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10. ГАЗАР АШИГЛАЛТ БА НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ 

10.1 ТАНИЛЦУУЛГА 

БОННБҮ-ий энэ бүлэгт Оюу Толгой төслийн барилга, үйлдвэрлэл ба татан буулгах үе шатны газар 
ашиглалттай холбоотой үүсэх болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлсон бөгөөд Ханбогд сумын шууд 
нөлөөлөлд өртсөн талууд (хөдөөгийн малчид) болон шууд бусаар нөлөөлөлд өртсөн газар 
ашиглагчдад үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн талаар авч үзсэн болно. Газрыг чөлөөлөн ашиглахтай 
(уурхайн болон холбогдох байгууламжуудыг барьж байгуулах зорилгоор) холбоотой шууд 
нөлөөлөл болон газар ашиглалтыг хязгаарласантай (малын бэлчээр, усан хангамж, г.м.) холбоотой 
шууд бус нөлөөллийн аль алиныг газар ашиглалтын нөлөөлөл хэмээн тооцов.   

Уг бүлэгт мөн төслөөс явуулсан хэлэлцүүлгийн явцад орон нутгийн ард иргэдийн зүгээс гаргасан 
санал, тэдний санаа зовниж буй асуудлуудын талаар тусгаж өглөө. Оюу Толгой төслийн барилгын 
ажил аль хэдийн эхлэн ихэнх нөлөөллүүд бий болсон тул тэдгээрийг бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Урт хугацааны менежментийн болон хяналт 
шинжилгээний арга хэмжээнүүдийг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө-д тусгав.  

10.2 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

10.2.1 Тодорхойлолт 

ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 5 (ГС-5) “Газар чөлөөлөлт ба албадан нүүлгэн суурьшуулалт” 
болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 5 (ГШ-5) “Газар чөлөөлөлт ба албадан нүүлгэн 
суурьшуулалт”-д тодорхойлсноор биет болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн аль алиных нь 
нөлөөллийг авч үзсэн болно:  

 Биет нүүлгэн шилжүүлэлт: төслийн хэрэгцээнд зориулан газрыг ашиглах, эсвэл 
чөлөөлснөөс үүдэн төслийн талбайд амьдарч байгаа хүмүүс өөр газар луу

1
 нүүх шаардлага 

гарч буй байдлыг хэлнэ; 

 Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт: төслийн үйл ажиллагаанд зориулан газрыг 
чөлөөлснөөс эдийн засгийн хувьд хохирол, алдагдал учирч улмаар амьжиргаанд нөлөөлж 
буй байдлыг хэлнэ;  

 Төслийн үйл ажиллагаанаас аж ахуйн үйл ажиллагаанд саад тотгор учруулах нөхцөл үүсч 
байгаа бөгөөд энэ тохиолдолд төслийн байгууламжуудад ойр оршин суудаг малчин 
өрхүүдэд түр зуурын болон эрчимтэй явагдаж буй барилгын ажлын үеэр мал аж ахуй 
эрхлэхэд нь саад учруулах болно.  

10.2.2 Орон зайн хамрах хүрээ 

Энэхүү үнэлгээ нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дэх төслийн газар чөлөөлөлт болон газар 
ашиглалтаас үүсэх нөлөөллийг хамрав. Тодруулбал, төслийн бүс нутаг, уурхайн лицензит талбай 
(УЛТ), Хориотой бүс, Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай ба усан хангамжийн дэд бүтэц, 
байнгын болон түр онгоцны буудлын талбай, түүнчлэн Оюу Толгой (ОТ)-оос Хятад улстай хиллэдэг 
боомт Гашуун Сухайт (ГС) хүртэлх тээвэр, дэд бүтцийн зурвас зэрэг газруудыг үнэлгээнд 
хамруулсан болно. 

                                                      

1
 Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)-ийн Удирдамжийн тайлбар: Нийгмийн ба байгаль орчны 

тогтвортой байдлын үйл ажиллагааны стандарт. Удирдамжийн тайлбар 5 ‘Газар чөлөөлөлт ба албадан 
нүүлгэн суурьшуулалт’ [2007 оны 7 сар] 
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10.2.3 Цаг хугацааны хамрах хүрээ 

Цаг хугацааны хамрах хүрээ нь уурхайн ашиглагдах хугацаа (27 жилээр тооцсон) ба уурхайн 
хаалтын дараах хугацааг хамарна. Төслийн барилгын ажил, үйлдвэрлэл болон хаалтын үе 
шатуудад гарах нөлөөллийг авч үзэв. 

10.3 НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

10.3.1 Нөлөөллийн тойм 

Төслийн барилгын ажил, үйлдвэрлэл ба хаалтын үе шатны нүүлгэн шилжүүлэлтээс дараах 
нөлөөллүүд үүснэ. Үүнд: 

 Малчин өрхүүдийг УЛТ-аас нүүлгэн шилжүүлэх, УЛТ орчмын 10км-ын Хориотой бүсээс 
малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлэх; 

 Нисэх буудлын талбайд зориулан газар чөлөөлсний улмаас зуны бэлчээр ашиглах 
боломжоо хязгаарлуулах зэргээр малчдад эдийн засгийн хор хохирол учруулах;  

 Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд (үүний дотор Оюу Толгой -Гашуун Сухайтын  зам ба усан 
хангамжийн шугам хоолой (барилгын ажлын зурвас газар)-н барилгын ажлаас үүдэлтэй 
бэлчээрийн хуваагдал;  

 Мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд учрах саад тотгор; 

 Усны хүртээмж/чанарт нөлөөлөх, худгаа алдах болон бусад нөлөөллүүд (жишээ нь, худаг 
ашиглах боломж нь хязгаарлагдаж, нөлөөлөлд өртөх); 

 Ханбогд сумын нийт бэлчээрийн талбай багассанаар бэлчээр ашиглахын төлөө өрсөлдөөн 
бий болж, үлдэж буй багахан газрын бэлчээрийн даац хэтрэх.  

10.3.2 Төслийн хэрэгцээнд шаардагдах газрууд  

Оюу Толгойн  төслийн барилгын ажил болон үйлдвэрлэлд газар шаардлагатай болно. Уурхайн 
талбай болон туслах нэмэлт байгууламжуудад 10,500 орчим гектар (га) газар шаардагдах юм. 
Үүнд, 2009 онд олгосон УЛТ, Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ), баяжуулах болон зуурмагийн 
үйлдвэр, дотоодын шинэ нисэх буудал болон төлөвлөсөн байнгын нисэх буудал, Гүний Хоолойн 
усны цооногийн талбай ба  усны шугам хоолой, Оюу Толгой, Хятад улсын хил дээр байрлах 
Гашуун Сухайт боомт хоёрын хоорондох тээвэр/дэд бүтцийн зурвас зэрэг орно. Мөн барилгын 
ажилчдын түр кемп байгуулах, замын дүүргэгч материал олборлох цэг, ус хангамжийн шугам 
хоолой болон цахилгаан дамжуулах шугамын зурвас газрын хөрс хуулах зэрэг үйл ажиллагаанд 
зориулан мөн газар ашиглах шаардлага гарах юм. Доорх Хүснэгт 10-1-д төслийн үйл ажиллагаанд 
шаардагдах газрын талаарх мэдээллийг харуулав.    
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Хүснэгт 10-1: Төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах газрын талаарх мэдээлэл  

# 
Шаардагдах 
газрууд  

Бүрэлдэхүүн хэсэг Талбай /га/ Периметр /км/ Тайлбар 

1 
Уурхайн 
лицензит 
талбай

2
 

Aнхны лицензийн талбай 8494.43 37.053 6709 тоот уурхайн лицензит талбай 

ХХБ-ийн талбай 64.43 5.265 ХХБ-ийн 2-р үүрт зориулсан нэмэлт талбай 

Баяжуулах үйлдвэрийн талбай 20.34 2.100 
Баяжуулах үйлдвэрийн ачаа буулгахад зориулсан нэмэлт 
талбай 

Зуурмагийн 1-р үйлдвэр 44.91 2.843 Зуурмагийн 1-р үйлдвэрт зориулсан нэмэлт талбай 

2 
Нисэх буудлын 
талбайнууд 

Түр нисэх буудал 46.45 5.388 Зөвшөөрөтэй газар ашиглалтын талбай/хашаалсан талбай 

Байнгын нисэх буудал 229.86 9.199  Зөвшөөрөтэй газар ашиглалтын талбай 

3 
Усан 
хангамжийн 
шугам хоолой 

Шугам хоолойн хязгаарлалтын 
бүсэд шаардагдах талбай 

891.70 293.931 

Нийт талбайд: 5 метр өргөн туслах зам ба 5 м ус зайлуулах 
шугам, 35 кB-ын цахилгаан дамжуулах шугам, 2 хадгалах 

цөөрөм (ойролцоогоор 320,000м
2

), 28 худаг (ойролцоогоор 

500м
2

), 5 насосны станц (ойролцоогоор 2,500м
2

) ба 1 
зогсоолын усан сангийн насосны станц (ойролцоогоор 

11,000м
2

) орно. Усан хангамжийн хоолойг газарт булна. 

4 
Цахилгаан 
дамжуулах 
шугам 

220кB-ын дамжуулах шугам 50.68 168.955 Түрээсийн талбайн баруун өмнөд булангаас Хятад улсын хил 
хүртэл 6 метр өргөн туслах зам 

5 Зам 

ОТ-оос Гашуун Сухайт хүртэлх зам 219.13 183.366 Хуулах шимт хөрсний дундаж өргөн нь 24 метр байна 

ОТ-оос Ханбогд хүртэлх зам 39.79 79.592 
Уурхайн талбайн хойд хаалгаас Ханбогд сумын төв хүртэл 10 
метр өргөн зам 

Байнгын нисэх буудал хүртэлх зам 4.72 9.478 Түр нисэх буудлын замын гарцаас тооцсон замын талбай 

Түр нисэх онгоц хүртэлх зам 5.08 10.262 Ханбогдын замын гарцаас тооцсон замын талбай 

6 
Түр хугацааны 
барилгын түр 
кемп ба үйлдвэр 

Хойд түр кемп  46.99 3.301 Усны шугам хоолойн барилгын ажлын гол түр кемп  

Түр кемп A 22.73 1.912 Усны шугам хоолойн 1-р үеийн барилгын түр кемп  

Түр кемп B 22.73 1.912 Усны шугам хоолойн 1-р үеийн барилгын түр кемп  

                                                      

2
 ХХБ, баяжуулах болон зуурмагийн үйлдвэрийг бүрэн багтаахын тулд уурхайн лицензийн бодит талбайгаас гадна нэмэлт газар шаардагдах болно. Оюу Толгой нь 

эдгээр нэмэлт шаардлагатай газрын зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гаргасан бөгөөд хүсэлтийн дагуу зөвшөөрлийг сумын захиргаанаас олгосон болно.  
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# 
Шаардагдах 
газрууд  

Бүрэлдэхүүн хэсэг Талбай /га/ Периметр /км/ Тайлбар 

Гэр түр кемп B 20.00 1.800 Усны шугам хоолойн 2-р үеийн барилгын түр кемп  

Урд түр кемп  24.88 1.995 Зам ба цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын түр кемп  

Ханбогдын түр кемп (CIS түр кемп 
гэж мөн нэрлэдэг) 

6.56 1.017 
Түр кемп нь Ханбогд сумын төвд байрладаг 

Чулуу бутлагч ба асфальтын тоног 
төхөөрөмж № 1 

10.09 1.306 ОТ-ГШ-ын замын барилгын ажилд зориулан   

Чулуу бутлагч ба асфальтын тоног 
төхөөрөмж № 2 

1.99 0.599 ОТ-ГШ-ын замын барилгын ажилд зориулан   

Чулуу бутлагч ба асфальтын тоног 
төхөөрөмж № 3 

10.05 1.414 
ОТ-ГШ-ын замын барилгын ажилд зориулан   

7 

Замын дүүргэгч 
материал 
олборлох цэг ба 
карьерын  
талбай 

Замын дүүргэгч материал олборлох 
цэг 

91.37 22.148 
Уурхайн талбайн гадна байрлах бүх зөвшөөрөгдсөн болон 
төлөвлөгдсөн замын дүүргэгч материал олборлох цэг 

Карьер 43.61 9.205 Уурхайн талбайн гадна байрлах бүх зөвшөөрөгдсөн болон 
төлөвлөгдсөн карьер 

 Нийт талбай 10,412.51 854.04   

Эх сурвалж: Оюу Толгой, 2011 оны 10 сар, Газарзүйн мэдээллийн систем ашиглан тооцоог хийв.  
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Зураг 10-1: Оюу Толгой уурхайн барилгын түр кемпүүдын байршил  

 

10.3.3 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл ба нөлөөллийн бүсийг тодорхойлох   

 Газар чөлөөлөлт (нүүлгэн шилжүүлэлт) болон газар ашиглалтын шууд бус нөлөөлөл (эдийн 
засгийн нөхөн олговор)-ийг тодорхойлохын тулд Оюу Толгой нь Ханбогд сумын газар ашиглалт, 
бэлчээрийн талбайн чанар болон усны хүртээмж, хэрэглээний талаар нарийвчилсан үнэлгээг 

3
 

хийсэн байна. Дээрх нарийвчилсан үнэлгээг хийх ажлын хүрээнд Оюу Толгой нь төсөл болон 
төслийн нөлөөлөлд өртсөн талуудын хоорондын харилцааг харуулсан хэд хэдэн “нөлөөллийн 
бүсийг” тодорхойлон зураглав (доорх зургийг үзнэ үү). Эдгээр бүсийг орон нутгийн иргэдтэй 
зөвшилцөж тохирсон бөгөөд мөн орон нутгийн болон өрхийн түвшинд амьжиргааг нөхөн сэргээх ба 
бусад туслалцаа авах эрхийг тодорхойлсон болно 

4
. 

Биет нүүлгэн шилжүүлэлт  

2002 оноос хойш Оюу Толгойн төслийн талбай дотор буюу түүний эргэн тойронд нэмэгдэн бий 
болсон үйл ажиллагаа нь ирээдүйн болзошгүй нөлөөлөл хэмээн тооцогдож байсан жижиг 
зөрчлүүдийг үүсгэсэн. Тухайлбал Оюу Толгойн төслийн талбай дотор болон түүний эргэн тойронд 
малчин бус иргэд нүүн ирж суурьшин хог хаягдал, замын хөдөлгөөн, бэлчээрийн талбай ба усны 
хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд үүсгэн нутгийн малчдын аж амьдралд нөлөөлөх болсон.   

Биет нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг тодорхойлохдоо УЛТ-д ойрхон байгаа бүх малчдыг 
оролцуулан хэлэлцүүлэг, судалгаа хийх, мөн түүнчлэн байгаль орчны судалгаа хийх зэрэг аргуудыг 
ашиглав. Үүнд: 

 Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн анхны хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр: Энэхүү хөтөлбөрийг Оюу 
Толгойн Байгаль орчны хэлтэс, сумын удирдлагууд болон ойрхон амьдардаг малчидтай 

                                                      

3
 Эдгээр үнэлгээг Бүлэг В6: Усны нөөц ба Бүлэг В10: Газар ашиглалт-ийн арга зүйн хэсэгт дэлгэрэнгүй 

тодорхойлов.  

4
 Тайлбар: Уурхайн лицензит талбайн нөлөөллийн бүс ба хориотой бүсүүдийг 2005 онд гүйцэтгэсэн нүүлгэн 

суурьшуулах ажлын үеэр тодорхойлсон болно.  
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хамтран 2003 оны 2-р сард эхлүүлсэн. Хэлэлцүүлгийн зорилго нь Оюу Толгойн төслийн 
нөлөөлөлд шууд ба шууд бусаар өртсөн хүмүүсийн газар эзэмших асуудлыг зохицуулах, 
түүнчлэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнөөс болж хөрш зэргэлдээ малчдад үзүүлэх 
нөлөөллийг болон уурхайн хөгжилтэй холбоотойгоор цаашид үүсэж болох байгаль орчны 
хамгаалалттай холбоотой асуудлыг тодорхойлоход оршиж байв.   

 Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд бөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ), Боть 3, 
Олборлолт ба боловсруулалт, Эко Трейд ХХК 2006.

5 
БОНБҮ-ий үйл ажиллагааны нэг хэсэг 

болох байгаль орчны судалгааг төслийн үр дүнд гарч болзошгүй байгаль орчны нөлөөллийг 
тодорхойлохоор хийсэн. Гидрогеологийн тайлангаас УЛТ-н гаднах нутаг дэвсгэрийн бага 
гүний усны нөөц нь уурхайн ашиглалтын хугацаанд ил уурхайн ус шавхалтын нөлөөлөлд 
өртөж болзошгүй гэж дүгнэсэн байна. Мөн ХХБ-аас гарах тоос салхинд үлээгдэн уурхайн 
талбайн хилийн гадна талд нөлөөллийг бий болгоно хэмээн таамагласан.   

 Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхийн тооллого: 2003 оны 6 сард Оюу Толгойгоос Оюу 
Толгойн уурхайн хайгуулын түр кемпы эргэн тойроны 20 км-ийн радиус доторх бүх 
өрхүүдийн тооллогыг санхүүжүүлэн хийсэн. Газар ашиглалт, газрын эрх ба өрхийн эд 
хөрөнгө (гол төлөв мал)-ийн талаарх мэдээллийг авах зорилгоор өрхүүдээс уг судалгааг 
авсан бөгөөд нийт 15 өрх (91 хүн) хамрагдсан байна.  

Уурхайн болон гүний уурхайн үйл ажиллагааны улмаас гүний усанд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг 
тодорхойлох судалгааг бага хэмжээний усны өгөгдөл дээр үндэслэн 2004-2006 онуудад хийсэн 
бөгөөд уурхай руу ус урсан орж болох хамгийн хүнд нөхцлүүдийг тооцон Оюу Толгойд нөлөөллийн 
талбайг тодорхойлох боломжийг олгосон байна. Ашигласан загвар нь хэд хэдэн хувилбарыг 
тооцож үзсэн ба блокчлон олборлолтын үед орчмын газрын гадаргууд суулт өгч улмаар гадаргатай 
ойр гүний ус блокууд руу урсах зэрэг нөхцлийг тооцсон. Уг загварууд нь хуучны аргыг ашигласан 
(дотоод урсгалын хооронд хаалт үүсэхгүй, мөн аллювийн хурдас, хөрс, өгөршсөн суурь чулуулаг 
болон суурь чулуулаг гэсэн 4 давхаргыг л тооцсон) бөгөөд загварчлалын үр дүнд усны түвшин 1м-
ээр буурахад ойролцоогоор 10 км ба 8км-ийн харьцаатай эллипс маягийн суулт үүснэ хэмээн 
таамагласан байна. Уурхайн усыг шавхаснаас үзүүлэх нөлөөлөл бүх талбайг хамарсан газрын 
гадаргын суулт үүсгэнэ гэсэн хэтрүүлсэн үнэлгээ дээр үндэслэсэн тул уг хуучны загварт 1 м-ийн 
бууралтыг бараг тэгтэй тэнцэхүйцээр авсан байна. Энэхүү гүний усны нөлөөллийн анхны 
судалгааны үр дүн болон тоосны хэмжилт, судалгаанд суурилан малчдыг 10 км зайд нүүлгэн 
шилжүүлэх шийдвэрийг гаргасан байна (уг нүүлгэн шилжүүлэлтэд зөвхөн малчдын өвөлжөө 
хамрагдсан ба түр зуурын буюу дамжин өнгөрөх шинж чанартай, төслөөс байршлыг нь шууд хянах 
боломжгүй зуны бэлчээрийн газруудыг

6
 хамруулаагүй болно). 

Гүний усны анхны судалгаа хийгдсэнээс хойш цөөнгүй тооны цооногуудыг өрөмдөж, энэ талаар 
олон нэмэлт судалгаа хийн, хурдсуудын давхаргуудын болон тэдний ус нэвтрүүлэх чанарын талаар 
илүү мэдээлэл цуглуулж эхэлсэн. Оюу Толгой нь гүний усны нарийвчилсан загварчлалын хүрээнд 
төрөл бүрийн геологийн тогтоц болон ус нэвтрүүлэх чанарын талаар дэлгэрэнгүй судалгааг хийж 
байгаа ба судалгааны сүүлийн хувилбар буюу шинэ загварчлал 2012 онд бэлэн болох юм. 
Урьдчилсан байдлаар уурхайн лицензит талбай орчмын ус нэвтрүүлэх чанарын талаарх нилээд 
бодит мэдээллийг ашиглан анхны энгийн загварчлалыг дахин боловсруулаад байна (В6: Усны нөөц 
бүлгийг харна уу). 

Энэхүү шинэ загварчлалаар харьцангуй бага буюу усны түвшин 1м-ээр буурахад ил уурхайн 
төгсгөл хэсгээс хаягдал чулуулгийн овоолго, Ундай голын урсгалуудын хэсэг болон хаягдлын 
далангийн доогуур 5 км-ийн зайд суулт үүсэхээр байна. Эхний загварт дурдсан 1 метр үеийн өндөр 
нь усны түвшинг хамгийн ихээр буурах нөхцлийг баримжаалан авсан хэмжээ бөгөөд энэ загварт 
ашиглагдсан тоо, баримт нь гүний усны талбайн хил заагийг бүрэн итгэлтэйгээр тодорхойлоход 
хангалтгүй юм. Энэ талбай дотор малчид, булаг шанд (Бор Овоогоос өөр), гүний уснаас 
хамааралтай ямар нэг ургамал зэрэг бусад гүний ус ашиглагчид байхгүй болно (Бүлэг В7: 
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал харна уу).  

                                                      

5
 Эко Трейд ХХК (2006), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, Боть 

3 – Оюу Толгойн төслийн олборлолт ба боловсруулалт, 2006 оны 5 сар. 

6
 Малчдын 40% нь зуны бэлчээрийн газрыг жилдээ 4 сарын турш ашигладаг бөгөөд дунджаар 5-6 удаа 

нүүдэллэдэг (Бүлэг В10 Газар ашиглалт-ийг харна уу). Тиймээс малчин өрхүүд хориотой бүсэд байнга оршин 

суухгүй бөгөөд харьцангуй бага цагийг зуны цагт л өнгөрөөдөг.   
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2011 оны загварт нэмэлт үе, давхаргууд болон тэдгээрийн ус нэвтрүүлэх чанар, бүтцийн талаарх 
мэдээлэл орсон тул газрын хэвлий дэх суулт нь хэмжээний хувьд илүү жижигрэн хэлбэр нь жигд 
бус байхаар урьдчилан тооцоологдоод байгаа бөгөөд уурхайн лицензит талбайн геологийн бүтцийг 
илүү сайн тусгах болно. Улмаар энэ нь Оюу Толгойн хувьд өгөршсөн болон хагарал үүссэн том 
талбайг хамарсан суурь чулуулгийн болон усны урсгалыг дагасан шугаман уст давхарга зэрэг уст 
давхаргууд доош суух болзошгүй нөлөөллийг бодитойгоор үнэлж чадахуйц загварыг боловсруулах 
боломжийг олгох юм.    

Хамгийн гол нь 2012 шинэчлэгдэх гүний усны загвар нь гүний усны түвшин буурах нөлөөлөлд өртөх 
талбайг хянах, мөн уурхайн лицензит талбайн ойр орчмын малчид уг нөлөөлөлд өртөхгүй байх 
нөхцлийг Оюу Толгойд олгох юм. Оюу Толгойн зүгээс уг мэдээллийг малчдад оролцоонд 
түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэрэг төрөл бүрийн хурал, цуглаанаар 
дамжуулан хүргэх болно.    

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт  

Нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүссэн эдийн засгийн хор хохирлын нөлөөллийг тодорхойлохдоо Оюу 
Толгой нь Ханбогд сумын малчидтай тогтмол, нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсаар 
ирсэн. Энэхүү хэлэлцүүлгүүдэд уг талбайд албан ёсоор эзэмшдэг өвөлжөөтэй болон заримдаа 
өвөлжихөөр ирдэг малчид хамрагдсан байна. Бэлчээр нь (хуулинд зааснаар) нийтийн өмч тул бүх 
малчин иргэд малаа бэлчээрлүүлэх зорилгоор тухайн газрыг тэгш ашиглах эрхтэй.  

Ханбогд суманд малчид бэлчээрийн талбайгаа удирдан хянах өөрсдийн боловсронгуй 
тогтолцоотой. Бэлчээрийн албан бус менежментийн системийн хүрээнд малчид өөрсдийнхөө 
өвөлжөөний ойролцоо малаа бэлчээрлүүлэх уламжлалт эрхтэй байдаг. Зуны бэлчээр нь мөн албан 
бусаар зохицуулагддаг бөгөөд суманд зуны бэлчээрийн албан ёсоор заагдсан талбай байдаггүй 
(энэ нь тэжээлийн хэмжээ, малын тоо толгой, цаг агаарын нөхцөл болон малчин гэр бүлийн 
хэрэгцээ шаардлагаас хамааран жилээс жилд өөрчлөгдөж байдаг).   

Бэлчээр ашиглалтын талаарх нөхцөл байдлыг тодорхойлж малчид болон төсөл хоорондын 
харилцааг сайтар ойлгохын тулд 2007 оноос Оюу Толгойн төслийн хүрээнд төрөл бүрийн 
судалгаанууд болон хэд хэдэн үе шаттай хэлэлцүүлгүүдийг хийсэн бөгөөд эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн нөлөөллийн үндсэн элементүүдийг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд: 

 Малчдын газар ашиглалт ба усны анхны судалгаа: Оюу Толгой 2007-оос 2008 оны 
хооронд сумын малчдын газар болон ус ашиглалтын талаар хэд хэдэн судалгааг хийсэн 
байна. Үүнд, Ханбогд суманд 280 малчин өрхийг оролцуулан Усны судалгаа (2007)-г хийсэн 
бөгөөд судалгааны хүрээнд худаг, өвөлжөөг зурагт тэмдэглэж, малын тоо болон бусад 
чухал тоо баримтыг цуглуулжээ. Мөн Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайн орчмын 21 
малчин өрхийг хамруулан 2008 онд Ус ашиглалтын судалгааг явуулсан ба цаашлаад 
Байгаль орчны хэлтсээс бусад малчдын худгийг хянах, зураглах ажлуудыг хийж байна.    

 Бэлчээрийн газрын зураглал ба үнэлгээ: Оюу Толгой төсөл нь анх хийгдсэн судалгаан 
дээрээ үндэслэн, ялангуяа төслийн талбай орчимд малчдын ашиглаж байгаа бэлчээрийг 
тодорхойлох хөтөлбөр санаачилсан байна. Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь малын 
бэлчээрийн газрын хил хязгаарыг тодорхойлох, бэлчээр ашиглалтын зохион байгуулалтыг 
ойлгох, малчин гэр бүлийг тодорхойлох явдал байв. Оюу Толгой малчин өрх бүрд зочилж, 
албан бус ярилцлага явуулан малчидтай хамтран газрын зураг дээр улирлын чанартай 
бэлчээрийн талбайн хил хязгаарыг зурж тэмдэглэх ажлыг хийжээ.  

 Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүх малчин өрхтэй хийсэн дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлэг: 2010 
оны дундуур Оюу Толгой нь нөлөөлөлд өртсөн байж болзошгүй бүх малчидтай дэлгэрэнгүй 
хэлэлцүүлэг хийж эхэлсэн. Нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүсэх эдийн засгийн болзошгүй хор 
хохирлын нөлөөлөл, амьжиргааг нөхөн сэргээх боломж, нөлөөлөлд өртсөн малчдад 
туслалцаа үзүүлэх арга хэмжээг авч хэлэлцэх зорилгоор баг бүрийн малчин иргэдтэй хэд 
хэдэн уулзалтыг хийсэн байна. Зарим малчдыг сонгон гэрээр нь орж тухайн нутаг дэвсгэрт 
газартай холбоотой үүсч буй хохирол, саад бэрхшээл, холбогдох нөлөөллийн талаар 
ярилцав.   

 Нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүх малчин өрхийн судалгаа, 2010-2011 он: Оюу Толгой 
энэхүү судалгааг 2010 оны 9 сараас 2011 оны 5 сарын хооронд хийсэн. Уг судалгааны 
хүрээнд нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүх малчин өрхүүдийн гэрээр тусгайлан орж 
уулзалтуудыг зохион байгуулсан байна. Судалгаанд 84 өрх оролцсон ба уулзалтын үеэр 
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нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл цуглуулан, мөн тэдний бэлчээр, худаг, мал маллах үйл 
ажиллагаанд гарч болзошгүй нөлөөллийн талаар хүмүүст зөвлөгөө өгөв.   

 Нөхөх олговрын ажлын хэсгийг байгуулах: 2011 оны 3-р сард нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 
хүмүүс, сумын удирдлага болон Оюу Толгойг оролцуулан ажлын хэсэг байгуулахаар 
тохиролцсон бөгөөд уг ажлын хэсэг нь малчидтай зөвшилцөх, төслийн нөлөөллийн бүсийг 
тодорхойлон санал нэгдэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг бууруулахаар санал 
болгож буй туслалцааг авах эрхийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. Уг 
ажлын хэсэг нь 2011 оны 4-р сард 11 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан ба 2011 оны 5-р сараас 
ойролцоогоор сар бүр уулзалт зохион байгуулсан байна (дэлгэрэнгүйг Бүлэг D15: Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-өөс үзнэ үү). 

Эдгээр судалгаа болон хэлэлцүүлгийн үр дүнд малчин өрхүүд, тэдний нүүдлийн хэв маяг, сүргийн 
хэмжээ, ам бүлийн тоо болон ерөнхийдөө амьжиргааны түвшний хооронд нилээд ялгаа байгааг 
тогтоосон. Түүнчлэн зуны болон намрын бэлчээрийн талбайн хил хязгаар тодорхой биш, улирлаас 
улиралд, өрх бүрийн хувьд ялгаатай байгаа нь мал маллагааны үйл ажиллагаанд учруулах 
хүндрэлийг бага байлгахаар дэд бүтцийн байршлыг зөв сонгоход хүндрэл учруулж байгааг 
тэмдэглэсэн байна. Мөн бэлчээр нь нийтийн өмч тул төслийн үйл ажиллагаа, газар чөлөөлөлтөөс 
зарим өрхүүд шууд нөлөөлөлд өртөнө гэдэгтэй малчид санал нийлж байв.  

Эдийн засгийн хор хохирол авчрах нүүлгэн шилжүүлэлтийн “нөлөөлийн бүс”-ийг тодорхойлох 
хэлэлцүүлгийг Нөхөх олговрын ажлын хэсэг болон нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдтэй хамт 2011 
оны 5 сараас эхлэн явуулж байна. 2011 оны 5 сарын 5-нд Нөхөх олговрын ажлын хэсгийн 
хуралдааны үеэр нөлөөллийн бүсүүдийг эхний байдлаар тохиролцсон. Түүнээс хойш Нөхөх 
олговрын ажлын хэсгийн цаашдын хуралдаан, түүнчлэн нөлөөлөлд өртсөн малчидтай хийсэн 
тусдаа хэлэлцээрүүдийн явцад энэ бүсүүдэд зарим бага зэргийн өөрчлөлтийг хийсэн байна. Ажлын 
хэсгийн 2011 оны 9-сарын 21-ий өдрийн хуралдаан дээр нөлөөллийн бүсүүдийг дахин хянах санал 
гарч, 2011 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар нөлөөллийн бүсүүдийг тогтоосон эцсийн 
шийдвэрийг гаргасан.  

Оюу Толгой төслийн бүрэлдэхүүн тус бүрийн нөлөөллийн бүсүүдийг Хүснэгт 10.2-т тодорхойлж 
Зураг 10-2 ба Зураг 10-3:-д үзүүлэв. Зураг 10-2-д үзүүлснээр тохиролцсон нөлөөлийн бүсүүдийн 
дотор зарим нэмэлт дэд бүсүүдийг ялган харуулсан байна (Жишээ нь, нисэх буудал болон замын 
дэд бүтцийн). Эдгээр нөлөөллийн бүсэд байрлах өрхүүд нь өөрсдийн амьжиргааг дэмжих багцын 
хүрээнд илүү их туслалцаа авах эрхтэй юм. Нөлөөллийн төрөл болон эдгээр бүсэд олгогдох 
туслалцаа авах эрхүүд нь ижил болно (дэлгэрэнгүйг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө-өөс үзнэ үү).   

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай болон усны шугам хоолойн хувьд малчдад нөлөөлж байгаа 
нөлөөллийн цар хүрээ, үе шат бүрийн нөлөөллийн бүсүүдийн хоорондын ялгааг тодорхойлон хоёр 
үе шатанд хуваасан. Усны шугам хоолойн 1-р үе шатанд ганцхан шугам хоолойтой холбоотойгоор 
газрын эвдрэл үүсэх бол Усны шугам хоолойн 2-р үе шатанд цооног, насосны станц ба усны 
цөөрөм тус бүрээс гарах нэмэлт шугам хоолойнуудыг байгуулах барилгын ажлаас үүдэлтэй газрын 
эвдрэл үүснэ. Энэ талаар үргэлжлүүлэн Хэсэг 10.2.8-т хэлэлцэх болно.  
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Хүснэгт 10-2: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөө ба нөлөөллийн бүсийн талаарх хураангуй 

Төслийн талбай 
/Байгууламж/ Талбай 

Нөлөөллийн эх үүсвэр Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл/ Нөөцийн 
алдагдал 

Нөлөөллийн бүс 

A.Уурхайн талбай
7
  Уурхайн лицензит талбайд томоохон ил 

уурхай, далд уурхай, барилгын түр кемп 
болон захиргааны хэсэг байрлах тул 
хашаагаар хаших ба аюулгүй байдлын 
үүднээс малчид малаа бэлчээхийг 
хориглоно.  

 Үүнээс гадна, тусгай зөвшөөрлийн 
талбайн эргэн тойронд 10 км-ийн 
хориотой бүсийг тогтоосон ба уг бүсэд 
өвөлжөө байлгахыг хориглоно, харин 
зуслан байж болно.   

Биет нүүлгэн шилжүүлэлт/нүүлгэн суурьшуулалт 
(A1): 

 Уурхайн талбайгаас өвөлжөөтэй малчин өрхүүдийг 
гадагш нүүлгэн суурьшуулна.  

 Уурхайн лицензит талбайн хашаан доторх 8,625 га 

бэлчээрийн талбайн алдагдал (Хүснэгт 10-1-ийг үзнэ 

үү).    

A1           Уурхайн талбайд 

дотор өвөлжөө нь байрладаг 
бүх малчин өрхийг нүүлгэн 
шилжүүлэх эцсийн өдрийг 
албан ёсоор 2004 оны 1 сарын 
28-ны өдрөөр тогтоосон байна. 

B.Нисэх буудлын 
талбай  

 

 Газар шорооны ажил, түүнтэй 
холбоотой үйл ажиллагаа нь дуу чимээ, 
шороо тоос үүсгэнэ.   

 Нисэх онгоцны буудалд агаарын зурвас 
болон холбогдох байгууламжууд байх 
бөгөөд аюулгүй байдлыг сахих үүднээс 
тус газрыг хашин мал бэлчээхийг 
хориглоно.   

 Үйл ажиллагааны туршид агаарын 
хөдөлгөөн зарим дуу чимээ гаргаж 
болзошгүй.  

Эдийн засгийн хохирол (нүүлгэн шилжүүлэлт): зуны 
бэлчээрээ алдах (B1, B2): 

 Бэлчээрийн 46 га талбайд түр зуурын онгоцны буудал 
байгуулах тул газрын эвдрэл бий болох ч дараа нь 
талбайг нөхөн сэргээнэ.   

 Байнгын нисэх буудлын хашаан доторх 230га 
бэлчээрийн газрын алдагдал. 

 Зуслангийн газрын ашиглалт багассанаас эдийн 
засгийн хохирол үүснэ.   

 Нисэх буудлын үйл ажиллагаанаас бага зэргийн дуу 
чимээний нөлөөлөл үүснэ. 

B1           Нисэх буудлын 
талбайгаас 5 км-ийн дотогш 
газар өвөлжөөтэй болон энэ 

нутагт малаа хариулах 
уламжлагдан ирсэн газрын 
эрхтэй бүх малчин өрхүүд.  

B2           Нисэх буудлын 
талбайгаас 5-11 км-ийн 
дотогш газар өвөлжөөтэй

8
 

болон энэ нутагт малаа 
хариулах уламжлагдан ирсэн 
газрын эрхтэй бүх малчин 
өрхүүд.  

                                                      

7
 Уурхайн талбайд уурхайн лицензит талбай ба 10 км-ийн Хориотой бүс орно.  

8
 Газрын гэрчилгээг өвөлжөө, хаваржааны газрын аль алинд авна. Ихэнх малчид өвөлжөөтэй, харин цөөн хэд нь хаваржаатай. Уурхайн барилгын ажлын үйл явцын 

улмаас орон байраа алдсан өрхүүд байхгүй тул нөхөн төлбөрийг зөвхөн өвөлжөөний газрын хувьд олгох нь зүйтэй гэж нөхөх олговрын ажлын хэсэг нөлөөлөлд 
өртсөн малчид нар хэлэлцүүлгийн үеэр тохиролцсон.   
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Төслийн талбай 
/Байгууламж/ Талбай 

Нөлөөллийн эх үүсвэр Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл/ Нөөцийн 
алдагдал 

Нөлөөллийн бүс 

C. Оюу Толгойгоос 
Гашуун Сухайт хүрэх 
замын зурвас газар  

  

 Шимт хөрсний хуулалт, хүмүүс, машин 
тоног төхөөрөмж суурилуулалт нь 
бэлчээрийн газрыг талхална.   

 Газар шорооны ажил, түүнтэй холбоотой 
үйл ажиллагаа нь барилгын ажлын явцад 
дуу чимээ, шороо тоос үүсгэнэ.    

 Хүнд машин тэрэгний хөдөлгөөн нь хүн, 
мал амьтан зам гарахад байнгын 
хүндрэл учруулна.  

 Замын хашлага болон зам нь хөндлөн 
гарч байгаа амьтдад саад учруулж 
болно.  

 Бэлчээрийн хуваарилалт өөрчлөгдөх (C1): 

 Зам байгууламж барихад ойролцоогоор 220 га 
бэлчээрийн талбай талхлагдана.   

 Барилгын ажлын явцад их хэмжээний дуу чимээ, 
шороо тоос гарна, хүний үйл ажиллагаа, тоног 
төхөөрөмжөөс аюул осол гарах магадлалтай.  

 Зам ашиглалтад орон замын хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр 
бэлчээрийн хуваагдал үүснэ.    

 Замын хөдөлгөөн, түгжрэл нэмэгдсэнээр аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой зөрчлүүд гарна. 

C1           Оюу Толгой-Гашуун 
Сухайтын замын хоёр талаар 
500 м-ийн дотор өвөлжөөтэй 

бүх малчин өрхүүд. 

 

 

  Мал маллагааны хэв маяг алдагдах (C2): 

 Замаас холдохын тулд нүүдэллэх хэв маяг, чиглэлээ 
өөрчлөхөд хүрнэ. Мөн зарим газар бэлчээрийн даац 
хэтэрч, хөршүүдийн хооронд бэлчээрийн газрын 
маргаан үүснэ.  

 Барилгын ажлын явцад багаас дунд зэргийн 
нөлөөлөл үүсгэхүйц дуу чимээ, шороо тоос гарна.   

 Зам ашиглалтанд орсоноос хойш замын түгжрэлээс 
үүдэн дуу чимээ, аюулгүй ажиллагааны асуудлууд 
гарна. 

C2           ОТ – ГC – ын замын 
хоёр талаар 500 м – 6,5 км – 
ийн дотор өвөлжөөтэй бүх 

малчин өрхүүд 

D. Гүний Хоолойн 
усны шугам хоолой 
ба Хятад улсаас 
татах цахилгаан 
дамжуулах шугам* 

  

 

 Шимт хөрсний хуулалт, цооног, 
шугамны задгай суваг, хүмүүс, машин 
тоног төхөөрөмж суурилуулалт нь 
бэлчээрийн газрыг талхална.   

 Цахилгаан дамжуулах шугам барихад 
хийгдсэн шимт хөрсний хуулалт, хүмүүс, 
машин тоног төхөөрөмж суурилуулалт 
нь бэлчээрийн газрыг талхална.   

 Газар шорооны ажил, холбогдох үйл 
ажиллагаануудаас үүдэн дуу чимээ 

Бэлчээрийн хуваарилалт өөрчлөгдөх (D1): 

 Үржил шимт хөрсийг хуулах болон холбогдох 
барилгын үйл ажиллагааны улмаас бэлчээрийн газар 
түр хугацаагаар талхлагдана.  

 Ил суваг, шуудуу хүнд тоног төхөөрөмжөөс 
шалтгаалан бэлчээрийн талбайн хуваарилалт, 
ашиглалт өөрчлөгдөнө.  

 Барилгын ажлын явцад их хэмжээний дуу чимээ, 
шороо тоос гарна, хүний үйл ажиллагаа, тоног 
төхөөрөмжөөс аюул осол гарах магадлалтай. 

D1     Доорх бүсийн дотор 
өвөлжөө нь байрлах бүх 
малчин өрхүүд:   

 Усны шугам хоолой (1-р үе 
шатны) болон цахилгаан 
дамжуулах шугамаас 2 тийш 
1 км дотор 

 Усны шугам хоолой (2-р үе 
шатны

#
)-оос 2 тийш 3 км 

дотор. 
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Төслийн талбай 
/Байгууламж/ Талбай 

Нөлөөллийн эх үүсвэр Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл/ Нөөцийн 
алдагдал 

Нөлөөллийн бүс 

болон тоосжилт үүснэ. 

 Цооног/шахуурга, цахилгааны шугамны 
шонгийн суурь зэрэг байгууламжуудаас 
2 тийш 3.5м өргөнтэй бүс. 

Мал маллагааны хэв маяг алдагдах (D2): 

 Гарах аюул ослоос сэргийлэх үүднээс малаа холуур 
бэлчээснээр цаг хугацаа их зарцуулж, мал 
маллагааны хэв маяг алдагдана.    

 Барилгын ажлын явцад багаас дунд зэргийн 
нөлөөлөл үүсгэхүйц дуу чимээ, шороо тоос гарна.   

D2     Доорх бүсийн дотор 
өвөлжөө нь байрлах бүх 
малчин өрхүүд: 

 Усны шугам (1-р үе шатны) 
болон цахилгаан дамжуулах 
шугамаас 2 тийш 1-2 км 
дотор 

 Усны шугам (2-р үе шатны
#
)-

аас 2 тийш 3 км дотор. 

E. Ханбогд сумын 
нутаг дахь зуны 
бэлчээр 

 УЛТ, онгоцны буудлын талбайг 
хашаагаар тусгаарлах. 

 ОТ-ГС-ын зам, Гүний Хоолойн усны 
шугам хоолой, усны цооногийн талбай, 
цахилгааны шугамыг барих, ашиглах. 

Нийтийн бэлчээрийн газрын алдагдал (E1): 

 

 Барилгын ажлын үед түр зуур ашиглагдах газрыг 
оруулаад Оюу Толгой төслийн барилга байгууламжид 
зориулан 10,500 га хүртэлх газар эвдрэлд орсноор 
хохирол үүснэ.   

 Орон нутгийн малчид энэ газрыг цаашид ашиглах 
боломжгүй болж байгаа тул бэлчээрийн газрын 
төлөөх өрсөлдөөн ихсэх, даац хэтрэх ингэснээр 
маргаан үүсэх магадлалтай. 

E1   Ханбогд суманд 
бэлчээрийн уламжлалт газар 
ашиглах эрхтэй отрын 
нүүдэлчин өрхүүд. 

F. Эзэнгүй өвөлжөө 
(Бүх нөлөөллийн 
бүсэд) 

  

 Барилгын ажил бүх талбайд явагдах 
үед эзэнгүй өвөлжөөг малчид ашиглах 
боломжгүй болно (хэрвээ малчид нь 
сумын төвд түр амьдарч байгаа бол). 

Хуримтлагдах нөлөөлөлд өртсөн өвөлжөөний 
эзэмшигчид (өвөлжөөндөө байнга өвөлждөггүй) (F1) 

 Цагаан хадын авто зогсоолын улмаас хуримтлагдах 
нөлөөлөлд өртөн нөлөөллийн бүсээс нүүлгэн 
шилжүүлэгдсэн өвөлжөөний эзэмшигчид 
(өвөлжөөндөө байнга өвөлждөггүй).  

Мал маллагааны хэв маяг алдагдах (F2): 

 Эзэнгүй өвөлжөөнүүд нь шууд нөлөөлөлд өртөх 
магадлалтай байна. Оюу Толгой нь  өвөлжөөний 
эздийн хөрөнгийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба 
эзэд нь өвөлжөөндөө өвөлжих үеэр барилгын ажлын 
нөлөөлөлд өртөх магадлалтай. 

F1   Цагаан Хад ачааны 
машины зогсоолийн ойролцоох 
Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын 
замын нөлөөллийн бүс 

F2         Батлагдсан нөлөөллийн 
бүсэд эзэнгүй өвөлжөөтэй бүх 
малчин өрхүүд. 

Нэмэлт нөлөөлөл** 
(Бүх нөлөөллийн 

 Барилгын үйл ажиллагаа, байнгын 
барилга байгууламжийн байрлал, 

Нөлөөлөлд нэгэнт өртсөн малчдад нөлөөлөх нэмэлт 
нөлөөлөл:  

Худаг/усны нөлөөлөлд өртсөн 
улирлын чанартай нүүдэл 
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Төслийн талбай 
/Байгууламж/ Талбай 

Нөлөөллийн эх үүсвэр Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл/ Нөөцийн 
алдагдал 

Нөлөөллийн бүс 

бүсэд) тухайлбал зам нь зарим малчдыг 
худагтаа хүрч очиход саад учруулна.  

 Давхар нөлөөлөл (давхацсан 
нөлөөллийн бүсүүдэд байрлаж буй 
өрхүүд). 

 

 Барилга барих болон ашиглалтын үйл явцад худгаа 
алдах, эсвэл ашиглах боломжоо хязгаарлуулна.   

 7 өрх нэгээс илүү нөлөөллийн бүсийн нөлөөлөлд 
өртөж байгаа тул нэмэлт нөхөх олговор авна. 

хийдэг бүх малчин өрхүүд.   

Нэгээс олон нөлөөлөлд өртсөн 
бүх өрхүүд. 

 

#
 Тайлбар: Гүний Хоолой усны цооног, усны шугам хоойлон 1-р үе шат гэдэг нь уурхайн талбайгаас усны усны цооногийн талбай хүртэлх шугамыг хэлж буй 

болно. 2-р үе шат гэдэгт дан ганц усны цооногийн талбай төдийгүй төв шугамнаас цооног бүрт холбогдож буй нэмэлт шугамнуудыг ойлгоно (Зураг 10-2-ийг 
харна уу). Эдгээр тодорхойлолтууд усны цооног ба хоолойн ойролцоо малаа бэлчээдэг малчидтай 2011 онд хийсэн уулзалт, зөвлөгөөний үед гарч ирсэн болно 
(тэд барилгын ажлын явцтай ямар нэг байдлаар холбоогүй). Усны цооногийн талбай дахь (2-р үе шат) усны хоолой, худаг/насос станц/усан сан зэрэг нь 1-р үе 
шатанд баригдах усны шугамнуудаас илүү сөрөг нөлөөллийг үүсгэх нь уг уулзалтуудын үед тодорхой болсон. Иймд 1,2-р үе шатууд дахь нөлөөллийн бүсүүд нь 
малчдын хувьд нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг бодитоор тодорхойлох зорилгоор ялгаатай байна.  

* Цахилгааны шугам, усны шугам  хоолой, усны цооногийн  талбайн бүсэд байрлах өрхүүдийг нөлөөлөлд ижил байдлаар өртөж байгаагаар ангилав (жишээ нь: 
барилгын ажлын сөрөг нөлөө болон газар дээрх байнгын жижиг объектууд).   

** Тухайн бүсэд орших айл өрхүүд нь нөлөөллийн өөр ангилалд орсон байгаа.  
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Зураг 10-2: Нөлөөллийн бүсүүд болон өвөлжөөнүүдийн байршил (Хойд) 
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Зураг 10-3: Нөлөөллийн бүсүүд болон өвөлжөөнүүдийн байршил (Өмнөд) 
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10.3.4 Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс 

Доорх Хүснэгт 10-3-д нөлөөллийн бүс бүрт газрыг ашиглалт, болон газар хөндөх үйл ажиллагаатай 

холбоотой нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийг харуулав. Нийт 10 өрх (16 гэр бүл, 61 хүн) аль хэдийн 

биет нүүлгэн суурьшуулалтад, 84 гэр бүл, 325 хүн нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүдэлтэй эдийн засгийн 

хор хохирол амсаад байна. Нийт 94 өрх төслийн шууд нөлөөлөлд өртөхөөр байна.  

Хүснэгт 10-3: Төслийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс (малчин өрхүүд)-ийн талаарх товч 
мэдээлэл  

Бүрэлдэхүүн 
хэсэг

#
 

Биет нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн   

Төслийн үйл ажиллагаагаас эдийн засгийн  
хохирол/нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн 

A. Уурхайн 
талбай 

(Уурхайн 
лицензит 
талбай ба 
Хориотой бүс 
орно) 

A1. 2005 онд уурхайн 
лицензит талбайд 
өвөлжөө нь байршилтай 
10 өрх (16 малчин гэр 

бүл, 61 хүн) нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн. 

Ангилал E1-д дурдагдсан.  

(10.2.10-р хэсэгт байгаа тайлбарыг үзнэ үү).   

B. Нисэх 
буудлын 
талбай  

Байхгүй.  B1. Нисэх буудлаас 5 км-ийн дотор өвөлжөөтэй болон зуны 
бэлчээрийн газраа ашиглах боломжоо алдах 7 өрх. 

B2. Нисэх буудлаас 5-11км-ийн дотор өвөлжөөтэй, зуны 
бэлчээрийн сонголт нь бага зэрэг буурсан/багассан 15 
өрх.  

C. Оюу Толгой-
Гашуун 
Сухайтын 
зам  

Байхгүй. C1. ОТ-ГС  замаас 2 тийш 500 метрт өвөлжөөтэй 4 өрх-ийн 

бэлчээр хуваагдаж зам барилгын ажил, ашиглалтын үйл 
явцаас нөлөөлөлд өртөнө.   

C2. ОТ-ГС  замаас 2 тийш 500 метрээс 6.5 км-ийн хооронд 
өвөлжөөтэй 14 өрх-ийн бэлчээрийн хуваарилалт, чиглэл 

барилгын ажил ба замын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан 
өөрчлөгдөнө.   

D. Гүний 
Хоолойн 
усны шугам 
хоолой ба 
Хятад 
улсаас 
татах 
цахилгааны 
шугам  

Байхгүй.  D1. Усны шугам хоолой (1-р үе шатны) болон цахилгаан 
дамжуулах шугамаас 2 тийш 1 км, болон усны шугам 
хоолой (2-р үе шатны)-оос 2 тийш 3 км дотор өвөлжөө нь 
байрлах 11 өрх-ийн бэлчээрийн газар шугамаар 

хуваагдаж, барилгын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан 
бэлчээрийн хуваарилалт/маллагааны хэв маягт өөрчлөлт 
орно.   

D2. Усны шугам хоолой (1-р үе шатны) болон цахилгаан 
дамжуулах шугамаас 2 тийш 1-2 км, болон усны шугам 
хоолой (2-р үе шатны)-оос 2 тийш 3-7 км дотор өвөлжөө 
нь байрлах 11 өрх нь барилгын үйл ажиллагаанаас 

шалтгаалан бэлчээрийн хуваарилалт/маллагааны хэв 
маягт өөрчлөлт орох нөлөөлөлд өртөнө.    

E. Ханбогд 
сумын зуны 
бэлчээрийн 
талбай 

Байхгүй. E1. Ханбогд сумын бүх улирлын чанартай нүүдэл хийдэг 
малчин өрхүүд (ойролцоогоор 399 өрх) бэлчээрийн 
талбай багасах нөлөөлөлд өртөнө**. 

F. Бусад* (Бүх 
нөлөөллийн 
бүсүүд) 

Байхгүй. F1. Цагаан Хад ачааны машины зогсоолын хуримтлагдах 
нөлөөллийн улмаас нөлөөллийн бүсээс гадагш нүүлгэсэн 
 4 өрх (өвөлжөөндөө байнга өвөлждөггүй өрхүүд). 

F2. Сумын төвд оршин суудаг боловч дээрх нөлөөллийн 
бүсийн аль нэгэнд өвөлжөөтэй ба орох боломж нь 
хязгаарлагдсан буюу барилгын ажлын явцад 
өвөлжөөндөө буувал дуу чимээний нөлөөлөлд автах 
эсвэл тоосжилтонд өртөх 18 өрх (өвөлжөөндөө байнга 

өвөлждөггүй өрхүүд). 
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Бүрэлдэхүүн 
хэсэг

#
 

Биет нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн   

Төслийн үйл ажиллагаагаас эдийн засгийн  
хохирол/нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн 

Нийт  10 өрх 84 өрх 

#
Нөлөөллийг ангилсан үсгүүд нь Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөө ба нөлөөллийн бүсийн талаарх хураангуй-д 

дурдагдсан нөлөөллийн бүсүүд болно.  

*Ус хэрэглэх боломжоо алдах эсвэл хязгаарлагдах нөлөөлөлд өртсөн дөрвөн өрх нь өөр ангилалын 
нөлөөлөлд автсан учир энэ хүснэгтэнд онцгойлон тэмдэглэгдээгүй болно (Хэсэг 10.2.9-ийг харна уу). 
Нөлөөлөлд өртсөн бүх усны нөөцийг сэргээх болно. 

** Оюу Толгой  нь бэлчээрийн газар багассанаар сумын нүүдэллэн амьдардаг малчдад ихээхэн нөлөө 
үзүүлэхийг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба энэ нь нийтийн эсвэл хамтын хохирол байх юм. Хэдий энэ нь нэг хүн 
тус бүрт гарч байгаа нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүссэн эдийн засгийн хор хохирлоос өөр боловч нийт 
талбайн хэмжээг бууруулснаар бэлчээрийн төлөөх өрсөлдөөн, сонирхлын зөрчлүүд, бэлчээрийн даац хэтрэх 
явдлыг бий болгоно гэдэгтээ Оюу Толгой санал нийлж байна (Хэсэг 10.2.10-ийг харна уу). 

Нөлөөллийн ангилалууд B2, C2, D2: Нисэх буудлын гаднах талбайн нөлөөллийн бүс (B2), Оюу Толгой-Гашуун 
Сухайт чиглэлийн зам (C2), Усны шугам хоолойн 2-р үе шат (D2), ОТ нь малчид болон хөндлөнгийн хуулийн 
зөвлөхтэй хийсэн сүүлийн уулзалтуудаас хэд хэдэн дэд ангилалуудыг бий болгосон (эдгээр дэд 
ангилалуудыг Туслалцаа авах эрхийн хүснэгтэд (D12) дэлгэрэнгүй тайлбарлагдсан болно. Дэд ангилалууд 
нь: B2 (A) 5 – 8 kм; B2 (B) 8 – 11 kм; C2 (A) 500м – 3.5 kм; C2 (B) 3.5 – 6.5 kм; D2 (A) 3 – 5 kм; D2 (B) 5 – 7 kм.  
Нөлөөлөлд өртөх хүмүүсийн талаарх хураангуй хүснэгтэд дэд ангилалуудыг оруулаагүй.  

10.3.5 Нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх түүнийг хамгийн бага хэмжээнд нь хүртэл 
багасгах оролдлого 

Оюу Толгой төслийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд хүн ам сийрэг суурьшсан хөдөө орон нутагт 
байрладаг. Оюу Толгой нь төслийг боловсруулах үйл явцад хэд хэдэн үе шатаар бэлчээрийн 
газрын алдагдал, эсвэл мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд саад болох зэргээс хамаарч малчдын 
өвөлжөөг нүүлгэн суурьшуулах, эдийн засгийн хор хохирол учруулахаас боломжийн хирээр 
зайлсхийсэн.   

Уурхайн талбай  

Дээр дурдсанчлан эхний 10-ийн Хориотой бүсийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний өргөтгөсөн хэлэлцүүлэг болон байгаль орчны нөлөөллийг урьдчилан таамаглах 
судалгаанд үндэслэн тогтоох саналыг гаргасан байдаг. Эхэндээ сумын удирдлагуудаас уг 
Хориотой бүсийг 20 км-ээр тогтоохыг санал болгож байсан ч дараа нь Оюу Толгойгоос төслийн 
улмаас нүүлгэн суурьшуулах малчдын тоог багасгахын тулд 10 км-ээр тогтоосон байна.  

Хашаа сунгах шаардлагатай талбай 

Анхны талбайг (ойролцоогоор 5 км
2

) 2005 онд хашаалсан бөгөөд дараа нь иргэдийг хашааны дотор 
талаас гаргасан. Гэхдээ нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүсэх эдийн засгийн хор хохирлыг багасгах 
үүднээс бэлчээрийн газар, худгууд  хашааны гадна талд байх боловч уурхайн лицензит талбай 
дотор байгаа бэлчээрийн газарт иргэдийг орох боломжийг нээлттэй хэвээр үлдээсэн байдаг.   

Уурхайн лицензийн талбайг (ойролцоогоор 8,625 га) бүхлээр нь хамрахын тулд 2011 оны сүүлээр 
хашааг сунгах юм. 2011 оны эхээр хашааг өргөтгөх асуудлаар хийсэн хэлэлцүүлгээр өмнө нь 
шилжин суурьшсан нэгэн малчин өрх УЛТ-н зааг дээрх  худгийг үргэлжлүүлэн ашиглаж байсныг 
тогтоосон. Энэ нь өмнө гар худаг байсныг нүүлгэн суурьшуулсан өрхийн шинэ өвөлжөөний 
ойролцоо гүний худгаар сольсон худаг юм. Хашааг сунгаж тэлсний дараагаар уг малчин өрх тус 
худгийг ашиглах боломж нь хязгаарлагдах болно.    

Оюу Толгой  худгийг сольж өгсөн боловч тус малчинтай зөвлөлдсөний эцэст хашааг сунгахдаа  
зарим өөрчлөлтийг хийн худгийг тус өрх ашиглах боломжтой байхаар үлдээв.  

Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас   

Төслийн анхны төлөвлөлтөд тээвэрлэлт болон эрчим хүчний хангамжийн хэд хэдэн сонголтыг 
судалж үзсэн бөгөөд Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас доторх хамгийн зөв гэж 
үзсэн маршрутыг тодорхойлсон. Дэд бүтцийн зурваст хоёр зам тээврийн болон Оюу Толгойг Өвөр 
Монголын эрчим хүчний сүлжээтэй холбох эрчим хүч дамжуулах  шугам орно.   
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Гашуун сухайтын зүүн талд байрлах Хангийг хил дайрах цэг болгон ашиглавал Монгол улсын нутаг 
дэвсгэрээр барих зам нь урт байсан тул энэ хувилбараас татгалзсан ба харин Хятадын Вуюан 
төмөр зам хүрэхэд хялбар (сайн замтай), мөн ойр учраас Гашуун Сухайтыг илүү дээр гэж үзсэн. 
Гашуун Сухайт руу хүрэх хамгийн оновчтой гэж үзсэн сонголт нь ойролцоогоор 100 км замыг 
сайжруулан шинэчлэхийг ажлыг шаардаж байсан бол эсрэгээр нь Хангийн хилийн огтлолцлыг 
ашиглахад 300 гаруй км шинэ зам барих шаардлагатай байсан байна. Оюу Толгойгоос Ханги хүрэх 
замын барилгын ажил нь Гашуун Сухайтын гармын сонголтыг бодвол газрыг гурав дахин их 
эвдэхэд хүргэх байсан бөгөөд үүний үр дүнд бэлчээр ашиглалтад мөн бэрхшээл учруулах байв

9
.   

Түүнчлэн Гашуун Сухайт хүртэлх замын чиглэлийг нүүлгэн суурьшуулалт аль болох бага гарахаар 
төлөвлөв. Монгол Улсын хуулиар улсын чанартай замаас өвөлжөө нь дор хаяж 50м байх ёстой ба 
төслийн зүгээс өвөлжөөг шаардлагагүй тохиолдолд нүүлгэн суурьшуулахаас зайлсхийх, мөн 
бэлчээр ашиглалтын хэв маягт нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх үүднээс өвөлжөө нь замаас хамгийн 
багадаа 250м байхаар төлөвлөсөн болно. Түүнээс гадна газрын эвдрэлийг багасгахын тулд өмнөд 
хэсгийн 23 км зам нь Цогтцэций сумаас машинаар нүүрс зөөдөг урьдын замыг дайран өнгөрнө

10
 

(энэ хэсгийн замаас үүдэн шинээр газрын эвдрэл үүсэхгүй).   

Нисэх буудлын талбай  

Төслийн цаашдын хөгжлөөс шалтгаалан ил уурхайн талбай болохоор төлөвлөгдсөн газарт 
байрлаж байсан Оюу Толгойн анхны нислэгийн зурвасыг шилжүүлэх шаардлагатай болсон ба 
онгоцны буудлын хувьд хэд хэдэн хувилбаруудыг авч үзсэн.   

Түр хугацааны болон байнгын онгоцны буудал нь
11

 тусгай зөвшөөрлийн талбайгаас хойд зүгт 
ойролцоогоор 7 км-т бөгөөд зарим зуслангийн газрыг хамарсан, харин малчдын өвөлжөө байдаггүй 
хайрган тэгш тал дээр байрладаг. Энэхүү талбайг Оюу Толгойн талбайд ойрхон байх, олон улсын 
болон үндэсний агаарын тээврийн аюулгүй байдалд тохирсон тэгш байх зэрэг хэдэн хүчин зүйлсийг 
харгалзан сонгосон. Энэ нь барилгын ажилд газар их хэмжээгээр эвдрэлд орохооргүй, мөн 
малчдын өвөлжөөг дайраагүй тохиромжтой цорын ганц талбай байсан юм (хамгийн ойрхон 
өвөлжөө нь уг талбайгаас 3 км гаруй зайтай). 

Гүний Хоолойн усны усны цооногийн талбай ба ус дамжуулах хоолой  

Оюу Толгой төслийг Гүний Хоолойн усны усны цооногийн талбайгаас 70 км урттай шугам хоолой 
татаж усаар хангана. Шугамны чиглэлийг сонгоход хэд хэдэн хувилбарыг шалгасан. Уг шугамыг 
газар булж дээрх талбайг нь дахин зүлэгжүүлэх тул шугамыг суулгах үеийн барилгын ажлыг эс 
тооцвол зуны бэлчээрт үзүүлэх нөлөө нь харьцангуй бага юм.   

Гүний Хоолойн усны усны цооногийн ойролцоо малчид худаг гаргах боломжтой гадаргатай ойрхон 
бага гүний уст давхарга бүхий газар байхгүй, эсвэл маш бага байгаагаас уг талбайн ойролцоо 
малчдын өвөлжөө бараг байхгүй бөгөөд ойролцоох 5 км-ийн радиуст 14 өвөлжөө бий. Мөн 
түүнчлэн ус дамжуулах шугамыг барихдаа малчдын өвөлжөө байрлах газрыг аль болох 
дайруулахгүй байхыг хичээсэн болно.  

Бусад талбай  

Төслийн талбайд газар хөндөхөөс өмнө Оюу Толгой болон гэрээт гүйцэтгэгчид газар хөндөх 
журмыг дагаж мөрдөх ёстой. Энэ журамд сумын удирдлагуудад мэдэгдэх, зохих зөвшөөрөл олж 
авах болон газар дээр аливаа үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө малчин ард иргэдтэй хэлэлцэх зэрэг 
арга хэмжээнүүд орно. Уг журмын дагуу газартай холбоотой үүсэх асуудлыг аль болох бага 
байлгах хувилбаруудыг сонгож авахыг шаарддаг.  

Түүнчлэн Оюу Толгой  нь  замын хөдөлгөөнийг хянах болон замгүй газраар явахыг хориглож 
бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 

                                                      

9
 Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. 1-р боть. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт 

хүрэх зам, дэд бүтцийн зурвасын тайлан. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ба байгаль орчны 
мониторингийн хөтөлбөр. Эко Трейд ХХК, 2004. 

10
 Нүүрс тээвэрлэлтийн замын чиглэл 2010-2011 онд шинэчлэгдсэн ба Монгол Улсын Засгийн газраар 

батлагдсан. 

11
 Түр ба байнгын нисэх буудлуудын талбай нь зэргэлдээ оршдог. 
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багтаасан Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө-г хэрэгжүүлэх юм. Жолооч нарт бас сургалт 
явуулах болно.  

Дараах хэсгүүдэд Оюу Толгой төслийн барилгын ажил болон үйлдвэрлэлтэй холбоотой газар 
ашиглалтын бодит (хэрэгжүүлж байгаа) болон болзошгүй нөлөөллүүдийн талаар дурдах болно.  

10.3.6 Биет нүүлгэн шилжүүлэлт (Нөлөөлийн бүс A) 

Нөлөөллийн тодорхойлолт  

Хориотой бүсийн талаар Айвенхоу Майнз Инк., орон нутгийн малчин өрхүүд болон сумын 
удирдлагуудын хооронд тохиролцоонд хүрсэн бөгөөд үүний үр дүнд 2005 онд өвөлжөө нь 10 км – 
ийн Хориотой бүс дотор оршиж байсан 10 малчин өрхийг (16 гэр бүл буюу 61 хүн ба 
ойролцоогоор 1850 толгой мал) нүүлгэн шилжүүлсэн. Эдгээр малчин өрхүүд өвөлжөөний газар, 
бэлчээрийн талбай, худгаа алдсан эсвэл мал аж ахуйн үйл ажиллагаа нь нөлөөлөлд өртсөн 
тул биет нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөн эдийн засгийн хор хохирол амссан байна.    

Малчин 10 өрхөөс зөвхөн 5 нь саравчтай өвөлжөөтэй бусад өрхүүд нь хашаа хороо бариагүй, 
зөвхөн өөрсдийн гэрийг түр зуур барьсан байв. Гэсэн хэдий ч Оюу Толгой бүх 20 өрхөд шинэ 
өвөлжөө барьж өгөх, болон бусад тусламж үзүүлэхийг зөвшөөрсөн. Эдгээр өрхүүдийн хаваржааг 
зөөж нүүлгэх шаардлага байгаагүй. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хохирлыг нөхөн олгохын тулд тэдний 
өмнөх өвөлжөөний газартай ойрхон   бөгөөд хамгийн тохирсон нүүлгэх газрыг тодорхойлсон.   

Зураг 10-4-т нь малчны өвөлжөөний анхны байрлал ба нүүлгэснээс хойшхи шинэ байрлалыг 
харууллаа. Малчдын нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг Бүлэг D15: Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө- нд оруулсан болно.  

Зураг 10-4: Уурхайн талбай дахь өвөлжөөнүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн байршил 

 

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөр ба туслалцаа авах эрхийн багц  

Оюу Толгой нь нөлөөлөлд өртсөн бүх гэр бүл болон Ханбогд сумын захиргаатай зөвлөлдөн 
Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөр-ийг боловсруулсан байна. 2004 оны туршид малчин өрхийг 
нүүлгэн суурьшуулах асуудал болон нөхөх олговрын багцыг тодорхойлж тохиролцохын тулд 
малчин өрх бүртэй өргөн хүрээнд хэлэлцээр хийсэн (Бүлэг A6: Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн 
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хэлэлцүүлэг–ийг үзнэ үү). 2004 оны 9-р сарын сүүлээр нөлөөлөлд өртсөн өрх тус бүр, Ханбогд 
сумын засаг захиргаа болон Айвенхоу Майнз компаний хооронд гурван талт хэлэлцээр байгуулсан 
байна. 2005 оны сүүлчээр бүх гэр бүлийг хөтөлбөрийн хүрээнд амжилттай нүүлгэн шилжүүлж, 
Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх иж бүрэн багцын хүрээнд хөрөнгийг орлуулан олгож бусад 
шаардлагатай нөхөх олговор, амьжиргааг нөхөн сэргээхэд зориулсан тусламжийг тус тус үзүүлжээ.  

Өвөлжөөг нүүлгэн байршуулах  

Шинээр олгох өвөлжөөний газрын байршлыг нөлөөлөлд өртсөн малчид, сумын захиргаа болон 
тэдгээрийн хөрш зэргэлдээ амьдардаг иргэд хамтран тодорхойлов. Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн 
эзэмшиж буй хөрөнгийн хэмжээ ижил биш байгаа ч нөхөх олговрын ижилхэн багцыг олгохоор 
нүүлгэн суурьшуулалтад өртсөн өрхүүдтэй тохиролцсон байна. Иймээс өрх бүр дараах зүйлсийг 
хүлээж авсан: 

 Стандарт архитектурын зураг төсөл болон төсвийн дагуу гуалин болон хөрөөдсөн материал 
ашиглан барьсан малын өвөлжөө. Говийн бүс нутагт мод ховор, модон барилга их өвөрмөц 
хэмээн тооцогддог байсан тул тухайн үед малчид уг загвар, материалыг сонгосон. Бүх 
өвөлжөө хэмжээгээрээ урьд өмнөх өвөлжөөний хэмжээтэй ижил эсвэл том байсан (ихэнх нь 
том байсан); 

 Малын хашаа; 

 Жижиг малын пин;  

 Шинэ газрын усны гарцаас шалтгаалан гүний эсвэл бага гүний худаг (явцын дунд бүгдэд нь 
гүний худаг ухаж өгсөн). 

Бүх өрхөд урьдын адил хэмжээний бэлчээрийн газар, байнгын өвөлжөөний талбай, болон гүний 
худгийг олгосон. Нүүж очсон шинэ газарт нь худаг гаргаснаар бэлчээрийн даац нь хэтрээгүй байсан 
шинэ газар малаа бэлчээх боломжийг олгож байгаа юм. Сумын захиргаанаас бүх гэр бүлд 
өвөлжөөний газрыг өмчлөх гэрчилгээг олгосон. Өвөлжөө, пин, болон малын хороог барих ажлыг 
шилжин суурьшсан гэр бүлийн 18 гишүүн хийж гүйцэтгэн АММИ-ийн зүгээс уг ажлыг гүйцэтгэсний 
төлбөр олгосон байна.    

Хуучин өвөлжөөнүүдийг улалмжлал ёс заншил болон малчин өрхүүдтэй тохиролцсоны дагуу 
уурхайн лицензит талбайн гадна үлдээсэн бөгөөд малчид улирлын нүүдлийн үед ашиглах 
боломжтой байх юм.  Эдгээрийн аль ч өрх нь өвөлжөө рүүгээ эргэж нүүгээгүй болно.   

Бэлчээр ашиглах уламжлалт эрхээ алдсаны нөхөх олговор  

Монгол улсад бэлчээрийн газар нь нийтийн өмч учир тухайн өрх тус бүрт алдсаны нөхөх олговрыг 
бэлэн мөнгөөр олгох боломжгүй, харин бэлчээр ашиглах уламжлалт эрхээ алдсаны нөхөх олговрыг 
мөнгөн бус байдлаар олгох боломжтой юм. Оюу Толгой Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх багц-ын 
хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд зориулан мөнгөн бус нөхөн олговрын нилээд олон арга 
хэмжээг зохион байгуулсан байна. Үүнд: 

 15 ямаа, 15 хонь ба 2 тэмээ; 

 Нийт 20 тонн малын “хорголжин” тэжээл; 

 Хоёр дээд боловсролын сургалтын тэтгэлэг, үүнд замын зардал, байр, хангамж ба төлбөр. 

Өрхүүдэд шинээр нүүж очсон газраа дасан зохицох хүртэл нь буюу эхний жил малын тэжээл 
олгосон байна. Малчид боловсролыг өрхийн амьжиргааг сайжруулах урт хугацааны хөрөнгө 
оруулалт гэж тодорхойлсон учир малчин гэр бүлд тохиромжтой нөхөх олговрын хэлбэр болох дээд 
боловсролын тэтгэлэгийг олгосон.   

 

Амьжиргааг дэмжих болон бусад арга хэмжээ  

Оюу Толгойгоос өрхүүдийн ойрын хугацаанд олгох шууд орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өрх бүрт 
байнгын нэг ажлын байр санал болгосон бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд нь ажил эрхлэлт (ба 
мал)-ийг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайн арга гэж тодорхойлсон.   

12 хүн өмнө нь ажилтай байсан (2 өрх нь хэд хэдэн гэр бүлтэй тул нэмэлт ажлын байр санал 
болгосон). 2011 оны байдлаар нүүлгэн суурьшуулсан айлуудаас нийт 14 хүн төсөлд ажилд орсон. 
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Эдгээр ажилд орсон хүмүүс нь ачигч машины жолооч, хог хаягдал түүгч, Орон нутгийн харилцааны 
мэргэжилтний туслах, гал тогооны туслах, мужаан, болон цэвэрлэгээний ажилчнаар тус тус 
ажиллаж байна. Ихэнх тохиолдолд ажилд орсон хүмүүсийн ажил эрхлэх чадвар, туршлагыг 
дээшлүүлэх зорилгоор ажлын байрны сургалтанд хамруулдаг.   

Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх багц-аас гадна нүүлгэн суурьшуулсан өрх бүрээс дор хаяж нэг хүнийг 
сонгон дараах сургалтуудад оролцуулах боломжийг олгосон:  

 2004 оны 7, 12 дугаар сар, 2005 оны 1 дүгээр сар: Малчид болон тэдний хүүхдүүдэд англи 
хэлний сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалт бүр 1 сарын хугацаатайгаар долоо хоногт 2 удаа 
хичээллэсэн. 

 2005 оны 2 дугаар сарын 19-21: “Бизнесийн боломж, бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ?” сэдэвт 3 
өдрийн семинарыг хийсэн. 10 өрхөөс нийт 15 хүн уг семинарт оролцсон.  

 2005 оны 5 дугаар сар:  “Ноолуурыг ялгах болон малын үржлийн чанарыг сайжруулах нь” 
сэдэвт 3 өдрийн семинарыг нүүлгэн суурьшуулсан малчин өрхүүдэд зориулан зохион 
байгуулсан.   

 2005 оны 7 дугаар сар:  “Бэлчээрийн менежмент” сэдэвт семинарыг нүүлгэн суурьшуулсан 
малчин өрхүүдэд зориулан зохион байгуулсан.   

Хэлний сургалтыг Энхтайваны корпусын сайн дурынхан, харин семинарыг Говийн бүсийн эдийн 
засгийн хөгжлийн санаачлага (бүсийн ТББ)-тай хамтран зохион байгуулсан байна.  

Нүүлгэн суурьшуулсан гэр бүлийн хяналт шинжилгээ 

Нүүлгэн суурьшуулалтын дараа нүүн суурьшсан гэр бүлүүдийн аж амьдралыг хянах анхны албан 
ёсны шалгалтыг 2006 оны сүүлээр явуулсан. Монгол Улсын Засгийн газартай Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээ (ХоГ)-нд гарын үсэг зурах ажил саатсаны улмаас 2007 ба 2009 оны хооронд Оюу Толгой 
төслийн явц удааширсан. Дараагийн гурван жилд Оюу Толгойн олон нийттэй харилцах жижиг баг 
шилжин суурьшсан өрхүүдтэй байнгын холбоотой байж ялангуяа өрх бүрээс хоёр оюутанг нийслэл 
хотод хүссэн сургуульдаа сурахад нь зориулсан сургалтын тэтгэлгийн дэмжлэгийг үзүүлж, мөн өрх 
бүрээс хоёр дунд сургуулийн сурагчийн сургуулийн хангамж, дүрэмт хувцасаар хангах зэрэг 
тусламжийг үзүүлж ажилласан байна. Мөн шаардлагатай сургалтын хэрэгсэл ба төлбөрийг 
төлөхөөс гадна өрх тус бүрээс тэтгэлэг авагчдын сурлагын амжилт болон гэр бүлийн аж амьдралыг 
ерөнхийд нь хянах зорилгоор хурлуудыг зохион байгуулсан. Хэдийгээр албан ёсны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээгүй ч шаардлагатай тохиолдолд болон хүсэлтийн дагуу 
шилжин суурьшсан гэр бүлтэй харилцаа холбоотой байж нэмэлт дэмжлэгийг үзүүлсэн байна.  

2009 оны сүүлээр төсөл барилгын ажлын үе шатанд шилжсэн тул нүүлгэн суурьшуулсан гэр 
бүлүүдтэй харилцан зөвлөлдөх үйл ажиллагаа дахин эхэлсэн. 2010 онд Оюу Толгойгоос нүүлгэн 
суурьшуулсан гэр бүлүүдийн аж байдлыг албан ёсоор хянах бас нэгэн өөр хяналтыг явуулсан 
байна. Нүүлгэн суурьшуулсан гэр бүлүүдэд хийгдсэн эдгээр 2 хяналтын ажлыг дараах байдлаар 
товчлон нэгтгэв: 

 2006 оны 12–р сард хийсэн анхны шалгалт, дүгнэлт: Нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийн 
шалгалтыг нүүлгэн суурьшуулсан өрхүүд, орон нутгийн захиргаа болон АММИ-тай хамтарч 
хийсэн. Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөр-ийн дараагийн үе шатны ажлуудыг үнэлэх 
төлөвлөх зорилгоор энэхүү ажлыг хийсэн байна. Хурлын үеэр оролцогчдын зүгээс гэрээний 
үүргээ биелүүлж буй тал дээр АММИ-ийн удирдлагад сэтгэл хангалуун байгаагаа 
илэрхийлсэн төдийгүй малчид болон орон нутгийн засаг захиргааны төлөөллөөс өндөр 
үнэлэлт өгсөн юм. Түүнээс гадна ус хэрэглэх боломж хүндрэлтэй байгаа гурван өрхөд шинэ 
худаг байгуулж өгөх шийдвэр гаргасан бөгөөд 2007 оны 3-р сард худгуудыг гаргасан байна.   

 2010 оны 10-р сард хийгдсэн сэтгэл ханамжийн судалгаа болон үнэлгээ: Оюу Толгой нь 
нүүлгэн суурьшуулах ажлууд явагдсаны дараагаар энэхүү нүүлгэн суурьшуулсан гэр бүлүүд 
өөрсдийн амьжиргаагаа нөхөн сэргээсэн, эсвэл сайжруулсан эсэхийг үнэлэх зорилгоор 
албан ёсны судалгааг явуулсан байна. Судалгаагаар нүүлгэн суурьшуулсан гэр бүлүүдийн 
амьжиргааны түвшин сайжирсан гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Энэхүү үр дүнг дараах 
байдлаар нэгтгэв: 
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o Бүх гэр бүл тэдний амьжиргааны түвшин, орлого, сүргийн чанар болон бэлчээр 
ашиглах боломж нь нүүлгэн суурьшуулахаас өмнөх байдалтай ижил түвшинд, эсвэл 
илүү сайжирсан байгааг мэдээлсэн байна.   

o 2004 онд гэр бүлийн орлогод цалингийн эзлэх дундаж хувь 64% байсан бол 2010 он 
гэхэд энэ нь 80% гаруй болтол нэмэгдсэн. 2004 онд бүхэлдээ цалингаас 
хамааралтай гэр бүл байхгүй байсан бөгөөд 2010 он гэхэд нэг гэр бүл бүхэлдээ 
цалингийн орлогоос хамааралтай болсон байв.  

o 2004 оноос хойш нийт 13гэр бүл сүргийнхээ хэмжээг нэмэгдүүлснээс зарим нь 
сүргийнхээ хэмжээг хоёр дахин ба гурав дахин нэмэгдүүлсэн байна. Цөөн малтай 
гэж тодорхойлогдсон 2 гэр бүлийн хувьд тухайн гэр бүл тус бүрийн хувьд эдгээр гэр 
бүл сумын төв рүү нүүж, эдийн засгийн өөр үйл ажиллагаа эрхэлсэн нь үүнд 
нөлөөлсөн.   

o 15 гэр бүлээс
12

 нийт 7 нь одоо сумын төвд оршин сууж байна. Бүх айл өрхүүд 
өөрсдийн газар болон мал сүргийг хадгалж малаа харуулахаар хамаатан эсвэл 
бусад хүмүүсийг авч ажиллуулдаг. Энэ нь хөдөө эсвэл хотод амьдрах аль нэг 
сонголтыг хийх боломжийг бүрдүүлж, тэдний эдийн засгийн байдал сайжирсны тод 
илэрхийлэл болж байна.   

o Хэрэглэгчийн урт хугацаанд ашиглагддаг барааны тогтвортой хуримтлал бий 
болсон. Гар утасны тоо 2004 онд 2 байснаа 2010 онд 16 болж нэмэгдсэн байна. 
Түүнчлэн 2004 онд 5 айл сансрын антен, 8 телевизортой байсан бол 2010 он гэхэд 
15 айлын 13 нь телевизор, сансрын антентай болсон. Дээрх хугацаанд нийт 2 
машин болон нэг мотоцикл нэмэгджээ.   

o Гурван гэр бүл усны хүртээмж, ашиглах боломж багассан гэж дурдагдсан байв. 
Энэхүү усны хүрэлцээний асуудал нь худгийн засвар үйлчилгээтэй холбоотой 
байсан бөгөөд Оюу Толгой нь худгийн засварыг гүйцэтгэж байна.   

o Зургаан гэр бүл тэдний амьжиргааны түвшин нүүхийн өмнөхөөс илүү сайн байгаа 
гэж дурдсан бөгөөд бусад ёс нь өмнөхтэйгөө ижил түвшинд байгаа талаар 
мэдэгдсэн. Тэдний нэг нь ч амьжиргааны түвшин нь нүүснээс хойш муудсан хэмээн 
илтгээгүй байна.  

Хэдийгээр олон үзүүлэлт үүний дотор орлого болон өмч хөрөнгийн хувьд ихэнх айл өрхийн 
амьжиргааны түвшин нь сайжирсныг харуулж байгаа ч Оюу Толгой бусад 9 гэр бүлийн 
амьжиргааны түвшин одоог хүртэл яагаад сайжраагүй талаар дүгнэлт хийхээр судалгаа хийсэн 
байна. Бүх нүүлгэн суурьшуулсан малчин гэр бүл нь тэдний бэлчээрийн менежмент ба мал аж 
ахуйн үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэн Оюу Толгойгоос хэрэгжүүлж байгаа Бэлчээрийн 
тогтвортой менежментийн хөтөлбөр-т хамрагдсан. Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн 
хөтөлбөр-ийг бэлчээрийн төлөв байдлын цогц хяналт шинжилгээ болон усны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулсан бөгөөд эдгээр бүх хөтөлбөрүүд нь Ханбогд 
сумын бэлчээрийн нөөцийг сайжруулахад чиглэгдсэн болно.  

Хэлэлцүүлгийн дараа нүүлгэн суурьшуулсан гэр бүлийн дөрөв нь эмзэг бүлэгт хамрагдаж байгааг 
тогтоосон ба насны доройтол болон бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлын улмаас ажил эрхлэх 
боломжгүй гишүүд байгаа тул илүү тусламж шаардлагатай гэж тодорхойлсон. Эдгээр гэр бүлд тус 
бүрд нь орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах чиглэлээр тусгай арга хэмжээ авсан байна. 
Нүүлгэн суурьшуулсан малчин өрхийн аж амьдралд 2004-2010 онуудад гарсан өөрчлөлт, мөн 
түүнчлэн Оюу Толгойн хэрэгжүүлж байгаа бэлчээрийн болон усны менежментийн хөтөлбөрүүдийн 
талаарх мэдээллийг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-нд оруулсан 
болно.  

Нөлөөллийн ач холбогдол  

Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийг уурхайн талбайгаас нүүлгэн шилжүүлэх  ажил нэгэнт хийгдсэн тул 
нөлөөлөл үүсэх нь тодорхой юм. Малчин гэр бүлүүдэд үзүүлэх нөлөөлөл нь байнгын байх (урт 
хугацааных) боловч орон нутгийн шинжтэй байх болно. Төслийн үйл ажиллагааны үр дүнд 

                                                      

12
 2010 оны судалгаанд 15 бус 16 гэр бүл хамрагдсан хэдий ч гэр бүлийн нэг гишүүн нас барсан тохиолдол 

гарсан тул нэг өрх нь ганц гэр бүл болсон. 
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нүүлгэн суурьшуулсан малчдад цогц нөхөх олговор олгон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг аль 
хэдийнээ авсан тул үлдэгдэл нөлөөлөл нь дунд зэрэг сөрөг байна. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс 
нөхөх олговор, амьжиргааг нөхөн сэргээх санаачлагын зарим ашиг тусыг ойлгож байгаа тул 
урт хугацаанд нөлөөлөл цаашид буурах хандлагатай юм. Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн 
хөтөлбөр болон бусад бэлчээрийн төлөв байдлын хяналт шинжилгээ холбогдох үйл 
ажиллагаануудыг хэрэгжүүлсэн болно.   

10.3.7 Нүүлгэн суурьшуулалтаас үүсэх эдийн засгийн хор хохирол: Зуны 
бэлчээрийн алдагдал (Нөлөөллийн бүс B) 

Нөлөөллийн тодорхойлолт 

Нисэх буудлын талбайд зориулан газрыг чөлөөлснөөр хэд хэдэн малчин өрхүүд зуны бэлчээрийн 
талбай, түүний дотор түр нисэх буудлын талбайд зориулж 46 га болон байнгын нисэх буудалд (түр 
агаарын зурвасны хойд талд) төлөвлөсөн 230 га бэлчээрийн газраа алдахад хүрнэ.   

Нисэх буудлын талбайгаас 11 км-ийн дотогш өвөлжөөтэй нийт 22 малчин өрхийг энэ нутагт 
бэлчээр ашиглах уламжлалт эрхтэй гэж тодорхойлсон бөгөөд тэд зуны бэлчээрээ ашиглах боломж 
нь буурах, эсвэл алдагдах нөлөөлөлд автах болно. Хэлэлцүүлгээр эдгээр өрхүүд нь зуны 
бэлчээрийн талбайгаа алдах нөлөөлөлд ялгавартайгаар өртсөн гэж тодорхойлогдсон бөгөөд 
дараах байдлаар ангилагдсан байна:  

 7 малчин өрх нисэх буудлын талбайгаас 5 км-ийн дотогш өвөлжөөтэй (Нөлөөллийн 
ангилал B1) бөгөөд энэ нутагт бэлчээр ашиглах уламжлалт эрхтэй. Орон нутгийн иргэдтэй 
хийсэн хэлэлцүүлгээр эдгээр өрхүүд зун болон намрын улирлын туршид энэхүү нисэх 
буудлын талбайн бэлчээрийг ашигладаг хэмээн тодорхойлсон байна. Нисэх буудлын 
байгууламжууд төлөвлөсөн газар нь эдгээр өрхүүдийн хувьд хамгийн зохимжтой 
бэлчээрийн талбай бөгөөд төслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан тэд өөр газар луу нүүх 
буюу эсвэл улирлын чанартай нүүдлийн үеэр бага бэлчээр ашиглах шаардлагатай болох 
юм; 

 15 малчин өрх нисэх буудлын талбайгаас 5-11 км-ийн дотогш өвөлжөөтэй (Нөлөөллийн 
ангилал В2) бөгөөд орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлгээр эдгээр өрхүүд нь энэхүү 
нисэх буудлын талбай дахь бэлчээрийн газрыг ашиглах уламжлалт эрхгүй боловч ойр 
орчимд нь малаа хариулдаг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Иймд эдгээр өрхүүд нь нүүлгэн 
суурьшуулалтаас үүдсэн эдийн засгийн хор хохирол амсаагүй боловч цаашид зуны 
бэлчээрийн нийт сонголт багасахтай холбоотойгоор тэдний улирлын чанартай мал 
маллагааны хэв маягт зарим талаар нөлөөлөл үүсэх юм. Тиймээс Оюу Толгой нь Ханбогд 
сумын бүх малчдад үзүүлэх туслалцаанаас гадна эдгээр өрхүүдэд зарим нэмэлт 
туслалцааг үзүүлэхээр тохиролцсон байна.  

Нисэх буудлын талбай байрлах тайлбайд ямар ч өвөлжөө байхгүй байгаа бөгөөд хамгийн ойрын 
өвөлжөө энэ талбайгаас 3 км гаруй зайд бий. Гэхдээ зуны бэлчээрийн талбай багассанаар зарим 
нөлөөлөлд өртсөн малчдыг малынхаа тоог бууруулахад хүргэж болзошгүй бөгөөд энэ нь тэдний 
амьжиргаанд нь нөлөөлж болох юм. Эдгээр өрхүүд зуны хугацаанд малаа бэлчээх үеэрээ дуу 
чимээний нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл орон нутгийн ард иргэдээс 
нисэх буудлын үйл ажиллааганы үр дүнд гарч буй дуу чимээний талаар ямар нэгэн гомдол 
гараагүй байна.   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд зуны бэлчээрийн алдагдлыг нөхөн төлөх хэд хэдэн арга хэмжээг 
тодорхойлсон. Эдгээр арга хэмжээ бүрийг доор нэгтгэсэн бөгөөд дэлгэрэнгүйг Бүлэг D15: Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НСҮАТ)-нд оруулсан болно. Малчин өрхүүд нь 
НСҮАТ-д орсон Туслалцаа авах эрхийн хүснэгт-д тогтоосны дагуу эдгээр туслалцаа олгох 
багцуудад хамрагдах эрхтэй.    

Хөдөлмөр эрхлэлт 

Нисэх буудлын талбай дахь зуны бэлчээрээ алдсан эсвэл бэлчээр нь багассан зэрэг нөлөөлөлд 
өртсөн бүх малчин өрх нэг буюу түүнээс илүү гэр бүлийн гишүүнээ төсөлд ажилд оруулах хүсэлтэй 
байгаагаа илэрхийлсэн. Шалгуурт тэнцэж буй өрх бүрийн нэг гишүүнд нь тогтмол ажлын байр 
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санал болгосон бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихийн тулд  шаардлагатай сургалтаар (жишээ 
нь: ажлын байрны бэлэн байдлын, техникийн сургалт) мөн хангах болно.   

Хэлэлцүүлгийн үеэр эдгээр нөлөөлөлд өртсөн малчид Оюу Толгой юмуу өөр уул уурхайн салбар 
гэж хязгаарлахгүй цалинтай ажилтай байх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлж байв. Үүний дүнд 
Оюу Толгой нь малчдыг уурхайн талбайн гадна талд авч ажиллуулах хэд хэдэн боломжийг 
тодорхойлсон бөгөөд үүнд, нисэх буудлын эргэн тойронд болон талбайгаас Хятадын хил хүртэлх 
зам дагуу талбайн цэвэрлэгээ/засвар үйлчилгээ зэрэг ажлууд орж байна.  

2011 оны 5 сард нисэх буудлын талбайгаас нүүлгэн шилжүүлэлтэнд хамрагдсан өрхүүдээс 3 хүнийг 
Оюу Толгой нь нисэх буудал тойруулсан хамгаалалтын талбайн цэвэрлэгээ болон бүрэн байдлыг 
хангуулж хянуулахаар ажилд авсан. Энэхүү ажилд тогтсон цаг байхгүй учир малчид өөрсдийн 
бусад ажлыг мөн үргэлжлүүлэн хийхэд саад болохгүй тохиромжтой байдаг. Ханбогд сумын 
офисоос ОНХТХХ-ийн ажилтнуудаас нэг гишүүн долоо хоног бүр ирж ажилд орсон малчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг хянадаг. Эдгээр ажилчдын цалин нь уурхай дээр ажиллаж байгаа бусад мэргэжлийн 
бус ажилчдынхтай адилхан болохоор малчид өөрсдийнхөө газар болон малдаа ойр байхын 
зэрэгцээ бас орлого олох боломжтой болсондоо сэтгэл хангалуун байв. Бусад өрхүүдэд зориулан 
ажлын байр бий болгох ажлыг одоогоор зохион байгуулж байна.   

Боловсролын туслалцаа 

Бүх малчин гэр бүлүүд боловсрол олгох туслалцааг малчдын хүүхдүүдэд зориулсан нөхөх 
олговрын хамгийн зохимжтой арга гэж тодорхойлсон. Энэхүү туслалцааны хүрээнд малчдын 
хүүхдүүд боловсрол олж авах өргөн бололцоогоор хангагдаад зогсохгүй, мөн өрхийн амьжиргааны 
зардалд чухал хувь нэмэр оруулж байна

13
. Нисэх буудлын барилгын ажилд хамгийн их өртсөн 7 

өрхөд зуны бэлчээрт түр хугацааны барилгын ажлаас үзүүлсэн нөлөөллийг бууруулах, мөн 
түүнчлэн бэлчээр ашиглах уламжлалт эрхээ алдсан учир боловсролын дэмжлэг туслалцаа болон 
сургалтын тэтгэлэгийг санал болгосон. 

Шалгуурыг хангасан малчин өрхүүдөд зориулсан боловсролын туслалцаанд дараах зүйлс орно: 

 Шалгуурыг хангасан гэр бүл тус бүрийн нэг оюутанд зориулж дээд боловсролын сургалтын 
тэтгэлэг олгоно. Сургалтын тэтгэлгийг тухайн тохиолдол бүрийг судлан тооцсон боловч 
энэ зардалд тухайн оюутны их дээд сургуульд суралцах хугацааны сургалтын төлбөр, 
замын зардал болон хоолны мөнгийг тохиролцсоны дагуу олгосон. 2010 оны сүүлийн 
байдлаар Оюу Толгойгоос нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүдсэн эдийн засгийн хор хохирол 
амссан малчдын гэр бүлд нийт 14 дээд боловсролын сургалтын тэтгэлгийг олгосон байна; 

 Нөлөөлөлд өртсөн шалгуурыг хангасан гэр бүлийн сургуулийн хүүхдүүдэд тоног төхөөрөмж 
болон сургалтын материалын дэмжлэгийг үзүүлнэ. Энэ дэмжлэг туслалцааг эд материал, 
тоног төхөөрөмж, дүрэмт хувцас гэх мэт хэлбэрээр тохиролцсон дүнгээр үзүүлэх юм. 
Шалгуурыг хангасан гэр бүл тус бүрийн бага/дунд сургуулийн бүх сурагчдад Оюу 
Толгойгоос 5 жилийн турш энэ дэмжлэгийг үзүүлнэ.  

Одоо эсвэл цаашид оюутан байхгүй өрхүүд нь тэнцүү тоо хэмжээтэй нөхөх олговрын 
өөр хувилбарын талаар хэлэлцэх боломжтой юм. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг D15: 
Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-нд оруулсан болно.   

Орон нутгийн бизнес ба эдийн засгийн хөгжил  

Ханбогд суманд найдвартай тогтвортой олон янзын жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх ажлыг дэмжихийн тулд Оюу Толгой нь Орон нутгийн бизнес ба эдийн засгийн хөгжил 
(ОНБЭЗХ)-ийн хөтөлбөрийг боловсруулсан байна. Болзол хангасан сонирхсон малчин өрхүүдийг 
энэ хөтөлбөрт эхэлж хамруулах бөгөөд тохиролцсоны дагуу тодорхой хэмжээний шаардлагатай 
байгаа хөрөнгө оруулалтыг эдгээр өрхүүдэд хийх юм. Энэхүү хөтөлбөрт оролцож буй нөлөөлөлд 
өртсөн малчин өрхүүдийг бусад оролцогчдийн нэгэн адил бүх сургалт, дэмжлэгээр (санхүү, 
техникийн болон бизнесийн сургалт) хангах бөгөөд түүнчлэн шаардлагатай үед нэмэлт удирдлага 

                                                      

13
 Алслагдсан малчны гэр бүл өрхийн орлогынхоо ихэнхи хэсгийг оюутны боловсрол болон амьжиргааны 

зардалд зарцуулах нь олонтоо байдаг.   



 
 

Оюу Толгой төсөл – БОННБҮ  31/07/2012                                              Хуудас | 25 of 38 

болон хяналт шинжилгээгээр хангах болно. 2011 онд эхний удаад 10 нөлөөлөлд өртсөн малчин 
өрхөд энэ хөтөлбөрөөр дамжуулан бизнесээ хөгжүүлэх боломжийг олгохоор төлөвлөсөн байна

14
.  

Мэргэжлийн ба бусад сургалт 

Оюу Толгой нь шалгуурыг хангасан болон сонирхсон малчдад тэдний мэргэжлийн болон бусад 
бизнесийн хөгжлийн чадвар болон урт хугацааны тогтвортой орлого олох боломжийг нь 
сайжруулахын тулд дараах сургалтуудыг санал болгох юм. Үүнд: 

 Богино хугацааны сургалт: Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд нь уул уурхайн бус 
сургалтыг амьжиргааг нөхөн сэргээх/эсвэл сайжруулахад тэдэнд туслах мөнгөн бус нөхөн 
олговрын арга хэмжээ гэж тодорхойлсон. Шалгуурыг хангасан өрхөд тохиролцсон үнэ 
болон хугацааны мэргэжлийн сургалтыг санал болгоно (Монголд 45 өдөр хүртэлх нэг 
сургалт); мөн 

 Орон нутгийн ажилчны сургалт: Оюу Толгойд ажил эрхлэх сонирхолтой байгаа 
нөлөөлөлд өртсөн хүмүүст гэрээт гүйцэтгэгч болон Оюу Толгойд ажилд орох, ажлаа 
үргэлжлүүлэн хадгалахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ажлын байрны бэлэн байдлын 
сургалтанд хамрагдах давуу эрхийг олгох болно. Оюу Толгой зуучлах/ажлын бэлэн байрны 
сургалтын өргөн хүрээтэй багцыг боловсруулахын тулд Рио Тинтотой хамтран ажиллаж 
байгаа бөгөөд энэ нь 2011 оноос хэрэгжиж эхэлнэ.   

2011 онд Оюу Толгой нь Ханбогдын Техник мэргэжлийн сургалтын төвийг барих үед орон 
нутгийн оршин суугчид сургалтанд хамрагдах боломж улам нэмэгдэнэ. Уг дурдсан хугацаанаас 
өмнө сургалтыг Оюу Толгойн талбайд болон Монгол Улсын бусад газруудад явуулна.   

Нөлөөллийн ач холбогдол  

Нисэх буудлын талбайн ашиглалтаас шалтгаалсан зуны бэлчээрийн алдагдлаас үүсэх нөлөөлөл нь 
байнгын (урт хугацааных) байх боловч орон нутгийн шинжтэй юм. Түр хугацааны нисэх буудал 
аль хэдийнээ ашиглалтанд орсон учир нөлөөлөл нь гарцаагүй байна. Нисэх буудлын талбайн 
ойролцоох нөлөөлөлд өртсөн ихэнхи малчдын гэр бүлийн гишүүдийг Оюу Толгойд ажилд авсан 
бөгөөд бусад тусламжаар хангасан учраас үлдэгдэл нөлөөллийг дунд зэрэг сөрөг гэж үнэлж 
болно. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн амьжиргааг сэргээх санаачлагын хүрээнд цаашид үр ашигтай 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх учир урт хугацаанд нөлөөлөл буурах төлөвтэй байгаа.  

10.3.8 Байнгын ашиглалттай бэлчээрийн хуваагдал (Нөлөөлийн бүс C, D) 

Нөлөөллийн тодорхойлолт  

Төслийн хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд, түүний дотор Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын замыг 
сайжруулах, Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай ба усны шугам хоолой, талбайгаас Хятад 
улстай хиллэх хил хүртэлх цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажилд зориулан урт нарийхан 
зурвас газрыг чөлөөлөн ашиглах шаардлагатай болох юм. Эдгээр байгууламжууд байрлах талбайн 
алинд нь ч өвөлжөө байхгүй. Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын замыг сайжруулах ажил, усны шугам 
хоолой ба цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажилд зориулан ажилчдын 4 түр кемп 
байгуулах бөгөөд эдгээр нь энэ газарт ойролцоогоор 12 сарын туршид байрлах болно (зарим түр 
кемп нь шаардлагатай үед дэд бүтцийн маршрутын дагуу шилжин нүүнэ). Эдгээр байгууламжуудын 
барилгын ажлын талаар Оюу Толгойгоос судалгаа хийн малчдад хэрхэн нөлөөлөх үнэлгээг хийсэн 
болно.   

Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын замыг сайжруулах нь  

Оюу Толгой-Гашуун Сухайт (ОТ-ГС)-ын замын хэсэг болгон Хятад улсын хил хүртэл ойролцоогоор 
80 км шинэ зам барих бөгөөд уг замын өргөн нь 8-10 м, хоёр талаараа 1,5 м зурвастай байх юм. 
Энэхүү шинэ замыг барихад 14 м өргөн урт зурвасын дагуу газар хөндөгдөх болно. Дээр дурдсан 
ёсоор (Хэсэг 10.2.4-ийг харна уу) Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын замын өмнөд хэсэг нь нүүрс 
тээвэрлэхэд ашиглаж байсан хуучин (ойролцоогоор 23 км) замтай давхцаж байгаа юм.       

                                                      

14
 Энэ нь амьжиргаагаа дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа, шалгуурыг хангасан өрхийг хамруулахад 

зориулагдсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл нөлөөлөлд өртсөн малчдын санал хүсэлт дээр үндэслэгдсэн болно. 
Хэрвээ нөлөөлөлд өртсөн өөр олон малчид энэ хөтөлбөрийг сонирхвол тэрхүү шаардлагын дагуу үүнийг 
өргөжүүлнэ.   
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Нийт 4 малчин өрх ОТ-ГС-ын замын хоёр талаас 500 м-ийн дотор өвөлжөөтэй (Нөлөөллийн 
ангилал C1) бөгөөд барилгын ажил болон ашиглалтын үед бэлчээр хуваагдах нөлөөлөлд өртөнө. 
Замын нэг ээлжийн барилгын ажил (нэг хэсэгт ойролцоогоор 6 км) ойролцоогоор 12 сар үргэлжлэх 
төлөвтэй байна. Эдгээр өрхүүд нь барилгын ажлын үе шатанд нилээд нөлөөлөлд өртөх ба эдгээрт 
шимт хөрсийг хуулснаас үүсэх тоосжилт, тоног төхөөрөмж болон хүмүүсээс үүсэх аюул болон 
барилгын үйл ажиллагаанаас үүсэх дуу чимээ зэрэг орно.   

Эдгээр өрхүүдийн өвөлжөө орчмын газрын үгүй ядаж багахан хэсэг нь тус замтай огтлолцож байгаа 
ба мөн энэхүү зам нь улсын замын сүлжээний нэг хэсэг учир энэхүү нөлөөлөл байнгын байх юм. 
Хэрвээ малчид нүүдэллэх нь багасвал зарим талбайн бэлчээр цаашид талхлагдан хөршүүдийн 
хооронд маргааныг үүсгэж болзошгүй ба мөн бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэхэд хүргэх болно.     

 

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай, усны шугам хоолой болон цахилгаан дамжуулах 
шугам  

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай, усны шугам хоолой болон цахилгаан дамжуулах шугам нь 
шимт хөрсийг хуулах, бусад холбогдох үйл ажиллагааны улмаас барилгын ажлын туршид газрын 
түр хугацааны эвдрэл үүсгэнэ. Гүний Хоолойн усны шугам хоолойн 1-р хэсэг нь дан дамжуулах 
хоолойд зориулж газрыг эвдэх бол Гүний Хоолойн усны шугам хоолойн 2-р хэсгийн барилгын ажил 
нь гол дамжуулах хоолойноос ирж байгаа цооног бүрд мөн түүнчлэн насосны станц ба аюулгүйн 
нөөцийн цөөрөмд шаардагдах янз бүрийн дамжуулах хоолойн улмаас илүү их талбай бүхий газрыг 
эвдэх юм (дээрх 10.2.2-р хэсгийг мөн үзнэ үү). Эдгээр байнгын байгууламжуудад 
цооног/насос/аюулгүйн нөөцийн цөөрөм болон цахилгаан дамжуулах шугамын шонгийн суурь, мөн 
түүнчлэн ойролцоогоор 3.5 м-ийн өргөнтэй ашиглалтын шугам орно.     

Нийт 11 малчин өрхийн өвөлжөө нь усны шугам хоолойн 1-р хэсэг, мөн цахилгааны шугамнаас 
хоёр тийш 1 км-ийн дотор, эсвэл усны шугам хоолойн 2-р хэсгийг шугамнаас 2 тийш 3 км-ийн 
дотогш байрлаж байна (Нөлөөллийн ангилал  D1). Барилгын ажлын үед цахилгаан дамжуулах 
шугамын маршрутын дагуу шуудуу ухах ба шугамын маршрутын дагуу тоног төхөөрөмж байрлуулж 
газар шорооны ажил хийнэ. Үүний үр дүнд эдгээр өрхүүдийн байнга ашигладаг бэлчээр хуваагдах 
юм. Хэдийгээр малчид одоог хүртэл өөрсдийн бэлчээрийн газраа ашиглаж байгаа ч Оюу Толгой 
барилгын ажлын туршид тухайн байгууламжууд болон тоног төхөөрөмжтэй (жишээ нь, шуудуу 
болон хүнд тоног төхөөрөмж) холбоотой эрсдлийн улмаас малчид малаа хол бэлчээрлүүлэн цаг их 
гарздах болно хэмээн тодорхойлсон. Эдгээр өрхүүд нь мөн тоосжилт болон дуу чимээний 
нөлөөлөлд өртсөн болно.  

Хэдийгээр барилгын ажил түр зуурын шинж чанартай ч бэлчээрийг төслийн өмнөх түвшинтэй ижил 
түвшинд эсвэл илүү хэмжээнд байхаар нөхөн сэргээлтийг хийхэд нилээд хэдэн жил шаардлагатай. 
Газрыг нөхөн сэргээх ажил идэвхитэй хурдан хэрэгжсэн тохиолдолд эдгээр байгууламжуудын 
(жишээ нь, өдөрт 1-2 тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг хийнэ) үйл ажиллагааны улмаас бий 
болох нөлөөлөлд малчид удаан хугацаагаар өртөхгүй байх магадлалтай байна.  

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Өмнө нь тодорхойлсноор нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд нь Оюу Толгойтой хамтран бэлчээрийн 
хуваагдал болон мал маллах үйл ажиллагаанд учирсан ноцтой хохирол, саад тотгорыг 
барагдуулах зорилгоор нилээд хэдэн төрлийн мөнгөн бус нөхөх олговрын болон амьжиргааг 
дэмжих арга хэмжээг боловсруулсан байна. Эдгээр өрх ихэвчлэн төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтээс 
үүдэн эдийн засгийн хор хохирол амссан бөгөөд тэдэнд амьжиргаагаа авч үлдэх, мөн амьжиргааны 
түвшингээ дээшлүүлэх баталгааг гаргаж өгөхийн тулд их хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх болно. 
Нөлөөллийг багасгахаар хэрэгжүүлэх бусад барилгын болон техникийн хяналтын арга хэмжээг 
доор тодорхойлсон болно.  

 

Хөдөлмөр эрхлэлт  

Бэлчээрийн талбай нь хуваагдсан бүх малчид нэг болон түүнээс дээш бүлийн гишүүдээ төсөлд 
ажилд оруулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд 2011 оны 5 сард 12 хоёр өрхөөс нийт 12 
малчин замын хажуугийн цэвэрлэгчээр ажилд орсон. Эдгээр ажилчид 6 км үргэлжлэх замын дагуух 
орчныг цэвэр байлгах үүрэгтэй. Усны шугам хоолой ба цахилгаан дамжуулах шугамын нөлөөлөлд 
өртсөн үлдсэн өрхүүдэд зориулж бусад ажлын байрыг тодорхойлон зохион байгуулж байна.  
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Амьжиргааг шинээр нөхөн сэргээх, сайжруулахад үзүүлэх дэмжлэг  

Төслийн шугаман байгууламжуудын улмаас байнга ашигладаг бэлчээр нь хуваагдсан бүх малчдад 
хувийн бизнес эрхлэх зөвлөмж болон амьжиргааг нь дэмжих багцыг олгож байна. Эдгээр өрхүүдэд 
зориулсан багцууд нь тус тусдаа тухайн өрх бүрийн амьжиргааг сайжруулахад зориулагдсан бөгөөд 
өргөн хүрээтэй төрөл бүрийн хөрөнгө оруулалтын сонголтыг багтаасан болно. Оюу Толгой нь 
хөрөнгө худалдан авах, мал сүргийн чанарыг сайжруулах, бизнесийн хөгжил, сургалт болон 
байнгын туслалцаа, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл гэх зэрэгт ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
хийх болно.   

Эдгээр багцуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэхдээ Орон нутгийн бизнес ба эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр-ийн хүрээнд бий болсон хамтын ажиллагаа, үүний дотор малчдын бизнесийг хөгжүүлэх 
чиглэлээр туршлага бүхий ТББ-ууд, орон нутгийн банк болон техникийн сургалтын байгууллагууд 
гэх мэт хамтрагчдыг хамруулна. Эдгээр багцуудад шалгуурт тэнцэж буй өрхүүдийг оруулан 
боловсруулалтын шатандаа явж байгаа бөгөөд 2011 онд хэрэгжиж эхлэх юм.   

Боловсролын туслалцаа  

Ханбогд сумын малчин гэр бүлүүд хүүхдүүдэд боловсролын туслалцаа үзүүлэх нь нөлөөллийг 
бууруулах хамгийн зохимжтой арга хэмжээ гэж тодорхойлсон. Бэлчээрийн хуваагдалд өртсөн бүх 
малчин өрхүүд материаллаг нөхөх олговрын арга хэмжээ болгон дээд боловсролын сургалтын 
тэтгэлгэгт хамрагдах юм. Түүнчлэн замаас үүсэх нөлөөлөл илүү их учраас ОТ-ГС-ын замын 
нөлөөлөлд ихээр өртсөн 4 өрх сургуулийн сурагч нарт зориулсан тоног төхөөрөмж болон 
материаллаг дэмжлэгийг хүлээн авах болно.  

Барилгын болон инженерийн хяналт 

Хэд хэдэн барилгын үйл ажиллагаа болон журмуудын тусламжтайгаар газрын эвдрэлийг багасгах 
болно. Үүнд: 

 Оюу Толгой нь газар хөндөх, газар хөндөх зөвшөөрөл авах журмын дагуу барилгын болон 
бусад төслийн үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 
өрхүүдэд урьдчилан мэдэгдэнэ; 

 Түр хугацаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг аль болох хурдан хийх бөгөөд Оюу 
Толгой төсөл нь нөхөн сэргээлтийн ажлыг хэрэгжүүлэхдээ орон нутгийн малчидтай хамтран 
ажиллах юм. Мөн малчдыг бэлчээрийн нөхөн сэргээлтэд ахиц дэвшил гарч буй эсэхийг 
хянахад оролцуулах ба бэлчээрийн нөхөн сэргээлт удаашрах эсвэл хангалтгүй байгаа 
тохиолдолд нөхөх олговрын журмын дагуу арга хэмжээ авна; 

 Төслийн гадна талбайг эвдэлж сүйтгэхийг хатуу хориглоно.  

Тээврийн менежемент  

Оюу Толгой нь төслийн талбайгаас Хятад улсын хил дээрх Гашуун Сухайт хүртэл ойролцоогоор 
100 км замыг барьж байгуулна. Ингэснээр замын албан ёсны маршрут бий болох ба, мөн замгүй 
газраар явсны улмаас үүсэх газрын эвдрэлийг багасгана.  

Нөлөөллийн ач холбогдол  

Барилгын үйл ажиллагаа  аль хэдийн эхэлсэн тул барилгын ажлын үйл ажиллагаа болон төслийн 
байгууламжуудад ойр байх өрхүүдийн хувьд бэлчээрийн хуваагдлын нөлөөлөлд автах нь 
гарцаагүй юм. Нөлөөлөл нь байнгын (урт хугацааных) байх боловч орон нутгийн шинжтэй 
байна. Бэлчээрийн хуваагдалд хамгийн их өртсөн малчдыг Оюу Толгой нь ажилд авсан бөгөөд 
бусад туслалцаа дэмжлэг үзүүлсэн учир үлдэгдэл нөлөөллийг дунд зэрэг сөрөг гэж үнэлнэ. 
Нөлөөлөлд өртсөн бүх хүмүүсийн амьжиргааг сэргээх санаачлагын хүрээнд цаашид ашиг тустай 
арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр урт хугацаанд нөлөөлөл буурах төлөвтэй байна.     

10.3.9 Мал маллах үйл ажиллагаанд учрах саад тотгор (Нөлөөллийн бүс C, D, F) 

Нөлөөллийн тодорхойлолт  

Хэлэлцүүлгийн үед Оюу Толгой нь , төслийн байгууламжуудаас хол амьдарч буй малчин өрхүүдийн 
мал маллах үйл ажиллагаа нь мөн зарим төслийн нөлөөлөлд өртөж болно хэмээн тодорхойлсон. 
Төслийн байгууламжуудад ойр биш байгаа өрхүүд ч зарим барилга барих үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртөх магадлал байсаар байна. Жишээ нь, шимт хөрсийг хуулах ажлын бэлтгэл болон 
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зам ашиглалтаас үүдэн их хэмжээний тоос босох магадлалтай бөгөөд энэ нь бэлчээр, мал сүрэг 
болон айлуудад сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй юм.   

Барилгын ажлын үед гарах чимээ шуугиан нь төслийн үйл ажиллагаанаас нилээд зайд байгаа 
малчид болон мал сүрэгт мөн нөлөөлж болохоор байгаа бөгөөд малчид Оюу Толгойд, ялангуяа төл 
мал хэт их дуу чимээнд эмзэг байдаг тухай мэдээлсэн байна. Төслийн үйл ажиллагааны улмаас 
малчдыг Оюу Толгойн нийт талбайд орохыг хязгаарлах, тэр тусмаа барилгын ажил эрчимжиж 
хүрээгээ тэлэх үед талбайд нэвтрэхийг хязгаарлах нь малчдыг илүү хол зайд нүүдэл хийх, эсвэл 
нүүдлийн хэв маягаа өөрчлөхөд хүргэж болзошгүй билээ.     

Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын  замын шинэчлэл 

ОТ-ГС-ын зам (Нөлөөлийн ангилал C2)-аас хоёр тийш 500 м-ээс 6.5 км-ийн дотор нийт 14 малчин 
өрхийн өвөлжөө байрладаг бөгөөд барилгын ажил нь эдгээр малчдын мал маллах үйл 
ажиллагаанд багаас дунд зэргийн нөлөө үзүүлэх магадлалтай байна. Хэлэлцүүлгийн үр дүнгээс 
харахад эдгээр малчид нь үүссэн нөлөөллөөс зайлсхийх үүднээс бэлчээрийн хуваариа өөрчлөх 
боломжтой юм. Ялангуяа 500м-ийн дотор байрлаж буй малчдад замын хажуугаас холдох бололцоо 
байгаа боловч энэ нь зарим газарт бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэх болон хөршүүдийн хооронд 
бэлчээрийн маргааныг бий болгох болно.     

Хэтдээ замын хөдөлгөөн нэмэгдэх бөгөөд энэ нь нөлөөллийн бүсэд өвөлжөөтэй зарим малчдад 
нөлөөлөх ба мөн одоо бий болоод буй нөхцөл байдал ч бэлчээрийн одоогийн даац, зохион 
байгуулалтад нөлөөлөх юм. 2011 онд хийсэн ярилцлагаас харвал замаас хоёр тийш 500 м-ээс 3.5 
км-ийн хооронд байгаа өрхүүд нь 3.5 км-аас 6.5 км-ийн хооронд суурьшиж байгаа өрхүүдийг бодвол 
замын ашиглалтаас үүдсэн байнгын нөлөөлөлд илүү их өртөж байгаа нь тогтоогдсон байна. 
Тиймээс эдгээр өрхүүд нь өрх тус бүрийн амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөрөөс арай илүү 
тусламжийг авахаар тохиролцсон болно (Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө-ийг үзнэ үү)

15
.   

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайн усны шугам хоолой ба цахилгаан дамжуулах 
шугам  

Нийт 11 малчин өрхийн өвөлжөө усны шугам хоолойн 1-р хэсэг буюу цахилгаан дамжуулах 
шугамаас хоёр тийш 1-2 км-ийн дотор, эсвэл усны шугам хоолойн 2-р хэсгээс хоёр тийш 3-7 км-т 
байрлаж байна (Нөлөөллийн ангилал D2) (Зураг 10-2-ийг үзнэ үү). Эдгээр өрхүүдийн мал аж ахуйн 
үйл ажиллагаа нь барилгын ажлын явцад багаас дунд зэрэг сөрөг нөлөөлөлд өртөнө. Тэд барилгын 
ажил явагдаж буй талбайтай яг ойр орчимд өвөлждөггүй тул дуу чимээ ба тоосны нөлөөлөлд бага 
автах болно. Мөн эдгээр өрхүүдэд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллүүд нь зөвхөн барилгын ажлын үед 
илрэх ба орон нутгийн шинжтэй байна.   

Ашиглагддаггүй өвөлжөө  

Төслийн “нөлөөллийн бүс”-ийн дотор нийт 22 ашиглагддаггүй өвөлжөө байгаа нь тогтоогдсон 
(Нөлөөллийн ангилал F). Эзэмшигчид болон тэдний гэр бүлийн гишүүд нь гол төлөв цалинтай ажил 
буюу жижиг бизнес эрхэлдэг тул сумын төвд оршин суудаг.   

Энэ ангиллын хүрээнд Оюу Толгой нь нүүрсний тээврээс үүссэн замын ачаалал болон Хятадын 
хилийн боомтын ойролцоох ачааны машины зогсоол болох Цагаан хад нилээд хэмжээгээр 
хяналтгүй тэлснээс болж жилийн өмнө эсвэл арай эрт 4 өрх өвөлжөөгөө орхисон гэж тодорхойлсон 
(Нөлөөллийн ангилалF1). Хэдийгээр эдгээр өрхүүдэд нөлөөлсөн нөлөөллийг шууд Оюу Толгойн  
үйл ажиллагаанд хамааруулж болохгүй ч, компаний зүгээс тэдний орхисон өвөлжөө нь төслийн 
нөлөөллийн бүс дотор байгаа, мөн хуримтлагдах нөлөөлөл нь эдгээр малчдыг өвөлжөөгөө орхиход 
хүргэсэн байж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Энэхүү дөрвөн өрхийг Оюу Толгой эмзэг бүлэгт 
хамаарах хүмүүс гэж тодорхойлжээ (Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө-ийг үзнэ үү).   

Бусад 18 өрх нь аливаа шууд сөрөг нөлөөлөлд өртөх магадлалгүй байгаа (Нөлөөллийн ангилал F2) 
боловч Оюу Толгой нь тэд өөрийн хөрөнгийг эзэмшиж, өмчлөх эрхтэй бөгөөд өвөлжөөндөө (эдгээр 

                                                      

15
 Тайлбар: C2 нөлөөллийн бүс өөрчлөгдөөгүй (500м-6.5км) ба төөрөгдөл үүсгэхгүй байх үүднээс хүснэгт 

болон зурган дээр хоёр дэд ангилал мэтээр үзүүлээгүй болно. 500м - 3.5км-ийн дотор байрлаж буй малчдад 
өрхийн амжиргаа дээшлүүлэх нэмэлт дэмжлэг өгөх эсэх асуудлыг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө-ийн Туслалцаа авах эрхийн хүснэгт-д тусгав.   
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байнга оршин суудаггүй эздийн ихэнхи нь малаа авч үлдсэн бөгөөд малаа маллуулахаар бусад 
хүмүүст, гол төлөв хамаатан садандаа мөнгө (бэлэн мөнгөөр эсвэл мөнгийг орлуулах байдлаар) 
төлдөг (ө.х. мал хариулах тухай гэрээ)) очих үедээ барилгын ажлын үйл ажиллагааны нөлөөлөлд 
автаж болзошгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа. Эдгээр өвөлжөө нь аливаа байнгын нөлөөлөлд 
өртөх төлөвгүй байна.   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Барилгын ажлын үйл ажиллагааны туршид мал аж ахуйн үйл ажиллагаа нь багаас дунд зэргийн 
нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдийн хувьд тэдний хүүхдүүдэд зориулсан боловсролын туслалцаа 
ба богино хугацааны сургалтыг түр хугацааны таагүй нөлөөллийг бууруулах хамгийн тохиромжтой 
арга хэмжээ гэж тодорхойлсон байна. Эдгээрийг тус бүрт нь дээр нэгтгэн дүгнэсэн. Эдгээр 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд тухайн нөхцлийг биелүүлж буй эсэхээс нь хамааран Туслалцаа авах 
эрхийн хүснэгт (Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө)-д тогтоосон 
багцуудаас хослуулан авах эрхтэй. 

Оюу Толгой Цагаан хадны ойролцоох өвөлжөөгөө орхисон гэж тодорхойлсон эмзэг бүлгийн 
өрхүүдэд мөн тусгайлан туслалцаа үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд өрхүүдийн амжиргааг 
тэдний хэрэгцээнд тохируулан сайжруулах юм. Хэлэлцүүлгийн үеэр эдгээр өрх бүгдээрээ Оюу 
Толгойд ажилд орох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байсан бөгөөд эдгээр гэр бүлд төслийн бусад 
хэсэгт нөлөөлөлд өртсөн гэр бүлд санал болгосонтой адилаар нэг өрхөд нэг ажлын байр санал 
болгосон (илүү дэлгэрэнгүйг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-ээс 
үзнэ үү) болно. 

Нөлөөллийн ач холбогдол   

Бусад нөлөөллийн бүсийн гадна (жишээ нь, төслийн байгууламжуудаас 500м-ээс илүү зайд байгаа) 
байгаа өрхүүдийн хувьд мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд учрах нөлөөлөл нь дунд хугацааны, орон 
нутгийн шинжтэй, мөн өртөх магадлалтай байна. Барилгын ажлаас үүсэх нөлөөлөл нь түр 
хугацааных байх бөгөөд эдгээр өрхүүдийн тайван байдлыг төслийн үйл ажиллагаанаас болж урт 
хугацаагаар алдагдуулахгүй болно. Малчдын хувьд бэлчээрийн хуваарь, зохион байгуулалтаа 
өөрчлөх замаар барилгын ажлын үйл ажиллагаанаас гарах ихэнх нөлөөллүүдээс зайлсхийж чадна 
гэдгээ илэрхийлсэн учраас нөлөөлөл бага зэрэг сөрөг байна гэж үнэлэв.   

10.3.10 Ус хэрэглээний хязгаарлалт буюу алдагдал 

Нөлөөллийн тодорхойлолт 

Төслийн зарим байгууламжуудын барилгын ажил ба үйлдвэрлэлийн явцаас хамааран олон тооны 
малчин өрх өөрсдийн худгаа ашиглаж чадахаа болиход хүрэх юм. Барилгын үйл ажиллагаанаас 
болж худаг гэмтэх, гэнэтийн байдлаар аливаа бодис асгарах буюу шүүрснээс болж ус бохирдуулах, 
төслийн үйл ажиллагааны усны хэрэглээнээс хамааран усны түвшин багасах зэргээр төслийн 
бусад үйл ажиллагаанууд нь усан хангамж болон малчдын худгийн чанарт нөлөөлж болно. 

Төслийн үр дүнд худгаа ашиглах боломж нь хязгаарлагдан нөлөөлөлд өртөх нийт дөрвөн малчин 
өрх бий.  Худаг/усны нөлөөлөлд өртөх өрхүүд нь: 

 ОТ-ГС-ын замаас 500 м-ийн дотор байгаа 1 малчин өрх. Түүний тэмээгээ хариулдаг 
бэлчээрийн гол талбай нь өвөлжөө ба худгийнхаа замын нөгөө талд байрлаж байгаа юм; 

 ГХ-н усны цооногийн талбайн усны шугам хоолойгоос 1 км-ийн дотор байгаа 2 малчин өрх. 
Эдгээр өрхийн өвөлжөө нь усны шугам хоолойн нөгөө талд худагтай бөгөөд шуудуу болон 
шугам хоолойн тоног төхөөрөмжөөс болж худагтаа хүрэх боломж нь хязгаарлагдсан болно;  

 2005 онд шилжин суурьшсан бөгөөд Хориотой бүсийн гадна талд өвөлжөөтэй 1 малчин өрх 
уурхайн лицензит талбайн зааг дээр худагтай. Энэ өрх нь Оюу Толгойн 2005 онд байгуулж 
өгсөн худагнаас гадна уурхайн лицензит талбайн зааг дээр өөр нэг худаг байгуулсан байна. 
Уг худгийг байранд нь үлдээхийн тулд уурхайн лицензийн талбайг бүхэлд нь тойруулан 
барьж байгаа хашааны өргөтгөлийг өөрчилсөн боловч энэ өрх худагтай холбоотой зарим 
асуудал гарч байгаа талаар мэдэгдсэн. Оюу Толгой асуудлыг шийдвэрлэхээр энэ өрхтэй 
ажиллаж байна.  

Эдгээр өрхүүд бүгд нөлөөллийн өөр ангилалуудад хамрагдсан, жишээ нь, бэлчээрийн хуваагдал, 
мал маллах үйл ажиллагаанд нь саад учрах, г.м. Тиймээс тэд нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой 
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нөлөөллөөс хамааран Оюу Толгойгоос авч байгаа арга хэмжээнүүд дээр нэмээд худгаа алдсаны 
нөхөх олговор авах эрхтэй (туслалцаа авах эрхийн хүснэгтэд тодорхойлсноор) юм.   

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Оюу Толгой нь аливаа нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн усан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх тал 
дээр баталгаа гаргаж өгдөг. Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрх бүрийн усны асуудлыг дараах байдлаар 
орлуулан хангах болно. Үүнд: 

 Нөлөөлөлд өртсөн малчидтай хийсэн хэлэлцүүлгийн үеэр тохиролцсоны дагуу, мөн 
бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн аливаа нөлөөлөлд өртсөн өрх бүрт 
зориулан шинэ худаг гаргах эсвэл худгийг нь засварлах замаар цаг тухайд нь усан 
хангамжийг баталгаажуулна; 

 94 малчны худагт хяналт шинжилгээ хийх, төслийн байгууламжуудад ойрхон худагтай бүх 
малчидтай тогтмол харилцаа холбоотой байх зэрэг арга хэмжээ бүхий Ханбогд сумыг 
бүхэлд нь хамарсан хяналт шинжилгээний цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ;  

 Орлуулах худгийн байршил нь энэ нутагт Бэлчээр ашиглагчдын бүлгээс боловсруулсан 
бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөнд нийцэх болно (10.2.9-р хэсгийг үзнэ үү). 

Нөлөөлөлд өртсөн гэж тодорхойлогдсон 4 малчин өрх тус бүр нь орлуулах худаг гаргаж болохуйц 
уст давхарга бүхий талбайд байрладаг. Оюу Толгой нь малчдад зориулан өөр бусад тохирох уст 
цэгүүдийг сонгох тал дээр сайн туршлагатай бөгөөд үүнийг уурхайн лицензит талбайгаас малчдыг 
амжилттай нүүлгэн суурьшуулсан туршлага нь гэрчилж байна. Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс 
нь Ханбогд сумыг хамарсан усны цогц хяналт шинжилгээний хөтөлбөртэй ба түүнийхээ хүрээнд 94 
малчны худагт хяналт шинжилгээ хийж төслийн байгууламжуудад ойрхон байршилтай худагтай бүх 
малчидтай тогтмол харилцаа холбоотой байдаг. Оюу Толгойн худгийн хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөр нь Оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ОТБОХШ)-ий хөтөлбөртэй 
хослон төслийн нөлөөлөл (худаг байгалийн лаг шаварт автах зэрэг бусад гадаад хүчин зүйл)-д 
өртсөн малчдын худгийг нөлөөлөл их хэмжээтэй болохоос өмнө тодорхойлох боломж олгодог тул 
тохирох засаж залруулах стратегийг малчидтай зөвлөлдөн боловсруулах боломжтой байдаг. Үүнд 
одоо байгаа худгийг цэвэрлэх эсвэл ойр орчинд нь шинэ худаг суурилуулахад туслах зэрэг ажил 
орно. Малчны худгийн менежментийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг С5: Усны нөөц-т 
оруулсан болно.  

Нөлөөллийн ач холбогдол  

Малчны худагт нөлөөлөх нөлөөлөл нь зөвхөн орон нутгийн шинжтэй байх боловч төслийн 
байгууламжуудын барилгын ажил аль хэдийнээ явагдаж байгаа болохоор бас гарцаагүй байх 
болно. Худаг хэрэглэх боломжийн хязгаарлалт/адагдал нь тухай бүрд орлуулах худаг/усан 
хангамжаар хангах хүртэл богино хугацааных байна. Нөлөөлөлд өртсөн малчдад усны 
хангамж/чанарын асуудал дээр баталгаа гаргаж өгөх учраас нөлөөллийг бага зэрэг сөрөг гэж 
үнэлж байгаа ба энэхүү тохиолдолд Оюу Толгой төслийн зүгээс тэднийг илүү сайжруулсан 
худаг/усаар хангах магадлалтай юм.   

10.3.11 Нийтийн бэлчээрийн газрын алдагдал (Нөлөөллийн бүс E) 

Нөлөөллийн тодорхойлолт 

Оюу Толгой төслийн түр ба байнгын байгууламжуудад нийт 11000 гаруй га газар шаардагдах 
(Хүснэгт 10.1-ийг үзнэ үү) ба нутгийн малчид цаашид төслийн талбайд нэвтрэх боломжгүй болох 
юм. Барилгын ажлын үед зарим нэмэлт газрууд бас түр хугацаагаар шаардагдах болно, жишээ нь, 
угсрах талбай, барилгын ажилчдын нүүдлийн түр кемп, усны шугам хоолойн шимт хөрсний хуулалт, 
замын дүүргэгч материал олборлох цэг, г.м.   

Оюу Толгой нь сумын бүх малчдын бэлчээрийн газар багасах нөлөөлөл үүснэ гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч байгаа ба энэ нь нийтийн буюу дундын алдагдал юм. 2011 оны 10 сарын байдлаар 
Ханбогд суманд нийт 399 малчин өрх өргөтгөсөн хэлэлцүүлгээр бэлчээрийн газар багасах 
нөлөөлөлд автсан гэж тодорхойлогдсон. Хэдийгээр энэ бүс нутагт бэлчээрийн газар элбэг боловч 
тухайн жил, улирлаас хамааран бэлчээрийн чанар болон ашиглалт нь өөр байдаг. Бэлчээрийн 
алдагдалд өртсөн малчид шинэ бэлчээрийн нутаг олох чадвартай байдаг ч нүүдлийн мал аж ахуйн 
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хувьд өргөн уудам задгай бэлчээрийн талбайд малаа хариулах явдал хамгийн чухал байдаг
16

. 
Уурхайн хөгжилтэй холбоотойгоор бэлчээр болон тэжээлийн нөөцийн хэмжээ буурах нь малчдын 
дунд одоо байгаа бэлчээрийн газрын нөөцийг дахин хуваарилахад хүргэнэ. Ингэснээр бэлчээрийн 
газрын (бас усны нөөцийн) даац хэтэрч зөрчил үүсэх нөхцлийг нэмэгдүүлнэ.   

Төсөлд шаардагдаж байгаа газрын ихэнхи нь Жавхлант ба Гавилууд багуудын нутагт байгаа 
болохоор эдгээр орон нутгийн ард иргэд бэлчээрээ алдах нөлөөлөлд хамгийн ихээр автах болно. 
Гэхдээ малчид хэлэлцүүлгийн үер тэдний хувьд зуслангийн бэлчээр ашиглалтын явцад орон 
нутгийн засаг захиргааны хил хязгаарыг баримтлах албагүй байдаг тул нэг багт бэлчээрийн газар 
ямар нэг байдлаар багасгах нь хөрш багийн малчдад нөлөөлөхөд хүргэдэг талаар Оюу Толгойд 
мэдэгдсэнийг тэмдэглэх нь чухал юм.  

Бэлчээрийн нийт нөөц  

Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооны үнэлгээний дагуу Ханбогд сум нь ойролцоогоор 
нийт 1,497,591 га

17
 бэлчээрийн талбайтай (Бүлэг В10: Газар ашиглалт-ийг үзнэ үү). Оюу Толгойн 

төсөлд шаардагдсан буюу төслийн үйл ажиллагаагаар эвдэгдсэн нийт 20,000 га газрын 
баримжаалсан үнэлгээг ашиглан тооцоход төслөөс болж Ханбогд суманд алдагдах бэлчээрийн 
газрын алдагдал ойролцоогооор 1.3% болохоор байна. Гэхдээ энд усан хангамж хангалтгүй 
байдгаас энэ суманд малчид бэлчээрийн үлэмж хувийг хангалттай ашигладаггүй гэдгийг энэхүү 
үнэлгээнд тооцож үзээгүй болно. 2010 онд Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооноос тус 
сум нь хүн малын хэрэгцээнд зориулсан усан хангамж бүхий нийт 791,239 га бэлчээртэй гэж 
тооцоолсон. Энэ тоонд үндэслэн уурхайтай холбоотойгоор ашиглагдах 20,000 га газрын алдагдал 
(баримжаалсан тоо) нь суманд байгаа усан хангамжтай нийт бэлчээрийн талбайн 2.6%-тай тэнцүү 
болж байна.    

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Бэлчээрийн газрын байнгын алдагдлыг нөхөхөд зориулагдсан орон нутагт олгох нөхөн олговорыг 
гэр бүл буюу өрх ба амьжиргааг сайжруулах санаачлага гэдгээс нь үл хамааран орон нутгийн нөөц 
гэж үздэг. Хүн амд олгох нөхөх олговор нь худгийн нөхөн сэргээлт, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, 
малын угаалга зэрэг бэлчээрийн менежмент ба сайжруулалтын байнгын арга хэмжээ болох зөвхөн 
мөнгөн бус хэлбэрийнх байна. Эдгээр сайжруулалтыг Оюу Толгойгоос Монголын бэлчээрийн 
менежментийн холбоотой гэрээ байгуулж Ханбогд суманд хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан 
Бэлчээрийн тогтвортой менежементийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хэрэгжүүлэх болно.  

Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөр 

Хэлэлцүүлгүүдийн үер малчид Оюу Толгойгоос бэлчээрийн менежмент ба мал аж ахуйн үйл 
ажиллагааг сайжруулахад тусламж үзүүлэхийг хүсч байсан. Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн 
хөтөлбөр нь бэлчээрийн төлөв байдлыг хадгалах буюу сайжруулах, мал аж ахуйн салбарыг 
тогтвортой байдлаар хөгжүүлэх, бэлчээрийн доройтлыг бууруулах ба Ханбогд сумын хүрээнд 
бэлчээрийг ашиглах ба хамгаалахад малчдад туслах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан 
болно. Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах үе шат 2010 оны 9 сард эхэлсэн ба ажлын эхний үе шат 
2010 оны сүүлээр дараах үр дүнтэйгээр дууссан. Үүнд: 

 4 багийг хамарсан 33 талбайд ургамал ба бэлчээрийн нөхцлийн шинжилгээ бүхий сумын 
бэлчээрийн газрын төлөв байдлын судалгаа хийгдсэн; 

 Урт хугацааны ургамлын хяналт шинжилгээний 15 цэгийг байгуулсан; 

 Жорнада Экспериментал Рэнж (АНУ)-ын боловсруулсан Ханбогд сумын Бэлчээрийн газрын 
төлөв байдлын хяналт шинжилгээний мэдээллийн санг байгуулсан;  

 Ханбогд сумын бэлчээрийн даацын одоогийн байдлын үнэлгээг хийсэн;  

                                                      

16
 2010 ба 2011 онд малчид болон сумын эрх бүхий хүмүүстэй хийсэн хэлэлцүүлгээр УЛТ-д байгаа өнгөрсөн 

зуны бэлчээр ашиглагчдыг  (шилжин суурьшсан 10 өрх дээр нэмээд) бэлчээрийн газрыг ашиглах уламжлалт 
эрхтэй гэж тодорхойлоогүй. Тиймээс УЛТ дахь өнгөрсөн зуны бэлчээрийн ашиглалтын нөхөх олговрыг 
Ханбогд сумын бэлчээрийн нийт алдагдал гэж үзэн орон нутгийн түвшний нөхөх олговроор шийдвэрлэхээр 
тохиролцсон болно.   

17
 Уг зургийг Монголын бэлчээрийн менежментийн холбооноос Ханбогд сумын бэлчээрийн үнэлгээг хийхдээ 

ашигласан тул хамгийн сүүлд хийгдсэн зураг юм.  
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 Ханбогд суман дахь Бэлчээр ашиглагчдын Олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага (ОНТБ) ба 
хөрш малчин өрхүүдээс бүрдсэн (БАБ-т нийт 399 малчин өрх хамрагдсан) 14 Бэлчээр 
ашиглагч бүлэг (БАБ)-ийг байгуулсан.   

Бэлчээр ашиглагч бүлэг тус бүр өөрсдийн уламжлалт бэлчээрийн газартаа зориулж бэлчээрийн 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж байгаа бөгөөд эдгээр төлөвлөгөөнүүд нь бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулахад зориулагдсан болно. Оюу Толгой төслийн зүгээс тэдний санал болгож 
буй арга хэмжээг санхүүжилтийн хувь тохиролцсоны дагуу дэмжих юм (төсвийн талаарх 
дэлгэрэнгүйг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-өөс үзнэ үү).   

Төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүд нь дараахь зүйлсийг багтаах төлөвлөгөөтэй байна. Үүнд: 

 Худгуудийг сэргээн босгох ба шинээр байгуулах; 

 Бэлчээрийн нөхөн сэргээлт ба дахин ургамалжуулах хөтөлбөр; 

 Мал эмнэлгийн сайжруулсан үйлчилгээ, малын вакцинжуулалт, малын угаалга; 

 Малын эрүүл мэндийг хамгаалах системийг сайжруулахад чиглэсэн сургалт; 

 Амьжиргааг дээшлүүлэх, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлийн үйлдвэрлэлийг 
дэмжих. 

Сумын бүх малчид Бэлчээрийн тогтвортой менежементийн хөтөлбөр-т оролцох эрхтэй байна. Энэ 
санаачлагыг дэмжихийн зэрэгцээ Оюу Толгой төсөл нь мөн Бэлчээр ашиглагч бүлэг бүрт 
“Эргэлтийн сан” байгуулахад хувь нэмрээ оруулж байгаа ба энэ нь оролцогч өрх бүр бага 
хэмжээний хандивыг “Эргэлтийн сан”-д оруулан цаашид зээлийн хүүгээр дамжуулан ашиг олох 
эсвэл хэрэглээндээ ашиглах зорилготой юм.   

Газрын нөхөн сэргээлт  

Түр хугацаанд ашиглан газрын эвдрэл үүссэн талбайг барилгын ажил дууссаны дараа нөхөн 
сэргээх болохоор тухайн газар нь төслөөс өмнө байсан анхны байдалдаа хурдан эргэж очих юм. 
Нөхөн сэргээлтийн ажил нь тэгшлэх, шимт хөрсийг сэргээх болон тохирох төрөл зүйлийн 
ургамлуудыг тариалах талын олон улсын хамгийн сайн практикуудыг багтаах болно.   

Оюу Толгой нь Ханбогд ба Манлай сумын нутагт Үр цуглуулах төсөл боловсруулсан. Энэ ажил нь 
орон нутгийн малчидтай хамтран ургамлын үр түүж бэлчээрийн газрыг нөхөн сэргээхэд оролцох 
зорилготой юм. 2011 он гэхэд нутгийн малчид нь сумын захиргаатай хамтран нийт 10 тонн үр түүж 
хадгалсан байна. 2010 онд түр нисэх буудлын талбайд туршилтын биологийн нөхөн сэргээлтийн 
төсөл хэрэгжсэн бөгөөд Манлай суманд 65 гектар газрыг нөхөн сэргээхэд 975 кг үр хэрэглэгджээ. 
Хэрвээ тухайн газар нь хангалттай нөхөн сэргээгдээгүй бол нэмэлт нөхөн төлбөрийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх юм. Оюу Толгой нь түр хугацаагаар эвдэгдсэн талбайн нөхөн сэргээлтийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг, мөн шаардлагатай бол нэмэлт нөхөн төлбөрийг боловсруулах шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тогтоохын тулд Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо, бусад холбогдох 
мэргэжилтнүүд болон малчидтай хамтран ажиллах болно.   

Нөлөөллийн ач холбогдол  

Бэлчээрийн талбайн алдагдал ба бэлчээрийн нөөцийн төлөөх өсөн нэмэгдсэн тэмцлээс үүсэх 
нөлөөлөл нь урт хугацааных байх ба сумын бэлчээрийн талбайн зарим хэсэг нь зам, нисэх буудал 
ба уурхай хаагдсаны дараа ч гэсэн уурхайн бүс нутагт байнга хамрагдах тул нөлөөлөл үүсэх 
магадлал гарцаагүй байна. Бэлчээрийн талбайн алдагдал болон эвдрэл нь нийт сум даяар 
тархсан байх болохоор нөлөөлөл нь өргөн тархсан байна. Хүн амын ихэнх хэсэг 
(ойролцоогоор40%) нь тэдний амьжиргааны хэрэгсэл болохын хувьд бэлчээрийн газраас 
хамааралтай гэдгийг тооцон сумын малчдад зориулсан зохих дэмжих арга хэмжээг хэрэгжтэл мөн 
дэвшилтэт нөхөн сэргээлтийн ажил амжилттай дуустал нөлөөллийг дунд зэрэг сөрөг гэж үнэлж 
болно.   

10.4 ҮЛДЭГДЭЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ 

Оюу Толгой төслийн зүгээс нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсний дараа газар 
ашиглалт болон нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой дараах үлдэгдэл нөлөөллүүд байх болно. Үүнд: 
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 Малчдын шилжин суурьшилт ба үүнээс үүдэн мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд гарах 
өөрчлөлтүүд, мөн биет болон эдийн засгийн нөхөн олговорээс үүдэн малчдын амьжиргаанд 
гарсан өөрчлөлтүүд; 

 Орон нутгийн бэлчээрийн талбайн бууралт; 

 Зарим малчин өрхийн хувьд улирлын чанартай нүүдлийн маршрут ба бэлчээрийн талбай, 
бусад нөөц ашиглах боломжид нөлөөлж буй бэлчээрийн хуваагдал; 

 Уурхайн холбогдолтой ажил эрхлэлтийн өсөлт, шинэ ба өөрчлөгдсөн газар болон газарт 
суурилаагүй орлого олох боломж ба үүнтэй холбоотой өрхийн орлого, эд баялаг өсөх; 
болон 

 Сумын хүрээнд бэлчээрийн менежмент сайжрах, үүнд мал аж ахуйн өсөлт ба үйлдвэрлэлд 
орсон эерэг өөрчлөлт, түүнтэй холбоотойгоор хөдөөгийн хүн амын амьдралын түвшинд 
орсон өөрчлөлтүүд. 

Малчдын биет болон эдийн засгийн нөхөн олговорийн ерөнхий нөлөөлөл нь нилээд их хэмжээтэй 
байх бөгөөд нь нүүлгэн шилжүүлэлт хийх, амьжиргааны хэрэгслэлийг нөхөн сэргээх, бэлчээрийн 
менежментийн хөтөлбөрийг сайн төлөвлөж хэрэгжүүлэх зэргийг шаардаж байна. Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-г үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр бэлчээрийн алдагдал ба 
бусад газар ашиглалтын өөрчлөлт нь орон нутгийн малчдын хувьд богино хугацаанд л сөрөг байх 
магадлалтай. Гэсэн хэдий ч нөлөөлөлд өртсөн малчид нь Оюу Толгойн хэрэгжүүлж байгаа орлогын 
эх үүсвэр бий болгох боломж, боловсрол ба сургалтын туслалцаа болон бусад бүс нутгийн хүн 
амын хөгжлийн хөтөлбөрүүдээс ашиг тус хүртэж байгаа болохоор нөлөөлөл нь буурах төдийгүй урт 
хугацааны хувьд тэдэнд ашигтай байж болзошгүй байна.  

Хүснэгт 10-4-д Оюу Толгой төслийн газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодит болон 
болзошгүй нөлөөллүүдийг нэгтгэн үзүүлэв. 
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Хүснэгт 10-4: Газар ашиглалтаас үүсэх нөлөөлөл 

Нөлөөлөл (1) 

Нөлөөлөл
д өртөгч 

(2) 

Үе шат 

(3) 

Нөлөөлийн 
ангилал 

(4) 

Болзошгүй 
нөлөөллийн 

ач 
холбогдол  

Төлөвлөлт ба нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ Менежментийн 
төлөвлөгөө, 

бодлого ба журам 

Үлдэгдэл 
нөлөөллийн 

зэрэглэл 

Малчин өрхүүд 
биет нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд 
өртөх  

Нүүлгэн 
суурьшуул
сан 
малчин 
өрхүүд  

Барилгын 
ажлын  

Үйлдвэрлэлийн 

Уурхайн 
хаалтын 

Хугацаа  

Урт хугацааны  

Хамрах хүрээ  

Орон нутгийн 
шинжтэй 

Магадлал  

Гарцаагүй  

Их 
хэмжээний 
сөрөг  

 2004-2005 он хүртэл нөлөөлөлд өртсөн малчидтай 
сайтар зөвлөлдөн Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. 

 Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх багц түүний дотор нөхөн 
төлбөр, амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах. 

 Сумын удирдлагатай тохиролцон газрын гэрчилгээ 
бүхий өвөлжөө болон гүний худгийг шинэ бэлчээр лүү 
шилжүүлэх. 

 Шилжин суурьшсан гэр бүлд зориулсан нэг өрхийн нэг 
гишүүнд байнгын ажлын байр, сургалт болон бусад 
бизнесийг хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх. 

 2006, 2010 онд нүүсэн болон одоо нүүлгэн 
суурьшуулж буй малчин өрхийн судалгаа ба хяналтыг 
явуулах. 

 Шилжин суурьшсан малчдын хаалтын ба төгсгөлийн 
аудитыг явуулах. 

Малчныг нүүлгэн 
шилжүүлэх гэрээ 
(Нүүлгэн 
суурьшуулах арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөө-г үзнэ 
үү) 

Малчдыг нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлын 
тайлан (дотоод 
бичиг баримт) 

Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө 

Дунд зэрэг 
сөрөг 

Эдийн засгийн 
нүүлгэн 
шилжүүлэлт 
(зуны 
бэлчээрийн 
алдагдал) 

Нөлөөлөл
д өртсөн 
малчин 
өрхүүд 

Барилгын 
ажлын  

Үйлдвэрлэлийн 

Уурхайн 
хаалтын 

Хугацаа  

Урт хугацааны  

Хамрах хүрээ  

Орон нутгийн 
шинжтэй 

Магадлал  

Гарцаагүй 

Их 
хэмжээний 
сөрөг 

 Оюу Толгойд ажиллах байнгын ажлын байраар 
хангагдах боломж.  

 Орон нутгийн бизнесийн болон эдийн засгийн 
хөгжлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан бизнесийг 
хөгжүүлэх боломж. 

 Дээд боловсролын сургалтын тэтгэлэг, сургуулийн 
сурагчдад үзүүлэх материал болон бичиг хэрэгслийн 
дэмжлэгээр дамжуулан боловсролын туслалцаа 
үзүүлэх. 

 Хөдөлмөр эрхлэлт болон шинэ бизнесийг 
хөгжүүлэхэд зориулсан мэргэжлийн болон бусад 

Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

Орон нутгийн 
бизнесийн болон 
эдийн засгийн 
хөгжлийн хөтөлбөр 

Дунд зэрэг 
сөрөг 
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Нөлөөлөл (1) 

Нөлөөлөл
д өртөгч 

(2) 

Үе шат 

(3) 

Нөлөөлийн 
ангилал 

(4) 

Болзошгүй 
нөлөөллийн 

ач 
холбогдол  

Төлөвлөлт ба нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ Менежментийн 
төлөвлөгөө, 

бодлого ба журам 

Үлдэгдэл 
нөлөөллийн 

зэрэглэл 

малчдын сургалт. 

 Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрт 
хамрагдах. 

Бэлчээрийн 
хуваагдал 
(Төслийн 
шугаман 
байгууламжууд
аас 
шалтгаалсан) 

Нөлөөлөл
д өртсөн 
малчин 
өрхүүд 

Барилгын 
ажлын  

Үйлдвэрлэлийн 

Уурхайн 
хаалтын  

Хугацаа  

Урт хугацааны  

Хамрах хүрээ  

Орон нутгийн 
шинжтэй 

Магадлал  

Тодорхой 

Их 
хэмжээний 
сөрөг 

 Өвөлжөөний газрыг дайрахаас зайлсхийх үүднээс 
дамжуулах хоолойн маршрутыг сонгох. 

 Малчидтай зөвлөлдөн байгуулсан мал амьтан зам 
хөндлөн гарах зориулалтын гарцууд 

 Замын тэмдэг болон замын хөдөлгөөний хяналт. 

 Оюу Толгойд ажиллах байнгын ажлын байраар 
хангагдах боломж. 

 Орон нутгийн бизнес болон эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөрөөр дамжуулан бизнесийг хөгжүүлэх боломж. 

 Дээд боловсролын тэтгэлэг, сургуулийн сурагчдад 
үзүүлэх материал болон бичиг хэрэгслийн дэмжлэгээр 
дамжуулан боловсролын дэмжлэг үзүүлэх. 

 Хөдөлмөр эрхлэлт болон шинэ бизнесийг хөгжүүлэхэд 
зориулсан мэргэжлийн болон бусад малчдын сургалт. 

 Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрт 
оролцох. 

 Газар хөндөх зөвшөөрлийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх. 
Газар болон байгалийн нөөцийг хамгаалах асуудлаар 
мэдлэг олгох материал тараах, сургалт зохион 
байгуулах. 

 Байнгын хэлэлцүүлэг болон олон нийтийн гомдлыг 
шийдвэрлэх механизм. 

Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

Тээврийн 
менежементийн 
төлөвлөгөө 

Агаарын чанарын 
менежментийн 
төлөвлөгөө  

Оролцогч ба 
сонирхогч талуудын 
оролцооны 
төлөвлөгөө 

Олон нийтийн 
гомдлыг 
шийдвэрлэх журам 
болон санал 
хүсэлтийн бүртгэл 

Дунд зэрэг 
сөрөг 

Мал аж ахуйн 
үйл 
ажиллагаанд 
учрах саад 

Нөлөөлөл
д өртсөн 
малчин 

Барилгын 
ажлын  

Үйлдвэрлэлийн 

Хугацаа  

Дунд 
хугацааны  

Дунд зэрэг 
сөрөг 

 Дээд боловсролын сургалтын тэтгэлэг, сургуулийн 
сурагчдад үзүүлэх материал болон бичиг хэрэгслийн 
дэмжлэгээр дамжуулан боловсролын туслалцаа 

Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл 
ажиллагааны 

Бага зэрэг 
сөрөг 
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Нөлөөлөл (1) 

Нөлөөлөл
д өртөгч 

(2) 

Үе шат 

(3) 

Нөлөөлийн 
ангилал 

(4) 

Болзошгүй 
нөлөөллийн 

ач 
холбогдол  

Төлөвлөлт ба нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ Менежментийн 
төлөвлөгөө, 

бодлого ба журам 

Үлдэгдэл 
нөлөөллийн 

зэрэглэл 

тотгор өрхүүд  Хамрах хүрээ  

Орон нутгийн 
шинжтэй 

Магадлал  

Магадгүй 

үзүүлэх. 

 Тоосжилтыг хянах менежментийн арга техник болон 
журмыг хэрэглэх.  

 Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрт 
хамрагдах. 

 Байнгын хэлэлцүүлэг ба олон нийтийн гомдлыг 
шийдвэрлэх механизм. 

төлөвлөгөө  

Тээврийн 
менежементийн 
төлөвлөгөө 

Агаарын чанарын 
менежментийн 
төлөвлөгөө  

Оролцогч ба 
сонирхогч талуудын 
оролцооны 
төлөвлөгөө 

Олон нийтийн 
гомдлыг 
шийдвэрлэх журам 
болон санал 
хүсэлтийн бүртгэл.  

Ус хэрэглэх 
боломжийн 
хязгаарлалт 
буюу алдагдал  

Нөлөөлөл
д өртсөн 
малчин 
өрхүүд 

Барилгын 
ажлын  

Үйлдвэрлэлийн 

  

Хугацаа  

Богино 
хугацааны  

Хамрах хүрээ  

Зөвхөн орон 
нутгийн 
шинжтэй 

Магадлал  

Гарцаагүй  

Дунд зэрэг 
сөрөг 

 Худгийг солих эсвэл усан хангамжийг өмнө байсантай 
ижил түвшинд байлгах. 

 Төслийн байгууламжуудын ойр орчимд нөлөөлөлд 
өртсөн бүх худгуудад хяналт шинжилгээ хийх.  

Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

Усны нөөцийн 
менежементийн 
төлөвлөгөө 

  

Бага зэрэг 
сөрөг  

Нийтийн 
бэлчээрийн 
газрын 
алдагдал 
(болон 
бэлчээрийн 
төлөөх 

Ханбогд 
сумын 
малчид 

Барилгын 
ажлын  

Үйлдвэрлэлийн  

Уурхайн 
хаалтын 

Хугацаа  

Урт хугацааны  

Хамрах хүрээ  

Өргөн тархсан 

Дунд зэрэг 
сөрөг 

 Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрөөр 
дамжуулан худаг засварлах, малын угаалга, мал 
эмнэлэгийн үйлчилгээ зэрэг мөнгөн бус нөхөн 
олговрыг орон нутагт олгох.   

 Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг байгуулах. Бэлчээр 
ашиглагчдийн бүлэг бүр бэлчээрийн менежментийн 

Нүүлгэн 
суурьшуулах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

Бэлчээрийн 
тогтвортой 

Дунд зэрэг 
сөрөг 
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Нөлөөлөл (1) 

Нөлөөлөл
д өртөгч 

(2) 

Үе шат 

(3) 

Нөлөөлийн 
ангилал 

(4) 

Болзошгүй 
нөлөөллийн 

ач 
холбогдол  

Төлөвлөлт ба нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ Менежментийн 
төлөвлөгөө, 

бодлого ба журам 

Үлдэгдэл 
нөлөөллийн 

зэрэглэл 

өрсөлдөөн 
ихсэх) 

Магадлал  

Гарцаагүй 

төлөвлөгөө боловсруулах. 

 Ханбогд суманд урт хугацааны бэлчээрийн төлөв 
байдлын хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
боловсруулах. 

 Ханбогд суманд зориулж Бэлчээрийн газрын төлөв 
байдлыг хянах мэдээллийн сан байгуулах. 

 Эвдрэлт орсон бэлчээрийн талбайгаас үр түүх, уг 
талбайг нөхөн сэргээх. 

менежментийн 
хөтөлбөр  

Ханбогд сумын 
бэлчээрийн газрын 
төлөв байдлын 
хяналт 
шинжилгээний 
тайлан  

  

 

Тайлбар: 

(1) Нөлөөлөлд өртөгч: Нөлөөлөлд өртсөн буюу бусад сонирхогч талуудыг хэлнэ 

(2) Төслийн үе шатууд: Барилгын ажил, Үйлдвэрлэлийн, Уурхай татан буулгалт бахаалтын 

(3) Нөлөөлийн ангилал:   

Хугацаа: Богино хугацаа, Дунд хугацаа, Урт хугацаа 

Хэмжээ: Зөвхөн орон нутгийн шинжтэй; Орон нутгийн шинжтэй; Өргөн тархсан 

Магадлал: Магадлал маш багатай; Магадлал багатай; Магадлалтай; Гарцаагүй 

(4) Болзошгүй нөлөөллийн ач холбогдол:  Их хэмжээний сөрөг; Дунд зэрэг сөрөг; Бага хэмжээний сөрөг; Нөлөөгүй; Эерэг 
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай 
 

 
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр 
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав. 
 
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн 
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын 
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой 
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина 
уу. 
 
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй 
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ, 
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг 
хариуцахгүй болно.  
 
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө 
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
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