагатай гомдлыг хэлнэ. ‘Давтан’ гомдол гэж өөр хүний гаргасан, өмнөхтэй ижил шалтгаантай гомдол 

болон/эсвэл нэг хүний давтан гаргасан гомдлыг хэлнэ. 

8 ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ХҮМҮҮСТ ТУСЛАХ 
 
Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн хүмүүс гэдэг нь хувийн 
болон/эсвэл гэр бүлийн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалаад нүүлгэн шилжүүлэлтийн улмаас учирсан 
хохирлыг даван туулах чадвар султай хүмүүс юм. Өөрөөр хэлбэл, эмзэг бүлгийн хүмүүс эдийн 
засгийн хурдацтай хөгжлийн явцад (Ханбогд сум болон Монгол Улсад сүүлийн 20 гаруй жилийн 
туршид явагдаж байгаа) хувийн болон/эсвэл өрхийн орлогоо инфляцтай ижил хурдаар өсгөх 
чадваргүйн улмаас нийт хүн амын амьдралын түвшнээс хоцорч буй хүмүүс. Ханбогд суманд ОТ-н 

                                                      
39 ОТ-д албан ёсоор ирсэн гомдол (гуравдагч талд бус). 

40 OT-н Гомдол, санал, хүсэлтийн бүртгэл  

http://otfdms/DocServeContent?docId=OT-Gene-0000087&format=pdf
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шууд нөлөөллөөр нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан өрх гэр, ОТ-н нөлөөллөөр үүссэн орон нутгийн 
инфляцын дарамтад дам өртсөн өрхийн аль аль нь байдаг. Бодит байдал дээр эдгээр хоёр үр 
дагаврыг ялгаж салгахад төвөгтэй бөгөөд ОТ эдгээрийн даль алийг нь удирдах, нөлөөллийг нь 
бууруулах үүрэгтэй. 
 
Иргэдийн амьдралын наад захын жишиг үзүүлэлтийг тогтоох нь тухайн нийгмийн сонголтын асуудал 
бөгөөд боломжтой бол улсын хэмжээнд зохицуулах хэрэгтэй байдаг. Сайн үйл ажиллагаатай 
нийгэмд нийгмийн гишүүдийн дийлэнх нь тогтвортой амьдарч, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх, ялангуяа 
гэр бүлийн амьдралаа хүссэнээрээ авч явах боломжтой байдаг. Харамсалтай нь, нийгмийн 
халамжийн тогтолцоо сайн хөгжсөн хөрөнгөлөг улсад ч тодорхой амжилтад хүрч чадаагүй гэр 
бүлүүд, нийгмийн гишүүд байдаг. Тухайлбал, 2016 онд Монголын үндэсний статистикийн газраас 
гаргасан судалгаагаар ядуурлын түвшин 29.6 хувьтай байгаа бол Австралийн бүтээмжийн комиссын 
тайланд41  Австрали иргэдийн ойролцоогоор 9 хувь (ихэнхдээ бага насны хүүхдүүд, өндөр настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс) нь орлогын ядууралд байна. Үүнтэй адилаар, Шинэ Зеландын (ШЗ) 
Нийгмийн хөгжлийн яамнаас 201742 онд мэдээлснээр Шинэ Зеландын айл өрхийн 14% нь "аюултай" 
нөхцөл байдалд, засгийн газрын үйлчилгээ, дэмжлэгээс хамааралтай амьдарч байна. 
 
Энэ хоёр судалгаанд дурдсан харьцаанууд нь ОТ-н Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнгийн үнэлгээний 
тайланд43 ажиглагдсан ‘эрсдэлтэй’, ‘хямралтай’ өрхийн харьцаатай ойролцоо байгаа бөгөөд зарим 
хямралд өртсөн өрхүүд нь янз бүрийн эх үүсвэрээс байнгын туслалцаа шаардах магадлалтай. 
Хэдийгээр Монгол Улс засаглалын тогтолцоо сайтай, өөртөө болон гэр бүлийнхэндээ анхаарал 
халамж тавих байдал нь бусдаас доогуур байгаа иргэдийг тодорхойлон, хянах, туслах сайн 
тогтолцоотой боловч нөөцийн түвшин бага ба зарим өрхүүд нэмэлт тусламжгүйгээр үйлчилгээ авах 
боломжгүй байдаг. ОТ компани Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн бүх өрхөд туслах үүрэг хүлээхгүй 
боловч нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүст туслах 
үүрэгтэй бөгөөд Ханбогд сумын захиргаатай хамтран нийгмийн тэгш бус байдал, ядуурлын түвшин 
нийгмийн эв нэгдэл, тогтвортой байдлыг бусниулахад хүргэхгүй байх хэрэгтэй.  
 

Эмзэг бүлгийн хүмүүст туслах ОТ-н одоогийн хандлага  

ОТ компани ӨАДТ-ний дагуу амьжиргаа нь сэргээгдээгүй байгаа, нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан 
11 өрхтэй тус тусад нь хамтран ажиллах бол ОТ төслөөс үүдэлтэй инфляцын нөлөөгөөр амьдрал нь 
дордох ихээхэн эрсдэлтэй Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулсан "халамжийн аюулгүй 
байдлын тогтолцоо" бий болгоход Монгол Улсын Засгийн газрын байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
болно. OT44 болон  ОТ-н санхүүжилттэй ХДС-ийн захиалгаар Ханбогд сумын нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ ихээхэн сайжирсан ч ‘эрсдэлтэй’, ‘хямралтай’ гэсэн ангилалд буй өрхүүдэд тэдгээр 
үйлчилгээ болон төрийн бусад үйлчилгээг авахад нь туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай байна. Өрхүүд 
өөрсдийн хүсэлтээр сумын эмзэг бүлгийн өрхийн бүртгэлд орох эсвэл төрийн албан хаагч тэдгээр 
өрхүүдийг төрийн туслалцаа дэмжлэг хамруулах боломжтой. Аль ч тохиолдолд эмзэг бүлгийн өрхийг 
тодорхойлоход Засгийн газрын баримталж буй гол шалгуур: 

• өрх толгойлсон эх/эцэг; 
• өрхийн гишүүн нь байнгын асаргаанд байх; 
• олон хүүхэдтэй орлого багатай өрх; 
• өрхийн бүх гишүүнь нь эрхэлсэн ажилгүй;  
• орлого багатай өрх (өрхийн нийт орлогыг өрхийн гишүүдийн тоонд хуваахад). 

 

                                                      
41 Австралийн бүтээмжийн комисс (2018) Тэгш бус байдал нэмэгдэж байна уу? Баримт нотолгоо. 

42 Перри, (2017) Шин Зеландын өрхийн материаллаг байдал: орлогын бус үзүүлэлтүүдийн хандлага, 

харьцааг бусад улстай харьцуулах нь. Уэлингтон: Нийгмийн хөгжлийн яам. 

43 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ (Интерсошиал 2018). 

44 Цахилгаан, ус хангамж, хог хаягдлын үйлчилгээ, үерийн хамгаалалт, сумын төвийн авто зам, нийтийн 

цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг. 
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2011 онд барилга угсралтын ажил ид өрнөж байх үед ОТ компани ‘эмзэг бүлгийн өрх’-ийг 
тодорхойлохдоо Ханбогд сумын бүртгэлд хамрагдсан эмзэг бүлгийн өрхүүдийг сонгон авсан. Ингэж 
тодорхойлох нь хялбар хэдий ч ядуурлын шалтгааныг тогтоох боломжгүй болж байгаа тул ОТ 
компани яг аль өрхөд туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэйг тодорхойлоход хүндрэл учруулж байна. 
Тухайлбал, эрх бүхий байгууллагын хэрэглэдэг "эмзэг бүлэг" гэсэн тодорхойлолтод өөрчлөлт орсны 
улмаас бүртгэлд байсан зарим өрхийн нөхцөл байдал бодитоор сайжирсан, улам доройтсон эсэхээс 
үл хамааран өрхийн статус өөрчлөгдөхөд хүрч байна. ОТ компани Говийн Оюу ХДС-ийн 
тусламжтайгаар Ханбогд сумын захиргаанаас хэрэгжүүлж буй эмзэг бүлгийн хөтөлбөрт туслалцаа 
дэмжлэг үзүүлсээр байх болно. 
 
Нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн хувьд ОТ компани эмзэг бүлгийн өрхийн тоонд 
багтах болсон шалтгааныг нь үл харгалзан нүүлгэн шилжүүлсэн хамрагдсан, эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн өрхүүдийн сайн сайхан байдлын төлөө хариуцлага хүлээнэ. 2014 
онд хийгдсэн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн аудит ба 2017 онд хийгдсэн Үр дүнгийн үнэлгээний хүрээнд 
ОУСК-ийн өндөр босготой шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан эмзэг бүлгийн өрхүүдийг тодорхойлж, 
эдгээр өрхүүдийг ОТ-н бүртгэлд тодорхой тусгасан. 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт болон 2011 оны 
эдийн засгийн нөлөөллийн хөтөлбөрийг хаахын тулд ОТ компани Үр дүнгийн үнэлгээний тайланд45 
тусгагдсан ӨАДТ-г боловсруулж, эдгээр өрхүүдтэй нэг бүрчлэн хамтран ажиллана. 
 

ОТ компани Орон нутгийн харилцааны багийн жилийн зардлын хүрээнд эмзэг бүлгийн хүмүүст 
зориулсан тусгай төсвийг хуваарилсан. Эмзэг бүлгийн өрхүүдийг дэмжих ерөнхий стратегийг жил бүр 
шинэчлэх гэрээний дагуу Ханбогд сумын захиргаатай хамтран хэрэгжүүлдэг (IV хавсралт). 

9 ЦААШДЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  

Тойм 

Энэхүү НШҮАТ-ны нийгмийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл явц дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. 
Үүнд: 

 Суурь хяналт шинжилгээ: ОТ төслөөс үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлтэй асуудлын  
хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөл, нөхөн олговор, амьжиргааг нөхөн 
сэргээх хөтөлбөр болон Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад нийгмийн сайн сайхан байдлын 
ерөнхий хяналт шинжилгээ.  

 Үр дүнгийн үнэлгээ: Өрхийн нөхөн олговрын гэрээний заалт, үүрэг амлалтын биелэлт, 
амьжиргааг нөхөн сэргээх ажлын бодит ололт (гарц, үр дүн)-ыг үнэлэх хөндлөнгийн шууд 
хяналт.  

 Хаалтын аудит: НШҮАТ-д тусгагдсан, нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд 
өртсөн малчин өрхүүдэд өгсөн үүрэг амлалтаа биелүүлсэн эсэхийг хөндлөнгийн 
мэргэжилтнүүдээр хянуулах эцсийн шалгалт.  

 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааны шатлал, статусыг 12-р хүснэгтэд нэгтгэн харуулав. 

12-р хүснэгт: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцын матриц  

 Үйл 
ажиллагаа 

Сэдэв 
Тайлангийн 

давтамж 
Хугацаа 

Дотоод 
хяналт 

Суурь 
хяналт 
шинжилгээ 

Гэрээ, гомдол, санал 
хүсэлтийн хяналт 

Сар бүр Өнгөрсөн 8 жилийн туршид 
явуулж буй стандарт үйл 
ажиллагаа бөгөөд уурхайн 
ашиглалтын хугацаанд 

Эмзэг бүлгийн хүмүүс, 
сургалт, ажил эрхлэлт, 
бизнес, мал аж ахуй 

Жил бүр 

                                                      
45 Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ (Интерсошиал, 2018). 
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 Үйл 
ажиллагаа 

Сэдэв 
Тайлангийн 

давтамж 
Хугацаа 

Худгийн усны түвшний 
хяналт, бэлчээрийн 
хөтөлбөр, малчин өрхүүдтэй 
хийх зөвлөлдөөн 

Жил бүр 

болон уурхайн хаалтын 
дараа үргэлжлэн хийгдэнэ.  

Боловсрол, бэлчээрийн 
нөхцөл, мал болон хүний 
эрүүл мэндийн байдал, 
нийгмийн сэтгэл ханамж  

 Жил бүр 

Гадаад 
хяналт 

Үр дүнгийн 
үнэлгээ 

2004 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлт  

Нэг удаа 2014 онд дууссан 

2011- 2012 оны эдийн 
засгийн нөлөөлөлтэй 
холбоотой НШҮАТ-ний 
хөтөлбөр, ялангуяа 
амьжиргааг сэргээх хөтөлбөр  

Хоёр болон 
таван жил бүр  

2017 онд дуусаж 2018 онд 
тайлагнасан 

Хаалтын 
аудит  

2004 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлт  

Нэг удаа 2014 онд дууссан 

2011 оны эдийн засгийн 
нөлөөлөл 

Амьжиргаа 
сэргээх 
хөтөлбөрийг 
эцэслэх үед нэг 
удаа 

Өрхийн түвшний нөхөн 
олговрын гэрээг дуусгавар 
болгохоор тохиролцсон, 
эсвэл холбогдох өрхүүдтэй 
амьжиргааг дээшлүүлэх 
төлөвлөгөө байгуулахаар 
тохиролцсон эсэхээс 
хамаарна 

Дотоод хяналт  

ОТ компани Ханбогд болон хөрш зэргэлдээ сумдыг хөгжүүлэх, нөлөөллийг бууруулах үйл 
ажиллагаандаа байнгын хяналт шинжилгээ, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион 
байгуулж ирсэн. Мөн ерөнхий хяналт шинжилгээ хийж ирсэн нь өмнөх НШҮАТ-ний үр дүнг 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагаа, туслалцаа, хэрэгжүүлэх хугацаатай харьцуулан 
тодорхойлсон. Хяналт шинжилгээний судалгаа, тайлангуудын бүрэн жагсаалтыг I хавсралтад 
үзүүлэв. Нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой олон улсын конвенцод зааснаар бол хаалтын аудит хийх 
хүртэл хяналт шинжилгээний ажлыг үргэлжлүүлэх ёстой гэж зөвлөдөг. Харин ОТ компани 12-р 
хүснэгтэд заасан хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааг уурхайн ашиглалтын хугацааны туршид 

эсвэл малчин өрхүүд "хангалттай" гэж хэлэх хүртэл үргэлжлүүлэх болно.  
 
Ханбогд сумын нийгэм-эдийн засгийн судалгаа  

Хяналт шинжилгээний ажил нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчдыг 
хамардаг байсан бол одоо Ханбогд сумын нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлыг нийтэд нь хамардаг 
болно. Энэ нь уул уурхайн тогтвортой үйл ажиллагаа эхэлж, ерөнхий нөлөөллийг нийтэд нь хамарсан 
хяналт шинжилгээ хийх болсонтой нийцэж байгаа юм. 13-р хүснэгтэд Oюу толгойн олон хэлтсийг 
хамарсан нийгэм эдийн засгийн болон бэлчээр/байгаль орчны хяналт шинжилгээний арга хэмжээг 
харуулав. 
 
 
Хяналт шинжилгээний жил тутмын тайлан 
Саяхан болтол ОТ компани нүүлгэн шилжүүлэлт/амьжиргааг нөхөн сэргээх ажил, түүний ололт 
амжилтын талаарх хагас жил тутмын хяналт шинжилгээний тайлан гаргаж иржээ. Эдгээр тайлан 
Уурхайн лицензийн талбай, ОТ-ГС чиглэлийн зам, Ханбумбат нисэх онгоцны буудал, хуучин нисэх 
буудлын нөхөн сэргээлтийн бүс, Гүний хоолойн шугам хоолой, цооногийн талбайн эргэн тойрон, 
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цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын орчимд голлон анхаардаг байсан. Тайланг ОТ-н Гүйцэтгэх 
удирдлагын хороо, сумдын захиргаа, ХАГ-ний Харилцааны хороо, ГТЗ-д хүргүүлдэг. Ингэхдээ зөвхөн 
нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрхүүд төдийгүй Ханбогд сумын малчин өрхүүдийг илүү өргөн хүрээнд 
хамруулж, Ханбогд сумын нийгэм, нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн ерөнхий үнэлгээг хийж, 
бэлчээрийн ерөнхий төлөв байдал, улирлын нүүдэл, мал маллагаанд орж буй өөрчлөлтийг хянадаг. 
 
Эдгээрээс гадна уг тайланд олон нийтийн санал, гомдол, хүсэлт, авсан арга хэмжээг нэгтгэн дүгнэж, 
шаардлагатай бол ОТ-н олон нийттэй харилцах ажил, туслалцаа дэмжлэгт өөрчлөлт оруулахыг 
зөвлөдөг. Зээлдүүлэгчид болон бусад талуудад тайлагнахаасаа өмнө ХАГ-ний Харилцааны хороо 
болон ГТЗ-д тайлагнана.  
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13-р хүснэгт: Малчин өрхүүдийг хянах хэмжигдэхүүнүүд  

Дугаар Сэдэв/Төлөв Хяналтын арга хэмжээ Давтамж Байршил/Бүлэг 

RA01 2004 онд нүүлгэн 
шилжүүлсэн өрхүүдийн 
нөхөн олговрын гэрээг 
хаах 

 Бүх дээд боловсролын тэтгэлэг олгогдож дууссан. 

 Олгогдоогүй тэтгэлгийн хувьд орлуулах арга хэмжээг тохиролцсон.  

 Өрхүүдэд гэрээг хаах талаар албан ёсоор мэдэгдсэн. 

2018 онд дууссан Нүүлгэн шилжүүлсэн 
өрх  

 
RA02 

Малчдын амьжиргааг 
дээшлүүлэх хөтөлбөр  

 Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрөөр дамжуулан Ханбогд сумын малчдад 
чиглэсэн олон нийтийн төслүүдийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх. 

 Бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналтыг үргэлжлүүлэх 

 Мал маллагааг сайжруулах төрөл бүрийн төслүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

 Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын тоо.  

 Өөрсдөө төсөл хэрэгжүүлж буй хоршоодын тоо, төслийн төрөл.  

 Тайлант хугацаанд эргэлтийн (зээлийн) сангаар дамжуулан зарцуулсан нийт 
дүн.  

Жил бүр ХБ сумын бүх 
малчид  

RA03 Эмзэг бүлгийн өрхүүдэд 
тусламж үзүүлэх 

 ӨАДТ-д хамрагдсан эмзэг бүлгийн өрхийн тоо. 

 ОУСК-ийн тодорхойлолтоор, нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн малчин өрхийн 
тоо. 

 ӨАДТ тус бүрд тодорхой заасан арга хэмжээнүүд  

 Жил бүр Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
ажлын үр дүнгийн 
үнэлгээний тайланд 
тодорхойлогдсон 
эмзэг бүлгийн өрх  

RA04 Боловсролын тусламж   Бүх тэтгэлэг олгогдсон. 

 Боловсролыг дэмжих бүх багцыг олгож, зарим нь үргэлжлүүлэн авч байна.  

 Тайлант хугацаанд гарсан тэтгэлэг, боловсролын нийт зардал. 

 Нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхөөс 
их, дээд сургуульд сурч буй оюутнуудын тоо.  

 Дээд боловсрол эзэмшсэний дараа ажилд орсон оюутнуудын тоо. 

Жил бүр 
 

RA05 Богино хугацааны болон 
мэргэжлийн сургалт  

 Нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой бүх сургалтыг явуулсан. 

 ХБ-ын өрхийг хамарсан сургалт, курсийн төрөл.  

 ХБ-ын өрхийг хамарсан сургалтын өдөр/цаг.  

 Тайлант хугацаанд ХБ болон ӨГ аймагт хийсэн сургалт, сургалтын 
хөтөлбөрийн нийт зардал.  

Жил бүр Түншлэгч сумдын 
нийт өрх  

RA06 Ажлын байр бий болгох  Түншлэгч сумдын нийт өрхийн ажлын байрны тоо. 

 Түншлэгч сумдаас ОТ-д ажилд орсон нийт оршин суугчдын тоо. 

 Түншлэгч сумдын оршин суугчдад олгогдсон ажлын төрөл. 

 Түншлэгч сумдаас ОТ-д ажиллаж буй оршин суугчдын цалин хөлсний түвшин, 
ажилд орсноос хойш гарсан өөрчлөлт.  

Жил бүр Түншлэгч сумдын 
нийт өрх  
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Хуудас 43 нийт 93 
ХЭВЛЭМЭЛ ХУВЬД ХЯНАЛТ ТАВИХ БОЛОМЖГҮЙ ТУЛ ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХУВИЛБАРЫГ  

ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2019-04-08  

Дугаар Сэдэв/Төлөв Хяналтын арга хэмжээ Давтамж Байршил/Бүлэг 

 Түншлэгч сумдын оршин суугчидтай хамтран хэрэгжүүлсэн ажил хөдөлмөрт 
бэлдэх болон ажлын байран дээрх сургалт. 

 Шууд нөлөөлөлд өртсөн бөгөөд тэтгэвэрт гарсан малчдын тоо.  

RA07 Орон нутгийн бизнес 
эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр  

 Бизнес хөгжлийн төсөл хэрэгжүүлсэн тоо, төрөл.  

 Түншлэгч сумдын оршин суугчдын хэрэгжүүлсэн бизнес хөгжлийн төслийн 
тоо/төрөл  

 Бизнес хөгжлийн санаачилгад хамрагдсан нийт хүмүүсийн тоо.  

 Бизнес хөгжлийн санаачилгад оролцсон түншлэгч сумдын өрхийн нийт 
гишүүдийн тоо.  

Жил бүр Түншлэгч сумдын 
нийт өрх  

RA8 Бэлчээрийн даац, эрүүл 
мэндийн хяналт 

 Ханбогд сумын бэлчээрийн даац, хамтын оролцооны аргаар цуглуулсан 
байгаль орчны болон худгийн усны түвшний мэдээлэл.  

Жил бүр Ханбогд сум 

RA9 Малын гарц ба 
бэлчээрийн хуваарилалт 

 ОТ-н нөлөөллийн улмаас зүй бусаар хорогдсон малын тоо.  

 Малчны/малын гарцын тоо, үйл ажиллагаа (хуримтлагдсан тоо). 

 Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, дагуух замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
бусад арга хэмжээний төрөл.  

Жил бүр Бэлчээр хуваагдалд 
өртсөн малчид 

RA10 Нийгмийн гомдол ба санал 
хүсэлт  

 Хүлээгдэж буй гомдлын тоо, төлөв. 

 Тухайн сард нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотойгоор гаргасан, хүлээгдэж буй 
гомдлын тоо.  

 Тухайн сард хаагдсан нүүлгэн шилжүүлэлт/эдийн засгийн нөлөөлөлтэй 
холбоотой гомдлын тоо. 

Сар бүр  Түншлэгч сумдын 
нийт өрх  

RA11 Малчны худаг  Түншлэгч сумдын өрхүүдэд зориулж шинээр гаргасан буюу сэргээн 
засварласан худгийн тоо.  

 Малчдын худгийн усны түвшинг хэмжих Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын тоо.  

 Малчдын худгийн хяналт шинжилгээгээр усны чанар, хүртээмж буурсан 
тохиолдол гарсан эсэх 

Жил бүр Түншлэгч сумдын 
нийт өрх  

RA12 Хөтөлбөрт хамрагдсан 
малчин өрхүүдийн сэтгэл 
ханамж 

 Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа дууссан. 

 Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүд нь орлогын түвшин, мал, эд хөрөнгө, тоног 
төхөөрөмж, эд хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр, усны хүртээмж, эрүүл мэнд, 
боловсрол гэх мэт шалгуур үзүүлэлтийн талаарх судалгаанд хамрагдсан.  

Дууссан Нүүлгэн шилжүүлсэн 
өрхүүд/бүх хэсэг 
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Хөндлөнгийн хяналт 

Үр дүнгийн үнэлгээ  
Үр дүнгийн үнэлгээ нь нүүлгэн шилжүүлэлт/эдийн засгийн нөлөөллийн сөрөг нөлөөг бууруулах болон 
ерөнхий үйл ажиллагаа үр дүнтэй болсон эсэх, хэрэв үгүй бол яагаад гэдгийг тодорхойлох 
зорилготой, тодорхой хугацаанд хийгдэх, амьжиргааны нөхцөл байдлыг урт хугацаанд үнэлж дүгнэх 
судалгаа юм. Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд ОТ компани хэд хэдэн холбогдох судалгааг (I 
хавсралтад жагсаасан) хийсэн ба өмнө нь тайлбарласанчлан 2017/18 онуудад Интерсошиал 
компани Монголын судлаачидтай хамтран дэлгэрэнгүй үнэлгээг (II хавсралтад буй Хураангуй 
дүгнэлт) хийсэн. 
 
Үнэлгээний үйл явц 
Интерсошиалын үр дүнгийн үнэлгээ нь шууд хэмжигдэх тоон үзүүлэлтүүд (6-р хүснэгт)-ээс гадна, 
сургуульд хамрагдалт, мотор, генератор, телевиз гэх мэт урт хугацаанд ашиглагдах гэр ахуйн бараа 
зэрэг шууд бус үзүүлэлтүүдийг үнэлэхийг эрмэлзсэн. Мөн шударга, үр ашигтай байсан эсэх гэх 
мэтийн субьектив үнэлгээг ашигласан. Эш татсан баримт бичигт дараах зүйлс орно:  

• OT Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө; 
• БОННҮ-нп багтсан нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа; 
• 2015-2016 онд гүйцэтгэсэн Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн судалгаа. 
• 2017 онд гүйцэтгэсэн Олон талт мэргэжлийн судлаачдын багийн судалгаа  
• Монгол Улсын хууль тогтоомж, 
• ОУСК-ийн ГС5/ЕСБХБ-ны ГШ5-д заасан Сайн дурын нүүлгэн шилжүүлэлт, газар 

чөлөөлөлтийн журам. 
 

Холбогдох малчин өрхүүд үр дүнгийн үнэлгээний загвар гаргах, батлах, хянах үйл явцад оролцсон 
болно. Үүнд: 

• Хамтын ажиллагааны гэрээний Харилцааны хороо; 
• Гурван талт зөвлөл; 
• Шууд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдээс авсан ярилцлага (боломжтой бол хүйс, насны онцлог); 
• Орон нутгийн удирдлагатай хийсэн оролцогч талуудын ярилцлага;  
• Орон нутгийн ТББ, олон нийтийн байгууллагуудтай хийсэн ярилцлага. 

  
Үнэлгээний хүрээнд авч үзсэн зорилго, зорилт болон бусад асуудлууд  
Үнэлгээ нь шинээр барьсан худгийн гэх мэтийн орцын үзүүлэлтийг авч үздэг боловч хамгийн гол нь 
НШҮАТ-ний дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь амьжиргааны түвшнийг сэргээх, өрхийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх чиглэлээр хүссэн үр дүндээ хүрч чадсан эсэхийг хянадаг. 
 
Oюу толгойн НШҮАТ-ний ерөнхий зорилго нь нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд 
өртсөн бүх өрхийн амьжиргаа, амьжиргааны түвшин ‘сайжирсан’ буюу ядаж л ‘сэргэсэн’ (ОУСК-ийн 
ГШ/ГС5-ын дагуу) байх явдал юм. Цаашдаа малчин өрхийн түвшний хяналт шинжилгээний ажил, 
түүний дотор ӨАДТ илүү нарийвчлалтай байх ба дараах зүйлсийг хянана: 

 Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн өрхөд үзүүлж буй дэмжлэг болон ӨАДТ-нд хамрагдсан 11 өрхийн 
нөхцөл байдлыг үнэлэх. 

 ОТ-н Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн ерөнхий үнэлгээ; 

 Шууд болон шууд бус нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн амьжиргааны түвшин,  орлого, амьдралын 
хэв маягтаа сэтгэл ханамжтай байгаа эсэхийг үнэлэх;   

 ОТ-н үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэхэд 
шаардлагатай засаж залруулах арга хэмжээг тодорхойлох.  

Малчин өрхийн хяналт шинжилгээний үзүүлэлтүүд 
Ханбогд сумын малчин өрхүүдийн цаашдын хяналт шинжилгээ нь ерөнхий хяналт шинжилгээгээр 
цуглуулсан мэдээлэл, тоо баримтад тулгуурлана. ОТ болон Ханбогд сумын захиргааны оруулах хувь 
нэмрийг 13-р хүснэгтэд харуулав. 

Хяналт шинжилгээний тайлан 
Ирээдүйд нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдалд хийсэн хөндлөнгийн судалгаа, дүн шинжилгээг 
зээлдүүлэгчид болон бусад талуудад өгөхөөсөө өмнө ХАГ-ний Харилцааны хороо болон ГТЗ-өөр 
урьдчилж батлуулж, мөн бусад талуудаар хянуулж байна.  
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Хаалтын аудит 

Зорилго ба хамрах хүрээ  

Хаалтын аудит нь НШҮАТ-ний үүрэг амлалт, үйл ажиллагааг зохих ёсоор дагаж мөрдсөн, хүссэн үр 
дүнд хүрсэн эсэхийг тодорхойлж, ялангуяа нөлөөлөлд өртсөн өрхийн амьжиргаа бүрэн сэргээгдсэн 
эсэхийг тодорхойлно. 2004 оны Нүүлгэн шилжүүлэлтийг 2014 оны хаалтын аудитын зарим оюутны 
тэтгэлгийг (бусад зүйлээр орлуулсан) эс тооцвол бүх туслалцааг бүрэн хүлээн авсан гэж үзсэн 
бөгөөд 10 өрхийн 9-ийнх нь амьжиргааны түвшин дээшилсэн эсвэл сэргэсэн байна. Арав дахь өрх 
хувийн нөхцөл байдлаас болж амьжиргаа нь муудсан бөгөөд 2018 онд ӨАДТ-нд албан ёсоор 
хамрагдаж, эмзэг бүлгийн өрхийг дэмжих хөтөлбөрөөр дамжуулан тусламж дэмжлэг авах болно. 
 
2011 оны эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн хувьд үр дүнгийн үнэлгээнд тулгуурлан ОТ 
компани 2020 онд хаалтын аудит хийлгэх болно. 
 
Хаалтын аудитын үзүүлэлтүүд 

Үр дүнгийн үнэлгээнд ашигласан үзүүлэлтүүдтэй уялдуулан хаалтын аудитад 14-р хүснэгтэд 
үзүүлсэн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болно. 
 

14-р хүснэгт: Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд – Хаалтын аудит 

ID Шалгуур үзүүлэлт  Зорилт Нотлох аргууд 

RAKPI11 Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж 
дууссан эсэх 

Хэрэгжүүлж дуусаагүй 
нөхөн олговор, 
амьжиргааг дэмжих 
арга хэмжээ байхгүй 
байх 

 Үр дүнгийн үнэлгээний болон бусад хяналт 
шинжилгээний тайлан. 

RAKPI12 ОУСК-ийн 
Гүйцэтгэлийн 
стандарт, Монгол 
Улсын хууль 
тогтоомжийг дагаж 
мөрдсөн эсэх 

ОУСК-ийн ГС5 болон 
Монгол Улсын хууль 
тогтоомжийн дагуу 
бүх үүрэг амлалтаа 
биелүүлсэн байх 

 Үр дүнгийн үнэлгээний болон бусад хяналт 
шинжилгээний тайлан. 

 Орон нутгийн засаг дарга болон бусад 
албаны хүмүүсээс авсан ярилцлага 

 Ханбогд сумын албан ёсны статистик тоо 
баримт 

RAKPI13 Нөхөн 
олговор/туслалцаа 
авсан хүмүүсийн тоо 

Нөлөөнд өртсөн бүх 
хүмүүс 

 Үр дүнгийн үнэлгээний тайлан  

 Нөхөн олговор болон тусламжийн бүртгэл 

 

RAKPI14 Амьжиргааны 
түвшин нь 
сэргээгдсэн өрхийн 
тоо 

Нөлөөлөлд өртсөн 
бүх хүний орлогын 
түвшин, амьжиргаа нь 
сэргэсэн, сайжирсан, 
эсвэл ӨАДТ-д 
хамрагдсан байх.  

 Амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээний 
бүртгэл  

 Үр дүнгийн үнэлгээний болон бусад хяналт 
шинжилгээний тайлан. 

 Ханбогд сумын албан ёсны статистик тоо 
баримт 

10 МЭДЭЭЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ  
 
ОТ компани Ханбогд сумын өрх, өвөлжөө, худаг, бэлчээр, мал, бусад зүйлсийн бүртгэл хөтөлдөг. 
Үүнд биет нүүлгэн шилжүүлэлт болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрх, тэдний эд 
хөрөнгө, амьдралын бусад үзүүлэлтүүд, нөхөн олговрын эрх ба гүйцэтгэл, амьжиргааг нөхөн 
сэргээх/төрөлжүүлэх арга хэмжээ, гомдол барагдуулалт болон эмзэг бүлгийн хүмүүсийн байдал 
зэрэг үзүүлэлтүүд багтана. Эдгээр тоо баримт нь Ханбогд сумын өрхүүдийн урт хугацааны хяналт 
шинжилгээ, нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын гэрээг хаах, Ханбогд 
сумын хэмжээнд үүсэж буй хоёрдогч нөлөөлөл, нийгэм-эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл байдал 
зэргийг тогтоох үндэс суурь болно. 

11 ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА 
 
Энэхүү Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг ОТ-н ерөнхий менежерүүд 
ерөнхийд нь хариуцна. Тодруулбал Хууль дүрмийн хэрэгжилт, засаглал хариуцсан орон нутгийн 
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харилцааны менежер энэхүү төлөвлөгөөнд тусгагдсан аливаа асуудлыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж, 
Орон нутгийн асуудал хариуцсан Ерөнхий менежерт тайлагнана.  
 
Орон нутгийн тусламж, түншлэл хариуцсан менежер нь Ханбогд сумын хэмжээнд нүүлгэн 
шилжүүлэлттэй холбоотой, хоёрдогч нөлөөлөл болон нөхөн олговрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 

OT-н Орон нутгийн харилцааны баг 

Үндсэн ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, дадлагажигч нараас бүрддэг ОТ-н Орон нутгийн харилцааны 
баг нь хяналт шинжилгээ, оролцоо, нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөл, нөхөн олговортой 
холбоотой нийгмийн бүх нөлөөллийг зохицуулах үүрэгтэй. Энэхүү баг малчидтай нүүр тулан уулзах, 
орон нутгийн хөтөлбөрийг зохион байгуулах, орон нутгийн харилцаа, шууд ба шууд бус нөлөөлөлд 
өртсөн малчин өрхүүдийн газар зохион байгуулалтын хөтөлбөрүүдийг хариуцан зохион байгуулна. 
Гол албан тушаалтнууд нь: 

 Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий Менежер 

 Хууль дүрмийн хэрэгжилт, засаглал хариуцсан орон нутгийн харилцааны менежер  

 Орон нутгийн тусламж, түншлэл хариуцсан менежер   

 Орон нутгийн харилцааны мэргэжилтэн  

 Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд юм. 
 
Тус баг нь Улаанбаатар хот дахь ОТ компанийн төв байранд байрладаг бөгөөд ОТ-н уурхай болон 
Ханбогд сумын төвд байрлах оффис дээр байнга ажилладаг. Даланзадгад хотод байрлах багийн 
гишүүн нь Говийн Оюу ХДС-тай өдөр бүр хамтран ажиллаж, Түншлэгч сум, орон нутгийн нийгмийн 
хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд зориулан ОТ компаниас жил бүр олгодог 5 сая ам.долларын санхүүжилтийн 
зарцуулалт, хяналтыг хариуцдаг. 
  
НШҮАТ-ний хувьд Орон нутгийн харилцааны баг амьжиргаа нь нөхөн сэргээгдсэн 81 малчин өрхийн 
(81 малчин өрхийн 5 нь ОТ-оос ус хангамж авдаг тул 2017 оны байдлаар амьжиргаа нь тогтворжоогүй 
байсан байна) Нөхөн олговрын гэрээг хаах болон амьжиргаа нь тогтворжоогүй 11 өрхтэй ӨАДТ 
байгуулах үүрэгтэй. 15-р хүснэгтэд тус багийн орон тоо, энэхүү төлөвлөгөөний хүрээнд гүйцэтгэх 
болон бусад ерөнхий үүрэг, хариуцлагыг харуулав. 
 

15-р хүснэгт: Орон нутгийн харилцааны багийн үүрэг хариуцлага  

Албан тушаал Хариуцлага 

Орон нутгийн 
харилцааны 
Ерөнхий Менежер  

 

 Үйл ажиллагааны болон Орон нутгийн харилцааны багуудын хооронд  
хангалттай харилцаа холбоо бий болгоход хяналт тавих. 

 ӨАДТ болон төсвийг батална.  

 Ханбогд сумын малчдын байнга дэвшүүлэн тавьж буй, эсвэл ихээхэн ноцтой 
маргаан, гомдлыг шийдвэрлэхэд нь орон нутгийн менежерүүдийг дэмжиж 
ажиллах.  

Хууль дүрмийн 
хэрэгжилт, засаглал 
хариуцсан орон 
нутгийн 
харилцааны 
менежер 

 Ханбогд суманд мал маллагааны ерөнхий нөхцөл байдлыг хянаж, амьжиргааг 
дээшлүүлэхэд хангалттай дэмжлэг үзүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих. 

 ӨАДТ-ний хэрэгжилтийг хянаж, тусламж дэмжлэг, түүний явцын талаар үнэн 
зөв бүртгэл хөтлөх.  

 Бэлчээрийн менежмент болон бусад туслалцааны арга хэмжээг ХАГ-ний 
Харилцааны хороо, Гурван талт зөвлөл, Ханбогд сумын удирдлагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлэх  

 Дотооддоо болон гадагш тайлагнах тайлан мэдээ боловсруулах. 

 Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежерт малчдын амьжиргааны талаарх 
шинэчилсэн мэдээлэл гаргаж өгөх. 

 Ханбогд сумын өрхүүдийн нийгэм-эдийн засгийн болон бусад үндсэн 
мэдээллийг цуглуулах судалгаа хийх. 

 Ханбогд сумын хэмжээнд нийгэм, нийгэм-эдийн засгийн ерөнхий нөхцөл 
байдлыг үнэлэх. 

 Шаардлагатай бол журам, дэмжлэгийн хөтөлбөр, нөхөн олговор болон бусад 
арга хэмжээнд тохируулга хийх. 
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Албан тушаал Хариуцлага 

Орон нутгийн 
тусламж, түншлэл 
хариуцсан менежер 

 Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах.  

 Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг ХДС-гийн хөтөлбөрүүд болон 
оролцоотой нийцүүлэх. 

 Нүүлгэн шилжүүлэлт/эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдтэй байгуулах 
хаалтын гэрээг эцэслэх, амьжиргаа нь сэргээгээгүй байгаа өрхүүдэд тохирсон 
ӨАДТ гаргах. 

 Малчдын асуудлаар ХАГ-ний Харилцааны хороо, Гурван талт зөвлөл, 
Ханбогд сумын захиргаа зэрэг бүх талуудтай хамтран ажиллах. 

 ОТ-н нэрийн өмнөөс олон нийтийн санал, хүсэлт, гомдлыг зохицуулах. 

 ӨАДТ-нд хамрагдсан өрхийн болон Ханбогд сумын нийгэм эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүдийн мэдээллийн сан бий болгож, хөтлөх.  

 Дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээний ажилд Хууль дүрмийн 
хэрэгжилт, засаглал хариуцсан орон нутгийн харилцааны менежерт дэмжлэг 
үзүүлэх. 

Орон нутгийн 
харилцааны 
мэргэжилтэн  

 Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх. 

 Үндсэн болон дам нөлөөг бууруулах болон амьжиргааны түвшнийг 
дээшлүүлэх боломжийг сайжруулахад туслах зорилгоор Малчдын амьжиргааг 
дэмжих хөтөлбөрийг ХДС-ийн холбогдох хөтөлбөрүүдтэй нийцүүлэх.  

 Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөртэй холбоотой үйл ажиллагаанд 
Бэлчээр ТББ болон Малчдын хоршоодын хооронд зохицуулалт хийх.  

 Ханбогд сумын малчдад нөлөөлөх газрын менежментийн асуудлаар үйл 
ажиллагаа, байгаль орчны багуудтай хамтран ажиллах. 

Орон нутгийн 
харилцааны 
ажилтнууд 

 Орон нутгийн гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэх журмын талаар малчин 
өрхүүдэд мэдэгдэж, шаардлагатай бол уг журмын дагуу гомдол, санал, хүсэлт 
гаргахад нь туслах. 

 Шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор, амьжиргааг 
нөхөн сэргээх үйл явцын үлдэгдэл нөлөөллийн талаар гомдол гаргахад нь 
малчин өрхүүдэд туслах  

 Малчин өрхтэй холбоотой хялбар хариулах боломжтой тодруулга, гомдол, 
баримт бичигт хариу өгөх 

 Шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор, амьжиргааг 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны үлдэгдэл нөлөөллийн талаар малчдын 
сэтгэгдлийг тандаж, тайлагнах. 

 Малчин өрхүүдтэй тогтмол харилцаа холбоо тогтоож, ямар нэгэн шинэ 
асуудал гарсан тохиолдолд нийгмийн асуудал хариуцсан ахлах ажилтнуудад 
мэдээлж байх.  

 Малчин өрхүүдтэй хийх уулзалт, тараах материал, бусад харилцааг удирдан 
зохион байгуулах.  

Орон нутгийн 
харилцааны багийн 
ерөнхий үүрэг 
хариуцлага  

 ӨАДТ-ний батлагдсан хэсгийг хэрэгжүүлэхэд нь Орон нутгийн харилцааны 
менежерт дэмжлэг  үзүүлэх.  

 Малчны бизнес, эдийн засгийн хөгжил, орон нутгийн ажилчдын сургалт, 
боловсролын туслалцаа гэх мэт салбарт техникийн болон практик туслалцаа 
үзүүлэх 

ГТЗ ба ХАГ-ний 
Харилцааны хороо. 

 Үндсэн болон дам нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулах, батлах, үнэлэх, нөхөн 
төлбөрийн арга хэмжээ хүрэлцээтэй байгаа эсэхийг тогтооход туслах. 

 Орон нутгийн иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийн журмыг зөв зохистой 
хэрэгжүүлэхэд туслах. 

 Малчдын санааг зовоож буй асуудлуудад ОТ ямар арга хэмжээ авч байгаа 
талаар малчид болон Өмнөговь аймгийн орон нутгийн бүлгүүдэд мэдээлж 
байх. 

ОТ-н бусад ажилчид  Орон нутгийн гишүүн эсвэл байгууллагын зүгээс дэвшүүлэн тавьсан асуудал, 
санаа зовоосон зүйл, шаардлагын талаар Орон нутгийн харилцааны багт 
хүргүүлэх. 
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Албан тушаал Хариуцлага 

 Уурхайн лицензийн талбайн гаднах шинэ талбайд ажиллах бол шууд 
удирдлагадаа мэдэгдэх.  

ОТ-н үйл 
ажиллагааны ахлах 
мэргэжилтэн, 
менежерүүд 

 Уурхайн лицензийн талбайн гаднах шинэ талбайд ажиллах бол Орон нутгийн 
дэмжлэг, түншлэл хариуцсан Менежерт мэдэгдэх. 

 Уурхайн лицензийн талбайн гаднах ажлын талаар Орон нутгийн дэмжлэг, 
түншлэл хариуцсан Менежерийг өдөр тутмын мэдээллээр хангах.  

 Үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө газар хөндөх болон нийгмийн сөрөг 
нөлөөлөл бий болгох бусад ажилд зөвшөөрөл авах.  

Ханбогд сумын захиргаа  

Ханбогд сумын захиргаа нь ОТ-н НШҮАТ болон малчдын оролцооны үйл ажиллагаанд янз бүрийн 
түвшинд оролцдог. Сум, багийн засаг дарга нартай малчин өрхийн нөхөн олговор, амьжиргааг 
дэмжих арга хэмжээний талаар тогтмол зөвлөлдөж байдаг нь цаашид ч үргэлжлүүлэх болно. 
Ханбогд сумын төлөөлөгчид гэдэг нь: 

• Ханбогд сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Иргэдийн хурлын дарга; 

• Жавхлант, Гавилууд, Баян, Номгон багийн засаг дарга нар; 

• Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн ажилтан; 

• Газар зохион байгуулалтын ажилтан;  

• Суманд хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төслүүдийг дэмжиж ажилладаг Ханбогд сумын бусад 
ажилтнууд (Жишээ нь: Малчдын амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн хувьд хөдөө аж ахуйн 
мэргэжилтэн).  

Сум, багийн төлөөлөгчид нь малчид болон ОТ-н төлөөлөгчдийн хамтаар Гурван талт зөвлөлд 
суудалтай. Ханбогд сумын албан тушаалтнуудын гол чиг үүрэг: 

• Баг, сумын засаг дарга нар: Орон нутгийн иргэд, ОТ-н хооронд гарсан аливаа маргааныг 
шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор малчин өрх, бүлгүүдтэй зөвлөлдөх; 

• Газар зохион байгуулалтын ажилтан: Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг 
дэмжихэд шаардлагатай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох үйл явц;  

• Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн ажилтан: Бүртгэлтэй эмзэг бүлгийн өрхүүдэд дэмжлэг 
үзүүлэх үүрэг хариуцлагыг дэмжиж, амьжиргааны баталгаажих доод түвшнээс доогуур 
өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлсэн болон эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн 
эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдийн хөгжлийн төлөвлөгөөг дэмжихэд ОТ-той хамтран ажиллах.  

12 ХУВААРЬ БА ТӨСӨВ 
 
Ханбогд сумын малчин өрхүүдийн амьжиргаа болон сайн сайхан байдлыг үнэлэх, хяналт шинжилгээ 
хийж байх нь ОТ-н төслийн тогтвортой үйл ажиллагааны хэсэг юм. ОТ компани НШҮАТ-г хэрэгжүүлэх 
хуваарь, төлөвлөгөөг жилийн ажлын төлөвлөгөөндөө шинэчлэн тусгаж байдаг. НШҮАТ-г 2015 онд 
шинэчилж, Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсан, ЭЗХЗОГ-ын зуучлалын ажлын үр дүн, ГТЗ 
болон ХАГ-ний Харилцааны хороо, Говийн Оюу ХДС байгуулагдсан зэрэг сүүлийн үед гарсан хөгжил 
хөдөлгөөнийг тусгасан болно. Энэхүү 2018 оны НШҮАТ нь үүнийг илүү боловсронгуй болгох 
зорилготой. 

УЛТ болон хязгаарлалтын бүсээс малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх 2004 оны нийт төсөв 220,000 
ам.доллар байсан. 2011 оны Эдийн засгийн нөлөөллийн нөхөн олговрын хөтөлбөрийн нийт төсөв 5 
жилийн хугацаанд 550,000 ам.доллар (2011 оны нэрлэсэн үнээр 1.4 тэрбум төгрөг) байсан. Төсөвт 
тусгагдсан бүх зарцуулалтыг бүрэн зарцуулж дууссан бөгөөд цаашдын НШҮАТ-ний зардлыг 
урьдчилан тооцоолоогүй байна. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд НШҮАТ-ний зардлыг ОТ-н Орон 
нутгийн харилцааны хэлтсийн үйл ажиллагааны жилийн төсөвт багтаасан. Үүний нэгэн адил 2019 
оноос эхлэн хяналт шинжилгээ, нөхөн олговрын гэрээний хаалт шилжилт, ӨАДТ-ийн зардлыг Орон 
нутгийн харилцааны хэлтсийн жилийн төсөвт тусгаж байх болно. 
 
2016 онд ХАГ-ний гэрээний хүрээнд байгуулагдсан Говийн Оюу ХДС-д ОТ-оос жил бүр 5 сая 
ам.доллар (худалдан авах чадварыг хадгалах үүднээс валютын ханш болон ХҮИ-эр тохируулга 
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хийнэ) хуваарилж байна. Ханбогд сумын малчид, ард иргэдэд ОТ-н дэмжлэг туслалцааг хүргэх хоёр 
боломжит хувилбар бий: 
 
1. НШҮАТ-ний үлдэгдэл нөлөөллийг зохицуулах, ӨАДТ болон малчдын амьжиргааг хэвээр 

хадгалах, хяналт шинжилгээ хийх гэх мэтийн бизнесийн үүрэг хариуцлагыг Oюу толгойн үйл 
ажиллагааны төсвөөс үргэлжлүүлэн санхүүжүүлнэ.  

2. ОТ-н санал болгох (төсөл, хөтөлбөрийг сонгох) нийгмийн тусламж дэмжлэгийг ХАГ-ний 
Харилцааны хороо болон ХДС-гийн удирдах зөвлөлд санал болгон, сонгон шалгаруулж, Говийн 
Оюу ХДС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлнэ. Энэ нь ОТ компани ямар саналыг дэмжихийг бие 
даан шийдэх боломжгүй гэсэн үг юм. ОТ компани ХАГ-ний Харилцааны хороонд (болон ХДС-д) 
4 төлөөлөгчтэй бөгөөд Өмнөговь аймаг 9 төлөөлөгчтэй байдаг; ХДС-гийн Удирдах зөвлөлд ОТ 
компани дөрвөн төлөөлөгч, Өмнөговь аймаг гурван төлөөлөгчтэй. ХДС-г байгуулсан нь олон 
нийтийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх төсвийг баталгаажуулах, урьдчилан төлөвлөх 
зорилготой боловч төсөл, хөтөлбөрүүдийг дэмжих, санхүүжүүлэх шийдвэрийг өрсөлдөөнт 
шалгаруулалтын журмаар гаргана. ӨАДТ гэх мэтийн зүйлсийг ОТ-н бизнесийн үүрэг 
хариуцлагын хүрээнд заавал хэрэгжүүлэх хэдий ч Ханбогд сумын бэлчээрийн менежмент, 
амьжиргааг дэмжих төсөл гэх мэтийн малчдад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн ерөнхий төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг ХДС-аар дамжуулж хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ ОТ компани малчдын хоршоо, 
бүлгүүдэд ХДС-аас санхүүжилт авахаар хөөцөлдөхөд нь тусалдаг. ХДС-аас квотоор 
санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг Түншлэгч сумд буюу уул уурхайн үйл ажиллагаа 
явагддаггүй сумдын засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний дагуу зохицуулах бөгөөд ХДС-ийн 
санхүүжилтийн зарчим, ёс зүйн дүрмийн дагуу дараах зорилтот ашиг хүртэгчдэд зориулна. Үүнд: 
эмзэг бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настан, тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүс, 
эмэгтэйчүүд болон малчдын амьжиргаа, ахуй амьдрал, эдийн засгийн байдлыг нь дээшлүүлэх.  

13 ЦААШДЫН НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ 
ЗОХИЦУУЛАХАД БАРИМТЛАХ АРГА БАРИЛ   

 
Одоогоор олборлолтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 6709А талбайгаас гадуур өөр талбай ашиглах 
төлөвлөгөө байхгүй байна. ОТ-н далд уурхайн бүтээн байгуулалт, өргөтгөл нь одоогийн үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа талбай, дэд бүтцийг өргөжүүлэхэд хүргэхгүй. Гүний хоолойн цооногийн 
талбай, ус дамжуулах хоолой, Ханбумбат нисэх буудал, ОТ-ГС чиглэлийн зам, одоо байгаа 
цахилгаан дамжуулах шугамуудыг өргөтгөхгүйгээр илүү "хүчин чадлаар" ажиллуулах боломжтой. 
Илүү хүчин чадлаар ажиллуулахад үүсэх аливаа сөрөг нөлөө нь ерөнхий нөлөөлөл байх бөгөөд 
нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөл үүсгэхгүй. ОТ-ХБ-ын авто замын чиглэлийг бага зэрэг 
өөрчилж, хучилт хийж дуусаж байгаатай холбоотойгоор түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх 
боломжгүй болсон хэдий ч аливаа үл хөдлөх хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гараагүй. 
Үүнтэй адилаар одоо байгаа эрчим хүчний шугамыг холбохын тулд богино зайд цахилгаан 
дамжуулах шугам нэмж барих нь малын бэлчээрлэлт болон малчны үл хөдлөх хөрөнгийг их 
хэмжээгээр нүүлгэн шилжүүлэхэд хүргэхгүй. ОТ-н цахилгаан станцын нүүрсний тээвэрлэлтэд  
ашиглах зорилгоор Oюу толгойг ТТ-ГС чиглэлийн замтай холбох (мөн ХБ-OT чиглэлийн замыг 
Тавантолгойн хатуу хучилттай замтай холбох) үед ойрхон өвөлжөө бүхий малчин өрхөд түр зуурын 
нөлөөлөл учруулна. Эдгээр өрхүүд 2011 оны эдийн засгийн нөлөөллийн НШҮАТ-нд хамрагдаж 
байсан бөгөөд одоо байгаа, цаашид сайжруулахаар төлөвлөж буй уг замыг анх барих үед нөхөн 
олговор авч байсан. Зам барилгын ажлын үед малын бэлчээрлэлтэд богино хугацаагаар нөлөөлөл 
учруулж болзошгүй тул тодорхой хэмжээний нөхөн олговор олгох ба ингэхдээ НШҮАТ-нд бүхэлд нь 
оруулахгүйгээр хоёр өрхтэй тусгайлсан тохиролцож хийнэ. Ханбогд сумын төвд иргэний болон 
үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг өргөжүүлэх нь ерөнхийдөө сумын захиргаанд хамаатай асуудал боловч, 
ОТ үүнд оролцох бол төлөвлөлтийн явцад төсөрхөн НШҮАТ гаргаж болно.  
 

• OT компани ОТ-н нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгоход 
тавигдах бүх шаардлагыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, ОУСК-ийн ГС5 2012/ЕСБХБ ГШ5-
ын дагуу хэрэгжүүлнэ.  

• Биет нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөллийн асуудлыг аль алийг нь авч үзнэ.  
• ОТ-н нөлөөллийн бүсэд оршин суудаг эсвэл газар ашигладаг бүх хүмүүс өөрсдийн 

амьжиргааг дээшлүүлэх эсвэл хуучин хэвэндээ ортол нөхөн сэргээхэд хангалттай хэмжээний 
нөхөн олговор авах, амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд хамрагдах эрхтэй 

• Нөхөн олговрын хүрээнд ажилд орох эрх олгохгүй (өмнөх НШҮАТ-д ажилд орох эрх олгосон 
нь удирдан зохицуулахад ихээхэн бэрхшээлтэй байсан). 

• Нөхөн олговрыг нөлөөлөлд өртсөн малчин өрх, хувь хүмүүст шууд олгоно. 
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• Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд нутаг бэлчээрээсээ холдолгүйгээр амьжиргаагаа нөхөн сэргээх, 
тухайлбал сургалтын тэтгэлэг, ЖДҮ хөгжүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл, эд хөрөнгө, материаллаг 
тусламж гэх мэтийн арга хэмжээг түлхүү санал болгоно. 

• ОТ компани нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн нөлөөлөл илүү хүндээр тусаж болзошгүй 
эмзэг бүлгийн хүмүүст онцгой анхаарал хандуулна. 

• Мал маллагаанд түр зуурын болон байнгын саад учруулах тохиолдолд ОТ компани Гурван 
талт зөвлөл болон ХАГ-ний Харилцааны хороотой зөвшилцсөн үнэлгээний аргыг ашиглан 
нөхөн олговор олгоно. 

• Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнг нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд, сумын 
удирдлагууд, Гурван талт зөвлөл, Харилцааны хороо болон хөндлөнгийн талуудын 
оролцоотойгоор ил тод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

• Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд (болон орон нутгийн бусад оршин суугчид) OТ компанийн Орон 
нийтийн гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэх одоогийн журам (III хавсралт)-ын дагуу гомдол, 
санал, хүсэлт гаргах эрхтэй бөгөөд гомдол, санал, хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэснийг тогтмол 
хугацаанд аудитаар оруулж байдаг. 

• Нүүлгэн шилжүүлэх, амьжиргааг нөхөн сэргээх төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжүүлэх, үр дүнгийн 
үнэлгээ хийх бүх шатанд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд тогтмол мэдээлэл өгч, зөвлөлдөж байх 
болно. 

• Шаардлагатай бол байнгын өвөлжөө байгуулж өгөх, худаг гаргах, өвөл/зуны бэлчээрийг 
тодорхойлох зэрэгт гуравдагч талын туслалцаа дэмжлэгийг авна. Оролцоог хангах, 
туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааанд ХАГ-ний Харилцааны хороо, Ханбогд сумын 
захиргааны албан хаагчид, ГТЗ-ийг оролцуулах, хууль зүйн туслалцаа авах зэрэг багтана.  
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14 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 
 

Бичиг баримтын  OT-10-PLN-0006 Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Тайлбар Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Зохиогч (ид) Орон нутгийн харилцааны баг 

Үүссэн огноо 2015.05.09 

Батлав Шуркагийн Байгалмаа, Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер 

Баталсан огноо 2018.10.10 

Өөрчлөлт оруулсан 
тэмдэглэлийн дугаар  

# 

 
Эрдлийн 
үнэлгээ 

Үнэлгээний огноо  Эрсдэлийг үнэлэгч Хянах хуваарь 
Дараагийн хянах 
огноо 

Өндөр 2018.11.22 Нийгмийн Гүйцэтгэлийн баг Жил бүр 2021.02.20 

 

Хувилбар 
Шинэчилсэн 
огноо  

Зохиогч (ид) Батлав  Шинэчилсэн тэмдэглэл 

1.0 2013.09.13 
Орон нутгийн 
харилцааны баг 

Шуркагийн 
Байгалмаа, Нийгмийн 
хариуцлагын асуудал 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Батлагдсан хувилбар. 

1.1 2013.11.21 
Орон нутгийн харилцаа, 
нийгмийн хариуцлагын 
баг  

Шуркагийн 
Байгалмаа, Бүс 
нутгийн хөгжил, 
нийгмийн 
хариуцлагын асуудал 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Баримт бичгийн дугаарыг 
засаж, баримт бичгийн 
хяналтын хэсгийг 
дуусгасан. 

2.0 2015.10.20 
Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс   

Шуркагийн 
Байгалмаа, Нийгмийн 
хариуцлагын асуудал 
хариуцсан Ерөнхий 
менежер 

Мөнгөн тэмдэгт, шинэ 
мэдээллийг тусгасан 2015 
оны шинэчилсэн хувилбар 
Өөрчлөлтийн 
менежментийн дагуу 
батлагдсан 2015-01 

3.0 2019.02.20 
Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс  

Шуркагийн 
Байгалмаа, Орон 
нутгийн харилцааны 
Ерөнхий менежер 

2017 оны үнэлгээний үр 
дүн, зөвлөмжүүдийг 
тусгасан 2018 оны 
шицилсэн хувилбар. 
Өөрчлөлтийн 
менежментийн дагуу 
батлагдсан  
2018.10.20 
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I ХАВСРАЛТ: НОМ ЗҮЙ БА ҮНДСЭН ТОО БАРИМТЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТАЙЛБАР 

 
ОТ Төслийн Байгал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 3-р бүлэг Уурхайн олборлолт, 
боловсруулалт, Эко-Трейд ХХК 2003. 2003 оны зургаан сард, Монголын талын зөвлөх  компани 
ЭкоТрейд ОТ-н уурхайн эргэн тойрны 20 км-ын радиус дотор орших бүх айлд тооллого явуулсан. 
Тухайн айлуудаас газар ашиглалт, газар ашиглах эрх, өмч хөрөнгийн (ихэвчлэн мал сүрэг) судалгаа 
авчээ. Нийтдээ 15 өрх (91 хүн) энэхүү судалгаанд хамрагдсан байна. 

ОТ төсөл, Малчдын нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээ, Айвенхоу Майнз, 2004 оны 9-р сар. Энэхүү 
баримт бичиг нь ОТ-н уурхайн лицензийн талбайд өвөлжөө, үл хөдлөх хөрөнгө бүхий 10 малчин 
өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх нөхцөл, хэрэгжүүлэх арга зам, зохион байгуулалтыг тодорхойлсон.  

Нөлөөлөлд өртсөн малчдын нэмэлт судалгаа, 2004-2005 он. 2004-2005 онд малчдыг нүүлгэн 
шилжүүлэх багцын хүрээнд 10 км-ын хязгаарлалтын бүсээс гарган нүүлгэн шилжүүлж зохицуулалт 
хийх шаардлагатай 10 малчин өрхийн дунд нэмэлтээр судалгаа явуулсан байна.  

ОТ-н Ханбогд сумын усны хүртээмжийн судалгаа, 2007 он. Энэхүү судалгаа нь усны болон усны 
зохицуулалтын асуудлаар олон нийтэд дэмжлэг өгөх зорилгоор хийгдсэн. Худаг болон малчны хотын 
байршлыг газрын зурагт тэмдэглэсэн бөгөөд малын тоо толгой болон бусад чухал мэдээллүүдийг 
цуглуулсан. Нийт 280 малчин айл өрхтэй ярилцсан бөгөөд 51 хүнийг 4 бүлэг болгон, Фокус бүлгийн 
хэлэлцүүлэгт хамруулсан. Энэхүү ажлыг Монголын бодлогын судалгааны төв болон Хүн амын 
сургалт, судалгааны төв хамтран хийсэн. 

Ус ашиглалтын судалгаа, 2008. Баян багийн нутагт орших Гүний хоолойн газрын доорх усны нэмэлт 
талбайн орчимд байршиж буй малчдаас мэдээлэл цуглуулахаар нэмэлтээр судалгаа авсан байна. 
Уг судалгаанд уламжлалт ус хангамжийн байдлыг багахан хүрээнд төлөөлүүлэн судлах зорилгоор 
21 малчин өрхийг хамруулсан байна.  

2008 онд хийгдсэн Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа. ОТ 
компани Монголын бодлогын судалгааны төв, Хүн амын сургалт, судалгааны төвийн судалгааг 
ашигласан. Ханбогд сумын төвийн 70 өрх, сумын захын 37 өрх энэхүү судалгаанд хамрагдсан. 

Бэлчээрийн зураглал, үнэлгээний хөтөлбөр, 2009-2010 он. Энэхүү хөтөлбөр нь ОТ-н нөлөөллийн 
бүсэд бэлчээр ашиглаж байгаа малчдыг тодорхойлоход чиглэсэн. Мэдээллийн санд Жавхлант, 
Гавилууд, Номгон, Баян багийн 79 малчин өрх бүртгэгдсэн. Тус хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь 
малчдад тусгайлсан бүс нутаг дотроо малаа бэлчээрлүүлэх, бэлчээрийн газрын менежментийн 
хэлэлцээрийг ойлгуулах, ОТ-н байршил орчимд газар, бусад хөрөнгө ашиглаж байгаа малчин 
өрхүүдийг тогтооход оршино. ОТ малчин өрх бүртэй уулзаж, сурвалжилга бэлтгэж, малчдын улирлын 
чанартай бэлчээрийн зураг гаргасан.  

Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлсэн соёлын өвийн хөтөлбөрийг төлөвлөх төслийн 1-р үе шатны 
тайлан: 2010 оны 6-р сарын 17-нд Сустэйнибилити Ийст Ажиа ХХК (СИА) компани Оюу толгой ХХК-
д зориулж урт хугацааны соёлын өвийн хөтөлбөр (СӨХ) боловсруулсан. Энэ хөтөлбөр нь 2 үе 
шаттай. 1-р үе шат нь соёлын өвийн суурь нөхцөл байдал, дутагдаж байгаа зүйлсийг үнэлэх 
зорилготой. 2-р үе шат нь эхний үе шатанд цуглуулсан мэдээллийг СӨХ болгон хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулах зорилготой. Уг тайлан нь 1-р үе шатны ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэсэн. 
 
Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, 2011 он: дэмжих Зээлдүүлэгчдийн БОННҮ-
ний баримт бичиг бөгөөд Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө (ҮАМТ)-нүүдээс бүрдэнэ. Энэ 
нь Уурхайн лицензийн талбайгаас 10 өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхээр 2004 онд хэрэгжүүлсэн ажлууд, 
мөн зам, эрчим хүчний шугам, ус дамжуулах хоолой гэх мэтийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаас 
үүдэж байнгын болон түр хугацаагаар тухайн оршин байгаа газартаа эдийн засгийн нөлөөлөлд 
өртсөн 89 өрхөд нөхөн олговор олгохоор 2011 онд хэрэгжүүлсэн ажлуудыг багтаасан. 
 
Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй малчин өрхийн судалгаа (2010-2011 он). Энэ судалгаа нь дээр 
дурдсан бэлчээрийн зураглал, үнэлгээний хөтөлбөрийн үргэлжлэл бөгөөд шууд нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүдийн талаар илүү нарийвчилсан мэдээлэл цуглуулахад чиглэсэн. Судалгааг 2010 оны 9-р 
сараас 2011 оны 5-р сарын хооронд ОТ компани гардан хийсэн. Ханбогд сумын малчин өрхүүдээс 
нөлөөлөлд өртсөн бүх өрхийг сонгон уулзаж, судалгаа авсан. Нийт 84 өрх хамрагдсан байна. 
Судалгаа нь өрхийн ажил эрхлэлт, орлогын эх үүсвэр, мал, бусад эд хөрөнгө, хүн ам зүйн бусад 
үзүүлэлтийг хамарсан. Судалгаанд 101 өрхийг хамруулсан. Тус судалгаанд нийтдээ 393 хүн буюу 
Ханбогд сумын хөдөөгийн нийт хүн амын 19% нь хамрагдсан.   



- 

 

Бэлчээр ашиглах гэрээний талаарх малчдын ойлголтыг үнэлэх судалгаа, 2012 он. Бодлогын 
судалгааны төв, Цэвэр эрчим хүч, Алтан нутаг хэмээх үндэсний ТББ-ууд Ханбогд сумын малчид 
сумын захиргааны зөвшөөрөлтэйгөөр бэлчээр ашиглах талаар ямар ойлголттой байгааг 
түргэвчилсэн судалгаагаар тандсан. Судалгаанд хамрагдсан 186 малчны 78% нь бэлчээрийг 
тодорхой гэрээний үндсэн дээр ашиглахыг дэмжихээ илэрхийлсэн бол 72% нь ийм хэлбэрт 
шилжихэд бэлэн гэдгээ илэрхийлжээ. Судалгааны үр дүнг сумын захиргааны хэрэгжүүлэх тэргүүн 
ээлжийн ажлыг тодорхойлох болон үнэ цэнтэй бэлчээрийн зүй зохистой менежментийг 
сайжруулахад нь малчдад туслахад чиглэсэн. 
 
Ханбогд сумын хүн ам, орон сууцны тооллого, 2013 он. ОТ-н зохион байгуулсан тус тооллогоор 
засаг захиргааны хамгийн бага нэгж болох баг, сумын хүн амын нас, хүйс, байршил, боловсрол, 
эдийн засгийн байдал, шилжих хөдөлгөөн, орон сууц гэсэн үзүүлэлтээс бүрдсэн тоон өгөгдлийн санг 
бүрдүүлсэн. Тус тооллого нь МУ-ын Засгийн газрын 2010 оны Хүн ам, орон сууцны тооллоготой ижил 
арга зүйгээр явагдсан. 
 
Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний шинэчилсэн хувилбар, 2013. 2011 оны 
Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний шинэчилсэн хувилбар нь Зээлдүүлэгчдийн БОННҮ-ний 
баримт бичиг болон Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө (ҮАМТ)-ний нэг хэсэг юм. 2004 онд 
Уурхайн лицензийн талбайгаас 10 өрхийг биетээр нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой асуудал 
тавигдсан бол 2013 онд зам, эрчим хүчний шугам, ус дамжуулах хоолой гэсэн дэд бүтцийн ажлуудаас 
үүдэлтэйгээр 89 өрх байнгын болон түр хугацаагаар эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн.  
 
Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө, 2013 оны 9-р сар. Энэхүү төлөвлөгөө нь 
Зээлдүүлэгчдийн БОННҮ-ний баримт бичгийн нэг хэсэг юм. Зорилго нь соёлын өвийн менежментийг 
бий болгох; үүрэг ба хариуцлагыг тодорхойлох; менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой ОТ-н 
стандартыг боловсруулах; ОТ-н үүрэг даалгавар, үйл ажиллагааны дараалал, менежментийн 
төлөвлөгөөтэй холбоотой зааварчилгааг тодорхойлох; хяналтын ба гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг 
агуулсан тайлагналын үйл явцыг тодорхойлох; сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох; холбогдох 
материал ба мэдээллийг тогтооход оршино. 
 
Зах зээлийн түргэвчилсэн судалгаа, 2014 он. Энэ судалгааг Бодлогын судалгааны төв Ханбогд, 
Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдад хийсэн. 200 өрх хамрагдсанаас 79 нь шууд нөлөөлөлд 
өртсөн малчин өрх байсан байна. Судалгааг сумын албан хаагчид болон шинжээчдийн 
бүрэлдэхүүнтэй явуулсан. Зорилго нь бизнес эрхлэх боломж, бизнесийн хөгжилд учирч буй саад 
бэрхшээлүүд, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох явдал байв.   

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын малын эрүүл мэндийн үнэлгээ, 2014 он. Тус 
үнэлгээг Бизнесийн амжилтын түлхүүр ТББ-ын шинжээчид хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд Ханбогд 
сумаас 161 өрх хамрагдсаны 73 нь Оюу толгойн нөлөөллийн бүсэд, 88 нь нөлөөллийн тус бүсээс 
зайтай оршиж байсан байна.  
 
“Өмнөговь аймгийн малчдын эрүүл мэнд ба ахуйн нөхцөл байдлын судалгаа”, 2014 он. Тус судалгааг 
Нийтийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс Ханбогд сумын 
мал аж ахуй эрхэлж буй хүн амын амьдралын нөхцөл байдал, эрүүл мэндийг үнэлэх, зөвлөмж 
боловсруулах зорилгоор зохион явуулсан. ОТ-н нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдээс түүвэрлэн 9 өрхийг 
судалгаанд хамруулсан. Судалгааны үр дүн нь орон нутаг дах аж амьдрал, эрүүл мэндийн нөхцөл 
байдлыг сайжруулахад эрүүл мэндийн бодлогод шаардлагатай мэдээллийн санг бий болгоход 
чиглэгдсэн. 
 
“Хоршооллын анхдагч төсөл”-ийн судалгаа, 2014 он. Энэхүү судалгаа нь Хоршооллын сургалт, 
мэдээллийн төв зохион байгуулсан ба хоршооллын одоогийн нөхцөл байдал болон анхдагч 
төслүүдийг үнэлэхэд чиглэсэн. Судалгаанд дөрвөн сумын 18 хоршоо хамрагдсан. Ханбогд сумын 
нийт малчин өрхийн 63% нь тэдгээр хоршоонд нэгдсэн байна. 
 
2004 оны Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хаалтын иж бүрэн аудит, 2014 он. Монголын 
хөндлөнгийн 2 мэргэжилтэн 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтэд 2014 оны 3 сард хяналт шалгалт 
хийсэн. Үүнд 2004 оноос эхлэн шилжин суурьшсан 10 өрх хамрагдсан бөгөөд ОТ компаниас 
боломжтой бүхнээр хангаж ирсэн байна. Тухайлбал, оюутны сургалтын төлбөр, сурагчдад хичээлийн 
хэрэгсэл, хангамжийн зүйлийг Нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээнд заасан хугацаагаар олгосон байна. 
  
Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний шинэчилсэн хувилбар, 2015 он.  2013 оны 
хувилбарын үргэлжлэл бөгөөд Зээлдүүлэгчдийн БОННҮ баримт бичиг, Үйл ажиллагааны 
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менежментийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг. 2004 онд Уурхайн лицензийн талбайгаас 10 өрхийг биетээр 
нүүлгэн шилжүүлсэн болон 2011 онд эрчим хүчний шугам, ус дамжуулах хоолой гэсэн дэд бүтцийн 
ажлуудаас үүдэлтэйгээр 89 өрх байнгын болон түр хугацаагаар эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөнтэй 
холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх ажлуудын эмхэтгэл.  
 
Нутаг Партнерс байгууллагын 2014-2017 онд гүйцэтгэсэн Ханбогд сумын бэлчээрийн нөхцөл 
байдлын судалгаа. Ханбогд сумын оршин суугчдад (малчид, сумын захиргаа, засгийн газрын 
нэгжүүд) бэлчээрийн тогтвортой менежмент, бэлчээрийн ургамлын нөхөн сэргэлтийг төлөвлөхөд 
туслах зорилготой тус сумын бэлчээрт гарч байгаа өөрчлөлтийг үнэлэхэд чиглэсэн.  
 
Хөндлөнгийн шинжээчдийн баг (ХШБ)-ийн 1 ба 2-р үе шатны тайлан, 2015/16 он: ОУСК-ийн Хууль 
дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх омбудсманы газар (ЭЗХЗОГ)-ын маргаан шийдвэрлэх хамтын үйл 
явцын хүрээнд ОТ компани болон Ханбогд сумын малчдын төлөөллийн (хожим нь Гурван талт 
зөвлөл болсон) томилсон Хөндлөнгийн шинжээчдийн баг. ХШБ-ийн судалгаа нь ОТ уурхайтай ойр 
орших усны нөөцийн 3 чухал эх үүсвэр болох Ундай гол, Бор овооны булаг (Ундай голын голдиролд 
орших), Халив-Дугатын голд (Ундай голд цутгадаг) үзүүлж буй нөлөөлөл, уг нөлөөлөл нь бэлчээр, 
малчдын ус хангамж, усны чанарт хэрхэн нөлөө үзүүлж байгаад үнэлгээ хийсэн. 
 
ЖэйЭсЭл консалтинг - Олон талт судлаачдын багийн судалгааны тайлан: ОТ төслөөс малчдын 
аж амьдрал, орон нутгийн ус хангамжид учруулсан нөлөө, 2016 он. Тус судалгаа нь ЭЗХЗОГ-ын 
маргаан шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд байгуулагдсан ХБ-ын малчдын сонирхлыг төлөөлсөн 
байнгын комисс болох Гурван талт зөвлөл (орон нутгийн малчид, ОТ компани, Ханбогд сумын 
захиргааны төлөөлөл бүхий хэлэлцүүлэг)-ийн захиалгаар ОТ–ӨM Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хүрээнд хийгдсэн. Уг судалгаа нь ЭЗХЗОГ-ын маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагаан туслах 
зорилгоор Ханбогд сумын нүүлгэн шилжүүлсэн, эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд, 
тэдэнтэй харьцуулагдах боломжтой бусад өрхүүдийн талаарх үндсэн мэдээллийг шинэчилсэн.   
 
Интерсошиал – Оюу толгойн Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний үр дүнгийн үнэлгээ (2018 
он). Тус үнэлгээг Монголын судлаачид болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зөвлөх Интерсошиал компанийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн консорциум гардан 
хийсэн. 2017 оны 10-р сараас 2018 оны 5-р сарын хооронд гүйцэтгэсэн Үр дүнгийн үнэлгээг 2010-
2011 оны судалгаанд хамрагдсан  өрхүүд, мөн тэдгээр өрхөөс сүүлд тусдаа гарсан өрхүүдтэй нэг 
бүрчлэн уулзах байдлаар хийсэн. Ингэхдээ 2010-2011 оны судалгаанд ашигласан хэмжүүрүүд буюу 
өрхийн бүтэц, ажил эрхлэлтийн түвшин, орлогын эх үүсвэр, мал сүрэг ба эд хөрөнгө, зарлагын 
хэлбэр гэх мэт үзүүлэлтүүдийг дахин ашигласан. 
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ХУРААНГУЙ  
 
Уурхайд ашиглах гүний усны цооног, усны хоолой, нисэх буудал, зам, цахилгааны шугам зэрэг 
уурхайн дэд бүтцийн барилгын ажлын үе шатны нөлөөлөлд өртсөн 89 малчин өрхөд үзүүлсэн 
эдийн засгийн нөлөөллийн чиглэлээр Оюу толгой (OT) төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ, анх 2011 онд боловсруулагдаж,  2015 онд шинэчилсэн)-д үр 
дүнгийн үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгэхээр Интерсошиал Консалтинг ХХК 2017 оны 10 дугаар сард 
гэрээ байгуулсан билээ. 
 
2015 оны НШҮАТ-д тусгагдсанчлан үр дүнгийн үнэлгээний зорилго нь: 

 Нөхөн олговрын, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ба амьжиргаа дэмжих бусад нийтлэг 
хөтөлбөрийн нөлөөлөл, үр дүнг үнэлэх 

 Амьжиргааны стандарт, түүний дотор орлогын түвшин, амьжиргааны хэв маягтаа 
сэтгэл ханамжтай байгаа эсэх зэргийг шууд ба шууд бус нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдээс авсан 
сонголтын хүрээнд үнэлэх 

 ОТ төслийн одоогийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг багасгах, үйл ажиллагаанд 
тавигдах шаардлагыг хангах, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх сайжруулах үйл ажиллагааг тогтоох 
зэрэг болно. 
 
Үр дүнгийн үнэлгээний ажлын удирдамж нь нөхөн олговрын гэрээний 10 дахь зүйлд үндэслэсэн 

бөгөөд тэнд заахдаа гэрээ болон НШҮАТ-ний шаардлагад нийцүүлэн үр дүнгийн үнэлгээг гэрээ 

байгуулснаас хойш 5 жилийн дотор буюу 2017 онд хийлгэнэ гэжээ. Н ө х ө н  олговрын гэрээнд 

заасанчлан гэрээг дуусгавар болгох, эсхүл цаашид үргэлжлүүлэн сунгах, нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах эсэх нь гэрээний хэрэгжилт болон төслийн нөлөөллөөс шалтгаалах юм46. Ү ү н д : 

 

Энэхүү тайланд  2017 оны 10-12-р сард хийгдсэн үр дүнгийн үнэлгээний үр дүн, амьжиргаа нь 
дээшлээгүй өрхүүдэд зориулж авбал зохих арга хэмжээ,  нутгийн иргэд, өрхийн сайн сайхныг 
хангахын тулд хэрэгжүүлбэл зохих зөвлөмжийг багтаав. Тайланд дээрх  хоёр төрлийн санал буюу 
“Авбал зохих арга хэмжээ” ба “Зөвлөмж”-ийг зааглаж гаргав. Зөвлөмж нь тогтвортой 
амьжиргааны стратегитай болоход малчдад шаардлагатай дэмжлэгийг ОТ-н зүгээс үзүүлэхэд 
чиглэж байгаа болно. Санал болгож буй үйл ажиллагаа нь амьжиргааг тогтвортой дээшлүүлэх 
таатай орчныг бүрдүүлэх талаар ОТ-н зүгээс хийж болох аж байдлын өргөн хүрээтэй арга 
хэмжээг тусгаж байгаа болно.  
 
НШҮАТ-д тусгагдсан арга хэмжээ, дэмжлэгийн хөтөлбөрийн хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн өрхийн 
амьжиргааг нөхөн сэргээх, дэмжих талаар хүлээсэн үүргээ ОТ ямар түвшинд хэрэгжүүлснийг үр 
дүнгийн энэхүү үнэлгээгээр тодорхойллоо. Мөн 2015 оны нөхөн олговрын гэрээний биелэлтийг 
нөлөөлөлд өртсөн өрх амьжиргаагаа нөхөн сэргээж чадсан эсэх ба нийт нутгийн иргэдийн сайн 
сайхан аж байдалд нөлөөлөгч хүчин зүйлст ямар өөрчлөлт гарав гэдэг хоёр шалгуураар үнэлэв.  
 

                                                      
46 2011 оны нөхөн олговрын гэрээний 10.1 дэх зүйлээс 
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Гол үр дүнгүүд  
 
Гол үр дүн бол нөлөөлөлд өртсөн өрхийн дийлэнх (92-c 76 нь) эдийн засгийн амьжиргаагаа 2011 
оны түвшин болон сумын ядуурлын түвшнээс дээш хэмжээнд нөхөн сэргээж чадсанд оршиж 
байна. Эдгээр өрхийн хувьд ОТ үүргээ биелүүлсэн тул нөхөн олговрын гэрээг  дуусгавар болгох 
нь зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгч байна. Түүнчлэн 7 амьжиргааны түвшнээс доогуур өрх эдийн засгийн 
амьжиргаагаа нөхөн сэргээж чадаагүй, мөн 4 өрх орлогоо яльгүй өсгөсөн боловч сумын ядуурлын 
түвшнээс доогуур байна гэсэн үр дүн гарсан байна. Мөн 5 өрх амьжиргаагаа 2011 оны түвшнээс 
дээш нөхөн сэргээж чадсан боловч ОТ-н усан хангамжаас хараат хэвээр байгаа нь урт 
хугацаандаа амьжиргаа нь тогтворгүй байж болно гэсэн дүн гарсан байна. Иймд эдгээр 16 өрхийн 
хувьд зорилтот дэмжлэг үзүүлэх өрхийн хөгжлийн шинэ хөтөлбөрийг өрх бүрээр  гаргах, үүний 
дараа нөхөн олговрын гэрээг  дуусгавар болгох нь зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгч байна.  
 
Нийт 92 өрх үнэлгээнд хамрагдсанаас: 
а) 7 өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа 2011 оны түвшнээс буурсан  
б) 4 өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа 2011 оны түвшнээс сайжирсан боловч сумын ядуурлын 
түвшнээс доогуур байна  
в) 81 өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа 2011 оны түвшнээс мэдэгдэхүйц сайжирсан  
г) Дээрх 8 өрхөөс 5 өрх орлогоо 2011 оны түвшин болон сумын ядуурлын түвшнээс дээшлүүлсэн 
боловч амьжиргаа нь тогтвортой биш, учир нь малаа услахын тулд тэд ОТ-н усан зөөврийн 
хангамжаас хараат хэвээр байна.  
д) Эдгээр 16 өрх (a, b, d-д дурдсан)-ийн хувьд эдийн засгийн амьжиргааг нь тогтвортой  болгохын 
тулд цаашид нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай  
 
76 өрхийн амьжиргаа сайжирсан тул тэдгээрийн нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгохыг 
зөвлөж байна. Харин цаашид дэмжлэг авах шаардлагатай 16 өрх нэг бүрийн хувьд өрхийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө (ӨХТ) боловсруулж, амьжиргааг нь хангалттай сайжруулах арга хэмжээг 
цаг хугацаатайгаар нарийвчлан тусгах нь зүйтэй гэж үзэв. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулмагц 
16 өрхийн нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох нь зүйтэй юм. ӨХТ-г боловсруулахад өрхий 
нийт гишүүдийн оролцоог хангаж, тэдний чадавх, сонирхолд тулгуурласан, хэрэгжих боломжтой 
зорилт бүхий бөгөөд төлөвлөгөөт хөтөлбөрөөс гарах арга замыг гурван жилийн хугацаанд зааж 
өгсөн байх шаардлагатай.  
 
Төслийн нөлөөлөл ба НШҮАТ-ний хүрээнд үзүүлсэн дэмжлэг 
 
Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд тэдний өвөлжөөнөөс 5 км-ийн доторх нийт бэлчээрийнхээ нэг хүрэхгүй 
хувийг алдсан ч гэсэн барилгын үе шатны тээвэр, тоосжилтод нэлээд ноцтой өртсөн байна.  
 
Нөлөөллийн бүсийг зураглалд оруулж, Ханбогд сумын Засаг даргын томилсон нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ажлын хэсгийн шугамаар зөвшилцөж, нөлөөлөлд өртсөн өрх болон сумын нийт 
иргэдэд үзүүлэх амьжиргаа нөхөн сэргээх болон бусад чиглэлийн дэмжлэгийг тодорхойлоход 
энэхүү зураглалыг ашиглаж иржээ.  
 
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн зэрэглэл (2015 оны НШҮАТ-ний Хүснэгт 7-д заасан)-д нийцүүлэн ОТ-
с малчдад үзүүлсэн нөхөн олговрын багцад дараах дэмжлэг багтаж байна. Үүнд: 

 Малчдад ажлын байр олгох. Дэмжлэг авах эрхтэй өрх бүрээс нэг хүнд нөхөн олговрын 
гэрээний 5 жилийн хугацаанд ажлын байр олгосон. Ингэхдээ малчидтай зөвлөлдөх 
үндсэн дээр мал аж ахуйгаа эрхлэхийн хажуугаар малчид гүйцэтгэх боломжтой хэмээн 
тогтоосон (орчны ба бэлчээрийн мониторинг зэрэг) ажлын байр санал болгосон байна. 

 Амьжиргаа дэмжих нөхөх олговрын багц: шинэ болон/эсвэл амьжиргаагаа 
дээшлүүлэхэд түншлэлийн ба хөрөнгө оруулалтаар дэмжих, тухайлбал хөрөнгө 
худалдаж авах, мал сүргээ сайжруулах, бизнесээ хөгжүүлэх, сургалт, эдүгээ олгож буй 
дэмжлэг гэх мэт 

 
Мөн шаардлага хангасан тохиолдолд: 

 Боловсролын дэмжлэг: нэг өрхөөс нэг оюутан хүүхдэд үзүүлэх дээд боловсролын 
дэмжлэг (төгсөх хүртэл), дунд сургуулийн хүүхдэд материал ба хичээлийн хэрэглэл 
(өрхийн бүх хүүхдэд жилд нэг удаа) олгох  

 Богино хугацааны сургалт: (нэг удаа, 45 хоног хүртэл богино хугацаатай, Монголд) 
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Мал аж ахуйн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж энэ хүрээнд малчдын 
хоршооны дундын сан байгуулах, өвөл тэжээлээр хангах, малын шимэгчтэй тэмцэхэд туслах 
зэргээр Ханбогд сумын бүх малчдад ашиг хүртээсэн байна. 
 
14.1.1 89 өрхөд зориулсан OT-н дэмжлэгийн хөтөлбөрүүд  

 

OT-н зүгээс 89 өрхөд зориулж дэмжлэгийн дараах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлжээ. Үүнд: 

• Бэлчээрийн менежмент  

89 өрх бүгд хоршооны сургалтад хамрагдаж, 56 өрх хоршшонд нэгдсэн 

байна. Бусад төслүүдтэй газар дээр нь танилцуулах (3 өрх), 12 өрхөд 

хоршооны зөвлөгөө өгөх, ноос боловсруулах сургалтад 5 өрхийг 

хамруулсан байна. Мөн нийт өрхөд тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх, 15 өрхийн 

усаны эх үүсвэрийг засаж, сайжруулах, үүнээс 2 өрхөд гүний худаг гаргаж 

өгёөн байна. Түүнчлэн нийт 89 өрхийг эрүүл малчин хөтөлбөрт оролцуулжээ. 8 

ө р х  с ү ү н  б ү т э э г д э х ү ү н  б о л о в с р у у л а х ,  3 5  ө р х  ц а х и л г а а н  х а й ч а а р  

х о н и н ы  н о о с  х я р г а х ,  8 7  ө р х  б э л ч э э р  а ш и г л а г ч д ы н  х э с г и й н  

с у р г а л т а д  х а м р а г д с а н  б а й н а .  

• Соёлын өв 

77 өрх 2010 оны соёлын судалгааандь 17 өрх 2011 оны аман түүхийн төсөлд хамрагдажээ. 

• Байгаль орчны оролцоот мониторинг  
 

41 өрх байгаль орчны оролцоот мониторингийн хөтөлбөрт хамрагдаж, 21 өрх усны 

түвшнийг хэмжихэд, 6 өрх зэрлэг амьтны мониторингод, 8 өрх тоосжилтын 

хяналтад тус тус оролцож, 6 өрх байгаль орчны оролцоот мониторингийн туслахаар 

ажилласан байна. 

• Бизнесийн хөгжлийн хөтөлбөр  

89 өрх бизнесийн хөгжлийн хөтөлбөрийн сургалтад,  10 өрхийн гишүүд бизнесийн 

зохион байгуулалтын сургалтад хамрагдсан байна. Мөн 83 өрх хоршооны хадгалмж, 

зээлийн сургалтад, 4 өрх бизнесийн шинэ боломжийн талаарх сургалтад тус тус 

хамрагдсан байна.  

• Оуютны тэтгэлэг, сургалтын дэмжлэг  

19 өрх оюутны тэтгэлгийн дэмжлэг авчээ. 

Малчин өрхийн 26 о ю у т а н  м ө н  з а л у у ч у у д ы н х  х ө г ж л и й н  

х ө т ө л б ө р т  х а м р а г д с а н  б а й н а .  

 
Нөхөн олговрын гэрээ 2017 оны эцсийн байдлаар  
 
Нөхөн олговрын гэрээний дагуу дэмжлэгийг /НШҮАТ-ний 9-р хүснэгтэд заасан/ 100% олгосон 
болохыг үр дүнгийн үнэлгээ харуулав. Иймд НШҮАТ-д заасанчлан амьжиргааг доройтуулахгүй 
байхад эдгээр дэмжлэгийн үзүүлсэн нөлөө, үр өгөөж ямар байв гэдэгт үр дүнгийн үнэлгээ голлон 
анхаарав.      
 
 
Арга зүй  
 
Хээрийн судалгаа, мэдээлэл боловсруулалт, НШҮАТ-ний шалгуурууд  
Гэрлэлт, нас баралт (1) зэрэг хүн ам зүйд гарсан өөрчлөлтийн улмаас 2015 оны НШҮАТ-д 
хамрагдсан 89 өрхийн тоо 92 болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.  
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Судалгааны баг 2017 оны 11-12 сард нөлөөлөлд өртсөн өрх болон Ханбогд сумын нийт иргэдийн 
амьжиргааг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр судлав. Бэлэн байгаа баримт материалыг 
судалсны зэрэгцээ хээрийн судалгаа явуулж,  нөлөөлөлд өртсөн өрх нэг бүрийн амьжиргаа 2011 
оны суурь түвшинтэй харьцуулахад сайжирсан, хэвээрээ байгаа, буурсан гэсэн ангилалд оруулж 
эрэмбэллээ.  
 
Интерсошиал нийгэм ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн олон улсын 1 зөвлөх,  бие даасан 4 зөвлөх 
бүхий баг бүрдүүлж  ажиллуулав. Багийн гишүүд нь нийгмийн судалгаа, мал аж ахуй, бэлчээрийн 
менежментийн чиглэлээр мэргэжсэн судлаачид юм. Түүнчлэн малчдын амьжиргааг дэмжих 
стратегийн асуудлаар малчид, мал аж ахуйн хөгжлийн төсөл хэрэгжүүлсэн баялаг туршлага 
бүхий  Бодлого судлалын төв зөвлөж ажиллав. 
 
Багийн зүгээс НШҮАТ, эдийн засаг-нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, суурь судалгаа, шинжээчдийн 
тайлан (ОТШБ/ХШБ), нөхөн олговрын гэрээ, мониторингийн мэдээлэл зэрэг 2011 оноос хойш ОТ-
н үйл ажиллагаатай холбоо бүхий бүх баримт бичгийг судлав. 
НШҮАТ-ний нөхөн олговрын гэрээний үр дүнг үнэлэх шалгуурыг 2015 оны НШҮАТ-өөр тогтоосон 
байна. Өрхийн амьжиргааг нөхөн сэргээхэд зөвхөн хөрөнгө, орлого гэсэн явцуу үзүүлэлтийг 
ашиглах нь амьжиргааг тогтвортой болгоход нөлөөлөгч бусад олон хүчин зүйлсийг орхигдуулдаг 
гэдэг зарчмын дагуу нэлээд өргөн хүрээтэй хандлагыг ашигласан байна. НШҮАТ-ний шалгуурыг 
2015 оны НШҮАТ-ний 13-р хүснэгтэд нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үндсэн 
үзүүлэлт /НШҮА ГҮҮ/ байдлаар тусгасан байна. Түүнээс гадна энэхүү төлөвлөгөөнд ОТ төслийн 
мониторингийн оны шалгуурыг мөн тусгасан (Хүснэгт 12, НША, 2015 НШҮАТ) бөгөөд эдгээрийг 
өрхийн амьжиргаанд гарсан өөрчлөлтөд үнэлгээ өгөхөд ашигласан байна. Үр дүнгийн үнэлгээнд 
эдгээр 2 багц үзүүлэлт /НШҮАГҮҮ ба НША/-г ашиглан үнэлгээг доорх байдлаар хийв. Үүнд:  
 

1. Амьжиргаа нөхөн сэргээх эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд  
 
Амьжиргаа нөхөн сэргээх үндсэн үзүүлэлт нь өрх нэг бүрийн эдийн засгийн байдал сайжирсан, 
хэвээрээ байгаа, буурсан алин болохыг 2011 оны түвшинтэй харьцуулан үнэлсэн. /инфляцын 
түвшнийг харгалзан/.   
 
Амьжиргаа сайжирсан бол нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох бөгөөд өрхүүд цаашид ОТ-н 
зүгээс сумын нийт иргэдэд үзүүлж байгаа дэмжлэгт хамрагдаад явах юм. Амьжиргаа буурсан, 
аль эсвэл амьжиргаа өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ боловч сумын ядуурлын түвшнээс доогуур байгаа 
өрхүүдийн хувьд өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж, үүний дараа нөхөн олговрын гэрээг 
дуусгавар болгохыг зөвлөж байна.  
 
Үр дүнгийн үнэлгээнд орлогын үндсэн болон орлуулах үзүүлэлтийг ашиглан нөлөөлөлд өртсөн 
өрхийн эдийн засгийн амьжиргаа нөхөн сэргээгдэж чадсан эсэхийг үнэллээ.  Өрхийн амьжиргаа 
нөхөн сэргээгдэж чадсан эсэхийг үнэлэхэд зөвхөн өрхийн өгсөн орлогын мэдээлэл нь өрхийн 
дотоодод хэрэглэсэн хүнсийг оруулдаггүй, ихээхэн хэлбэлздэгээс орлогын мэдээллээ буруу өгөх 
зэрэг шалтгаанаар хангалтгүй байдаг юм. Иймд үр дүнгийн үнэлгээнд дараах үзүүлэлтийг 
ашиглаж, эдийн засгийн амьжиргааг үнэлэв. Үүнд:  
 
Орлого ба бусад орлуулах үзүүлэлтүүд– Орлогын өөрчлөлтийг дараах багц мэдээллийг 
ашиглан үнэлэв: 

a. Өрхийн өгсөн орлого (НШҮАГҮҮ 3) – сүүлийн 12 сарын хугацаанд бүх сувгаар олсон 
орлогыг нь малчдаас асууж тодорхойлсон 

b. Малын төрөл, тоо (орлуулах үзүүлэлт) – малын төрөл, тоо нь эд хөрөнгийн үзүүлэлт 
бөгөөд 2011 оноос хойш гарсан өөрчлөлтийг хонин толгойгоор тооцов.  

c. Бизнесийн өмчлөл (орлуулах үзүүлэлт) өрхийн гишүүд ямар нэг бизнестэй эсэхийг 
харгалзав.  

d. Ажил эрхлэлт (НШҮАГҮҮ 8) өрхийн гишүүдийн ажил эрхлэлтийг харгалзав.  
 
2. Аж байдлын нийтлэг үзүүлэлт  
 
Аж байдлын нийтлэг хүчин зүйлс болох боловсрол, ур чадвар, эрүүл мэнд, бэлчээрийн 
менежмент зэрэг нь өрхийн амьжиргааг сайжруулахад дэмжих үүрэгтэй байдаг. Үр дүнгийн 
үнэлгээнд эдгээр хүчин зүйлсэд гарсан өөрчлөлтийг тавьсан зорилттой харьцуулан тооцож,  
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цаашид нийт сумын хэмжээний урт хугацааны дэмжлэгийн арга хэмжээнд тусгахыг зөвлөмж 
болгов. Дээр дурдсанчлан нийт сумын хэмжээний дэмжлэгийн арга хэмжээг  ОТ-н зүгээс заавал 
биелүүлэх шаардлагагүй боловч орон нутгийн хөгжлийг дэмжих хариуцлагын хүрээндээ багтаан 
авч үзэхийг зөвлөж байгаа юм. Энэ нь малчдын амьжиргааг сайжруулах таатай орчныг бүрдүүлэх 
нэг арга зам юм.  
 
Аж байдлын ерөнхий үзүүлэлт – НШҮАТ болон ОТ-н мониторинг нь олон тооны үзүүлэлтийг 
хамарч байгаа бөгөөд амьжиргааг сайжруулах таатай орчин бүрдүүлэхэд чиглэж байна. Үүнд: 

 Боловсрол (НШҮАГҮҮ 1) 

 Эрүүл мэнд (НШҮАГҮҮ 2) 

 Гэр ахуйн удаан эдэлгээт бараа (НШҮАГҮҮ 4) 

 Ус, хангамж (НШҮАГҮҮ 5) 

 Нийгмийн асуудал (НШҮАГҮҮ 6) 

 Орон нутгийн эдийн засаг (НШҮАГҮҮ 7) 

 Гомдол, маргаан (НШҮАГҮҮ 9) 

 Бэлчээрийн менежмент (НШҮАГҮҮ 10) 
 
Энэхүү хураангуйд дээрх үзүүлэлтээс хамгийн чухал гэсэн цөөн үзүүлэлтийг оруулсан бөгөөд 
бусад үзүүлэлт дэлгэрэнгүй тайланд туссан болно.  
 
Аж байдлын нэмэлт үзүүлэлт  
 
Дээр дурдсан үзүүлэлтүүд нь 2015 оны НШҮАТ-д туссан үзүүлэлт юм. Харин энд дурдаж байгаа 
үзүүлэлт нь Ханбогд сумын аж байдалд гарсан өөрчлөлтийг харуулах, ялангуяа урт хугацааны 
хөгжлийн арга хэмжээг төлөвлөхөд Интерсошиалын зүгээс нэмж санал болгож байгаа юм. Үүнд: 

 Байгаль орчны чанар – Тоосжилт, замын хөдөлгөөн, усны хүрэлцээ нь бэлчээрийн 
чанар, малчдын амьжиргаанд шууд нөлөө үзүүлдэг.  

 Сууц өмчлөл – Малчид хаана амьдарч байгаа нь малчдын амьжиргаа, үе хоорондын 
өөрчлөлтийг зөв ойлгож, тооцоход ихээхэн чухал үүрэгтэй. Хүүхдээ сургуульд сургах 
үүднээс малчид сумын төв дээр орон сууцтай болж байгаа нь нийгмийн чухал өөрчлөлт 
бөгөөд үүнийг өрхийн эдийн засгийн амьжиргааны орлуулах үзүүлэлт болох сууц 
өмчлөлөөр тооцсон болно. Өрхийн хувьд хөдөө, сумын төвд 2 сууцтай байснаар зардал 
нэмэгдэхээс гадна эрчүүд гол төлөв хөдөө гэртээ малаа харж байдгаас гэр бүл хуваагдаж, 
тусгаарлагдах нөхцөл болж байна.  

 Соёлын өөрчлөлт – Малаар амьжиргаагаа залгуулж ирсэн ахуйн соёлд гарч буй 
өөрчлөлтийг харгалзан үзэх, мал маллахаа больсон хүмүүс малаа бүр мөсөн хаядаггүй, 
энэ нь чинээлэг, ядуу малчдын харилцаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа  зэргийг судалж 
тооцох нь чухал юм.  

 Малчдын усан хангамж – Ус нь малаа бэлчээрлүүлэх гол нөөц юм. Малчдын усан 
хангамж улам бүр түвэгтэй болж байгаа бөгөөд малчдын амьжиргаа тогтвортой байгаа 
эсэхийг харуулах нэг гол үзүүлэлт юм. OT 2015 оны НШҮАТ-д хамрагдсан 5 өрхийг 
зөөврийн усаар хангаж байгаа нь тогтвортой урт хугацааны шийдэл биш юм. Иймд эдгээр 
өрх амьжиргаагаа нөхөн сэргээж чадсан эсэхийг үнэлэхдээ энэ нөхцөлийг харгалзан үзэв.  

 
Интерсошиалын боловсруулсан нийгмийн хүрээний арга нь хүний амьжиргаанд нөлөөлөгч 
нийгэм, байгаль орчны хүчин зүйлсийг хамтад нь авч үздэг юм. OT-н НШҮАТ-ний шалгуур, 
нөлөөлөлд өртсөн өрх, нутгийн иргэдэд үзүүлсэн дэмжлэг нь нийгмийн хүрээний аргатай нийцэж 
байгаа юм. Энэ аргыг хэрэглэн өрхийн амьжиргааг нөхөн сэргээх асуудалд хэрхэн цогцоор 
хандаж болохыг Зураг 1-д харуулав. Иймээс үр дүнгийн үнэлгээнд өрхийн амьжиргааг нөхөн 
сэргэсэн эсэхийг үнэлэх, амьжиргаанд болон өрхийн эдийн засгийг  урт хугацаанд хөгжүүлэхэд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцоход энэхүү нийгмийн хүрээний аргыг хэрэглэв.  
 
Зураг 1: Үр дүнгийн үнэлгээ, мониторингийн шалгуур үзүүлэлтийг нийгмийн хүрээний 
аргаар илэрхийлсэн нь  
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Гарсан үр дүн, зөвлөмж  
 
Амьжиргаа нөхөн сэргэсэн эсэхийг үнэлэх нь  
 
Үр дүнгийн үнэлгээг амьжиргааг нөхөн сэргээх эдийн засгийн гол шалгуурын үнэлгээ, Аж байдлын 
нийтлэг шалгуурын үнэлгээ гэсэн 2 түвшинд хийв. Дээрх үнэлгээний 2 түвшнээр гарсан үр дүн, 
зөвлөмжийг доор харуулав.  
 
1. Амьжиргааг нөхөн сэргээх эдийн засгийн гол шалгуурын үнэлгээ  
Амьжиргааг нөхөн сэргээх эдийн засгийн гол шалгуур үзүүлэлт болгож орлогын одоогийн  
түвшнийг өргөн хэрэглээний барааны үнийн өөрчлөлтөөр засварлан суурь түвшинтэй харьцуулж 
гаргав. Орлого дангаараа хангалтгүй тул нэг хүнд ногдох малын тоо /хонин толгой/, өрхийн 
гишүүдийн ажил эрхлэлт, бизнесийн өмчлөл гэсэн нэмэлт гурван  үзүүлэлтийг ашиглав.   
 
Ийнхүү 92 өрхийн амьжиргааг дээрх 4 шалгуураар шүүн үзэв. 
1. Өрхийн орлого – 2017 оны малчдын мэдүүлсэн өрхийн орлогыг 2011-2017 оны өргөн 

хэрэглээний барааны үнийн өөрчлөлтөөр засварлан 2011 оны суурь түвшинтэй харьцуулсан. 
Үүнд ОТ-н НШҮАТ-д суусан ажлын байрны цалин, боловсролын мөнгөн дэмжлэгийг  
оруулаагүй бөгөөд учир нь нөхөн олговрын гэрээнд заасны дагуу эдгээр нь 5 жилийн дараа 
дуусгавар болох байнга үргэлжлэх биш, түр хугацааны дэмжлэгүүд байв. Ихэнх тохиолдолд 
малчид өрхийн орлогоо сайн нарийвчлан тодорхойлж чадавхгүй байсан нь МАА-н 
борлуулалтын орлого тогтмол биш, байнга хэлбэлздэг, өрхийн дотоод хэрэглээнээс 
хамаардагтай холбоотой юм. Иймээс нэг хүнд ногдох малын тоонд 2011 оноос хойш гарсан 
өөрчлөлт, өрхийн гишүүдийн ажил эрхлэлт, бизнесийн өмчлөлийг хөрөнгө чинээний нэмэлт 
орлуулах үзүүлэлт болгож авав.  

 
2. Өрхийн малын тоо– 2017 оны малын тоог 2011 оныхтой харьцуулан орлогын өөрчлөлтийг 

харуулах орлуулах үзүүлэлт болгож авав.  
 
3. Өрхийн гишүүдийн орлого бий болгогч бизнесийн өмчлөл – 2011-2017 онд бизнесийн 

өмчлөлд гарсан өөрчлөлтийг харьцуулж гаргав.  
 
4. Өрхийн гишүүдийн ажил эрхлэлт - 2011-2017 онд ажил эрхлэлтэд гарсан өөрчлөлтийг 

харьцуулж гаргав. Ингэхдээ НШҮАТ-д суусан ажлын байрыг оруулалгүй тооцов.  
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Хүснэгт 1. Амьжиргааг нөхөн сэргээх эдийн засгийн гол шалгуурын үнэлгээ  

 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Зөвлөж буй үйл ажиллагаа 

4.1 НШҮАГҮҮ 3 Өрхийн 
орлого 

 

Орлогын өсөлт 
инфляцын түвшнээс 
түрүүлж байх 

 

Өрхийн орлогод  эзлэх 
хувийн жин тэнцвэржих 
хүртэл эмэгтэйчүүдийн 
орлогыг жил бүр 10 % 
нэмэгдүүлэх 

 

Ажил эрхлэлтийг 
түвшин үндэсний ба 
аймгийнхаас өндөр 
түвшинд барих. 

 

ОТ-с олгосон түр ажлын орлогыг оруулалгүй 
тооцож үзвэл олонх малчин өрхийн орлого 
нь суурь түвшнээс нэмэгдсэн байна. ОТ-с 
санал болгосон түр ажил нь олонх малчдын 
хувьд орлогод нэмэр болох хэмжээнд 
байсны дээр ядуу малчид энэхүү орлогоос 
хамааралтай болжээ.   

 

92 өрхийн 81 нь дурдсан шалгуурт хүрсэн, 4 
өрхийн орлого өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ, 
гэхдээ сумын ядуурлын түвшнээс доогуур, 
харин 7 өрх дээр зорилтот шалгуур 
биелэгдээгүй 

 

Нэлээд олон ажлыг гэр бүлээрээ хамтран 
гүйцэтгэдэг учраас өрхийн орлогод 
эмэгтэйчүүдийн эзэлж буй хувь хэмжээг 
салгаж тооцох боломжгүй байв. НШҮАТ-ний 
дараагийн үе шатанд энэ асуудлыг дахин 
хайрцаглах боломжийг авч үзэхийг ОТ-д 
зөвлөж байна.  

 

Үндэсний статистикийн мэдээгээр  
ажилгүйдлийн түвшин улсын хэмжээнд 2017 
онд 10%, аймагт 14.3%, Ханбогд суманд 
3.5% байжээ.  Эдгээр үзүүлэлт Ханбогд 
суманд орон нутгийн ажил эрхлэлтийг 
үндэсний ба аймгийнхаас  өндөр түвшинд 
барих зорилт хангагдсаныг дээрх үзүүлэлт 
нотолж байна 

Орлогын зорилтот 
үзүүлэлтэд бүрэн хүрээгүй.  

 

 

Орон нутгийн ажил 
эрхлэлтийн шалгуур 
биелэгдсэн  

OT–н хувьд амьжиргаа нь 
сайжирсан 76 өрхийн нөхөн 
олговрын гэрээг дуусгавар болгох 
нь зүйтэй бөгөөд харин амьжиргаа 
нь буурсан, эсвэл өөрчлөгдөөгүй 
хэвээр байгаа өрхүүдийн хувьд 
чадавхад нь нийцсэн бодит зорилт, 
гарах стратеги бүхий өрхийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөг ойрын 3 
жилд боловсруулах нь зүйтэй. 

 

Нарийвчилсан үнэлгээг доор 
үзүүлэв.  
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Зөвлөж буй үйл ажиллагаа 

 Бэлчээрийн 
тогтвортой 
менежмент, малын 
тооны тогтвортой 
хэмжээ 

2017 он гэхэд 
бэлчээрийн нөхцөл 
байдал, сүргийн бүтэц 
зэргийг харгалзан 
малын тоо толгойг 
тогтвортой хэмжээнд 
барих (малын тоо 
буурах эсхүл нэмэгдэх, 
байршил/тархалтыг 
жигдрүүлэх гэх мэт)  

Малын тоонд гарсан өөрчлөлтийн судалгааг 
Хүснэгт 8-р харуулав. 92 өрхөөс 67 өрх 
/72.8%/ малаа өсгөсөн бол үлдэх 25 өрхийн 
мал буурчээ.  

 

Малын үнэ 1.3-5.1 дахин өсөж малчдын 
хөрөнгө, орлого 2012-2016 онд нэмэгдэхэд 
хувь нэмрээ оруулжээ. Сумын малын тоо 
ихээхэн өссөн, бэлчээрийн даац хэтэрсэн 
зэргээс малын тоог зохистой хэмжээнд 
барих зорилт хэрэгжээгүй. Эдгээр үр дүн 
болон зөвлөмжийг энэхүү тайлангийн 
бэлчээрийн менежментийн хэсэгт тусад нь 
авч үзсэн болно.  

 

ОТ-н зүгээс бэлчээрийн олдоц, хэмжээнд 
үзүүлсэн нөлөөллийг нарийвчлан тооцох нь 
энэхүү судалгааны хүрээнээс хальсан 
зорилт юм. Энэ талаар ОТШБ/ХШБ-н зүгээс 
тодорхой үнэлгээ хийсэн бөгөөд ГТЗ энэ 
ажлын хүрээнд гарсан тайлангийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж байна. Мөн 
тоосжилтын нөлөөний талаар ОТ шинэ 
тайлан гаргасан бөгөөд нөлөөлөл бага 
болохыг харуулсан байна.  

 

  

Зорилтот шалгуурт хүрээгүй  Малын тооноос чанарт илүү 
төвлөрсөн, цаг агаар хүндрэхэд 
ашиглах нөөц бэлчээртэй байх, 
улмаар малчдын орлогын 
түвшнийг тогтвортой болгохын 
тулд сумын малын тоог цөөлөх 
практик арга хэмжээг төлөвлөхөд  
OT-н зүгээс суманд дэмжлэг 
үзүүлэх нь зүйтэй.   
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4.3 НШҮАГҮҮ 8 Ажил 
эрхлэлт 

 

Жилд ажилд орох 
нөлөөлөлд өртсөн 
хүний тоог 5 хувиар 
нэмэгдүүлэх 

 

2017 он гэхэд жил бүр 
Ханбогд сумын иргэдэд 
зориулсан өндөр 
мэргэшилтэй ажлын 
байрны тоог жил бүр 5 
хувиар нэмэгдүүлэх 

ОТ-д шууд болон ОТ-н гэрээт байгууллагад 
ажил эрхлэлтийн түвшин Ханбогд суманд 
нэн өндөр байгаа. Дадлага мэргэжил 
шаарддаг, энэ чиглэлээр ОТ-с сургалт 
явуулж бэлтгэсэн ажил дээр, тухайлбал 
уурхайн машинчаар олон хүн ажиллаж 
байна.  

 

2017 оны байдлаар 92 өрхөөс 28 өрхийн 
гишүүд албан ажилтай байгаа нь 2011 онд 
16 өрх байснаас 75% өссөн үзүүлэлт тул 
энэхүү ашлгуурыг хангасан байна. 

   

Үндэсний статистикийн мэдээгээр  
ажилгүйдлийн түвшин улсын хэмжээнд 2017 
онд 10%, аймагт 14.3%, Ханбогд суманд 
3.5% байжээ47. Зөвхөн 2015 оноос 2016 оны 
хооронд Ханбогд суманд ажил эрхлэлт 
15.4%-иар нэмэгджээ.  

 

2017 оны байдлаар 92 өрхийн ажил эрхлэлт 
73.3% байгааа бөгөөд 100 хүн МАА-д, 3 хүн 
газар тариаланд, 32 хүн ОТ-д, 16 хүн бусад 
салбарт ажиллаж, 31 хүн суралцаж, 23 хүн 
ажилгүй байна.   

 

2011 оноос хойш 92 өрхийн хувьд 129 
ажлын байр бий болсноос 88 нь зам 
арчилгааны ажилтай байж байгаад зогссон 
байна.  

 

ОТ-д ажиллаж байгаа 32 хүн (нийт ажил 
эрхлэлтийн 15%)-ий 19 нь 2011 оноос хойш 

Зорилтот шалгуур 
хангагдсан.  

Орон нутгийн сургалт, ажил 
эрхлэлтэд төвлөрөн үр дүнтэй 
ажиллаж ирснийгээ OT цаашид 
үргэлжлүүлэх  
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Зөвлөж буй үйл ажиллагаа 

ажилд орсон, 13 нь өмнө нь ажиллаж 
байжээ (Хүснэгт 5).  

 

Ханбогд суманд орон нутгийн ажилгүйдлийг 
бууруулахад ОТ төсөл жинтэй хувь нэмэр 
оруулсныг дээрх баримт харуулж байна.  

 
Түүнээс гадна ОТ-н зөөврийн уснаас хараат байгаа 5 өрхийн хувьд амьжиргаагаа тогтвортой нөхөн сэргээж чадсан эсэхийг нь үнэлэхдээ энэ 
нөхцөлийг заавал харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт болгож ашиглав. Малчин өрхийн амьжиргаа сайжирсан, хэвээрээ байгаа, буурсан эсэхийг эдийн 
засгийн амьжиргааны үнэлгээгээр илрүүлж доорх хүснэгтэд харуулав.  
 
Хүснэгт 2 Эдийн засгийн амьжиргааны үнэлгээ 

Эдийн засгийн амьжиргааны 
үнэлгээ 

Өрхийн тоо Санал болгож буй арга хэмжээ 

Буурсан: Орлого нь буурсан 
малчин өрхүүд 

7 Өрхийн хөгжлийн шинэ төлөвлөгөө боловсруулах замаар эдгээр өрхүүдэд зорилтот 
дэмжлэг үзүүлэх, энэ арга хэмжээ нь тэдний амьжиргааны одоогийн байдал болон орлого 
олох чадавх зэрэгт нь нийцсэн байвал зохино. Зарим өрхийн тухайд байгаа малаа ашиг 
шим сайтай малаар солих гэх мэт хувилбар байж болохын дээр тэтгэврийн нас нь дөхсөн 
настайчуудын хувьд эдүгээ хэрэгжиж байгаа орлогын дэмжлэгт хамрагдах, үүний тулд 
сумын захиргаатай хамтрах боломж байгаа юм. Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруултагц НШҮАТ-ний нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох  

Хэвээр буюу өөрчлөгдөөгүй: 
эдийн засгийн байдал нь 2011 
оныхоос ахисан, гэхдээ сумынхаа 
ядуурлын түвшнээс доогуур 
амьжиргаатай хэвээр байгаа 
малчин өрхүүд 

 

4 Тэдгээр малчдын амьжиргаа нь үндсэндээ сайжирсан хэдий боловч сумын ядуурлын 
түвшнээс доогуур хэвээр байгаа, ийм учраас амьжиргаа нь цаашдаа тогтвортой байна гэж 
үзэх үндэслэл багатай. Төсөл эхлэхээс өмнө амьжиргааны түвшнийг нь нөхөн сэргээхийн 
тухайд ОУСК-ийн стандартыг ОТ хангасан, гэхдээ орлого нь буурсан бүлэгт өгсөн  
зөвлөмжийг энэ бүлэгт хэрэгжүүлж амьжиргааных нь тогтвортой байдлыг хангах дэмжлэг 
үзүүлэх, ингэснээр сумын ядуурлын түвшнээс дээш гарахад нь туслахыг судалгааны 
багаас зөвлөмөөр байна. Амьжиргаа нь буурсан өрхүүдтэй адилаар өрхийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө боловсруулмагц НШҮАТ-ний нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох нь 
зүйтэй.  

                                                      
47 Эх сурвалж: ҮСГ, Ханбогд сумын хөгжлийн судалгаа, 2017, хуудас 39-40 
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Сайжирсан: Эдийн засгийн 
амьжиргаа нь 2011 оны түвшнээс 
мэдэгдэм нэмэгдсэн малчин 
өрхүүд  

 

76 Тэдгээр өрхийн орлого 2011 оны түвшин болон сумын ядуурлын босгоос давсан байна. 
Эдний дотор хоёр ангилж болохоор,  амьжиргааныхаа үндсэн эх үүсвэр болсон МАА-с 
бүрэн хамаарал бүхий ба өөр ажил, бизнестэй тул МАА-н орлогоос бага хамааралтай  
өрхүүд багтаж байна. Сумын хэмжээнд бэлчээрийн даац хэтэрсний үр дагавар нь МАА 
дагнасан малчин өрхөд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар тайланд доор дурдсаны дээр 
тогтвортой менежментийг төлөвшүүлэх саналыг тэнд нь тусгасан болно. Малчин өрхийн 
түвшинд үйл ажиллагаа заавал явуулах шаардлагагүй учраас сумын хэмжээний 
хөтөлбөрөөр дамжуулан одоо хэрэгжүүлж буй дэмжлэгээ зөв голдрилоор үзүүлэх 
боломжтой, харин тухайн бүс нутгийн малчдад нэн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд 
энэхүү хамтын ажиллагаа шаардагдана. Амьжиргаа нь нөхөн сэргэж сайжирсан малчдын 
тухайд  ОТ-н зүгээс НШҮАТ-ний хүрээнд хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлсэн, иймд нөхөн 
олговрын гэрээг дуусгавар болгох  

ОТ-с зөөврийн усаар хангагддаг 
өрхүүд: Эдгээр өрхийн орлого 
2011 оны түвшин болон сумын 
ядуурлын босгоос давж нэмэгдсэн 
байна. Гэсэн хэдий ч малаа усаар 
хангахын тулд зөөврийн уснаас 
хамааралтай болсны улмаас 
амьжиргаа нь  тогтвортой бус (Дэд 
бүтэц, үйлчилгээ гэсэн бүлгийг 
үзэх) 

5 Өрхийн амьжиргааны одоогийн түвшнийг бууруулахгүйгээр зөөврийн усан хангамжаас 
хамааралтай байдлыг өрх тус бүрийн онцлогт тохируулан үе шаттай аажмаар бууруулах 
өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг ОТ-с өрх бүрээр боловсруулах. Өрхийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө боловсруулмагц НШҮАТ-ний нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох   

Бүгд 92  
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2015 оны НШҮАТ-ний эдийн засгийн гол шалгуурын үнэлгээгээр ихэнх өрх (76) амьжиргаагаа 
сэргээж чадсан тул нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгож, харин сумын хэмжээнд хэрэгжүүлэх 
дэмжлэгт тэднийг оролцуулаад явуулах нь зүйтэй гэж үзэв.  
 
Үр дүнгийн үнэлгээгээр 16 өрх амьжиргаагаа тогтвортой сэргээж чадаагүй гэсэн дүн гарлаа. Иймд 
эдгээр өрх нэг бүртэй зөвшилцөн чадавхад нь тохирсон амьжиргаа сэргээх 3 жилийн өрхийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв. Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулмагц одоогийн нөхөн олговрын гэрээг мөн дуусгавар болгох нь зүйтэй юм. Эдгээр 
өрхтэй зөвшилцөлгүйгээр өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд ямар арга хэмжээ тусгахыг хэлэх 
боломжгүй боловч малдаа чанарын сайжруулалт хийх, тэтгэвэрт гарахад ойрхон хүмүүсийн 
хувьд орлого нь хангалттай байхуйц дэмжлэг үзүүлэх, ОТ-н зөөврийн уснаас хараат өрхийн хувьд 
усны өөр тогтвортой эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зэрэг асуудлыг тусгах боломжтой юм. 
 
2. Аж байдлын нийтлэг шалгуурын үнэлгээ 
 
OT-н зүгээс нөлөөлөлд өртсөн өрхийн аж байдлыг үнэлэх өргөн хүрээний шалгуур үзүүлэлтийг 
2015 оны НШҮАТ-д тусгасан нь өрхийн эдийн засгийн үзүүлэлтээс гадна нийт сумын иргэдийн 
амьжиргаанд гарах өөрчлөлтийг үнэлэхэд чухал хэрэгтэй болсон байна. 2015 оны НШҮАТ-д 
тусгасан бөгөөд ОТ-н өөрийн дотоод үнэлгээнд хамрагддаг  сумын иргэдийн Аж байдлын нийтлэг 
шалгуурын үнэлгээг энд оруулав. Эдгээр шалгуур нь нөлөөлөлд өртсөн өрхийн амьжиргааг нөхөн 
сэргээхтэй шууд холбоогүй бөгөөд харин тэдгээрт дэмжлэг болох орчныг бүрдүүлэхэд чиглэж 
байгаа юм. Сумын хэмжээний эдгээр дэмжлэгийг цаашид үргэлжлүүлэх тухай бидний зөвлөмжийг 
заавал биелүүлэх шаардлагагүй боловч сумын өрх нэг бүрийн амьжиргааг сайжруулах ОТ-н урт 
хугацааны дэмжлэгт зөвлөмж болох учиртай юм.  
 
Гол үр дүнг НШҮАТ-ний шалгуур бүрээр дараах хүснэгтэд үзүүлэв.  
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Хүснэгт 3: Гол шалгуур, үр дүн, аж байдлын шалгуурын үнэлгээ 

 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

1. Иргэд  

1.1 НШҮАГҮҮ 1 Боловсрол 

2017 онд элсэлт 100%-д 
хүрсэн байх   

Элсэгчдийн тоо жил бүр 10% 
нэмэгдэх  

 

Сургуульд хамрагдалт 100%-д хүрсэн,  
боловсролын чиглэлээр ОТ-с үзүүлсэн цогц 
дэмжлэг нэн үр дүнтэй болсныг малчин өрхүүд 
өндрөөр үнэлж байна.  

Шалгуур 
хангагдсан 

Өрх нэг бүрээр авч үзвэл ОТ 
хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн, 
цаашдаа уг дэмжлэгийг Хөгжлийг 
дэмжих Говийн Оюу сангаар 
дамжуулан боловсролын дэд 
бүтцэд чиглүүлэх нь зүйтэй. 
Ядуурлын үе дамжсан орчлыг 
арилгахын тулд одоо хэрэгжүүлж 
байгаа боловсролын дэмжлэгийг 
эмзэг өрхийн хүүхдүүдэд олгох 
талаар сумтай хамтран ажиллах  

1.2 НШҮАГҮҮ 2 Эрүүл мэнд 

Нялхсын ба эхийн эндэгдэл, 
иргэдийн өвчлөл 2017 онд 
улсын дунджаас 10% 
доогуур байх  

Сүүлийн 7 жилд эхийн эндэгдэл гараагүй, ийнхүү 
эхийн эндэгдлийг бууруулах зорилт биелэгдсэн, 
харин 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо цөөн учраас 
бодитой мэдээлэл гаргах боломж тааруу. 2016 
оны байдлаар 1000 амьд төрөлтөд ногдох 5 
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл Ханбогд суманд 
27.6 байсан нь улсын дундаж / 10.8/-аас өндөр 
байна. Энэ насны хүүхдийн тоо цөөн учраас жил 
жилээр хэлбэлзэл ихтэй гардаг, жижиг түүвэр 
бүхий мэдээлэлд тулгуурлан нялхсын эндэгдлийн 
талаар дүгнэлт хийх боломжгүй. Сумын хүн амын  
өсөлтийг дагалдан өвчлөл нэмэгдсэн, гэхдээ 
судалгааны багийн хувьд  нарийн тоо мэдээллээр 
баталгаажуулах боломж олдоогүй.  

Эхийн 
эндэгдлийг 
бууруулах зорилт 
биелэгдсэн  

5 хүртэлх насны 
хүүхдийн 
эндэгдэл болон 
хүн амын 
өвчлөлтийн 
талаар нэмэлт 
мэдээлэл 
шаардлагатай  

Эрүүл мэндийн дэд бүтэц, нөөцийн  
чиглэлээр үзүүлэх дэмжлэгийг 
Хөгжлийг дэмжих сангаар 
дамжуулан үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх  

1.3 Эмзэг иргэдэд үзүүлэх 
дэмжлэг  

Эмзэг өрхийг тодорхойлох, 
дэмжлэг үзүүлэх 

 

Эмзэг бүлгийн иргэдийг тодорхойлох сумын 
аргачлалыг ОТ ашиглаж ирсэн бөгөөд энэ нь 
ОУСК-ийн стандарттай нийцдэггүй. Энэ нь 
чухамдаа зарим эмзэг өрх нэмэлт дэмжлэг авч 
чадаагүй үлдсэн гэсэн үг юм.  

Шалгуур 
биелэгдээгүй 

ОУСК-ийн стандартаар жишвэл, 
НШҮАТ-д хамрагдаж байгаа  
амьжиргаа нь буурсан бөгөөд 
ядуурлын түвшнээс доогуур 
өрхүүдийг эмзэг бүлэгт тооцож 
болно. Нөхөн төлбөрийг дуусгавар 
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

 

 

болгож харин ” амьжиргаа нь 
буурсан” өрх тус бүрийн чадавх, 
хүсэл эрмэлзэлд нь нийцсэн 
өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 
өрхүүдийн оролцоотойгоор 
боловсруулж, амьжиргаа дэмжих, 
эмзэг бүлгийг дэмжих арга хэмжээг 
хослуулан хэрэгжүүлэхийг санал 
болгож байна.  

 

 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

2. Сумын  нийт иргэд  

2.1 НШҮАГҮҮ 6  Гэмт хэрэг 
зөрчил 

Гэмт хэрэг зөрчлийн тоог 
жил бүр 10% бууруулах, 
2017 он гэхэд улсын ба 
аймгийн дунджаас доогуур 
байх 

 

2015 оныхтой харьцуулахад 
Ханбогд суманд бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоо 2016 онд 5.6% буурч, 
харин Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
3.3% нэмэгдсэн, улсын дүнгээр 
2.1% буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн мэдээ 
байхгүй. Сумын төвийн хүн ам өсөж 
байгаа нь сургууль болон бусад 
үйлчилгээ тогтмол авахын тулд 
малчид өрх тасрах зэргээр төвд 
суурьших болсонтой тодорхой 
хэмжээгээр холбоотой юм.  

Цар хүрээ өргөн уул уурхайн 
төслийн хувьд хүн амын өсөлтийн 
хурдыг тогтвортой гэж үзэх 
боломжтой. Гаднаас уурхайд 
ажиллахаар ирж байгаа хүмүүсийг 

Зорилтот шалгуур үндсэндээ 
хангагдсан  

Шилжин ирэлтийн төлөвлөгөөгөө 
цаашид үргэлжлүүлэх, гэхдээ хүн 
амын өсөлт гэмт хэргийн гаралт 
нэмэгдэхэд хүргэхгүй байх 
боломжийг хангахын тулд орон 
нутгийн ажил эрхлэлтэд ОТ-н 
зүгээс онцгойлон анхаарах  
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

уурхайн сайтад байрлуулах 
стратеги хэрэгжүүлсэн нь Ханбогд 
суманд ирж буй мянгаар тоологдох 
ганц бие эрчүүдээс гарч болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах чухал 
арга хэмжээ болжээ. Энэ нь мөн 
ОТ-д эмэгтэйчүүдийн ажил 
эрхлэлтийг харьцангуй өндөр 
түвшин (40 орчим хувьтай байгаа)-
д хүргэхэд тустай арга хэмжээ 
болсон байна.  

 

 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

4.2 НШҮАГҮҮ 7 Орон 
нутгийн эдийн засаг 

Амьжиргааны өртгийн 
өсөлтийг өргөн 
хэрэглээний үнийн 
индекс (ӨХҮИ - 
инфляц)–ээс 
хэтрүүлэхгүй байх 

Шилжин ирэгсдийн 
тоо жилд баригдах 
орон сууцын 
хэмжээнээс хэтрэхгүй 
байх 

Амьжиргааны өртөг өргөн хэрэглээний 
барааны үнийн улсын индексээс давсан 
байх магадлалтай. Гэвч ажил эрхлэлт 
өндөр, түүнчлэн ОТ төсөлтэй уялдсан 
эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийн 
нөлөөгөөр сумын төвийн өрхийн 
нэлээдийнх нь олж буй орлого улсын 
дунджаас дээгүүр түвшинд хүрсэн байна.  

 

ОТ-н шилжин ирэлтийн төлөвлөгөөний 
хүрээнд ОТ-д ажиллахаар гаднаас 
ирэгсдийг уурхайн сайтад байрлуулж 
байгаа нь Ханбогд сум зохицуулалтгүй 
томрохоос сэргийлсэн арга хэмжээ болжээ. 

Ханбогд суманд 2012-2017 оны хооронд 
3108 хүн шилжин ирж, 1190 хүн шилжин 
явж, 1918 хүнээр нэмэгдсэн байна. Сум 
2172 орон сууц барихаар төлөвлөснөөс 50 

Инфляц чухамдаа үндэсний 
хэмжээний хэрэглээний үнийн 
өсөлтөөс давсан эсэхийг 
тогтоох баттай мэдээлэл хомс 
байна.  

Хүүхдээ сургуульд суулгах 
шаардлагаар малчид сумын 
төвд ирж сумын төвийн оршин 
суугчдын тоо өсөж байна. 
Ажилд орохоор гаднаас 
хүмүүс ирдэг, гэхдээ ОТ 
төслийн хэмжээ, далайцтай нь 
дүйлгэвээс үүнийг харьцангуй 
тогтвортой түвшинд барьж 
байна. 

Шилжин ирэлтийг хязгаарлах,  
орон нутагтаа  бараа үйлчилгээ, 
үйлдвэрлэл  эрхлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх өргөн хүрээтэй арга 
хэмжээнд сумын захиргаатай 
түншлэлээ цаашид чиглүүлэх 
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

нь биелсэн байна /Эх сурвалж: Сумын 
стратегийн хөгжлийн төлөвөлгөө, 
хэрэгжилт/ Үүнээс үзвэл сумын төлөвлөсөн 
зорилт хэрэгжих боломж бага байна.   

2.2 НШҮАГҮҮ 9 Гомдол, 
санал, зөрчил: 

 

Ирсэн гомдлын 
төрөлжүүлсэн бүртгэл, 
зайлшгүй 
шийдвэрлэвэл зохих  
гомдлын тоо, гомдол 
барагдуулахад 
зарцуулсан дундаж 
хугацаа, талууд 
харилцан зөвшилцөж 
шийдвэрлэсэн  
гомдлын хувь 

 

Өөрсдийнх нь тавьсан санал гомдлыг 
шийдвэрлэж өгөөгүй гэж нөлөөлөлд өртсөн 
36 өрх мэдүүлжээ. Заримдаа нэлээд эмзэг, 
нарийн асуудлаар гомдол санал ирдэг 
зэргээс үүдэн 30 хоногийн дотор бүх 
гомдлыг шийдэх шалгуурт ОТ-н зүгээс 
хараахан хүрч чадаагүй байна. Шалгуурт 
заасан тоо мэдээллийг  үнэлээгүй болно. 
Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороонд 
ирсэн гомдлыг оролцуулалгүйгээр тооцож 
үзвэл ирсэн гомдлын тоо 2015 онд 26 
байсан бол 2017 онд 14 болж буурсан гэж 
ОТ тайлагнасан байна. 

 

Төслийн үйл ажиллагаанаас эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн хэмээн бусад малчдаас 
гаргасан гомдлыг Нөхөн олговрын 
нэхэмжлэлийн хороо хянаж байгаа, Үр 
дүнгийн үнэлгээнд үл хамаарах  асуудал 
юм .  

Зорилтот шалгуурт хүрээгүй  Гомдол, саналыг 30 хоногийн 
дотор шийдвэрлэж байх. 2011/2015 
оны НШҮАТ-д тусгагдаагүй 
орхигдсон эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн гэх гомдлыг  
барагдуулах асуудлаар Нөхөн 
олговрын нэхэмжлэлийн хороотой 
хамтран ажиллах  

3.  Соёл 

3. Соёл 

НШҮАТ-д соёлын 
асуудлаар шалгуур 
тусгагдаагүй. Энэ нь 
Интерсошиалын 
Нийгмийн хүрээний 
шалгуур юм.  

Уламжлалт соёл алдагдаж байгаа,  
түүнчлэн бэлчээрээс авсан, тоосжилт, дуу 
чимээ мэтийн орчны таагүй нөлөө зэрэг 
төслийн зүгээс хариуцах учиртай зүйлс бий 
гэж малчид үзэж байна. Гэхдээ үр хүүхдээ 
мал аж ахуйн бус ажил, амьжиргаа 
хөөлгөсний улмаас соёлоо алдагдахад 
хүргэж буй буруу тэдэнд байгааг хүлээн 

Тусгайлсан шалгуур байхгүй. 
Орон нутгийн соёлыг 
хамгаалахын чухлыг хүлээн 
зөвшөөрч Хөгжлийг дэмжих 
сангийн шугамаар  зохих 
дэмжлэг үзүүлэхийг төслийн 
зүгээс санал болгож байгаа.  

Монголыг уламжлалт соёлыг 
хамгаалахад суманд тусламж 
үзүүлэх, дэмжин урамшуулах   
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

зөвшөөрч байгаа юм.  

5.  Дэд бүтэц, үйлчилгээ - Ус 

5.1 Малын усны 
хүрэлцээ 

2015 оны НШАҮТ–д малын усны талаар 
зорилт тусгагдаагүй боловч говийн бүс 
нутагт малын усны хангамж, хүрэлцээ нь 
амьжиргааны хамгийн эгзэгтэй хүчин зүйл 
мөн гэж бүх оролцогч талууд хүлээн 
зөвшөөрч байна. ОТ-с зөөврөөр ус түгээж 
ирсэн 5 өрх түүнээсээ бүрэн хамааралтай 
болжээ. Мал аж ахуйн усан хангамжаас 
амьжиргааны тогтвортой байдал хамаарах 
зүй тогтолтой холбогдуулан эдгээр 5 
өрхийн амьжиргааны түвшин сайжирсан 
эсэхийг Үр дүнгийн үнэлгээгээр тусгайлан 
авч үзэх нь зүйтэй  

Зөөврийн усны асуудлыг 
шийдвэрлэхэд ОТ-н зүгээс 
зохих анхаарал тавьсаар 
ирсэн боловч зохистой 
шийдлийг хараахан олоогүй 
байгаа  

Өвөлжөөндөө байнгын усны эх 
үүсвэртэй байх техникийн 
боломжгүй 5 малчин өрхийг ОТ-оос 
зөөврийн усаар хангаж байна. 
Усны хангамжийг зохистой шийдэх 
асуудлыг Өрхийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон 
малын төрөл, тоог тохируулах, 
эсвэл амьжиргааны бусад эх 
үүсвэрээр хангах, өөр газар 
нүүлгэх гэх мэт янз бүрийн 
хувилбараар авч үзэх нь зүйтэй. 
Өрхүүдтэй хамтран боловсруулах  

Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд 
амьжиргаа нь буурсан болон 
өөрчлөгдөөгүй өрхүүд дээр эдгээр 
5 өрхийг нэмж хамруулахыг зөвлөж 
байна. Өрхийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө боловсруулмагц Нөхөн 
олговрын гэрээг дуусгавар болгох 

 НШҮАГҮҮ 5 Хангамж, 
ус  

Ханбогд сумын 
төвийн бүх орон сууц 
2017 он гэхэд эрчим 
хүч, ус түгээх 
сүлжээнд холбогдох 

Малчдад гаргаж 
өгсөн, сэргээсэн 

Ханбогд сумын төвийн бүх орон сууц 2017 
онд төвлөрсөн болон сэргээгдэх эрчим 
хүчээр хангагджээ. Мөн сумын төвийн 
өрхүүд 100% амны ус түгээх сүлжээнд 
холбогджээ, гэхдээ бүгд төвлөрсөн ус 
хангамжид холбогдож чадаагүй байна. 

 

Ханбогд сумын төвийн бүх орон сууцыг 
эрчим хүч, усаар хангах ажилд томоохон 

Сумын төвийн бүх орон сууцыг 
цахилгаан, усаар хангах ажил 
хийгдэж, томоохон дэвшил 
гарсан байна.   

Усны сүлжээнд холбох шалгуур 
арай бүрэн хэрэгжээгүй, энэ ажлыг 
ирэх 2 жилд багтаан 
шийдвэрлэхээр ОТ-с сумтай 
хамтран ажиллаж байна.   

 

 

 



Интерсошиал НШҮАТ-ний үр дүнгийн үнэлгээ 
Оюу Толгой, Монгол улс 
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 Ангилал/ 

зорилтот үзүүлэлт 
Үр дүн Хэрэгжилт Санал 

худгийн тоо  дэвшил гарсан байна.  

6.Газар, усан хангамж, байгалийн нөөц 

 НШҮАГҮҮ 10 
Бэлчээрийн 
тогтвортой менежмент 

 

Бэлчээрийн  бүтээмж 
(га-н ургац нэмэгдэх) 
болон мал сүргийн 
ашиг шим  
(борлуулсан мал 
бүрээс олох ашиг 
нэмэгдэх) 

бүтээмж сайжрах 

 

Усны төлөө өрсөлдөх болсон, бэлчээрийн 
чанар гэх мэт олон асуудлыг хамруулан 
мал аж ахуйн  тогтвортой байдлын талаар 
малчид олон асуудлыг хөндөж зохих 
мэдээлэл өглөө. Малын эрүүл мэндийн 
цөөнгүй асуудал яригдсан болно. 

Бэлчээрийн тогтвортой 
менежментийн зорилтот 
шалгуур хэрэгжээгүй  

Малын тооны их өсөлт, уул 
уурхайн хуримтлагдсан 
нөлөөлөлтэй хавсраад Говийн 
эмзэг байгаль орчинд нийт 
малчдын амьжиргааг тогтворгүй 
болгож байна. Малын тооны 
өсөлтийн дийлэнхийг чинээлэг 
малчдын малын өсөлт эзэлж 
байгаа бөгөөд тэр хирээр ядуу 
малчдын байдал дордож байна.  

 Энэхүү ноцтой асуудлыг хэрхэн 
засан сайжруулах зөвлөмжийг 
тайланд тусгасан болно. 
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Дүгнэлт 
Үр дүнгийн үнэлгээгээр 2015 оны НШҮАТ-ний хүрээнд малчин өрхийн нөрөн олговрын гэрээний үр 
дүнг эдийн засгийн амьжиргаагаа нөхөн  сэргээж чадсан эсэх, өрхийн амьжиргаа, нийгэм-эдийн 
засгийн хөгжилд нөлөөлөгч нийт иргэдийн аж байдлын өргөн хүрээнд  гарсан өөрчлөлт гэсэн гол 2 
шалгуураар үнэлэв.  
 
Гол үр дүн бол нөлөөлөлд өртсөн өрхийн дийлэнх (92-c 76 нь) эдийн засгийн амьжиргаагаа 2011 оны 
түвшин болон сумын ядуурлын түвшнээс дээш хэмжээнд нөхөн сэргээж чадсанд оршиж байна. OT-
н зүгээс үзүүлсэн ур чадварын сургалт, орон нутгаас ажилчин авах зэрэг дэмжлэг нь малчин өрхийн 
гишүүд ОТ-н холбоотой ажлын байртай болоход чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Түүнээс гадна ОТ-н зүгээс 
бэлчээрийн менежмент, соёлын өв, байгаль орчны оролцоот мониторинг, бизнесийн хөгжлийн 
талаар олон тооны   сургалт зохион байгуулж, оуютны болон сургалтын дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
Орон нутгийн ажил эрхлэлтийн түвшнийг төсөл эхлэхээс өмнөх үеийн ажил эрхлэлт, ур чадварын 
түвшинтэй харьцуулахад  эрс дээшилсэн байна. Нөлөөлөлд өртсөн өрхийн олон хүүхдүүд ОТ-д 
ажилд орсон бөгөөд тэдгээрийг үр дүнгийн үнэлгээнд хамруулаагүй нь нөлөөлд өртсөн өрхөөс 
тусгаарласантай холбоотой юм. Эдгээр өрхийн дийлэнх нь мал маллахгүй байгаа нь амьдралаа 
залгуулахдаа малаас өөр ажил, мэргэжлийг түлхүү сонгох тийшээ хандаж байгаа Монгол дахь 
соёлын өөрчлөлтийг харуулж байна. Эдгээр өрхийн хувьд ОТ үүргээ биелүүлсэн тул нөхөн олговрын 
гэрээг дуусгавар болгох нь зүйтэй гэсэн гол зөвлөмжийг үр дүнгийн үнэлгээгээр гаргалаа. Цаашил 
малаар амьдарлаа үргэлжлүүлэн залгуулах өрхийн хувьд сумын нийт малчин өрхийн амьжиргааг 
тогтвортой болгоход чиглэсэн дэмжлэгт хамрагдаад явах нь зүйтэй гэж үзэв.  
 
Түүнчлэн 7 амьжиргааны түвшнээс доогуур өрх эдийн засгийн амьжиргаагаа нөхөн сэргээж 
чадаагүй, мөн 4 өрх орлогоо яльгүй өсгөсөн боловч сумын ядуурлын түвшнээс доогуур байна гэсэн 
үр дүн гарсан байна. Эдгээр нь гол төлөв ахимаг насны гишүүдтэй, цөөн малтай, өөр ажилд орох, 
бизнес эрхлэх чадвар мөхөс өрхүүд байна. Мөн 5 өрх амьжиргаагаа 2011 оны түвшнээс дээш нөхөн 
сэргээж чадсан боловч ОТ-н усан хангамжаас хараат хэвээр байгаа нь урт хугацаандаа амьжиргаа 
нь тогтворгүй байж болно гэсэн дүн гарсан байна. Эдгээр 16 өрх нөхөн олговрын гэрээний дагуу 
өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд бэлэн мөнгөний болон зөөврийн усны дэмжлэг авч байснаас болоод 
эдгээр дэмжлэгээс хараат болсон байна. Цаашид өрхийн хөгжлийн шинэ төлөвлөгөөг өрх бүрээр  
гарган чадавх, хүсэл эрмэлзэлд нь нийцсэн зорилтот дэмжлэг үзүүлэх замаар  16 өрхийн амьжиргааг 
нь нөхөн сэргээх нь зүйтэй гэж зөвлөж байна. Өрхийн хөгжлийн хөтөлбөр нь өрхийн нийгэм-эдийн 
засгийн өнөөгийн суурь нөхцөлд тулгуурлан ядуурлаас гаргах арга хэмжээг тусгасан, өрх бүрээр үр 
дүнгийн шалгуур үзүүлэлт, цаг хугацаатай, явцын дунд нөхцөл байдалд нь тааруулан өөрчлөх 
боломжтой уян хатан байх байх шаардлагатай юм. Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулмагц 
нөхөн олговрын гэрээг дуусгавар болгох нь зүйтэй.   
 
Сумын нийт иргэдийн аж байдлын шалгуурын үнэлгээгээр өрхийн сууцын нөхцөл, нийгмийн дэд 
бүтэц, үйлчилгээний хүрээнд ихээхэн дэвшил гарсныг илрүүлэв. Цаашид Говийн Оюу хөгжлийн сан 
зэрэг механизмыг ашиглан эдгээр дэмжлэгийг үргэлжлүүлж, сумын нийт иргэдийн нийгэм-эдийн 
засгийн хөгжлийг хангах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг дэвшүүлж байна. 

 

Сумын хувьд гол тулгамдсан асуудал гэвэл эдийн засгийн хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлт, маа-н 
явцгүй практик зэргээс улбаатай байгаль орчны хүрээнд хуримтлагдсан бэрхшээл бөгөөд энэ нь 
бэлчээрийн чанарыг ихээхэн доройтуулж байна. Гурван талт зөвлөлөөс ОТ-той хамтран бие даасан 
байгаль орчны төрийн бус байгууллага байгуулж, сумын байгаль орчинд малчдын оролцоотой 
хяналт тавих санаачилга гаргаад ажиллаж байна. ОТ-н зүгээс малчдын амьжиргаанд амин чухал 
бэлчээрийн доройтлыг зогсоох шийдлийг олж хэрэгжүүлэхэд нь сумын захиргаанд дэмжлэг үзүүлж 
байна. Гэсэн хэдий ч малын тооны замбараагүй өсөлтийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхгүй 
бол цөөн малтай ядуу малчин өрхүүдийн хувьд  хүндрэлтэй хэвээр байх нь тодорхой байна. Иймд 
бэлчээрийн менежментийн арга хэмжээ нь олон малтай малчдын малын тоог орлогыг нь  
бууруулалгүйгээр зохистой хэмжээнд цөөлөх тодорхой үр дүн гаргахад төвлөрөх шаардлагатай юм.  

 
Тайлангийн бүтэц  
 
1-р бүлэгт үр дүнгийн үнэлгээний тухай, 2-р бүлэгт ОТ төсөл, түүний нөлөөлөл, нөхөн олговрын гэрээ, 
3-р бүлэгт үнэлгээний арга зүй, 4-р бүлэгт үнэлгээнээс гарсан үр дүн, зөвлөмж,  5-р бүлэгт 
үнэлгээнээс гарсан дүгнэлтийг тус тус тусгав.   
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III ХАВСРАЛТ:  ОРОН НУТГИЙН САНАЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ     



 

 

 Хуудас 25 / 78                                               
Хэвлэмэл хувилбар хуучирсан байж болох тул OTPORTAL хуудаснаас хамгийн сүүлийн хувилбарыг нь авч ашиглана уу. 

Хэвлэсэн огноо: 2019-11-25 

III ХАВСРАЛТ: ЭМЗЭГ ӨРХӨД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
(Албан бус орчуулга) Батлав: Ханбогд сумын Засаг дарга (гарын үсэг, тамга) Дэндэвсамба, 2015 оны 4-р сарын 6  

Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн өрхөд тусламж үзүүлэх ОТ компани-Ханбогд сумын захиргааны 
хамтарсан төлөвлөгөө, 201848 

 

No. 
Гол үйл 

ажиллагаа 
Үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Хариуцсан болон хамтран хэрэгжүүлэх 
хүмүүс 

Хэрэгжилт 

2018 
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 с
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1
1
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а
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1
2

 с
а

р
 

1 Мэдээллийн 
сан үүсгэх 

2018 оны байдлаарх Ханбогд сумын эмзэг 
бүлгийн өрхүүдийг тодорхойлж, өрхийн 
ерөнхий судалгаа хийж, нөхцөл байдлыг нь 
тодорхойлох 
 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

Амьжиргааг дэмжих 
зөвлөлийн хурлаар 
эмзэг бүлгийн 20 
өрхийг 2018 онд 
дэмжихээр 
баталсан. 

            

Оюутан, өндөр настан, сургуулийн насны 
хүүхдүүдийн судалгаа гэх мэтийг хамруулан 
эмзэг бүлгийн өрхөд нарийвчилсан судалгаа 
хийх. 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс 

             

2 Чадавхыг 
бэхжүүлэх 
сургалтад 
хамруулах 

Нарийн мэргэжлийн болон амьдрах чадварын 
сургалт зохион байгуулах 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс 
Залуучуудын Хөгжлийн Төв 

             

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан 
өдрийн асаргааны өрөөний үйл ажиллагааг 
дээшлүүлэх (сургагч багш нарыг сургах) 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
Эмнэлэг 

             

3 Мэдээллийн 
хүртээмжийг 
сайжруулах, 
орлогыг 
нэмэгдүүлэх 

Oюу толгой ХХК болон түүний гэрээт 
гүйцэтгэгчийн ажлын байрны зарлал, ажлын 
байрны талаарх мэдээллийг хүргэх 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс 

             

ӨГ аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс болон бусад 
эрх бүхий байгууллагуудаас төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн зарлал, мэдээллийг хүргэх, 
хамруулах 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс 

             

                                                      
48 Эмзэг бүлгийн өрхөд (ЭБӨ) (i) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,(ii)  ‘сайжруулалт хэрэгтэй өрх гэр, (iii) хэт ядуу хэмээн бүртгэгдсэн гэр бүлүүд багтана. 



 

 

 Хуудас 26 / 78                                               
Хэвлэмэл хувилбар хуучирсан байж болох тул OTPORTAL хуудаснаас хамгийн сүүлийн хувилбарыг нь авч ашиглана уу. 

Хэвлэсэн огноо: 2019-11-25 

Нийтийн аж ахуйн төслүүдийг хэрэгжүүлэх Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

Насан туршийн боловсрол 

             

4 Хандив, 
дэмжлэг 
үзүүлэх 

Oюу толгойн хог хаягдлын удирдлагын төвөөс 
дахин ашиглагдах боломжтой зүйлсийг эмзэг 
бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
хандивлах  

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

Улаан Загалмайн нийгэмлэг 

             

Зорилтот бүлгийн залуу хосуудад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор Ханбогд сумын аж ахуйн 
нэгжүүдийн дунд 1 сарын кампанит ажил 
зохион байгуулах 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

             

5 Нийгмийн 
оролцоог 
нэмэгдүүлэх, 
олон нийтийг 
хамарсан үйл 
ажиллагааг 
зохион 
байгуулах 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бүх хүмүүст зориулан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрийг 
зохион байгуулах (жилд нэг удаа) 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

Эмнэлэг 

Залуучуудын Хөгжлийн Төв 

             

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, эмзэг бүлгийн ахмад 
настнуудыг ӨГ аймгийн ахмад настны 
сувилалд явуулах 
 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

Ахмад настны Хороо 

             

Эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдтэй мод тарих кампанит ажил зохиох 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

             

Эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн дунд "Цэвэр агаар - Эм" явган аялал 
зохион байгуулах (Олон нийтийг хамарсан, 
нийгмийн оролцоог дэмжсэн ажил) 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтэн  
OT-н Олон нийттэй харилцах хэлтэс  

Ахмад настны Хороо 

             

  Төлөвлөгөөт хугацаа  

 Хэрэгжүүлж дууссан 

 Хэрэгжүүлж байгаа 

 Хоцорч яваа 

 



 

 

 Хуудас 27 / 78                                               
Хэвлэмэл хувилбар хуучирсан байж болох тул OTPORTAL хуудаснаас хамгийн сүүлийн хувилбарыг нь авч 

ашиглана уу. 
Хэвлэсэн огноо: 2019-11-25 

 

 

IV ХАВСРАЛТ. ӨРХИЙН АМЬЖИРГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗААВАР  
 

Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг (ӨАДТ) 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрийн үр дүнд 2018 онд 
хийсэн үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу 11 өрхөд (ядуу амьдралтай 7 өрхийн амьжиргаа сэргээгүй, 4 өрхийн 
орлого 2011 оны түвшнээс дээгүүр ч сумын ядуурлын түвшнээс доогуур байсан) хэрэгжүүлнэ.  

ӨАДТ-г боловсруулахдаа дараах үйл явц, зарчмуудыг баримтална 

 ӨАДТ боловсруулах 

o Гэр бүлийн гишүүдэд ӨАДТ, түүний хэрэгжилтийн үйл явцыг ойлгуулж, итгэл төрүүлэхийн 
тулд гэр бүлийн гишүүдийг бүрэн оролцуулж, зөвлөлдөх шаардлагатай, 

o Өрхийн гишүүдийг бүрэн оролцуулах замаар Техникийн зөвлөхийн тусламжтайгаар  бүх арга 
хэмжээг оролцооны аргаар боловсруулна,  

o ӨАДТ-нд хамрагдсанаар ЭБӨ-д ногдох ёстой бусад дэмжлэгт нөлөөлөхгүй (жишээ нь: сум, 
бусад агентлаг, ХДС-аас олгох), 

o Гэр бүлийн гишүүд болон ОТ-н нэрийн өмнөөс өрхийн тэргүүн ӨАДТ-г зөвшөөрч, гарын үсэг 
зурж баталгаажуулна.  

 ӨАДТ-ний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд:  

o Өрхийн чадавх, амьжиргааны давуу талп тохирсон засаж залруулах арга хэмжээ  

o Үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөө, хугацаа, үүрэг, хариуцлага, 

o Өрхийн нийгэм эдийн засгийн байдлын суурь үзүүлэлт, 

o Төлөвлөгөөний зорилго, зорилт, хяналт шинжилгээ хийх давтамж, гүйцэтгэлийн үндсэн 
үзүүлэлт нь өрх бүрд тохирсон байна, 

o Тайлагнах хуваарь, 

o Үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломжтой хаалтын стратеги, 

o Амьжиргааг зөв зохистой нөхөн сэргээхэд шаардагдах хугацаа: гурван жил 

 ӨАДТ-г боловсруулах гол үе шатууд 

N Гол үйл 
ажиллагаа  

Тайлбар  Хамрагдах талууд  

1.  ӨАДТ-ний 
загварыг 
боловсруулах 

OT компани ӨАДТ-ний загварыг боловсруулна 

 

OT ба Зөвлөх 

2.  Өрхүүдтэй 
зөвлөлдөж, засаж 
залруулах арга 
хэмжээний 
хувилбарыг 
хэлэлцэх 

11 өрх бүрд ӨАДТ боловсруулж, тэдний чадавх, 
амьжиргааны хэв маягт тохирсон засаж 
залруулах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор 
уулзаж зөвлөлдөх 

OT, Зөвлөх болон 
өрхийн гишүүд  

3.  ӨАДТ 
боловсруулах 

Нарийвчилсан үйл ажиллагаа, суурь өгөгдөл, 
бодит зорилт, хяналт шинжилгээний хуваарь гэх 
мэтийг багтаасан ӨАДТ боловсруулах   

OT ба Зөвлөх 

4.  Боловсруулсан 
ӨАДТ-г өрхүүдтэй 
нягтлан шалгаж 
ярилцах 

ӨАДТ-ний эцсийн төслийг шалгаж, 
баталгаажуулах - Өрхийн гишүүдэд ӨАДТ, түүний 
хэрэгжилтийн үйл явцыг баталгаатай 
ойлгуулахын тулд гэр бүлийн гишүүдийг бүрэн 
оролцуулж, зөвлөлдөх; 

OT, Зөвлөх болон 
өрхийн гишүүд 

5.  Өрх бүртэй 
зөвшилцөн гэрээнд 
шарын үсэг зурах  

Гэрээг батлах, гарын үсэг зурж, талуудад 
хуулбарыг өгөх  

OT болон өрхийн 
гишүүд 

 


