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ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ХУРАЛ
Discussions and conferences

The Mongolian Mining Journal, “Хөгжлийн төлөө
сэтгүүл зүй” ТББ-ын үйл ажиллагаа өргөжихийн
хэрээр төрөл бүрийн хэлэлцүүлэг, онолпрактикийн хурал бие даан зохион байгуулдаг
болов.

Major events organized by
Journalism for Development NGO
and activities of note
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Зургийг Б.Цолмонбаяр

2010.05.12
Sunjin Grand Hotel

“Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран тоон системд шилжих явцын
бэлтгэл болгож “ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН ТУРШЛАГА-ХӨГЖЛИЙН ХАНДЛАГА”
хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

May 12, 2010
A discussion on Trends in Development of Digital Television
was held in cooperation with the Communications Regulatory Commission as
Mongolia was preparing to enter the digital age.

ТЕЛЕВИЗ,
РАДИОГИЙН
ТООН СИСТЕМД
ШИЛЖИХ
АНХНЫ
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Телевизийн тоон системийн шилжилтийн талаарх бодлого, үйл явц.

			

Өнөөдөр дэлхий нийтээрээ радио
телевизийн тоон системд шилжиж
байгаа.
Олон
улсын
цахилгаан
холбооны байгууллагаас 2015 он гэхэд
дэлхийн бүх улсууд аналоги системээс
тоон /дижитал/ системд шилжихийг
уриалаад
байгаа
юм.
Аналоги
системээс тоон системд шилжсэнээр
дуу, дүрсний өндөр нягтаршилтай
телевизийг хүлээн авч үзэхээс гадна
ганц телевиз биш олон талын бүхий
л мэдээллийг хүлээн авах боломжтой
болно.
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Хамгийн сүүлийн мэдээгээр 14 улс
тоон системд бүрэн шилжээд байгаа
бол 42 улс шилжилт хийж байгаа аж.
Манай улсын хувьд аналоги системээс
тоон системд шилжих бэлтгэл ажлыг
эхэлж байгаа бөгөөд Засгийн газар
хөтөлбөр боловсруулжээ.

Монголын үзэгчид дэлхийн түвшний мэдээлэл
хүлээн авахыг хүсч байгааг телевизийнхэн
мэдэрч, шинэчлэгдэж чадсан нь олзуурхам.
Технологийн тоон системийн бэлтгэлийг эртлэн
базаахаар хөдөлсөн Зохицуулах хорооныхон,
дарга Б.Болдбаатар санаачлагатай ажиллажээ.
Технологийн
ухаалаг
шийдлийг
үндэсний
Univision компани Монголын хэрэглэгчдэдээ
хүргэж, түүний араас бусад компани мөр даран
гурвалсан үйлчилгээг санал болгосон юм. HD
формат монгол үзэгчдэд танил боллоо.
Харилцаа, холбооны
зохицуулах хорооны дарга
Б.Болдбаатар

Технологийн хувьсгал хийгдэж байгаа энэ
үед зөвхөн төр засгийн хэмжээнд бус телевиз
радиогийн ажилтнуудаас эхлээд нийт иргэд
бүгдээрээ тоон системийн талаар тодорхой
мэдээлэлтэй байх шаардлагатай юм.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, “Хөгжлийн
төлөө сэтгүүл зүй” төрийн бус байгууллага болон
БНСУ-ын “ДиЭн Би” байгууллагаас хамтран
“Телевизийн тоон системийн туршлага, цаашдын
хандлага” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж,
телевизийн удирдлага, инженер техникийн
ажилтнуудад тоон системд шилжих гэж байгаа
талаар танилцуулж, санаа бодлыг нь сонссон
юм. Энэхүү хэлэлцүүлэгт тоон системд шилжиж
байгаа БНСУ-ын телевизүүдийн төлөөлөгчид
ирж, өөрсдийнхөө хийж байгаа ажил, туршлагаас
Монголын телевизийнхэнтэй хуваалцав.

Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж
байгаа 100 орчим телевиз, 20 гаруй FM,
радиогийн удирдлага, инженер техникийн 160
гаруй ажилтан уг хэлэлцүүлэгт оролцож, телевиз,
радиогийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлага,
шинэ техник технологийн талаар гадны орнуудын
мэргэжилтнүүдийн илтгэлийг сонсож, сонирхсон
асуултдаа хариулт авсан юм. n
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2010.05.14
MAX Tower

The Mongolian mining journal, Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй ТББ
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай хамтран
“БИЗНЕСИЙН ОРЧНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН ЖИЛ ДЭХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан юм.

May 14, 2010
A discussion on Changing the Legal Milieu in the Year of Reforming the Business
Environment was held in cooperation with the Justice and Internal Affairs Ministry,
and The Mongolian Mining Journal.

“81 ХУУЛИЙН
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ”
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Монгол Улсын Засгийн газраас
зарласан
“Бизнесийн
орчны
шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд
нийт 131 зорилт, арга хэмжээг
тусгасан. Үүнээс 105 нь бизнесийн
орчны макро түвшний тогтвортой
байдлыг хангах, 26 нь дэд бүтцийг
хөгжүүлэхэд чиглэж байгаа юм.
Эдгээрийг хэрэгжүүлэхээр төрийн
22 яам, агентлаг, төрийн бус зургаан
байгууллага, мэргэжлийн холбоод
ажиллаж байна.
Мөн саяхны
Засгийн газрын хуралдаанаар
зарим сайд, аймгийн Засаг дарга,
Засгийн
газрын
агентлагийн
дарга нарын гаргасан холбогдох
хууль тогтоомжтой зөрчилдөж
байгаа
шийдвэрийг Хууль зүй,
дотоод хэргийн сайдын дүгнэлтийг
үндэслэн хүчингүй болгох талаар
хэлэлцсэн билээ.
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑ ÝÐÕ Ç¯ÉÍ ÒÎÃÒÎËÖÎÎÍÛ ÑÓÓÐÈÀ
ÇªÂ ÒÀÂÜÑÀÍ

Ã.Áàÿñãàëàí

Ë.Çàÿà

Уулзалтад
Хууль
зүй,
дотоод
хэргийн
яамны
Төрийн
нарийн
бичгийн дарга Г.Баясгалан, Үндэсний
хөгжил, шинэтгэлийн хорооны хуулийн
мэргэжилтэн Б.Болдбаатар, Монголын
ажил олгогч эздийн холбооны Бодлого,
ерөнхий зохицуулалтын газрын дарга
Ж.Мөнх-Эрдэнэ,
Германы
техник
хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн
Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх
зүйн орчныг баталгаажуулах төслийн
удирдагч
Л.Заяа,
Эдийн
засгийн
тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчныг
баталгаажуулах
төслийн
ажилтан
Б.Энх-Амгалан, Иргэн, эдийн засгийн
хууль тогтоомжийн давхардал, зөрчил,
хийдлийг илрүүлэх, тэдгээрийн уялдаа
холбоог сайжруулах Ажлын хэсгийн
ахлагч Г.Оргилмаа нар оролцов.

Г.Оргилмаа

Á.Ýíõ-Àìãàëàí

Æ.Ìºíõ-Ýðäýíý

Г.Баясгалан:
2007 оны сүүлээр Эрх зүйн шинэтгэлийн
хөтөлбөр гэж бодлогын том баримт бичиг
гарсан юм. Хөдөлмөрийн баатар хуульч
Б.Чимидээр
ахлуулсан Ажлын хэсгийг
ХЗДХЯ-наас томилон бид тэр баримт бичигт
хяналт шинжилгээ хийсэн. Монгол Улсын
хуулиуд ямар байна, зохих ёсны хуулиуд
нь гарсан байна уу, хэрэгжилт нь хэр байна
гэдгийг харуулсан их том судалгаа болсон.
Эндээс Монгол Улсад нийгмийн харилцааг
зохицуулах ёстой хуулиуд нь гарчээ гэсэн
дүгнэлтэд хүрсэн. Гэхдээ хуулийн хэрэгжилт
тааруухан байсан. Хуулиудын заалтууд
хоорондоо давхардсан, зөрчилдсөн, хийдэл
ихтэй байсан тул шинээр олон хууль
гаргахаасаа
илүү одоо хүчин төгөлдөр
үйлчилж байгаа хуулиудаа цэгцлэх ёстой
гэсэн дүгнэлт гарсан. n
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2010.06.04
MAX Tower

The Mongolian mining journal, Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй ТББ
“ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭР” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

June 4, 2010
A discussion on The Pros and Cons of the proposed Copper Smelting Plant
was held in cooperation with The Mongolian Mining Journal.

ЗЭС
ХАЙЛУУЛАХ
ҮЙЛДВЭРИЙГ
ХААНА
БАЙГУУЛАХ НЬ
ҮР АШИГТАЙ
ВЭ?
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Монгол улс цаашдаа ашигт малтмалын түүхий эдээ гадагш гаргадаг улс хэвээр
байх уу, эсвэл дотооддоо нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг
улс болох уу. Цаг үеийн энэ торгон зааг дээр Зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулах
тухай тогтоолын төслийг УИХ 2010 оны тавдугаар сард баталсан. Тогтоолын төслийн
дагуу УИХ Зэс хайлуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг 2011 оноос эхлүүлэх үүрэг
даалгаврыг Засгийн газарт өгсөн ч уул уурхайн салбарынхны анхаарлыг хамгийн
ихээр татсан зүйл нь Зэс хайлуулах үйлдвэрийг хаана барих, ТЭЗҮ-ийг нь хэрхэн
боловсруулах тухай асуудал байв.
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Уул
уурхайн
томоохон
төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн өмнө
судалгаа, шинжилгээний ажлыг
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, ул
суурьтай хийх шаардлага тулгараад
байгаа энэ үед “The Mongolian mining journal” яг энэ халуун сэдвийн
хүрээнд “Уул уурхайн томоохон
төслүүдийн ТЭЗҮ-г боловсруулах
тухай” /Зэс хайлуулах үйлдвэрийг
хаана байгуулах нь үр ашигтай
вэ?/ редакцийн уулзалтыг зохион
байгууллаа.

Редакцийн уулзалтыг сэтгүүлч,
редактор Г.Идэрхангай хөтлөн
явуулсан юм.
Хэлэлцүүлэгт
Монголын үндэсний уул уурхайн
ассоциацийн Гүйцэтгэх захирал
Н.Алгаа, ШУТИС-ийн Уул уурхайн
инженерийн сургуулийн Уурхайн
технологийн багийн профессор,
шинжлэх
ухааны
доктор
Я.Гомбосүрэн болон Уул уурхайн
хүрээлэн,
Ашигт
малтмалын
газрын төлөөллүүд оролцсон юм.
Зэс хайлуулах үйлдвэрийн
ТЭЗҮ-ийг
боловсруулахдаа
хамгийн
түрүүнд
үйлдвэрийн
байршлыг тодорхойлох ёстой
гэдэг дээр эрдэмтэн, судлаачид
санал нэгдэж байсан билээ. n
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2013.01.18
Blue sky tower

The Mongolian Mining Journal, “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газартай хамтран
“АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ШИНЭ ХУУЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ”-ийг
зохион байгууллаа.

January 18, 2013
A discussion on The New Mineral Law was held in cooperation with The
President’s Office and The Mongolian Mining Journal.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ
ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
2013 оны нэгдүгээр сарын 18-ны
өглөө эртлэн Blue sky tower-ийн гурван
давхрыг сэрээсэн хөл хөдөлгөөн Ашигт
малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын хэлэлцүүлэг өрнөх гэж
буйтай холбоотой байлаа. 9.30 цагт эхлэх
товтой ч хурлын танхим хагас цагийн
өмнө хэдийнэ дүүрчээ. Үүнээс харахул
ажил хэрэгч эрхмүүд хэлэлцүүлэгт
ихээхэн анхаарал тавьсан нь илт.
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын
дарга П.Цагаан:
“Ашигт малтмалын тухай хуулийг
вэб хуудсанд байрлуулж, олон
нийтийн санал бодлыг сонсож, ул
суурьтай хэлэлцүүлэг хийж байгаа
нь хууль тогтоомжийг боловс
руулах ардчилсан үйл явц” хэмээн
тодотгоод “Хэлэлцүүлэг хийж буйн
гол шалтгаан нь улс төр ч юм уу, ямар
нэгэн тодорхой эрх ашгийг хөндөх
гэсэндээ биш. Хуулийн төслийг
хийхэд гар бие оролцож, олон сараар
өдөр шөнөгүй ажилласан зургаан
хүн яагаад энэ хуулийн төслийг
бичих болсон цаад философи, учир
шалтгааныг толилуулахын тулд хийж
байгаа юм” хэмээн хэлэлцүүлгийн
зорилгыг тодорхойлов.
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Хууль боловсруулах ажлын хэсгийн зургаан гишүүн тус бүр
өөр сэдвээр илтгэл бэлджээ.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн
шинэчилсэн
найруулга
олон
нийтэд ил болсноос хойш түүнийг
тойрсон
маргаан,
мэтгэлцээн
нийгэмд ид өрнөж байна. Харин
хууль боловсруулсан Ажлын хэсэг
бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ суугаад
хуулийн төслийг задлан тайлбар
өгч хараахан амжаагүй байсан юм.
Тиймээс ч хууль санаачлагчдаас
цөөнгүй удаа зохион байгуулахаар
амласан хэлэлцүүлгийн эхнийх
нь оролцогч олонтой байх нь зүйн
хэрэг. Тэр хэрээр хуулийн төслийг
олон өнцгөөс харах төлөөллүүд
хүрэлцэн ирсэн нь ч сайн хэрэг юм.
Тайзнаа
Монгол
улсын
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын
дарга
П.Цагаан,
Ерөнхийлөг
чийн Хуулийн бодлогын зөвлөх
Ч.Өнөрбаяр нар суудлаа эзэлж,
индэрийн урдхан Ашигт малтмалын
тухай
хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын төслийг боловсруулсан
хуульч, мэргэжилтнүүд суужээ.

Яам, агентлагийнхан, уул уурхайн
компанийн захирлууд, гадаадын хөрөнгө
оруулагчид, хуульчид, дээл өмссөн хөдөөх
малчин эр, бичил уурхайчдаа төлөөлж
орон нутгаас ирлээ хэмээн танилцуулсан
хэлэмгий байрын эмэгтэйчүүд гээд 300
дөхсөн танхимын төлөөлөл олон талтай.
Бас сонирхолтой. “Болд төмөр ерөө гол”-ын
Б.Дэлгэрсайхан зэрэг элдэв арга хэмжээн
дээр тэр бүр харагдаад байдаггүй содон
хүмүүс ч онцгой харагдана. Түүнчлэн,
доктор Д.Дондов, Н.Дашзэвгэ, С.Авирмэд,
Х.Владимир нарын эрдэмтэн судлаачид,
Чингис хааны удам залгах хунтайж гэж
өөрийгөө зарладаг П.Давааням, “иргэний
нийгмийн” тодотголтой Ж.Занаа хатагтай
нарын сонирхолтой эрхмүүд ч хэлэлцүүлэгт
оролцогчдыг бүрдүүлжээ.
Монгол улсын хоёр ч Ерөнхий сайд
хэлэлцүүлгийг зорин ирэв. Ерөнхий сайд
асан Д.Содном эхнээс нь анхааралтай гэгч
нь сууж саатсан бол Ерөнхий сайд асан
Д.Бямбасүрэн үдийн алдад ирж, эрдэс
баялгийн салбарын хууль эрхзүйн орчны
талаарх нухацтай үгээ хүргэсэн. Нэг ёсондоо
уул уурхайн салбарынхны хувьд ховор
цугларалт боллоо. n
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2013.06.20
Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл” танхим

The Mongolian Mining Journal, “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ
“COAL TO LIQUID (CTL) БУЮУ НҮҮРС БОЛОВСРУУЛАН ШИНГЭН ТҮЛШ ГАРГАХ
ТЕХНОЛОГИЙГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛ” сэдэвт хэлэлцүүлгийн
Мэдээллийн ивээн тэтгэгч байгууллагаар хамтран ажиллалаа.

June 20, 2013
Journalism for Development NGO, together with The Mongolian Mining Journal,
was chosen as the media partner at the Issues in Developing Coal-to-Liquid in
Mongolia conference.

“НҮҮРС ШИНГЭРҮҮЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙГ МОНГОЛД
ХӨГЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
“Coal to liquid (CTL) буюу нүүрс боловсруулан шингэн
түлш гаргах технологийг Монголд хөгжүүлэх асуудал”
сэдэвт хэлэлцүүлгийг
Монголын химич, химийн
инженерүүдийн нэгдсэн холбоо, Шинжлэх ухааны
академи хамтран Ерөнхий сайдын ивээл дор зохион
байгуулсан юм.
Нүүрс шингэрүүлэх технологи болон дээрх
төслүүдийг Монголд хэрэгжүүлэх боломж, саад
бэрхшээл, эдийн засгийн үр ашиг, төрийн бодлого,
хууль эрх зүйн орчин зэрэг асуудлууд хэлэлцүүлгийн
гол сэдэв байлаа.
Мөн энэхүү хэлэлцүүлэгт Монгол улсын Шинжлэх
ухааны академи, Уул уурхайн яам, Үйлдвэр хөдөө аж
ахуйн яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Байгаль
орчин, ногоон хөгжлийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн
яамны мэргэжилтнүүд оролцжээ.
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Монгол улсад аж үйлдвэр, дэд бүтцийн
томоохон төслүүд хэрэгжихэд бэлэн болоод
буй. Харин энэ томоохон бүтээн байгуулалтыг
түлш, эрчим хүчний хэрэглээ хангамжгүйгээр
төсөөлөхийн аргагүй. Цаашлаад түлш
шатахуун, эрчим хүчний хангамж нь улс
орны аюулгүй байдлын гол асуудал. Монгол
улс газрын тосны тодорхой нөөцтэй ч
боловсруулах үйлдвэр байхгүйн улмаас
шатахууны импортын хувьд гадны улсаас
бүрэн хамааралтай. Энэ байдлаас гарах
боломжийг олон жил эрэлхийлж, судалж
басхүү хэлэлцэж ирсэн ч дорвитой, тодорхой
шийдсэн зүйл үгүй. “Эрчим хүчний” гэгдэх
нүүрсний нөөцөөр дэлхийд тэргүүлэгч орон
ч гэлээ өндөр үнээр хилийн чанадаас эрчим
хүч авсаар байна.
Эдгээр асуудлыг цогцоор
шийдэх,
цаашлаад нүүрс-химийн аж үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх нэг боломж бол арвин нөөцдөө
тулгуурлан
CTL
буюу
хүрэн
нүүрс
боловсруулан шингэн түлш гаргах технологийг
эх орондоо нэвтрүүлэх явдал юм.

“Монголын
Алт”,
“Багануур
Энержи
Корпорэйшн”
болон
“Цэцэнс майнинг энд Энержи”
компаниудын
төлөвлөсөн
CTL
технологид суурилсан төслүүд
хэрэгжүүлэхэд
бэлэн
болоод
байгаа билээ. Үндэсний компаниуд
маань аль ч үеийн Засгийн газрын
өөрчлөлт,
тэдгээрийн
бодлого
чиглэлтэй уялдуулан,
өөрсдийн
хөрөнгө, бололцоонд тулгуурлан
энэхүү технологийн талаар олон
жилийн нарийн судалгаа хийж
ирснийг онцлох хэрэгтэй.
Өндөр
технологийн
эдгээр
төслийг
Монголд
хэрэгжүүлэх
боломж, саад бэрхшээл, эдийн
засгийн үр ашиг, төрийн бодлого,
хууль эрх зүйн орчин зэрэг
асуудлаар төр засгийн бодлого
тодорхойлогчид,
салбарын
мэргэжилтнүүд, эрдэмтэн судлаа
чид бүтэн өдрийн турш чуулан
хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. n
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2013.11.15
Төрийн ордон. “А” танхим

The Mongolian Mining Journal, “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ-ын санаачилсан
“МОНГОЛЫН ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ШИНЭ ҮЕИЙН 20 ЖИЛ” хэлэлцүүлэг
хурлыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Уул уурхайн яам, Ашигт малтмалын газар
дэмжин хүлээн авч, хамтарч ажилласан билээ.

November 15, 2013
A discussion on 20 Years of the New Era of Mongolia’s Mineral Sector was held in
cooperation with The President’s Office, the Mining Ministry, the Mineral Resources
Authority and The Mongolian Mining Journal.

“ЭРДЭС БАЯЛГИЙН
САЛБАРЫН ШИНЭ ҮЕИЙН 20
ЖИЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ХУРАЛ
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“Монголын эрдэс баялгийн салбарын
шинэ үеийн 20 жил”-ийн амжилт ба
алдаа, эрсдэл, сургамжаа ярилцъя гэсэн
MMJ-ийн санаачилгыг Ерөнхийлөгчийн
Тамгын газар, Уул уурхайн яам, Ашигт
малтмалын газар дэмжин хүлээн авч,
хамтарч ажилласан билээ. Түүнчлэн
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Трансвест
Монголиа”
ХХК,
Монголын
алт
үйлдвэрлэгчдийн үндэсний ассоциаци
хурлыг ивээн тэтгэж, томоохон дэмжлэг
үзүүлсэн юм.

“Уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн өндөр
өсөлтийн арван жил зугуухан уруудлаа. Одоо
оргилоос ёроол руу гулсах мөчлөгт нисч
яваагаа монголчууд мэднэ. Гэхдээ дэлхийн
зах зээлийн хандлагаас үл хамааран улс
төрийн үйл явц, хөрөнгө оруулагчийн
шууд нөлөөгөөр манай улсын эдийн засаг
савласаар байна. Монголын улс төр ээлж
дараалан эдийн засагтаа хохиролтой
шийдвэрүүд гаргаж, түүнээ залруулахаар
араас нь цаг алдаж байх зуурт дэлхий ертөнц
өөрчлөгдөн хувирсаар байна.” гэж Mongolian
Mining Journal бичсэн.
Яг энэ сэдвээр нээлттэй ярилцъя. Зөвхөн
салбарынхан дотроо биш шийдвэр гаргагчид,
бодлого боловсруулагчид, хэрэгжүүлэгч
агентлаг,
мэргэжлийн
холбоод
болон
компаниуд,
оролцогч бүх талыг хамарч
ний нуугүй ярилцъя, алдаа оноогоо дүгнэе,
алдаанаас сургамж авъя. Хэлэлцүүлэг
хийхийн учир шалтгаан ийм.

Жилийн өмнө эрдэс баялгийн
салбар 90 жилийн түүхэн ойгоо
тэмдэглэсэн. Түүхэн энэ мөчлөгт
сүүлийн 20 жил онцгой байр суурьтай.
Тиймээс өнгөрсөн хоёр арванд геологи
уул уурхайн салбарт ачааны хүндийг
үүрч, бүтээн байгуулж, эрсдэлийг
даван туулагсдаар хурлын танхимыг
бүрдүүлэхийг хичээсэн. Энэ хүмүүст
туулсан туршлага, ярих зүйл бий.
Ирээдүйгээ эрсдэлгүй болгохын тулд
ямар үйл ажиллагаа явуулах, ямар
арга хэмжээ авах ёстой вэ? Өнгөрсөн
жилүүдийн алдаа сургамж, ирэх
жилүүдийн эрсдэлгүй үйл ажиллагаа
гэж юу вэ? Хэлэлцүүлэг яг энэ хүрээнд
өрнөсөн.
Хэлэлцүүлэгт
эрдэс
баялгийн
салбарын мэргэжлийн холбоодын
тэргүүнүүд,
тэргүүлэх
компанийн
захирлууд, УИХ-ын гишүүд, төр,
засгийн төлөөлөл, нийтдээ 120 гаруй
төлөөлөгч хүрэлцэн ирэв. n
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2014.03.27
Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл” хурлын танхим

The Mongolian Mining Journal, “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл зүй” ТББ-аас
“МЕГА ТӨСӨЛ” хэлэлцүүлгийг “Тавантолгой цахилгаан станц” төслийн нэгжийн
захирал М.Энхсайхантай хамтран зохион байгууллаа.

March 27, 2014
A discussion on Mega Projects was held in cooperation with The Mongolian Mining
Journal, with M.Enkhsaikhan, Director of the Tavantolgoi power plant project, among
the participants.

Монголын эдийн засагт үлэмж нөлөө
үзүүлэх том төслүүд яригдаж байна. Ийм үе
цагт уул уурхайн том төслүүдийн тухай хэвшсэн
түгээмэл ойлголтоос эрс өөр, “Мега төсөл”
хэмээх ухагдахууныг гүнзгийрүүлж ойлгох
нь нэн чухал юм. Ялангуяа Мега төслийн
тодорхойлолт, зүй тогтол, эмзэг байдал,
эрсдэл, анхаарах асуудлуудыг Монголын том
төслүүд дээр буулган харж, бодитоор үнэлж
цэгнэх нь эрсдэлийг урьдчилан харж, төслөө
үр дүнд хүргэхэд туйлаас үнэ цэнтэй гэж Mongolian Mining Journal, “Хөгжлийн төлөө сэтгүүл
зүй” ТББ-аас үзэж байна.
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Иймээс бид “Тавантолгой цахилгаан станц”
төслийн нэгжийн захирал М.Энхсайханыг урьж,
“Мега төсөл” сэдвээр илтгэл тавихыг хүссэн юм.
3 дугаар сарын 27-ны өдөр Гадаад харилцааны
яамны “Зөвшилцөл” хурлын танхимд болсон
ажил хэрэгч хуралд томоохон төсөл ТЭЗҮ
дээр ажиллаж буй компаниудын баг, хараат
бус судлаач, шинжээчдийн 100 гаруй төлөөлөл
оролцсон юм.

“Тавантолгой цахилгаан станц” төслийн
нэгжийн захирал М.Энхсайхан

М.ЭНХСАЙХАН:
		
МЕГА ТӨСӨЛ УЛС
ОРНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ЭМЗЭГ
БОЛГОДОГ

Бүх юм судалгаан дээр төвлөрөх
шаардлагатай тийм эрин цагт бид
амьдарч байна. Хаана хөгжил байна,
тэнд судалгаанд түшиглэдэг. Хятадад 74
think-tank буюу судалгааны байгууллага
бий. Энэ 74 байгууллагын судалгаа
шинжилгээн
дээр
тэрбум
хүний
амьдралыг авч явах төрийн бодлого
нь гардаг. Манайх 10-аад судалгааны
байгууллагатай
гэж
тэмдэглэгджээ.
Үнэн хэрэгтээ сайн судалгаа хийдэг
байгууллага байхгүй. Судалгааны чадавх
маш муу байгаа. Судалгаа муу байгаа
цагт бид ухаалаг төртэй байж чадахгүй. n
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