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“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” II ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.
МАНДАЛ СУМ

БАЯНГОЛ СУМ

ОРХОНТУУЛ СУМ

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН ОЛОН
ТАЛЫН ОРОЛЦООТОЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ИЛ ТОД
УУЛ УУРХАЙГ ХАМТАРЧ ХӨГЖҮҮЛЬЕ.
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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМАНД ХИЙСЭН
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ”
II ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
нэмэгдүүлэх нь”II төслийн сургалтанд 32 бичил
уурхайчид,багийн засаг дарга 2, Бороогоулд ХХКомпани
олон нийт хариуцсан орон нутгийн төлөөлөгч нийт 35 хүн
оролцлоо. Мандал суманд алт ашиглалтын 23,хайгуулын 4
лицензтэй. Эдгээрээс Урт нэртэй хуульд хамрагдсан \114А,

801А, 824А, 5082А, 8523А, 8783А, 12094А\ ашиглалтын
тусгай зөвшөөрөлтэй 7 компани үйл ажиллагаа зогсонги
байдалд оржээ. Дууш мандал хайрхан холбоо ТББ,Баатар
Вангийн хишиг ТББ,Хэрх ноён хайрхан ТББ гэсэн
бичил уурхайчдын 200 орчим нөхөрлөлд 700 орчим хүн
хамрагдан ажиллаж байна.
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AНУ-ЫН АЗИЙН САНГИЙН ТУХАЙ
Азийн Сан нь 1954 онд байгуулагдсан үсрэнгүй хөгжиж буй хүчирхэг Ази тивийн улс орнуудын амьдралыг
сайжруулах зорилго бүхий ашгийн бус, олон улсын хөгжлийн байгууллага юм. Тус сан байгуулагдсаныхаа 60
жилийн ойг энэ 9-р сард АНУ-ын Сан Франциско хотноо тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 21-р зуунд Ази тивд тулгамдаж
буй засаглал болон хууль эрх зүй, эдийн засгийн хөгжил, эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчин
болон бүс нутгийн хамтын ажиллагаа зэрэг зангилаа асуудлыг шийдвэрлэхэд 60 жилийн арвин баялаг туршлага, бүс
нутгийн талаарх гүнзгий мэдлэг чадвар бүхий манай байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүд чиглэж ирсэн түүхтэй.

Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоо чухал
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (ШХА)-гийн дэмжлэгтэйгээр АНУ-ын Азийн Сан “Байгаль орчныг хамгаалахад
талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” II төслийг 2013 оноос хэрэгжүүлж байна. Төсөл нь орон нутгийн иргэдийн
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулж, бичил уурхай эрхлэгчдийн зохистой ажлын байраар
хангагдах эрхийг нь хангаж, улмаар орон нутгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой.
Төслийг Уул уурхайн яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон АНУ-ын Азийн сангийн хооронд байгуулсан
Санамж бичгийн хүрээнд ШХА-гийн “Тогтвортой бичил уурхай” төсөлтэй уялдуулан хэрэгжүүлж байна.
Өмнөх “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь - I” төслийн хүрээнд нийт 31
суманд уул уурхайн компани, орон нутгийн засаг захиргаа, болон ард иргэдээс бүрдсэн Олон талт зөвлөл (ОТЗ)
байгуулагдсан юм. Ингэснээр байгалийн нөөц ашиглахтай холбоотой зөрчлийг бууруулах арга механизмын үндэс
суурь орон нутагт бий болж, тулгамдсан асуудлуудаа оролцогч талууд харилцан зөвшилцөж, шийдвэрлэх болжээ.
Төвлөрсөн бус байдлаар санхүүждэг энэхүү ОТЗ-өөр дамжуулан оролцогч талууд оролцооны үндсэн дээр мэдээлэлд
түшиглэсэн шийдвэр гаргах буюу нэг нэгнийхээ эрх ашгийг хүндэтгэсэн хамтын шийдвэр гаргадаг. Өнөөдрийн
байдлаар нийт 23 ОТЗ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлж байна. Найман ОТЗ төлөвлөгөөгөө боловсруулсан ч хараахан батлуулж амжаагүй, харин есөн ОТЗ олон
талт ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” II төслийг үндэсний болон орон нутгийн ТББууд, мөн байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагатай түншлэн хэрэгжүүлж байна. Түншлэлийн хүрээнд ТББ-ууд бичил
уурхайн өртөг багатай нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх боломж бололцоог орон нутагтаа хэлэлцүүлж, бичил
уурхайчдын ТББ-ыг чадавхжуулах, орон нутгийн ОТЗ-үүдээр дамжуулан зөрчлийг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

“ИХ БАГА БАЯН ШАРГА” ТББ
“Их Бага Баян Шарга” ТББ үүсгэн байгуулагчдын санаачилгаар 2008 оны 5-р сарын 15-ны
өдөр Хууль Зүйн Яаманд анх бүртгүүлж гэрчилгээ авсан. Монголын байгаль орчны иргэний
зөвлөл (МБОИЗ)-ийн гишүүн байгууллага юм.
Зорилт – “Их Бага Баян Шарга” ТББ нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах,
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй уялдуулах, өнөө болон ирээдүй үеийнхэнд
байгаль хамгаалж ирсэн ардын зан үйл уламжлалыг өвлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах асуудлыг эн тэргүүнд авч үзэх,
баялгийг зохистой ашиглахад чиглүүлэх, иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, иргэдийг мэдээллээр хангах,
ядуурлыг бууруулах, соён гэгээрүүлж нийгмийн сайн сайхны төлөөх бүх үйл хэргийг дэмжиж ажиллах.
Чиглэл – “Их Бага Баян Шарга” ТББ нь орон нутагт хүний эрхийг дээдэлсэн хариуцлагатай ил тод уул уурхайг
хөгжүүлэх, газар түүний хөрс, газрын хэвлий, түүний баялаг, усыг зохистой ашиглахад олон талын оролцоог хангах
сургалт сурталчилгаа хийх, мэдээллээр хангах, бусад хуулиар хориглоогүй асуудлаар ажиллана.
Явуулах үйл ажиллагаа:
• Хүний эрх, эрүүл мэнд болон байгаль орчинд хор хөнөөл ихтэй уул уурхай, Байгаль орчин сүйтгэгч хуулийн
этгээдүүдтэй хатуу тэмцэл явуулах
• Байгаль орчин, экологийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд оролцох
• Нийтийн эрх ашиг, сонирхолыг хамгаалж төрийн нийтийн зориулалттай өмч буюу газар, газрын хэвлийн
баялгийн өмчлөлийн асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
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• Иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор урт болон богино хугацааны сургалт, семинар,
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, байгаль орчны чиглэлийн сурталчилгаа хийх
• Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ашигт малтмалын тухай, Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий
Усны тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Цөмийн энерги, цацраг идэвхт ашигт малтмал
болон бусад байгаль орчинтой холбоотой хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл бэлтгэхэд
төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажиллах
• Тус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч
ажиллах
• Экологийн асуудлаар гадаад, дотоодын олон улсын байгууллагууд, төрийн болон ТББ-тай энэ чиглэлийн
эрдэмтэн судлаачид, иргэд, болон төв, орон нутгийн телевиз, радио, сонин, хэвлэлтэй хамтарч ажиллана.
• Баяншарга уул сонин, bayansharga.mn сайтыг ажиллуулдаг.
• Манай ТББ нь Азийн Сангийн түнш байгууллага бөгөөд “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
нэмэгдүүлэх нь” төслийн 1-р шатыг хэрэгжүүлэхэд оролцож Сүхбаатар аймгийн 3 суманд сургалт хийсэн.
Одоо АНУ-ын Азийн Сангаас “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн 2-р
шатныг(ESECII) хэрэгжүүлэхэд оролцож Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол, Орхонтуул сумдад сургалт хийж байна.

П. БОЛОРМАА

АНУ-ын Азийн Сангийн Байгаль Орчны Хөтөлбөрийн ахлах мэргэжилтэн

“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
хангах нь” хөтөлбөрийн зорилго юу бэ?
Орон нутагт талуудын дунд урт хугацааны
тогтвортой хөгжилд чиглэсэн хамтын ажиллагаа бий
болгоно гэдэг бол богино хугацаанд хийгддэг тийм амар
ажил биш юм.
АНУ-ын
Азийн
сангийн
“Байгаль
орчныг
хамгаалахад талуудын оролцоог хангах нь” хөтөлбөр
14 аймгийн 45 суманд хэрэгжиж байгаа. Хөтөлбөрийн
үндсэн зорилго нь талуудын оролцоог хангах
замаар байгалийн нөөц болох УС, ХӨРС, ЭРДЭС
БАЯЛАГИЙН хариуцлагатай ашиглалтыг бий болгох,
төлөвшүүлэх, улмаар байгаль орчны хамгаалалтыг
сайжруулах, орон нутгийн тогтвортой хөгжилд хувь
нэмэр оруулах явдал юм. Одоогийн байдлаар орон
нутагт 27 ОТЗ байгуулагдаж, 14 үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, гэрээ байгуулагдсан байна.
Талуудын оролцоог хангахад цаг хугацаа, хүчин
чармайлтыг оролцогч бүрээс шаардана. Зарим
тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, оролцоо
хэрэгтэй болдог. Тиймээс энэ асуудалд цаг хугацаа,

хүчин чармайлт гаргаж оролцох бүх талуудын эрх
ашигт нийцэх юм.
Талуудын оролцоотой уул уурхайг хөгжүүлэх
зайлшгүй шалтгаан юу байсан бэ?
Монголд улс 1990 онд Ардчилсан нийгмийг
бүтээн байгуулахад эдийн засгийн шилжилт тийм
ч амар хялбар байгаагүй. Хуучин “социалист” гэж
нэрлэгдэж байсан орнуудтай эдийн засгийн харилцан
туслалцаа тогтолцоо алга болж, ДНБ уналтад орсон
үед Монгол Улсын Засгийн Газраас 1990 оны эхээр
“Алт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Гадаадын хөрөнгө
оруулалтыг татах үүднээс гадны компаниудыг татвараас
чөлөөлөх бодлогыг гаргасан байдаг. 1997 онд Ашигт
малтмалын хуулийг баталж лиценз олгосноор хувь
хүмүүс, компаниудын дунд уул уурхай эрхлэх сонирхол
үүсэж асар богино хугацаанд олон уул уурхайн
ашиглалтын лиценз олгогдсон түүхтэй .
Ингэж уул уурхайн олборлолт нь иргэд, орон
нутгийн хяналт, шахалтгүйгээр урсгалаар явж ирсэн.
Энэ хугацаанд байгаль орчны олон асуудлууд гарч,
малчид бэлчээргүй болох, бэлчээрээ алдах, голын усыг
зүй бусаар ашиглаж, бохирдуулах, хүн малын ундны
усны хүртээмж асуудалтай болж, нөхөн сэргээлт
хийгдээгүй асар их талбайнууд / 3984.46 га/ бий
болсон. Энэ бүгд нь иргэдийн “Аюулгүй, эрүүл орчинд
амьдрах” үндсэн эрхийг зөрчиж, орон нутагт амьдарч
буй иргэдийн дургүйцлийг маш ихээр хүргэж, 2000 оны
эхээр иргэдийн байгаль орчноо хамгаалах хөдөлгөөнүүд
үүсэж, иргэд уул уурхайн компаниудын хооронд
зөрчлүүд гарч, хуримтлагдсан байсан. Манай улсад
уул уурхайн олборлолт явуулахад эхнээс нь талуудын
оролцоог хангаж, ил тод явуулах зарчмыг нэвтрүүлэх
туршлага байгаагүй юм. Орон нутагт бий болдог энэ
олон зөрчил, үл итгэлцлийг арилгах, байгаль орчны
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асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд талууд хамтран
ажиллах зайлшгүй шаардлага гарсан юм.
Тиймээс АНУ-ын Азийн сангийн байгаль орчны
хөтөлбөрийн хүрээнд уул уурхайн олборлолт явагдаж
буй орон нутагт иргэд, орон нутгийн удирдлага болон
уул уурхайн компаниудын дунд харилцан ашигтай, үр
өгөөжтэй харилцаа, хамтын ажиллагааг бий болгох арга
зам, стратеги боловсруулан хэрэгжүүлж ажилласан.
Орон нутагт талуудын оролцоог яаж хэрэгжүүлэх бэ?
Орон нутагт талуудын оролцоог хангасан механизм
байх ёстой юм байна. Механизм байхгүй бол талууд
уулзаад ярьдаг л зүйл болоод, асуудал шийдэгдэхгүй
орхигдоно. Бид энэ механизмыг Олон Талт Зөвлөл гэж
нэрлэж байгаа. Энэ зөвлөл нь талуудаас бүрдсэн байх
бөгөөд хамтарсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргаж,
үүнийгээ хэрэгжүүлнэ.
Олон талт зөвлөлийн зорилго юу бэ?
Байгалийн нөөцийн зүй зохистой, хариуцлагатай
ашиглалтыг бий болгож түүний үр өгөөжийг тухайн
орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад
чиглүүлэх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад
талуудын идэвхтэй, бүтээлч оролцоог бий болгох.
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“Талуудын оролцоо” гэж юуг ойлгох вэ?
Талуудын оролцоо гэдэг нь байгалийн нөөц
ашиглалтад оролцогч талуудын тогтвортой хөгжилд
чиглэсэн, хамтын ажиллагаанд суурилсан, урт
хугацааны үргэлжилсэн үйл явц гэж ойлгож болно.
Хамтын ажиллагаа гэсэн ойлголт нь талууд
зөвхөн мэдээллээ солилцоод өнгөрөх бус, “хамтрагч”,
“түншлэгч” гэсэн байр сууринаас нэг ижил түвшинд
ажиллана.
Урт хугацааны үргэлжилсэн гэдэг нь хөгжлийн бүхий
л үйл явцад талуудын оролцоо байх шаардлагатай.
Олон Талт Зөвлөлийн ач холбогдол юу бэ?
Оролцогч гол 3 талын итгэлцэл, хамтын
ажиллагааны суурь тавигдана. Орон нутгийн тогтвортой
хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулах боломж
нэмэгдэнэ. Орон нутагт зөрчил үүсэхээс урьдчилан
сэргийлнэ.Уул уурхайн салбарын ил тод нээлттэй байх
зарчим амьдралд хэрэгжинэ. Уул уурхайн компани урт
хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл
сайжирч, нэр хүнд өсөж бүх талууд хожино.
2014.08.28 Улаанбаатар хот.

Н.УНДРАА:

АНУ-ын Азийн сангийн “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь- II ” төслийн зохицуулагч

“Төсөл хэрэгжиж буй Сэлэнгэ, Төв, Булган,
Өвөрхангай,
Говь-Алтай,
Баян-Өлгий
аймгийг
хариуцсан төслийн зохицуулагчийн хувьд миний бие
олон талт оролцоо, хүний эрхэд суурилсан хандлага,
арга зүйн сэдвээрхи сургалтуудыг зохион байгуулах,
орон нутгийн байгаль орчны ТББ-уудын чадавхийг
бэхжүүлэх, гар аргаар ашигт малтмал олборлосны
улмаас эвдэрч, эзэнгүй орхигдсон газрыг өртөг
багатай аргаар нөхөн сэргээх чиглэлээр орон нутгийн
удирдлагуудтай хамтран ажиллаж байна.

“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
нэмэгдүүлэх нь- II ” төслийн доорх үндсэн гурван
зорилтыг дэвшүүлсэн. Үүнд:
Бичил уурхайн өртөг багатай нөхөн сэргээлтийн
аргачлалыг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагуудаар
батлуулж, бичил уурхай эрхлэгчдийн байгаль орчны
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх.
Бичил уурхайн байгаль орчны төлөвлөгөөг
боловсруулж, орон нутгийн түвшинд батлуулах.
Гар аргаар ашигт малтмал олборлосны улмаас
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхэд шаардагдах зарим
санхүүжилтийг орон нутгийн төсвөөс хуваарилдаг
болгох. Ингэснээр орон нутгийн ажилгүй иргэд, бичил
уурхайчид өртөг багатай аргачлалаар эвдэрсэн газрыг
нөхөн сэргээж, улмаар ногоон ажлын байрыг бий болгох
боломж бүрдэнэ.
Дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэн үр дүнд хүрэхэд
талуудын идэвхитэй, бүтээлч оролцоо зайлшгүй
шаардлагатай. Тиймээс орон нутагт төр, иргэний
нийгэм, хувийн хэвшил, иргэд зэрэг оролцогч
талуудаас бүрдсэн олон талт зөвлөлийг байгуулан
улмаар аливаа байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг
хамтран хэлэлцэж шийдвэрлэх, сумын байгаль орчны
төлөвлөгөөнд
тусгаж
хэрэгжүүлэх
механизмыг
бүрдүүлэх нь чухал” гэв.
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Г.НЯМСАМБУУ

Баянгол сумын ИТХ-ын дарга
Олон талын оролцоотой
хариуцлагатай уул уурхай орон
нутагт хөгжиж байна уу?
“Олон талт зөвлөл” байгуулах,
олон талын оролцоотой гэрээ
байгуулж ажиллах талаар
саналаа хэлнэ үү?
Өмнө нь байгаль орчныг
хамгаалах
чиглэлээрээ
сургалтууд явагдаж байсан.
Харин “Олон талтын оролцоо” сургалт бол онцлог юм
байна. Байгалий нөөцөө ашиглахад орон нутгийн иргэд
болон удирдлагууд тодорхой мэдлэг мэдээлэлтэй байх
шаардлага тулгарч байна.Энэ сургалт бол маш их ач
холбогдолтой байлаа. Бэлэн байгаа энэ гарын авлага болон
бусад орон нутаг дахь туршлагыг судалж иргэд сумын
удирдлагуудын чадвартай “Олон талт зөвлөл” байгуулах
хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. Иргэдийн хурлын даргын
хувьд энэ ажлыг хэрэгжүүлэх болно.
Тус суманд 33 ашигт малтмалын лицензтэй
байгаагаас 20 нь алт олборлолтынх байна. Энэ олон алтны
уурхайгаас жилдээ хэдий хэмжээний орлого оруулдаг вэ?
Сумын иргэдийн амьдрал дээшилж байна уу?
Манайх бол маш баялагтай газар. Тодорхой ААНэгжүүд
үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Орон нутагт мэдэгдэж
байгаа нь Бороо гоулд байна. Орон нутгийн хөгжлийн санд
250 000 доллар жил бүр өгдөг. Үүнийг нь бид сум орон
нутгаа хөгжүүлэх, иргэдийнхээ амьдралыг сайжруулах
болон байгаль хамгаалах чиглэлд дүрэм журмын дагуу
зарцуулдаг. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжит хурлыг
3,4 сард хийж үүгээрээ уг мөнгийг хэрхэн зарцуулах талаар
төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлуулдаг. Бичил зээлийн сан,
залуучуудыг орон сууцжуулах, өрхийн болон фермийн аж
ахуйг хөгжүүлэх төслүүдийг дэмжиж 1-6 сая төгрөгийн эх
үүсвэрийг бий болгох замаар шийдвэрлэж байгаа.
Уул уурхайгаас гадна улсын төсвөөс татаас авдаг уу?
Уул уурхай танай төсвийн хэдэн хувийг бүрдүүлж байна
вэ?
Манай сум жилд 900 саяаас-1 миллард төгрөгийн
төсөвтэй ажилладаг. Үүний ихэнх хэсгийг орон нутгийн
төсвөөс бүрдүүлж улсаас бага хэмжээний татаас авдаг.
Танай суманд нөхөн сэргээлт хийгдээгүй хаягдсан
хэдэн га газар байдаг вэ? Бичил уурхайчид нөхөн сэргээлт
хийдэг үү? Энэ талаар сумын удирдлага ямар үйл
ажиллагаа явуулж байна вэ?
Бороогоулд нөхөн сэргээлт хийх газрыг жил бүр
батлуулаад түүнийгээ хийдэг. Жилд 15-20 га газрыг
биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийж орон
нутгийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд болон ИТХ
хүлээж авдаг.

Бусад хэд хэдэн компаниуд Бөөргөнт, Шархөтөл,
Сонортрейд гэсэн газрууд дээхэн үед техникийн нөхөн
сэргээлт хийж байсан.
Хуулийн эзэмшигч нь өөрчлөгдсөн гэх шалтгаанаар
хайгуулын өрөмдлөгө хийгээд нөхөн сэргээлт хийгээгүй
хаягдаад 10 гаруй жил болсон 20 га газар байгаа.
Одоо бол сумын удирлага болон мэргэжлийн хяналтын
байгууллагууд хамтарч нөхөн сэргээлтийн ажлыг нэлээд
цэгцэлж байгаа.
Бичил уурхайчдын хувьд оны өмнө 12 нөхөрлөл
байгуулагдсан. Үүнд 80 гаруй хүн хамрагдаж байгаа.
Ер нь 20 алтны уурхайгаас ашигаа аваад байхад
танай суманд хангалттай баймаар юм. Гэтэл ийм олон
бичил уурхайчид бий болсон нь ямар учир шалтгаантай
бэ?
Анх хувиараа алт олборлох ажил манайхаас
Баруунхараагаас эхтэй гэж үздэг. Алт олборлогчид мөнгөн
ус хэрэглэж, байгаль орчин хордуулж сүйтгэж байгааг орон
нутгийн удирдлага мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг байх үе
байсан. Одоо дээр дооргүй эрх зүйн хувьд зөвшөөрчихсөн.
Одоо юу ажиглагдаж байна гэхээр бараг 20 жил алт
олборлож зөвхөн үүгээрээ амьдардаг өөр зүйл хийх
сонирхолгүй бүлэг хүмүүс бичил уурхайчид болсон.
Эдгээр хүмүүсийн эдийн засаг болон ажиллах нөхцөл
байдлыг нь сайжруулах замаар нийгэмшүүлэх хэрэгтэй
гэж бодож байна. Тэдний эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх үйл
ажиллагааг нь хэвийн явуулах, байгаль орчин болоод
хүмүүст өөрсдөд нь хор хөнөөл учруулах аюул эрсдэлээс
хамгаалах талаар ИТХ болон миний бие, манай орон
нутгийн төр захиргаа анхаарч ажиллаж байна.
Түрүүнд та бичил уурхайчдаас 50 000 төгрөгийн
татвар авдаг гэсэн энэ нь хүн бүрээс юм уу эсвэл
нөхөрлөлөөс юм уу?
Хүн бүрээс 50 000 төгрөг авдаг. Татварын хуульд
зааснаар олсон ашигаас авах ёстой шүү дээ? Алтаа олоод
зарж борлуулалт хийсний дараа 500 000 төгрөг олоод
50 000 төгрөгийн татвар өгнө гэдэг тийм оновчтой бус.
Цаашдаа бол нөхөрлөлөөс авах хэрэгтэй. Хууль дүрэм
журамд өөрчлөлт оруулах ч юм уу тайлбар гарах ёстой гэж
бодож байна.
Бичил уурхайчид нь зөвхөн танай орон нутгийн иргэд
байдаг уу? Гаднаас нинжаа гээд өөр хүмүүс ирэхийг
зөвшөөрдөг үү?
Бид өөр газраас хүмүүс ирэхийг зөвшөөрөх боломжгүй.
Орон нутагт хор уршиг их гардаг.Энэ тэнд алт гарлаа гэвэл
манайх танайх гэлтгүй гэрээ бариад ороод ирдэг үүнийг
зохицуулах хэцүү ч эрэл хайгуул хийж байна.
Баянгол сум 2014.06.24
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Г.ЦАГААН

Баянгол сумын Хараа нутгийн Ажилгүйчүүдийн холбооны тэргүүн
Байгаль орчныг хамгаалах,
байгалийн нөөц баялгийг
ашиглах
талаар
олон
талуудын оролцоо сэдэвт
сургалтын талаар саналаа
хэлнэ үү?
Би бол Хараа нутгийн
Ажилгүйчүүдийн
холбооны
тэргүүн,
2006
онд
байгуулагдаад өдийг хүртэл үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.
Бидэнд 2 дахь удаагийн сургалт явуулсанд баяртай
байна. Энэ сургалтанд сууснаар уул уурхай зонхилон
хөгжиж байгаа өнөө үед асуудлыг олон талууд оролцож
ярилцаж шийдэх хэрэгтэйг мэдэж авлаа. Орон нутагт
байгалийн нөөцийг ашиглахад иргэд нэг тал болон
оролцох талаар заасан энэ сургалтыг хүн бүхэн мэдэх
нь бидэнд маш хэрэгтэй гэж үзэж талархаж байна.
Монгол улс бол алт эрдэнэс бусад баялагаараа баян гэвч
үүнийгээ дагаад улс орон хөгжиж байна уу? иргэдийн
амьдрал дээшилж байна уу? гэхээр тиймгүй явж ирлээ.
Бид хариуцлагатай уул уурхай бий болгоно гэж
хожуу ч гэсэн ярьж эхэлж байгаа нь зөв эхлэл байна.
Суманд олон лиценз олгогдсон байна. Гэвч нөхөн
сэргээлт хийгээд орон нутагтай хамтарч ажилладаг
хариуцлагатай уул уурхай бараг байхгүй. Заамар, Бугант
гэх мэт газрын алтыг ухаж аваад сэндийлээд хаячихсан
дараа нь хариуцах эзэн байхгүй харамсаад барамгүй л
байна.
Харин ийм сургалт удаа дараа явуулаад байвал
орон нутгийн иргэд нийт хүмүүс уул уурхайд хяналт
тавьж хамтарч ажиллах талын мэдлэгтэй болох юм
байна. Бидний алдаа бол гэрээ байгуулах талаар орон
нутгийн захиргаа ч иргэд ч ямарч мэдэгдэхүүнгүй явж
ирсэн. Ийм сургалт зохион байгуулж байгаагүй. Сумын
захиргаатай яриа хийж л байдаг, баялгийг нь аваад явж
л байдаг, орон нутаг хөгжсөн үлдсэн зүйл ч байхгүй
газар нутаг,байгаль сүйтгэгдээд л ийм амьдралд бид

явж ирсэн. Цаашид яаж ажиллах талаар энэ сургалт ач
холбогдол өглөө. Энэ сургалтаа цаашид үргэлжлүүлвэл
нутгийн иргэд бид баг, сумаараа мэдлэгтэй болох, тэгээд
уул уурхайгаас оруулсан хөрөнгийг юунд зарцуулж
орон нутгаа хөгжүүлэх, байгаль орчноо хамгаалах
талаар оролцож зөв замаар явуулах юм гэж ойлголоо.
Том уул уурхайн компани ч тэр жижиг бичил уурхайчид
ч тэр бүх талаараа хариуцлагатай байж, баялгийг
нь авсан бол нөхөн сэргээлтээ хийдэг, орон нутагт
тустай дэмтэй ажиллах нь зүйтэй. Бид эндээс мэдсэн
сурсан зүйлээ цаашид ард иргэддээ таниулах, түгээх
хэсэгчилсэн сургалт явуулах хэрэгтэй юм байна гэж
бодлоо.
Танай суманд 33 ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөл байна.Үүнээс 20 нь алт олборлолтынх
байна. Ийм олон уурхай ашиглалт хийж байхад
бичил уурхайчид байх шаардлага юу байна бэ?
Манай сумын хувьд 1997-2012 он хүртэл нийт 32
ашигт малтмалын лиценз олгогдсон. Бороогоулдаас өөр
орон нутагт хөрөнгө оруулалт болон ажлын байр бий
болгосон компани байхгүй.Энэ бол маш харамсалтай.
Цагаанчулуутын уурхай гэхэд Сонортрейд гээд том
компани 1998 онд хайгуулын лиценз аваад 2032 он
хүртэл ашиглалтын зөвшөөрөл авсан байгаа.Олборлолт
хийж байгаа ч орон нутагт газрын болон бусад татвар
төлбөр орж ирдэггүй. Ингээд л компанийхан хамаг
алтыг нь ухаад аваад явчихдаг, орон нутгийханд ямарч
ашиг байхгүйг хараад хоосон суултай биш гээд ажилгүй
иргэд тэгээд л нинжа болох замруугаа орсон доо.
Засгийн газар, Уул уурхайн яам зэрэгт хандаж
хэлэх санал хүсэлт юу байна бэ?
Уул уурхайн компаниудыг ийм сургалтанд сайн
хамруулж,орон нутагтай хамтарч ажиллуулах талаар
хууль дүрмээ сайжруулах хэрэгтэй.Тэд л хариуцлагатай
сайн байж, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд төр
засаг дээрээсээ анхаарал хандуулахыг хүсэж байна.
Баянгол сум 2014.06.24

Д.НАСАНДЭЛГЭР

Бороо гоулд компани Баянгол сум дахь орон нутагтай харилцах ажилтан
Байгаль
хамгаалах,
байгалийн нөөцийг ашиглах
олон
талуудын
оролцоо
сургалтанд
сууснаар
юу
мэдэж авав? Урьд өмнө нь ийм
сургалтанд оролцож байсан
уу? Танай компани сумын
иргэдийн нийгмийн асуудалд
тусалж ямар ажил хийж
байна,жилд хэдий хэмжээний
татвар төлөөс төлдөг бэ?

Би тус компанид 3 дахь жилдээ ажиллаж байна.
Өмнө нь Дархан уул аймгийн бүсийн сургалтанд нэг
удаа хамрагдаж байсан. Энэ компани талаар ажилд
орохоосоо өмнө мэдээлэлтэй байсан. Шороон орд
байхаас нь хамтарч ажилласан. Олон талын оролцоо
гэдэг нь уурхайн ажиллагааг хэвийн явуулахад орон
нутгийн захиргаа, иргэдтэй хамтран ажиллах нь үл
ойлголцол таагүй байдал үүсгэхгүй чухал хэрэгтэй юм
гэдгийг мэдэж авлаа. Манай компаний үйл ажиллагаа
олон нийтэд ил тод, нээлттэй хариуцлагатай гэдгийг
би хэлэхийг хүсэж байна. Татвар төлөөсийн талаар
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мэдээлэл өгдөг. Жил жилийн төлөвлөгөөний дагуу
нөхөн сэргээлтийг зохих шатанд хийдэг.
Олон талд хамтын ажиллагааны үр ашиг нь юу
вэ? Танай компани энэ тал дээр хэрхэн ажилладаг вэ?
Манай компани орон нутгийн иргэдийг оролцуулсан
хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан ажилладаг. Орон
нутгийн иргэд оролцсоноор өөрсдийнхөө хамтарч
хийсэн зүйлээ хайрлаж, мөн компани талаар мэдээлэх
танилцуулахад бусдад нөлөөтэй байдаг.
Хамтарсан ажлын хэсгийн хурлаар сум орон нутагт
оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг яаж зөв зохистой
ашиглах бэ? Ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
шаардлага байгаа талаар ярилцаж шийддэг. Байгаль
орчин болон Нийгэм эдийн засгийн гэсэн хоёр чиглэлээр
хаалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган
хэрэгжүүлдэг. Байгаль орчны чиглэлийн хөтөлбөрт:
Уурхай хаагдах тохиолдолд энэ орчинд ямар нөхөн
сэргээлт хийх талаар хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулах
журам боловсруулаад ажиллаж байгаа. Нийгэм Эдийн
засгийн хөтөлбөрт нь: Уурхай хаагдах үед орон нутагт
ямар бүтээн байгуулалт хийгдсэн байх, ямар хөгжилд
хүрсэн байх бэ? гэдгийг шийдэх хамтарсан ажлын хэсэг
Мандал, Баянгол сумдад ажиллаж байгаа.Энд ТББ,
иргэд, нам эвслийн төлөөлөл оролцдог.Мөн уурхайн ойр
орчин нөлөөллийн бүсэд байгаа газар тариалан, МАА
төлөөллийг оролцуулсан байгаа.
Танай уурхайд хэдэн хүн тус сумаас ажилладаг вэ?
Өмнө нь уурхайн ид оргил ажлын үед 600 гаран
ажилтантай байсан.250 орчим нь энэ сумаас ажиллаж
байсан гэсэн. Өнөөдрийн байдлаар уурхай маань 240
гаруй ажилтантай. Баянгол сумаас 40 хүн үндсэн
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ажилчнаар ажилладаг. Гэрээт компаниудын ажилчдын
90% нь манай сумын эмэгтэйчүүд ажиллаж байна.
Танай суманд уул уурхайн 33 тусгай зөвшөөрөл
олгогдсон үүний 20 нь алтны олборлолтын зөвшөөрөл
юм байна.Энэ олон уурхайн өгөөж нь орон нутагт
ямар байна. Яагаад энэ олон бичил уурхайчид бий
болов?
Яг 20 алтны уурхай олборлолт хийж байна гэдэгт би
эргэлзэж байна.Бороогоулд шиг хөрөнгө оруулалт орон
нутагт хийгээд ,хамтарсан ажлын хэсэг байгуулаад ,ил
тод ажилладаг компанийг би мэдэхгүй. Манай ихэнх
алтны жижиг уурхайнууд иргэдтэй нээлттэй харилцаж,
орон нутагтай хамтарч ажилладаг гэсэн ямар нэг
мэдээлэл одоогоор надад байхгүй.
Засгийн газар,Аймаг, сумын хувьд ийм асуудлыг л
шийдээд өгөөсэй гэсэн санал хүсэлт байна уу?
Монгол улс байгалийн баялагаа түшиж хөгжиж
байна.Өөр гарц байна уу гэхээр тодорхой бус. Уул
уурхай хөгжөөд байгаа ч юм шиг,гэтэл орон нутагт
ажлын байр бий болохгүй,хүн ардын амьдрал ахуй
дээшлэхгүй,хүсэн хүлээсэн үр дүнд хүрэхгүй,газрыг
нь ухаж сэндийчиж хаяаад,цөөхөн хүн ашиг хүртэж
баяжаад байна.
Төр засаг маань оновчтой зөв шийдвэр гаргаад
хариуцлагатай уул уурхай гэгчийг хөгжүүлж улс орноо
хөгжүүлж,хүн ардаа сайн сайхан амьдруулаасай гэж
л хүсэх байна. Орон нутгийнхаа иргэд болон компани
хоёрын хооронд гүүр болон ажилладаг хүний хувьд
бусад компаниуд манайх шиг ажиллаж хамтдаа
хөгжөөсэй гэж хүсдэг.
Баянгол сум 2014.06.24

Б.БОЛОРТУЯА

Баянгол сумын Багийн засаг дарга
Байгаль орчныг хамгаалах,
нөөц баялгийг ашиглахад
олон талуудын оролцоотой
шийдвэр гаргах улмаар “Олон
талт зөвлөл” байгуулж олон
талт гэрээ хэлэлцээр хийх
талаар ямар ойлголт авсан
бэ?
Би болон манайхан уул
уурхайн компани ямар үйл
ажиллагаа явуулж байгааг мэдэж байх, сум орны
удирдлага болон иргэд ямар оролцоотой байх вэ?
гэдэг талаар зохих мэдлэгтэй боллоо. Энэ мэдээллийг
иргэддээ хүргэж өөрийн ажилдаа хэрэгжүүлнэ гэж
бодож байна. Сургалт явуулж байгаа аргачилал нь
оролцож буй хүмүүс бидэнд ойлгомжтой тодорхой
байсан. Бид сумандаа хариуцлагатай уул уурхайг
хөгжүүлэхэд өөрсдийн үүрэг оролцоо ямар байхыг
ойлголоо. Өөрөөр хэлбэл сум орон нутгийн удирдлага,
иргэд, компаниудтай хамтран ажиллах гэрээ хийж,уг

гэрээндээ компаниас өгч буй хөрөнгийг орон нутагтаа
өгөөжтэй үлдэх хойд үеийхэнд ч хэрэгтэй зүйл хийх
талаар саналаа хоорондоо сайн хэлэлцэж тусгах
төлөвлөх хэрэгтэй юм байна. Мөн сумандаа байгаа
байгалийн нөөц баялагаа ашиглахаас гадна тодорхой
хэсгийг хамгаалж хойд үедээ үлдээх үүрэг хариуцлага
бидний үеийхэнд оногдож байгааг ойлгож мэдлээ.
Танай суманд уул уурхайн хайгуул олборлолтын
33 тусгай зөвшөөрөл олгогджээ. Алт олборлолтын
20 уурхай байна. Хариуцлагатай уул уурхай хөгжиж
байна уу? Энэ олон уурхайгаас залуучууд та бүхэн
ашиг хүртэж амьдралд ахуй сайжирч байна уу?
Миний хувьд 33 лицензтэй уурхай байдаг
гэдгийг мэдэхгүй. Томоохон цөөхөн уурхайнууд сум
орон нутагтай хамтран ажиллаж байна. Жишээ нь
Бороогоулд, Сонортрейдийг мэдэж байна. Сум орон
нутгийн хөгжилд эдгээр компаниуд татвар төлбөр өгч
хөрөнгө оруулснаар тодорхой зүйл хийгдсэн гэж үздэг.
Бусад олон уул уурхай компаниудын талаар мэдэхгүй,
мэдээлэлгүй байдаг.
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Цөөхөн өгөөжтэй уул уурхайтай байх, олон
уурхайтай байх талаар юу гэж боддог вэ?
Монголын хэмжээнд болон манай суманд уул
уурхай гэхээр томоохон компаниуд яригддаг боловч
жижиг компаниудын хайгуулын болон олборлолтын
лицензтэй эсэх талаар мэдээлэл байдаггүй. Иргэдэд
уул уурхайн мэдээлэл хангалтгүй байдаг.Томоохон
стратегийн ач холбогдолтой орд эзэмшигч цөөхөн
компаниуд үйл ажиллагаа явуулаад түүнийг нь монгол
улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ контрактаа сайн
хийгээд улс орны ирээдүйд ашигтай байдлаар явуулбал
хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр маш олон жижиг ААН-д
лицензийг замбараагүй олноор нь өгөөд байх юм бол
сум орон нутаг болон монгол улсын байгаль орчинд
халтай үйл ажиллагаа явагдаад байна. Эдийн засгийн
хувьд ч ямар ч ашиггүй байна. Уул уурхайгаасаа үр
ашиг хүртэж чадахгүй бол ашиглаад нэмэр байна уу?
Одоогийн монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихэнх
компаниудын үйл ажиллагааг харахад ингэж бодогддог.
Томоохон цөөн тооны уурхай ашиглуулаад тэндээсээ
монгол улс маань ирээдүйн хөгжилд хүрэх үйл
ажиллагаатай эдийн засгийн хувьд чадамжтай үйлдвэр
үйлчилгээ ажлын байрыг бий болгосон иргэд нь ашиг
хүртсэн ийм л үр дүнтэй цөөхөн уурхайтай байгаасай
гэж залуу хүний хувьд бодож байдаг.
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Сэлэнгэ аймаг болон танай сум нь ойн сан болон
усны ай сав газар, урт нэртэй хуулийг өөрчилж
хориглосон лицензүүдийг сэргээж байна. Энэ талаар
мэдэх үү?
Хуулийн өөрчлөлтийн талаар тодорхой мэдээлэл
байхгүй байна. Урт нэртэй хуулиар бол ойн сан, усны
ай савд багтаж байгаа газарт хайгуул ашиглалт хийхийг
хориглосон байдаг. Монгол улсын хэмжээнд ойн сан,
усны сав газарт лиценз олгохгүй байх хэрэгтэй гэж үзэж
байна. Нөхөн сэргээлт хийгдэж чадахгүй байгаа өнөө
үед, байгаль орчин усны асуудал хэдэн жилийн дараа
маш эмгэнэлтэй харамсалтай болох ирээдүй харагдаж
байна.
Залуу хүний хувьд өнөөгийн уул уурхайн талаар
ямар бодол байдаг вэ?
Монгол маань баян орон. Дэлхийн олон орон
монголруу хараагаа чиглүүлж байгаа энэ үед бид
томоохон уул уурхай дээрээ түшиглэсэн томоохон
бүтээн байгуулалт хийж өнөө үеийнхэн болон ирээдүй
хойч үе маань ирээдүйдээ итгэлтэй ажлын байртай
болсон, байгаль орчин маань бохирдоогүй, үр хүүхдүүд
маань гэрэл гэгээтэй сайхан орчинд амьдрах тийм л
хариуцлагатай уул уурхай хөгжөөсэй гэж хүсэж байна.
Баянгол сум 2014.06.24

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМАНД ХИЙСЭН “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ
ХАМГААЛАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” II ТӨСЛИЙН СУРГАЛТ

Ц.ЭРДЭНЭХҮҮ

Мандал сумын ИТХ дарга
Танай
суманд
ашигт
малтмалын
32
тусгай
зөвшөөрөл олгогджээ. Үүний
22 нь алт олборлолтынх юм
байна. Эдгээр уурхайнууд
хариуцлагатай уул уурхайн
ил тод байдлын зарчмыг
хэрэгжүүлж байдаг уу? Энэ
олон уурхайн ашиг орон
нутагт ямар байдаг бэ?
Монгол улсад хариуцлагатай уул уурхайн жишээ
болсон компани бол Бороогоулд байдаг. Манай суманд
Пурам, Эллейт гээд нэр бүхий ашиглалтын лицензтэй
нилээд хэдэн компани байдаг. Эдгээрээс орон нутагтай
харилцаж байгаа зүйл байхгүй. Гачуурт компани орд
газарлуугаа орно гэж дуулдсан.
Централгоулд компани хамтарсан ажлын хэсэг
байгуулаад ажиллаж байгаа. Өөр хамтарсан үйл
ажиллагаа явуулдаг хариуцлагатай уул уурхай хөгжиж
байна гэж хэлэх компани байхгүй.
2014 оны бидний зорилт бол хайгуулын болон
олборлолтын
лицензтэй
байгаа
компаниудыг
бүртгэлжүүлээд нэг ширээний ард сууж хуулийн

хүрээнд эрх үүргээ тодорхой тусгасан асуудлаар гэрээ
хэлэлцээр хийхээр ярилцчихаад байгаа. Одоогоор ашигт
малтмалын хуулинд өөрчлөлт орно гээд хойшилчихоод
хүлээлтийн байдалд байна.
Бичил уурхайчдынхаа талаар ярина уу?
Засгийн газрын 308-р тогтоол журам гарснаас хойш
нилээд идэвхтэй зохион байгуулалтанд орж эхэлсэн.
Амьдрал дээр зарим үйл ажиллагаа явуулж ч байна бас
явуулаагүй нь ч байна.
Хувиараа алт олборлож байгаа иргэд гэнэт л тэнд алт
гарлаа гээд дайралдсан газраа сэндийлээд л алт ухдаг
гарц нь муудлаа гээд больчихдог,хаана алт гарлаа гэвэл
тийшээ явчихдаг яг л нүүдлийн шувууд шиг байдаг.
Бичил уурхайчид олборлосон алтаа хаана
тушаадаг вэ? Монгол Банк уу эсвэл өөр хэн нэгэнд үү?
Монгол Банканд тушаадаг эсэхийг хэн ч мэдэхгүй
байна. Саяхан хотод алтны худалдааны семинар
зөвлөлгөөнд яваад ирсэн. Хувиараа алт олборлолтын
хэмжээ ихсэж байгаа алтны ченжүүдээ бүртгэлжүүлье
гэсэн асуудал яригдаж байсан. Монгол Банкны зүгээс
энэ асуудал дээр ажиллаж байгаа гэсэн.
Уул уурхайн ашиг татвар хураамж нь аймаг
улс авчихдаг, орон нутгийн эрх мэдэл ил тод байдал
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хангалтгүй явж ирсэн байна. Таны зүгээс төр засагт
хандаж хэлэх санал байна уу?
Ашигт малтмалын хуулинд өөрчлөлт орж байгаа
гэсэн үүндээ л орон нутгийн иргэдийн оролцоо эрх
хэмжээг нэмэгдүүлэх тодорхой заалт оруулаасай гэж
бодож байна. Миний хувьд бичил уурхайчдыг зохион
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байгуулалтанд бүгдийг оруулна гэвэл хүдэр баяжуулах
тээрмүүдтэй, тоног төхөөрөмжөөр улсаас дэмжлэг
үзүүлж өгөөд аж ахуйн хэлбэрт оруулж алтаа авдаг
татвараа авдаг байвал хамгийн зөв гарц гэж бодож
байна.
Мандал сум 2014.06.25

Н.НЯМДАВАА

Мандал сумын засаг дарга
Орон нутагт хариуцлагатай
уул уурхайн хөгжиж ил тод
байдлын зарчим хэрэгжиж
байна уу? Танай сум жилдээ уул
уурхайгаас хэдий хэмжээний
татвар төлөөс хандив авдаг
вэ? Хэдэн компанитай гэрээтэй
ажилладаг вэ?
Би өмнө нь байгаль
орчны байцаагчаар ажиллаж
байхдаа уул уурхайд хяналт тавьж ажилладаг байсан.
Манай сум ганцхан Бороогоулд компанитай хамтарч
ажилладаг. Тэд хууль дүрэм зөрчдөггүй, хариуцлагатай
уул уурхай байж чадаж байгаа гэж үзэж байна. Монгол
орны хууль тогтоомжыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаж
байгаа уурхайгаар шалгарч байсан ААН байгаа
юм.Өөрч хамтарч ажиллаад хөрөнгө оруулаад байгаа
хариуцлагатай уул уурхай гэж хэлчих компани байхгүй.
Бичил уурхайд хэдэн хүн хамрагдаж байна, хэдэн
нөхөрлөл байдаг бэ?
Манайд 200 орчим нөхөрлөлд 700 орчим хүн
хамрагдаж байна. Одоо харин бичил уурхайн иргэдийн
нөхөрлөл байгуулагдаж,харьцангуй цэгцтэй болж
эхэлсэн. Нөхөрлөлүүд маань тодорхой газартай газраас
авсан алтаа шаардлага хангасан усаар угаадаг болсон.
Хувиараа алт олборлож байгаа иргэд маань сахилга
хариуцлагатай байж, дүрэм журмаараа ажиллах
хэрэгтэй. Хувиараа алт олборлогчид алтаа хэнд хаана
тушаадаг нь бидэнд мэдэгдэж баригдахгүй. Бичил
уурхайчдыг нөхөн сэргээлт хийлгэх нь хэцүү байдаг.
Харин манай суманд харьцангүй гайгүй.
Танай суманд уул уурхайн хайгуул,ашиглалтын
32 лиценз олгогджээ. Үүний 22 нь алт олборлолтын
уул уурхайн зөвшөөрөлтэй байна. Тэгэхээр энэ олон
алт олборлолтын зөвшөөрөлтэй компаниуд танай
сумтай харилцаа байхгүй,ямар нэг татвар төлөөс
өгдөггүй юм уу?
Уул уурхай бол хууль тогтоомжоороо явж байгаа
байхаа. Татварынхан авдаг татвараа авдаг ч орлогын

дийлэнхийг нь улс, аймаг хоёр татаж авдаг.Усны болон
газар ашигласны татварын орлогыг сум авдаг. Орон
нутагт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын татварыг
л авдаг бусад орон нутагт үлддэг татвар байдаггүй.
Байгууллагын орлогын 1-2% нь л манайд үлддэг бусад
нь аймагруу татагдаад явдаг.
Уул уурхайн ашиг орон нутагт үлдэдгүй, уул
уурхайд орон нутгийн эрх мэдэл оролцоо, хангалтгүй
байгаатай холбоотой төр засагт хэлэх санал хүсэлт
байна уу?
Хувиараа алт олборлож байгаа хүмүүсийн алтыг
худалдаж авдаг хууль эрх зүйн зохицуулалт гаргаж
Монгол Банкандаа тушаадаг болбол улсад ашигтай
байхаа.Гэтэл ийм зохицуулах хууль журам байдаггүй.
Би Заамарын алтны газарт очиж үзээд арайч дээ,
өвөг дээдэс маань амиа золиосон байж, бидэнд болон
хойч үедээ өвлүүлж үлдээсэн энэ газар нутгаа сэглэж
ухаж хаяаад бид ядуу байна ингэж амьдрахаас өөр
аргагүй гэж ярьж байгаа хүмүүсийг хараад харамсал
төрсөн. Энэ нь төрийн бодлоготой холбоотой.
Том жижиг,гадаад дотоодын уул уурхайн эрх
авсан
компаниуд
хариуцлагатай
уул
уурхайг
хөгжүүлж,байгаль болоод орон нутгийн иргэдэд
хүндэтгэлтэй хандаж ашигаа хүртээж байх, төр
засаг зөв бодлого гаргаж хяналтаа сайжруулж татвар
төлбөрөө аваад зөв зарцуулах юм бол энэ их баялгыг
ашиглаад 3-хан сая хүнийг сайхан амьдруулж болмоор
юм. Орон нутагт том компаниудад хяналт тавих эрх
мэдэл оролцоо хязгаарлагдмал бид дээрээс Засгийн
газартай л тохирсон гэдэг.
Гаднаас хүн ирж танайд бичил уурхай эрхэлж
болох уу?
Зөвхөн орон нутгийн иргэдээ л дэмжинэ.Тэд маань
цөөн тооны хүмүүс байгаа.Та бүхэн олборлосон бол
нөхөн сэргээлт хий гэж шаардаж байна. Мөнгөн ус гэх
мэт маш хортой химийн бодис хэрэглүүлэхгүй тал дээр
бид хяналттай ажилладаг.
Мандал сум 2014.06.25
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М.ЦОГТБАЯР

Орхонтуул ИТХ-ын дарга
Хариуцлагатай
уул
уурхай ил тод байдлын
зарчим танай суманд ямар
байдалтай явж ирсэн юм
бэ? Уул уурхайн компаниуд
иргэд болон орон нутагтай
хамтран ажиллаж байна уу?
Хариуцлагатай уул уурхай
гээд
дээгүүрээ
яригдаад
байгаа боловч суман дээр
хариуцлагатай уул уурхай, сум орон нутаг болон иргэдэд
ашиг тусаа өгч байгаа зүйл одоогоор байхгүй байгаа.
Энэ олон уурхайгаас танай суманд үр өгөөж нь хэр
байдаг вэ? Жилдээ хэдий хэмжээний хандив тусламж
өгдөг вэ?
Суманд ашиглалтын 7 лиценз байгаа. Хайгуулын
30 орчим тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаа.Суманд
тодорхой хөрөнгө оруулалт хийгээд, нийгмийн
хариуцлагаа ухамсарлаад хийгдэж байгаа ажил тун
цөөхөн. Ерөнхийдөө манай уул уурхайн компаниудын
эрх мэдэл төрөөсөө давах гээд байгаа тал ажиглагдаад
байгаа. Сүүлийн үед эдийн засгийн хямралаас болоод
хэвийн үйл ажиллагаа нь алдагдаад байгаа ч юмуу
бидний шаардлагыг хүлээж авах болон бидэнтэй харьцах
харьцаа нь сонин болж байгаа тал ажиглагдаж байгаа.
Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц
баялагаа ашиглахад олон талын оролцоотой байх
гэсэн энэ сургалт ямархуу үр дүнтэй болов? Олон
талт хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах, гэрээ
байгуулах талаар хийж эхэлсэн ажил байна уу?
Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд олон талын
оролцоотой байж л хэрэгжинэ. Ийм учраас олон талын
оролцоотой ийм сургалт маш их хэрэгтэй юм байна гэж
ойлголоо. Энэ чиглэлийн сургалтыг өшөө сайн,олон
дахин хийх хамгийн гол нь уул уурхайн компаниудыг
маш сайн оролцуулах хэрэгтэй байна. Зөвхөн сумын
удирдлагууд, мэргэжилтэн байцаагч нар, бичил

уурхайчид суугаад үр дүнд хүрэхгүй л дээ. Хамгийн гол
нь тухайн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн
компаниуд оролцож 3 талаасаа энэ сургалтан дээрээ
суугаад ойлголцоод ОТЗөвлөлөө байгуулаад ажиллабал
тодорхой үр дүнд хүрнэ гэж бодож байна. Ийм учраас
олон талт зөвлөл байгуулах нь зөв зүйтэй ажил юм.
Хэдэн бичил уурхай зохион байгуулалтанд орж,
хэдэн хүн хамрагдсан бэ?
Манай суманд 12 нөхөрлөлд 120 бичил уурхайчид
ажиллаж байна. Урьд нь нинжа гэж нэрлэгдэж адлагдаж
хөөгдөж туугддаг байсан. Одоо бол Засгийн газрын
308-р тогтоолын дагуу, суманд үйл ажиллагаа явуулж
байгаа компанитай 3 талаасаа 3 удаа уулзалт хийсний
үр дүнд тодорхой хэмжээний газар олгож, гэрээ хийж,
хариуцлагатай бичил уурхайг эрхэлж эхлээд байгаа.
Жижиг суманд нэг зэрэг 120 хүнийг ажлын байраар
хангана гэж байхгүй. Ингэж бичил уурхайг эрхэлсэнээр
сумын иргэд байгалийн баялагаасаа ашиг хүртэж
амьдрал нь ахуйгаа дээшлүүлэх нөхцөл бүрдэж байна.
Ашигт малтмалын хууль болон төрөөс явуулж
байгаа бодлого дээр санал бодол байна уу?
Үндсэн хуульд газрын доорх баялаг ард түмний өмч
байна гээд заагаад өгчихсөн байхад, Ашигт малтмалын
хуулинд тухайн лиценз эзэмшигчид урт хугацаагаар
өмчлүүлээд өгчихсөн нь зөрчилдсөн үзэл санаа илрээд
байгаа. Хамгийн гол нь баялагын эзэн нь монголын
ард түмэн гэсэн үндсэн хуулиа баримтлах хэрэгтэй
гэж боддог. Нөгөө гадаад дотоодын компаниуд нь
болохоор бид нар монгол улсын хуулийн хүрээнд үйл
ажиллагаа явуулж байна, та нарт хамаагүй бид мэднэ
гээд, бид болохоор бидний нутаг,бидний баялаг гэж
үзээд шаардлага тавихаар тийм юм байхгүй гээд байдаг.
Бид нутагтаа,баялагтаа эзэн байх эрхээ алдаж болохгүй
биздээ.Ийм зөрчлийг нэг талруу нь шийдэж өгвөл
зүгээр байна.Үнэндээ орон нутгийхан баялагын ашиг
хүртэхгүй болоод л бичил уурхай эрхэлж байна.
Орхонтуул сум 2014.06.26

С.ЭРДЭНЭБАЯР

Орхонтуул сумын Засаг дарга
Хариуцлагатай
уул
уурхайн ил тод байдлын
зарчмын хэрэгжилт, орон
нутагт ямар байдаг вэ?
Танай сум хэдэн компанитай
гэрээтэй
ажилладаг
вэ?
Компаниудаас жилдээ хэдий
хэмжээний татвар,төлбөр,
хандив авдаг вэ?

Манай суманд уул уурайн 29 лиценз байна. Үүнээс
хайгуулийн 23, Ашиглалтын 6 тусгай зөвшөөрөл байна.
Гэвч “Хурай” гэдэг компани нийгмийн хариуцлага
гэх мэт зүйл огт байхгүй 16 жил үйл ажиллагаагаа
явуулчихлаа. Сум орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ
огт байгуулдаггүй. Урьд нь Хурайгаас гадна 2 компани
үйл ажиллагаа явуулж байснаа зогсоосон. Харин
өнгөрсөн жилээс Засгийн газрийн 308-р тогтоолын
дагуу бичил уурайчдад Хурай компани газар өгч
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хамтран ажиллаж гэрээ хэлэлцээр эхлээд явж байна.
Энэ нь анх удаа уул уурхайн компани иргэдтэй хамтран
ажиллаж байна гэж ойлгож болно. Уул уурхайгаас
суманд орох орлого татвар төлбөр байдаггүй, аймгийн
холбогдох газруудад татвар төлөгддөг байх. Компаниуд
монгол улсын шилдэг татвар төлөгч гээд юм үзүүлж
байдаг.Тэгэхээр татвараа төлдөг байх гэсэн ойлголтоос
цаашгүй байна. 2013 оны төсвийн хуулиас өмнө орон
нутагт хандив туслалмж өгдөг байсан боловч уг хуулиас
хойш зогссон. Орон нутгийн зүгээс гэрээ байгуулж
сумандаа авсан хөрөнгө байдаггүй.
Цаашид энэ компаниуд орон нутгийн захиргаа,
иргэдтэй огт холбоогүй байгааг өөрчлөх талаар төр
засагт хандан юу гэж хэлмээр байна?
Орон нутгийн захиргаа, иргэдийн оролцоо
эрх мэдэлгүй ийм уул уурхай яваад байх уу? Энэ
уурхайнууд 2040 он хүртэл олборлох зөвшөөрөл
авчихсан, газрын доорхи баялаг маань бусдын өмч
мэдэлд орсон байна. Гэтэл сумын иргэд ашиг хүртэхгүй,
\нинжа\ бичил уурхайчид болчихож байгаа нь зөв гэж
үү?
Ашигт малтмалын хуулиндаа жинхэнэ баялагын
эзэд орон нутгийн иргэд, нутгийн захиргааны эрх
мэдэл оролцоог сайн тодотгож өгөх хэрэгтэй. Одоо
бол лиценз олгоход оролцох нь эрх зүйн талаасаа ор
нэр төдий, хайгуул, олборлолт ямар шатандаа явааг
мэдэх ч юмгүй, сумын иргэдийн хурлын тогтоол ч
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гаргуулдаггүй автоматаар сунгагдаад л явагдаж байдаг.
Ашигт малтмалын тухай хуулинд орон нутагтай гэрээ
байгуулах заалт байдаг ч огт харилцаа байхгүй уул
уурхайн компаниудыг бид хаанаас олж гэрээ хийх бэ?
Танайд хэдэн бичил уурхай зохион байгуулалтанд
ороод хэдэн хүн ажиллаж байна?
“Орхонтуулын Хишиг” ТББ байгуулаад 120 хүнтэй,
12 нөхөрлөл ажиллаж байна. Энэ нь суманд ажлын
байр бий болж байгаа бид ч гэрээ хэлэлцээр хийхэд нь
туслаад хамтраад зүгээр юм гэж бодож байна.
Өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? Энэ
хариуцлагатай уул уурхайг орон нутагт яаж
хөгжүүлэх талаар?
Хариуцлагатай уул уурхай бол нөхөн сэргээлтийг
сайн хийдэг байх хэрэгтэй. Орон нутгийн иргэд болон
удирдлагад тодорхой мэдээлэл өгдөг, гэрээ хэлэлцээр
хийж ажилладаг байх хэрэгтэй. Асуудалаа хамтран
хэлэлцдэг байх хэрэгтэй. Одоо бол тийм зүйл алга.
Бидэнд тодорхой ойлголт мэдээлэл дутмаг байдаг.
Тэднийг цаашдаа гэрээ хэлэлцээр хийдэг,нээлттэй
ажиллуулах талаар дээрээсээ анхаарах хэрэгтэй байна.
Компаниуд үйл ажиллагаа явуулчихаад урьдын адил
гэрээ хэлэлцээр ч хийдэггүй нөхөн сэргээлт хийхгүй
хаяаад явчихдаг байдлыг өөрчлөхгүй бол болохгүй.
Орхонтуул сум 2014.06.26

Ч.ГҮНСМАА

Орхонтуул сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
Танай
суманд
хариуцлагатай уул уурхай
хөгжиж байна уу? Уул
уурхайн ашиг та бүхний
амьдралд ямар нөлөөтэй
байна бэ?
Манай суманд ийм олон
лиценз байдаг гэдгийг энэ
сургалтаар мэдэж авлаа. Яг
үйл ажиллагаа явуулж байгаа
нь Хурай компани байна. Бичил уурхайчдын талаар
хууль гарснаас хойш манай суманд Нэг ТББ-д нэгдээд
12 нөхөрлөлд 120 гишүүн байдаг, харин нөхөрлөлд
ороогүй 60 нинжаа байдаг. Бичил уурхайчдыг нэгдсэн
зохион байгуулалтанд оруулснаар, хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлыг анхаарч нийгмийн хариуцлагаа мэддэг
болсон. Хуучин нинжаа нар амь насаа алдах эрсдэлтэй
нөхцөлд ажилладаг байсан. Хурай компанитай манай
засаг дарга бичил уурхайчид, иргэдийн төлөөлөгчид
оролцсон 3 талт гэрээ хийж зөвшөөрөлтэй газраа
нөхөрлөлийн 120 гишүүд маань ажиллах боломжтой
болсон.

Энэ олон уул уурхайн ашиг залуучууд та нарын
амьдралд яаж нөлөөлж байна бэ? Байгаль орчинд
сөрөг нөлөөлөл байна уу?
Орон нутагт ямар ашиг ордгийг мэдэхгүй байна.
Иргэн хүний хувьд уурхайн ашиг гэж мэдэгдэх зүйл
байхгүй. Харин бичил уулхайчид маань алтаа олборлоод
эхэлбэл амьдрал нь өөр болно гээд яриад байгаа.
Зөвшөөрөлгүй алт хайгаад байгаа хүмүүсийг малчид
эсэргүүцдэг.Үүн дээр манай байгаль орчны байцаагчид
хяналт тавьж ажилладаг. Өөр газарт алт ухуулахгүй
гэж сумын ИТХ тогтоол гарчихсан, Засаг дарга мөрийн
хөтөлбөртөө тусагчихсан.
Уул уурхайн талаар санал хүсэлт байна уу?
Манай сумын хувьд алт ухаад байгаль орчинд
нөлөөлөөд эхэлчихсэн нь өдийдөө гайгүй байна. Монгол
улсын хэмжээнд байгаль орчин их сүйрсэн байдаг.
Би өөрөө Дорноговийн Айраг сумынх тэнд үнэхээр
байгаль орчин аймаар болчихсон, хүн амьдрах эцэсгүй
болчихсонд харамсдаг.
Орхонтуул сум 2014.06.26
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Уул уурхайн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Хүний эрхийг дээдэлсэн хариуцлагатай ил тод
уул уурхай өнгөрсөн 20 жилд хөгжиж чадсангүй. Уул
уурхай орон нутагтай ямарч холбоогүй явж ирсэн,
иргэд ашиг хүртэхгүй учраас уул уурхайд дургүй
болжээ. Энэ бүхнийг өөрчлөх талаар ямар бодлого
хэрэгжүүлж байна бэ?
Ер нь уул уухай манай улсын төсвийн ихэнхийг
бүрэлдүүлж байдаг. 2006 оны Ашигт малтмалын
хуулиар нөөц ашигласны төлбөрийн 70% төвд,20%
аймагт,10% сумын төсөвт өгөхөөр баталсан.Гэтэл
энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ улсаас өгч буй татаасаар
тэгшитгээд хуваариласан нь оновчтой биш учраас
хэрэгжээгүй юм. Би Хөвсгөл аймагт засаг дарга
байсны хувьд орон нутгийн энэ асуудлыг сайн мэднэ.
Сая УИХ-р 2014 оны 7 сард Ашигт малтмалын хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлагдсан. Мөн төрөөс уул
уурхайн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг
баталлаа. Эдгээр эрх зүйн орчныг бий болгосноор
олон талын оролцоотой хариуцлагатай уул уурхайг
хөгжүүлж орон нутгийн иргэд ашиг хүртдэг болно
гэсэн хүлээлт байна. Компаниуд зөвхөн засаг даргатай
хамтрах биш нутгийн иргэдтэй хамтарч ажиллах,
олон талын оролцоотой гэрээ хийхээр хуульд тусгасан
байгаа. Компанитай хийх гэрээндээ зөвхөн баяр
наадам хийх, морь бөхийн шагналд зориулж хөрөнгө
авах биш суманд ажлын байр бий болгох,зам дэд бүтэц
хөгжүүлэхэд зэрэг үр бүтээлтэй ажилд хөрөнгө авахаар
тусгах хэрэгтэй юм.
Бичил уурхайн талаар ямар бодлого баримталж
байна бэ?
Бичил уурхайчдын энэ асуудлыг УИХ дээр удаа
дараа яриад нэгэнт албадан тараагаад үр дүнд хүрэхгүй
учраас хуулиар зарим нэг зохицуулалт хийж өгсөн.
Хуулиар тэдэнд газар олгохдоо том уул уурхайн эдийн
засгийн ашиггүй орд, ашиглаж байгаад орхисон үүсмэл
орд дээр л ажиллуулах бодлого гаргасан. Үүнийг
хэрэгжүүлж буй газар ч байна.Хэрэгжүүлэхгүй газар
ч байна. Бусад орны туршлагаас харахад хувиараа алт
олборлогчид байсаар л ирсэн. Цаашид уул уурхайн

зөв бодлогоор ашгийг иргэдэд хүртээдэг болж,нийгэм
хөгжөөд ажлын байртай болж хүмүүсийн амьдрал ахуй
нь дээшлэхээр тэд цөөрнө. Зарим нэг компани хүнд
байдалд орохоороо нинжа хэлбэрт шилждэг, нөхөн
сэргээлт нэрээр газраа түрээслэх зэрэг хууль бус зүйл
гаргаж байна.
Швейцарын хөгжлийн Агентлагийн төслөөр
зарим бичил уурхайн нөхөрлөлд алт угаахад мөнгөн ус
хэрэглэдэггүй хоргүй тоног төхөөөрөмж өгсөн байна.
Гэтэл яагаад түүнийг нь ажиллуулах зөвшөөрөл
олгохгүй байгаа юм бэ?
Энэ нь БОНХЯ асуудал юм. Хаана хаанаа зөв
ойлгож хандах хэрэгтэй байх манай яамны эрхлэх
асуудал биш. Ер нь улсын бодлого бичил уурхайг
дэлгэрүүлэх гээгүй. Одоогоор нэгэнт хөөгөөд тараагаад
дийлэхгүй учраас л хуулийн гарц хайж,аль болох
цөөлөх,хүмүүсийнхээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг
хангах тал руу чиглүүлж байна.
Сэлэнгэ аймгийн нэг суманд гэхэд л 20 гаруй алт
олборлолтын тусгай зөвшөөрөл олгогджээ. Гэтэл тэр
олон уурхайн ашиг иргэдэд хүртэхгүй учраас бичил
уурхайчин болохоос өөр аргагүй байдаг гэж иргэд
ярьж байна.Ер нь сумандаа орон нутгийн өмчтэй
алтны уурхайтай байж яагаад болдоггүй юм бэ?
Манай улс бол үндсэн хуулиндаа заасан нэг хуультай
нэгдмэл улс юм. Тийм учраас бид энэ нутгийн иргэд,
үүнийг авах ашиглах ёстой гэсэн давуу эрх байхгүй.
Орон нутгийн өмчтэй алтны уурхайтай байж болно.
Тэгвэл ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авдаг
хуулийн дагуу л авч үйл ажиллагаа явуулна. Ингэхийн
тулд мэргэжлийн хүн бэлтгэх, техник тоног төхөөрөмж
авах гээд их асуудал гарна. Одоо ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрөл олгож эхэлж байгаа учраас зөвшөөрөл
авах эрх хэнд ч нээлттэй. Гэвч уул уурхай бол
мэргэжлийн байгууллага л эрхлэх салбар шүү дээ.
Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг тэлснээр ямар
ашиг байна бэ? Бүтээгдэхүүн гаргадаггүй учир нөөц
ашигласны татвар авахгүй.Талбайн төлбөр гээд
өчүүхэн хөлс төлдөг. Дахиад л улс орны эрх ашиг
аюулгүй байдалд нөлөөлөх түрүүчийн замбараагүй
байдалд хүргэнэ гэсэн айдас иргэдэд байна л даа?
Газрын доорхи баялагаа судалж нээж олж мэдэж
ашиглах шаардлагатай. Хайгуул хийх гэдэг бол бүхэл
бүтэн шинжлэх ухаан эрэл хайгуул суурь судалгаа гээд
хийдэг. Орд баялаг олох эсэх нь эрсдэл ихтэй хөрөнгө
их зардаг. 100 компани хайгуул хийлээ гэхэд 10%
орд олдог. Орд олохгүй бол эрсдэлээ өөрсдөө даадаг.
Дэлхийн аль ч оронд ийм хайгуул судалгаа явагдаж
байдаг. Манай улс энэ их баялагаа ашиглахын тулд
хайгуул хийж л олборлолтоо нэмэгдүүлнэ. Одоо манай
улсын экспортын 90%-г уул уурхайн бүтээгдэхүүн
эзэлж байна. Уул уурхайг хөгжүүлснээр бүх аймаг хатуу
хучилттай замаар төвтэй холбогдолоо, хөдөөгийхөн
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гэрэл цахилгаанаар хангагдаж байна гэх мэтээр уул
уурхайн ашиг тусыг томоор харах хэрэгтэй.
Тиймээ зам харгүй дэд бүтэц, өндөр байшин
барилга гээд бүтээн байгуулалтыг үгүйсгээгүй ч
хамгийн чухал нь ард түмний амьдрал дээшлэхгүй
ядуураад байгаад л учир байна даа?
Би дээр хэлсэн уул уурхайн ашгийг орон нутагт
хуваариладаг УИХ дээр хийдэг бодлого нь алдаатай
байна. Төрөөс өгч байгаа татаастайгаа нэгтгээд
тэгшитгээд байгаа нь буруу гэж. Түүнээс бус уул
уурхайгаас болоод ард түмний амьдрал доройтсон
ядуурсан гэдэгтэй санал нийлэхгүй. Зарим нэг уул
уурхайн бүсэд амьдардаг малчдад сөрөг нөлөөлсөн
байх талтай ч хөдөөгийхөн ихэнх нь гар утас машин
тэрэгтэй болсон. Хуучин нийгмийн үед шийдэгдэж
чадаагүй том асуудал дэд бүтэц шийдэгдэж байна.
Татваргүй бүсэд манайд уул уурхайн зөвшөөрөл
авсан компаниудын 16% бүртгэлтэй байдаг гэсэн.
Тэгэхээр манай улс энэ олон компаниас татвараа
бүрэн авч чаддаг бол улс маань мөнгөгүй өрөнд
ормооргүй юмаа?
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Компани хаана ч байсан ялгаагүй манай улс авдаг
татвараа авна шүү дээ?
Орон нутгийн иргэдэд хандаж ямар зүйл хэлмээр
байна?
Орон
нутгийнханд
хандаж
уул
уурхайн
компаниудтайгаа гэрээ хэлэлцээр хийж хамтарч
ажиллаарай. Төрөөс уул уурхайг улам ил тод, нээлттэй
хариуцлагатай болгох талын хэд хэдэн хуулийг одоо
УИХурлаар батлуулах гэж байна. Иймд нэг талыг
хэт барилгүй сөрөг байдлаар хандахгүй байгаарай.
Монгол улс газрын доорхи баялагаа ашиглаж түүнийгээ
эргэлтэнд оруулж хөрөнгө мөнгөтэй болохгүй бол эдийн
засгийн хувьд бусдын хараат байх болно. Ойрын 10
жил уул уурхайгаа баялагаа эргэлтэнд оруулж байж л
хөрөнгийн гачаалаас гарна. Иймд уул уурхайгаа зөв
ойлгож хамтран ажиллаарай гэж хүсэх байна даа.

2014.10.06
Уул уурхайн яам

Н.АЛАГАА

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциацийн Ерөнхийлөгч
Манай улсад хариуцлагатай
уул уурхай хөгжиж чадсангүй
зөвхөн лоозон болж ярьдаг яаж
өөрчлөх бэ? Танай Ассоциацийн
гишүүн
компаниуд
орон
нутагтай ямар харилцаатай
ажилладаг бэ?
Манай улс хариуцлагатай
уул уурхайн 8 зарчмыг
хэрэгжүүлэх
олон
улсын
мемрамдумд нэгдсэн. Төрөөс эрдэс баялагийн талаар
баримтлах бодлогод “Олон талын төлөөлөлтэй
бодлогын зөвлөл” байхаар тусгасан. Мөн Компаний
нийгмийн хариуцлагын стандарт гарсан. Энэ бүх хууль
эрх зүйн баримт бичигт олон талын оролцооны талаар
заачихсан болохоор бие биенээсээ бултаж зай барихгүй
хамтарч ажиллах, харилцан ярилцах түншлэлд суралцах
хэрэгтэй байна. Олон талын оролцоотой уул уурхайг
хөгжүүлэх талаар бид ерөөсөө ойлголтгүй явж ирсэн.
Хариуцлагатай уул уурхайн 8 зарчмыг хэрэгжүүлэхэд
хууль, дүрэм журмаар зохицуулах зүйл ч бий, ёс зүй
зан заншлын холбоотой зохицуулах зүйл ч бий. Харин
эдгээр зарчмаас ил тод байдал нь гайгүй сайн хэрэгжиж
байна. Олон талууд бид соён гэгээрүүлэх ажил ч хийх,
хууль дээдлэх, хүний эрх, байгаль орчны нөлөөллийн
стандарт зэрэг хууль дүрмийг судлах мэдлэг чадварыг
эзэмшихгүй бол хоосон уриа лоозон болоод яваад
байна. Орон нутагт иргэдийн оролцоо хэрэгжихгүй
явж ирсэн нь үнэн. Би Ассоциацийн Ерөнхийлөгчийн
хувьд: Компаниудад том жижиг гэлтгүй “Та бүхэн

тусгай зөвшөөрөл авсан бол баг, сум, аймгийн
түвшинд танилцуулга,уулзалт ярилцлага хий, ялангуяа
нөлөөллийн бүсийн малчидтай ямар асуудал байгааг
хэлэлцэж тохирох олон талын зөвшилцөлд суралцах
хэрэгтэй гэдэг юм. Ашигт малтмалын хуулийн 42-р
зүйлд зааснаар сум орон нутагтай гэрээ хэлэлцээр хийж,
харилцан тохиролцож хамтын ажиллагааг өөрсдөө
тогтоох хэрэгтэй! Түншлэлийн харилцааг хэн ч хаанаас
зохицуулахгүй өөрсдөө л хариуцлага ухамсараараа хийх
ажил” гэж байнга хэлдэг.
Компанийхан мөнгө хөрөнгөтэй тэнгэрийн
хүмүүс,орон нутгийнхан газрын хүмүүс болоод
уджээ. Хоорондоо маш том орон зай үүссэн байна.
Сая хийсэн Олон талт хамтын ажиллагааны
сургалтанд компаниудыг оролцуулах гээд чадахгүй
байна. Компаниудыг хариуцаад шахаад оролцуулаад
өгдөг төрийн байгууллага ч байхгүй байна. Орон
нутгийнхан уул уурхайд дургүй болсон шалтгаан нь
ашиг хүртэхгүй, сум ч хөгжихгүй,иргэд ч ажлын
байргүй ихэнх нь бичил уурхайчин болчихсон байна.
Яаж өөрчлөх бэ?
Миний бодлоор ийм байдалд хүргэсэнд бүгд л
буруутай. Ялангуяа төрийн бодлого, гарч буй хууль
дүрэм нь хамгийн буруутай. Байгаль орчны төрийн бус
байгууллагууд ч буруутай гэж боддог. Алт хөтөлбөр
анх хэрэгжихэд орон нутаг сум нь уурхайгаас ашгаа
аваад улсаас татаасгүй хөгжөөд ирсэн. Гэтэл Сангийн
яамнаас татварын хуулиар зохицуулдаг гээд бүх ашгаа
төвлөрүүлээд татаад авчихсан. Тэгээд л нэг суманд
олборлолтын зөвшөөрөлтэй 20-30 уул уурхай байгаа ч
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иргэд ашиг хүртэхгүй байна гээд яриад байгаа тантай
би санал нэг байна. Олон уул уурхайтай сумын иргэд
ч, уул уурхайгүй сумын иргэд ч ялгаагүй ядуу байгаа
нь ашгийг төвлөрүүлж тэгшитгэн хуваасан төрийн
бодлогын буруу л гэж боддог.Иргэний нийгэм, хувийн
хэвшил компаниудыг нэгтгэн ажиллуулах хууль эрх
зүйг боловсронгуй болгож гурван талын эрх ашгийг
тэнцвэржүүлэн ажиллуулах механизмыг бий болгох нь
төрийн үүрэг юм. Гэтэл үүнийг төр хийхгүй байна л даа.
Та сая байгаль орчны ТББ-ууд, уул уурхайг
хөгжүүлэхэд саад болж байгаа гэж хэлснийг би эрс
эсэргүүцэж байна. Иргэний нийгмийхэнд төрийхөн
шиг эрх мэдэл ч байхгүй, уул уурхайнхан шиг хөрөнгө
мөнгө ч байхгүй, тэд зөвхөн өөрсдийн итгэл үнэмшил
зүрх сэтгэлээрээ, байгаль орчин сүйтгэж,хүний
эрхийг уул уурхай маш их зөрчиж буйг мэдэрч дуугарч
явдаг “шүгэл үлээгчид” шүү дээ? Дээд түвшиндээ уул
уурхай, төрийн эрх мэдэлтнүүд нэгдчихээд байгаль
орчин болон иргэдээ ч хүчирхийлээд ямарч хяналтгүй
л явж байна шүү дээ?
Уул уурхайг зөв хөгжүүлье гэвэл олон талын ашиг
сонирхлын нэгдэл дээр тулгуурласан, урт хугацааны
хамтын ажиллагааны түншлэл буюу төрийн шат
шатны байгууллага, компаниуд, иргэд, иргэний
нийгмийхэн тулгын гурван чулуу шиг л хамтарч
ажиллах хэрэгтэй байна.Салангад яваад бие биерүүгээ
чулуу шиддэг цаг үеийг дуусгах хэрэгтэй. Сүүлийн
үед би иргэний нийгэмтэй хамтарч ажиллах талаар
ярилцаж хэлэлцэх ажлыг эхлүүлээд байна. МБОИЗ-н
дарга С.Дамдинсүрэнтэй ярилцаж байгаа. Нэг нэгнээ
сонсож,хүлээц тэвчээртэй, хамтарч түншлэхгүй бол
хөгжихгүй.
Хайгуулын зөвшөөрөл олгохыг хориглосон хуулийг
сая цуцалчихлаа.Бодит байдал дээр уул уурхайг
олборлох зорилгогүй,чадваргүй лицензээ зарах,
компаниа зарж шилжүүлэх, хувьцаа гаргаж мөнгө
олох этгээдүүдэд лицензийг хязгаарлахгүй олгох нь зөв
үү?
Хувь хүн лиценз авч хөрөнгө мөнгөтэй болохыг би
буруу гэж бодохгүй байна. Хайгуулын зөвшөөрөлтэй
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компани төлбөрөө төлөөд холбогдох хууль журмын
дагуу лицензээ шилжүүлж л байдаг. Зөвхөн Австрали,
Торонтогийн гээд хоёрхон бирж дээр л хайгуулын
зөвшөөрөлтэй компани хувьцаа гаргадаг хуультай
байдаг. Тэр хувьцаа гаргасан компани эрсдэлээ өөрсдөө
л хүлээдэг тул ямар татвар төлбөр манайх авах юм бэ?
Хайгуулын зөвшөөрөл авсан компаниуд орд баялаг
эзэмшигч болчихоод түүнийгээ л үнэлж барьцаалаад
хувьцаа гаргаж хөрөнгө босгоод байгаа биз дээ?
Мэдэхгүй хүнтэй ярихад хэцүү байна. Хайгуулын
лиценз эзэмшигч нь ийм баялаг байж магадгүй гэсэн
таамаг мэдээллээ ашиглаж дээр дурьдсан 2 бирж дээр
хувьцаа гаргаж байдаг. Өөрсдөө эрсдэлээ хүлээгээд
хувьцаа гаргаж байгаа компаниас ямар татвар төлөөс
авах юм бэ? Харин манай Засгийн газар тэр лицензийг
авсан хугацаанд баталгаатай байлгах хэрэгтэй юм.
Би ингэж асуугаад байна л даа тэр хөрөнгийн
бирж чинь ямар нэг хөрөнгийн баталгаа байхгүй
таны хэлээд байгаа “цаасан дээрх хоосон тоон
мэдээллээр” хувьцаа гаргахыг зөвшөөрөхгүй байлгүй
дээ? Тэгэхээр хувьцаа гаргаад худалдаад байгаа
баталгаа хөрөнгө нь Монголын хөрсөн дороохи баялаг
мөн биздээ л гэж асуугаад байна?
Харин та хайгуулын зөвшөөрлөөр хувьцаа гаргах
эрхийг, хөрөнгөтэй андуураад байна. Монголын баялаг
хөрсөн дороо байгаа...
Хайгуул гэдэг үгийн утгыг бодсон ч баялаг
байгааг эсэхийг хайж олох мэдэх гэсэн үг биздээ?
Гэтэл хайгуулын зөвшөөрлөөр “монголын баялгийг
эзэмшигч” болчихоод барьцаанд тавиад байгааг
та харин ойлгохгүй байгаа юм биш үү?Хайгуулын
зөвшөөрлөөр хувьцаа гаргах тухай хууль манайд
байхгүй шүү дээ?
Та бид хоёрын ойлголт зөрөөтэй байна. Автсрали,
Торонтогийн хөрөнгийн биржүүдэд ийм эрсдэлээ
өөрсдөө хүлээдэг компаниудад хувьцаа гаргах хуультай
байдаг. Манайх хууль гаргаж болно л доо.
За ингээд асуултаа зогсооё баярлалаа.
2014.08.24 Улаанбаатар хот

Ш.ЦОЛМОН

Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачлагын – Зохицуулагч
Хариуцлагатай ил тод
уул уурхай хөдөө орон нутагт
хөгжихгүй байна. Өнгөрсөн
20 жилийн хугацаанд, уул
уурхай, орон нутгийн хооронд
маш том орон зай үүссэн
шалтгаан юу бэ?
Бидний зүгээс уул уурхай,
олборлох салбарын хөрөнгө
оруулалтыг ил тод болгох, зөв
хөгжүүлэх талаар түлхүү ажиллаж байна. Олон Улсын

Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачлагад\
ОҮИТБС\ 2005 онд манай улс нэгдэснээс хойш 9 жил
болжээ. Ил тод байдлын тайлан гаргах ажлыг зохион
байгуулж алдаж, онож туршлага сууж ахиц дэвшилттэй
ажиллаж байна. Уул уурхай, орон нутгийн иргэд болон
удирдлага гурван талын харилцан итгэлцлийг бий
болгох улс орноо хөгжүүлэхэд идэвхтэй хамтруулах
зорилготой ажиллаж байна.
ОҮИТБС-ыг ер нь ямар үйл ажиллагаа явуулж
байна бэ?
ОҮИТБС-ын хүрээнд Үндэсний зөвлөл, Ажлын
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хэсэг, Ажлын алба гэсэн гурван бүтэцтэй ажиллаж
байгаа.
Голлож төвийнхөө түвшинд ажиллаж ирсэн. Харин
2013 оноос орон нутагт илүү чиглэж ажлаа зохион
байгуулж байгаа. Ховд, Хэнтий, Дархан, Баянхонгор,
Говь-Алтай зэрэг аймгуудад орон нутгийн чанартай
чуулган зохион байгуулж тэнд төр засаг, орон нутгийн
удирдлага, компани төлөөлөл, иргэний нийгмийн
байгууллага болон хэвлэл мэдээлэл орон нутгийн
иргэдийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ил
тод байдлыг орон нутагт яаж бий болгох яаж хөгжүүлэх
талаар хэлэлцэж зөвлөлдөж байна. Түүнийхээ хүрээнд
дүрэм гаргасан байгаа. ОҮИТБС-ыг нэвтрүүлсэнээр
орон нутгийн иргэдэд уул уурхай ямар ашиг олдог
улс аймаг суманд ямар татвар төлбөр өгдөг зэрэг олон
мэдээлэл ил тод болох юм.
Орон нутгийнхан хаана хэдэн лицензтэй, ямар
улсын ямар хүнд баялагаа эзэмшүүлж байгаагаа огт
мэдэхгүй байна. Ил тод байдлын хууль батлагдвал
энэ бүхэн тодорхой болж чадах уу? ОҮИТБС-ыг Орон
нутагт нэвтрүүлсэнээр ямар үр дүн гарах бэ?
Олборлох
үйлдвэрлэлийн
ил
тод
байдлын
санаачилгын орон нутгийн салбар зөвлөл гэж байгуулж
байгаа. Одоогоор 19 аймагт салбар зөвлөлийг
байгуулсан. Салбар зөвлөлөө чадваржуулах, идэвхи
санаачилгатай хөрөнгө мөнгөтэй байлгах гээд асуудлууд
яригдаж байгаа.
2014 онд салбар зөвлөлүүдийг бэхжүүлэх идэвхтэй
ажиллуулах төлөвлөгөө гаргасан. 2015 оноос хөрөнгө
мөнгө шийдэгдэж илүү том ажил орон нутагт хийгдэж
ил тод байдлыг хөгжүүлэх, түүнд орон нутгийн иргэд
болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, компани
төлөөлөл, нутгийн удирдлага идэвхтэй оролцож байх
ийм зарчмаар ажиллахаар төлөвлөж байгаа. Ер нь
хариуцлагатай байх ил тод байх чухал бүрэлдэхүүн
хэсэг бол орон нутаг байгаа юм. Орон нутагт
байгуулагдсан19 салбар зөвлөлийг идэвхтэй ажиллуулж
чадах юм бол хариуцлагатай уул уурхайн ил тод
байдалд хувь нэмэр оруулах байх.
Үндэстэн дамнасан уул уурхайн том компаниуд
орон нутгийн иргэдийн эрх ашийг маш их зөрчиж
байна. Төрийн аль ч шатанд тэдэнд хяналт тавьж
ашгаа авч чадахгүй байгааг яаж сайжруулах вэ?
Аймгийн салбар зөвлөл байгуулагдсан гэж түрүү
ярьсан тэр хүрээндээ асуудлыг харилцан ярилцаж
зөвлөлдөж тулгамдсан асуудлыг шийдэж ажилласан нь
дээр. Бие биеэ үл тоосон, шүүмжилсэн, зөрчилдсөн арга
барилаа өөрчилж том жижиг гэхгүй хамтран ажиллаж
сурах л хэрэгтэй болоод байгаа.
Хамгийн гол нь тухайн компани байгаль орчны
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хууль эрх зүйг хүндэтгэж баримталж ажиллаж байна
уу? татвар төлбөрөө бүрэн төлж байна уу, гадаад дотоод
ажиллагсадын харьцаа зөв байна уу гэх мэтэд илүү
хяналт тавихад ажлаа чиглүүлж хиймээр байна. Миний
бодлоор нэгэнт лиценз олгосон бол ажлыг нь хийлгэж
авч чадах юмаа авч, хяналтаа тавьж хариуцлагаа
хуулийн дагуу тооцох хэрэгтэй. Одоо манайд геологийн
алба гэж байгуулагдах юм гэсэн тэр нь хийх юм уу?
эсвэл мэргэжлийн хяналт хийх юмуу ? Орон нутгаар
юу хийлгэх бэ? төвийн байгууллагаар юу хийлгэх бэ?
гэдгийг хууль дүрэм журмандаа сайн тодорхой болгох
хэрэгтэй байх.
Үндэстэн дамнасан уул уурхайн том компаниудыг
орон нутагт хүндэтгэлтэй хандах, байгаль орчинд
ээлтэй ажиллуулах талаар ОҮИТБСанаачлагаас
Үндэсний зөвлөл дээр яригддаг уу?
Хурал болгон дээр л тавигдаж хэлэлцэгдэж байдаг
асуудлууд. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын
санаачлагаас “Эрдэс баялагын ил тод байдлын” хуулийн
төсөл боловсруулаад бараг хоёр жил болж байна. Энэ
хуулийг батлуулчих юм одоогийн мөрдөгдөж байгаа
тайлангаас илүү олон зүйлийг ил тод нээлттэй болгох,
компаниудын лиценз,хувьцаа эзэмшигч, удирдах
зөвлөлд ямар хүмүүс байдаг гэх мэт асуудлуудыг ч
ил тод болгох заалтууд оруулсан байгаа. Энэ хуулийг
гаргаснаар компани, аж ахуйн нэгжүүдийн хүлээх үүрэг
хариуцлага нэмэгдэх боловуу гэсэн бодолтой байна.
ОҮИТБСанаачлага
маань
зөвхөн
төвдөө
ажилласаар арван хэдэн жил болчихлоо. Олсон
орлогыг нь ил тод болгох гэж хойноос нь ийм удаан
хөөцөлдсөөр байтал, орон нутагт ч хөгжихгүй,
иргэдийн амьдрал дээшлэхгүй, байгаль орчин сүйдээд
гадаадын үндэстэн дамнасан корпорациуд ашгаа
аваад гарчих юм биш үү?
Ер нь компаниудын олсон орлогыг нь ил тод
болгох ажлыг алхам алхамаар хийгээд яваад байгаа.
Уул уурхайн яамны кадастарын газраас компаниудын
мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлж иргэд олон
нийтэд ил тод нээлттэй болгосон. Энэ цахим хуудас
руу ороод л компани холбогдолтой бүх мэдээллийг
авч болно. Бидний хувьд цаашид тухайн компаний
5%-с дээш хувьцаа эзэмшигч хэн болох гэх мэтийг
ил болгох талаар ажиллаж байгаа. Энэ талаар манай
үндэсний бүртгэлийн албаны хуулинд нэмэлт өөрчлөлт
оруулж батлуулахаар ажил хийгдэж байгаа. Хаана
хаанаа харилцан итгэлцэл бий болгож хуулийн хүрээнд
хамтран ажиллавал хариуцлагатай байдал сайжрах
боловуу гэж бодож байна.
2014.09.02 ОҮИТБС
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Л.БОР

Байгаль орчны сургагч багш
Төслийг үр дүнд
хүргэхийн
тулд
олон талтууд хүсэл
зорилгоо нэгтгэж,
дараах
зүйлийг
хэрэгжүүлэхгүй бол
хоосон яриа лоозон
болоод л өнгөрнө.
1. С у м а н д а а
олборлолтын
зөвшөөрөл авсан компаниудын холбоог байгуулж орон
нутгийн захиргаа иргэд баялгын эзэн гэдгээ ухаарч
компаниудад хяналтаа тавьж, хариуцлага тооцож чаддаг
байх.
2. Гадаад, дотоодын том жижиг компаниуд “алтыг
нь аваад авдрыг нь хаядаг” байгаль орчин, ой мод, ус
ургамал, хөрс шороог сүйтгэж хордуулдаг нутгийн
иргэдийн эрхийг зөрчдөг дутагдалаа засах.
3. Засгийн газар Уул уурхайн яам, Ашигт малтмалын
газар, Сангийн яам, Татварын газрууд үндэстэн
дамнасан компаниудад: Байгаль орчинд ээлтэй байх,
орон нутгийн иргэдтэй хүндэтгэлтэй хандах зэрэг
хариуцлагатай уул уурхайн зарчмуудыг хэрэгжүүлэхийг
шаардаж хяналт хариуцлагаа сайжруулж, авах ёстой
төлбөр татвараа бүрэн авч, нутгийн иргэдэд “баялгын

хишиг” хүртээдэг болгох талаар дорвитой ажил хийх
хэрэгтэй.
4. Манай УИХурал Ашигт малтмалын хуульд
өөрчлөлт оруулахдаа өөрийнхөө ард түмний олон
үеээрээ амьдарч аж төрсөөр ирсэн үнэ цэнэтэй
газар нутаг,тахилга шүтээн уул усаа мэдэх, оролцох
“заяагдмал эрхийг” хассан хууль гаргаж газар нутгийг
эзэнгүйдүүлж, Үндсэн хуулийн газрын доорхи баялаг
ард түмний мэдэлд гэсэн заалтыг зөрчиж байгааг
өөрчлөх .
5. АНУ-ын Азийн сан, Швейцарын хөгжлийн
агентлагаас хэрэгжүүлж буй ”Байгаль орчныг
хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь”II
сургалтын үр дүнд “Олон Талт Зөвлөлөө” байгуулж
ажиллахад орон нутгийнхан өөрсдөө л ихээхэн хүчин
чармайлт гаргахгүй бол төр ч компаныхан ч урьдын
адил “Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж байгаа”
гэсэн худал яриа хоосон лоозон хэвээр байх болно.
6. “Олон Талт Зөвлөл”, “Олон талт хамтын
ажиллагааны гэрээ” хэлэлцээр байгуулж, Олон
талт хамтын ажиллагааны түншлэлийг орон нутагт
хэрэгжүүлсэнээр компани, иргэдийн хоорондын
ойлголцол бий болох, зөрчил мөргөлдөөнгүйгээр
асуудлыг шийдвэрлэх арга замын эхлэл болно.

Д.СҮХГЭРЭЛ

Оюутолгойн хяналт ТББ-ын тэргүүн

БАРУУНЫХАН МОНГОЛ УЛСЫГ “МАЙНГОЛИЯ” ГЭДЭГ МОНГОЛ ХҮНГҮЙ УУЛ УУРХАЙН
НУТАГ БОЛГОНО ГЭСЭН ЗОРИЛГО УРИА ДЭВШҮҮЛЭЭД ЭРЧИМТЭЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
...Цэнгэг
усыг
уул
уурхайн
зориулалтаар
ашиглаж болохгүй гэдэг
зарчим байдаг гэв үү?
-Усгүйдэж
цөлжилт
явагдаж
байгаагаас
олон
оронд
цэнгэг
усыг олборлох салбарт
ашиглахгүй, хүнд үйлдвэрт
ашиглахгүй, цэвэршүүлж,
дахин ашиглах, саарал ус хэрэглэх бодлогууд явж
байдаг. Гэтэл манайд Орхоныхоо усыг Оюутолгой руу
татах “Орхон говь” гээд төсөл яваад байгаа. Оюутолгойн
үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө Дэлхийн банк говийн
бүсийн усны нөөцийг судлаад өмнийн говьд уул
уурхайн салбар явуулахад хамгийн гол саад нь ус
хүрэлцэхгүй гэсэн.
-Одоо усны асуудалгүй гээд байгаа юм биш үү?
-“Орхон говь” төслийг эд нар сэдэж гаргаад
Орхоны усыг гүний хоолойгоор урагш нь татна гэсэн

төлөвлөгөөтэй яваа. “Дэлхийн банк” энэ төслийн
техник эдийн засгийн үндэслэлийн урьдчилсан судалгаа
хийж байгаа. Тэгээд бид нар Орхоны усыг урагш нь
татуулахгүй гэдэг дээр дуугарч эхэлж байсан юм. Тэгж
байтал “Хил хязгааргүй гол мөрөн” олон улсын сүлжээ
байгуулагдах асуудал яригдсан. Орхон, Туул, хоёр
нийлээд Сэлэнгэ руу цутгана. Орхоны усыг урагш нь
татчихвал, Туулын ус угаасаа асуудалтай болчихсон
байгаа. Энэ хоёр голын усны Сэлэнгэ рүү цутгах
хэмжээ багасаад ирнэ. Гэтэл бас Сэлэнгэ мөрөн дээр
300 мвт-тын Шүрэнгийн цахилгаан станц барихаар
төлөвлөж байгаа. Ингээд ирэхээр Хөвсгөл цаашилбал,
Байгаль нуурт энэ том цэнгэг усны сав газарт сөрөг
нөлөө бий болно. Эрдэмтэд үүнд санаа зовоод Дэлхийн
Банкны судалгааны бичиг баримтыг үзье, эрсдэлийн
үнэлгээнүүдийг хийлгэе гэсэн. Хүн ам нягтралттай
суурьшдаг газар. Хүн ам, газар тариаланд яаж нөлөөлөх
юм бэ нөлөөллийн үнэлгээ хийсэн үү үзье, харъя гээд
шаардсны төлөө биднийг Монгол Улсын эрх ашгийн
эсрэг ажиллалаа. Гадагшаа гаргаад явчихдаг усыг
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Монгол Улс ашиглах гэж байхад хориг тавих гэлээ гэсэн.
-Хориг тавьж болохгүй юм уу?
-Бид хориг тавих гээгүй, хориг тавьдаг мэдэл нь
ч байхгүй. Бид энэ төслийн нөлөө л ямар байх юм бэ?
гэж л асуугаад байгаа юм. Шүрэнгийн усан цахилгаан
станц байгуулахаар төлөвлөсөн газар нь байгалийн
үзэсгэлэнт газар, энэ сайхан байгаль тэр чигээрээ усан
далан барихад усанд автагдчихна. Газар тариалангийн
газар нь усанд автана. Иймд бид монгол хүн ирээдүйд
ямар амьдралтай байх юм гэдэг баталгаа гаргуулах
гээд байгаа юм шүү дээ. Бид нөлөөллийг нь үнэлсэн.
Нүүлгэн суурьшуулах хүмүүст ийм нөхөн олговор
өгнө. Ингэж суурьшуулна гэсэн төлөвлөгөөг нь үзэж
харах гээд шалгаагаад яваа. Монгол хүн гэдэг дэлхийд
оршин байх үндэстэн юм бол үндэсний эрх ашгийг төр
хамгаалах үүрэгтэй юм. Амьдрах амьд явах эрх бол
устай салшгүй холбоотой асуудал. Монгол үндэстэн
усаа хамгаалах нь оршин тогнох баталгааны үндэс энэ
тухай л ярьж байна. Гэтэл “Майнголия” гэдэг монгол
хүнгүй уул уурхайн нутаг болгоно гэсэн зорилго уриа
дэвшүүлээд олон жил ажиллалаа. Одоо бүр эрчимжиж
байна.
-НҮБ-аас манай Засгийн газарт шаардлага
ирүүлсэн гэсэн үү?
-Орхоны хөндий НҮБ-ын хамгаалалтад багтсан
газар. Түүх соёлын дурсгалт газар гэж хамгаалалтад
авсан. Гэхдээ Орхон гол байхгүй, ус нь татарвал хөндий
бас асуудалд орох л байхгүй юу. НҮБ-ын Дэлхийн өв
сангийн хороо гэж байдаг. Уг хорооноос Монгол Улсын
Засгийн газарт энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ НҮБын стандартаар үнэлгээг нь хийхээс нааш хэрэгжүүлж
болохгүй гэсэн зөвлөмж гаргасан. Сүхгэрэл, Евгений
хоёр Монгол улсын эсрэг ажиллаж байгаа бол НҮБ энэ
хүмүүсийн үгэнд итгээд энэ төслийг хийж болохгүй шүү
гэсэн зөвлөмж гаргахгүй дээ.
-Түүхий эдийг боловсруулад гаргах нь ашигтай
гэдэг. Та яагаад эсэргүүцдэг юм бэ?
-Түүхийгээр нь гаргах ашиггүй, боловсруулаад
гаргах хэрэгтэй гэдэг тархи угаалт. Боловсруулах
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үйлдвэрүүд байгуулах хэрэгтэй гээд байгаа. Энэ бүх
үйл ажиллагаанд ус нь хүрэлцэхгүй. Тэд нүүрсийг
угаах коксжуулах технологиуд чинь бүгд асар их
хэмжээний ус хэрэглэдэг. Асар их бохирдол үүсгэдэг.
Хятад нүүрстөрөгчийнхөө түвшинг бууруулахаар
олон улсын хэмжээнд үүрэг авсан, шахалтад орсон.
Монголд дулааны цахилгаан станц байгуулаад эргээд
Хятад руу эрчим хүч экспортолно гэнэ. Экспортоо
жигтэйхэн нэмэгдүүлчихнэ гэсэн тархи угаалт яваад
байна. Байгалийн баялагыг боловсруулах, цахилгаан
үйлдвэрлэж, Хятад руу экспортлосон орлогоор байгаль
орчинд бий болж байгаа бохирдол, сүйрлийг арилгаж
хүчрэхгүй. Өөрөөр хэлбэл ашигтай байж чадахгүй.
Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоонд байгаль орчныг
эргүүлээд нөхөн сэргээх өртөгийг тооцдоггүй. Бид
баялагаа ухаад, хүнд зарахын төлөө усгүй болно.
Байгаль орчноо бохирдуулна. Дээрээс нь ашиггүй
хоцрогдсон технологиуд оруулж ирж байна.
-Ямар технологи вэ?
-Шатдаг занар олборлохын тулд шатдаг занараас
кероген нэртэй газрын тос гэж нэрлээд байгаа тосыг
гаргаад боловсруулаад бензин болгоход ашиглах гэж
байгаа технологи нь газрыг өрөмдөөд газрын хэвлий
рүү халуун хий, химийн найрлагатай ус шахаад газар
дороо урвал яваад тос болгоод соруулж авахыг хэлж
байгаа юм. Хамаг бохирдол газар дороо үлдэнэ.
Хэдий хэмжээний бохирдол үлдэж, юунд яаж нөлөөлж
байгааг хянах боломжгүй. АНУ-д үйлдвэрлэлд
ашиглах зөвшөөрөл нь гаргаагүй технологи оруулж
ирж байна. Монголд хаягдал технологийг оруулж ирж
байна. Үүнийгээ жигтэйхэн гавьяа байгуулчихсан
юм шиг сурталчилж байна. Европт нүүрсийг шахсан,
хориглосон. Европоос, Хятадаас шахагдсан нүүрсний
технологиуд Монголд орж ирж байна. Тэрийг үзье,
хяная гэхээр үндэсний эрх ашгийн эсрэг ажиллагч
болоод байна шүү дээ.
Сэтгүүлч Б.Янжмаа
\Өдрийн сонин 2014.09.15 №220,221\
хэсэгчлэн авлаа.

ЦЭВЭР УСНЫ ТӨЛӨӨХ ДАЙН ДЭЛХИЙН
I, II ДАЙНААС Ч ИЛҮҮ ХАРГИС БОЛНО
Цэнхэр гариг маань 1366 сая шоо км усны нөөцтэй.
Гэвч үүний 97 хувь амсахын аргагүй далайн шорвог ус.
Үлдсэн 3 хувь нь цэвэр усны нөөц. Үлдсэн 3 хувийн
10 хуваасны 9-нь мөс, 47 мянган шоо км нь ашиглахад
төвөгтэй газрын доорх ус байдаг.
Харин дэлхий дээрх амьтай бүхнийг ундаалагч
ариун тунгалаг рашаан маань нэг хүрэхгүй хувийг нь
эзэлдэг. Гэтэл идэхийн хүсэл нь дундрашгүй хүмүүс
долоон тэрбум болтлоо өссөнөөр нэг хүнд оногдох нь
багасаад байгааг усны нөөцийн хомсдол хямрал гээд
байгаа юм.
Энэ хямрал нефьт, эрчим хүчний хямралаас үүдсэн

дэлхийн I, II дайныг бодвол үлэмж харгис хэрцгий амь
насны төлөөх, орших эс оршихын төлөөх тулаан болно
гэж үзэж байна. Бас бизнесийн томоохон талбарч болно
гэцгээж байна. Учир нь тун ойрын үед баллон цэвэр
усны үнэ баллон бензиний үнээс давах тэр мөчөөс нэг
номерын бизнес болох нь тодорч байна. Жишээлэхэд:
2009 онд Швейцррийн нэг компани АНУ-ын Мичиган
нуурын доороос гүний цэвэр ус савлан худалдаалж ганц
жилийн дотор 300 сая ам.долларын цэвэр ашиг олж
байжээ.
НҮБ-аас гурван дахь мянганы хүн төрөлхтний
гамшиг цэвэр усны гачаалаас эхэлнэ гээд 2005-2015
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оныг “Амьдралын эх-Ус” сэдэвт олон улсын 10 жил
болгон зарлалаа.
Футурологичид Энэ дайн бол зөвхөн усны гачаалын
дайн биш цөлжилт, ургац алдалт, өлсгөлөн, хүнсний
гачаалыг дагуулж хурдан өсч буй, ядуу хөгжиж буй
орнуудаас баян орнууд руу, ядуу өмнөдөөс баян хойд
руу нүүн шилжих царцааны хорлонт нүүдийн дайн
болсны дараа дэлхийн газрын зургийг харахад нүд
хальтрах болно гэцгээн “хар амлаж” байна.
Дэлхийн нэр хүнд бүхий хэвлэлүүдээр: “Дэлхийн
цэвэр усны нөөцийг нэмэгдүүлэх ямарч боломж
байхгүй, бид дэлхийн цэвэр усны нөөцийг бараг шавхаж
дуусч байна. Одоохон дэлхийн усны эргэлтийг ашиглаж
чадвал бага зэрэг аврагдах боломжтой ч дэлхийн цэвэр
усны нөөц физик боломжоо шавхахад ойртлоо”, “2025
онд хоёр миллиард хүн уух усгүй, 60 хувь нь гүнзгий
гачаал цангаатай байна”, “2025-2030 онд хүн төрөлхтөн
түүхэндээ хамгийн аймшигтай сорилттой тулгарч,
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ундны усны ерөнхий хямралыг амсана”, “Нефть,
нүүрс, хийн эх сурвалжаас гадна эрчим хүчний олон
эх сурвалж нээгдэж байна. Харин цэвэр усны шинэ эх
сурвалж нээх боломжгүй, далайн усын нэрэх, мөсийг
доргиулан цэвэрлэж ашиглах нь дэндүү эрчим хүчний
зардалтай, өндөр өртөгтэй” гэхчлэн бичиж байна.
ЮНЕСКО-ийн захирал Коитиро Мацуха “Усны
асуудал ертөнцийн гол хүчин зүйл болно. Энэ зуун усны
дайны зуун болохыг хэн ч үгүйсгэхгүй” гэжээ.
Түүхэнд ч уснаас үүдсэн хямрал олон гарч
байсны нэг 2500 жилийн өмнө Месопотамд Лагашба,
Умма хотын хооронд олон жил цус асгаруулан
онц хэрцгийгээр хийсэн “усны төлөөх дайн” болж
байжээ. Зөвхөн сүүлийн 50 жилд уснаас үүдсэн олон
улсын маргаан 507 удаа болж, үүний 37-нь зэвсэг
хангинуулахад дөхсөн хурцалдмал байдалд хүргэсэн
байна.

МОНГОЛ УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАЛТЫН
ОДООГИЙН БАЙДАЛ, ХАРАНГА ДЭЛДЭЖ БАЙНА
Монгол орны нийт ус 609.5 шоо.км. Үүний 1,6 хувь
нь газрын доорх ус бусад нь нуур цөөрөм, гол мөрөн,
мөнх цас мөсөн голын ус. Өөрөөр хэлбэл гадаргын гол
мөрний ус 34,6 шоо.км, газрын доорх ус 12 шоо.км
байна гэсэн үг. Гадаргын усны 38 хувь нь Монголдоо
шингэж, 62 хувь нь гадагшаа урсдаг.
Гэтэл ашиглалтын хувь 80 хувийг газрын доорх
усаар, 20 хувийг гадаргын усаар хангаж байдаг. Монгол
улс хуурай уур амьсгалтай усны нөөцөөр харьцангуй
хомсдолтой орон.
Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос
хамгаалах, нөөцийг арвижуулж, байгалийн аясаар
сэргээх тулгамдсан олон асуудал үүсээд байна.
Монгол орны гадаргын усны байдал аж ахуйн болон
хүний зохисгүй үйл ажиллагааны нөлөө, уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс үүдэн тун хурдтайгаар доройтож байна.
2003-2007 оны хооронд дөрөвхөн жилийн дотор 204
гол горхи, 612 булаг шанд, 406 нуур тойром ширгэсэн
судалгааны дүн байна. Иймд амьдралын эх булаг
“чандмань эрдэнэ” болсон усаа хайрлан хамгаалах нь
хамгийн чухал асуудал болоод байна.

“Ус-Амин Эрдэнэ” 2014
Номноос хэсэгчлэн авлаа.

MV-004265

MV-005082 5082
Билүүт
MV-008523 8523 Ноён уулын ам
MV-010810 10810
Хараа
MV-011761 11761
Их дашир

6

7
8
9
10

10706

12614

15495

16907

8947

12212

13777
7762
12576

24 XV-010706

25 XV-012614

26 XV-015495

27 XV-016907

28 XV-008947

29 XV-012212

30 XV-013777
31 XV-007762
32 XV-012576

23 MV-017131 17131

22 MV-015619 15619

21 MV-015618 15618

MV-016664 16664
MV-001970 1970
MV-005147 5147
MV-005082 5082

1904.83
511.87
16061.27
41631.78

498.47

4625.25

39.3

3984.46

1772.96

833.67

585.55

1184.08

1057.7

135.02
642.64
293.27
359.77

1184.08

1057.7

Сэлэнгэ
Cэлэнгэ
Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ, Төв

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ, Төв

Сэлэнгэ, Төв

Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ

Сэлэнгэ, Төв

Сэлэнгэ, Төв

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ
Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ

Аймаг

Баянгол, Мандал
Мандал
Мандал, Ерөө

Баянгол, Мандал

Мандал
Баянгол, Мандал,
Сүмбэр

Мандал

Мандал

Мандал

Мандал

Мандал, Борнуур

Мандал, Борнуур

Мандал
Баянгол, Мандал
Баянгол, Мандал
Мандал

Мандал, Борнуур

Мандал, Борнуур

Мандал

Мандал
Мандал

Мандал

Мандал
Мандал
Мандал
Мандал

Мандал

Мандал

Мандал
Мандал
Мандал
Мандал

Сум

Лотто-Инк
Баяннөмрөг уул
Чамин алт

Имай-Амка

Сэлэнгэминералс

Нарны өртөө

Эм Ар И

Элээт

Кормонмайн хаус

Монлаа

Зуунмод уул

Зуунмод уул

Элээт
Бороогоулд
Анодбанк
Сентеррагоулд монголия

Зуунмод уул

Зуунмод уул

Зуунмод уул

Бороогоулд
Шарнарст

Кормонмайн хаус

Сентеррагоулд монголия
Лучеро
Сентеррагоулд монголия
Бороогоулд

Зуунмод уул

Зуунмод уул

Гацуурт
Сентеррагоулд монголия
Сентеррагоулд монголия
Пураам

Эзэмшигч

2778076

5160456

2890682

2059762

5346541

2744511

5229634

5135958

5135958

2744511
2094533
2579235
2108291

5135958

5135958

5135958

2094533
2618621

5229634

2108291
5048486
2108291
2094533

5135958

5135958

2054701
2108291
2108291
5271126

Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
дотоодын а.а.н
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
дотоодын а.а.н
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
гадаадын 100 % х/о
дотоодын а.а.н
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
дотоодын а.а.н
гадаадын 100 % х/о
дотоодын а.а.н
гадаадын 100 % х/о
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж

Хуулийн этгээдийн
Ангилал

Төмөр

Алт

Алт

Алт
Алт
Алт
Алт

Алт

Алт

Алт

Алт
Алт

Алт

Алт
Алт
Алт
Алт

Алт

Алт

Алт
Алт
Алт
Алт

2008.06.02

2006.11.14

2004.12.14

2009.09.04

2010.02.18

2007.08.03

2005.10.24

2010.07.01

2010.07.01

2010.09.27
1999.12.06
2002.11.22
2002.11.04

2010.07.01

2010.07.01

2010.07.01

2006.09.19
2006.10.09

2006.08.29

2002.11.04
2004.10.05
2005.11.14
2006.05.12

2002.04.11

2000.09.25

1995.12.25
1996.05.12
1997.05.12
1997.11.14

Олгосон
огноо

2014.06.02

2015.11.14

2013.12.14

2015.09.04

2016.02.18

2016.08.03

2014.10.24

2040.07.01

2040.07.01

2040.09.27
2029.12.06
2032.11.22
2032.11.04

2040.07.01

2040.07.01

2040.07.01

2036.09.19
2036.10.09

2036.08.26

2032.11.04
2034.10.05
2035.11.14
2036.05.12

2032.04.11

2030.09.25

2025.12.25
2026.05.12
2027.05.12
2027.11.14

Дуусах
огноо

747.7

39.3

3984.46

2659.44

17761.16

15865.49

2025.35
9639.54
4399.1
5396.6

17761.16

15865.49

9966.79

13658.48
5170.33

734.98

5396.6
2843.07
5133.83
1191.47

759.94

759.04

1908.17
6238.55
27279.76
135.48

Дараа
жилийн
төлбөр
[US $]

2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

Нарангийн ар
Урт
Цонгол уул

Ноёд

Бороо

Шаварт

Шивэрт гол

Сэл

Хужирт уул

Зуун модны
гол-1
Зуун модны
гол
Сэл
Бороогийн
Нэргүй хөндий
Билүүт
Зуун модны
гол-1
Зуун модны
гол
Номт

664.45

910.57
344.69

49

359.77
189.54
342.26
79.43

50.66

50.6

127.21
415.9
1818.65
9.03

Талбайн
хэмжээ
(га)

БАЯНШАРГА УУЛ

17
18
19
20

16 MV-015619 15619

15 MV-015618 15618

Эрээн гол

14 MV-015617 15617

Алтат

Баавгайт

Эрээн

Их мандал
Бүдүүн ам

11950

4265

2616

12 MV-012039 12039
13 MV-012094 12094

11 MV-011950

MV-002616

Билүүт
Гацуурт
Гацуурт
Булагийн -Ам

5

114
372
431
801

MV-000114
MV-000372
MV-000431
MV-000801

1
2
3
4

Талбайн нэр

Жагсаалт

№

Эзэмшигчийн
регистр

Тайлбар: XV- хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, MV- ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ
Ашигт
малтмал

Сэлэнгэ - Мандал

ТЗ-ийн
дугаар

20
№13

Талбайн нэр

XV-013497
XV-013695
XV-013777
XV-014042
XV-015455
XV-015473
XV-016787
XV-014897

13497
13695
13777
14042
15455
15473
16787
14897

Мэргэн шувуут-1
Бохойн
Нарангийн ар
171-р км
Төмөрт
Сэвсүүл
Наран гол
Буянт

Ноёд

25 XV-012212 12212

3203.59
950.64
1904.83
56.38
5810.41
334.25
204.66
763.26
29775.27

498.47

84.52
113.94

4625.25

7136.36

40.64
40.64
25.24
588.18
642.64
136.07
293.27
45.06
81.32
94.01
39.09
147.04
62.65
55.09
208.22
85.74
12.21
84.49
1398.55
8.56

Талбайн
хэмжээ
(га)

Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ,
Төв
Сэлэнгэ,
Төв
Сэлэнгэ
Сэлэнгэ

Аймаг

Эзэмшигч

Баянгол, Орхон
Баянгол
Баянгол, Мандал
Баянгол
Баянгол
Баянгол
Баянгол
Баянгол

Баянгол, Мандал

Эм Юу Ар Си
ТЕКА
Лотто-Инк
Итгэлтхүлэг
Скэйнтгоулд
Дунтрейд
Пентатерра
Эм Жи Эм Жи

Имай-Амка

Баянгол
Бороогоулд
Баянгол
Бороогоулд
Баянгол
Сонортрейд
Баянгол
Бороогоулд
Баянгол, Мандал
Бороогоулд
Баянгол
Эрдэсхолдинг
Баянгол, Мандал
Анодбанк
Баянгол
Би Жи ай
Баянгол
Би Жи ай
Баянгол
Бүүргэнт
Баянгол
Эрдэсхолдинг
Баянгол
Сонортрейд
Баянгол
Бүүргэнт
Баянгол
Пенинсуламайнинг
Баянгол
Шиндунфан
Баянгол
Хонгорын орд
Баянгол
Хонгорын орд
Баянгол
Хонгорын орд
Баянгол, Мандал
Бороогоулд
Баянгол
Алтандорнод монгол
Баянгол,
Хавчуулэнд
Жаргалант, Сүмбэр
монголиа
Баянгол, Мандал,
Сэлэнгэминералс
Сүмбэр
Баянгол
Сонголонхайрхан
Баянгол
Гоби-Эксплорэйшн

Сум

5154634
5087023
2778076
2093154
5327628
2574209
5364116

5160456

5276764
2785129

2890682

5296307

2112868

2094533
2094533
2590565
2094533
2094533
2655772
2579235
2545578
2545578
2019205
2655772
2590565
2019205
5149703
5144663
2577453
2577453
2577453

Эзэмшигчийн
регистр
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
Гадаадын х/о хамтарсан
аж ахуйн нэгж
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
хамтарсан компани

дотоодын а.а.н

гадаадын 100 % х/о

гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
дотоодын а.а.н
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
дотоодын а.а.н
гадаадын 100 % х/о
гадаадын 100 % х/о

Хуулийн этгээдийн
Ангилал

Алт

Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт
Алт

2025.07.26
2025.07.26
2029.08.20
2029.11.28
2029.12.06
2031.04.19
2032.11.22
2032.12.12
2039.06.11
2033.06.05
2033.07.03
2033.10.14
2034.10.07
2034.11.10
2033.10.31
2032.10.18
2031.04.18
2032.09.02

Дуусах
огноо

2008.04.09
2008.05.14
2008.06.02
2008.08.20
2010.02.03
2010.02.10
2006.02.21

2017.04.09
2014.05.14
2014.06.02
2014.08.20
2016.02.03
2016.02.10
2015.02.21

2006.11.14 2015.11.14

2005.10.18 2014.10.18
2006.02.21 2015.02.21

2004.12.14 2013.12.14

2004.11.26 2016.11.26

1995.06.09 2025.06.09

1995.07.26
1995.07.26
1999.08.20
1999.11.28
1999.12.06
2001.04.19
2002.11.22
2002.12.12
2003.05.20
2003.06.05
2003.07.03
2003.10.14
2004.10.07
2004.11.10
2003.10.31
2002.10.18
2001.04.18
2002.09.02

Олгосон
огноо

5810.41
334.25

4805.38

747.7

10704.54

128.42

609.53
609.53
378.58
8822.64
9639.54
2041.04
4399.1
675.86
1219.75
1410.16
586.28
2205.64
939.69
826.32
3123.32
1286.06
183.09
1267.37

Дараа
жилийн
төлбөр
[US $]

Тайлбар: XV- хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, MV- ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

№13

26
27
28
29
30
31
32
33

Саравчит толгой
Наран гол

Бороо

23 XV-010650 10650
24 XV-011406 11406

8947

22 XV-008947

Хавчуу

238
Их дашир
238
Их дашир
1817 Цагаанчулуут-ын Ам
1960
Бороогийн
1970
Бороогийн
3195
Буянтын хөндий
5147
Нэргүй хөндий
5211
Тарвагатай
5784
Өвөршар хөтөл
5874
Урт булаг
6005 Буянтын дунд хэсэг
6428 Цагаан чулуутын ам
8553
Нарангийн гол
8728
Бага мухар
12449
Хар модот уул
16980
Саарлын хөтөл
16981
Наран
16982
Цагаан чулуут
198
Бороо
17146
Наран

8835

MV-000238
MV-000238
MV-001817
MV-001960
MV-001970
MV-003195
MV-005147
MV-005211
MV-005784
MV-005874
MV-006005
MV-006428
MV-008553
MV-008728
MV-012449
MV-016980
MV-016981
MV-016982
MV-000198
MV-017146

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21 XV-008835

Жагсаалт

№

ТЗ-ийн
дугаар

2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ
Ашигт
малтмал

Сэлэнгэ - Баянгол

2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр
БАЯНШАРГА УУЛ

21

Сэлэнгэ - Орхонтуул

MV-017371 17371

12556

14007

14073

14487

14488

14652

14997

15129

15193

15200

15382

15562

15563

16761

12873

MV-007978

MV-011618

MV-016897 16897

11967

MV-000201

MV-011940

XV-009254

XV-009255

XV-010778

XV-011083

XV-011084

XV-011085

XV-011947

XV-011967

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 XV-012556

16 XV-014007

17 XV-014073

18 XV-014487

19 XV-014488

20 XV-014652

21 XV-014997

22 XV-015129

23 XV-015193

24 XV-015200

25 XV-015382

26 XV-015562

27 XV-015563

28 XV-016761

29 XV-012873

11947

11085

11084

11083

10778

9255

9254

11940

11618

7978

201

Жагсаалт

№

ТЗ-ийн
дугаар

32545.63

858.63

4038.99

1576.23

2306.33

920.41

864.46

126.06

56.75

124.97

2673.99

1558

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Сэлэнгэ,
Төв
Сэлэнгэ

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Орхтуул

Сум

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Сэлэнгэ

Аймаг

Ньюголден кроун

Илчитхурдаст

Ихшижир эрдэнэ

Булгантайхар

Монголголомт групп

Есөнхаш эрдэнэ

Орчлон-Орд

Централ эйшиан цемент

Бүлээн-Ундрага

Шарга энержи

Хурай

Хурай

Азияферрум

БТМГ

Өсөххүч

Эм Жи Эм Жи

Орхонтуулын хүдэр

Аллянсголд

Аллянсголд

Аллянсголд

Өгөөжбаян хангай

Коол Адвентурс

Коол Адвентурс

Аллянсголд

Централ эйшиан цемент

Флинкмонголиа

Хурай

Батуконстракшн

Хурай

Эзэмшигч

5055105

5219485

5172314

5326834

5108616

5152054

2737221

5101468

5266513

2019086

2019086

5210232

5197376

5093759

5576741

5545919

5006201

5006201

5006201

5515882

5244552

5244552

2843617

2019086

дотоодын а.а.н

гадаадын 100 % х/о

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

2009.12.02 2015.12.02

2010.04.09 2016.04.09

2010.04.09 2016.04.09

2009.12.28 2015.12.28

2005.11.10 2014.11.10

2009.10.12 2015.10.12

2009.09.11 2015.09.11

Гадаадын х/о
хамтарсан аж ахуйн
нэгж
дотоодын а.а.н

2005.12.27 2014.12.27

2009.01.15 2015.01.15

2008.12.01 2014.12.01

2008.12.01 2014.12.01

2008.08.29 2014.08.29

2008.08.13 2014.08.13

дотоодын а.а.н

гадаадын 100 % х/о

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

гадаадын 100 % х/о

дотоодын а.а.н

2007.07.17 2016.07.17

2006.08.29 2015.08.29

2006.01.10 2015.01.10

2006.01.10 2015.01.10

2006.01.10 2015.01.10

2005.11.08 2014.11.08

2005.02.03 2014.02.03

2005.02.03 2014.02.03

Гадаадын х/о
хамтарсан аж ахуйн
нэгж
дотоодын а.а.н

1492.54

Дараа
жилийн
төлбөр
[US $]

4038.99

1576.23

2306.33

920.41

126.06

56.75

75.69

1092.71

5600.11

2013.08.21 2043.08.21 16194.26

1995.05.22 2025.05.22

Дуусах
огноо

2006.08.29 2015.08.29

Алт

Алт

Олгосон
огноо

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

дотоодын а.а.н

Эзэмшигчийн Хуулийн этгээдийн
Ашигт
регистр
Ангилал
малтмал
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Баашлай

Онгон уул

Өгөөжит

Ананд

Хөх хадат

Худагт

Орхон

Бүүвэй

Бүлээний хөндий

Яшилт-1

Цагаан гозгор

227.59

5110.24

708.18

50.46

728.48

3733.41

65.31

314.13

1991.17

1232.95

392.33

960.35

294.47

138.68

81.84

232.1

1079.62

99.5

Талбайн
хэмжээ
(га)

БАЯНШАРГА УУЛ

Хужиртын адаг

Тавгийн шар

Цагаан гозгор-3

Цагаан чулуут

Хонхор

Орхонтуул

Өлзий нуга

Өлзий нуга-1

Туулын тохой-1

Цоохор морьт

Цагаан гозгор-1

Цагаан гозгор-2

Цагаан гозгор

Бүүвэйт

Туулын тохой-1

Цагаан гозгор

Орхонтуул-4

Цагаан гозгор

Талбайн нэр

Тайлбар: XV- хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, MV- ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМАНД ХИЙСЭН
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ”
II ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
нэмэгдүүлэх нь”II төслийн сургалтанд сумын засаг дарга
Б.Энхбат, орлогч дарга А.Сарангэрэл, газрын даамал
А.Болормаа, байгаль хамгаалагч Ө.Дүүрэнцэнгэл, хөдөлмөр
эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Мөнгөнцэцэг,багийн
засаг дарга Д.Ууганмаа, Б.Болортуяа зэрэг сумын
төр,захиргааны удирдлага мэргэжилтэн 7, бичил уурхайчин
13, ТББ-ын 2, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 1, уул уурхайн
төлөөлөл 1 хүн, нийт 24 хүн оролцлоо.

Баянгол суманд алт олборлолтын 19,хайгуулын 12
,нийт 31 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгогджээ.
Урт нэртэй хуульд \3189A, 3195A, 3703A, 5874A, 6004A,
6005A, 8553A, 8728A, 12630A\ алт олборлолтын 9
компани хамрагджээ.
Хараа нутгийн ажиллагүйчүүдийн холбоо ТББ,
Байгаль орчин сум хөгжил ТББ -ын 12 бичил уурхайн
нөхөрлөлд 80 гаруй хүн хамрагджээ.
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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОНТУУЛ СУМАНД ХИЙСЭН
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ”
II ШАТНЫ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
нэмэгдүүлэх нь”II төслийн сургалтанд нийт 23 хүн
хамрагдсаны дотор бичил уурхайчин 14, захиргааны
ажилтан 9 хүн оролцлоо. Сургалтанд сумын ИТХын дарга М.Цогтбаяр, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга
О.Мөнхцэцэг, сумын орлогч дарга П.Батбаатар, БОХУлсын
Байцаагч Ш.Анхбаяр, 1-р багийн засаг дарга Л.Нямдорж,

Байгаль хамгаалагч Т.Мөнхтуяа нарын төр захиргааны гол
мэргэжитнүүд, нутгийн удирдлагууд оролцлоо. Орхонтуул
сум ашиглалтын 6-лицензтэй,хайгуулын 23 лицензтэй.
Эдгээрээс урт нэртэй хуульд 1161Атусгай зөвшөөрөлтэй
нэг компани хамрагдсан байна. “Орхонтуулын Хишиг” ТББ
байгуулагад120хүнтэй, 12 нөхөрлөл ажиллаж байна. Бичил
уурхайчид “Тоорой мод”гэдэг газар О.7 га-д ажилладаг.

“Баяншарга Уул” сонин /Улсын бүртгэл: №9073009065/
Вэб сайт: www.bayansharga.mn
И-мэйл: bayanshargatbb@yahoo.com
losolb@yahoo.com
bu_630@yahoo.com
Утас: 99716799, 99038371, 455351
Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, БЗД, 4-р хороо,
шуудангийн 49 салбар, хайрцаг 759.

