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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Торонто хотноо PDAC 2019 (Prospectors and 
Developers Association of Canada буюу Канадын 
хайгуулчид ба олборлогчдын холбоо) ээлжит 

чуулга, үзэсгэлэн худалдаа болов. Энэ холбоо нь дэлхий 
даяар хариуцлагатай, тогтвортой уул уурхайг хөгжүүлэх 
зорилгоор техник, үйл ажиллагаа, байгаль орчин, 
аюулгүй ажиллагааны болон нийгэмд эерэгээр яаж 
нөлөөлөх талаар мэдээлэл солилцож, тэргүүн туршлага 
хуваалцах боломжийг 8000 гаруй гишүүд, оролцогчдод 
олгодог учир нэр хүнд нь улам бүр өссөөр байна. 

Жил бүрийн гуравдугаар сарын эхээр болдог энэ 
үйл ажиллагаанд 130 орны 25.8 мянган хүн, 3500 
хөрөнгө оруулагчид хүрэлцэн ирж, уул уурхайн 
хайгуул, олборлолт, ложистикийн 1000-аад компани 
үзэсгэлэнгээ дэлгэж Торонто хотын эдийн засагт 70 сая 
доллар оруулжээ.

Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар 
тэргүүтэй монголын Засгийн газар, уул уурхайн 
компаниудын төлөөлөл 3-р сарын 3-нд гадаадын 
хөрөнгө оруулах боломжийг танилцуулсан  
Mongolia@PDAC 2019 уулзалт, хүлээн авалт зохион 
байгуулав. Мөн Торонто, Австрали, Монголын 
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд туршлагаа 
хуваалцаж, 250-аад оролцогчдын санал, асуултад 
хариулав.  УУХҮ-ийн сайд Эрдэнэс Таван Толгой (ЭТТ) 
компанийн хувьцааны 30 хувийг гадаадын хөрөнгийн 
зах зээл дээр гаргах тухайд энэ удаа төвлөрч Канадын 
уул уурхайн, олон улсын худалдааны, байгалийн 
баялагийн, Чилийн уул уурхайн сайд болон хөрөнгө 
оруулагчидтай уулзав.

2018 онд дэлхий даяар төмөрлөг бус металлын 
(хөнгөн цагаан, алт, зэс, цайр гэх мэт) хайгуулд 10 
тэрбум ам. доллар зарцуулсан нь өмнөх оноосоо 4 
хувиар өссөн гэж S&P Global Intelligence мэдээлэв. 
Энэ хөрөнгийн тал нь алт, 22 хувь нь зэсэнд 
ногджээ. Ам. доллар чангарахаар, сулардаг алтны 
үнэ оны эхэнд унц нь 1318 дол, оны эцэст 1283 
болж буурсан ч дахин онц өөрчлөгдөхгүй ажээ. 
Харин 2017 оны эцэст тонн нь 6173 дол байсан 
зэсийн үнэ Лондонгийн металлын бирж дээр эдийн 
засгийн өссөн, нийлүүлэлт буурсан хоёроос болж 
6527 дол болж өссөн, 2019 онд дунджаар 6824 дол 
байх төлөвтэй гэжээ. 

Нөгөө талаас, цахилгаан машины үйлдвэрлэл 
нэмэгдэхийг дагаад зайн металл: зэс, литиум болон 
кобалтын хайгуулын төсөв огцом өсч байна. 2018 
онд литиум хайгуулд дэлхий даяар 247 сая доллар 
зарцуулсан нь өмнөх оноосоо 58 хувиар, кобалт 
хайхад 95 компани нийт 110 сая доллар зарцуулсан 
нь 2017 оныхоос 3 дахин тус тус нэмэгджээ.

Гэтэл Монгол улсад ашигт малтмалын хайгуулын 
ажил зогсонги байдалд оржээ. Хайгуулын 
зөвшөөрөл хэт замбараагүй олгож явсаар 2010 
онд олгохыг бүр мөсөн зогсоосон боловч төдөлгүй 
ил, далд олгож эхлэв. Эдүгээ уул уурхайн 3074 
зөвшөөрөл олгосны 1393 нь хайгуулын, 1681 нь 
олборлолтын лиценз байна. Монгол улс газар 
нутгийнхаа 5.5 хувьд хайгуул олборлолт явуулж 
байна. Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад 1:50 
мянгын буюу 1 см-т 500 метрийн масштабтай 
геологийн зураг шаардлагатай байдаг бол манай 
улс энэ зургийг газар нутгийнхаа гуравны нэгд 
л гаргажээ. Уг нь хаана, ямар эрдсийн уурхай 
байгаагаа улс орон бүр мэдэж хэзээ, яаж ашиглахаа 
ухаалаг төлөвлөдөг. 2017-2018 онд төсвөөс 
хайгуулын судалгаанд зориулж 13.3 тэрбум төгрөг 
төлөвлөсөн ч 11.3-ыг нь л (5.3 cая дол) гаргажээ. 
Гэтэл эрдсийн баялаг олдох өндөр магадлалтай 
төслийн хайгуулын ажилд хөрөнгө оруулалт татах 
боломж олон улсын зах зээлд их байна.

ЭРДСИЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ДЭЛХИЙН ТӨЛӨВ

ТАВАН ТОЛГОЙ

ТОРОНТОД

https://www.legalinfo.mn/law/details/539
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монголын уул уурхайн салбарыг нүүрсгүй 
төсөөлөх аргагүй. Илч багатай хүрэн нүүрсийг 
зөвхөн цахилгаан дулааны чиглэлээр ашигладаг 
бол, илч өндөр буюу коксждог нүүрсийг төмөр 
хайлуулахад ашигладаг. 2018 онд манай улсын 
экспортын 88.5 хувийг уул уурхайн бүтээгдэхүүн 
эзэлсэн бол түүний бараг талыг буюу 45 хувь нь 
коксждог нүүрсэнд ногдож байна. 

УУХҮ-ийн яамны мэдээлснээр, 2018 оны эцсээр 
улсын нүүрсний нийт нөөц 32.8 тэрбум тонн 
болж, 179 компани нийт 317 олборлолтын лиценз 
эзэмшин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2018 онд 
МУ 50 сая тонн нүүрс үйлдвэрлэж 36 сая тонныг 
нь экспортлоод байна. Нүүрсний нийт нөөцийн 7.4 
тэрбум тонн нь Таван толгойн орд газарт ногддог. 
Үүний 5.1 тэрбум тонн нь коксждог нүүрс бөгөөд 
түүний 3 тэрбум нь төрийн өмчийн ЭТТ компанийн 
Цанхи нэртэй хэсэгт ногдож байна. ЭТТ компани 
2018 онд 11.1 сая тонн нүүрс олборлож, 800 сая 
долларын борлуулалт хийжээ. ЭТТ нь дангаараа 
Хятадын коксждог нүүрсний импортын тавны 
нэгийг нийлүүлжээ. 

ЭТТ олборлолтоо 2010 оноос эхэлж, 8 жилийн 
хугацаанд 40 сая тонн нүүрс гаргажээ. Ирэх 4 жилд 
70 тонныг олборлох, хүчин чадлаа хоёр дахин 
нэмэхээр зорьж байна. Олборлолтын 85 хувь 
нь коксждог нүүрс байх ажээ. Хүчин чадлаа тэгж 
нэмэхийн тулд Гашуун сухайтын боомт хүртэл авто 
болон төмөр зам шинээр барих, хил нэвтрүүлэх 
чадвараа нэмэгдүүлэх, нүүрс боловсруулах болон 
химийн үйлдвэрүүд, цахилгаан станц барих, 
усны хангамжаа шийдэх, Сайншанд, цаашаа 
Ханги хүртэл төмөр зам барих зэрэг 20-оод 
том төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Эдгээр 
төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 1.8 тэрбум долларын 
хөрөнгө оруулалт шаардлагатай бөгөөд түүнийг 
хувьцааныхаа 30 хувийг олон улсын зах зээл 

дээр гаргах замаар босгохыг Засгийн газар зорьж 
байна.

Маш том нөөцтэй, сайн чанарын коксжих 
нүүрстэй, хамгийн том хэрэглэгчийн хаяанд 
байгаа учир хамаг дэд бүтцээ барьж байгуулсны 
дараа олборлолт жигдэрч борлуулалт өснө гэж 
хөрөнгө оруулагчид хүлээж байна. Гэхдээ ЭТТ 
төрийн өмчийн компани тул удирдлага нь үргэлж 
солигддог, ТУЗ-д нь иргэддээ тарааж өгсөн 15 
хувиас нь сонгосон хараат бус гишүүн байхгүй 
нь хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж байна. 
Тэгээд ч 30 хувийн хувьцаа нь шийдвэрт нөлөөлөх 
хүч бага ажээ. 

Олон улсын хөрөнгө оруулагчдын анхаарал 
татаж буй өөр нэг зүйл бол ЭТТ-н нийгмийн болон 
экологийн хариуцлага. Таван толгойн орд газраас 
нүүрсийг машинаар ачаад боомтоос 20 км-ийн 
наана Цагаан хад нэртэй газар буулгаж овоолон, 
дахин ачиж байгаа нь экологийн сүйрэл дагуулж 
байна. Хар тоосонд олон мянган машин хэсэг 
бүлгээрээ жагсан, хил гарах дугаараа хэдэн долоо 
хоногоор хүлээж зогсох жолооч нар машиныхаа 
кабинд “амьдарч” байна. 

Тэдэнд нүүрс тээвэрлэх эрхийг Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам олгодог. Улс төрийн холбоотой 
учир 3500 машин хангалттай байх ажилд 15 
мянган машинд эрх олгочихсоноос, хил нэвтрэн 
өнгөрүүлэх чадвараас олон дахин давж Цагаан 
хадны “гацаа” үүсчихсэн байгаа. Энэ зам дээр 
өдөр бүр авто тээврийн осол гарч, амь насаа 
алдаж байна.  Замын осол, Цагаан хадны гацаагаа 
арилгахгүй компанийн аль нэг хувьцааг гадаадын 
ч, дотоодын ч хөрөнгийн зах зээл дээр авахгүй нь 
тодорхой. Таван толгойн хувьцааг Торонтогийн 
бирж дээр зарахын тулд хийх ажил их байна.

2019.03.13

ЭТТ ХӨРӨНГИЙН ЭРЭЛД 

Уул уурхай бол монголын ДНБ-ий 23.6, аж 
үйлдвэрийн 72, экспортын 88.5 (6.2 тэрбум ам. 
дол), гадаадын хөрөнгө оруулалтын 74 хувийг 

эзэлдэг эдийн засгийн амин чухал салбар учир энэ 
салбараас монголын хөгжил шууд хамааралтай.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛСНЭЭР 2018 ОНД МОНГОЛ УЛС
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НОМЫН ХЭСГЭЭС...

ГАЙХАЛТАЙ ОРГОЛТ:  
ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН  
ЭХ СУРВАЛЖ (2013)

Àнгус Äиатон

Диатон ядуурал, тэгш бус байдал, эдийн засгийн 
хөгжил зэрэг чиглэлээр судалдаг эдийн засагч. Түүний 
гол бүтээлүүдийг үнэлж эдийн засгийн ухааны Нобелийн 
шагналыг 2015 онд өгсөн. 

Ангус Диатон 1945 онд Шотландын Эдинбургт төрсөн. 
Кэмбрижийн их сургуулийг төгссөн бөгөөд бакалавраас 
доктор хүртэлх зэргээ авсан. Англид профессороор 
ажиллаж байгаад Принстоны их сургуульд шилжсэн. 

Ангус Диатоны бичсэн “Гайхалтай орголт: Тэгш 
бус байдлын эх сурвалж” бүтээл нь хөгжлийн онолд 
томоохон хувь нэмэр оруулсан бүтээл. Диатон дэлхийн 
ядуурлыг олон жил судалсан.  Түүнийхээр хүн төрөлхтөн 
хөгжиж дэвшсэнээр хүчирхийлэл буурч, боловсролын 
түвшин дээшлэж, засаглал сайжран (ардчилал), хүмүүс 
урт наслаж, амьдралын чанар сайжирсан. Гэвч энэхүү 
дэвшил нь хүн төрөлхтний ердөө тодорхой хэсгийг л 
хамарсан. Олон хүн эдгээр дэвшлийн гадна үлджээ. 

1750-1850 оны хооронд баруун Европын эдийн засаг 
тогтвортой өссөн. XVIII зууны дунд үеэс Их Британид 
эхэлсэн аж үйлдвэрийн хувьсгалын үр дүнд дундаж 
наслалт нэмэгдэж амьдралын чанар дээшилжээ. Аж 
үйлдвэрийн хувьсгалтай зэрэгцэж Англид язгууртнууд 
болон энгийн ард иргэд хоорондын дундаж наслалт эрс 
ялгаатай болж эхэлсэн байна. Энэ үйл явдал дэлхийн 
бусад хэсгүүдэд адил байсангүй. Аж үйлдвэрийн 
хувьсгалаас бий болсон энэ зөрөө өнөөг хүртэл 

байсаар байна гэж Диатон бичжээ. Норвеги, Япон 
зэрэг орнуудын дундаж орлого, наслалт өндөр байхад 
Африкийн орнууд харин эсрэгээрээ байна. Гэхдээ АНУ 
өндөр орлоготой хэдий ч дундаж наслалт нь хангалттай 
өндөр биш. Хамгийн гол нь тэгш бус байдал өндөр 
түвшинд байна. Дундаж наслалтаас гадна түүний авч 
үзсэн өөр нэг хэмжигдэхүүн нь эмэгтэйчүүдийн дундаж 
өндөр ба орлогын хамаарал байв. Европт өнгөрсөн 
хагас зууны турш эмэгтэйчүүдийн дундаж өндөр 10 см-
ээр нэмэгдсэн байна. Үүний шалтгаан нь мөн л эрүүл 
мэндтэй холбогддог.  Хэрвээ бага насандаа өвчин эмгэг 
их тусдаг байсан бол энэ нь зөвхөн тархины хөгжлөөс 
гадна хүний өндөрт ч нөлөөтэй байдаг гэнэ. 

Диатоны зөвлөгөө нь Дэлхийн Банк зэрэг олон улсын 
байгууллагууд зээл олгож мөнгө тараахаас илүүтэй 
зөвлөгөө өгөхөд л анхаарах хэрэгтэй. Сургууль, эмнэлэг, 
цэцэрлэг барьж өгөх шаардлагагүй. Учир нь эдгээр 
ядуу орнууд мөнгө байхгүй учраас асуудалтай байгаа 
юм биш. Тусламж өсөлтийг бий болгодоггүй гэж тэр 
мэтгэв. Түүний үзэж байгаагаар ядуу орнуудад төр-засаг 
нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ, чанартай боловсролыг 
зохицуулах чадавх байхгүй байна. 

Гадаадын тусламж хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ тухайн төр-
засаг, ард иргэд нь л үр ашгийг бий болгодог. Түүний 
үзэж байгаагаар татвар төлж үйлчилгээ авах гэж байгаа 
тал болон төр-засаг хоорондын хамаарлыг гадаадын 
зээл тусламж сулруулж байна. Африкийн олон оронд 
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НОМЫН ХЭСГЭЭС...

дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 10-аас дээш хувийг 
гадаадын зээл, тусламж эзэлж байна. Хүн амаасаа 
мөнгө босголгүйгээр ОУ-ын байгууллагуудаас олон жил 
дотоодын орлогоо бүрдүүлж байгаа орнууд байсаар 
байна. Ард иргэдээсээ орлогыг бүрдүүлээгүй учраас 
төр-засаг нь тэдэнд зориулж санаачлага гаргадаггүй 
гэж дүгнэсэн.  

Ангус Диатоны уг бүтээлийг Билл Гэйтс гайхалтай 
бүтээл гэхдээ нэг том алдаа байна гэж бичжээ. Гэйтс 
түүний зээл тусламжийн талаар бичсэнийг алдаатай 

гээд зээл тусламжийн талаар ганцхан энэ номыг унших 
юм бол буруу ойлголт авахаар байна гэжээ. Ялангуяа 
зээл тусламж авснаар улс орнуудын төр засаг, иргэд 
хоорондын холбоос үгүй болдог гэдэг үндэслэлээ 
тодруулсан баримт нотолгоо хангалттай байхгүй гэж 
тэр шүүмжлэв. Билл Гэйтсийнхээр вакцин авахад өгч 
байгаа зээл тусламжийг зэвсэг авахад нь туслаж байгаа 
тусламжтай адилтгаж болохгүй гэнэ. 

А.Бат-Оргилын “Хөгжлийн тухай онолууд: 
Монголын хөрсөнд” номын хэсгээс ...
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2019.03.10-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЭХ ОНЦГОЙ ДЭГЛЭМ

Үйл явдлын товч:

3-р сарын 6-ны өдөр буюу Лхагва гарагт Монгол 
улсын Засгийн газраас тогтоол гаргаж Эрдэнэт 
үйлдвэрт 6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм 
тогтоосон. Энэ шийдвэрийн хүрээнд дотоод 
бүтцийн өөрчлөлт хийх үүргийг тус үйлдвэрийн 
Ерөнхий захиралд өгсөн. Улмаар тушаал гаргаж 
тодорхой тооны удирдах албан тушаалтнуудыг 
ажлаас нь чөлөөлж, өрөөнүүдийг битүүмжилсэн 
гэж байгаа. Онцгой дэглэм тогтоосноор тухайн 
байгууллагын ажилчдын цалин хөлсийг 
тогтоохоос эхлээд ихээхэн эрх мэдэл Засгийн 
газарт шууд олгогддог. Хэрвээ шаардлагатай гэж 
үзвэл онцгой дэглэмийг дахин 6 сараар сунгах 
боломжтой. 

Дүгнэлт тайлбар:

Онцгой дэглэм тогтоосон үндсэн шалтгаан 
нь юу байв?t 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Л.Оюун-Эрдэнэ Засгийн газрын 91-ээр тогтоолыг 
танилцуулж, мэдэгдэл хийсэн байгаа. Энэ 
тогтоолын үндсэн шалтгааныг харвал Эрдэнэт 
үйлдвэрийн төлөөлөн удирдах зөвлөл зарчмын 
дагуу хэвийн ажиллах боломжгүй болсон. 
Хоёрдугаарт, Эрдэнэт үйлдвэр нь монголын 
эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг аж 
ахуйн нэгж тиймээс Засгийн газар мэдэлдээ авч 
шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж үзсэн.

6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм тогтоож 
байгаа нь зөв үү?

Үндэслэл нь 1991 онд батлагдсан “Засгийн 
газарт эрх олгох тухай хууль”-ийг баримталсан 
гэж ойлгосон. Хуулиндаа төрийн өмчит 
үйлдвэрүүдэд онцгой дэглэм тогтоож, Засгийн 
газар шууд хяналтандаа авах эрхтэй гэж заасан 
байдаг. Мөн сонирхолтой нэг заалт нь энэ 
хуулийн заалтыг ашигласан тохиолдолд бусад 
нийтлэг хууль тогтоомжийг харгалзахгүй байж 

болно гэсэн заалт байна. Гэхдээ ямар тохиолдолд 
энэ хуулийг ашиглах, ямар тохиолдолд 
ашиглахгүй байх талаар тодорхой шалгуур байх 
хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол субъектив хандлага орох 
эрсдэлтэй. 

Онцгой дэглэм тогтоосноор “Эрдэнэт 
үйлдвэр” дээр хувийн ашиг сонирхлын зүгээс 
хандах магадлал байгаа юу?

ТУЗ-д эрх мэдлээ тогтоох үзэл аль ч салбарт 
байсаар ирсэн. Яагаад эрх мэдэлтнүүд өөрсдийн 
хүмүүсийг томилох, мэдээлэл олон нийтэд ил тод 
биш байгаа вэ гэх мэт асуудлууд байсаар байна. 
Тэгэхээр ийм төрлийн хардалт байх нь зүй ёсны 
хэрэг. 

Тоймын 2 дахь сэдэвт хамаарах Д.Эрдэнэбилэг 
болон О.Орхон нарын асуудал Эрдэнэт 
үйлдвэрийн асуудалтай шууд холбоотой юу?

Миний харж байгаагаар бол мэдээж 
холбоотой. Талуудын мэдэгдлүүдийг ажиглавал 
хэлмэгдүүлэлт, нэр хүндэд халдсан гэх зэрэг 
мэдэгдлүүд байна. Бүгдийг нь нэгтгээд харвал 
холбоотой гэж үзэж байна.

Цаашдаа энэ асуудал хэрхэн шийдэгдэх вэ?

Төрийн өмчит байгууллагын компанийн 
засаглалын асуудлыг анхаарахгүй бол болохгүй 
гэсэн сургамжийг бидэнд өгч байна. Өнөөдөр 

Зочин тоймч: IRIM судалгааны 
төвийн зөвлөх А.Долгион
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ТОЙМДеФакто 

Д.ЭРДЭНЭБИЛЭГ, О.ОРХОН НАРЫН 4 ХҮНИЙГ БАРИВЧЛААД СУЛЛАВ

Үйл явдлын товч:

Хэсэг хугацаанд чимээгүй болоод байсан 
Эрдэнэтийн асуудлаар Засгийн газар хуралдаж 
2016 оны 32 дугаар тэмдэглэлийг нууцаас 
гаргаснаар олон нийтийн анхаарлыг татсан 
үйл явдлууд болсон. Улмаар Эрдэнэт үйлдвэрт 
онцгой дэглэм тогтоосонтой зэрэгцээд хэд хэдэн 
бизнес эрхлэгчийг баривчилсан үйл явдал 
болсон. Тухайлбал Худалдаа Хөгжлийн Банкны 
ТУЗ-ийн дарга Д.Эрдэнэбилэг, гүйцэтгэх захирал 
О.Орхон, Монголиан Коппер Корпорейшн ХХК-
ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Пүрэвтүвшин гэсэн 
хүмүүсийг баривчилсан. Дараа өдөр нь эдгээр 
хүЦ.Пүрэвтүвшинүзэж суллах шийдвэрийг 
шүүхээс гаргасан. Харин Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнийн хэлснээр 
бол эдгээр хүмүүсийг баривчилсан үндэслэл нь 
мөнгө угаалт, луйврын хэрэг” гэсэн.

Дүгнэлт тайлбар:

Яагаад шүүхийн шийдвэргүй баривчлах болов?

Бид эдгээр мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулан авч байгаа. Тэгэхээр 
эх сурвалж үнэн эсэх нь эргэлзээтэй. АТГ, 
эрүүгийн цагдаагийн газрын мэдэгдлээс харахад 
баривчлах шийдвэрээ шүүхэд өгсөн, ажлын 
цаг дууссан учир шийдвэр гараагүй байсан гэж 
тодорхойгүй, ойлгомжгүй тайлбарууд өгсөн. 
Үүнээс юу харж байна вэ гэхээр аливаа нэг 

шийдвэр гаргахад хүний эрхийг дээдэлсэн, 
хуулийн дагуу л байх шаардлагатай байна.

Нэг талаас “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн 49%-тай 
холбоотойгоор эдгээр хүмүүсийг баривчлан 
шалгаж байна. Гэхдээ тухайн үед эрх мэдлээ 
урвуулан ашиглаж шийдвэр гаргаж байсан 
хүмүүсийг яагаад шүүхгүй байгаа юм бэ? 

Эдгээр хүмүүсийг баривчлах болсон шалтгаан 
нь “Эрдэнэт үйлдвэр” 49%-ийг Оросын талаас 
Монголын талд шилжүүлсэн үйл явц нь 
хууль ёсны дагуу байсан уу гэдгийг тодруулах 
зорилготой. Үүнтэй холбоотойгоор Засгийн 
газрын протоколуудыг ил болгосон байгаа. 
Хэрэв эдгээр протоколууд үнэн зөв бол холбогдох 
хүмүүс, шийдвэр гаргасан процесс тодорхой 
болж, хяналт шалгалтад хэрэгтэй нотолгоо 
болно.

Эрдэнэт үйлдвэр цаашдаа ямар байгууллага байх 
нь тодорхойгүй нөхцөл байдалд орж болохыг 
тааварлашгүй. Засгийн газраас ийм асуудал 
гаргахгүй байх тал дээр ямар арга хэмжээ 
авах талаар төлөвлөгөө бидэнд танилцуулах 
ёстой. Хамгийн түрүүнд авч хэрэгжүүлэх зүйл 
бол эцсийн ашиг шим хүртэгчдийн тухай 
тодорхойлолтыг ил болгох, улс төрийн нөлөө 
бүхий этгээдүүдийн тухай тодорхой болгох, 
ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг чангатгах, нийтэд ил тод байх тал 
дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй.

Цаашдаа “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдах уу?

Засгийн газраас хийсэн мэдэгдлээс үзвэл 
“Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн үйл ажиллагаанд саад 
учрахгүй, санхүүгийн шалгалт хийнэ гэсэн 
байгаа. Харин өмнө нь болж байсан үйл явдлыг 
аваад үзвэл тодорхойгүй байдлууд үүсч байсан. 
Тухайлбал ажилчдын зүгээс эсэргүүцэл гарч 
байсан. Тэгэхээр үйл ажиллагаанд асуудал үүсч 
болохыг үгүйсгэхгүй юм.
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"ЭКО АЛТАН ЗААМАР"-ЫН УУРХАЙН ОСОЛ

Үйл явдлын товч:

10 хоногийн өмнө “Эко Алтан Заамар” компанийн 
Төв аймгийн Заамар суманд байрлах ил уурхайд 
осол болсон. Ослын улмаас зургаан хүн нурангинд 
дарагдаж хоёр хүнийг эсэн мэнд гаргасан ч, 
дөрвөн хүн амиа алдсан. Мэргэжлийн хяналтын 
газраас ослын шалтгааныг тогтоосон ч албан 
ёсны мэдээлэл гаргах зөвшөөрлийг прокуророос 
өгөөгүй байна гэж байгаа. 

Дүгнэлт тайлбар:

Үүний цаана ямар асуудал байна вэ?

Энэ үйл явдлын хувьд “Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал” гэдэг асуудал хурцаар тавигдах ёстой. 
Шүүхэд жилдээ дунджаар 50-60 хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, осолтой холбоотой асуудал орж 
тодорхой хэмжээнд шийдэгддэг. Зөвхөн шүүхээр 
орж байгаа нь л энэ, дотроо зохицуулагдаад 
өнгөрч байгаа нь хэд байгааг бид мэдэхгүй. 
Шүүхийн шийдвэрийг харвал гүйцэтгэх захирал, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хариуцаж буй 
инженерүүдэд хариуцлага ногдуулдаг байна. Гэтэл 
ашгийг гол хүртэж байгаа эздэд яагаад хариуцлага 
ногдуулахгүй байгаа вэ гэдэг асуудал тавигдах 
ёстой. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай 
хуулинд эзэн хариуцлага хүлээх ёстой гэж заасан. 
Гэвч практик дээр хэрэгжихгүй байна. Харин эрсдэл 
гарах үед хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хариуцлага 
ногдуулдаг. Үүргээ шилжүүлж байгаа бол эрхийг нь 
мөн адил шилжүүлэх ёстой.

Монголын төр засгийн зүгээс хэрхэн хандаж 
байгаа вэ? 

Өмнө нь Заамар сумын ИТХ, аймгийн МХГ-аас 
“Эко Алтан Заамар”-ын эсрэг шийдвэрүүдийг удаа 

дараа гаргаж байсан байна лээ. МХГ-аас олон 
нийтэд мэдээлэл өгч байх хэрэгтэй. Тухайлбал, 
монголд ийм эрсдэлтэй хичнээн компани байгаа 
вэ, эдгээр компаниудад ямар арга хэмжээ авч 
байгаа гэсэн мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. 

Алтны уурхайг хариуцлагатай болгох тал 
дээр төр засаг юу хийх хэрэгтэй байна вэ?

Цаашдаа улс орон даяар хариуцлагатай уул 
уурхай гэдгийг стандарт болгохын тулд ашиг 
хүртэгчдийг тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэдгээр 
хүмүүс хариуцлага хүлээдэг, ил тод байх ёстой. 
Төрөөс хяналт, шалгалтаа хийгээд явна. Мөн 
компани эрсдлээс сэргийлэхийн тулд судалгаа, 
мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдээлэл судалгаан 
дээр суурилаад эрсдлийн менежменттэй байж, 
гарцаагүй асуудал гарсан тохиолдолд арга хэмжээ 
авдаг байх шаардлагатай байна. Олон улсын 
стандартуудыг судлах хэрэгтэй. Гол нь энэ бүхэнд 
хөрөнгө зарцуулах хэрэгтэй. Ингэснээр байгаль 
орчинд ээлтэй, аюулгүй, эдийн засгийн үр ашгийг 
зэрэг авч хэрэгжүүлж чадсанаар өнөөдөр хөрөнгө 
зарцуулж буй хэдий ч урт хугацаандаа зардал 
багатай, ашигтай ажиллах боломжтой гэдгийг 
ойлгох хэрэгтэй. 

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх 
боломжтой. 

GOOGLE STORE APP STORE

Гэрэл зургийг: shuurhai.mn

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-1sh-sh7
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