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1.

ТАНИЛЦУУЛГА

БОННБҮ- ний энэхүү бүлэгт Оюу Толгой төслийн хүрээнд учирч болзошгүй нөлөөллүүдийг үнэлэх,
нөлөөллийг бууруулах тохиромжтой арга хэмжээг боловсруулах зорилгоор төслийн нөлөөллийн
бүсийн байгаль орчин болон нийгмийн суурь мэдээллийг өгөх болно.

1.1

СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭГ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ЧИГ ХАНДЛАГА БОЛОН АРГАЧЛАЛ

БОННБҮ-ний тайланг боловсруулахад ашиглагдсан үндсэн чиглэл болон аргачлалыг Бүлэг А3- т
тодорхой тайлбарласан болно. Энэхүү бүлэгт байгаль орчин болон нийгмийн суурь үнэлгээний
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон бусад суурь судалгааны бүлгүүдийн хамрах хүрээ зэргийг багтаасан
юм.

1.1.1 Ерөнхий чиг хандлага
Уг суурь үнэлгээг 2003 оноос хойш Оюу Толгой төслийн хүрээнд өргөн цар хүрээтэй хийгдсэн
дотоодын болон тусдаа бие даасан судалгаануудад тулгуурлан боловсруулсан. Судалгааны үр дүн
буюу бэлэн байгаа мэдээллийн үндэслэл, зохицол, нарийвчлал зэргийг сайтар нягталж хянасан.
2010 болон 2011 онуудад буюу БОННБҮ хийгдэж дуусахаас өмнө суурь мэдээллүүд бэлэн болсон
ба гарсан үр дүнг судалгаанд нэгтгэн оруулсан. Мөн биологийн төрөл зүйлийн талаарх мэдээлэл
цуглуулах зорилгоор нэмэлт судалгааг хийж эхлүүлсэн. Мэдээлэл цуглуулах ажлын төлөвлөгөөг
тэдгээрт хамаарах нөлөөллийн үнэлгээний бүлгүүд болон менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаж
өгсөн бөгөөд суурь мэдээллийг сайжруулах мөн явцын дундах мониторингийн үр дүн, туршлага
зэргийг шинэчлэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө болоод дүрэм журмуудад нэгтгэн оруулах болно.
Дараахи асуудлуудыг суурь үнэлгээний бүлэг тус бүрт баттай эх сурвалж, мэдээлэл болон
хугацааны тойм зэргийн талаар тодорхой ойлголт өгөх зорилгоор авч хэлэлцсэн юм. Үүнд:


Мэдээлэлийн эх сурвалжууд тодорхой байгаа эсэх, мөн гол иш татсан мэдээллүүд эх
үүсвэртэйгээ зохицож буй эсэх;



Шаардлагатай тохиолдолд, Оюу Толгойн ашигласан гуравдагч эх үүсвэрээс авсан мэдээлэл
үнэн бодитой эсэхийг баталгаажуулах;



Суурь мэдээллийг боловсруулахад ашигласан аргачлалуудыг тайлбарлах;



Хаанаас нэмэлт мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай болон одоогийн байдлаар хаанаас нэмэлт
мэдээлэл цуглуулж байгаа эсэхийг тодорхойлох.

Энэхүү БОННБҮ- ний суурь судалгааны бүлгүүд нь олон жилийн турш өргөн цар хүрээтэй хийгдсэн
судалгаа, үнэлгээний хураангуй тойм юм.

1.1.2 Биофизикийн орчны суурь судалгаа
Биофизикийн орчны суурь судалгаанд дараах сэдвүүдэд анхаарлаа хандуулдаг:


Уур амьсгал;



Агаарын чанар;



Дуу чимээ болон чичиргээ;



Топографи, геологи болон хөрс;



Усны нөөц;



Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал; мөн



Экосистемийн үйлчилгээ.

Мэдээллийн эх үүсвэр
Байгаль орчны суурь мэдээллийг Монгол улсын хууль журмын дагуу зохих зөвшөөрлүүдийг авах
зорилгоор Оюу Толгой ХХК- ний бэлтгэсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээнээс (БОНБНҮ) авсан юм. Уг мэдээллээс гадна, орон нутгийн байгаль орчинд үзүүлэх
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нөлөөллүүдийг багасгах болон төсөлтэй холбоотой дизайны асуудлуудыг (ус татах үйл ажиллагаа,
зам болон ус дамжуулах хоолойн барилга байгууламж) шийдвэрлэх зэрэг оролцогч талуудтай
хамтран ажилласан үйл ажиллагааны үр дүнг мөн нэмэлт болгон оруулсан.
Түүнчлэн 2011 оны турш Төслийн биологийн төрөл зүйлтэй холбоотой асуудлуудын талаарх суурь
ойлголтыг сайжруулах тусгай судалгаануудыг хийсэн. Үүний нэг хэсэг болох хүн байгалийн
хоорондын харилцан уялдаа холбоо болон “экосистемийн үйлчилгээ” гэсэн ухагдахуунийг ашиглан
байгалиас үзүүлж буй өргөн хүрээтэй үйлчилгээний ашиг тусыг тодорхойлох нэмэлт
судалгаануудыг хийсэн.

1.1.3 Хүний хүрээлэн буй орчны суурь судалгаа
Хүний хүрээлэн буй орчны суурь судалгаанд дараахи сэдвүүдийг хамрана:


Хүн ам болон хүн ам зүй;



Хөдөлмөр эрхлэлт ба амьжиргаа;



Газар ашиглалт;



Тээвэр болон дэд бүтэц;



Соёлын өв; мөн



Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдал.

Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол улсын холбогдох байгаль орчны зөвшөөрөлүүдийг олгох үйл явцад ерөнхий үнэлгээний
судалгаа тооцоо болон зөвлөлгөө хийх шаардлагатай байдаг боловч ч төслийн үйл ажиллагааны
нэг хэсэг болох нийгэм - эдийн засгийн нөлөөллүүдийг үнэлж хэлэлцэх талаар хуулийн
зохицуулалт, шаардлага байдаггүй.
Төслийг ашигтай байдлаар төлөвлөх болон Төсөлтэй холбоотой Засгийн газрын шийдвэр зэргийг
дэмжих зорилгоор Оюу Толгой төслөөс 2008 онд Өмнөговь аймгийн нийгэм - эдийн засгийн суурь
1
судалгааг хийсэн. Уг судалгаанд үндэслэн илүү нарийвчилсан суурь үнэлгээг төслийн шууд
2
нөлөөлөлд хамгийн ихээр өртөх боломжтой гэж үзсэн хөрш 4 сумдад болон аймгийн төв
Даланзадгадад хийсэн.
Суурь мэдээлэл цуглуулах арга барил
Энэхүү суурь судалгаа нь сумын хэмжээнд чиглэгдсэн бөгөөд гол мэдээллүүдийг цуглуулж дүн
3
шинжилгээ хийхдээ дараахи өргөн хэрэглэгддэг нийтлэг аргуудыг ашигласан:


Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) нь тухайн бүс нутагт томоохон хэмжээний уурхайн
нөлөөлөх нөлөөллийн талаар нийтлэг мэдээлэл цуглуулах болон цогц асуудлыг шийдвэрлэх
нэмэлт хоёрдогч эх үүсвэрийг эрж хайх зорилготой юм. ЗБХ- ийг хийхдээ сумдыг 8– 10 хүний
бүрэлдэхүүнтэй баг тус бүрт хувааж: орон нутгийн иргэдийн ойлголт болон санаа зовнисон
асуудлуудад онцгой ач холбогдол өгөх замаар хүн ам, соёлын өвийн, ажил эрхлэлт, эрүүл
мэнд, орон нутгийн удирдлага, төсвийн зарцуулалт; байгалийн нөөц, бизнес эрхлэлт, орлогын
эх үүсвэр болон боловсрол зэрэг асуудлуудад анхааран ажиллах болно.



Албан бус ярилцлага (АБЯ) нь сум тус бүрт 6– 10 оролцогч байх ба сумын засаг захиргааны
ажилтан болон олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын төлөөлөгчдөөс дэлгэрэнгүй
болон нэмэлт мэдээлэл олж авах зорилгоор зохион байгуулна.



Хоёрдогч эх сурвалжийн мэдээлэл нь албан ёсны статистикт тусгагдах боломжгүй буюу хүн
амын шилжилт хөдөлгөөн, орон нутгийн төсөв, уурхайн ажилд хамрагдах байдал зэрэгтэй

1

Оюу Толгой төслийн Нийгэм, Эдийн засаг, Байгаль орчны багц мэдээлэл, Бодлого Судалгааны Төв, Хүн
амын Сургалт, Судалгааны төв, 2009 он.
2

Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай болон Цогт-Цэций сум. Ханбогд суманд голчлон анхаарлаа төвлөрүүлж буй
БОННБҮ- ний Төслийн Нөлөөллийн Бүс гэх нэр томъёоны өөр хувилбар юм.
3

Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний Удирдамж болон Зарчмууд, Байгуулга хоорондын Хорооны бэлдсэн
Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний Удирдамж болон Зарчмын удирламж, 1994 он.
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холбоотой мэдээллүүдийг олж авах үүднээс тухайн сумдад байх олон төрлийн үйл ажиллагаа
эрхэлдэг байгууллагуудаас цуглуулах мэдээлэл юм.
Уг судалгаанд хэрэглэгдсэн аргачлалын гол ач холбогдол нь мэдээллийг оролцооны маш өргөн
хүрээнд тулгуурлан цуглуулахад анхаарлаа хандуулсанд оршино. Зарчмын хувьд, энэ нь нэг
нөлөөллөөр нөгөөхийг нэмэгдүүлэх эрсдлийг багасгах болон орон нутгийн иргэдэд төслийн үр
дагаварыг зөвөөр үнэлүүлэх эсвэл урьдчилан мэдэгдэхийг зорьсон хэлбэр юм.
Мэдээлэл цуглуулах явцад орон нутгийн төлөөллүүдтэй хэлэлцсэн судалгааны сэдвүүдэд:


Орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил болон дэд бүтэц;



Хүн ам;



Ажил эрхлэлт;



Боловсрол;



Эрүүл мэнд;



Соёлын өв;



Байгаль орчны нөлөөллийн нийгэм эдийн засгийн төлөв байдал;



Байгалийн нөөц; мөн



Орон нутгийн засаг захиргааны ажиллах зарчим болон нүүлгэн шилжүүлэлт.

Оюу Толгойн хийсэн бусад судалгаагаар хүний хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны бүлгүүдийг
болон тохирсон зөвлөгөөнүүдийг бэлтгэх, мөн эдгээр судалгааг нэгтгэн бүлэг тус бүрт багтааж
өгсөн юм.

1.2

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

1.2.1 Танилцуулга
Монгол улс нь хойгуураа Оросын Холбооны Улс, өмнө, зүүн болон баруун талаараа БНХАУ- тай
хиллэдэг өргөн уудам нутагтай, далайд гарцгүй, байгалийн баялагаар баян улс юм. Газар нутгийн
хувьд ихэвчлэн хойд хэсгээрээ уул нурууд, Сибирийн тайгийн ой хөвчөөр хүрээлэгдсэн ба өмнөд
хэсгээрээ Говийн элсэн цөлөөс тогтоно. Газрын гадаргын тогтоц нь томоохон уул нурууд, тал хээр
болон өмнө талаараа цөлийн хээрийн бүс нутгаас бүрдэнэ.
2

Газар нутгийн хэмжээ 1,564,116 км бөгөөд нийт 2.9 сая хүн ам оршин суудаг, Монгол улс нь
4
дэлхийн хүн ам хамгийн сийрэг тархан суурьшсан улс юм . Нийт газар нутгийн 1 хүрэхгүй хувь нь
тариалангийн талбай; 8%-10% нь ой мод; үлдсэн хэсгийг цөлийн хээр, тал газар эзлэх ба дийлэнх
хувийг малын бэлчээр байдлаар ашиглагддаг.
Энэ бүлэгт Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлын ерөнхий төсөөллийг
харуулахаас гадна Монголын түүх болон Зөвлөлт Холбоот улс задран унасны дараа үеэс одоогийн
эдийн засгийн эрин үе хүртэлх Монгол улсад болсон шилжилтийн үеийн эдийн засгийн хөгжлийн
хураангуйг харуулсан. Түүнчлэн, уг бүлэгт Монгол улсын эдийн засгийн салбарын бүтцийг
танилцуулахаас гадна экспортын худалдаа болон орлогын гол эх үүсвэрүүдийг тайлбарлах болно.
Эцэст нь, энэхүү бүлэгт үндэсний, бүс нутгийн, орон нутгийн хэлтсүүдийг багтаасан Төслийн
нийгмийн нөхцөл байдал болон тэдгээрийн удирдлагын захиргааны зохион байгуулалтыг нэгтгэн
харуулсан.

1.2.2 Аргачлал
Үндсэн мэдээлэл цуглуулах
Оюу Толгой нь Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлийн талаар хэд хэдэн судалгааг хийсэн.
Гол судалгаанаас дурдвал:

4

Эдийн засгийн ажиглалт, Монгол улсын эдийн засаг. Эх сурвалж URL:
http://www.economywatch.com/world_economy/mongolia/.
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Оюу Толгойн Зэсийн Уурхайн Хөгжил: Монгол улсын Макро Эдийн засгийн Үнэлгээ, 2011 . Уг
судалгаа нь санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд (ДНБ-ний хувь нэмэр, нэг хүнд ноогдох ДНБ, ашигт
малтмал ашигласны төлбөр болон татвар, бодит цалин, мөнгөний ханшны уналт г.м) дээр
үндэслэн Оюу Толгой төслийн эдийн засгийн боломжит нөлөөллийг сайтар ойлгох зорилгоор
хийгдсэн; судалгаа ба тайланг МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль болон BAEconomics Pty Ltd
хийсэн.



Оюу Толгой Төслийн, Нийгэм, Эдийн засаг, Байгаль орчны багц мэдээлэл, Бодлого Судлалын
Төв, Хүн амын Сургалт, Судалгааны төв 2009. Багц мэдээллийн судалгааг Бодлого Судлалын
төв, Улаанбаатар болон Хүн Амын сургалт судалгааны төв, Улаанбаатар зэрэг газрууд хийсэн.
Айл өрхийн судалгааг 2008 онд хийсэн ба 2009 онд үр дүнгийн тайланг хэвлэн гаргасан. Нийт
1323 өрх айл буюу аймгийн нийт хүн амын 10% судалгаанд хамрагдсан. Дэлгэрэнгүй санал
асуулгаар нийт 417 асуулт тавьсан юм. Хэлэлцүүлгийг сумын хэмжээнд тус бүр 10 гишүүнтэй 5
зорилтот бүлэгт явуулсан. Хэлэлцэх асуудлыг тодруулж, мэдээллийг баталгаажуулах үүднээс
оролцогч талууд, удирдах албан тушаалтнууд болон бусад хүмүүсийг мөн адил хамруулсан.
Тус тайлан мэдээнд нийгэм, эдийн засаг болон байгаль орчны талаар өргөн хүрээг хамарсан
нарийвчилсан суурь мэдээлэл цугларсан.

Хоёрдогч эх сурвалжийн мэдээлэл
Энэ бүлэгт ашиглагдах мэдээллүүдийг олон янзын хоёрдогч эх сурвалжуудаас олж авсан:


Оюу Толгойн Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ: Яагаад Монголын хувьд ашигтай вэ. World Growth
International/World Growth Mongolia- аас гаргасан тайлан, 2009 оны 4 сар.



Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр: Хүний Хөгжлийн Тайлан, 2010;



Олон Улсын Валютын Сан: Дэлхийн Эдийн засгийн төлөв, 2010;



Дэлхийн Банк: Дэлхийн Хөгжлийн Үзүүлэлтүүд, 2010;



Тагнуулын Төв Газар: Дэлхийн Санхүүгийн Тайлан;



Монголын Үндэсний Уул Уурхайн Ассоциаци;



Дэлхийн Банк. Өмнийн Говийн бүс нутгийн Байгаль орчны Үнэлгээ, 2010;



Дэлхийн Банк. Монгол улс: Уул уурхайн салбарын Байгаль орчин, Нийгмийн нөлөөллийн тойм.
Вашингтон, К. Д, 2006; болон



АНУ-ын Зүүн Ази болон, Номхон Далайн Асуудал эрхэлсэн хэлтэс.

1.2.3 Хөгжилийн Түүх
Гарал үүсэл болон Монголын эртний түүх
Өмнийн Говьд чулуун зэвсгийн үе буюу 100,000 ба 200,000 жилийн өмнөөс хүн амьдарч эхэлсэн
болох нь археологийн олдвороос харагдаж байна. МЭӨ эхний 1000 жилийн хугацаанд одоогийн
Монгол улсын газар нутаг дээр хүмүүс амьдарч эхэлсэн бөгөөд МЭӨ 3- р зууны үеэс төмөр зэвсэг
ашигладаг болсноор овог аймгийн холбоо байгуулагдаж Хятадруу халдан довтолж эхэлсэн.
Орчин цагийн оршин суугчдын гарал үүсэл ойн анчид болон Төв Азийн нүүдэлчдээс улбаатай. Төв
азийн нүүдэлчид зүүн тийш Солонгосын хойг, Хятадын хойд хэсгээс одоогийн Казакстан болон
баруун тийш Балхаш нуур, Памирын уулс хүртэл өргөн уудам газар нутгийг эзлэн сууж байв. Ихэнх
түүхэн бичигт энэхүү газар нутгаас зүүн өмнө (Хятад), баруун өмнө (Мавераннахр буюу одоогийн
6
Узбекстан, Иран, Энэтхэг) болон баруун тийш (Скифи -гаас Европ) чиглэсэн маш олон тооны
шилжилт хөдөлгөөнүүд болон эзлэн түрэмгийлэлүүдийн цөм болж байсан. МЭӨ 8-р зуунд энэ бүс
нутгийн ихэнх хэсгийн оршин суугчид Энэтхэг-Европ хэлээр ярьдаг Скифүүд буюу түүний садан

5

Б. С. Фишер, T. Батдэлгэр, A. Гюрней, Р. Галиндев, M. Бегг, Б. Буянцогт, Э. Лханаажав, Б. Чадраавал.

6

Скифи нь (МЭӨ 8-р зуунаас МЭ 2-р зуунд) одоогийн Казакстан, Оросын өмнөд хэсэг болон Украин, Хойд
Кавказ, одоогийн Азербайжан, Польшийн Балтик хэсгийн болон Румыний хэсгээр амьдарч байсан эртний
хүмүүс.
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төрлийн нүүдэлчин овог байсан. Мөн маш олон тархай бутархай овог аймгууд байсан бөгөөд
7
тэднийг угсаатны судлалд Монгол гэж тэмдэглэсэн байдаг.
13- р зуунд Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан. МЭ 1206 онд Чингис хааны удирдлаган дор
нүүдэлчин овог аймгууд нэгдэж Монголын эзэнт гүрэн байгуулагдсан. Хөнгөн морьт цэрэг болон
маш чадамгай зохион байгуулах тактик ашиглан Чингис хаан өөрийн туслах жанжидын хамт Ази,
Европ, Орос гэсэн их хэмжээний газар нутгийг эзэлсэн төдийгүй түүний илгээсэн цэрэг арми зүүн
Европ болон зүүн өмнөд Ази хүртэл эзэлж байсан. Түүний ач хүү Хубилай хаан хятадыг эзлэж Юан
гүрэн байгуулж байв (МЭ 1279-1368).
Дундад зууны үе болон Орчин үеийн түүх
1368 онд Монголын эзэнт гүрэн задран унасанаас хойш Монголчуудын ноёрхол түргэн хугацаанд
хүчин мөхөсдсөн. Манж буюу угсаатны энэхүү овог аймаг 1644 онд Хятадыг эзэлж Монголын
нүүдэлчин овог аймгийг говийн бүсээр ар болон өвөр гэсэн 2 хэсэгт хувааж, захиргаандаа оруулан
Манж Чин улсыг байгуулсан.
1691 онд Монголчууд Манжийн хяналтанд орж Ар Монгол буюу Халх Монголын язгууртнууд
Манжийн хаанд үйлчилж эхлэв. 1727 онд Орос, Манж 2 улс Хиагт хотод олон улсын хэлэлцээр
хийж өнөөгийн Хятад, Монголын хоорондын хил хязгаарыг тогтоож өгсөн байна.
1691- 1911 он хүртэл Ар Монгол нь Манж Чин улсын муж байсан ба, 1912- 1919 онд Оросын
дэмжлэгтэйгээр автономит улс болсон бөгөөд 1919- 1921 оны хооронд тусгаар тогтнолоо түр
алдсан. 1921 оны Оросын иргэний дайны үеэр Монголчууд Зөвлөлт Большевик цэргүүдийн
тусламжтайгаар Хятадын армийг Монгол нутгаас хөөн зайлуулсан. 1924 оны 11-р сарын 26- нд
(Тусгаар тогтнолын өдөр) дэлхийд коммунист дэглэмтэй Бүгд Найрамдах Монгол ард улс
байгуулагдаж, тусгаар тогтнолоо зарласан ба 1925 оноос эхлэн Монгол Ардын Хувьсгалт намын
дор нэгдсэн. 1920 оны эхээр Зөвлөлтийн цэргийн ялалтын дараагаар буюу 1921 оны 7 сард
нийслэл Өргөөг эзлэн авсны дараа Орос улс нь Монгол дахь гадны хамгийн том нөлөөлөх хүч
болсон.
Дэлхийн 2-р дайны үе болох 1939 оны зун Монголын дорнод хилээр нэвтрэн орж ирсэн Японы
армийг Зөвлөлт- Монголын нэгдсэн арми ялж, тэр жилийн намараа Монгол- Манжуурын хилийг
тогтоож дайн зогсоох гэрээнд гарын үсэг зурсан. Дайны дараа Зөвлөлт Холбоот улс Монгол дахь
нөлөөгөө дахин баталгаажуулсан.
8

1961 оны 10-р сард Монгол улс Нэгдсэн Үндэсний Байгуулагийн гишүүн орон болсон . 1962 онд
9
Зөвлөлт Холбоот улсын Эдийн засгийн Харилцан Туслах Зөвлөлийн гишүүн орны нэг болсон юм.
1966 оны 6 сард Намын 15- р их хурлын дараа шинэ эдийн засгийн төлөвлөгөөнүүд батлагдсан ба
Монгол улсын аж үйлдвэрийн салбар өргөжин тэлсээр байв. Гэвч Эдийн засгийн асуудлууд цаг
агаарын хүнд хэцүү нөхцлөөс болж урган гарч байсан ба 1967 оны цасан шуурганаар их хэмжээний
малаа алдаж байсан.
Хөдөө аж ахуй болон аж үйлдвэрийн төлөвлөсөн өсөлт биелэлээ олохгүй байсан ба түүхий эдийн
хомсдол хөнгөн үйлдвэрүүдэд мөн хүндрэл учруулж байв. 1971- 1974 оны хооронд Эдийн Засгийн
Харилцан Туслах Зөвлөл болон Зөвлөлтийн тусламжаар зарим эдийн засгийн ахиц гарч аж
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өсөлт 45%- иар өсөж байсан. 1970 оны дундуур Зөвлөлт, Монгол 2
улсын яамд, хэлтсүүд, судалгааны хүрээлэн болон аж үйлдвэрийн хоорондын шууд бизнес болон
бусад хамтын ажиллагааны холбоод, хөрш зэргэлдээ орших Монгол улсын аймаг, Зөвлөлтийн муж
10
хоорондын бүс нутгийн хоршоололууд бий болсон .
7

АНУ- ын Конгрессийн номын сангийн Холбооны Судалгааны Хэлтсийн
анхны хэвлэл цахим ном
хэлбэрээр гарсан - Америкийн Конгрессийн номын сан, “Улс Орон Судлал” иш татав. Эх сурвалж URL:
http://countrystudies.us/mongolia/4.htm
8

Эх сурвалж URL: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2779.htm#history .

9

1949 онд Москва хотод социалист орнуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих байгууллага үүсгэн
байгуулагдсан. 1989 оны байдлаар, Зөвлөлт холбоот улс, Болгар, Куба, Чехословок, Зүүн Герман, Унгар,
Польш, Монгол, Румын, Ветьнам зэрэг гишүүн орнууд байсан. Эх сурвалж: Монгол –“Орон Судлал”,
Холбооны Судалгааны хэлтэс, Америкийн Конгрессийн номын сан.
10

АНУ-ийн Конгрессийн Номын сан, Монголын Түүх, Цэдэнбалын удирдлаган доорх Социализмын байгуулалт,
1952-84. Эх сурвалж:
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Удаан хугацааны турш Зөвлөлт Холбоот улстай сайн харилцаатай байсны эцэст 1989 оноос
Коммунист дэглэмээс ардчилалруу аажмаар шилжсэн. Энэ хугацааны эхэн үед Зөвлөлтийн
Өөрчлөн байгуулалтын бодлого гаргаж ирсэнээр Монгол оронд ч мөн адил шинэчлэл хийгдэж
эхэлсэн. Анхны өөрчлөлтийн эхний үе шат 1986 онд улсын эдийн засгийн бодлогын бүтцийн
өөрчлөлт болон хүнд суртлын эсрэг өөрчлөн байгуулалт хийхээс эхлэсэн.
Өнөөгийн Улс төрийн Тогтолцоо
1990 онд Монгол улс Зөвлөлт Холбоот улсын нөлөөнөөс тайван Ардчилсан Хувьсгалын замаар
салж, олон намын тогтолцоо болон зах зээлийн эдийн засагруу шилжсэн. 1992 онд шинэ үндсэн
хууль батлагдаж улсын нэрнээс “Бүгд Найрамдах Ард” гэдэг нэрийг хассан. 1990- ээд оны зах
зээлийн эдийн засгийн шилжилтээр их хэмжээний үнийн өсөлт бий болж хоол хүнсний хомсдолд
оров.
1990 оноос эхлэн Монгол улсад төрийн зохицуулалт, өмч хувьчлал болон зах зээлийн чөлөөт
эдийн засгийн арга хэмжээнүүдийг маш түргэн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн. Одоогийн байдлаар
Монгол улс ардчилсан, чөлөөт зах зээлийн эдийн засгийг үргэлжлүүлэн, иргэний нийгмийн
засаглал, ил тод байдал болон хариуцлагыг сайжруулахад анхаарлаа хандуулсаар байна. Уул
уурхайн үйл ажиллагааг эрчимжүүлснээр байгалийн баялагийн бодлого боловсруулах болон
шийдвэр гаргах үйл явцад аж үйлдвэр, засгийн газар, иргэний нийгэмд хамтран оролцох бололцоог
11
олгож байгаа юм .
Монгол улсын одоогийн улс төрийн тогтолцоо нь парламент/ерөнхийлөгчийн засаглалтай
12
13
ардчилсан улс юм. Засаглалын бүтэц нь Ерөнхийлөгч (ард түмнээс сонгогдсон), Ерөнхий сайд
буюу парламентын танхим бүрдүүлэгч гэж хуваагддаг. Хууль батлах эрх бүхий дээд байгууллага
буюу Улсын Их Хурал (Парлемент) дээр тулгуурладаг ба шүүх засаглал нь Дээд шүүх болон Үндсэн
Хуулийн Цэцтэй (Монгол улсын Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хянах үүрэгтэй) юм. Монгол улс Олон
улсын Шүүхийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн. 2010 онд улс төрийн 17 намууд Монгол улсад
14
бүртгэгдсэн . 2010 онд Монгол Ардын Хувьсгалт нам нэрээ Монгол Ардын Нам болгон өөрчлөсөн.

1.2.4 Эдийн Засгийн Хөгжил
Эдийн Засгийн Ерөнхий Тойм
Монгол улсын эдийн засгийн үйл явц уламжлалт мал аж ахуй болон газар тариалан дээр
тулгуурласан. Улсын төсвийн томоохон хэсгийг бүрдүүлдэг зэс, алт, нүүрс, молибден, жонш, уран,
цагаан тугалга болон вольфрам зэрэг ашигт малтмалын орд газруудад олон улсын хөрөнгө
оруулалт орж ирдэг ба үүнээс мөн улсын эдийн засагт ихээхэн нэмэр болдог байна. 2008 оны
байдлаар улсын хэмжээнд нийт ажиллах хүчний тоо 1,068 сая байсан бөгөөд эдийн засгийн гол
15
үндэс суурийг мал аж ахуй бүрдүүлсэн хэвээр байна . Монгол улсын ажиллах хүчний 35% нь
амьжиргааны эх үүсвэрээ мал аж ахуйгаас хангах бөгөөд хөдөө орон нутгийн айл өрхийн хөрөнгийн
16
63% нь мал сүрэг юм .
http://www.workmall.com/wfb2001/mongolia/mongolia_history_socialist_construction_under_tsedenbal_1952_84.htm
l
11

Ребекка Дарлинг, Азийн Сан, Монгол: “Монгол хүн бүрт ашиг тусаа өгөх Хариуцлагатай Уул Уурхайг
Хөгжүүлэх”: Хамтын Оролцооны арга зам: Олон Улсын Чуулга уулзалт: Орчин цагын Монгол- Шилжилт,
Хөгжил
болон
Нийгмийн
Өөрчлөлтүүд.
14-17,
11сар,
2008,
Ванкувер.
Эх
сурвалж:
http://www.iar.ubc.ca/programmes/innerasia/contemporarymongoliaconferencenov2008/conferenceabstracts.aspx
12

Монголын одоогийн ерөнхийлөгч-Ноён Цахиагийн Элбэгдорж-2009 оны 5 сарын 24-нд сонгогдож 2009 оны 6
сарын 18-нд тангараг өргөсөн. http://www.president.mn/ Дараагийн сонгууль 2012 оны 6 сард болно
13

Одоогийн ерөнхий сайд Сүхбаатарын Батболд бас Монгол Ардын Намын (МАН) дарга.

14

АНУ-ын Төрийн департмент, Зүүн Ази Номхон Далайн орнуудын Товчоо, Монгол – Засгийн газар Улс
төрийн нөхцлүүд. Эх сурвалж: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2779.htm#gov
15

2008 оны мэдээлэл. Тагнуулын Төв газар, Дэлхийн Статистикийн Мэдээллийн Товхимол. Монгол. Эх
сурвалж
16

Эх сурвалж:

http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/dzud-a-slow-natural-disaster-kills-livestock-and-livelihoods-in-mongolia

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 7 of 17

Эдийн Засгийн Үзүүлэлтүүд
17

2010 оны Дэлхийн Хүний Хөгжлийн Тайланд тусгасанаар Монгол улс нь олон улсын Хүний
18
Хөгжлийн Индексээр 169 орноос 100- д бичигдсэн байна . Дэлхийд Хүний Хөгжлийн Индексээрээ
доогуурт бичигдэх болсон гол шалтгаан нь нэг хүнд ноогдох Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн (ДНБ)19
ний хэмжээ бага байгаатай холбоотой юм .
2008 онд нэг хүнд ноогдох ДНБ 1,991 ам. Доллар байсан ба нэг хүнд ноогдох Үндэсний Нийт
Орлого (ҮНО) 3,619 ам.доллар байсан байна. Сүүлийн арваад жилд Монгол улсад нэг хүнд ноогдох
бодит орлого 2 дахин өссөн боловч дэлхийн хэмжээнд дундаж орлогын аравны нэгтэй тэнцэж
20
байна. Үндэсний ядуурлийн түвшингээс доогуур амьдарч буй иргэдийн хүн амд эзлэх хувь 2008
оны байдлаар 36% байсан байна. Зах зээлийн үйлчилгээнээс хол, дэд бүтэц муу хөгжсөн,
боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж болон мэдээлэл олж авах бололцоо хомс бөгөөд ажльн байр
дутмаг зэргээс үүдэн хөдөө орон нутгийн амжиргааны түвшинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа юм.
Хүснэгт 1-1- т 1992- 2009 оны хоорондох ДНБ- ний өөрчлөлт (тайланд дурьдсанаар) болон 2015
он хүртэлх төлөвийг харуулав.
Хүснэгт 1-1 Монгол улсын бодит ДНБ, Жил тутмын өөрчлөлтийн хувь

Дундаж
19922001

2002

1.2

4.7

Төлөвлөлт
2003
7.0

2004
10.6

2005
7.3

2006
8.6

2007

2008

2009
2010

2011

8.5

7.0

10.2

2015
12.8

8.9

-1.6

Эх сурвалж: ОУВС 201021
Монгол улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2000 оны эхэн үед маш сайн байсан бөгөөд 2008 он
хүртэл (Зураг 1.1) Монгол улсын бодит ДНБ дундажаар 7%- ийн өсөлттэй байсан байна. (2009 оны
22
огцом уналтыг эс тооцвол). 2010 онд Монголын ДНБ- ийг дараах салбарууд бүрдүүлсэн :


Хөдөө аж ахуй: 21.2%;



Аж үйлдвэр: 29.5%; ба



Үйлчилгээ: 49.3%.

17

Хүний Хөгжлийн Тайлан, 2010. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр.

18

168 НҮБ-ийн гишүүн орнууд болон Хонгконг, Хятадын Засаг захиргааны тусгай бүс.

19

Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн: Тухайн улсын үйлдвэрлэж буй дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг улсынхаа
иргэн тус бүрд хуваасан хэмжигдэхүүн.
20

Хүний Хөгжлийн Тайлан, 2010. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр.

21

Олон улсын Валютын Сан. Дэлхийн Эдийн Засгийн Хэтийн төлөв: Сэргээн босголт, Эрсдэл ба Тогтворжилт,
2010 оны 10 сар
22

2009 оны тооцоо. Тагнуулын Төв Газар, Дэлхийн Статистикийн Мэдээллэлийн Товхимол: Монгол. Эх үүсвэр:
www.cia.gov
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Зураг 1.1: Монгол улсын жилийн нэг хүнд ноогдох ДНБ

* I$ in PPP: олон улсын долларын илэрхийлэл23
Эх сурвалж24: ОУВС: Дэлхийн эдийн засгийн 2010 оны хэтийн төлөв, Дэлхийн банк: Дэлхийн
Хөгжлийн үзүүлэлтүүд болон дэлхийн хөгжлийн санхүүгийн үндсэн мэдээллийн сан. 2010 оны
төлөвлөлтөөр харуулав.
2008- 2009 онд болсон дэлхий эдийн засгийн хямралаар Монголын эдийн засагт мэдэгдэхүйц
нөлөө үзүүлсэн ба 2009 онд ДНБ сөрөг (-1.6%) үзүүлэлттэй байсан. Дэлхийн санхүүгийн хямралд
Монгол улс өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлтөөр дамжин өртсөн. Улс орнуудын эдийн
засгийн уналт нь үнийн уналт болон худалдааны гол харилцагчид, ялангуяа БНХАУ, эдийн засгийн
сулрал зэрэг хавсарсан шалтгаанаас үүдэлтэй. Зэсийн үнэ огцом унасан нь уг бүтээгдэхүүнээс хэт
хамааралтай Монгол улсад зэс үйлдвэрлэгч бусад орнуудаас илүү хүндээр туссан. Саяхнаас уг
бүтээгдэхүүний үнэ эргэн сэргэж эдийн засаг сэргэхэд түлхэц болж байна. Монгол улсын дунд
хугацааны хөгжлийн хэтийн төлөвөөр Оюу толгой болон Таван Толгой зэрэг томоохон уурхайн
хөрөнгө оруулалт болон тэдний макро эдийн засгийн бодлого зэргээр тодорхойлогдоно (Бүлэг С7:
25
Эдийн засгийн нөлөөлөл бүлгээс харна уу) .
Монгол улсын эрх баригчдын авч хэрэгжүүлсэн бодлогын түргэн шуурхай арга хэмжээний үр дүнд
олон улсын байгууллагууд болон донор орнуудын санхүүгийн туслалцаа 2 дахин өсөж, дэлхийн зах
зээл дээрхи зэсийн үнэ өсөх хандлагатай байгаа зэргээс улсын эдийн засгийн хэтийн төлөв
нааштайгаар эргэж байгааг харуулж байна. 2010 онд зэсийн үнэ өсөж, хөрөнгө оруулалт
26
нэмэгдсэнээр ДНБ 7.5% хүртэл өсжээ .
Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг төгрөг (МNТ гэж кодолдог) гэнэ. 1990 оны эхээр зах
зээлийн эдийн засагт шилжсэнээр Монгол улсын эдийн засгийн эмзэг асуудал инфляци болсон ба
1991- 1997 онуудад жилийн инфляцийн дундаж түвшин 117% болоод байв. Гэвч 1998 оноос 2009
он хүртэл инфляцийн жилийн дундаж түвшин харьцангуй доогуур буюу 8.9% байв (Зураг 1.2).

23

“Олон улсын доллар” АНУ-ийн америк доллартай адилхан худалдан авах чадвартай, таамагласан мөнгөний
нэгж. Энэ нь тухайн улсын мөнгөний нэгж улс дотроо ямар ханштай байгааг харуулдаг. Олон улсын долларт
шилжүүлэхдээ худалдааны чадварын харьцааг ашиглана. Үүнийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг удаан
хугацааны турш бусад улсуудын ДНБ-тэй харьцуулахад ашигладаг.
24

Оюу Толгойн Зэсийн уурхайн бүтээн байгуулалт: Монголын макро – эдийн засгийн үр дүнгийн үнэлгээ”-д
зааснаар. Эдийн Засгийн Сургууль/ BAEconomics, 2011 оны 2-р сар.
25

“The development of the Oyu Tolgoi copper mine: an assessment of the macroeconomic consequences for
Mongolia”, School of Economic Studies, National University of Mongolia/ BAEconomics, 2011.
26

Монгол: Банкны салбар/Зүүн хойт Азийн Эдийн Засгийн судалгааны Хэлэлцүүлгийн баримт бичиг No. 1004e.
Эрдэнийн Цолмон, Хяналтын хэлтэс, Монгол банк. 2010 оны 12 сар: Нигата, Япон.
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Үсрэнгүй хөгжлийн жилүүдэд инфляцийн түвшин өндөр байгаагүй хэдий ч эрх баригчид инфляцийг
27
10% дотор барих гэж хичээснээс эдийн засаг инфляцийн дарамтанд орж, эмзэг болсон .
Сүүлийн дэлхийн эдийн засгийн хямралын дараагаар Монгол улс эдийн засгаа тогтворжуулах
томоохон өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа бөгөөд ялангуяа ашигт малтмалын салбарт гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалт нэмэгдхийн хирээр эдийн засгийн тодорхой үр шимийг хүртэж эхэлснээр нэг хүнд
ноогдох ДНБ өсөх нь дамжиггүй.
Зураг 1.2 Монгол улсын жилийн Инфляциийн өөрчлөлт

Эх сурвалж: ОУВС: Дэлхийн эдийн засгийн 2010 оны хэтийн төлөв, Монгол Банк. 2011 оны
төлөвлөлтөөр харуулав .
Монгол улс ашигт малтмалаар маш баялаг бөгөөд уул уурхайн салбарт орж ирж буй олон төслүүд
28
29
(Цогт-Цэций суман дахь Ухаа Худаг болон Таван Толгой төслүүд) Монголын өмнөд хэсгийн бүс
нутгийн хөгжилд томоохон хувь нэмрээ оруулж байгаа юм. Уул уурхайн салбар болон хувиараа уул
уурхай эрхлэгчид (бичил уурхай) Монгол улсын эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа билээ
(дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг В9: Хөдөлмөр эрхлэлт болон Амьжиргаа-с харна уу).
2011 оны хөгжлийн гол хүчин зүйл буюу Ivanhoe Mines болон Rio Tinto- гоос Оюу Толгой төсөлд
оруулсан үндсэн хөрөнгийн төсөв болох 2.3 тэрбум ам.долларын (Монгол улсын 2010 оны ДНБ-ний
гуравны нэгээс их) хөрөнгө оруулалт болон уул уурхайн салбарт орж ирж буй хөрөнгө оруулалт
эрчимтэй өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд засгийн газрийн зарлагын бодит өсөлт, өргөн
хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнийн таатай байдал, БНХАУ- ын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн экспортын
өсөлт болон хувь хүний орлого нэмэгдэлт зэрэг нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын урсгалаас орж
ирж буй болон засгийн газраас олгох нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн өсөлт зэрэг юм.

1.2.5 Уул Уурхайн Хувь Нэмэр
Уул уурхайн салбар
Монгол улсын уул уурхайн үйлдвэрлэл эдийн засаг, ялангуяа аж үйлдвэрийн салбарын нийт
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг. Сүүлийн 6- 7 жилийн хугацаанд уул
уурхайн салбар нь эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүч болоод байна. Уг салбарын нийт

27

“ Оюу Толгойн Зэсийн уурхайн бүтээн байгуулалт: Монголын макро – эдийн засгийн үр дүнгийн үнэлгээ”,
МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль/ BAEconomics, 2011 он.
28

Ухаа Худаг Нүүрсний уурхайг Энерги Ресурс ХХК эзэмшдэг ба Лейтон ХХК уурхайн олборлолтын үйл
ажиллагааг хариуцдаг. Уурхай нь 2009 оны 3-р сард үйл ажиллагаагаа эхэлсэн ба 2014 оны 12 сард дуусна.
Гэрээний нийт үнэ нь US$1.04 тэрбум ( 31/12/2010-ны байдлаар). Ил уурхай нь Өмнийн Говийн Таван Толгойн
ойролцоо байрладаг. Эх сурвалж: http://www.leighton.com.au/about_us/projects/ukhaakhudag_coal_mine.html
29

Таван Толгойн Монгол улсын нүүрсний томоохон ордын нэг, ба Дэлхийн 10 том ордуудыг нэг юм. Нүүрсний
уурхайн нөөц нь 2 тэрбум коксжсон нүүрс ба тэрээр Цогтцэций суманд байрладаг. Эх үүсвэр URL:
http://tavantolgoi.mn/
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ДНБ- нд эзлэх хэмжээ 2002 онд 10% байсан бол 2007 онд 33% болж 5 жилд 3 дахин өссөн юм.
2008 оны өмнөхөн дэлхийн ашигт малтмал, металын үнэ түүхэндээ хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн юм.
Бусад байгалийн баялагаас хамааралтай эдийн засагтай улсын адил Монгол улс богино хугацаанд
төсөвт орлого төвлөрүүлэх зорилгоор татвар, уул уурхайн зохицуулалт зэрэгтээ өөрчлөлт оруулсан
юм.
Монгол улсад уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд улсын болон орон нутгийн төсөвт 20
гаруй төрлийн татвар, шимтгэл болон төлбөр төлж эдийн засагт тодорхой хувь нэмрээ оруулсаар
ирсэн. Хайгуул болон олборлолтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр хэлбэрээр 3.1 тэрбум төгрөгийг
2002 онд улсын төсөвт төвлөрүүлж байсан бол 2005 онд энэ хэмжээ 19.2 тэрбум төгрөг болтлоо
өссөн. Олборлолт болон хайгуулын компаниуд орлогын албан татвар (62 тэрбум), газрын хэвлий
ашигласны төлбөр (24 тэрбум), газар, ус ашигласны (7.2тэрбум) болон бусад хэлбэрээр нийтдээ
улсын төсвийн 30% болох 270 тэрбум төгрөгийг төлжээ. 2007 оны байдлаар уул уурхай эрдэс
30
баялагын салбар улсын төсвийн 40%- ийг дангаараа бүрдүүлсэн байна . 2008 оны 10 сард уул
уурхай эрдэс баялагын салбар нь Монгол улсын нийт экспортын орлогын 3/4- ыг бүрдүүлж байв.
2004- 2008 оны хооронд уул уурхайн салбар түүнтэй холбоотой өргөн хэрэглээний бараа
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт болон БНХАУ- ын импортын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэн зэрэг нь Монгол
улсын эдийн засгийн өсөлтийг тодорхойлох хүчин зүйлс болсон юм. 2008 оны татварын орлогын
43% болоод 2009 оны экспортын 85% уг салбарт ноогдож байв.
1994 оноос хойш жилд дунджаар 130 мян.т (Хүснэгт 1-1) үйлдвэрлэж байгаа зэс нь Монголын
эдийн засгийн гол байгалийн нөөцийн нэг хэвээр байна. 1970-аад оны дундаас Монгол- Зөвлөлтийн
хамтарсан зэсийн баяжмал үйлдвэрлэх Эрдэнэт үйлдвэр аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний бараг
1/4- ийг дангаараа бүрдүүлэгч эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч байсаар байна. Оюу Толгой төсөл
бүтээгдэхүүн гаргаж эхэлмэгц улсын хамгийн том зэсийн үйлдвэрлэгч болох болно.
Хүснэгт 1.2: Зэс олборлох үйлдвэрийн үзүүлэлт, 2005-2009

2005

2006

2007

2008

2009

Зэсийн үйлдвэрлэл, мян.т

127

130

130

130

127

Зэсийн экспорт 2005 Тэрбум ам.доллар

326

615

764

байхгүй

Байхгүй

Эрдсийн бүтээгдэхүүний экспортонд эзлэх хувь, %

74

75

79

84

Байхгүй

Эх сурвалж: Оюу Толгойн Зэсийн уурхайн бүтээн байгуулалт: Монголын макро – эдийн засгийн үр дүнгийн
үнэлгээ”, МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль/ BAEconomics, 2011 он.

Сүүлийн 18 жилд Монгол улсын Алтны уул уурхайн салбар маш эрчимтэйгээр хөгжиж,бүтээгдэхүүн
31
үйлдвэрлэл 30 дахин өссөн. Үүнд 1990- ээд оны дунд үеээс хэрэгжүүлж эхэлсэн Алт Хөтөлбөр
жинтэй хувь нэмэр оруулсан ба 2004 онд уг салбарт томоохон үсрэлт хийсэн юм. 2004 оны 3 сард
Centerra Gold компаний Boroo Gold ХХК ашиглалтанд орсоноор 7.5 тонн алт үйлдвэрлэсэн нь
үндэсний хэмжээнд боловсруулсан бараг бүх алттай тэнцүү байв. УИХ- аас ашигт малтмалын
тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж Алт, Зэсийн гэнэтийн ашгийн татварын тухай хуулийг баталсаны
32
дараагаар 2006 оноос хойш алтны үйлдвэрлэл буурсан юм .
Нүүрс нь Монгол улсын эрчим хүчний гол эх үүсвэр болдог юм. Улсын хэмжээнд 300 гаруй
нүүрсний орд газар байдгийн 200 гаруйг ил уурхай хэлбэрээр ашиглаж 2006 онд 7.8 сая тон нүүрс
олборложээ. Сүүлийн жилүүдэд нүүрсний олборлолт тогтвортойгоор өсөж байгаа бөгөөд БНХАУ-

30

Эх үүсвэр: Монголын Үндэсний Уул Уурхайн Ассоциаци. :
http://www.miningmongolia.mn/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38 .
31

Монгол улсын анхны Ерөнхийлөгчийн санаачилсан 1992 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн “Алт Хөтөлбөр”- ийн явцад
улсын төсвийн орлого жилээс жилд нэмэгдэн 2006 онд 55.1 тэрбум төгрөг болсон. Энэхүү Хөтөлбөрийн үр
дүнд тухайн салбарт ажилладаг хүний тоо 2008 он гэхэд 5,600-д хүрсэн. Эх үүсвэр URL: Монгол дахь бизнес
http://www.business-mongolia.com/mongolia/2008/03/03/will-renew-%e2%80%9cgold%e2%80%9d-programme/
32

Эх үүсвэр: Монголын Үндэсний Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци:
http://www.miningmongolia.mn/en/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38
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ын эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ өссөнөөр нүүрсний үнэ 2 дахин нэмэгдсэн ба цаашдаа ч өсөх
хандлагатай байгаа юм. Таван Толгойн нүүрсний уурхай үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэнээр нүүрс
гол ашигт малтмал болох магадлалтай байгаа.
Хайлуур жоншны гол үйлдвэрлэгч нь Монгол - Оросын хамтарсан “Монголросцветмет“-ийн
уурхайнууд юм. Бүтээгдэхүүнээ Орос болон Украинруу гаргадаг. Металлургын жоншны
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж байгаа жижиг хэмжээний жонш олборлогчид нь Хятад, Өмнөд Солонгос
болон бусад улс орнуудруу бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. 2007 онд Монгол улс 360 мянган тон жонш
33
экспортолжээ .
Оюу Толгой Төсөл
Оюу Толгой нь дэлхий дээрхи хамгийн том алт, зэсийн орд газруудын нэг юм. Оюу Толгойн Хөрөнгө
оруулалтын гэрээний нөхцлийг Монгол улсын засгийн газраас зөвшөөрч уг Гэрээний саналыг
Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлэхээр 2009 оны 2 сарын 19- нд өргөн барьсан. 2009 оны 10 сарын 6нд Монгол Улсын Засгийн Газар болон Ivanhoe Mines Limited мөн Rio Tinto International Holdings
Limited компаниудын удирдлаган доор үйл ажиллагаагаа явуулдаг болон Оюу Толгойн ашиглалтын
тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Айвенхоу Майнз Монголия Инк (одоогийн Оюу Толгой) зэрэг
байгууллагууд Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээнд гарын үсэг зурсан юм. Оюу Толгойн алт, зэс олборлох
уурхайн цогцолборын барилга болон үйлвэрлэлийн үйл ажиллагааг уг гэрээнд тусгасан. Уурхайн
үйл ажиллагааны явцад зарцуулагдах нийт хөрөнгийн хэмжээг 18,6 тэрбум ам.доллараас илүү гэж
34
тооцож байгаа юм . Оюу Толгойн нөөцийн хэмжээг (батлагдсан+магадлалтай) 0.93% ба 0.37 г/т
35
36
тус тус агуулгатай алт зэсийн 1,393 сая тонн хүдэр бий гэж тооцоолсон . Нийт 59 жилийн уурхайн
ашиглалтын явцад 24 сая тон зэс, 874 тонн алт болон 5,589 тонн мөнгө олборлохоор тооцоолсон
юм. (Зураг 1.3 ба Зураг 1.4). Нэг жилд бүтэн хүчин чадлаараа ажиллахад завсрын бүтээгдхүүнээс
гадна 450,000 тонн зэс үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн.

33

Ibid.

34

“Оюу Толгойн Зэсийн уурхайн бүтээн байгуулалт: Монголын макро – эдийн засгийн үр дүнгийн үнэлгээ”,
МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль/ BAEconomics, 2011 он.
35

АМЕК Минпрок Лимитед. Оюу Толгой Төсөл. Айванхзу Майнз Лимитед Техникийн тайлан, Пёрт: 2010

36

Энэхүү графикийг макроэкономикийн судалгаанаас авсан бөгөөд одоогийн байдлаар төлөвлөөд буй
төслийн ажиллах 27 жилээс урт хугацааны төслийн эдийн засгийн төлөвийг авч ашигласан юм
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Зураг 1.3 Оюу Толгой Зэсийн Баяжмал үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, 2013-72

Зураг 1.4 Оюу Толгойн алтны үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, 2013-72

Эх сурвалж: Оюу Толгойн тооцоо.
Эдийн Засгийн Хэтийн Төлөв
Монгол улс 2008 оны эцэс 2009 оны эхэн үеийн санхүүгийн хямралаас амжилттайгаар гарч чадсан
юм. Түүнчлэн эдийн засгийг өргөн хүрээнд сэргээж эхэлсэн билээ. БНХАУ- ын зэс болон нүүрсний
хэрэгцээ их байгаа нь энэхүү сэргэлтэд улам бүр түлхэц болсон бөгөөд мөн гадаад худалдааны
37
тэнцлийг сайжруулахад ихээхэн тусалсан юм. Харин 2009- 2010 оны өвөл нүүрлэсэн зудын
гамшигаас үүдэн хөдөө аж ахуйн салбрыг үүнд оруулаагүй юм.
2010 оны 8- р сард инфляцийн өсөлт 11,1% хүртэл өссөнийг өргөн хэрэглээний барааны үнэ
харуулж байна. ОХУ- аас экспортод тависан хориг болон байгаль цаг уурын гамшигаас шалтгаалан
Монгол улсын импортын ихэнх хувийг эзэлдэг үр тарианы үнэ дахин өсөх шалтгаан болсон юм.
Хоёрдугаарт, улсын байгууллагад ажиллагсдын цалин болон тэтгэврийг 2010 оны 10- р сар гэхэд
30%- иар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд энэ нь хэрэглээний инфляцын дарамтыг улам
даамжруулсан болгосон юм.
Уул уурхайн орлого төсвийн тэнцлийг ихээхэн сайжруулсан юм. Монгол улсын төсөв сайжирч: 2009
оны 8- р сард ДНБ 10,6% байснаас жилийн эцсийн тэнцэлд ердөө 0,4%- иар буурчээ. Энэ нөхөн

37

Монгол улсын Эдийн засгийн Улирлын шинэчилсэн тайлан – 2010 оны 10 сар. Дэлхийн Банк.
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сэргэлт ихэнхдээ түүхий эдийн зах зээлийн үнийн өсөлтийг дэмжих байдлаар илэрхийлэгдэж
байна. Орлогын өсөлтийн дийлэнх хэсэг нь Гэнэтийн Ашгийн татвар болон дотоодын нэгдсэн, шууд
бус татварын орлогод ногдож байна.
Гэсэн хэдий ч жилийн эцсийн төсвийн тэнцэл сайжрахын хирээр зардал өсөх дарамт мөн төдий
хэмжээгээр нэмэгддэг. Уул уурхайгаас олж буй орлогыг ард түмэнд дахин хуваарилах ажил нэгэнт
эхэлсэн ба: 2010 оны 2- р сараас хүн бүрт 70 000 төгрөг олгох болсон юм. Үүний дараа 2010 оны 8р сараас 2010 оны 10- р сар хүртэл хүн бүрт 10 000 төг олгосон байна. 2010 оны 7- р сард Засгийн
газраас санал болгож УИХ- аар батлагдсан 2010 оны төсвийн анхны тодотголыг хийж засгийн
газрын төсвийн зардлыг нэмэгдүүлсэн байна. Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай
хуулийг шинээр баталсанаар уг хуулийн дагуу 2011 оны орлогыг зэс болон нүүрсний үнийн урт
хугацааны төлөв байдал дээр үндэслэн гаргах шаардлагатай бөгөөд тогтовортой байдлын санд
хадгаламж хуримтлуулж эхлэдэг билээ.
Монгол улсын өмнөд хэсэг, түүний дотор уул уурхайн үйл ажиллагаа төвлөрсөн аймгуудад эдийн
засгийн хөгжил дараах хүчин зүйлсээс хамааран эрчимтэй өрнөхөд бэлэн болсон билээ:


Таван Толгой, Оюу Толгой болон Цагаан Суврага зэрэг орд газарт байгуулах шинэ уурхайн
төлөвлөлт;



Нарийн Сухайт, Оюу Толгой болон бусад хэсгүүдэд явагдаж буй уул уурхайн үйлдвэрлэлийг
өргөжүүлэх;



Цахилгаан станц болон зам тээврийн (авто зам, төмөр замын болон агаарын тээвэр) хөгжил; ба



Дорноговь аймгийн Замын-Үүд хот, мөн Өмнөговь аймгийн Гашуун Сухайт болон Шивээ Хүрэн,
Дорноговь аймгийн Ханги хилийн шалган нэвтрүүлэх боомтуудаар БНХАУ- тай хамтран
худалдааны зурвасыг бэхжүүлэх зэрэг хүчин зүйлс юм,

1.3

НИЙГМИЙН УДИРДЛАГА, ЗАСАГ ЗАХИРГАА БОЛОН ИРГЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД

Үндэсний засаг захиргааны хуваарилалт
Монгол улсын засаг захиргааны хуваарилалт нь нүүдлийн соёл иргэншил, газар нутгийн хэмжээ
болон хүн амын нягтшил багатай зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан нарийн цогц бүтэцтэй юм. Засаг
захиргааны хуваарилалтын хамгийн өндөр түвшин нь Яамд болон Төрийн Агентлагууд байдаг.
Засаг захиргааны 2- р түвшин нь аймгийн засаг дарга байх ба цаашид сум, баг, хороодын засаг
дарга нар гэж хуваагдана.
Монгол улс 21 аймагт хуваагддаг. Аймаг тус бүр сумдад хуваагдана. Оюу Толгой төсөл Өмнөговь
аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт багтдаг. Ханбогд сумын төв нь аймгийн төв Даланзадгад
хотоос ойролцоогоор 220 км, Оюу Толгой төслөөс зүүн хойшоо 42 км шороон замаар холбогдоно.
38
Ханбогд сумын нийт хүн амын тоо 2010 оны байдлаар 3500 гаруй хүнтэй байсан (Бүлэг В8: Хүн
ам болон хүн ам зүй бүлгийг харна уу). Ханбогд сумын төв нь Оюу Толгой төсөлд хамгийн ойр
байрлах суурин газар юм.
Зураг 1.5- д Монгол улсын засаг захиргааны нэгжүүдийг харуулсан бол Зураг 1.6- д сумдын засаг
захиргааны хуваарийг харуулав. Багийн хил хязгаарыг В10 буюу Газар ашиглалт бүлэгт харуулсан
болно. Эх үүсвэр: Үндэсний онлайн төсөл.

38

Ханбогд сумын хүн амын мэдээллийн санд 2010 оны байдлаар 1,455 сумын төвийн оршин суугч, нийт
сумын хэмжээнд 3,522 хүн оршин суудаг хэмээн бүртгэгдсэн байна. 2010 оны хүн амын тооллогоор
батлагдсан (Үндэсний Статистикийн Газар).
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Зураг 1.5 Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны хуваарь (Аймаг)

Зураг 1.6: Өмнөговь аймаг болон түүний сумдын хил хязгаар
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Засаг захиргаа болон иргэний нийгмийн харилцаа холбоо
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж нь төрийн оролцоотойгоор өөрөө удирдах эрх
бүхий засаглалтай байна. Засаглалын түвшиний хамгийн дээд байгууллага бол Улсын Их Хурал
бөгөөд түүний дараагаар Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал байх ба 4 жилд нэг удаа
сонгогддог (Аймгийн хурал буюу орон нутгийн өөрөө захирах засаг захиргааны байгууллага) байх
ба сумын түвшинд Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал байна. Багийн түвшин нь орон нутгийн
засаг захиргааны хамгийн бага нэгж юм. Засаг захиргааны хамгийн бага нэгж Баг бөгөөд багийн
түвшний өөрөө засах эрхтэй засаглалын байгууллага нь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Ерөнхий Хурал
байна.
Төрийн эрхийг аймаг, сум болон багуудийн нутаг дэвсгэрт тэдгээрийн засаг дарга нар эзэмшинэ.
Засаг захиргааны нэгжийн хурлаас тухайн нэгж тус бүрт Засаг даргад нэр дэвшигчийг сонгоно.
Аймаг болон нийслэлийн засаг дарга нарыг Ерөнхий Сайд томилох бөгөөд сум, дүүргийн засаг
дарга нарыг аймаг, нийслэлийн засаг дарга нар томилж, мөн багийн засаг дарга нарыг сумдын
39
засаг дарга нар 4 жилийн хугацаагаар томилно .
Орон нутгийн түвшинд албан ёсны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд Багийн засаг даргаар
тэргүүлүүлсэн орон нутгийн гишүүдийн уулзалт болох багуудын хурал дээр хэлэлцэж тохиролцох
явдал юм. Багийн хурлыг улиралд нэг удаа явуулах шаардлагатай. Хэлэлцэх үндсэн асуудлуудад
бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, усны худаг гаргах болон засах мөн ажлын байр бий болгох, өрхийн
амжиргааг сайжруулах зэрэг асуудлууд багтна. Багийн хурал явуулахад гарах хүндрэлүүд нь
тэдний хязгаарлагдмал төсөвтэй холбоотой байдаг бөгөөд мөн түүнчлэн багийн төвөөс хол
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алслагдмал бүсэд амьдардаг малчдын хувьд хуралд оролцож чадахгүй асуудал мөн гардаг .
Албан бус шийдвэр гаргах асуудлууд болох гэр бүл, өрхийн санхүүжилт, худаг усны ашиглалт,
бэлчээрийн газар нутаг болон малын отор, нүүдэл зэрэг асуудлууд голдуу гэр бүл, төрөл
төрөгсдөөрөө хэлэлцэн тохиролцох замаар шийдэгддэг.
Иргэний Нийгмийн Байгууллагууд
Өмнөговь аймгийн хүрээнд бизнесийн байгууллагуудаас гадна олон тооны нийгэм, эдийн засаг улс
төр болон соёлын байгууллагууд байдаг. Эдгээр байгууллагууд нь эмэгтэйчүүд, залуучууд, өндөр
настан, оюутнууд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, үйлдвэрчний эвлэл болон байгаль
орчны хамгаалалт зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ихэвчлэн оролцдог. Үүнд Монголын
Залуучуудын холбоо, Эмэгтэйчүүдийн холбоо, Хүүхдийн Байгууллага, Улаан Загалмай Нийгэмлэг
зэрэг байгууллагууд багтдаг. Эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд маш идэвхитэй ажилладаг бөгөөд
Төслийн нутаг дэвсгэрт байх бүх сумдад салбартай юм (Төслийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа
явуулж буй байгууллагуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг А6: Олон нийттэй хийх
хэлэлцүүлэгт тусгасан бөгөөд; орон нутгийн байгууллагуудын талаарх нэмэлт мэдээлэлийг
Суурь судалгааны холбогдох бүлгүүдэд оруулсан).
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Helpline Law-д дурдаснаар: Монгол улсын Үндсэн Хууль, Монгол улсын Засаг Захиргаа болон
Нутаг дэвсгэрийн нэгж болон тэдгээрийг удирдах байгууллагууд (57-60-р зүйл).
www.helplinelaw.com/law/mongolia/constitution/constitution04.php
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ОНХТХХ- ээс зөвлөгөө авч баталгаажуулах боломжтой.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина
уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ,
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг
хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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