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1 ТАНИЛЦУУЛГА 

1.1 Баримт бичгийн дугаар 

Энэхүү баримт бичиг нь Оюу Толгой  (OT) төслийн Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө юм. Энэ удирдлагын төлөвлөгөөний баримтын дугаар нь  RD-10-PLN-0003 болно. 

1.2 Зорилго 

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөний зорилго нь:  

 Удирдлагын төлөвлөгөөний хамрах хүрээг тогтоох, холбогдох удирдлагын уялдаа 
холбоог тогтоох; 

 Үүрэг, хариуцлагуудыг тодорхойлох; 

 Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд тохирох төслийн зохих стандартуудыг тогтоох ; 

 Энэ удирдлагын төлөвлөгөөнд тохирох төслийн үүрэг, амлалтууд, үйл ажиллагааны 
журмууд, удирдамжуудыг тогтоох; 

 Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт зэргийг багтаасан хяналт шинжилгээ, тайлагналтын 
журмуудыг тодорхойлох; 

 Тодорхойлсон сургалтын шаардлагууд; 

 Нэмэлт бичиг баримт, мэдээллийн лавлагаа бий болгоход оршино. 

1.3 Хэрэглээ  

Энэ удирдлагын төлөвлөгөөнд тодорхойлсон  шаардлагуудыг ОТ-н бүхий л үйл ажиллагаанд 
болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд ч авч хэрэгжүүлнэ. (зохих байдлаар болон энэ төлөвлөгөөнд 
тодорхойлсоноор) 

Уг  удирдлагын төлөвлөгөөг Оюу Толгой компанийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны 
хэлтсийн Ерөнхий менежер бүрэн хариуцах ба энэ удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
БХНХ хэлтэс бүрэн хариуцна.  Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг төсөлд гарсан өөрчлөлтийн 
дагуу тухай бүр шинэчилж болно. 

1.4 Эхлэх хугацаа 

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөө 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжинэ.   

1.5 Эрх мэдэл ба удирдлага  

Оюу Толгойн Гүйцэтгэх зөвлөл энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг 2013 оны 09-р сарын 01-ний 
өдөр батлав.    

Удирдлагын төлөвлөгөөг жил тутам дүгнэж нягтлана.  

Оюу Толгойн БХНХ- ийн ерөнхий менежер энэ удирдлагын төлөвлөгөөг хариуцан явуулна.  
Энэхүү төлөвлөгөөнд өөрчлөлт хийх хүсэлтийг тухайн албан тушаалтанд гаргах ба уг саналыг 
зохих хяналт, зөвшөөрлийн дагуу шийдвэрлэнэ.   
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2 ХАМРАХ ХҮРЭЭ  

2.1 Удирдлагын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ  

Уг  удирдлагын төлөвлөгөө нь ОТ-н үйл ажиллагаанд болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн үйл 
ажиллагаанд мөрдөгдөх болно.  

Оролцогч талуудтай, хамтран ажиллах төлөвлөгөөг (ОТХАТ) ОТ төслийн бүтээн байгуулалт,  , 
үйл ажиллагаа, уурхайн хаалтын үе шатуудын явцад орон нутаг, бусад гол оролцогч 
талуудын идэвхтэй оролцоог хангах зорилгоор боловсруулсан. ОТХАТ нь 2002 онд хайгуулын 
ажил эхэлсэнээс хойш явуулж ирсэн хамтын үйл ажиллагаанууд дээр үндэслэгдэн бий болсон.  
Тэр үеээс хойш орон нутгийн сонирхлын бүлгүүд, орон нутагт  тулгуурласан байгууллагууд 
(НИТБ-ууд), орон нутгийн болон бүсийн төр захиргааны байгууллагууд, төрийн бус 
байгууллагууд (ТББ-ууд) гэх мэт бусад ашиг сонирхлын бүлгүүдийн хамтаар орон нутагтай  
(нөлөөлөлд өртсөн талууд) ойр ойрхон яриа, хэлэлцүүлэг өрнүүлсээр ирсэн. Барилгын шатны 
ажил дуусч төслийн үйл ажиллагаа ашиглалтын шатанд шилжиж буйтай холбогдуулан 
хэлэлцүүлгүүдийг тасралтгүй явуулах эрмэлзэлтэй байна.     

Хэтийн зорилго ба зорилтууд  

ОТ орон нутаг, талуудыг хүндэтгэн харьцаж, тогтвортой харилцаа бий болгон Өмнөговь аймаг 
дахь уурхайн нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн нийгмийн сайн сайхан, эдийн засгийн хөгжилд 
бодитоор хувь нэмэрээ оруулан оролцоно.    

Орон нутгийн иргэд  болон талуудын оролцооны үйл ажиллагааны  зорилтууд нь:   

 Итгэл, нээлттэй байдал, нэгдмэл сонирхлыг хангах замаар орон нутаг, засгийн газар, 
төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай тогтвортой, урт  удаан 
үргэлжлэх харилцаа бий болгох; 

 ОТ төслийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн бүсэд үзүүлэх ашигтай нөлөөллийг дээд 
зэргээр нэмэгдүүлэх; ба  

 Боломж, эх үүсвэрийг бий болгохын тулд орон нутгийн иргэдтэй идэвхтэй хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх. 

Илүү дэлгэрэнгүй болговол, энэхүү Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөний  зорилтууд нь:   

 Талуудыг идэвхтэй татан оролцуулах талаар авч хэрэгжүүлэх зохих стандартуудын 
хүрээг тодорхойлох  ; 

 Талууд, тэдгээрийн сонирхол буюу санаа зовоосон асуудлыг тогтоох;  

 Талуудын оролцоог хангах хэлэлцүүлгийн аргууд, шаардлагуудыг тодорхойлох; 

 Талуудын оролцоог цаашид хангахын тулд тусгайлан зориулсан ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах; 

 Орон нутгийн иргэдэд зориулан маргаан шийдвэрлэж, гомдол, барагдуулах журам 
боловсруулах; 

 Үүрэг хариуцлагуудыг тодорхойлох; 

 Хяналт шинжилгээ, тайлагналтын журмыг тодорхойлох; ба 

 Сургалтад тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлох.  
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2.2 Бусад удирдлагын төлөвлөгөөтэй давхцах байдал  

Энэ удирдлагын төлөвлөгөө нь Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөний  (БОНМТ) 
ерөнхий бүтцэд тайлбарласанчлан  Оюу Толгой төсөлд зориулан боловсруулсан Ашиглалтын 
шатны удирдлагын багц төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм.    

ОТ-н гүйцэтгэж буй орон нутгийн иргэд, талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааг хамтын 
үүрэг, хариуцлагаар хангаж байгаа учир энэ удирдлагын төлөвлөгөө нь бараг бусад бүх 
удирдлагын төлөвлөгөөтэй давхцах болон харилцан холбоотой хэрэгжинэ.  

3 ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА   

3.1 Удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гол хариуцагчид, тэдгээрийн үүрэг  

Ерөнхий  

Энэ төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлтэнд хүлээх хариуцлагыг ОТ-н БХНХ-ийн ерөнхий 
менежерхариуцана. . Уг төлөвлөгөөтэй холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг нийт хэлтсүүдэд 
хуваарилан өгсөн байна.   

 Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцаа;  

 Хэвлэл мэдээлэл, орон нутгийн харилцаа;  

 Гадаад харилцаа   

Эдгээр гурван хэлтсийн тус тусын үүрэг хариуцлагуудыг дараах байдлаар үзүүлэв.   

Хүснэгт 1: Хэлэлцүүлэг ба талуудын оролцоо – Үүрэг хариуцлагууд 

Хариуцагч Гүйцэтгэх үүрэг 

Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн харилцаа 
(БХНХ) 

 Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааийн хэлтэс  нь орон нутгийн 
болон бүсийн орон нутгийн талуудын оролцоог хангах үүрэгтэй. 

 Орон нутгийн харилцааны менежер нь энэ төлөвлөгөөтэй 
холбоотой бүх орон нутгийн талуудын оролцооны асуудлыг 
хариуцан ажиллах ба Орон нутгийн харилцааны менежерт 
шууд тайлагнаж, орон нутгийн харилцааны хэлтсийн дарга 
орон нутгийн талуудын оролцооны өдөр тутмын үйл 
ажиллагаануудыг хариуцаж ажиллана.    

 Уг баг нь Улаанбаатар хот, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, 
Даланзадгад сумуудад байрлах салбар тус бүрт байна.   

Хэвлэл мэдээлэл, орон 
нутгийн харилцаа 

 Хэвлэл мэдээлэл, орон нутгийн харилцааны хэлтэс нь орон 
нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллагын орон нутгийн 
харилцаатай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хариуцна.     

 Хэвлэл, мэдээлэл, орон нутгийн харилцаа хариуцсан хэлтэс нь 
талуудын оролцооны бүхий л асуудлаар БХНГ, Гадаад 
харилцааны хэлтсүүдтэй нягт хамтран ажиллана.   

Гадаад харилцаа   

 

 Гадаад харилцааны хэлтэс нь ялангауяа Монгол улсын засгийн 
газар, төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүс гэх мэтчилэн 
илүү өргөн хүрээний талуудын оролцооны асуудлыг хариуцна.  

 Гадаад харилцаа нь ОТ-н нийт талуудын оролцооны үйл 
ажиллагааг хариуцан ажиллана.   

 Гадаад харилцааны хэлтэс нь мөн зөвшөөрлүүдийн 
шаардалгууд зэрэг оролцооны үйл ажиллагааг хариуцна.    

Бусад холбогдох хэлтсүүд 
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ЭМААБО, Хүний нөөц, Худалдан авалт гэх мэт иргэд, засгийн газартай тогтмол харилцах гол 
хэлтсүүд эдгээр хэлтсүүдтэй зөвлөлдөж ажиллана.   

ОТ Орон нутаг, талуудын оролцооны хяналтын системийг (ОНТОХС) бий болгон орон нутгийн 
харилцааг зохицуулахын тулд гадны байгууллагуудтай харилцаанд орж байдаг бүх хэлтэсд  
мөрдүүлнэ.    

3.2 Гол уялдаа холбоо 

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөний (ж нь: энэ удирдлагын төлөвлөгөөний заалтуудыг 
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй) хэрэгжилтэнд үүрэг, хариуцлага хүлээн оролцож байгаа гол хэлтсүүдийг 
дээр харуулсан Хүснэгт 1 – ээр тодорхойлов.   

4 ТӨСЛИЙН СТАНДАРТУУД 

Зохих стандартуудыг төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд мөрдөх ёстой ( “Төслийн стандартууд”).  
Төслийн стандартууд нь дараах байдалтай байна. Үүнд:  
 

 Монгол улсын холбогдох хууль болон үндэсний стандартууд; 

 Монгол улсын эрх бүхий байгууллагуудын үүрэг даалгавар ба шаардлагууд; 

 Зээлдүүлэгчийн холбогдох стандартууд болон удирдамжууд; 

 Рио тинтогийн стандартууд; ба 

 ОТ-н мөрдөхөөр үүрэг амлалт авсан салбарын бусад удирдамжууд  

4.1 Монгол улсын холбогдох хууль болон үндэсний стандартууд  

Байгаль орчны хамгаалал, нийгмийн шаардалгуудыг зохицуулж байдаг Монгол улсын эрхзүйн 
ерөнхий бүтэц нь  хэд хэдэн хууль, журмууд дээр сууриласан байдаг.  Ашигт малтмалын 
тухай хууль (2006 он, 2012 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан), Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай Монгол улсын хууль (2012 он), Бүсийн хөгжлийн удирдлагын тухай 
хууль  (2003 он, 2006 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) нь иргэдийг бүтээн байгуулалтын 
төслүүдийн тухай мэдээлэлтэй байх эрх, байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох эрхээр 
хангаж байдаг.   

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (2012 он) 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 2012 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 
хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэсэн Монгол улсын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хувилбар 
нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний асуудлыг хөндсөн бөгөөд уг хуулиар лиценз 
эзэмшигч нь байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр, байгаль хамгааллын төлөвлөгөөг 
агуулсан байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөөтэй байхыг шаардсан. БОНБҮ-ний үйл явцад 
орон нутгийн иргэдийн оролцоог сайтар хангах талаар уг хуулиар нарийвчлан заасан. Уг 
хуулийн зүйл 5.4-т  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний бэлтгэл, гүйцэтгэлд тухайн 
орон нутгийн иргэдийн  санал, бодлыг  тусгахыг шаардсан. Гэсэн хэдий ч БОНБҮ-нд хэрхэн 
орон нутгийн  санал, бодлыг төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах талаар нарийн тодорхой 
заагаагүй байдаг.    

Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 он) 

Энэхүү хуулийн хүрээнд ашигт малтмалын хайгуулын лицензтэй хуулийн этгээд нь Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны хамгаалалтын төлөвлөгөөг бэлдсэн байх 
ёстой.  Байгаль орчны үнэлгээ, байга 

ль орчны хамгааллын төлөвлөгөө батлагдмагц хуулбарыг аймаг, сум, дүүрэг, ашигт малтмалын 
орд газар байрлаж буй захиргааны нэгжийн хяналтын байгууллагад гардуулна.   Иргэд лиценз 
эзэмшигчийн уурхайн үйлдвэрлэл, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд “орон 
нутгийн хяналт шинжилгээний төлөөлөл”- өө байгуулан оролцож болно.  Уурхайн дэд бүтцийн 
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байрилгын ажил, байгаль орчин хамгаалал, уурхайн олборлолтын талаарх орон нутгийн 
хэлэлцүүлгийг олон нийтийн  дунд явуулж болно.      

Бүсийн хөгжлийн удирдлагын тухай Монгол улсын хууль (2003 он, 2006 онд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан) 

Бүсийн хөгжил, эдийн засгийн талаарх засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Бүсийн 
зөвлөл байгуулагдсан. Аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, ТББ-ууд 
энэхүү зөвлөлийн гишүүнээр орж болно. Түүнчлэн бүсийн хөгжилд чухал нөлөөтэй хуулийн 
этгээд, байгууллагууд мөн зөвлөлийн гишүүнээр орж болно.         

4.2 БОНБНҮ-ний шаардлагууд  

ОТ-н гаргасан, засгийн газрын зөвшөөрсөн БОНБНҮ-үүдийн алинд ч  Оролцогч талуудтай 
харилцах, хамтран ажиллахтай холбоотой тодорхой шаардлагууд тусгагдаагүй.   

4.3 Монгол улсын эрх бүхий төрийн байгууллагын үүрэг даалгавар болон 
шаардлагууд  

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ  

Монгол улсын засгийн газар 2009 оны аравдугаар сард Айвенхоу Майнз, ОТ, Рио тинто НХК 
компаниудтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ) үзэглэсэн.   Энэхүү ХөОГ нь гарын үсэг зурсан 
талуудыг бие биенийх нь өмнө хууль ёсны үүрэг хариуцлагуудыг хүлээлгэж байгаа юм.  Олон 
нийттэй хэлэлцүүлэг хийх, төслийн баримт бичгийг орон  нутагт танилцуулах, бүсийн болон 
засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудтай харилцах зэрэг төслийн оролцогч талуудын 
оролцоотой холбоотой тусгай шаардалгуудыг ХөОГ-нд тусгасан байна.   

Уг  Хөрөнгө оруулалтын гэрээний эх хувьтай бүрэн эхээр нь ОТ компаний цахим хуудас  
(www.ot.mn) дээрээс олж танилцаж болно.  Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллахтай 
холбоотой гол заалтуудыг доор Хүснэгт 2 –т харуулсан болно.    

Хүснэгт  2: Хөрөнгө оруулалтын гэрээний шаардлагууд: Хэлэлцүүлэг  ба татан 
оролцуулах үйл ажиллагаа  

Зүйл Шаардлагууд 

4.5 Өмнөговийн орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс хэрэгжүүлж байгаа нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж Оюу Толгой 
төслийн тогтвортой үр ашгийг Монголын ард түмэнд, түүний дотор 
Өмнөговь аймгийн иргэдэд хүртээхийн төлөө түншлэлийг бий болгож, хөгжүүлнэ. 

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

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

4.8.  Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, холбогдох 
бусад баримт бичигт Оюу Толгой төслийн шууд болон шууд бус 
нөлөөлөлд өртсөн гэсэн дүгнэлтэд хамрагдсан Өмнөговь аймгийн 
иргэдэд хөрөнгө оруулагч тэргүүн ээлжинд анхаарал хандуулан ажиллах 
ба энэ зорилгоор Өмнөговь аймгийн орон нутаг, оролцогч талуудтай 
тогтмол хамтран ажиллаж, дэмжлэг үзүүлнэ.  

http://www.ot.mn/
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Зүйл Шаардлагууд 

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

4.10.  Хөрөнгө оруулагч нь нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай зөвлөлдөж,уурхайн  
лицензит талбайд оршин суугаа, Оюу Толгой төслийн шууд нөлөөлөлд өртсөн 
малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд зохих нөхөн төлбөр төлнө. 

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

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

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

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

 

Аархусын конвенц   

“Аархусын конвенц” нь мөрдөгдөж эхлээд 10 жил болж байгаа НҮБ-ын ЕХ-ны Эдийн засгийн 
хорооноос санаачлан гаргасан, байгаль орчны асуудал дээр шударга ёс, шийдвэр гаргалтад 
орон нутгийн оролцоо, мэдээлэл авах эрхийн тухай гэрээ юм. Тус гэрээний талуудын 2011 оны 
6 дугаар сарын 5-ны өдөр болсон уулзалтаар НҮБ-ын Эдийн засгийн хорооны хамрах бүсээс 
гадуурх улс орнуудын оролцоог нээлттэй болгох шийдвэр гаргасан бөгөөд тэдгээрийн оролцоог 
хангахын тулд журмаа өөрчилсөн – ингэсэнээр энэхүү олон улсын байгаль орчны эрхийн олон 
талт гэрээгээр заасан чухал, онцгой хамгаалалтууд дэлхий даяар хэрэгжих боломжтой болсон .   

Монгол улсын засгийн газар 2011 оны 7  дугаар сард болсон талуудын уулзалтын үеэр НҮБ-ын 
Эдийн засгийн хороонд уг гэрээнд нэгдэн орох сонирхолоо илэрхийлэн захидал илгээсэн.  
Үүгээр Монгол улс нь уг гэрээнд нэгдэн орсон анхны НҮБ-ын Эдийн засгийн хорооны бус улс 
болох гэж байна. Монгол улс аль хэдийн Аархусын гэрээний шаардлагуудыг хангасан байгаа ч 
уг захидлыг  явуулсан нь Монгол улсын байгаль орчин, хүний эрхийн хамгаалалтын талаарх 
шийдвэр гаргалтад орон нутгийн оролцоог хангаж байх сонирхолоо илэрхийлсэн чухал үүрэг 
амлалт болж байгаа юм.  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг : www.unece.org/env/pp/introduction.html. 
хаягаар орж үзнэ үү.  

Аархусын гэрээ нь Оюу Толгой төсөлд шууд хэрэгжүүлэхгүй ч засгийн газрын байр суурийг 
илэрхийлсэн агуулга, шаардлагыг тусгасан байдаг.    

http://www.unece.org/env/pp/introduction.html
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4.4 Олон улсын холбогдох стандартууд ба удирдамжууд   

Оюу Толгой нь Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) болон Европын сэргээн босголт, 
хөрөнгө оруулалтын банкны (ЕСБХБ) батлан гаргасан олон улсын стандарт, удирдамжуудыг 
авч хэрэгжүүлнэ.   

Олон улсын санхүүгийн корпорацийн гүйцэтгэлийн стандартууд  

Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК)  
Гүйцэтгэлийн стандартууд (2006 он) нь Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл 
ажиллагааны (Гүйцэтгэлийн стандарт #1)

1
 талаар дараах зөвлөмжүүдийг гаргасан байна. Үүнд:    

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

 “тэдгээрт нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагааны талаарх асуудал дээр нөлөөлөлд 
өртсөн орон нутгийн иргэдийн оролцоо зохих ёсоор хангагдаж байгааг 
баталгаажуулах”; 

 “…захиалагч нь сул тал, эмзэг байдлаасаа шалтгаалаад төслийн нөлөөлөлд өөр өөр 
байдлаар буюу харилцан адилгүй байдлаар өртсөн хувь хүмүүс болон бүлгүүдийг олж 
тогтоох ….”; 

 “орон нутгийн иргэдийн оролцоо нь захиалагчийн зүгээс мэдээллийг ил тод болгох 
үйл ажиллагааг хамруулсан тасралтгүй үйл явц юм.”; 

 “орон нутаг иргэд төслийн эрсдэл буюу сөрөг нөлөөлөлд өртөх тохиолдолд 
Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл явцад тэдэнтэй хэлэлцүүлэг 
хийнэ. ”;  

 “орон нутгийн иргэдийн оролцооны зорилго нь эдгээр орон нутгийн иргэдтэй урт 
хугацааны турш үр дүнтэй харилцаа бий болгож түүнийгээ хадгалахад оршино.”; 

 “орон нутгийн иргэдийн оролцооны шинж, давтамж нь тухайн орон нутгийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд  үзүүлж буй төслийн эрсдэл, сөрөг нөлөөллийн байдлыг 
илэрхийлдэг.”; ба  

 “орон нутгийн иргэдийн оролцоо нь гаднаас нөлөөлөх оролдлого, хөндлөнгийн 
оролцоо, албадлага, сүрдүүлгэ зэргээс ангид байж, цаг хугацаандаа хэрэгжиж, 
тохиромжтой, ойлгомжтой мэдээлэлтэй байна”. 

ОТ нь ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт 1 – ийн шаардлагуудыг хангах үүрэг хүлээсэн.   

Татан оролцуулах үйл ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой ОУСК-ийн удирдамжийн баримт 
бичиг нь "Оролцогч талуудтай, хамтран ажиллах үйл ажиллагаа: Өргөжин хөгжиж буй зах 
зээлд үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа компаниудад зориулсан тэргүүлэх туршлагын гарын 
авлага" (2007 он) бөгөөд энд дараах хүчин зүйлсийг багтаасан болно. Үүнд:  

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

 Ашиглагдаж байгаа төслийн зураг төсөлд зөвлөгчийн санал, дүгнэлтийг тусгах зэрэг 
төслийн хэрэгжих хугацааны үе шат бүр дээрх талуудын оролцооны шаардлагуудыг 
тодорхойлох ; 

                                                      

1
 Олон улсын санхүүгийн корпорац. Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн 

стандартууд; Гүйцэтгэлийн стандартууд #1. 2006 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр. хуудас 7-10. 
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 Талууд тус бүрийн өвөрмөц хэрэгцээг хангасан, ашиглахад энгийн ач холбогдолтой 
мэдээллээр хэрхэн хангах тухай удирдамж бэлтгэх;  

 Хэлэцүүлэг, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны өмнө мэдээллээр хангасан байхыг 
зөвлөх;   

 Хоёр талт харилцан яриаг дэмжих ба яагаад оролцооны үйл явц сүрдүүлэг, 
албадлагаас ангид байх ёстойг тайлбарлах;  

 Төрөл бүрийн сонирхлын бүлгүүдийг татан оролцуулж, эмзэг, нийгмээс тусгаарлагдсан 
хүмүүсийн оролцоог хангах тал дээр зөвлөмжүүд өгөх.   

Нийгэм, байгаль орчны үнэлгээний үйл явц болон энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөнд авч 
хэлэлцсэн мэдээллийг ил тод байлгах бодлогын тал дээр мөн тэргүүлэх туршлагын зөвлөмжүүд 
(ТТЗ) байна. ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартуудын салшгүй хэсэг болсон, холбогдох 
удирдамжийн баримт бичиг нь амин чухал ач холбогдол бүхий, талуудтай, ялангуяа төслийн 
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдтэй хийх тогтвортой, нарийн төлөвлөсөн 
хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр юм. ” 

ЕСБХБ – ны Гүйцэтгэлийн шаардлагууд 

Мэдээллийн ил тод байдал, Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа нь Европын 
сэргээн босголт хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) байгаль орчин, нийгмийн бодлогын (2008 он) гол 
үзэл санаа юм. Үүнд:  

 "ЕСБХБ нь Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг ажил хэрэг, 
нийгмийн хариуцлагын тэргүүлэх туршлагын гол цөм бөгөөд төслийн чанарыг 
дээшлүүлэх нэг арга гэж үзнэ. Ялангуяа, үр дүнтэй орон нутгийн оролцоо нь төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд үзүүлж буй нөлөөлөл, эрсдлийг амжилттай 
зохицуулах, орон нутагт ашиг тус хүртэх байдлыг сайжруулахад гол үүрэг 
гүйцэтгэнэ гэж үзнэ.)" 

Ялангуяа, талуудтай соёл заншилд нь тохирсон, ач холбогдол бүхий аргаар хэлэлцэх, төслөөс 
үүдсэн нөлөөлөл, асуудлын талаар хангалттай мэдээлэл өгөх, төслийн нөлөөлөлд бүрэн өртсөн 
талуудыг тодорхойлох тал дээр захиалагчид тавих ЕСБХБ-ны шаардлагуудыг Гүйцэтгэлийн 
шалгуур  10: Мэдээллийн ил тод байдал ба Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах 
үйл ажиллагааны баримт бичиг тодорхойлсон байдаг.  ГШ10 -т дараах байдлаар заасан байна. 
Үүнд: 

 ЕСБХБ-ны захирлуудын зөвлөлд илгээх үйл ажиллагааны зөвшөөрөл хүсэх баримт 
бичигт захиалагчийн Оролцогч талуудтай, хамтран ажиллах хөтөлбөр, 
захиалагчийн үйл ажиллагааны арга барилын талаарх тайлбар, санал бодол буюу 
талуудын илрүүлсэн төслийн болзошгүй нөлөөллүүд, ГШ10-ын дагуу тэдгээр 
асуудлыг захиалагч хэрхэн шийдвэрлэж байгаа буюу ирээдүйд шийдвэрлэгдэх гэж 
байгаа тухай тусгасан байна.      

 Тус банкны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нийт эрсдэл, үр ашгийн үнэлгээний нэг хэсэг 
болгон, Захирлуудын зөвлөл нь талуудын гаргасан санал, санаа зовнисон асуудлыг 
шийдвэр гаргах үйл явцын хэмжээнд авч үзнэ.     

ОТ нь дээр дурдсанчлан (нэрлэвэл, Гүйцэтгэлийн стандарт 1, Гүйцэтгэлийн шаардлага 10) 
ОУСК, ЕСБХБ-ны зохих шаардлагуудад заасан, аж үйлдвэрийн салбарын олон улсын тэргүүлэх 
туршлага, хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын стандартуудыг авч хэрэгжүүлж байна.   

4.5 Оюу Толгой, Рио тинтогийн холбогдох стандартууд  

Рио тинто нь дэлгэрэнгүй Орон нутаг ба нийгмийн харилцааны гүйцэтгэлийн удирдлагын 
ерөнхий бүтцийг Рио тинтогийн удирдан явуулж буй үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгох ОТ  
төсөлд авч хэрэгжүүлж байна. Рио тинтогийн орон нутгийн харилцааны бодлогод  Рио 
тинтогийн бүх салбар компаниуд нь өөрийн хөршүүдтэйгээ “харилцан хүндэтгэл, үр дүнтэй 
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түншлэл, урт удаан хугацааны итгэлцэлд үндэслэсэн тогтвортой харилцаа” бий болгоно. Орон 
нутгийн харилцааны сайн менежмент нь бидний үйл ажиллагааны удирдлагын нэгэн адил чухал 
ач холбогдолтой юм.“ гэж заасан байна. Рио тинтогийн орон нутгийн харилцааны стандарт 
“хамтын үүрэг бүхий шударга байдалд тулгуурласан харилцан хүлээн зөвшөөрсөн хэлэлцүүлэг, 
оролцооны журмыг баримтлана. Эдгээр журмууд нь дараах хүчин зүйлсийг баталгаажуулах 
замаар ил тод, оролцоог хангасан, соёлыг хүндэтгэсэн, орон нутагт  хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц 
байна.” гэсэн шаардлагыг тавьдаг.  Үүнд:  

 явагдах гэж буй бизнесийн үйл ажиллагаа, түүний болзошгүй нөлөөний талаар 
найдвартай хөндлөнгийн зөвлөмж авах бололцоо зэргийг харгалзан,  нөлөөлөлд 
өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдийг  аль болох бодитой арга замаар бүрэн 
мэдээллээр үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө хангах;  

 орон нутгийн тавьсан асуудал, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий асуудал, түүнчлэн 
бизнесийн үйл ажиллагааны хэрэгцээ зэргийг хамарсан хоёр талт хэлэлцүүлэг 
явуулах; 

  хэлэлцүүлгийг орон нутгийн иргэдэд  ойлгомтжой хэл болон хэлбэрээр явуулах; 

 нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэд нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээнд аль болох боломжоороо идэвхтэй оролцох;  

 гүйцэтгэж дууссан зөвшилцөл болон үйлдлийн огноо бүхий бүртгэл, төсөл болон 
орон нутгийн иргэдийн аль алины үзэл бодол хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай болон орон 
нутгийн иргэд оролцсон  албан болон албан бус бүх уулзалтуудын тэмдэглэлийг 
хөтлөх; ба  

 хүйсийн байдал, шаардлагатай бол оролцоо нь хязгаарлагдсан болон нийгмээс 
тугаарлагдсан бүлгүүдийг татан оролцуулах тусгай арга хэмжээ зэргийг 
оролцуулан орон нутгийн харилцааны журам, урьдчилсан гэрээ зэргийг хэлэлцүүлэг, 
орон нутгийн шийдвэр гаргах явцад ашиглах” 

Рио тинтогийн Орон нутгийн харилцааны стандарт нь ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд,  
БОЭМАА-ны удирдамжууд, ЕСБХБ-ны байгаль орчин, нийгмийн бодлого зэрэгтэй нягт 
уялдаатай.    

4.6 Төслийн холбогдох стандартуудын тойм  

Оюу Толгой үндэсний стандартууд, зээлдүүлэгчийн зохих стандартууд, Рио тинтогийн 
стандартууд зэрэг төслийн стандартуудын төлөөлж чадахуйц хамгийн хатуу чанд 
стандартуудыг мөрдөнө.     

5 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХЭЛБЭР  

5.1 ОТ төслийн ерөнхий нөхцөл байдал 

Төслийн нөлөөллийн бүс   

Төслийн ‘нөлөөллийн бүс’-т төслийн шууд нөлөөллийн бүс (ж нь: дэд бүтэц, байгууламжууд, 
уурхайн талбай, түр онгоцны буудал, байнгын онгоцны буудал, Гүний хоолойн усан хангамжийн 
сан, хил хүртлэх зам, цахилгаан дамжуулах шугам, тэдгээрийн ойр орчим гэх мэт хамаарал 
бүхий газрууд), түүнчлэн төслийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, бараа, үйлчилгээний хангамж, 
нийгэм болон орон  нутгийг дэмжих төслүүдийн хэрэгжүүлэлт, дэд бүтцийн сайжруулалт, орон 
нутгийн олон  нийтийн  байгууламж, холбогдох үйлчилгээнүүд  (ж нь: хаягдал боловсруулах 
байгууламжууд, усны хангамж) зэргээс нөлөөлөл үүссэн төслийн шууд бус нөлөөллийн бүс 
зэрэг багтана.      

ОТ-н газарзүйн байршил, орон нутаг дахь байрлалаас шалтгаалан төслийн нөлөөллийн бүсийг 
дараах байдлаар тогтоосон болно. Үүнд:    
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Шууд нөлөөллийн бүс: 

 Ханбогд сумын газар нутаг; 

o Ханбогд сумын төв; 

o Уурхайн лицензит талбай;  

o Гүний хоолой уст давхарга ба усан хангамжийн шугам хоолой; 

o Түр онгоцны буудал;  

o Байнгын онгоцны буудал; 

o ОТ-гоос Гашуун сухайт хүртлэх зам, дэд бүтэц/цахилгаан дамжуулах шугамын 
зурвас. 

Шууд бус нөлөөллийн бүс:  

 Манлай; 

 Баян-овоо; 

 Даланзадгад
2
 

Төслийн шууд бус нөлөөллийн бүс нь орон нутгийн болон бүсийн хязгаараас, ялангуяа 
Өмнөговь аймаг руу чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг дагасан шууд бус хөдөлмөр 
эрхлэлт, бизнесийн боломжийн талаас авч үзвэл, цаашид давах магадлалтай байна. Энэ 
шалтгааны улмаас зарим зохих хэлэлцүүлгийн арга хэмжээнд Цогтцэций гэх мэт бусад сумууд 
хамрагдсан.       

Зураг  1: Төслийн нөлөөллийн бүс 

                                                      

2
 Даланзадгад нь сум  (төв) бөгөөд Өмнөговь аймгийн төв юм.  
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-т төслийн нөлөөллийн бүсийн гол онцлогуудыг дараах хүчин зүйлсийг хамруулан харуулсан 
байна. Үүнд:   

 OT төслийн талбай; 

 сумын хил; 

 Ханбогд сумын төв; 

 ОТ-гоос Гашуун сухайт хүртлэх зам, дэд бүтэц/цахилгаан дамжуулах шугам; 

 Гүний хоолойн ус татаж гаргах усны цооногын талбай ба усан хангамжийн шугам 
хоолой;  

 Хятад улстай залгаа хилийн зурвас (Өвөр Монголын өөртөө засах улс). 
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Зураг  1: Төслийн нөлөөллийн бүс 
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5.2 Төслийн нийгмийн нөхцөл байдал 

Тойм 

ОТ төсөл нь Монгол улсын засаг захиргааны бүсчлэлийн нэгж болох Өмнөговь аймгийн нутаг 
дэвсгэрт оршдог.  Өмнөговь нь 165,380 хавтгай дөрвөлжин километр (км

2
-д 0,3 хүн ногдох)   

газарт 50,000 хүн ам аж төрдөг Монгол улсын хамгийн хүн ам сийрэг аймаг юм.  ОТ-н уурхай 
аймгийн төв Даланзадгадаас зүүн урд зүгт 220 километрт оршино.   

Төслийн талбайгаас Хятадын хил хүртэлх зам/дэд бүтцийн зурвас зэрэг ОТ төслийн бүх 
байгууламжууд Ханбогд сумын

3 
 нутаг дэвсгэр дээр байрлана.  Ханбогд сумын төв нь төслийн 

талбайгаас баруун хойд зүгт 42 километрт байрладаг төслийн талбайд хамгийн ойр засаг 
захиргааны нэгж бөгөөд шороон замаар холбогдно. Ханбогд сум  нь 2010 оны байдлаар 2,067 
малчин, 1,455 сумын төвийн оршин суугчдаас тус тус бүрдэх 3,522 хүн амтай байсан.

4
 Хүн амын 

энэ тоо нь 2012 онд ойролцоогоор 4,125 болж өссөн нь сумын статистикийн газрын тооллогоор 
харагдаж байна.     

Ханбогд сум   цөөхөн, тархан суурьшсан хүн амтайгаараа онцлог. Ханбогд суманд 
харьяалагдах газар нутаг нь нийтдээ 1,496,000 га

5
. Ханбогд сум  нь Жавхлант, Баян, Гавилууд, 

Номгон гэсэн 4 багтай.  Баг тус бүрийн газар нутгийн хэмжээ ойролцоогоор дараах байдалтай 
байна. Үүнд:    

 Гавилууд – 198,730 га;  

 Баян – 284,001 га;  

 Жавхлант – 530,383 га; ба  

 Номгон – 482,729 га;     

ОТ-н уурхайн лицензит талбай, дэд бүтцийн зурвасын ихэнх хэсэг (ОТ-оос Гашуун сухайт хүрэх 
замын болон цахилгаан дамжуулах шугам), онгоцны буудлын талбайн хэсэг нь Жавхлант 
багийн  нутагт багтана. Онгоцны буудлуудын эзлэх талбай (орон нутгийн түр, барихаар 
төлөвлөж буй байнгын онгоцны буудлууд)  Гавилууд багийн нутаг дэвсгэр лүү тэлж байгаа бол 
Хятадын хилийн орчимд дэд бүтцийн шугам Номгон багийн нутаг дэвсгэр лүү нэвтрэн орно. 
Төслийн усан хангамжийг Баян багийн  нутаг дахь Гүний хоолойн усан сангаас татна.   

Сумын хүн амын талаас илүү хувь нь хөдөөний малчид буюу тэмээ, адуу, ямаа болон бусад 
малыг өвөлжөө, зуслангийн бэлчээрийн талбай хооронд улирлын чанартайгаар нүүдэллэн 
малладаг өрх айлууд байна.   

Төслийн нөлөөллийн бүсийн нийгэм – эдийн засгийн тодорхойлолт  

Төслийн нөлөөллийн бүсийн нийгэм – эдийн засгийн нөхцөл байдлын гол онцлогуудыг дараах 
маягаар харуулав. Үүнд:   

 Уур амьсгал, байгаль орчны нөхцөл байдал: Ханбогд сум болон Өмнөговийн бүс нь эрс 
тэс уур амьсгалтай. Агаарын хэм -30 градусын хүйтнээс +40 градусын халууны хооронд 

                                                      

3
 Сумууд нь аймгийн доторх хамгийн том засаг захиргааны нэгж ба баг нь сумын доторх хамгийн том засаг 

захиргааны нэгж юм.    

4
 Сумын статистикийн ажилтан, Ханбогд сумын засаг даргын тамгын газраас  2011 онд ОТ танилцуулсан 

болно.   

5
 Ханбогд сумын засаг даргын тамгын газраас  2011 онд ОТ танилцуулсан болно.   
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хэлбэлзэж, ихэвчлэн шороогоор шууран хүчтэй салхилж, зуд
6
  болдог. Төслийн талбай 

нь говийн хуурай бүст (говийн хамгийн хуурай бүсүүдийн нэг)  оршино.  Хур тунадасны 
дундаж хэмжээ жилд 80мм, борооны 90% нь зуны улиралд орж,  10% нь өвөл цас болж 
бууна.      

 Дэд бүтэц ба хөгжил: Өмнөговийн бүсийн болон орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил сул 
дорой. Аймгийн төв болох Даланзадгадыг эс тооцвол сумдад хатуу хучилттай зам 
цөөхөн. Сумуудын аль нь ч найдвартай цахилгаан, төвийн дулааны хангамж, амны усаа 
зөөвөрлөх сүлжээ (усаа ихэвчлэн гар худгаас авах боловч зарим нэг гүний худагтай), 
бохирын шугам, газрын харилцаа холбооны сүлжээ зэрэг байхгүй.   .   

 Хүн амзүй: Төслийн нөлөөллийн талбай дахь айлууд 3 – 4 гэр бүлийн гишүүнтэй. 
Өмнөговь аймгийн хүн амын дундаж наслалт 67 байгаа нь улсын дундаж болох 66.5-аас 
их байгаа юм.   Ханбогд сумын иргэдийн ихэнх нь хөдөө гэрт амьдардаг бөгөөд сумын 
төвд зарим нэг тоосгон байшинтай айлууд бий.    . 

 Боловсрол ба бичиг үсэгт тайлагдалт: Аймгийн  хүн амын боловсролын түвшин 
доогуур. Ерөнхийдөө, дунд сургууль төгссөн байдлаараа эмэгтэйчүүдийн боловсрол 
эрэгтэйчүүдийнхээс арай өндөр. Бичиг үсэгт тайлагдалт ерөнхийдөө өндөр (90%-аас 
дээш).  Хичээлийн улирлын хугацаанд олонх малчид хүүхдүүдээ суман  дээрх 
хамаатнуудындаа байлгадаг. 

 Эдийн засгийн арга хэрэгсэл, орлого: Ханбогд сумын болон аймгийн олон иргэн мал аж 
ахуйгаар амьжиргаагаа залгуулдаг (60% гаруй нь).  Ханбогд сумын иргэд ихэвчлэн 
ямаа, тэмээ, хонь малладаг бөгөөд ихэнх малчин өрхүүдийн орлогын эх үүсвэр нь ноос 
ноолуур юм. Бүс нутгийн дундаж орлого бага гэхдээ өрхүүдийн орлогын хэмжээ нь 
ихээхэн ялгаатай байна. Ханбогд сумын өрхийн сарын дундаж орлого 574,838 төгрөг 
($348 ам.доллар) буюу 523,406 төгрөг ($317 ам.доллар) болох аймгийн дунджаас 
дээгүүр байна.    

ОТ одоогоор зөвхөн Ханбогд суманд уурхайн төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Сум, аймгийн уурхайн 
салбар дахь хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар тодорхой тоо байхгүй ч Ухаа худаг (Цогтцэций), ОТ 
(Ханбогд) уурхайн төслүүд хэрэгжиж эхэлсэнээр уурхайд ажиллаж байгаа иргэдийн тоо 
нэмэгдэж байна. Зөвхөн ОТ-н уурхайд гэхэд 2011 оны байдлаар Ханбогд сумаас 630 хүн, 
Өмнөговь аймгийн бусад газар нутгаас 400 хүн ажилд орчихоод байна.     

ОТ нь 2013 онд хүн ам, нийгэм – эдийн засагт гарсан өөрчлөлт, хандлагуудыг тандан 
тодорхойлох Орон нутгийн суурь судалгааг шинэчлэн явуулна. Энэхүү суурь судалгаа нь 
цаашид боловсруулагдах хөтөлбөрүүдэд үндэс суурь болж өгнө.   

5.3 Орон нутгийн гол оролцогч талууд 

ОТ нь 2003 оноос эхлэн төслийн шууд болон шууд бус нөлөөлөлд өртсөн буюу төслийн 
үйлажиллагааг сонирхсон талуудтай зохион байгуулалттай болон хувь хүнтэй ганцаарчилсан 
ажлын харилцааны стратегийг бий болгох арга замыг идэвхтэй эрэлхийлсээр ирсэн билээ.     

ОТ оролцогч талуудын мэдээллийн санг бүрдүүлж, хөтөлж байгаа. Энэ мэдээллийн санг 
Оролцогч талуудтай, хамтран ажиллах үйл ажиллагааны "OASIS"

7
 модультай нэгтгэсэн. 

Иргэдийн уулзалтын тэмдэглэлд бүртгэгдсэн талуудтай хийсэн уулзалт, харилцааны 
тэмдэглэлийг  OASIS-т оруулах ба үүгээр талуудын оролцооны мэдээллийн санг тогтмол 
шинэчилнэ. Иргэдийн уулзалтын тэмдэглэлийн жишээ загварыг Оролцогч талуудтай, хамтран 

                                                      

6
 Зуд гэдэг нь энгийн зунаас хуурай зун болсноос бэлчээр өвс ургамалын гарц муудах, урт, цасархаг өвөл 

болсноос мал эрт бэлчээрлэх боломжгүй болсон зэрэг цаг уурын хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлсон 
тухайн орны нэршил юм.  Зудны улмаас малын тоо толгой ихээр хорогддог.   

7
 OASIS нь оролцооны менежментэд өргөнөөр хэрэглэгддэг хэрэгсэл болох  ‘Borealis тухайн улсын онцлогт 

тохируулан хийсэн хувилбар юм.   
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ажиллах төлөвлөгөөнд (ОТХТ) хавсралт А-ээр харуулсан байгаа.  Хэрвээ ОТ хүмүүстэй 
тодорхой сэдвээр хэлэлцүүлэг шаардлагатай бол түлхүүр үгээр хайж, үүсгэсэн талуудын нэрийг 
жагсаалтыг харах, хэлэлцүүлэгтээ ашиглах зэргээр хэрэглэж болно.   

Талуудын ангилал 

Рио тинто нь талууд болон орон нутгийг хоёр онцлог ялгаатай бүлэг болгон хуваасан. Орон 
нутаг  гэдэгт ерөнхийдөө компаний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд нийгэм – эдийн засаг, байгаль 
орчны хувьд ямар нэг байдлаар өртсөн газар нутагт оршиж буй болон түүний ойр орчмын 
оршин суугчдыг гэж ойлгоно. Талууд гэдэгт тодорхой шийдвэр дээр оролцох сонирхолтой буюу 
түүнд нөлөөлж чадах буюу тэрхүү шийдвэрийн нөлөөнд өртсөн хувь хүмүүс ,бүлэг хүмүүсийн 
төлөөллийг ойлгоно.  Талуудад төрийн бус байгууллагууд, засгийн газрын байгууллагууд, 
хувьцаа эзэмшигчид, ажилчид, мөн нөлөөлөлд өртөөгүй хүмүүс хамаарна.     

Оролцогч бүлгүүд  

ОТ-н үйл ажиллагааг сонирхож буй гол олон  нийт нь:   

 Уурхайн лицензит талбайн хашаа,  10 км- ийн хориотой бүсийн нөлөөллөөр биет 
нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн малчид; 

 Төслийн өнөөгийн буюу төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтын улмаас худгийн усанд хүрэх 
боломжгүй болсон, агаар, дуу чимээ, хийн хаягдлын нөлөөлөлд өртсөн, зуслан, 
өвөлжөө, тэдгээрийн бэлчээр ашиглах байдал нь хязгаарлагдсан эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн малчид; 

 Нүүлгэн суурьшуулалт, эдийн засгийн нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдаагүй ч 
төслийн бүст оршин суудаг малчид;   

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

 Өмнөговь аймгийн дараах сумд: Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад; 

 Нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн  эмзэг бүлгийн гишүүд (дараах дэлгэрэнгүй тайлбарыг 
үзнэ үү.); 

 ОТ-н ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид; ба 

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

Оролцогч талууд 

ОТ-той ашиг сонирхлын холбоотой гол талууд: 

 Өмнөговь аймгийн болон залгаа Манлай, Баян Овоо, Даланзадгад гэх сумдын засаг 
захиргааны байгууллагууд; 

 Үндэсний болон аймгийн түвшний засгийн газрын байгууллагууд, төрийн албан хаагчид 
зэрэг Монгол улсын засгийн газрын төлөөлөл;  

 Иргэний нийгэм, ТББ-ууд, орон нутагт түшиглэсэн байгууллагууд; 

 Өмнөговь аймаг болон Монгол улсын бусад газар нутгийн бизнес эрхлэгчид болон ОТ-
ийн ханган нийлүүлэгчид;  

 Бизнес болон аж үйлдвэрийн ассоциацууд  

 Хэвлэл мэдээллийн сонирхлын бүлгүүд. 

Гол талуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн багцыг хавсралт В – ээс үзэж болно.  

Эмзэг бүлгийн хүмүүс болон хэлэлцүүлгийн  үйл явц  
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Хүйс, гарал үүсэл, нас, бие мах бодь, сэтгэцийн эмгэг, эдийн засгийн сул тал буюу нийгмийн 
гарал үүсэл, магадгүй төслийн сөрөг нөлөөлөлд бусдаас илүү өртсөн, эрхээ хамгаалах 
боломжоосоо

8  
 шалтгаалан хөгжлийн үр ашгийг хүртэх бололцоо нь хязгаарлагдмал хүмүүсийг 

эмзэг бүлгийн хүмүүс гэнэ.   

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд, 2012 он, “Эмзэг бүлгийн хүмүүс” 
гэдэгт ерөнхийд нь хүнд хэцүү нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, 
тогтмол асаргаа хэрэгтэй хүмүүс, 18 – аас доош насны өнчин хүүхэд, өрх толгойлсон ганц бие 
эх\эцгүүдийг ойлгоно.       

Ханбогд сумын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын газар нь сумын иргэдийн эмзэг байдлыг 
үнэлэх тусгай томъёотой.  Ханбогд сум дахь эмзэг бүлгийн хүмүүсийг дээрх аргыг ашиглан жил 
бүр явагддаг орон нутгийн засаг захиргаа, орон нутгийн удирдагч нартай хийдэг уулзалт арга 
хэмжээгээр тодорхойлсон юм.  Орон нутгийн тодорхойлолт нь мөн сумын байгаль орчны 
өвөрмөц нөхцөл байдлыг тусгасан хууль дээр үндэслэсэн байдаг.    

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын газартай хамтран ОТ нь 2010 оны дунд үеэс эхлэн Ханбогд 
сумын эзмэг бүлгийн иргэдийг тодорхойлж эхлэсэн. Монгол улс болон ОТ-н ашигласан эмзэг 
байдлын үзүүлэлтүүд нь дараах байдалтай байна. Үүнд:   

a) ганц бие, өрх толгойлсон хүүмүүс; 

b) бүтэн өдрийн турш асаргаа, сувилгаа шаарддаг өрхийн гишүүн; 

c) олон хүүхэдтэй ; 

d) ажилгүй;  

e) өрхийн нэг хүнд ноогдох орлого бага (нийт орлогыг өрхийн гишүүдийн тоонд хуваасан). 

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын газрын үнэлгээгээр Ханбогд сумын нийт хүн амын дундаас 

нийтдээ 55 өрх эмзэг гэсэн ангилалд багтжээ.  Эдгээр 55 эмзэг бүлгийн өрхийн 74 гишүүн бүхий 

14 өрх нь төслийн шууд нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдийн дүн байна.  

Төслийн хэлэлцүүлгийн үйл явц нь талуудын оролцооны уулзалтуудад оролцох бололцоогүй, 

шууд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд бүхий сумын бүх иргэдийн гэрээр зочилж уулзах аргачлалыг 

багтаасан.  ОТ нь а)  аль шууд нөлөөлөлд өртсөн бүлгүүд эмзэг болох, b) эдгээр эмзэг бүлгийн 

хүмүүсийн хэлэлцүүлэгт оролцох байдлыг хангахын тулд ямар нэмэлт арга хэмжээнүүд авах 

хэрэгтэйг тодорхойлохдоо Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын газраас өгсөн мэдээллүүдийг 

ашигласан.   

Шууд нөлөөлөлд өртсөн эмзэг өрхүүдээс эхлэн ОТ нь эдгээр хүмүүс холбогдох төслийн 

мэдээллүүдийг авах, ажилтнуудтай харьцах бололцоотой эсэхийг нягтлах, эдгээр эмзэг бүлгийн 

өрхүүдэд чиглэсэн дэмжлэгийн арга хэмжээний ерөнхий бүтцийг тодорхойлохын тулд зорилтот 

хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсан. Энэ хэлэлцүүлгийн үйл явц, дэмжлэг нь суман дахь бусад 

эмзэг бүлгийн хүмүүст хүрнэ. Төслийн шууд нөлөөллийн бүс дахь эмзэг бүлгийн хүмүүст 

үзүүлэхээр төлөвлөсөн дэмжлэгийн талаарх мэдээллийг Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулалтын 

арга хэмжээний төлөвлөгөө-д харуулсан байна. 

Сумын төвийн эмзэг бүлгийн өрхүүдээс цуглуулсан мэдээлэлд тулгуурлан  2013 онд хийгдэх 

Орон нутгийн суурь судалгаа төлөвлөгдсөн. Энэ мэдээлэл нь эдгээр өрхүүдийн оролцоог 

                                                      

8
 Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлын Олон улсын санхүүгийн корпорацийн гүйцэтгэлийн стандарт. 

2007 он. Хэрвээ эдгээр шалгууруудын аль нэгийг агуулж байвал Гүйцэтгэлийн стандартуудаар “эмзэг” гэж 
ангилана.    
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сайжруулах боломжтой, тохиромжтой газар нь тусламж дэмжлэг үзүүлэх стратеги 

боловсруулахад ашиглагдана.     

5.4 Орон нутаг ба Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа 

Анхан шатны хэлэлцүүлэг болон мэдээлэл ил тод болгох арга хэрэгсэлүүд, үйл 
ажиллагаанууд 

ОТ үр дүнтэй хэлэлцүүлэг явуулахын тулд төрөл бүрийн орон нутгийн оролцооны арга, 
аргачлалуудыг ашигладаг. Энэхүү ОТХТ/ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө/-
ний нэг хэсэг болон ОТ-н авч хэрэгжүүлсэн орон нутгийн оролцоог хангах төрөл бүрийн арга, 
аргачлалуудын өөр өөр тодорхой оролцогч бүлгүүдэд тохирч хэрэгжих байдалд нь дүн 
шинжилгээ хийсэн.  ОТ-н өмнөх туршлага дээр тулгуурлан тодорхойлсон аргачлал бүрийн эерэг 
болон сөрөг талуудын үнэлгээ, ерөнхий дүгнэлтийг Хавсралт С - т өгсөн байна.    

Түүгээр ч  барахгүй эдгээр үр дүнд тулгуурлан ОТ хэлэлцүүлэгт (жнь: барилгын ажлын үлдсэн 
хугацаа, ашиглалтын шатны турш ба уурхайн эцсийн хаалтын үед) зориулсан шинэчилсэн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 6 дугаар хэсэгт 
харуулсан. 

ОТ орон нутаг, талуудын өгсөн санал, дүгнэлт дээр үндэслэн оролцооны үйл явцын үр дүнтэй 
байдлыг үнэлсээр байх болно. Орон нутаг, Оролцогч талуудын бүлгүүдийн оролцооны үндсэн 
аргууд нь:   

 Оролцогч бүлгүүд: 

 Хамтран ажиллах гэрээ;   

 Өмнөговийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл; 

 Өрх айлаар зочлох/хэлэлцүүлэг;  

 Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүд;    

 Нөхөн олговорын ажлын хэсэг; 

 Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр дахь оролцоо; 

 Бэлчээрийн ТББ, Бэлчээр ашиглагчдын бүлгүүд;   

 Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг, семинарууд; 

 Орон нутгийн иргэдийн  (Багийн хурал) хурлууд; 

 Судалгаа, ярилцлагууд; 

 Орон нутгийн арга хэмжээнүүд, боловсрол ба суртал нэвтрүүлэг;  

 Төслийнн талбайн танилцуулах аялалууд; 

 Орон нутгийн санаа зовнисон асуудал, гомдол барагдуулах журам.  

Оролцогч талууд: 

 Монгол улсын засгийн газартай хийх уулзалт, зөвлөгөөнүүд; 

 Засгийн газрын шинэчилсэн мэдээлэл, шуурхай зөвлөгөөнүүд;   

 Төслийн талбайн танилцуулах аялалууд; 

 ТББ болон сонирхлын бүлгүүдтэй хийх тогтмол уулзалтууд;  

 Хэвлэл мэдээлэл; 

 Мэдээллийн хуудас, сонин, сэтгүүлүүд; ба   
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 Цахим хуудсууд. 

Доор харуулсан Хүснэгт  3 нь  өөр өөр оролцогч талуудтай харилцахад ихэвчлэн ашигладаг гол 
арга хэрэгслүүдийг харуулсан болно.    

Хүснэгт  3: Ялгаатай Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах, мэдээлэл  түгээх 
аргууд   

Оролцогч бүлгүүд Гол оролцоо, мэдээлэл түгээх аргууд   

Биет болон эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн  хүмүүс 

Нөхөн олговорын ажлын хэсэг, Бэлчээр ашиглагч бүлгүүд, Бэлчээр 
ашиглагч ТББ, өрх айлаар зочлох /хэлэлцүүлэг, багийн  уулзалтууд, 
судалгаанууд, семинарууд, зорилтот бүлгүүд, бусад ажлын бүлгүүд, 
орон нутгийн мэдээлэл түгээх хэрэгсэлүүд (жнь: сонин, мэдээллийн 
хуудас гэх мэт) 

Ханбогд, Манлай, Баян Овоо, 
Даланзадгадын сумдын иргэд   

Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүд, судалгаанууд, зорилтот бүлгүүд, 
семинарууд, нээлтүүд, ОТ-н салбарууд/нээлтүүд, өдөрлөгүүд, бусад 
ажлын бүлгүүд   

Эмзэг бүлгүүд Нөхөн олговорын ажлын хэсэг
#
, өрх айлаар зочлох, ганцаарчилсан 

уулзалтууд, зорилтот бүлгүүд, орон нутгийн мэдээлэл түгээх 
хэрэгсэлүүд 

Орон нутгийн/бүсийн эрх баригчид  Орон нутгийн цуглаанууд, хувьчилсан уулзалтууд, зорилтот 
бүлгүүд, семинарууд, ОТ-н салбарууд/нээлтүүд, орон нутгийн 
мэдээлэл түгээх хэрэгсэлүүд   

Орон нутгийн бизнесүүд  Ганцаарчилсан хэлэлцүүлгүүд, санал асуулга, зорилтот бүлгүүд, 
семинарууд, ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд   

Орон нутгийн ОНТБ/ТББ-ууд Нээлттэй өдөрлөгүүд, ОТ-н салбарууд/нээлтүүд, ганцаарчилсан 
уулзалтууд, зорилтот бүлгүүд, семинарууд, орон нутгийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөрүүд (түншийн хувьд) 

Төслийн ажилчид Улаанбаатар, Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян Овоо, От 
төслийн талбайн оффисууд, дотоод харилцаа холбооны 
хэрэгсэлүүд, цахим хуудсууд, ганцаарчилсан хэлэлцүүлгүүд, дотоод 
сүлжээ  

Төрийн төв байгууллагууд   Өмнө говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл, төлөөлөгч нартай хийх 
шинэчилсэн мэдээллийн хурал, шуурхай зөвлөгөөн   

Нийт ард иргэд “Сэрсэн говь” сэтгүүл, сонин, радио, орон нутгийн уулзалтууд, цахим 
хуудсууд   

Бизнес, аж үйлдвэрийн 
ассоциацууд   

Өмнө говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл, аж үйлдвэрийн салбарын үйл 
явдлууд, ганцаарчилсан уулзалтууд, ханган нийлүүлэгчийг 
хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд   

Үндэсний/олон улсын ТББ-ууд   Төслийн талбайн танилцах аялалууд, ганцаарчилсан уулзалтууд, 
цахим хуудас, “Сэрсэн говь” сэтгүүл, орон нутгийн  хөгжлийн 
хөтөлбөр (түншийн хувьд) 

Санхүүгийн байгууллагууд  Ганцаарчилсан уулзалтууд, цахим хуудас, семинарууд  

Хэвлэл мэдээллүүд Ярилцлагууд, хэвлэлийн хурлууд/сонины өгүүллэгүүд, цахим хуудас   

#
 Нөхөн олговорын ажлын хэсэг нь шууд нөлөөлөлд өртсөн малчдын төлөөлөл.  Энэ нь шууд нөлөөлөлд өртсөн 

малчид/эмзэг бүлгийн өрхүүдийг хэрхэн дэмжих талаарх урьдчилсан хэлэлцүүлэг явуулах форум маягаар 
ашиглагддаг.  

ОТ олон төрлийн асуудал дээр зөвлөмж өгөх, орон нутагт  буцаан хүргэж байгаа мэдээллийн 
урсгалыг удирдах  төрөл бүрийн гадны бүлгүүдийг зохион байгуулсан. Эдгээр бүлгүүдийн 
тоймыг Хүснэгт 4 дүгээрт доор үзүүлэв.   
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Хүснэгт  4: ОТ-н гадны оролцогч талууд 

Бүлэг Үйл ажиллагаа Өнөөгийн байдал 

Орон 
нутгийн 
зөвлөх 
бүлэг    

Чухал сэдэв, асуудлууд, ОТ-н орон нутгийн 
оролцоог сурталчлах тал дээр орон нутгийн 
иргэдийн оролцоог дэмжих, орон нутгийн 
иргэдийг “хэлэлцүүлэгээс залхах” байдлыг 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2010 онд 
байгуулагдсан.     

Бүлэг нь дараах төлөөлөгчдөөс бүрднэ. Үүнд:   

Сумын засаг дарга буюу түүнийг 

төлөөлөхөөр засаг захиргаанаас 
томилогдсон этгээд;  

Иргэдийн хурлын төлөөлөгч;  

Гол нийгмийн үйлчилгээний төлөөлөгч 
(жнь: сургууль, эмнэлэгийн  захирал, 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын газар, 
түлшний хоршоолол);  

Хувийн салбар, бизнесийн төлөөлөгч;    

Орон нутгийн гишүүдийн төлөөлөл     

ОНЗБ нь 6 сар тутам уулзалдах 
хуваарьтай боловч өөр бусад 
(БОННБҮ, нээлттэй хаалганы өдрүүд, 
багийн хурал)  оролцооны үйл 
ажиллагааны улмаас  2011 онд 
хуралдаагүй болно.    

ОТ гишүүнчлэлийг дахин бий болгох, 
батлах зэргээр бүлгүүдтэй ажиллаж 
байгаа бөгөөд 2013 онд чухал зөвлөх 
бүлэг  байдлаар үргэлжлүүлэн 
ажиллана.     

Нөхөн 
төлбөрийн 
ажлын хэсэг    

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
нөлөөлөл, холбогдох нөхөн төлбөр,  
амьжиргааг дэмжих арга хэрэгсэлүүдийн 
талаар хэлэлцэн тохирох зорилгоор ОТ 
нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдийн 
төлөөлөгчид болон багийн засаг дарга 
нартай  2011 онд  Нөхөн олговорын ажлын 
хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсгийг Ханбогд 
сумын засаг дарга 2011 оны 4 дүгээр 
сарын 14-ний  59 дүгээр тогтоолоор 
батласан.  Ажлын хэсэг нь нийт 9 
гишүүнтэй ба ОТ-оос 2 байнгын оролцогч 
оролцдог. Бүтэц нь:   

Сумын засаг даргын орлогч; 

Ханбогд сумын иргэдийн 3 төлөөлөгч; 

Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдээс 5 
гишүүн; 

ОТ-н орон нутгийн харилцааны хэлтсийн 
дарга   

ОТ-н орон нутгийн харилцааны ажилтан, 
Ханбогд   

Эдийн засгийн нөхөн төлбөрийн 
гэрээг эцэслэн тохирчихоод байгаа 
бөгөөд НТАХ нь нөхөн төлбөр хүлээн 
авагчаас гарсан гомдолд хариу өгөх, 
цаашдын нөхөн төлбөрийн асуудалд 
зөвлөгөө өгөх зорилгоор зөвхөн 
шаардлагатай үед хуралддаг.   

Зуучлах  
хороо 

Бүх талуудаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
гуравдагч этгээд буюу талуудтай уулзаж 
гомдол барагдуулах харилцан ашигтай 
шийдэлд хүрэх арга замыг эрэлхийлнэ.  
Зуучлах хороо нь нэг талыг барихгүй, төвийг 
сахисан байр сууринаас хандана.  Гомдол 
гаргагчдад энэхүү зуучлагч нь зөвлөхийн үүрэг 
гүйцэтгэх ба  гомдлыг барагдуулахад өгсөн 
зуучлагчийн аливаа зөвлөмж нь заавал 
биелүүлэх шаардлагагүй, зуучлалын үйл явц 
ямар ч байлаа гэсэн хууль ёсны залруулга 
хийх боломж нээлттэй болохыг тайлбарлаж 
өгнө.   

Нөхөн төлбөрийн ажлын хэсэг  
одоогоор Зуучлагчийн үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа. Үүнийг Зуучлах 
хороо болгон 2013 оны 3 дугаар 
улиралд өөрчлөн байгуулна.     
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Бэлчээр 
ашиглагч 
бүлэг 

Малчид бэлчээрийн ашиглалт, удирдлагын 
асуудал дээр тохиролцоонд хүрэхийн тулд 
өөрсдийн ашиг сонирхол, харилцаан дээр 
тулгуурлан бэлчээр ашиглалтын бүлэг 
байгуулсан. ОТ бэлчээрийн удирдлагын 
хөтөлбөр, малчидтай хамааралтай бусад 
асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд эдгээр 
бүлгүүдтэй хамтран ажиллана.   

Бэлчээрийн удирдлагын хөтөлбөр 
2011 онд хэрэгжиж эхлэсэн.    

Одоогоор 14 БАБ байгуулагдаад 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байна.   

ХОБОХ 
бүлэг  

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

ХОБОХ 2011 онд хэрэгжигдэж 
эхлэсэн.   

Усны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрт 13 малчин иргэн гар бие 
оролцсон бөгөөд Гүний хоолой болон 
Ундай голын орчмын худгийн хяналт 
шинжилгээг явуулж байна.   

Усны хяналт шинжилгээнээс гадна 
тоосжилт, амьтны аймгийн хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрүүд бий 
болсон.  

Малчдын оролцоо 

ГЗО Омбудсман одоогоор төслийн талбайд байрлах бүлэг малчдын гаргасан гомдлыг судалж 
байна. Судалж байх явцад ГЗО Омбудсман гомдол гаргагчид, ОТ-н төлөөлөгчид, гомдолд 
хамраалгүй өргөн хүрээний малчдын төлөөлөлтэй  уулзсан. Энэ үйл явцад илэрсэн гол дүгнэлт 
нь малчид ОТ-н одоогийн явуулж буй харилцааны арга барил, оролцооны аргад сэтгэл дундуур 
байгаа явдал юм.   

Дээр дурдсанчлан ОТ барилгын болон ашиглалтын шатны үйл ажиллагааны нөлөөлөлд шууд 
болон шууд бусаар өртсөн малчдын аль алиныг төслийн гол оролцогч талууд гэж авч үзнэ.  
Омбудсманд өгсөн малчдын саналыг хүлээн авсанаараа үүнийг ОТ одоогийн арга барилаа 
эргэж харах боломж гэж үзэж байгаа бөгөөд тэдгээрт хариу арга хэмжээ болгож гаргасан, 
ялангуяа оролцооны үйл 

 явцын арга барилыг шаардлагад нийцүүлэн өөрчилнө. ОТ мөн цаашдын хөтөлбөрүүдийн 
боловсруулалтад эдгээр санал, дүгнэлтийг авч хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэж байна.    

Оролцооны байдал малчдын болон компаний аль алины хэрэгцээг хангаж байгаа эсэхийг 
баталгаажуулахын  тулд ОТ өөрийн оролцооны аргачлалыг даруй эргэн дүгнэх арга хэмжээ 
авна. Үүнийг малчид оролцооны аргыг ямар байвал үр дүнтэй болно гэж үзэж байгааг сайтар 
ойлгох, харилцааны аргаа сайжруулахын тулд судалгаа болон өөр бусад боломжит аргуудыг 
ашиглан малчдын шууд оролцоотойгоор гүйцэтгэнэ.  Хүлээж авсан санал, хүсэлтийн дагуу ОТ 
оролцооны аргачлалаа өөрчилнө.  Энэ нь үндсэн төлөвлөгөөний Хэсэг 6-д тусгагдсан байна.  

5.5 Тодорхой асуудалд төвлөрсөн оролцоо  

Явцын болон тогтмол орон нутаг, Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл 
ажиллагаанаас гадна төслийн хэрэгжилтийн нийт хугацааны туршид оролцооны тусгай 
хөтөлбөр шаардсан гол асуудлууд урган гарч ирж болно. Эдгээр асуудлуудад зориулсан тусгай 
орон нутаг, Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулна. Ирэх 12 
сарын хугацаанд төлөвлөгөөнүүд, тодорхой асуудалд төвлөрсөн хэлэлцүүлэг шаардлагатай гол 
асуудлуудад дараах зүйлс орно.   

 Ханбогд сум, Бизнесийн паркийн нэмэлт БОННБҮ; 

 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах төлөвлөгөө, Бэлчээрийн удирдлагын 
төлөвлөгөө; 
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 Хамтран ажиллах гэрээ; ба 

 Төлөвлөж буй Цахилгаан станц .   

Энэхүү тодорхой асуудалд төвлөрсөн Орон нутаг, Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран 
ажиллах үйл ажиллагааны стратеги (ОНТТОҮАС) нь төлөвлөгөө/дэд бүтцийн төлөвлөлт болон 
боловсруулалтад бүх гол оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах зорилготойгоор 
боловсруулагдсан. Уг стратегийн төлөвлөгөө нь энэ төлөвлөгөөн дээр үндэслэн, нийт ОТ 
төслийн ашиглалт, хаалтын шатнуудад зориулагдан боловсруулагдаж байгаа юм.  Стратегийн 
төлөвлөгөө нь ОТ төслийн оролцооны арга, хэрэгсэл шаардлагатай тодорхой асуудал/үйл явц, 
үйл ажиллагааны бэхжилт, Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл ажиллагаа 
явуулахад шаардагдах оролцооны арга хэмжээг тодорхойлон гаргана.     

Төлөвлөгөөний зохих хэсэгт мэдээлэл ил тод болгох үйл явцын талаар оруулах ба үүнийг 
дараагийн хэсэгт дэлгэрэнгүй дурдсан байгаа.   

5.6 Мэдээлэл ил тод болгох аргууд   

ОТ төслийн нийт хугацаанд БОННБҮ,шаардлагатай өөрчлөлт буюу нэмэлт дэд бүтэцтэй 
холбоотойгоор мэдээлэл ил тод болгох албан ёсны үйл явц урган гарч ирж болно. Жишээ нь: 
төлөвлөсөн цахилгаан станц буюу ажилчдын орон сууц, Ханбогд сумын төвд ажилчдын орон 
сууц барих гэх мэтийг дурдаж болох юм.  Энэ хэсэг нь ОТ-н аливаа мэдээлэл ил тод болгох үйл 
ажиллагаанд хэрэгжүүлэх үйл явцыг тайлбарлана.   

ОТ-н орон нутаг, бусад оролцогч талуудыг ойлгомжтой, тогтмол, цаг хугацаандаа түгээгдэх 
мэдээллээр хангана. Аливаа мэдээллийг орон нутагт хүргэхийн өмнө ОТ нь улсын болон орон 
нутгийн эрх баригч нартай БОННБҮ-ний мэдээллийг орон нутагт тил тод болгохтой холбоотой 
үй явцыг төлөвлөх, бүх гол  талуудаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн төлөвлөлтийн ажиллагааг 
хамтран зохион байгуулна. Энэ үйл явцыг Орон нутаг ба нийгмийн гүйцэтгэл, Орон нутаг, 
засгийн газртай харилцах, байгаль орчны баг зэргийн тусламжтайгаар Гадаад харилцааны 
хэлтэс зохион байгуулна.     

БХНГ хэлтэс нь орон нутагт  танилцуулсан  баримт, бичгүүдийг цуглуулах, орон нутаг болоод 
бүсийн хэмжээнд хэзээ, хаана тараагдсан зэрэг бүртгэл явуулах үүрэгтэй. Орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс нь үндэсний хэмжээний мэдээлэл түгээлтийн ажлыг хариуцна.   

БОННБҮ-ний 2012 онд гүйцэтгэсэн мэдээлэл ил тод болгох үйл явцын тоймыг хавсралт D –д 
харуулав.   

Доорх Зураг  2  мэдээлэл танилцуулах үйл явцыг тайлбарласан болно.   
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Зураг  2: Мэдээллийн ил тод үйл явц 

 

5.7  Гомдол барагдуулж, маргаан шийдвэрлэх журам   

Оюу Толгой ирсэн гомдол барагдуулж, маргаан шийдвэрлэх журмыг БОННБҮ-г танилцуулсаны 
дараа ирсэн санал сэтгэгдлүүд, орон нутгийн уулзалтуудын үр дүнгүүдэд тулгуурлан  шинэчлэх 
ажлыг эхлүүлсэн.  Энэхүү шинэ аргачлал нь орон нутаг болон бусад талуудыг санал, сэтгэгдэл 
асуултууд түүнчлэн , гаргасан гомдолдоо хариу авах арга зам шийдэгдээгүй тохиолдолд 
маргаан, гомдлын шаталсан үйл явцыг тодорхой мэдэх боломжтой болгоно.  Энд зуучлагч 
гуравдагч талын оролцоо шаардлагатай.    
Оюу Толгой цахим хуудсаар, харилцуур утсаар тусгай дугаарт, цахим шуудан, гар утасны 

шуудангаар ирсэн, Оюу Толгойн албан хаагчдын  (Оюу Толгойн гэрээт гүйцэтгэгчдийн) биечлэн 

ирүүлсэн бүхий л санал, хүсэлт, сэтгэгдлийг бүртгэж авна.  Гомдол, санал зохицуулагч нь орон 

нутгаас  ирсэн бүх санал, сэтгэгдэл,  мэдэгдлийг хүлээн авах, бүртгэх, тараах, хянах үүрэг 

хүлээнэ.      

Журмын дарааллыг доор Зураг  3-аар үзүүлэв.    

• Орон нутгийн засаг захиргаанд БОННБҮ/Удирдлагын төлөвлөгөө, 
баримтууд гаргаж өгсөн    

• БОННБҮ-ний баримт бичгүүд ОТ-н сумын салбар дээр нээлттэй бий   

• Гол сумдад БОННБҮ-ний мэдээллийн хуудсууд нээлттэй хадгалагдаж 
байгаа   

• БОНБҮ-ний баримт бичгүүдийг байгууллагын  цахим хуудсанд 
нээлттэй байрлуулсан  

Мэдээлэл 
түгээх 

• Яамд болон агентлагуудтай зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион 
байгуулсан   

• Сумд дахь салбар оффисууддаа нээлттэй хаалганы өдрүүдийг зохион 
байгуулсан   

• Зохих багийн хурлуудад төлөөллөө оролцуулсан  

• Гол ИНБ  болон ТББ-уудын төлөөллүүд  

•Орон нутаг  болон талуудтай шаардлагын дагуу хийсэн нэмэлт 
оролцооны арга хэмжээнүүд   

Оролцоо 

• БОННҮ-ний талаар орон нутгийн гишүүд хэрхэн санал, бодлоо 
илрэхийлэх арга замын талаарх мэдээлэл өгөх  

• Оюутолгойн цахим хуудас, салбар оффисуудад санал, сэтгэгдэлээ 
хэрхэн үлдээх тухай мэдээлэл   

Холбогдох 
арга зам  

•Уулзалт, нээлттэй хаалганы өдөр, цахим хуудсаар авсан санал 
сэтгэгдэлүүдийг бүртгэж нэгтгэх   

•Ирсэн санал сэтгэгдэлүүдэд тухайн баримт бичгийг орон нутагт  
танилцуулах хугацаа дууссанаас хойш 30 хоногийн дотор хариу 
өгөх   

Хариу өгөх 
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Зураг  3: Орон нутгийн иргэдийн гаргасан гомдол барагдуулах журам    

 

6 УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ 

ОТ нь хамгийн сүүлийн үеийн Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах хөтөлбөрийн үнэлгээн 
дээр үндэслэн Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
(Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө) боловсруулсан. Уг төлөвлөгөө нь зорилтот бүлэг, бүлэг тус 
бүрийн онцлогт тохирсон оролцооны аргуудыг тодорхойлно.     

 Хүснэгт  5–д 2013 – 2014 онуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тайлбарласан болно.   

Барилга, ашиглалтын эцсийн шатуудад ОТ болон орон нутаг, ТТОТ-ний хүрээнд 
тодорхойлогдсон бусад холбогдох талуудын хэрэгцээг хангаж байгаа, хүчин төгөлдөр эсэхийг 
баталгаажуулахын тулд доод тал нь 6 сар тутам үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тогтмол шалгаж, 
нягтлана. ҮАТ-г БХНГ-ийн хэлтсийн ерөнхий менежер бүрэн хариуцан гүйцэтгүүлэх ба өөр өөр 
төрлийн сонирхлын бүлгүүдийг хариуцсан холбогдох менежерүүд биелэлтийг хангана.   
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Хүснэгт  5: Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах 2013-2014 онуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  

ID Зорилтот бүлэг Зорилго Үйл ажиллагаа/Аргачлал Хуваарь буюу 
давтамж   

Хариуцах талууд 

ОТХТ-
01 

Эдийн засгийн 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд 
өртсөн өрхүүд   

Нөхөн төлбөр олгох, 
нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүдийн амьжиргааг 
сайжруулах  

Харилцаагаа хэвээр хадгалах, түүнчлэн нөхөн олговорыг олгох 
боловсролыг олгохын тулд айл, өрхүүдээр орох;   

Улирал тутмын уулзалт, семинар, амьжаргааг дээшлүүлэх тусгай 
багцуудыг хэрэгжүүлэх сургалтууд.   

Хэрэгжилтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нүүлгэн 
суурьшуулалтын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-т тусгасан. 

Гэрээр уулзах  

 Шаардлага 
гарах бүр   

 

Улирал тутмын 
уулзалт  

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
02 

Биетээр болон эдийн 
засгийн хувьд 
нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүд   

Хуваариласан нөхөн 
олговор болон бусад 
тусламжууд зохих ёсоор 
эзэддээ хүрсэн, үр 
дүнтэй байгаа эсэхийг 
нягтлахын тулд шилжин 
суурьшсан өрхүүдийг 
хянах    

Амьжиргааг хэвийн түвшинд сэргэх 

 явц, учирч болзошгүй аливаа бэрхшээлийг хянахын тулд айл өрхөөр 
орж шалгах;  

Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдэд сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулах;   

Өрхүүдийн шилжин шилжилтийн эцсийн шатны аудитыг явуулах; 
хөтөлбөриг бүхэлд нь үнэлэх. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нүүлгэн суурьшуулалтын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө-нд тусгасан.  

Хагас жил тутам  БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
03 

Ханбогд сумын 
малчин өрхүүд   

 

Орон нутгийн малчдын 
оролцоотой  Оролцоо 
дээр түшиглэсэн 
байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний (ОБХШ) 
хөтөлбөр     

Тоосжилт, бэлчээрийн менежмент, усны хяналтын хөтөлбөрүүдийг 
айл өрхүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх;   

Үр дүнг тэмдэглэн авч, сар тутмын мэдэллийн хуудсаар дамжуулан 
орон нутагт  түгээх;  

ОБХШ хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар  малчидтай ярилцах улирал 
тутмын уулзалт.  

Явцын хөтөлбөр  

 

Улирал тутмын 
уулзалт    

БХНГ-н хэлтэс 

 

ЭМААБО-ы хэлтэс  

 

ОТХТ-
04 

Ханбогд сумын 
малчин өрхүүд   

 

Ханбогд сумын 
бэлчээрийн талбайг 
ашиглах боломжоо 
алдсан малчдад нөхөн 

Бэлчээрийн удирдлагын стратеги, хөтөлбөрийн боловсруулалт, 
хэрэгжилт дээр Алтан нутаг ТББ болон мэргэжлийн бүлгүүдтэй 
хамтран ажиллах;   

Бэлчээр ашиглагч бүлгүүдтэй шаардлагатай үед уулзах.   

2013-ын 2-р 
улиралд Орон 
нутгийн нөхөн 
олговорын арга 

БХНГ-н хэлтэс 
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Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
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Хариуцах талууд 

олговор олгох арга 
замыг тодорхойлох    

хэмжээг 
тодорхойлсон ба 
2013 оны эцэс 
гэхэд гүйцэтгэж 
дуусна.    

ОТХТ-
05 

Ундай голын орчмын 
малчин өрхүүд ба 
бусад сонирхлын 
бүлгүүд  

Ундай голын голдирол 
өөрчлөх ажлын 
оролцоо    

Ундай голын голдиролыг өөрчлөх ажлыг хялбар ойлгогдохоор 
тайлбарласан мэдээллийн хуудсыг түгээх зэргийг багтаасан Ундай 
голын зорилтот хэлэлцүүлгийг орон нутагтай   хийх (энэхүү 
удирдлагын төлөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол 
Хавсралт Е-г харна уу). 

Хяналт 
шинжилгээ  
Явцын зөвлөгөөн 
доод тал нь  
2013 оны эцэс 
хүртэл. 

БХНГ-н хэлтэс 

 

ЭМААБО-ы хэлтэс  

 

ОТХТ-
06 

ХБ, БО, МЛ сумдын 
Орон нутгийн зөвлөх 
бүлгүүд     

ОТ болон орон нутгийн 
зөвлөх бүлгүүдтэй 
тогтмол уулзалт зохион 
байгуулах   

Хурлын тэмдэглэл хөтлөх, түүнийгээ орон нутагт  тараах;   

Уулзалтан дээр тохирсон аливаа үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.   

Хагас жил тутам   БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
07 

 Сумын нийт иргэд
9
 

 

Төслийн нөлөөлөд 
өртсөн хүмүүст 
төсөлтэй холбоотой 
орон нутгийн иргэдийн 
гомдол барагдуулах 
журамтай танилцах 
боломж олгох     

Гомдол, маргаан барагдуулах журмын талаар энгийн, ойлгомжтой 
мэдээллийн хуудас тараах;   

Журмыг ашиглах талаар оршин суугчдад мэдлэг олгох ажиллагаа 
явуулах;. 

Орон нутаг  цугладаг газарт маягтуудыг бэлэн байлгах.  

Явцын  БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
08 

Сумын нийт иргэд Гомдол барагдуулах 
журам   

Журмын хэрэгжилт 

Орон нутгийн иргэдийн гомдол барагдуулах  журмын заалтуудыг 
хэрэгжүүлэх.    

 

Явцын   БХНГ-н хэлтэс 

                                                      

9
 Баг, сумын засаг дарга нар, бусад орон нутгийн засаг захиргаа, жишээ нь нутгийн бизнес эрхлэгчид, ТББ-ууд,/ ОНТБ  гэх мэт шаардлагатай тохиолдолд 

хэлэлцүүлэг хийх боломжтой орон нутгийн аливаа хэсэг, Ханбогд, Баян-овоо, Манлай, Даланзадгад сумдын нийт оршин суугчид зэрэг өргөн хүрээг хамарна.  



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
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Хариуцах талууд 

ОТХТ-
09 

Сумын нийт иргэд Гомдол барагдуулах 
журам   

Хяналт шинжилгээний 
арга хэмжээ – орон 
нутгийн оролцоо дээр 
түшиглэсэн  

Гомдол, маргаан бүрийг бүртгэхийн тулд ОТ ХХК нь орон нутгийн 
иргэдийн гомдол, маргааны  бүртгэл/мэдээллийн санг шаардлагатай 
үед болон доод тал нь сар тутам хянаж шалгана.  Үүнд: 

Төсөл хэрэгжиж эхлэсэнээс хойш хаагдаагүй  байгаа   (муруй 
шугамаар үзүүлэх); 

Тухайн сард ирсэн, хүлээгдэж байгаа;  

Тухайн сард ирсэн, төсөл эхлэснээс хойш аамжаар шийдэж байгаа 
(дүрсээр танилцуулах); 

Тухайн сард хаагдсан; 

Төрлөөр нь.  

БХНГ баг  орон нутгийн иргэдийн гомдол, маргааныг (гомдлын төрөл, 
асуудлыг хэрхэн хөндсөн, гарсан үр дүн) хэрхэн барагдуулж байгаа 
талаар орон нутагт  тогтмол мэдээлнэ;     

Орон нутгийн иргэдийн гомдол барагдуулах журамд хагас жил тутам 
аудит хийлгэнэ.   

Ханбогд суманд байгуулагдсан Зуучлах хороо орон нутгийн иргэдийн 
гомдол, маргаан барагдуулах журмын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, хянах үүргийг гүйцэтгэнэ.   

Сар тутам БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
10 

Ханбогд сумын иргэд   От болон Ханбогд 
сумын иргэдийн 

хооронд цаашид үүсч 
болзошгүй зөрчлийг 
шийдэх шийдлүүд  

Орон нутгийн дундах  зуучлах хороо буюу ижил төстэй зөрчил 
зохицуулах арга, удирдлагын хэрэгсэлийг, баг, сумын засаг дарга 

нарыг хамруулах.     

Явцын  БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
11 

Сумын нийт иргэд Төслийн талаар 
шинэчилсэн мэдээллийг 
тогтмол мэдээлж, санал 
сэтгэгдэл цуглуулах   

Дөрвөн баг тус бүрийн багийн хуралд оролцох, ОТ-той холбоотой 

саналыг бүртгэн авч, дараагийн хурал дээр явцын талаар тайлагнах.     
Барилга, 
ашиглалтын 
шатны явцын 
туршид улирал 

БХНГ-н хэлтэс 
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давтамж   

Хариуцах талууд 

тутам   

ОТХТ-
12 

Ханбогд сумын иргэд   Орон нутагт нөлөөлж 
болзошгүй төсөлтэй 
холбоотойгоор үүсэж 
болзошгүй онцгой 
байдлын талаарх 
мэдлэгийг дээшлүүлж, 
энэ үед авах арга 
хэмжээний талаар орон 
нутгийн иргэдийг 
бэлтгэх   

Төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулах , шалгахад семинар/зорилтот 
бүлгийн ярилцлага, багийн хурал зэргийг ашиглах;  

Зорилтот малчид, хүүхдүүд бусад эмзэг бүлгүүд;   

Төлөвлөгөөнүүдийг баримтжуулах, тараах материал ашиглах гэх 
мэтээр орон нутагт мэдээллийг өргөн цар хүрээгээр түгээх.   

Жил тутам  БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
13 

Сумын нийт иргэд Ханбогд сумын 
ахмадуудад хүндэтгэл 
үзүүлж, найрсаг 
харилцаа үсгэнэ  

Ахмадын өдрөөр буюу тохиромжтой үед ахмадуудыг төслийн 
талбайгаар аялуулах, үдийн хоолонд оруулах гэх мэт; 

Цагаан сарыг тэмдэглэх/ивээн тэтгэх.   

Жил тутам   БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
14 

Нөлөөлөлд өртсөн 
малчдын бүлэг, ХБ, 
БО, МЛ, ДЗ дахь 
эмзэг бүлгийн хүмүүс   

Эмзэг бүлгийн хүмүүст 
төслийн үр ашгаас 
хүртээхэд 
шаардлагатай 
тусламжийг олж 
тодорхойлох   

Эмзэг бүлгийн хүмүүсийг нэмж тодруулах, тэдний хэрэгцээг 
тодорхойлохын тулд эмзэг бүлгийн хүмүүс болон нутгийн 
удирдлагуудтай уулзаж, ярилцах;   

Эмзэг бүлгийн хүмүүст зориулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үүндээ 
сумын удирдлагууд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын албыг татан 
оролцуулах.    

  2013 оны 1 
дүгээр улирлаас 
хойш үргэлжлэн   

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
15 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ дахь 
шууд болон шууд 
бусаар нөлөөлөлд 
өртсөн орон нутаг   

Оролцогч талуудтай 
харилцах, хамтран 
ажиллах хөтөлбөрийн 
мэдээллээр нөлөөлөлд 
өртсөн орон нутгийг 
хангах   

Төслийн үйл 
ажиллагааны талаарх 
шинэчилсэн 

Талуудын оролцооны хөтөлбөрийн тараах материал бэлдэж орон 
нутагт  тараах;   

ОТ-н хашааны сунгалт, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт/дэмжлэг, орон 
нутгаас орсон ажилтнууд ажлын өмнөх сургалт, ажилд авах бодлого, 
журмууд, бусад төсөл, хөтөлбөрүүд тус бүр дээр зорилтот 
хэлэлцүүлэг хийх;   

Орон нутгийн  сонин, хэвлэл, мэдээллийн хуудас, хүүхдийн ном, 
тараах материал гэх зэргийг бэлтгэж, тараах.   

Товхимол 
тараах, 
шаардлагатай 
бол тухай бүр 
бусад 
төлөвлөгдөөгүй 
хэлэлцүүлэг 
хийж   

БХНГ-н хэлтэс 
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давтамж   

Хариуцах талууд 

мэдээллээр нөлөөлөлд 
өртсөн орон нутгийг 
тогтмол хангах  

ТОТ-16 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
(орон нутгийн 
иргэдийн эрүүл 
мэнд, хүрээлэн буй 
тохь тухтай орчин) 
дахь шууд болон 
шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

 

Төсөлтэй холбоотой 
байгаль орчны, соёлын 
чухал асуудлууд 
аюулгүй ажиллагааны 
асуудлууд дээр орон 
нутгийн иргэдийн 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
боловсрол олгох  

 

 

Төслийн аюулд өртөж болзошгүй байдлын талаар аюулгүй 
ажиллагааны орон нутгийн мэдээлэл өгөх, ялангуяа барилгын 
талбай, тоног төхөөрөмжийн ойролцоо амьдарч байгаа малчдад;   

Малчид, залуучууд, хүүхдүүд, БЗХӨ/ХДХВ-ийн халдварын өндөр 
эрсдэлтэй бүлгүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих;   

Орон нутгийн удирдлага, бусад талуудтай халдварт өвчин, БЗХӨ, 
эрүүл амьдралын хэв маяг зэрэг асуудлаар эрүүл мэндийн 
сурталчилгаан дээр хамтарч ажиллах;. 

Соёлын өвийн эд зүйл, тэдгээрийг хамгаалах талаар мэдлэг олгох 
хөтөлбөр.   

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 

ЭМААБО-ы хэлтэс  

ОТХТ-
17 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 
шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Орон нутагт  ОТ-н 
төсөлд гар бие 
оролцож, уурхайн үйл 
ажлын туршлага 
эзэмших боломж олгох   

Танилцуулагч нартай үзэсгэлэн/үзүүлэн; 

Нээлттэй өдөрлөг; 

Талбайд аялах, ажлын талбарт зочлох. 

Жил тутам  БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
18 

Зам дагуух айл 
өрхүүд (жнь: 
Ханбогд, Манлай, 
Чойр) 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй ажиллагааны 
нөлөөллөөс хэрхэн 
ангид байх талаар 
иргэдийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, боловсрол 
олгох   

Иргэдэд малчин өрх, өндөр настнууд, хүүхдүүдэд голлон анхаарсан 
замын аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийн хурал хийх;   

Болзошгүй замын хөдөлгөөний осолтой холбоотой Онцгой байдлын 
үед авах арга хэмжээг боловсруулж, орон нутагтай   хамтран 
хэрэгжүүлэх.   

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 

ЭМААБО-ы хэлтэс   

ОТХТ-
19 

Ажилчин, албан 
хаагчид, гэрээт 
гүйцэтгэгчид 

Ажилтнууд болон 
зочдод соёлын 
байдлын талаар мэдлэг 
олгох, орон нутгийн 
өмнө хүлээх үүргийг нь 

Орон нутгийн  харилцаа, соёлын өвийн тухай ерөнхий мэдлэгийг 
Төслийн бүүх талбай/ажлын байруудад явуулах;  

Нийгмийн хэв журмын эсрэг зан байдал, хууль бус үйлдлийг хориглох 
газар хөндөлтийг багасгаж соёлын өвийг хамгаалах шаардлагуудыг 

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр болох 
огноо: 

2013.09.01 

          Баримт бичгийн дугаар: 
           RD-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
         1.1 

 

Хуудас 32, нийт 58 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

ID Зорилтот бүлэг Зорилго Үйл ажиллагаа/Аргачлал Хуваарь буюу 
давтамж   

Хариуцах талууд 

танилцуулах   багтаах.    

ОТХТ-
20 

Орон нутгийн/бүсийн 
хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл   

Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудад 
төслийн гол 
мэдээллүүдийг түгээх   

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны гол 
тэмдэглэлт 
үеүдэд 
шаардлагатай 
бол тухай бүр    

Хэвлэл мэдээлэл, 
орон нутгийн  
харилцааны 
хэлтэс  

ОТХТ-
21 

Төрийн/төрийн бус 
байгууллагууд   

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

Тухайлсан асуудал/боломжуудын талаар гол бүлгүүдтэй тогтмол 
уулзаж ярилцах;   

Төслийн  тайлагналтыг тогтмол хийж, цахим хуудас дахь мэдээллийг 
шинэчлэх.  

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

ЗГХ/Гадаад 
харилцааны 
хэлтэс 

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
22 

Төрийн/төрийн бус 
байгууллагууд   

Засгийн газрыг Төслийн 
үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээллээр 
хангах   

Холбогдох төрийн байгууллагууд, яамдуудтай тогтмол зөвлөгөөн  
хийж, шинэчилсэн мэдээллээр хангах;   

Өмнийн Говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл шинэчлэгдсэний дараа 
уулзалтуудад оролцож, шинэчилсэн мэдээллээр хангах.  

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

Гадаад 
харилцааны 
хэлтэс 

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
23 

Олон улсын 
оролцогч талууд 

Олон улсын оролцогч 
талуудыг төслийн 
талаарх гол 
мэдээллүүдээр хангах   

Цахим хуудсууд (ОТ, Рио тинто гэх мэт) дээр төслийн шинэчилсэн 
мэдээлэл, гол бичиг баримтуудыг тогтмол байршуулах.   

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

Хэвлэл мэдээлэл, 
орон нутгийн  
харилцааны 
хэлтэс  

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
24 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 

шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Тодорхойлсон оролцогч 
талууд болон 
нөлөөлөлд өртсөн орон 
нутагтай   хийх 
хэлэлцүүлэгтэй 
холбоотой үүргүүдийн 
хэрэгжилт  

Явцын дунд гарч ирж байгаа орон нутгийн харилцааны үйл 
ажиллагааны дагуу  сум, багийн төв дахь нээлттэй өдрүүд, 

мэдээллийн самбарууд, айлаар орох, төслийн талбайгаар аялах, 
зорилтот бүлгийн ярилцлага,  ээлжит хэлэлцүүлгийг барилгын болон 
ашиглалтын шатны үед үргэлжлүүлэх.  

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр болох 
огноо: 

2013.09.01 

          Баримт бичгийн дугаар: 
           RD-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
         1.1 

 

Хуудас 33, нийт 58 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

ID Зорилтот бүлэг Зорилго Үйл ажиллагаа/Аргачлал Хуваарь буюу 
давтамж   

Хариуцах талууд 

ОТХТ-
25 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 
шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Тодорхойлсон оролцогч 
талууд болон 
нөлөөлөлд өртсөн орон 
нутагтай   хийх 
хэлэлцүүлэгтэй 
холбоотой үүргүүдийн 
хэрэгжилт  

Нөхөн олговорын ажлын хэсэг, нутгийн зөвлөх бүлгүүд, бэлчээр 
ашиглагчдын бүлгүүд болон бусад бүлгүүдийг хамруулан Орон 
нутгийн бүлгүүдтэй хийдэг хэлэлцүүлгээ үргэлжлүүлэх,    

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ-
26 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 
шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Тодорхойлсон оролцогч 
талууд болон 
нөлөөлөлд өртсөн орон 
нутагтай   хийх 
хэлэлцүүлэгтэй 
холбоотой үүргүүдийн 
хэрэгжилт 

Гол асуудлуудын цуврал тараах материал, төслийн сонин, орон 
нутгийн, бүсийн, үндэсний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр сумдын 
талаарх мэдээлэлд голлон  анхаарсан эрчимт сурталчилгаа явуулах.  

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

Хэвлэл мэдээлэл, 
орон нутгийн  
харилцааны 
хэлтэс  

ОТХТ-
27 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 

шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Тодорхойлсон оролцогч 
талууд болон 
нөлөөлөлд өртсөн орон 
нутагтай   хийх 
хэлэлцүүлэгтэй 
холбоотой үүргүүдийн 
хэрэгжилт 

ОТ-н цахим хуудсыг ажиллуулах, шаардлагын дагуу шинэчлэх.   Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

Хэвлэл мэдээлэл, 
орон нутгийн  
харилцааны 
хэлтэс  

 

ОТХТ28 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 

шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Хамтын ажиллагааны 
гэрээний хэлэлцээр   

Ханбогд, Манлай, Баян Овоо, Даланзадгад сум тус бүртэй 
зөвшилцөж Хамтран ажиллах гэрээг байгуулах.   

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 

ОТХТ29 

ХБ, БО, МЛ, ДЗ 
сумдын шууд болон 
шууд бусаар 
нөлөөлөлд өртсөн 
орон нутаг   

Орон нутаг  гол 
асуудлууд дээр зохих 
ёсоор, идэвхтэй 
оролцож буйг нягтлах.  

Шаардлагатай үед тодорхой асуудал тус бүрт орон нутаг , талуудын 
оролцооны төлөвлөгөө зохиох,  жишээ нь: дараах асуудлуудыг 
тусгасан байж болно. Үүнд:   

Ханбогд хот, бизнесийн паркийн нэмэлт БОННҮ; 

Шаардлагатай 
бол тухай бүр   

БХНГ-н хэлтэс 



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр болох 
огноо: 

2013.09.01 

          Баримт бичгийн дугаар: 
           RD-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
         1.1 

 

Хуудас 34, нийт 58 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

ID Зорилтот бүлэг Зорилго Үйл ажиллагаа/Аргачлал Хуваарь буюу 
давтамж   

Хариуцах талууд 

Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө, 
Бэлчээрийн удирдлагын төлөвлөгөө; 

Хамтын ажиллагааны гэрээ. 

ОТХТ30 

Шууд болон шууд 
бусаар нөлөөлөлд 
өртсөн малчин 
өрхүүд  

Малчин өрхүүдийн 
идэвхтэй оролцоог 
хангах    

Малчдтай хэлэлцэж одоо хэрэгжиж байгаа малчин өрхийн 
оролцооны үйл ажиллагааг эргэн нягтлах, үйл ажиллагааны үр 
дүнтэй, сэтгэл ханамжтай байдлын хангах аргачлалыг шинэчлэх.   

  2013 оны 1-р 
улирлаас хойш 
үргэлжлэнэ   

БХНГ-н хэлтэс 

# 
Гадаад харилцааны хэлтэс нь үндэсний орон нутаг, төрийн бус байгууллагууд, засгийн газрын оролцогч талуудтай холбоотой тусгай талуудын оролцооны үйл ажиллагааны 

хуваарийг хөтөлдөг. 



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр болох 
огноо: 

2013.09.01 

          Баримт бичгийн дугаар: 
           RD-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
         1.1 

 

Хуудас 35, нийт 58 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

7 ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУВААРЬ   

7.1 Удирдлагын төлөвлөгөөний хяналт шинэчлэл  

Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөг жил  бүр нягталж шалгах ба Оюу Толгойн үйл ажиллагааны 
хэрэгцээ, хувьсан өөрчлөгдөх нөхцөл байдлын улмаас гарсан шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг 
тусган засварлана. Энэ удирдлагын төлөвлөгөөнд засвар хийх эрхийг уг төлөвлөгөөний бүрэн 
эрхийг эзэмшиж байгаа ОТ-н Орон нутаг, нийгмийн хариуцлага, бүсийн хөгжил хариуцсан дэд 
ерөнхийлөгч эдэлнэ.   

Үйл ажиллагааны журамд бодит өөрчлөлт орвол удирдлагын төлөвлөгөө “шаардлагын дагуу” 
гэсэн журмын дагуу өөрчлөгдөнө.   

8 МОНИТОРИНГ 

8.1 Мониторингийн шаардлагуудын тойм 

Төслийн стандарт хангалтыг ашиглалтын шатны явцад үнэлэхэд ашиглагдах хяналт 
шинжилгээний аргуудыг  (хэсэг  4:Төслийн стандартууд) энэ хэсэгт тайлбарласан болно.  

Хяналт шинжилгээний явцад илэрсэн (ОТ ЭМААБОУТ) стандартын зөрчлийг шалгаж, зохих 
засаж залруулах арга хэмжээг авна.   

8.2 Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд  

ОТ нь төсөлтэй холбоотой Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах үйл ажиллагааны 
үнэлгээг үргэлжлүүлэн хийсээр байхыг эрмэлзэж байна. Орон нутгийн иргэдийг татан 
оролцуулах үйл ажиллагааны ГГҮ-үүдийг Хүснэгт  6-д тайлбарласан. Орон нутгийн харилцаа, 
хэвлэл мэдээлэл, Засгийн газрын харилцаа, Гадаад харилцааны багууд бусад гол талуудтай 
холбоотой тус тусдаа зорилт,  даалгавар, үзүүлэлттэй.  

Хүснэгт  6: Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд – Орон нутгийн иргэдийн оролцоо   

ID ГГҮ Зорилго  Хяналт шинжилгээний арга 
хэмжээ 

ОТГГҮ1 Орон нутгийн иргэдээс   
ирсэн гомдлын тоо     

Жил жилээр тоог бууруулах   Гомдол, маргааны 
бүртгэл/мэдээллийн сан  

ОТГГҮ2 Сарын дотор барагдуулсан 
гомдлын тоо  

Зорилт 90% Гомдол, маргааны 
бүртгэл/мэдээллийн сан  

ОТГГҮ4 Орон нутгийн иргээдээс 
гаргасан гомдлыг 
барагдуулах журмын 
хэрэгжилтийн талаарх шинэ 
мэдээллээр тогтмол хангах   

Орон нутгийн иргэдийн 
гомдол, маргааныг 
барагдуулах журмын үр 
дүнгийн тайланг орон нутагт  
тогтмол хүргэх   

Тайлагналт  

ОТГГҮ6 Хэрэгжиж буй эсэх гомдлыг 
зохих ёсоор барагдуулж 
байгаа эсэхийг 
баталгаажуулахын тулд 
гомдол барагдуулах журамд 
аудит хийлгэх   

Хагас жил тутмын аудит 
хийнэ   

Аудитын тайлан 
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8.3 Мониторингийн үйл ажиллагаа    

Төслийн стандартын мөрдөлтийг хянах орон нутгийн оролцооны хяналт шинжилгээний арга 
хэмжээг доор Error! Reference source not found.-оор үзүүлэв.   Бусад багууд Засгийн газар, 
төрийн бус байгууллага, орон даяарх олон нийт  гэх мэт бусад талуудын оролцоог хангах арга 
хэмжээнүүдийг хянаж шинжилнэ.    Аливаа хяналт шинжилгээний үр дүнгээр илэрсэн 
стандартын зөрчлийг магадлан шинжилж, зохих засаж залруулах (дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
бол БОНМТ-ний ерөнхий бүтцийн баримт бичгийг харна уу.) арга хэмжээг авна.   
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Хүснэгт  7: Хяналт шинжилгээний аргачлалууд – Орон нутгийн иргэдийн оролцоо   

ID Сэдэв/Хүчин зүйл Аргачлал Хариуцсан 
талууд 

Давтамж Байрлал 

ОТХТm01 Орон нутгийн иргэдийн 
санал гомдол  

ОТ нь дор дурдсан болон хаагдсан, хугацаа тус бүрт барагдуулаагүй 
(доод тал нь нэг сар гэхдээ илүү гомпол гарсан тухай бүрд шийдээгүй 
бол) санал гомдлын  бүртгэл/мэдээллийн санг нягталж шалгана. Үүнд:  

 Тухайн сард ирсэн барагдуулаагүй гомдлын тоо; 

 Тухайн сардаа гаргасан санал, гомдол ба төсөл эхлэсэнээс (муруй 
шугамаар үзүүлэх) хойш гарсан өөрчлөлт;  

 Тухайн сард барагдуулсан гомдлын тоо;   

 Санал, гомдлын төрөл.   

БХНГ баг орон нутгаас ирсэн санал, гомдлын (санал, гомдлын төрөл, 
тэдгээрийг хэрхэн хөндсөн, гарч буй үр дүн  зэргийг багтаасан) 
барагдуулалт дээр орон нутгийг мэдээллээр хангана.   

Гомдол барагдуулах заргын журамд хагас  жил тутам аудит оруулна.   

Ханбогд суманд байгуулагдсан Зуучлах хороо орон нутгийн гомдол, 

барагдуулах журмын хэрэгжилтийг хөнгөвчлөх, хянах үүргийг 
гүйцэтгэнэ.   

OT БХНГ Сар бүр  Ханбогд сум 

(шаардлагатай 
бол бусад сумд) 

ОТХТm02 ОТ салбар оффист ирэх 
иргэд  

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ-н  оффист ирсэн зочин бүрийг 
бүртгэх ба сар тутмын хэлтсийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгана.   Зочны 
тоо, төрөл, шалтгааныг тэмдэглэж авах.   

OT БХНГ Сар бүр  Бүх ОТ 
оффисууд 

ОТХТm03 Орон нутгийн 
оролцооны үйл 
ажиллагаа 

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд дахь орон нутгийн орон нутгийн 
албан болон албан бус  оролцоонуудыг Оролцогч талуудын удирдлагын 
системд бүртгэнэ. Үүнд хороод болон ажлын бүлгүүд хамаарна. 
Хэлтсийн сарын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн тайланд нэгтгэн тусгана.    

OT БХНГ Улирал бүр  Орон 
нутгийн/бүсийн 
олон  нийтийн 
дунд хийх 
хэлэлцүүлгийн 
арга хэмжээнүүд  

ОТХТm04 Ил тод болгох  
мэдээллийн баримт 
бичгүүдын тараалт 

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд эхийг бэлдэж, тараасан ухуулах 
хуудас, танилцуулах хуудас, сонин зэргийг төрөл, байршилаар нь ялган 
бүртгэж Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн даргадаа хуваарийн дагуу 

OT БХНГ Улирал бүр  Бүх зорилтот 
сумд  
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ID Сэдэв/Хүчин зүйл Аргачлал Хариуцсан 
талууд 

Давтамж Байрлал 

тайлагнана.      

ОТХТm05 Орон нутгийн  хандлага Орон нутгийн төслийн талаарх ойлголт, санааг нь зовоосон асуудлуудыг 
хянаж шинжлэхийн тулд ОТ орон нутгийн хандлага, ойлголтын судалгаа 
явуулна.   

OT БХНГ 2 жил тутам  Бүх зорилтот 
сумд  

ОТХТm06 Орон нутагт  эргэн 
мэдээлэх 

Бүсийн хөгжил, нийгмийн гүйцэтгэлийн баг Орон нутгийн мэдээллийн 
систем, олон  нийтийн уулзалтын тэмдэглэл зэрэг  арга хэмжээнүүдийг 
боловсруулж хэрэгжүүлэн орон нутгийн санаа бодлыг хянаж шинжилнэ.    

OT БХНГ Улирал бүр  Бүх зорилтот 
сумд  
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9 СУРГАЛТ 

9.1 Тойм   

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

9.2 Чиг баримжаа олгох сургалт 

ОТ-н ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид олон соёлын нэгдмэл харилцаанд орох шаардлага гардаг ба 
стандарт баримжаа олгох сургалтын хөтөлбөрт хүний эрхийн сургалтыг багтаана.  Энэхүү 
сургалт нь ОТ төслийн талбай дээр ажиллаж байгаа Монгол, гадаад ажилтнуудын өөр өөр соёл, 
үзэл бодлуудыг ойлгож, хүндэтгэж, багаар үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж, түүнчлэн орон 
нутгийн ард иргэдийн дунд биеэ зохистой авч явахад нь туслахад зориулан боловсруулагдсан.   

9.3 Ажлын байрны сургалт   

Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд, орон нутгийн  оролцоотойгоор хэрэгжүүлж байгаа үйл 
ажиллагаануудад гар бие оролцдог буюу хянаж байдаг ОТ-н бусад ажилтнууд, ажлын ахлагч 
нар, гэрээт гүйцэтгэгчид  талуудын оролцоо, орон нутгийн гомдол барагдуулах журмыг 
хэрэгжүүлэх тухай сургалтанд хамрагдана.   

9.4 Бусад сургалтын шаардлагууд   

Шаардлагатай үед орон нутаг, талуудын оролцоонд татагдан ордог гол ажилтнуудад тусгай    
сургалтуудыг явуулна.    

10 АУДИТ БА ТАЙЛАГНАЛ 

10.1 Дотоод аудит 

Энэхүү төлөвлөгөөний мөрдөлтийг жил тутмын дотоодын үзлэг шалгалт болон аудитын үр 
дүнгээр тооцно.    

10.2 Гэрээт гүйцэтгэгчийн аудит 

Гэрээт гүйцэтгэгч ОТ-той гэрээ байгуулахын өмнө аудит хийлгэх ба үүнээс хойш Гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн удирдлагын ерөнхий бүтцэд зааснаар  жил бүр шалгуулна.  

10.3 Гадаад аудит 

Энэ төлөвлөгөөний мөрдөлтийг Рио тинтогийн байгууллагын аудит, чанарын 
баталгаажуулалтын хөтөлбөр, төслийн зээлдүүлэгч нарын хугацаат үнэлгээний үр дүнд 
тулгуурлан тооцно.  

10.4 Гүйцэтгэлийн тайлан 

Төлөвлөгөөний мөрдөлтөнд хийсэн аудитын үр дүнг ОТ-н гүйцэтгэх хороонд илгээнэ.  
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11 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 

Файлын нэр RD-10-PLN-0003-M-Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Тодорхойлолт Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Эхийг зохиогч Орон нутгийн харилцааны баг   

Үүсгэсэн огноо 2013.09.01 

Баталсан албан 
тушаалтан 

Ш.Байгальмаа, Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны хэлтсийн ерөнхий менежер 

Баталсан огноо 2013.09.01 

Өөрчлөлтийг 
бүртгэх дугаар 

# 

 

Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Үнэлгээ хийсэн 
огноо 

Үнэлгээ хийсэн албан 
тушаалтан 

Хянах 
хугацаа 

Дараагийн хянах огноо 

Дунд 2013.09.01 Орон нутгийн харилцааны баг   2 жил 2015.09.01 

 

Хувилбар 
Хянан 
засварласан 
огноо 

Зохиогч Баталсан 
Хянан засварласан 
тэмдэглэл 

1.0 2013.09.01 Орон нутгийн 
харилцааны баг   

Ш.Байгальмаа Баталсан. 

1.1 2013.11.23 Л.Мөнхцацрал Ш.Байгальмаа Баримт бичгийн 
дугаарлалтыг засч, баримт 
бичгийг хянав.  
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12 ДАГАЛДАХ ХАВСРАЛТУУД 
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Хавсралт  B: Гол оролцогч талуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийн хураангуй   

НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТСӨН МАЛЧИД  

Доор үзүүлсэн Хүснэгт  B1 нь нөлөөлөлд шууд өртсөн  малчдын нэгдсэн мэдээллийг агуулж 
байна.  Өрх (өрх) гэдэг нэг газраа амьдардаг малчин гэр бүлийг  авч үзнэ. Уг хүснэгт нь 2004 
(Нүүлгэн суурьшуулалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-г харна уу) оны гэрээний дагуу 2005 
он гэхэд бүрэн нүүн суурьшсан 10 өрхийг харуулсан байна. Хүснэгтэд үзүүлж байгаагаар 
нөлөөлөлд шууд өртсөн нийт 94 өрх байна.   

Хүснэгт  B1:  Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн ерөнхий мэдээлэл  

Нөлөөллийн 
хүчин зүйс 

Биетээр нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн  

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэнд 
өртсөн буюу төслийн үйл ажиллагааны* 

улмаас хүндрэл учирсан   

Уурхайн талбай 

(Уурхайн лицензит 
талбай,  хориотой 
бүс) 

10 өрх (16 малчин айл, 61 

хүнтэй) уурхайн лицензит 
талбайд өвөлжөө нь байрлаж 
байсны улмаас 2005 онд нүүн 

суурьшсан
10

    

Байхгүй  

Онгоцны буудлын 
талбай 

Байхгүй  Онгоцны буудлаас 5км-ийн зайд байгаа 7 өрх 
айл зуны бэлчээрийн талбай ашиглах боломжоо 

хэсэгчлэн алдана. 

Онгоцны буудлаас 5-11 км-ийн зайд өвөлждөг 
15  өрх айлын зуны бэлчээрийн талбайд  хүрэх 

боломж нь бага зэрэг хумигдана.  

ОТ-с Гашуун 
сухайт хүрэх 
замын зурвас   

Байхгүй  ОТ-с Гашуун сухайт хүрэх замын хоёр талаар 
500м зайд өвөлждөг 4 өрх айлын  бэлчээрийн 

талбай хоёр хуваагдах ба зам ангийн ажил, 
замын барилга болон үйл ажиллагааны улмаас 
нөлөөлөлд өртөнө.     

ОТ-с Гашуун сухайт хүрэх замын хоёр талаар 
500м зайд өвөлждөг 14 өрх айлын  нүүдэллэх 

зам, харгуй\мал маллагааны уламжлал нь зам 
ангийн ажил, замын барилгын болон үйл 
ажиллагааны улмаас тасалдана.     

Гүний хоолой ус 
хангамжийн шугам 
хоолой ба Хятад 
улсаас татах 
цахилгаан 
дамжуулах шугам  

Байхгүй  Ус хангамжийн шугам хоолойн 1-р шат болон 
цахилгаан дамжуулах шугамуудын хоёр талд 
тус тус 1 км зайд, усны шугам хоолойн 2-р 
шатнаа хоёр талдаа тус тус 3 км зайд өвөлждөг 
11 өрх айлын  бэлчээрийн нутаг усны шугамын 

сувгийн ухалтаас шалтгаалан түр хугацаанд 2 
хуваагдах ба барилгын ажлаас шалтгаалан 
нүүдлийн зам харгуй\мал маллагааны уламжлал 
нь тасарна. . 

  

Ханбогд сум дахь 
зуслангийн 
бэлчээрийн 
талбай  

Байхгүй  Ханбогд сумын нийт дөрвөн улирал дамнан 
малаа малладаг малчдын (399 өрх байгаа гэж 
тооцоолсон) бэлчээрийн талбай ашиглах 
боломж буурах нөлөөлөлд өртөж болзошгүй.   

                                                      

10
 Нүүлгэн суурьшуулалтанд өртсөн малчдын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүлэг  C10: Газар ашиглалт, 

нүүлгэн шилжүүлэлтэнд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ ба D15: Нүүлгэн суурьшүүлалтын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө-н тусгасан. 
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Нөлөөллийн 
хүчин зүйс 

Биетээр нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн  

Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэнд 
өртсөн буюу төслийн үйл ажиллагааны* 

улмаас хүндрэл учирсан   

Бусад (бүх 
нөлөөллийн 
бүсүүд) 

Байхгүй  Цагаан хад хүнд даацын тэрэгний зогсоолын* 
хуримтлагдах нөлөөллийн улмаас нөлөөллийн 
бүсээс 4 өрх (гаднаас ирж суурьшсан 

өвөлжөөний эзэд)  айл нүүлгэн суурьшина. 

Сумын төвд суурьшсан боловч дээр дурдсан 
нөлөөллийн бүсийн аль нэгэнд өвөлжөөтэй 18 
өрхийн (гадны өвөлжөө эзэмшигч нар) 

өвөлжөөгөө ашиглах боломж хязгаарлагдах ба 
хэрвээ барилгын шатны үед өвөлжөөндөө 
байрлавал байнгын тоосжилт, дуу чимээний 
нөлөөнд өртнө. 

Нийт 10 өрх 84 өрх 

Эх үүсвэр: Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн тоог орон нутаг  нийгмийн гүйцэтгэлийн баг 2011 оны 5 дугаар сард 
гаргасан. Усны хангамжийн шугам хоолой, цахилгааны дамжуулах шугамын дагух өрхүүд адилхан байдлаар 
нөлөөлөлд өртсөн гэж бүлэглэсэн.   

Өрх = өрх; жич: Ангилалын дугаарууд нь Эдлэх эрхийн матрицад (Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулалтын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө) өгөгдсөн тодорхойлогчуудыг зааж байна.  

* Энэ ангилал дахь бүх өрхүүд нийтдээ эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн гэсэн үг биш боловч төслийн 
үйл ажиллагаануудын нөлөөллөөр хүндрэл учирсан гэж үзсэн учраас нөлөөлөл нь түр хүндрэл учруулсан байлаа ч 
нөхөн олговор авах эрхтэй гэж үзсэн байна.   

** Ус ашиглах боломж нь хаагдсан буюу хязгаарлагдсанаас болж нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд нийт Зурагт давхар 
тооцогдоогүй болно.    

 

ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ АГЕНТЛАГУУД  

Доорх Хүснэгт B2 нь Ханбогд суманд өөрийн төлөөлөгчтэй бөгөөд ОТ төслийн хувьд нэгдмэл 
тусгай сонирхол бүхий гол засаг захиргааны агентлагуудыг харуулсан болно.  

Хүснэгт  B2: Төрийн эрх мэдэл бүхий гол байгууллага болон газрууд: Аймгийн түвшинд   

Эрх бүхий\удирдах байгууллага   Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа  

Засаг дарга, засаг даргын орлогч    Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, татвар, ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр, аймгийн дэд бүтцийн хөгжил, 
Даланзадгадын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн    

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

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

Өмнөговийн газрын алба Бэлчээрийн менежмент, биологийн олон янз байдлын 
менежмент    

Байгаль орчны хэлтэс Байгаль орчны менежмент, бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх, зөвшөөрөл  

Хил хамгаалах алба  Хилийн хамгаалалт, гаалийн асуудал, тээвэр   

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

Эрүүл мэндийн хэлтэс  Орон нутгийн иргэдийн  эрүүл мэндийн тухай ойлголт, 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх   

Хөдөө аж ахуйн хэлтэс Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, бэлчээрийн 
талбайн нөлөөлөл   



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Хүчин төгөлдөр болох 
огноо: 

2013.09.01 

          Баримт бичгийн дугаар: 
           RD-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
         1.1 

 

Хуудас 45, нийт 58 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

Эрх бүхий\удирдах байгууллага   Төслийн талаарх сонирхол/харилцаа  

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын хэлтэс  Орон нутгийн ажил эрхлэлт, нөхцөл, эмзэг бүлгийн 
хүмүүс  

Замын засвар арчлалтын алба   Замын барилга, замын нөхцөл, хэрэглээ   

Нийгмийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс   Орон нутгийн болон бүсийн ажил эрхлэлт, эмзэг бүлгийн 
хүмүүс, эдийн засгийн хөгжил   

Мэргэжлийн хяналтын газар (байгаль орчны 
байцаагч нар ) 

Байгаль орчны менежмент, бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх, зөвшөөрөл  

Татварын хэлтэс Бүсийн татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр 

Зам тээврийн газар Тээвэрлэлтийн зам, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
ажиллагаа   

Цагдаагийн газрын дарга Замын хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаа, ажилтнуудын 
орон нутгийн иргэдийн дунд биеэ авч яваа байдал   

Зэвсэгт хүчин  Орон нутгийн аюулгүй байдал, улс орны аюулгүй байдал   

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

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

Багийн засаг дарга Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт, ажил эрхлэлт, орон 
нутгийн хөгжил    

Газрын дарга/албан хаагчид   Газар хөндөлтийн зөвшөөрөл, журмууд, бэлчээр, 
биологийн олон янз байдлын менежмент   

Татварын байцаагч /Татварын газар  Орон нутгийн татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр  

 

Бүсийн/үндэсний  засаг захиргаа   

Монгол улсын засгийн газар нь төслийн хөрөнгө оруулагч бөгөөд зөвшөөрөл олгох гол 
байгууллагуудын нэг юм. Засгийн газрын үндэсний оролцогч талууд нь зөвшөөрөл олгох, 
батлах, хяналт шинжилгээ хийх үүрэгтэй яамд юм. ОТ үндэсний түвшний засгийн газартай 
(байгаль орчин ногоон хөгжил, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр, уурхай, эрчим 
хүч, зам харилцаа, санхүү) ихэвчлэн гол яамдын техникийн хэлтсүүдтэй төсөл болон төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн асуудлаар оролцоог хангаж ажилладаг. Төсөлд хамтран ажилладаг 
бүсийн засаг захиргаа гол яамдын шууд удирдлага доор ажилладаг газрууд байна. ОТ төсөлтэй 
холбоотой, засгийн газрыг төлөөлсөн хэд хэдэн өөр бусад байгууллагууд байна.     

От компани дотроо Засгийн газрын харилцааны баг засгийн газрын гол газруудтай харилцаа 
холбоогоо хадгалан ажиллах, тэдгээр газруудыг төслийн мэдээллээр тогтмол хангаж байх 
үүрэгтэй. Доорх Хүснэгт  B3-т ОТ төслийн үйл ажиллагаанд оролцон гүйцэтгэж байгаа гол 
яамд, газруудын жагсаалтыг харуулав.    

Хүснэгт  B3: Засгийн газрын гол байгууллагууд ба яамд: Үндэсний /бүсийн түвшинд  

Захиргаа/удирдах байгууллага  Төслийн эрх ашиг /төслийн харилцаа 

Сангийн яам Уурхайн татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр, 
орлого болон бусад татвар, гаалын татвар, Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ   

Хууль зүй дотоод хэргийн яам ОТ-н барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй байдал   

 Гадаадын иргэн, харьяатын алба Гадны ажилтнуудын визны асуудал   

Хил хамгаалах ерөнхий газар    Хил хамгаалал, гаалийн асуудал, Гашуун сухайтын 
боомт, ОТ-н байгууламжуудын аюулгүй байдал  
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Захиргаа/удирдах байгууллага  Төслийн эрх ашиг /төслийн харилцаа 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам    Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, усны 
зөвшөөрөл, биологийн олон янз байдал, байгаль 
хамгаалах төлөвлөгөө   

Зам, тээврийн яам  ОТ-с Гашуун сухайт хүрэх замын сайжруулалт, засвар 
үйлчилгээ, бусад замын сайжруулалт, үйлчилгээ, 
төслийн тээврийн үйлчилгээ   

Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газар    Газар ашиглалтын гэрээнүүд, Ханбогд сумын төвд 

газар ашиглах төлөвлөгөө, газрын татвар, бусад газар 
ашиглалтын зөвшөөрлүүд, ашиглах эрх  

Мэргэжлийн хяналтын алба  Шаардлагатай олон төрлийн зөвшөөрлүүд, холбогдох 
үзлэг шалгалтууд   

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар  Түр болон байнгын онгоцны буудлын барилга, 
ашиглалтын шат  

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам  Сургалтын стратегийн 5 жилийн төлөвлөгөө, жил бүр 
3300 Монгол ажилчдыг элсүүлэн сургах, 5 жилийн  
дотор 150 – 230 дотоодын оюутнуудад их сургуулийн 
тэтгэлэг олгох, шинээр 2 мэргэжил сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төв байгуулах, одоо байгаа 5 
мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг дэмжин 
сайжруулах;  

Хөдөлмөрийн яам 

 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар  

 Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн газар  

Гадны ажилчдын виз, ажилчдын яс үндэс,  ажиллах 
хүчний тоонд дотоод ажилчдын эзлэх хувь, 
гадаад/дотоод ажилчдын харьцаа, хөдөлмөр болон 
ажлын нөхцөл   

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам  Хөдөлмөр, ажлын нөхцөл, ажилчдын нийгмийн 
даатгал   

Уул уурхайн яам    

 Монгол улсын  ашигт малтмалын газар  

Татвар, ашигт малтмал ашигласны төлбөр, уурхайн 
ашиглалтын лиценз, уурхайн хайгуул, нөөцийн 
үнэлгээ  

Эрчим хүчний яам ОТ төслийн Монгол дахь эрчим хүчний эх үүсвэр, 
дизель цахилгаан үүсгүүр, эрчим хүч үйлдвэрлэх 
зөвшөөрөл, техник эдийн засгийн үндэслэлийн 
судалгаа 

Эрүүл мэндийн яам Аймаг, сумын эрүүд мэндийн дэмжлэг: төслийн 

улмаас ирэх хүн амын шилжилт хөдөлгөөнөөс эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, 
байгууламжуудад ирэх ачааллыг  ихэсгэсэн   

Соёл спорт аялал жууулчлалын яам    Соёлын өвийн хамгаалал    

Өмнийн говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл   

 

Өмнийн говийн бүсийн хөгжил, эрүүл мэнд, 
боловсрол, зам тээвэр, орон нутгийн үйлчилгээ, 
байгууламж дээр ирэх ачааллын өсөлт гэх мэт ОТ 
төслийн улмаас өсөн нэмэгдэж байгаа хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөний нөлөөлө, Өмнийн говийн 
хөдөлмөр эрхлэлт     

 
 
 
 
 
 

http://www.mcaa.gov.mn/?new_lang=en&session=5c1cc77bc2850002f22d4f1439cefe8b
http://www.mswl.pmis.gov.mn/
http://www.mmre.gov.mn/
http://www.moh.mn/
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Үндэсний болон олон улсын тбб, донорууд, бусад байгууллагууд   

Хүснэгт  B4:  Үндэсний болон олон улсын ТББ, донорууд, бусад байгууллагуудын товч 
мэдээлэл 

Байгууллагын чиглэл Нэр 

 

Аж үйлдвэрийн нэгдлүүд Монгол улсын үндэсний уул уурхайн ассоциаци  

 Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим   

 Монгол улсын бизнесийн зөвлөл   

Байгаль орчин ба нийгмийн ТББ   Говь санаачлага 

 Монгол улсын үндэсний уул уурхайн ассоциаци 

 Монголын урлагийн зөвлөл 

 Зориг сан 

 Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг  

 Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим   

 Ногоон алт бэлчээрийн эко системийн удирдлагын хөтөлбөр 

 Хабитат фор хүманити Монголиа 

 Хүн төвтэй хамгааллын санаачлага (ХТХС)  

 Нээлттэй нийгэм хүрээлэн 

 Монголын хөгжил судалгааны төв 

 Монгол улсын бэлчээрийн удирдлагын нийгэмлэг  

 Хариуцлагатай уул уурхай санаачлага   

 Сэйв дэ чиилдрэн 

 Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг 

 Дэлхийн зэрлэг амьтдыг хамгаалах сан   

Эрүүл мэндийн байгууллага/ТББ ДОХ сан 

 Эрүүл мэндийн бодлогыг дэмжих сан  

 Мари стопс Интэрнэшнл (МСИ) 

 Монгол улсын улаан хавирган сар нийгэмлэг 

 Ворлд грөүт Монголиа 

 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг (ДЭМБ) 

 Дэлхийн зөн  

Жижиг бизнесийн хөгжил Хөгжлийн шийдэл  

 Сироли сан   

Хүний эрхийн бүлгүүд Хүний эрх, хөгжлийн сан   

Донор агентлагууд/хөгжлийн 
банк  

ИХБ (Италийн хөгжлийн байгууллага) 

 Азийн сан 

 Азийн хөгжлийн банк (АХБ) 

 Канадын сан  

 Олон улсын хөгжлийн газар (ОУХГ, Англи) 

 Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) 

 Экспортын хөгжил Канад (ЭХК) 

 Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (ГТХАН)  
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 Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)   

 Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (ЖАЙКА) 

 Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (СОУХАА) 

  

 Дорнын хөгжлийн сан  

 Шведийн хөгжил, хамтын ажиллагааны газар 

 Нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын хөгжлийн агентлаг  
(НҮБОУХА) 

 Дэлхийн банкны бүлэг  

Зөвлөх бүлгүүд OT хяналт 

 Монголын байгаль орчин, иргэний зөвлөл 

 Иргэний нийгмийн зөвлөл   

 Иргэдийн холбоо   

 Хил хязгааргүй тал   

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 
агентлагууд 

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 

 НУБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага 

 НҮБ-ын Хүн амын сан 

 НҮБ-ын Хүүхдийн сан 
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Хавсралт  C: Орон нутгийн оролцооны аргачлал, хэрэгсэл, арга барилын үнэлгээ 

Хүснэгт  C1: Орон нутгийн оролцооны аргачлал, хэрэгсэл, арга барилын үнэлгээ 

Арга / хэрэгсэл Тайлбар, хэрэглээ   Эерэг үр дүн Сөрөг үр дүн Арга хэмжээнүүд  

Түвшин I. Боловсрол ба мэдээлэл түгээлт  

Ухуулах хуудас, 
товхимол, зурагт 
хуудас   

Орон  нутгийн болон үндэсний 
оролцогч талуудад мэдээлэл 
түгээхэд ашиглана. 

Зурагт хуудасыг үндэсний оролцогч 
талуудад мэдээлэл хүргэхэд 
ашиглана.  

   

ОТ нь эдгээр материалуудыг УБ 
болон төслийн талбай дээр байгаа 
ажилчдад мэдээлэл түгээхэд 
ашигладаг.   

Сумын алслагдмал нутагт суугаа 
хүмүүст мэдээлэл түгээхэд маш  
ашигтай өргөнөөр ашигладаг.   

Хэвлэмэл мэдээллийг хүмүүс илүү 
сайн хүлээж авдаг.   

Бүлэг, бүлгүүдийн өөрийнх нь эрх 
ашгийг хөндсөн тодорхой сэдвээр 
мэдээлэл тараахад ашиглаж болно.   

ОТ-н төслийн ихэнх ажилчид 
ажилдаа компьютор буюу интернет 
ашигладаггүй тул хэвлэмэл 
материал нь ихэнх ажилчидтай 
мэдээлэл хуваалцахад хамгийн үр 
дүнтэй арга.   

Мэдээлэл нь ойлгомжгүй, буруу 
ойлгогдохоор байж болох юм.   

Төслийн талаарх мэдээлэл дээр  
дотоод зөвшилцөлд хүрч, түгээх 
мэдээллээ цуглуулахад цаг их орох.     

Орон нутгийн ард иргэд илүү их 
мэдээлэл авах хүсэлтэй байгаагаа 
илэрхийлсэн.   

өнөө хүртэл явуулж байсан 
хэлэлцүүлгүүдэд хэвлэмэл материал 
ашиглаж байгаагүй.    

Орон нутгийн сумдатай холбоотой гол 
асуудлаар цуврал ухуулах хуудас 
бэлтгэн, төслийн мэдээллийн эрчимт 
сурталчилгаа явуулах.     

Орон нутгийн ард иргэдийг компанитай 
холбоотой ерөнхий мэдээллээрр 
хангахын хажуугаар орон нутагт 
төвлөрсөн мэдээллийг хамтад нь цацах.     

БОННБҮ-г орон нутагт  танилцуулахын 
хамтаар БОННБҮ-ний сэдвээр ухуулах 
хуудас, товхимолыг боловсруулж 
тараах.  

Үзэсгэлэн/үзүүлэн Орон нутгийн газрыг мэдээлэл түгээх 
цэг болгон тохижуулах.   

ОТ зарим нэг үзэсгэлэн дээр 
танилцуулах үзүүлэнгээ үзүүлж 
байсан боловч энэ нь 
хязгаарлагдмал байсан.   

Тохиромжтой болон чөлөөт цагаар 
үзүүлж болно.   

 

График нь төслийг төсөөлөхөд 
тусалдаг.   

Мэдээлэл нь ойлгомжгүй, буруу 
ойлгогдохоор байж болох юм.   

Ялангуяа малчдын хувьд хөл 
хөдөлгөөн ихтэй газар олоход хэцүү. 
Долоо хоног/сар тутам зах гардаггүй, 
зарим үед малчид сум руу орохгүй 
хэдэн сар ч болох нь бий.        

Төслийн мэдээллийн үзүүлэн 
материалыг баг, сумын орон нутгийн 
барилга, байгууламж дээр байрлуулах, 
сумын засаг захиргааны барилга гэх мэт.  

Орон нутгийн сонины 
өгүүлэл, радио, 
телевиз  

Төслийн зүгээс явуулах гэж байгаа 
үйл ажиллагаа буюу төслийн явцын 
тайлангийн талаар мэдээлэл тараах.   

Монгол говь сонинг 10 хоног тутам 
хэвлэн гаргаж Өмнөговийн иргэдэд 
тараах.   

Сонин нь мэдээлэл түгээх хямд 
хэрэгсэл юм. Орон нутгийн иргэдэд 
хүрэх арга зам.   

Телевиз, радиотой айлууд олон бий.    

Хэвлэсэн тоо нь орон нутгийн 
сумуудын хүрээнд хязгаарлагдмал.   

Телевиз, радио өндөр үнэтэй тусч 
болно.   

Орон нутгийн сонины газартай хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулах боломжийг 
судлах.    

Төслийн мэдээллийг сар тутам түгээх .  

Орон нутагт зориулан ТВ/радио 
нэвирүүлэг хийхэд Орон нутаг , хэвлэл 
мэдээллийн хэлтэстэй хамтран ажиллах.    
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Арга / хэрэгсэл Тайлбар, хэрэглээ   Эерэг үр дүн Сөрөг үр дүн Арга хэмжээнүүд  

Үндэсний сонин Төлөвлөсөн үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг түгээх. 

Өргөн хүрээгээр сонсогчдод  хүрэх 
боломжтой.  Үндэсний хэмжээний 
оролцогч талуудад мэдээлэл 
түгээхэд ашигтай.      

Төслийн гол үе шатуудын хамгийн 
сүүлийн үеийн мэдээллийг 
хэвлэлээр цацна.    

Үйл ажиллагаа нь орон даяар 
иргэдийн сонорт хүрэхгүй бол ач 
холбогдол багатай болно.   

Үндэсний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд 
өгүүлэл тавих боломжийг  Орон нутаг , 
хэвлэл мэдээллийн хэлтэс идэвхтэй 
эрэлхийлж байна.  

 

Төслийн талбайгаар 
танилцах аялал 
хийх/зочлох   

Төсөл болон түүний холбогдолтой 
асуудлуудыг жинхэнэ эх сурвалжаас 
нь харах.   

Асуудлуудыг бодит жишээгээр 
танилцуулах.  

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
шалтгаанаар ажилчин бус энгийн 
иргэдийг төслийн талбай руу 
нэвтрүүлэх нь асуудалтай байж 
болно.   

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
хууль эрхзүйн шалтгаанар 18-аас 
доош насны иргэдийг төслийн 
талбайгаар яалуулах боломжгүй.  

Орон нутгаас төлөөлөн сонгогдсон 
гишүүдийг талбайгаар зочлуулах.   

 

Дуу – дүрсний  
мэдээлэл ба 
танилцуулга    

Орон нутгийн иргэдэд  мэдээллийг 
дүрсээр хүргээх.   

Одоогийн байдлаар ОТ-д 
мэдээллийн танилцуулгын аргыг 
өргөнөөр ашиглаж байгаа.    

Радио, телевизээр нүүр тулсан 
ярилцлагуудыг нэвтрүүлэх.   

Орон нутагт  мэдээлэл олж авах 
хялбар арга зам бөгөөд тогтооход 
илүү хялбар.   

Орон нутгийн иргэд  дуу - дүрсний   
танилцуулгыг илүү сонирхон хүлээж 
авдаг.    

Тайлбарлахад хэцүү уурхайн болон 
ашиглалтын үйл ажиллагааны 
нөхцөл байдлыг харуулахад 
дөхөмтэй.     

Видеог бэлдэхэд цаг хугацаа, 
хөрөнгө их зарцуулж болзошгүй.  

ОТ төслийн бүтээн байгуулалт, журам, 
бодлого, хөрөнгө оруулалтын талаар 
энгийн агуулгатай баримтат кино хийнэ.    

Танилцуулгыг багийн хурлууд болон 
бусад хэлэлцүүлгийн арга хэмжээнүүд 
дээр ашиглана.    

Ажилчдын арга 
хэмжээ, удирдах 
ажилтнуудын уулзалт   

Арга хэмжээнүүдийг нь үйл 
ажиллагаа эхлэх, өөрчлөгдөх буюу 
чухал чухал үеүд/тэмдэглэлт үйл 
ажиллагаанд ажилчдын оролцоо 
хангахад ашигладаг.   

Удирдах ажилтнууудын уулзалт нь 
удирдлагын ажлын чухал асуудлууд 
дээр мэдээлэл авч, багийн 
гишүүдтэй хуваалцах боломж 
олгодог.    

Ажилчид нүүр тулсан харилцааг илүү 
үнэлдэг учраас оролцооны хувь 
өндөр байдаг.    

Боловсруулахад цаг, нөөц бололцоо 
их шаардагдана. Ажиллах хүч 
нэмэгдэх тусам илүү олон зочдыг 
байрлуулах байраар хангах 
шаардлагатай буюу хэд хэдэн арга 
хэмжээг явуулах шаардлага гарна.   

ОТ-н дотоод арга хэмжээн_ий 
удирдлагын чадварыг үргэжлүүлэн 
хөгжүүлж, ажиллах хүчийг татан 
оролцуулахын тулд арга хэмжээнүүдийг 
бодлоготойгоор явуулах.   
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ОТ портал (файлаар 
түгээх) 

Ажил хэргийн бүх чухал мэдээллийг 
ажилтнуудад нээлттэй байлгахаар 
архивлана.   

Ажилчид ашиглаж болох ганц 
төвлөрсөн мэдээллийн цэг байна. 
Ээлжийн хуваариар ажилладаг 
ажилчин, албан хаагчид амрах 
хугацаандаа ОТ порталд нэвтэрч 
үзэж амжаагүй зар, мэдээгээ нөхөж 
үзэж болно.   

Цахим хуудасны мэдээллийг үргэлж 
шинэчилж, үнэн зөв байлгахын тулд 
хэлтэс бүрээс “Цахим хуудас 
хөтлөгч”-ийг томилох шаардлагатай.  

От портал цахим хуудас руу 
нэвтрэхийн тулд Рио тинтогийн 
цахим нэвтрэх эрхтэй байх ёстой.   

Ажилчин, албан хаагчид болон удирдах 
ажилтнуудыг мэдээллээр хангах гурван 
шилдэг эх сурвалжийн нэг болгон 
үргэлжлүүлэн ашиглана.   

Байгууллагын цахим 
шуудан 

Чухал ажил хэргийн мэдээллийг 
ахлах ажилтнуудтай хуваалцаж 
багийн гишүүддээ дамжуулахад 
ашигладаг. Интернет,  компьютортой 
албан хаагчидтай мэдээлэл 
хуваалцахад ашиглана.   

Нөөц бололцоо ихээр 
шаардагдахгүй. Ажилчидтай 
мэдээлэл солилцох хамгийн хурдан 
арга (Интернет, компьюторт нэвтрэх 
боломжийг авч үзэхэд). Ажилчин, 
албан хаагчидтай их хэмжээний 
мэдээлэл хувалцах боломжтой.   

Интернет, компьюторт нэвтрэх 
боломж хязгаарлагдмал учраас 
ихэнх ажилчидтай харилцах боломж 
олгодоггүй (удирдлагууд нь 
дамжуулахгүй л бол). 

Компаний харилцаа холбооны үндсэн 
суваг болох цахим шуудангаас 
хамааралтай байдлыг үргэлжлүүлэн 
бууруулах.    

ОТТВ, компаний 
дотоодын видео    

ОТТВ нь ажилчдад барилгын болон 
ашиглалтынн шатны явцын талаар 
мэдээлэл өгөхөд ашиглалтын 
удирдлагын ажилтнууд голчлон 
анхаардаг.   

 

Байгууллагын видео танилцуулга нь 
мэдээлэл түгээх хамгийн шилдэг 
арга болох нь нотлогдсон.   

Үйл ажиллагааны явцын сүүлийн 
үеийн мэдээлэл өгөх анхны видео 
мэдээг ажилчин, албан хаагчид 
идэвхтэйгээр хүлээж авсан. Энэхүү 
суваг нь зарим ажилчин, албан 
хаагчид дараагийн сэдвийн талаар 
санаа бодлоо бичгээр гаргасанаар 
харилцааны хоёр-талт хэрэгсэл 
болж байгаа юм.   

УБ болон төслийн талбай дээрх 
ажлын байрнуудад байрлуулсан LCD 
дэлгэцүүдээр бүх ажилчин, албан 
хаагчид чөлөөтэй үзэх боломжтой.    

Боловсруулахад цаг хугацаа их 
орно. Нэвтрүүлгийн агуулгыг 
шинэчилж байхын тулд хоёр долоо 
хоног тутмын тусгай төлөвлөгөө 
шаардлагатай.   

Үүнийг үндсэн мэдээлэл  түгээх хэрэгсэл 
болгон хөгжүүлнэ. Илүү олон LCD ТВ-
үүдийг төслийн талбай даяар болон УБ 
дахь ажлын байрнуудад аль болох 
хүртээмжтэйгээр байрлуулна.    

ОТ төслийн талбай 
дээрх зар 
суртачилгааны 
самбарууд, 
байгууллагын бэлэг 
тэмдэг бүхий орчин, 
ширээний босоо 
танилцуулгууд, зурагт 
хуудсууд     

Ажил хэргийн талаарх чухал 
мэдээллийг хуваалцах, 
байгууллагынхаа талаар мэдэж авах   
таатай байдаг.  

Төслийн талбайн ажилчдын зүгээс 
маш эерэг  санал, дүгнэлт хүлээж 
авсан. Компьютер болон 
интернэтээс бүрэн шалтгаалахгүй.   
Мөн ажилтчдын амралтын үеэр 
мэдээлэл өгөх бололцоотой болж 
байна.   

Мэдээлэл, санааг нэгтгэн 
зохицуулах, хуваарилах 
шаардлагатай.   

Үйл явцыг үргэлжүүлэн сайжруулах ба 
мэдээлэл шинэчлэх хугацааг хурдасгах.   

Түвшин 2. Мэдээллийн эргэх холбоо  
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Үзэсгэлэн 
танилцуулга/Нээлттэй 
өдрүүд   

Дөрвөн сум тус бүрт ОТ-н нээлттэй 
өдрүүдийг зохиосоор ирсэн.   

Мэдээлэл түгээх зорилгоор орон 
нутгийн газруудад бусад 
дэлгэцүүдийг тохижуулж болно.  
Ажиллах ажилчин, албан хаагчид 
бэлэн байх ёстой.     

ДЗ болон УБ дахь мэдээллийн 
төвүүд дээр мэдээлэл түгээх олон 
талт дүрсний дэлгэцтэй.    

Боломжтой цагтаа, чөлөөт цагаараа 
үзэж болно.  Зурагт тайлбарууд 
ашигтай.     

Албан хаагчид ихээхэн цаг 
зарцуулж, төвлөрч ажиллах 
шаардлагатай.   

Малчид нүүдэлчин амьдралтай тул 
сумын төв болон бусад олон нийт 
төвлөрсөн газраар орох нь ховор.    

Ялангуяа малчидтай хийх 
хэлэлцүүлгийн арга хэмжээнд зориулан 
хөдөлгөөнт дэлгэцтэй автомашиныг 
ашиглах аргыг судлах.    

 

Утасны шугам 
харилцаа 

Мэдээллийг утсаар авах, санал, 
асуудлын талаар сэтгэгдэлээ хэлэх, 
асуултад хариу авах зэргээр устыг 
ашиглах боломжтой.    

ОТ өөрийн орон нутгийн харилцааны 
ажилтан болон бусад холбогдох 
ажилтнуудыг холбоо барих утасны 
дугаараар хангадаг.   

Хүмүүс оролцох, сэтгэгдэлээ 
илэрхийлэх хялбар арга зам юм.   
Нээлттэй байдлыг мэдрүүлэх 
боломж олгодог. 

Нүүр тулсан ярилцлага шиг үр 
дүнтэй байж чадахгүй.  Утсанд 
хариулж буй ажилтан бүх асуултанд 
бүрэн, зөв хариулах мэдллэггүй 
байж болно.  

Алслагдмал сумдын нутагт утасны 
сүлжээ ороогүй  байж болно.   

Харьцангуй хөрөнгө, хүч 
шаардагдана.    

Төслийн ашиглалтын шат эхэлж,  
сумдад утасны сүлжээ боломжтой болж 
үйлчилгээ сайжирч эхлэх үеээс шууд 
лавлах утас болгон хөгжүүлэх арга 
замыг авч хэлэлцэнэ.   

Интернэт/цахим хуудас 

www.ot.mn 

Мэдээлэл түгээх, сэтгэгдэл 
цуглуулахад ашиглана.  

ОТ-н цахим хуудсыг өдөр тутам 
шинэчилдэг ба Англи, Монгол хэл 
дээр байдаг.   

Олон улсын уншигчид. Интернет 
ашиглах боломжтой хүмүүст 
мэдээлэл авах хялбар арга.    

Бүх талууд/оролцогчид бүгд 
интернэтэд орох боломжтой байж 
чадахгүй.   

ОТ цахим хуудас нь орон нутгийн 
оролцогч талуудын шаардсанаар 
мэдээллийг тэр даруй хүргэж 
чаддаггүй.     

ОТ-н цахим хуудсыг цаашид үргэжлүүлэн 
хөгжүүлэх төлөвлөгөө гарсан.  Шат 2: 
Ашиглалт, Шат 3: Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
сүүлийн үеийн мэдээллийн хэсэг.   

 

Орон нутгийн (багийн) 
уулзалтууд, орон 
нутгийн уулзалтууд  

Мэдээлэл, санал бодол солилцоход 
ашиглана.   

БОНБҮ-ний боловсруулалтын үеэр 
орон нутгийн уулзалтуудыг зохион 
явуулсан.   

ОТ нь улирал тутам Ханбогд сумын 
багийн хуралд оролцож, танилцуулга 
хийдэг.   

Бусад оролцогч талуудтай уулзах  
боломжтой. ОТ бусад сонирхсон 
талуудтай уулзахад бэлэн байдгаа 
харуулна.  

ОТ нь орон нутгийн иргэдийн багийн 
хуралд улирал тутам оролцож 
шинэчилсэн мэдээлэл танилцуулдаг.    

Олон асуудлыг багтаасан нарийн 
төвөгтэй, урьдчилан тааварлах 
аргагүй байх магадлалтай. Өмнө нь 
хийгдэж байсан орон нутгийн 
хурлуудаар бүтээлч хэлэлцүүлэг 
явуулах боломжгүй байсан.     

ОТ нь багийн хуралд зочноор 
оролцдог учир уулзалтын зохион 
байгуулалт, хэлбэрийг өөрчлөх эрх 
мэдэл багатай.    

ОТ-н багийн хурлын танилцуулгын үеэр 
хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг 
урьдчилан бэлтгэх, асуулт, хариултын 
цаг гаргах ба багийн хуралд 
үргэлжлүүлэн оролцох.    

Орон нутгийн хуралд, орон нутгийн 
иргэдийн тавьсан асуултуудад хариулт 
өгч чадахуйц, холбогдох албан 
тушаалтнуудыг оролцуулах, жишээ нь 
байгаль орчны баг, барилгын хэлтсийн 
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албан хаагч гэх мэт.    

Судалгаа, ярилцлага, 
санал асуулгууд   

Мэдээлэл, санал бодол цуглуулахад 
судалгаа, ярилцлага, санал 
асуулгын аргуудыг өргөнөөр 
ашигласан.    

Байгаль орчны мэдээлэл түгээлтийн 
судалгаа хийсэн.   

Итгэмжлэгдэж нууц хадгаласан 
судалгаагаар илүү ихээр санал 
бодлоо илэрхийлэх байдлыг 
нэмэгдүүлж болно.    

Хүмүүсийн одоогийн мэдлэгийн 
байдал, санаа зовниж буй асуудлууд, 
мэдээллийн түвшин, түгээх 
зохимжтой арга, мэдээллийг өргөн 
цар хүрээнд үр дүнтэй түгээх талаар 
мэдээлэл олж авч чадна.    

Хариултын түвшин сул байх талтай.   

Хариултууд нь төлөөлөхүйц бус, 
үзэл бодол өөрчлөгдох боломжтой.   

Хэт олон судалгаа, санал асуулгаас 
орон нутгийн иргэд   залхах 
боломжтой.    

ОТ энэхүү аргыг зохих байдлаар 
үргэлжлүүлэн ашигласаар байх болно.    
Газар эзэмшлийн нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүдийн жил тутмын судалгаа, Орон 
нутгийн болон бүсийн хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөний судалгаа, оюутны 
судалгаа зэргийг оруулахаар 
төлөвлөгдсөн .   

Санал, хүсэлтийн 
хайрцаг  

Сумын төвд санал хүсэлтийн 
хайрцгийг 2010 оноос эхлэн 
ажиллуулж байна.   

Орон нутгийн иргэдээс санал 
хүсэлтийг авахад ашиглана.    

Нийтээр илэрхийлэгдээгүй санал 
хүсэлт хүлээн авах боломжтой.   

Асуулт цуглуулах энгийн хэлбэр ба 
хүсэлт, санаа зовоосон асуудлыг 
гомдол гэж ангилахаас зайлсхийх 
боломжтой.    

Хайрцагт санал хийх нь удаан 
байгаа тул цаашид хайрцаг 
байрлуулах зохимжтой газар олох.     

 

Санал хүсэлтийн хайрцгийг одоогийн 
оффист байрлаж буй байрнаас нь 
шилжүүлэх боломжийг хайж, гомдол, 
санал цуглуулах өөр арга замуудыг хайх.   

 

Түвшин 3. Оролцоо & Хэлэлцүүлэг 

Өрх айлаар очиж  
уулзах  

Эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн малчдын 
амьжиргааг дээшлүүлэх арга замыг 
тодорхойлох, нөлөөллийг бууруулах 
талаарх хэлэцүүлгийн ажлыг гэрээр 
уулзаж гүйцэтгэсэн.      

ОТ айл гэрээр явж (ээлж хуваариийн 
дагуу) орон нутгийн харилцааны 
мэдээллийн сонинг тараадаг.  

Айл гэрээр уулзаж ярилцаж байгааг 
малчид сайнаар хүлээж авсан.      

Хүн бүртэй тулж ярилцаж/хэлэлцэх 
нь ОТ төслийн харилцааны давуу эрх 
бүхий арга юм.   

Компани болон нөлөөлөлд өртсөн 
хүмүүс зөвшилцөлд хүрэхэд гэрээр 
уулзаж ажиллах арга барил ихээхэн 
үр дүнтэй байсан.   

Айл гэрээр зочилж уулзах арга нь 
цаг хугацаа ихээхэн шаарддаг, 
хүн/цаг ихээр шаарддаг арга юм.     

Жилийн зарим улиралд цаг агаарын 
таагүй байдлбн улмаас гэрээр 
зочилж уулзах ажил саатдаг.   

Айл гэрээр зочилж уулзах арга нь 
оролцох шаардлагатай, асуудлыг 
хэлэлцэх ёстой техникийн боловсон 
хүчний оролцох боломжийг 
хязгаарладаг.  

Гэрээр уулзах, хот айлын (ойролцоо 
орших бүлэг малчин өрх айлууд) 
цуглааныг эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн арх айлуудын 
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхэд ашиглана.  

Семинар, зорилтот 
бүлгийн ярилцлага   

 

Ерөнхий мэдээлэл өгөх, асуудлуудыг 
дэлгэрэнгүй ярилцаж, шийдэхэд 
ашиглана.  

ННБҮ-ний үйл явцын үед орон 
нутгийн оршин суугчид, засаг 
захиргааны тусламжтайгаар орон 
нутгийн үндсэн хөтөлбөрүүдийг 

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илрэхийлэх 
боломжийг дэмжих.   

Нарийн төвөгтэй асуудалтай тулгарч, 
асуудлыг нарийвчлан авч хэлэлцэж 
болдог.  

Хэлэлцүүлгийн явцад онцгой 
анхаарал шаардлагатай (жнь: 

Зөвхөн цөөн тооны хүмүүс оролцох 
боломжтой.    

Бүлэг тус бүр нэг ашиг сонирхлыг 
бүрэн илэрхийлж чадахгүй, хэд 
хэдэн бүлэг нийлж өргөн хүрээний 
төлөөлөл бий болгох шаардлага 
гардаг. 

От семинар, зорилтот бүлгийн уулзалтын 
аргыг  эмэгтэйчүүд, өндөр настан, 
залуучууд, малчид, эмзэг бүлгийн хүмүүс 
дээр төвлөрөн ажиллахад үргэлжлүүлэн 
ашиглана.      
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боловсруулахад семинар, зорилтот 
бүлгийн ярилцлагыг өргөнөөр 
ашигласан.     

эмэгтэйчүүд, өндөр настан, 
залуучууд, малчид гэх мэт) орон 
нутгийн тодорхой бүлгүүдийг тусад нь  
авч үзэх боломж олгоно.  

Салбар 
оффисууд/нээлттэй 
өдрүүд   

Сумын төвүүдэд салбар 
оффисуудтай. Хүмүүс эдгээр 
оффисуудаар зочилж, төслийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, 
санал, бодлоо илэрхийлнэ.    

Боломжтой үедээ, чөлөөт цагаараа 
зочилж болно.   

ОТ нь эдгээр зочлож буй хүмүүсээс 
асуулт, санал сэтгэгдлийг тэмдэглэж 
авсанаар орон нутгийн иргэдийн 
дундах төсөлтэй холбоотой асуудлыг 
хянаж байдаг.   

Эхлээд уг оффисуудаар зочлох 
хүний тоо их байсан ч цаг хугацааны 
явцад сонирхол нь буурсны улмаас 
зочлогсодын тоо эрс буурсан.     

Үзүүлэн дэлгэц, мэдээлллүүд орон 
нутгийн иргэдийн хэрэгцээг 
хангахуйц байж чадаагүй байж болох 
юм.   

Орон нутгийн эрх ашигтай холбоотой 
барилгын шатны оргил үеийн талаарх 
шинэ мэдээллээр  салбар оффисууд 
дээрх үзүүлэнгийн дэлгэцүүдийг хангаж 
сайжруулах арга замыг хайх,  барилгын 
ажлын ахицыг харуулах.     

Зочдыг болон тэдний саналыг бүртгэж 
авах.   

Түвшин 4. Өргөн хүрээний оролцоо/Хэлэлцээр  

Орон нутагт  
түшиглэсэн 
байгууллага 

Орон нутгийн ахлагч зэрэг тодорхой 
эрх ашиг буюу тусгай мэдлэгийн 
салбарыг төлөөлж чадахуйц 
хүмүүстэй уулзаж асуудлыг 
хэлэлцэх.   

Орон нутгийн зөвлөх бүлэг, 
хорооонуудыг тоог 2010 онд ОТ нь 
үүсгэн байгуулсан.    

Асуудлыг нарийвчлан авч үзэж болох 
ба шийдвэр гаргах үйл явцыг 
тодруулж, нарийн төвөгтэй үйл 
ажиллагааг хамруулж болдог.  

Орон нутгийн оролцогч талууд, эрх 
баригчид зөвлөх бүлэгт хамрагдах 
сонирхол ихтэй байдаг.   

Хувь хүн, өрх/иргэдийн дунд 
хэлэлцүүлгээс залхах байдлын 
бууруулахад туслана.   

Магадгүй, бүх ашиг сонирхол жигд 
хөндөгдөж чадахгүй байж болно.   
Оролцогч нараас тууштай оролцоо 
шаарддаг.   

Бүлгүүд/хороодын үйл ажиллагаанд 
оролцох хувь хүний оролцоо үр ашиг 
муутай болсон тохиолдолд тэтгэлэг 
буюу урамшуулал олгох хэрэгтэй.  

Сумын төвүүдэд орон нутгйин зөвлөх 
бүлгүүдийг байгуулах.    

Нөхөн олговрын бүлгийг эдийн засгийн 
нүүлгэн шилжүүллэлтэнд өртсөн 
өрхүүдийн дунд байгуулсан.   

Соёлын өвийн зөвлөх хороо 
(байгуулагдсан), Орон нутгийн иргэдийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдлын зөвлөх хороо 
(байгуулагдах шатандаа явж байгаа)   
зэрэг бусад ажлын бүлгүүдийг үүсгэсэн.  

Оролцоон дээр түшиглэсэн байгаль 
орчны хяналт шинжилгээний бүлэг 
байгуулагдсан.     

Нийтийн боловсрол, 
суртал ухуулга   

Орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх 
цуглаан, мэргэжил олгох дадлага, 
боловсрол/сургалтын улирал.   

Орон нутагт нөлөөлж болзошгүй гол 
асуудлууд дээр орон нутгийн 
иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх. 

Хайгуулын үед ОТ олон тооын 
мэргэжил олгох дадлага, 
боловсролын үйл ажиллагааг зохион 

Орон нутгийн боловсрол, суртал 
ухуулга, мэргэжил олгох дадлага 
зэргийг орон нутагт явуулсан нь    
иргэдийн сайшаалыг хүртсэн.    

Орон нутгийн иргэд сургалтыг 
тэдний орлого, амьжиргааг 
дээшлүүлэх гол шаардлагуудын нэг 
гэж үздэг.  

Олон хүнийг хамруулахад хүн бүрт 
цаг хугацааг тохируулах нь 
хүндрэлтэй байж болно.   

Хэрвээ олон тооны иргэдийг 
хамруулбал сургалт, мэдээлэл өгөх 
хөтөлбөрүүд зардал өндөртэй 
болно.    

Оролцогчийн тоо хэтэрхий их бол үр 
дүн багатай байна.     

Орон нутагт  мэдээлэл өгөх олон тооны 
цуглаан, семинарууд зохион 
байгуулагдана.     
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байгуулсан.   

Зуучлах хороо  Компаний эсрэг гомдол буюу 
маргаан  гарсан тохиолдолд нөлөө 
бүхий иргэд нэгдэж ажилладаг.    

Харьцангуй богино хугацаанд 
асуудлыг нарийвчлан хэлэлцэж 
чаддаг.  Хорооны гишүүд шударга, 
нэг талыг барьж асуудалд ханддаггүй 
учраас бүх талуудын эрх ашгийг 
хангасан шийдэлд хүрдэг.  

Оролцох сонирхол, зав чөлөөтэй, 
нөлөө бүхий хангалттай тооны 
гишүүдийг олж цуглуулах нь 
бэрхшээлтэй.   

Цаашид гарч болзошгүй зөрчлийг  
шийдвэрлэхийн тулд Ханбогд суманд 
ажиллах зуучлах хороо буюу үүнтэй 
төстэй бүтцийг бий болгох.    

Хамтран ажиллах 
гэрээ/хэтийн зорилт 

Ирээдүйн орон нутгийн хөгжлийн 
төлөвлөлтийн үндэс болон 
хэрэглэгдэх хамтын хэтийн зорилтыг 
тодорхойлоход ашиглана.   

Дүрмийн хороо нь төлөвлөлтөд 
зөвлөмж өгөх үүрэгтэйгээр 
байгуулагдсан.  ОТ нь сумын 
түвшний хэтийн зорилтыг 
тодорхойлох арга хэмжээ, төслийг 
тойрсон дөрвөн сум тус бүрт 
тодорхой, орон нутагт  өргөнөөр 
хүлээн звөшөөрөгдсөн орон нутгийн 
хэтийн зорилт тодорхойлох арга 
хэмжээг явуулахдаа орон нутгийн 
төрийн бус байгууллага, 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
ажилласан.  Энэхүү арга хэмжээ нь 
орон нутгийн хөгжлийн стратегийн 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг сум тус 
бүрт боловсруулж өгөх зорилготой 
хийгдсэн. Хэтийн зорилтоо 
тодорхойлох арга хэмжээнд орон 
нутгийн бүх зорилтот бүлгүүд  
хамрагдсан бөгөөд төрөл бүрийн 
төрийн байгууллагууд, төрийн бус 
талууд ч оролцсон.   

Орон нутгийн  ирээдүйн хэрэгцээний 
тухай нийтлэг ойлголтыг бий 
болгодог.    

Уурхайгаас хамаарах хамаарлаа 
арилгахын тулд бүх талууд өөрсдийн 
үүргээ тодорхойлсон.  

  

Хамтран ажиллах гэрээнд Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ болон Рио 
тинтогийн орон нутгийн стандартын 
шаардлагуудыг тусгасан байдаг.    

Шийдвэр гаргах явцын эхний үе 
шатанд ашиглах хэрэгтэй.     

Олон тооны талууд оролцож, олон 
хоногийн хугацаатайгаар 
үргэлжилдэг учраас зардал 
өндөртэй.     

Олон талуудын үзэл бодлын 
дунджийг олох нь амаргүй боловч 
мэргэжлийн түвшинд сайтар зохион 
байгуулвал үр дүн сайтай.   

Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүдтэй 
хамтрах хэрэгтэй.    . 

ОТ бүх зорилтот дөрвөн суманд хэтийн 
зорилт тодорхойлох арга хэмжээг 
амжилттай ивээн тэтгэсэн.    

Үүний үр дүн  ОТ болон орон нутгийн 
хоорон дахь гэрээний үндэс суурь болж 
байна.  
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Хавсралт  D: БОННБҮ-ний хэлэлцүүлэг ба мэдээлэл ил тод болгох үйл явц 

Төсөлд зориулан бэлтгэсэн БОННБҮ -ний жинхэнэ эх буюу Бүлэг А6: Орон нутгийн иргэдийн 
хэлэлцүүлэг-ийн боловсруулалтай холбоотойгоор ОТ нь хэлэлцүүлэг болон мэдээллийг орон 
нутагт  ил тод болгох үйл явцыг өргөн хүрээтэй хийж  гүйцэтгэсэн.     

Бүх талуудад тэдэнд нөлөөлж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, тэдгээрийг 
бууруулж, зохицуулахын тулд ОТ-н авч хэрэгжүүлэх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийн 
талаар бүрэн ойлголттой буйг нягтлахын тулд нэгдсэн БОННБҮ,болон удирдлагын төлөвлөгөөг 
тараан өгч, хэлэлцүүлэг явуулсан. Баримт бичгийг орон нутагт  түгээж, хэлэлцүүлэг 
явуулсанаар бусад оролцогч талуудад уг баримттай танилцаж санал, сэтгэгдэлээ хуваалцан, 
ОТ-оос өөрсдийн гаргасан санал, сэтгэгдэл дээрээ хариулт авах боломж олгосон юм.  

Хэрэгжүүлсэн гол арга хэмжээнүүд нь дараах байдалтай байна. Үүнд:   

 БОННБҮ, Удирдлагын төлөвлөгөө, техникийн бус тойм, баримтат хуудас зэргийг ОТ 
өөрийн цахим хуудсандаа болон Өмнөговь дахь салбар оффисууд дээрээ, Өмнийн 
говийн  төрөл бүрийн орон нутгийн байршлуудад, Улаанбаатар дахь ОТ мэдээллийн 
төвд байрлуулсан;    

 БОННБҮ-ний баримт бичгийг төслийн хэрэгжиж байгаа байршлаас хамаараад Монгол, 
Англи хэл дээр боловсруулсан;   

 Нөлөөллийг зохицуулах ОТ-н үүргүүд, БОННБҮ гол сэдэв/асуудлыг Монгол хэл дээр 
боловсруулж орон нутагт тараасан. Баримтат хуудсуудын мэдээлэл нь Ханбогд, 
Манлай, Баян Овоо, Даланзадгад сумдын иргэдийн сонирхлыг татахуйц хэлбэрээр 
боловсруулагдан хэвлэгдсэн;      

 ОТ нь хүмүүст БОННБҮ-ний шинэчлэгдсэн хувилбар, цагийн хуваарь, БОННБҮ-ний 
талаарх санал сэтгэгдэл илрэхийлэх, хувилж авах тухай зааварчилгааг дүрс бичлэг, 
тараах хуудас, сонин, зөвлөх бүлэг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан 
танилцуулсан;    

 Орон нутгийн иргэд, бүс, улсын засаг захиргааны байгууллага зэргийг тэдэнд нөлөөлж 
болох БОННБҮ, Удирдлагын төлөвлөгөөний гол гол нийгэм, байгаль орчны нөлөөллүүд, 
тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн талаар хэлэцүүлэгт татан оролцуулсан;  

 ОТ нь цахим хуудсанд санал, сэтгэгдэл илгээх, төслийн нөлөөллийн бүсд байрлах  
салбар оффисууд дээр тавигдсан санал, сэтгэгдлийн хуудсыг бөглөх, төлөвлөгөөт 
хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааны хэсэг болгон орон нутгийн харилцааны ажилтнуудтай 
тогтмол харилцах зэргээр  БОННБҮ-ний талаар талуудад мэдээлэл өгөөх зохих 
аргачлалыг ашигласан; ба    

 Зээлдүүлэгчид ОТ-н цахим хуудсанд өөрсдийн мэдээлэл түгээх бодлогуудын дагуу 
төслийн мэдээлэл болон холбогдох холбоосуудыг оруулсан .    

ОТ нь БОННБҮ-г орон нутагт  ил тод болгохын өмнө бүх талуудын ашиг сонирхолд нийцсэн 
БОННБҮ-г орон нутагт танилцуулах арга замыг тодорхойлох зорилго бүхий  мэдээлэл ил тод 
болгох төлөвлөлтийг төрийн болоод орон нутгийн эрх баригч нартай өргөн хэмжээнд 
хэрэгжүүлсэн.   
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Хавсралт  E: Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн талаар орон нутгийн 
иргэдтэй хийх хэлэцүүлгийн төлөвлөгөө  

Ундай голын голдирол өөрчлөхийн өмнө, өөрчлөх явцад, өөрчилсөний дараах орон нутгийн 

иргэдийн идэвхтэй оролцоог хангах зорилгоор ОТ нь  орон нутгийн хэлэлцүүлгийн тусгай 

төлөвлөгөө боловсруулсан.  Энэхүү төлөвлөгөө нь Ундай голын ойролцоо аж төрдөг малчин 

айлууд, түүнчлэн Ханбогд сумын нийт малчин өрхүүд, сумын засаг захиргаа, төслийн энэхүү 

онцлог хүчин зүйлийн нөлөөнд өртөж болзошгүй буюу үүний талаар сонирхсон бусад талуудыг 

тасралтгүй татан оролцуулахад зориулсан аргачлал, зөвлөмжүүдийг агуулсан байна.      

ОТ нь Ундай голын голдирол өөрчлөлт нь орон нутгийн малчид болон сумын засаг захиргааны 
хувьд онцгой анхаарал татсан асуудал гэдгийг ойлгож байгаа учраас талуудтай хэлэлцэж, 
тэдгээрийн санал, сэтгэгдэлд хариу болгож дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:   

 Орон нутгийн уулзалтууд, орон нутгийн уулзалтын тэмдэглэл зэргээс Орон нутагтай   
харилцах хэлтсийн бүртгэж авсан Ундай голын голдирол өөрчлөхтэй холбоотой санал, 
сэтгэгдлүүдийг цуглуулах;  

 Орон нутгийн иргэдийн тавьсан асуулт, санаа зовоосон асуудлуудад нэгдсэн хариултыг 
тогтмол өгч байна. Эдгээр асуултууд/ санаа зовоосон асуудлуудад  доод тал нь сард нэг 
удаа хариу/ мэдээлэл өгнө;    

 Тавьсан асуултууд, тэдгээрт ОТ зүгээс өгсөн хариулт зэргийг орон нутагт  нээлттэй 
байлгахын тулд тогтмол хэвлэмэл мэдээлэл (мэдээллийн хуудас г.м) тараана.  Энэ 
хуудсаа Ундай голын ойролцоо нутагладаг иргэдэд шууд тараах ба Ханбогд суман дахь 
ОТ-н салбарын байр болон тус сумны орон нутгийн иргэд цуглардаг бусад бүх газрууд 
зэрэг тохиромжтой байршлуудад байрлуулна;  

 Ханбогд суман дахь ОТ-н салбарын байранд нээлттэй хаалганы арга хэмжээ зохион 
байгуулдаг. Усны багийн ажилтан Ундай голын голдирол өөрчлөх ажил болон усны 
бусад асуудлаар иргэдэд биечлэн хариу өгөхөөр байнга ажиллана; ба   

 Иргэдийн тавьсан асуудлын талаар байгууллагын хэмжээнд мэдээлэлтэй байгаа гэдгийг 
баталгаажуулахын тулд Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн талаар Байгаль 
орчин/Усны баг долоо хоног тутам орон нутгийн иргэдийг мэдээллээр хангана.    

Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд  2007 онд анх 

танилцуулж байсан ба 2009, 2010 онуудад тус тус  багийн улирлын хурлаар хэлэлцүүлсэн. Хоёр 

дахь илүү дэлгэрэнгүй танилцуулах үйл ажиллагааг  2011 оны долдугаар сард эхлүүлсэн.  

Өнгөрсөн 2011 оны наймдугаар сараас 2012 оны тавдугаар сарын хооронд хийхээр төлөвлөсөн 

ажлын хуваарь гарсан бөгөөд хэрэгжүүлж байгаа. Доорх жагсаалтаар 2012 оны нэгдүгээр 

сараас тавдугаар сарын хооронд хэрэгжүүлсэн ажлын хөтөлбөрийн бүрдэл хэсгүүдийг 

харуулсан болно. Үүнд:   

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний (БОНБНҮ) талаар орон 
нутгийн санал, сэтгэгдлийг сонсох; 

 Орон нутгийн Усны стратегийн дотоодын семинар зохион байгуулах; 

 Баримт, зураг, уурхайн бүтээн байгуулалтын үе шатны бусад тоон үзүүлэлт  зэргийг 
багтаасан Ундай голтой холбоотой үндсэн санааг илэрхийлэх мэдээллийн 
сан/маягтуудыг боловсруулах (ба тогтмол хянаж, шинэчлэх); 

 Голдиролыг өөрчлөх ажлынхаа талаар хүмүүст танилцуулж, ойлгоход хялбар, үзүүлэх 
материал боловсруулах  (3D загвар, хөдөлгөөнт дүрс гэх мэт); 
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 Ханбогд сумын улирал тутмын багийн хурал, Орон нутгийн зөвлөлдөх бүлэг  (ОНЗБ), 
орон нутгийн Усны ажлын хэсэг зэрэгт голын голдирол өөрчлөлтийн төлөвлөгөө, ажилд 
гарсан шинэчлэл, өөрчлөлтүүдийг танилцуулах;   

 Ханбогд, Даланзадгад дахь ТББ-уудтай Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн 
төлөвлөгөөнийхөө талаар уулзалт хийх; 

 Орон нутгийн ахмадууд, малчид зэрэг гол оролцогч талуудтай ганцаарчилсан 
уулзалтуудыг зохион байгуулах; 

 Оролцоон дээр түшиглэсэн усны хяналт шинжилгээний төслийг Ундай голын дагуух 
малчдыг хамруулан явуулах; 

 Оролцоон дээр түшиглэсэн усны хяналт шинжилгээний болон бусад байгаль орчны 
усны хяналт шинжилгээний мэдээллийн сангийн харьцуулсан шалгалт, хэлэлцүүлэг 
хийх; ба   

 Сар тутмын мэдээллийн хуудсанд голын голдиролын өөрчлөлтийн төлөвлөгөөнүүдийг 
тавих.   

Усан хангамжийн тасралтгүй байдал   

ОТ өмнө нь орон нутгийн иргэд, малчдын өмнө усан хангамжийн (Бүлэг С5: Усны эх үүсвэр-ийн 

5.4.4 дүгээр хэсгийг хар) тасралтгүй байдлыг хангана гэсэн үүрэг амлалт авсан билээ.   

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон, БОНБНҮ-ний хүрээнд ОТ нь голын 

төслийн эзэмшлийн талбайгаас доошхи урсгалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх, худгуудад 

үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах буюу усны боломжит өөр эх үүсвэрээр хангах үүргүүдийг уурхай, 

баяжуулах байгууламжуудтайгаа холбоотойгоор  хүлээсэн байдаг. ОТ нь төслийн лицензит 

талбайгаас доошхи Ундай голын усны урсгалын чанар, хэмжээг хэвийн хадгалах, усыг зохих 

ёсоор голдирол өөрчлөн урсгаж буй, ус хэрэглэгчид сөрөг нөлөөлөлд өртөөхгүй зэргийг 

баталгаажуулахын тулд Ундай голын голдиролыг өөрчлөх ажлын гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ 

хийнэ гэсэн үүрэг хүлээсэн.  Үүнд ХЧО-ынь Ундай голын суваг дахь Бороо Овоогийн булгийг 

орлуулах зорилгоор гадаргын усны нөхөн сэргээлт хийх, орлуулан гаргасан булаг унаган 

булагний хүчин чадлыг нөхөхгүй буюу төслийн нөлөөлөлд өртвөл дахин нөхөн сэргээлт явуулна 

гэсэн үүргүүд багтсан болно.   

ОТ нь Ундай голтой холбоотой олон асуудалд зориулан төрөл бүрийн хэлэлцүүлгийн үйл 
ажиллагаа явуулсан ба Ундай голын голдиролыг өөрчлөх ажлын өмнө, явцад болон 
өөрчилсөний дараа ч үргэлжлүүлэн хэлэлцэсээр байх болно. Голдирол өөрчлөх ажил эхлэхийн 
өмнө ОТ нь нөлөөлөлд өртсөн малчид, орон нутгийн иргэдэд усан хангамжийг тасалдуулахгүй 
байх үүргээ ухамсарлаж байгаагаа ойлгуулах ба ОТ- н сайжруулалтад нээлттэй удирдлагын 
арга барил болон голдиролын өөрчлөлт нь голын усны урсгалын тасралтгүй байдлыг хангана 
гэдгийг харуулж чадах нэмэлт мэдээлэл болон арга хэмжээг тодорхойлох тал дээр 
үргэлжлүүлэн ажиллана.     


