ХАНБОГД СУМЫН МАЛЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ БА ОТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨЛ ХАМТРАН 2013 ОНЫ 7 САРЫН 1-НЭЭС 2015 ОНЫ 7
САРЫН 1 БУЮУ ГУРВАН ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДАХ ХҮРТЭЛ
ХУГАЦААНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2013 -2015 оны үйл ажиллагааны товч тайлан
Эхний гомдлыг 2012 оны 10 дугаар сард төслийн байршлын ойролцоо амьдарч,
амьжиргаагаа залгуулдаг орон нутгийн нүүдэлчин малчид “Оюу Толгойн Хяналт”
(үндэсний) ТББ, “Говийн газар шороо” (орон нутгийн) ТББ-ын дэмжлэгтэйгээр
гомдол гаргасан.
Хоёр дахь гомдлыг 2013 оны 2 дугаар сард нутгийн 7 малчид ОТ Хяналт ТББ мөн
орон нутгийн Говийн газар шороо ТББ-ын дэмжлэгтэйгээр Оюу Толгой
компанийн Ундайн голын гольдролыг өөрчлөх төслийн нөлөөллийн асуудлаар
Эрх Зүйн Хяналт, Нийцэл, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газар (ЭЗХНЗОГ)-т гомдол
гаргасан билээ.
Ханбогд сумын 4 багийн иргэдийн нийтийн хурлаас сонгогдсон Малчдын
Төлөөлөл ОТ компаний төлөөлөлтэй 2013 оны 7 сараас эхлэн гомдлыг
шийдвэрлэх асуудлаар хэлэлцээ хийж үр дүнд нь 2015 оны 6-р сарын 8 -ны өдөр
байгуулагдсан Ханбогд сумын засаг захиргаа, Малчдын төлөөлөл болон Оюу
Толгой ХХК төлөөлөл бүхий Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлийг Харилцан
ойлголцлын бичигт гарын үсэг зурж байгуулагдах хүртэл дараах ажлын хийж
гүйцэтгэснийг тайлагнаж байна.
Малчдын төлөөлөл болон ОТ компаний төлөөлөл харилцан ойлголцож хамтран
ажиллахын төлөө чармайн ажиллаж ирсэн бөгөөд маргааныг шийдвэрлэх үйл
ажиллагааг ЭЗХНЗОГ чиглүүлэн зуучилж ажиллаж ирлээ.

Хийгдсэн гол ажлууд
А.Зохион байгуулалтын тухай
•
•

Малчдын төлөөлөл-ОТ компаний төлөөллийн мэдээлэл солилцох
уулзалтыг 2013 оны 3 ба 4 сард 2 удаа зохион байгууллаа.
Эрх Зүйн Хяналт Нийцэл, Зөвлөгөө, Омбудсмений Газарт (ЭЗХНЗОГ)-т
гаргасан 2 гомдлын асуудлаар Малчдын төлөөлөл-ОТ компаний
төлөөллийн уулзалт хэлэлцээг 2013 оны 7 сараас 2015 оны 6 сарын 8
буюу Гурван Талт Зөвлөл байгуулагдах хүртэлх хугацаанд нийт 16 удаа
зохион байгуулж гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцэж ажиллав.

Б. Хөндлөнгийн Шинжээчдийн Баг ажиллуулах тухай
•

ОТ компанитай хамтран Ундай Голын голидрол өөрчилснөөс бэлчээр
усанд нөлөөлсөн үнэлгээ хийлгэх ажлыг Хөндлөнгийн Шинжээчдийн Баг
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•

(ХШБ) сонгон шалгаруулж, Ажлын даалгаварыг боловсруулан Ханбогд
суманд ажиллуулж I үе шатны ажлын тайлан зөвлөмж гаргууллаа.
ХШБ-ийн I үе шатны ажлын зөвлөмжүүдийг одоогийн Гурван Талт Зөвлөл
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

В. Олон Талт Мэргэжлийн
боловсруулах тухай
•

Шинжээчдийн

Багийн

ажлын

даагавар

Эрх Зүйн Хяналт, Нийцэл, Зөвлөгөө, Омбудсмэний Газарт (ЭЗХНЗОГ)
илгээсэн гомдлыг шийдвэрлэх мөн Нутгийн Малчидад Оюу Толгой
төслийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөл учируулсанаар тулгамдсан
асуудлыг бүрэн дүүрэн шийдвэрлэхэд туслах, энэхүү үнэлгээний тайлан
гарсанаас хойших буюу цаашид гарах өөрчлөлтийг хэмжих суурь
мэдээллийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үнэлгээ хийх Олон Талт Мэргэжлийн
Шинжээчдийн Баг ажиллуулах Ажлын Даалгаварыг ОТ компанитай
хамтран эцэслэн боловсруулав.

Г. Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх тухай
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Малчдын хүсэлтийн дагуу өнгөрсөн хугацаанд Малчдын Төлөөлөл нийт 8
удаа ОТ-н уурхайн талбайд орж үйл ажиллагаатай танилцаж, энэ талаар
малчдад мэдээлэл түгээв.
ОТ компаний уурхайн талбай орчимд нутагладаг малчдад усны хомсдол
үүссэн үед зөөврийн усаар түр хангах ажлыг зохион байгуулахад
баримтлах Ханбогд сумын малчдад ОТ уурхайн талбайгаас түр
хугацаагаар ус зөөвөрлөх журмыг батлан хэрэгжүүлж байна.
Оюу толгой компаний уурхайн үйлдвэрлэлийн хашаалсан талбайн
тодорхой хэсэгт түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх журмыг баталж
хэрэгжүүлж байна.
Малчдын төлөөллийн шаардлагын дагуу ОТ компани Ундайн голын
голидрол өөрчилсөнтэй холбогдуулан 2015 оны 3 сарын 20-нд орон
нутгийн иргэдээс албан ёсоор уучлал гуйв.
Бор Овоогийн Задгайн шинэ байршлыг тогтоохдоо орон нутгийн
малчдын саналыг үндэслэв.
ОТ-н уурхайн сайтын хойд хаалганаас нүүрсний зам хүртэлх түр шороон
замыг хусуулж замын тоосны асуудлыг бууруулах арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэв.
Нөхөн олговрын гэрээтэй 89 өрх тус бүрт тогтвортой амжиргааны
төлөвлөгөө боловсруулахаар ОТ компаний төлөөлөлтэй тохиролцов.
ОТ компани болон Малчдын Төлөөллийн хэлэлцээний тухай бүр
хамтарсан мэдэгдэл гаргаж ОТ-н орон нутгийн товхимолд хэвлүүлэн орон
нутгийн иргэдэд тараан танилцуулах ажлыг тогтмолжуулан хэрэгжүүлж
байна.
Гомдлыг шийдвэрлэж, ЭЗХНЗОГ-ийн оролцоо туслалцаа дуусахад орон
нутгийн засаг захиргаа, нутгийн иргэд, ОТ компанийн хооронд үүссэн
малчид, бэлчээр, устай холбоотой гомдол хүсэлт, санаачилгыг
шийдвэрлэх байнгын механизм болох Гурван Талт Зөвлөлийг 2015 оны 6
сарын 8-нд байгуулав.
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2013 оны 7 сараас 2015 оны 6 сар хүртэл хугацаанд
орон нутгийн малчдыг төлөөлж ажилласан Малчдын Төлөөлөл
Жавхлант Баг
Л. Батцэнгэл
Ө. Баттогтох
Д. Намсрай

Гавилууд Баг
Ц. Гүнсмаа
Ц. Баттогтох

Номгон Баг
Б. Батбаатар
Б. Баттөмөр

ОТ Компаний төлөөлөл
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