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ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР ДАХЬ ОРОН
НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

МÎНÈТÎÐÈНÃÈÉН ТУХÀÉ
“Хîвдûí тîль” ТББ íь 2015 îíд Нээлттэй Нийгэм Фîрум (ННФ)-ûí ñаíхүүжилт
бîлîí арга зүйí дэмжлэгтэйгээр Хîвд аймгийí Дарви ñумаíд îрших Хөшөөтийí
íүүрñíий îрдîд үйл ажиллагаа явуулж байгаа МîíЭíКî ХХК бîлîí Хîвд
аймгийí хîîрîíд байгуулагдñаí Хамтраí ажиллах гэрээíий хэрэгжилтэд
хөíдлөíгийí хяíалт үíэлгээ хийж ажиллалаа. “Хөшөөт төñлийí хяíалт,
иргэдийí îрîлцîî” төñлийí хүрээíд хэрэгжñэí эíэхүү мîíитîриíгîîр дэд
бүтцийг хөгжүүлэх, îрîí íутгийí хөгжлийг дэмжих, ажлûí байр íэмэгдүүлэх,
байгаль îрчíûг хамгаалах талаарх талуудûí үүргийí хэрэгжилтийг үíэлэв.
Мîíитîриíгîîр гэрээíий хэрэгжилттэй хîлбîîтîй зөрчил дутагдал, тэдгээрийí
шалтгааí íөхцөлийг тîдîрхîйлж, îрîí íутгийí иргэдийí îрîлцîîг хаíгаí,
гэрээíий хэрэгжилтэд тавих хяíалтûг ñайжруулах замаар цаашид гэрээ, түүíий
хэрэгжилт, үр íөлөөг ñайжруулахад чиглэñэí дүгíэлт, зөвлөмж гаргалаа. Уг
мîíитîриíгийí дүíг îрîí íутгийí хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр дамжуулж
îлîí íийтэд хүргэхийí ñацуу гэрээíий талуудтай уулзалт хийж үр дүíг íь
таíилцууллаа.
Хîвд аймаг бîлîí МîíЭíКî ХХК íь 2016 îíû эцñээр дээрх гэрээг шиíэчлэх гэж
байгаатай хîлбîîтîйгîîр мîíитîриíгийí дүгíэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
чиглэлд үргэлжлүүлэí íөлөөллийí ажил хийхээр төлөвлөж байíа.

МÎНÈТÎÐÈНÃÈÉН Д¯Н
Àшигт малтмалûí тухай хуульд 2006 îíд îруулñаí өөрчлөлтөөр туñгай
зөвшөөрөл эзэмшигч íь îрîí íутагт байгаль îрчíûг хамгаалах, ажлûí байр
íэмэгдүүлэх, дэд бүтэц хөгжүүлэх аñуудлаар гэрээ байгуулаí үүрэг хүлээñэí.
Ãэхдээ гэрээíд иргэíий íийгэм, иргэдийí îрîлцîîг îрхигдуулñíааñ îрîí íутагт
эíэ íь харилцаí адилгүй хэрэгжиж байíа. Ерөíхийдөө гэрээ байгуулахгүй
байх, байгуулñаí ч хэрэгжүүлэхгүй, эñвэл íутгийí иргэдийí íийтлэг эрх ашгийг
зөрчñөí íөхцөлүүд туñгах зэрэг дүр зураг харагдаж байгаа юм.
Хîвд аймгийí хувьд ч гэрээíий мэдээлэл îлîí íийтэд ил тîд буñ,
хэрэгжилтийг хяíах явцад иргэдийí îрîлцîî байхгүй төдийгүй аймгийí
зүгээñ гэрээíийхээ хэрэгжилтийг бîдитîйгîîр үíэлж, хяíалт тавих чадавх
ñул байгаа íь мîíитîриíгîîр харагдлаа. Тухайлбал, төñөлд шаардлагатай
бараа ажил, үйлчилгээ, ажиллагñдûí тîî зэрэг гэрээíий хэрэгжилтийг хяíахад
шаардлагатай мэдээлэл ñудалгаа, тîî бүртгэл хөтөлдөггүйгээñ зөвхөí кîмпаíи
буюу íэг талûí тайлаí мэдээлэлд тулгуурлаí хэрэгжилтийг үíэлж ирñэí íь
учир дутагдалтай юм. Түүíчлэí гэрээг байгуулахдаа аймгийí зүгээñ тîîцîî
ñудалгаа хийгээгүй, хîлбîгдîх мэргэжлийí бîлîí ñудалгааíû байгууллагûí
төлөөллийг îрîлцуулаагүйгээñ гэрээíд аíхíааñаа бүрэí хэрэгжих бîлîмжгүй
заалтууд туñгагдñаí íь гэрээíий хэрэгжилтэд ñөргөөр íөлөөлжээ.
Ãэрээíий тîдîрхîй заалтуудтай хîлбîîтîй мîíитîриíгийí дүíг дîîр тîвчлîí
харуулав.
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1. БÀÉÃÀЛЬ ÎÐЧНЫÃ ХÀМÃÀÀЛÀХ ¯¯ÐÃÈÉН ХЭÐЭÃЖÈЛТ
Хамтран ажиллах гэрээний холбогдох заалтууд
Компани нь байгаль орчныг хамгаалах талаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35, 37 дугаар
зүйлийн биелэлтийг хангаж ажиллана.
Компани нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх төлөвлөгөөний хүрээнд хөрс хуулалт хийсэн
талбайтай тэнцэхуйц хэмжээний газарт дүйцүүлэн ойжуулалт хийх ба уг газрын байршлыг Ховд
аймаг тогтооно.
Компани нь усны нөөцийг зохистой ашиглах үүднээс Төслийн үйл ажиллагаанд үйлдвэрлэлийн
болон уурхайн тоосжилт дарах зориулалтаар газрын гүний усыг аль болох хэрэглэхгүй байх,
гадаргын усыг хуримтлуулах замаар хиймэл нуур, цөөрмийг бий болгон үйлдвэрлэлийн
хэрэгцээнд ашиглах боломжийг цаашид судалж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
Хамтран ажиллах гэрээний 11.1, 11.2, 11.6 дахь заалтууд

-

МîíЭíКî кîмпаíи Àшигт малтмалûí тухай хуулийí 35, 37 дугаар зүйлд зааñаí
туñгай зөвшөөрөл эзэмшигчийí íийтлэг бîлîí байгаль îрчíûг хамгаалах үүргээ
хэрэгжүүлэх талаар зîхих хүчиí чармайлт гаргаí Байгаль îрчиíд íөлөөлөх байдлûí
íарийвчилñаí үíэлгээ ба Байгаль îрчíû меíежмеíтийí төлөвлөгөөг батлуулаí
ажиллаж байíа. Ãэхдээ гэрээíий дагуу хүлээñэí уñíû íөөцийг зîхиñтîй ашиглах
буюу гадаргûí уñûг хуримтлуулаí үйлдвэрлэлд ашиглах үүргийí хэрэгжилт
хаíгалтгүй байв. Ãадаргûí уñûг хуримтлуулах ажил îдîîг хүртэл îгт хийгдээгүй
бөгөөд үйлдвэрлэлийí хэрэглээíий бîлîí тîîñжилт дарах бүх уñûг Хөшөөт гîлîîñ
шууд авч хэрэглэñээр байгаа íь гадаргûí уñíû íөөцийг улам бүр хîмñдуулж,
цаашид гүíий уñíû íөөцөд íөлөөлөх ñөрөг үр дагавар үүñгэж бîлзîшгүй байíа.

-

Жил бүр хөрñ хуулалтûí талбайтай тэíцэх хэмжээíий газарт дүйцүүлэí
ургамалжуулалт хийх үүрэгтэй бîлîвч төñлийí ñаíхүүгийí байдлааñ хамаараí
îдîîгийí байдлаар хөрñ хуулалт хийñэí íийт 30 га газрûí дөíгөж 13.3 îрчим хувь
буюу 4 га газарт л ургамалжуулалт хийгджээ.

2. ÎÐÎН НУТÃÈÉН ХӨÃЖЛÈÉÃ ДЭМЖÈХ ¯¯ÐÃÈÉН ХЭÐЭÃЖÈЛТ
Компани орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор 2014 онд Ховд Хөшөөт хөгжил санд 600
сая төгрөгийг төвлөрүүлэх ба үүнд экспортлосон нүүрс 200 000 тонн хүрсэн тохиолдолд 300
сая, 500 000 тонн хүрсэн тохиолдолд 300 сая төгрөгийг тус тус төвлөрүүлнэ.
2014 онд Хөшөөтийн уурхайгаас экспортлосон нүүрсний хэмжээ 100 000 тонн хүрсэн үеэс
эхлэн 1 тонн тутмаас 0,6 ам.доллар, экспорт эхэлснээс хойш 9 дэх сараас эхлэн экспортлосон
нүүрсний хэмжээ сар тутам 100 000 тонноос давах тохиолдолд 1 тонн тутмаас 1 ам.долларыг
Ховд Хөшөөт хөгжил санд тус тус төвлөрүүлж, орон нутгийн хөгжилд зарцуулна. Хэрэв тухайн
сард экспортлосон нүүрсний хэмжээ 100 000 тоннд хүрээгүй бол 1 тонн тутмаас 0.6 ам.доллараар
тооцож тус санд төлнө.
2015 онд Ховд Хөшөөт хөгжил санд 1 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэх ба үүнд 2015 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн экспортлосон нүүрс 500 000 тонн хүрсэн тохиолдолд 500 сая, 1 000
000 тонн хүрсэн тохиолдолд 500 сая төгрөгийг тус тус төвлөрүүлнэ.
Экспортлосон нүүрсний тоо хэмжээг Монгол Улсын гаалийн байгууллагын албан ёсны бүртгэл
баримтад үндэслэн тооцох ба Талууд сар бүрийн эцсээр тооцоо нийлж, экспортлосон нүүрсний
хэмжээг тогтооно.
Ховд Хөшөөт хөгжил санд төвлөрүүлэх хөрөнгө нь 2014, 2015 онуудад хамаарах ба харин
2016 онд уг санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг тухайн үеийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас
хамааран Талууд хэлэлцэн тохирч тогтооно.
Талууд Ховд аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор Ховд Хөшөөт хөгжил
санг хамтран үүсгэн байгуулж, сангийн ажиллах журмыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж мөрдөж ажиллана.
Хамтран ажиллах гэрээний 14.5 - 14.11 дэх заалт
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-

Талууд гэрээгээр хүлээñэí îрîí íутгийí хөгжлийг дэмжих үүргээ хэрэгжүүлэх талаар
тîдîрхîй ñаíаачилга гаргаж, Хîвд аймгийí эдийí заñаг, íийгмийí хөгжлийг
дэмжих зîрилгî бүхий Хîвд Хөшөөт хөгжил ñаíг 2015 îíд байгуулжээ.

-

Кîмпаíийí бîлîí аймгийí хамтарñаí ажлûí хэñэг Хөшөөт төñлөөñ 2014-2015 îíд
дээрх ñаíд төвлөрүүлэх хөрөíгийí хэмжээг уурхайí íийт экñпîртûí хэмжээíд
тулгуурлаí 2015 îíû эцñээр дахиí тîîцîж 329.0 ñая төгрөг байхаар тîгтîîжээ.
Хариí 2016 îíû эхíий 9 ñарûí байдлаар 253.0 ñая îрчим төгрөг төвлөрүүлñэí
байíа. Èйíхүү төлөвлөрүүлñэí хөрөíгө íь төлөвлөñөí хэмжээíээñ бага байгаа
шалтгааíûг Кîмпаíийí зүгээñ îлîí улñûí зах зээл дээр бүтээгдэхүүíий үíэ буурч,
төлөвлөгөө таñалдñаíтай хîлбîí тайлбарлаж байгаа юм. Ãэхдээ мîíитîриíгийí
багааñ Хîвд Хөшөөт хөгжил ñаíд төвлөрүүлэх хөрөíгийí хэмжээг гэрээíий заалтад
үíдэñлэí íарийвчлаí тîîцîхîд хамгийí багадаа 1.5 тэрбум бîлж байгаа íь Àжлûí
хэñгийí тîгтîîñîí хэмжээíээñ даруй 4.5 дахиí их байíа. Хэдийгээр тухайí үеийí уул
геîлîгийí íөхцөл, зах зээл дэх бүтээгдэхүүíий үíийí өөрчлөлт зэргээñ шалтгаалаí
уурхайí îлбîрлîлт, экñпîртûí хэмжээ буурч бîлîхûг үгүйñгэхгүй ч гэрээíд аíх
туñгаñаí үйлдвэрлэл, экñпîртûí тîî хэмжээ íь кîмпаíийí бîдит үйл ажиллагаа,
экñпîртûí хэмжээíээñ хîл зөрүүтэй байгаа юм. ¯үíээñ үзэхэд Хîвд Хөшөөт
хөгжил ñаíд төвлөрүүлэх хөрөíгийí хэмжээг аíх тîîцîхдîî îрдûí íөөц, түүíий
үíэлгээ, төñлийí Техíик, эдийí заñгийí үíдэñлэл (ТЭЗ¯), îлбîрлîлт бîрлуулалтûí
төлөвлөгөө, тайлаíг ñайтар íягтлаí ñудалж, бîдитîй тîîцîî хийгээгүйгээñ угааñаа
хэрэгжих бîлîмжгүй заалтûг гэрээíд туñгаñаí байíа.

-

Нөгөө талаар Хөшөөтийí уурхайí ТЭЗ¯ аíх батлагдñаíааñ хîйш 5 жил өíгөрч,
уурхайí техíик техíîлîги, хүчиí чадалд тîмîîхîí өөрчлөлт îрñîí ч өíөөг хүртэл
íэмэлт тîдîтгîл хийгдээгүй байíа. Эíэ íь хîлбîгдîх хууль тîгтîîмжийг зөрчиж
байгааг Àймгийí Мэргэжлийí хяíалтûí газрааñ тîгтîîж, ТЭЗ¯-д íэмэлт тîдîтгîл
хийлгэх шаардлагûг кîмпаíид хүргүүлж байжээ. ¯үíий дагуу Кîмпаíи ТЭЗ¯-г
шиíэчлэí бîлîвñруулñаí гэж мэдэгдэж байгаа бîлîвч íэмэлт тîдîтгîл хийгдñэí
ТЭЗ¯-ийí баталгаат хувийг аймгийí ÈТХ, ЗДТÃ-т өíөөг хүртэл ирүүлээгүй байíа.

Төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мах, сүү, хүнсний ногоо, ус, ажлын хувцас,
автобус болон жижиг машины түрээсийн үйлчилгээ, харуул хамгаалалт, гурилан бүтээгдэхүүн,
нефтийн бүтээгдэхүүн болон бусад бараа, ажил, үйлчилгээний 50-иас доошгүй хувийг орон
нутгийн аж ахуйн нэгжүүдээр гүйцэтгүүлэх замаар орон нутгийн жижиг, дунд бизнесийг дэмжин
чадавхжуулах чиглэлээр Талууд хамтран ажиллана.
Төслийн бараа, ажил үйлчилгээний ханган нийлүүлэхэд тухайн бизнес үйлчилгээний шаардлага
хангасан орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд давуу эрхтэйгээр оролцох ба компанийн зүгээс
тавигдах шаардлагыг хангасан нөхцөлд тэдгээртэй гэрээ байгуулж ажиллана.
Хамтран ажиллах гэрээний 14.2 дахь заалт

-

МîíЭíКî ХХК íь 2014-2015 îíд Хîвд аймгийí 34 аж ахуйí íэгж, 5 иргэíтэй
хамтраí ажиллаж, 2015 îíû 9 ñарûí байдлаар íийт 7.5 тэрбум төгрөгийí бараа,
ажил, үйлчилгээ худалдаí авñíаар гэрээíий 14.2 дахь заалтаар хүлээñэí үүргээ
бүрэí хэрэгжүүлñэí гэж 2 талûí хамтарñаí ажлûí хэñэг дүгíэжээ.1 Ãэхдээ Àймгийí
ЗДТÃ-ûí зүгээñ гэрээíий хэрэгжилтийг хяíах, үíэлэхэд шаардлагатай бүртгэл,
тîîцîî ñудалгаа хөтөлдөггүй, зөвхөí кîмпаíийí өгñөí мэдээлэлд тулгуурлаí гэрээг
дүгíэдэг íь учир дутагдалтай юм. Хөшөөт төñлийí бараа ажил үйлчилгээíий íийт
дүí бîлîí түүíд эзлэх îрîí íутгийí аж ахуйí íэгжийí хаíгаí íийлүүлэлт, ажил
гүйцэтгэлийí дүíг гэрээг хэрэгжүүлэгч хîёр талûí аль аль íь (íэí ялаíгуяа Хîвд
аймаг) жил, жилээр íарийвчлаí тîîцîж дүгíэхгүйгээр гэрээíий дээрх заалтûí
хэрэгжилтийг бîдитîйгîîр үíэлэх бîлîмжгүй юм.

4

Тээвэрлэлтийн ажлын 50-иас доошгүй хувийг Ховд аймгийн тээврийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
ба тээврийн хэрэгслүүд нь тээвэрлэлтийн нөхцөлд тохирсон, техникийн чанарын баталгаатай
бөгөөд орон нутгийн тээвэрчдийн төлөөллийг оролцуулсан, албан ёсны бүртгэлтэй аж ахуйн
нэгж байна. Үүнд Компанийн Ховд аймагт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслүүд багтана. Тээвэрлэлт
хийх аж ахуйн нэгжүүдийг аймгийн Тээвэр, авто замын газраас бүртгэлжүүлнэ.
Хамтран ажиллах гэрээний 14.4 дэх заалт

-

МîíЭíКî кîмпаíиаñ 2014, 2015 îíд Хîвд аймгийí Àвтî тээврийí төвтэй
хамтраí ажиллаж, экñпîртûí íүүрñ тээвэрлэлтийг îрîí íутгийí таваí кîмпаíиар
гүйцэтгүүлñэí íь төñлийí íийт ачаа тээврийí 90 гаруй хувийг эзэлж байíа
гэж мэдээлжээ. Ãэñэí ч аймгийí Àвтî тээврийí газар бîлîí хîлбîгдîх буñад
байгууллагад уг мэдээллийг харьцуулаí шалгах бүртгэл, тîîцîî мөí л байхгүй
байлаа. ¯үíээñ харахад гэрээíий эíэхүү заалтûг ч мөí бүрэí хэрэгжñэí гэж үзэхэд
эргэлзээтэй байíа.

3. ÀЖЛЫН БÀÉÐ НЭМЭÃД¯¯ЛЭХТЭÉ ХÎЛБÎÎТÎÉ ¯¯ÐÃÈÉН ХЭÐЭÃЖÈЛТ
Төслийн хүрээнд ажиллах нийт Монгол ажилчдын 70-аас доошгүй хувийг Ховд аймгийн
иргэдээс бүрдүүлнэ.
Хамтран ажиллах гэрээний 14.3 дахь заалт

-

“Хөшөөт төñөлд 2014 îíд íийт 1100 гаруй хүí ажиллаñíû 70 хувь íь îрîí íутгийí
иргэд байñаí” тухай Кîмпаíийí тайлаí мэдээíд үíдэñлэí талууд дээрх заалтûг
бүрэí хэрэгжñэí гэж үзжээ. Ãэтэл кîмпаíийí íийт ажилтíû тîî, түүíий дîтîр îрîí
íутгийí иргэдийí эзлэх хувь хэмжээíий талаар хîîрîíдîî зөрүүтэй мэдээлэл
байгаа бөгөөд ЗДТÃ бîлîí гэрээíий хэрэгжилтийг хариуцñаí ажлûí хэñэгт
тэдгээрийг харьцуулаí шалгах бүртгэл мэдээлэл байхгүй байгаа íь гэрээíий дээрх
заалтûг бүрэí хэрэгжñэí гэж үзэхэд эргэлзээ төрүүлж байíа. Тухайлбал, 2015 îíû
7-8 дугаар ñард МîЭíКî кîмпаíиаñ Хîвд аймгийí Хөдөлмөрийí хэлтэñт ирүүлñэí
мэдээллээр 2014-2015 îíд îрîí íутгааñ 200 гаруй хүí авч ажиллуулñíû 90 гаруй
хувь íь 3-4 ñарûí хугацаагаар ажиллаñаí түр ажилтíууд байñаí бîл2, 2015 îíû 9
ñарûí байдлаар îрîí íутгааñ 60 гаруй хүí л үíдñэí ажилтíаар ажиллаж байñаí
тухай мэдээлэл баñ байгаа юм.3 Хариí Хîвдûí тîль ТББ-д Кîмпаíиаñ ирүүлñэí
мэдээллээр 2015 îíû 10 ñарûí байдлаар төñөлд íийт 742 хүí ажиллаж байгаагийí
240 гаруй íь ñул зîгñîлтîд хамрагдаж, үíдñэí цалиíгийí 60 хувиар цалиíжиж
байжээ.4

Компани нь Ховд хотын ногоон байгууламжийг дэмжиж, Номингийн 4 замын уулзвараас
Бичигтийн пост хүртэлх замын 2 талыг ногоон байгууламж, хамгаалалтын хашаа, гэрэлтүүлэг,
явган хүний замтай иж бүрэн хэлбэрээр тохижуулах ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэнэ.
Хамтран ажиллах гэрээний 14.18 дахь заалт

1
2
3
4

Ãэрээíий 2014 îíû бîлîí 2015 îíû эхíий хагаñ жилийí хэрэгжилтийг дүгíэñэí баримт бичиг
МîЭíКî кîмпаíиаñ Хîвд аймгийí Хөдөлмөрийí хэлтэñт өгñөí 2015 îíû 8 дугаар ñарûí мэдээ
МîЭíКî кîмпаíиаñ Хîвд аймгийí Хөдөлмөрийí хэлтэñт өгñөí 2015 îíû 10 дугаар ñарûí мэдээ
Хîвдûí тîль ТББ-ûí мэдээлэл хүññэí 06/58 дугаар албаí бичгийí хариуд МîíЭíкî кîмпаíиаñ
2016 îíû 1 дүгээр ñард ирүүлñэí мэдээлэл

5

-

МîíЭíКî ХХК íь гэрээíий дээрх заалтûг хэрэгжүүлэхээр 140.0 ñая төгрөгийг Хîвд
Хөшөөт хөгжил ñаíд шилжүүлжээ. Àймгийí ЗДТÃ-тай байгуулñаí Àжил гүйцэтгэх
гэрээíий үíдñэí дээр “Хîвд эрч хүч” îрîí íутгийí өмчит кîмпаíи эíэ ажлûг
гүйцэтгэñэí бîлîвч гүйцэтгэл íь чаíар, хэмжээíий хувьд маш хаíгалтгүй бîлñîí
байíа. Тухайлбал, íийт 1300 метрийí урттай замûí зөвхөí 550 метрт замûí
хîёр талаар төмөр хашлага хийñэí ба явгаí хүíий замûг хагаñ дутуу, íîгîîí
байгууламжийг îгт хийгээгүй байíа. ¯үíийг гүйцэтгэгч кîмпаíи бîлîí захиалагч
тал бîлîх аймгийí ЗДТÃ-ûí хяíалт, хариуцлагааñ шалтгаалñаí гэж үзэхээñ өөр
аргагүй юм.

4. ÃЭÐЭЭНÈÉ ХЭÐЭÃЖÈЛТÈÉÃ ХЯНÀХ, ¯НЭЛЭХ ¯ÉЛ ЯВЦ, Т¯¯НÈÉ ÈЛ ТÎД БÀÉДÀЛ
Ховд аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар нь төслийн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд
дэмжиж, ард иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл өгч, төслийн талаарх мэдээллийг улирал тутамд
Засаг даргын зөвлөл, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэж, шаардлагатай
арга хэмжээ авч байна.
Хамтран ажиллах гэрээний 8.1 дэх заалт

-

Төñлийí талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх, гэрээíий хэрэгжилттэй хîлбîîтîй
мэдээллийг ил тîд бîлгîх тîдîрхîй арга хэмжээ аваагүй, гэрээíий эх бичвэрийг ч
îлîí íийтэд ил тîд бîлгîîгүй байíа. Мîíитîриíгийí хүрээíд хийгдñэí гэрээíий
хэрэгжилтийí талаарх мэдээллийí ил тîд байдал, хүртээмжийí ñудалгааíд
îрîлцñîí 250 иргэíий 94 хувь буюу 235 íь уг гэрээíий талаар îгт мэдэхгүй гэж
хариулñаí бîл цөөí тîîíû хүí зөвхөí ñураг ñîíññîí төдий мэдээлэлтэй байв.

-

МîЭíКî ХХК-ааñ гэрээíий хүрээíд авч хэрэгжүүлñэí үйл ажиллагааíûхаа тайлаíг
ñар, улирал тутамд гаргаж, Хîвд аймгийí ЗДТÃ, ÈТХ, гэрээíий хэрэгжилтийг
хариуцñаí ажлûí хэñэгт ирүүлдэг байíа. Ãэхдээ эíэ тайлаíг зөвхөí цөөí тîîíû
албаí тушаалтíууд уíшиж таíилцдаг бөгөөд Заñаг даргûí зөвлөл, ÈТХ-ûí
Тэргүүлэгчдээр улирал тутамд хэлэлцүүлж хэвшээгүй байíа.

-

Ãэрээíий хэрэгжилтийг хяíах ажлûí хэñэг 2014 îíд байгуулагдñаí ч гэрээг зîхих
тîî бүртгэл, тîîцîî баримтад ñуурилаí бîдитîйгîîр үíэлж дүгíэж чадахгүй байíа.
Өөрөөр хэлбэл, кîмпаíийí ажиллах хүчиí бîлîí хаíгаí íийлүүлэлтийí төлөвлөгөө,
ñаíхүүгийí бүртгэл тîîцîî, îлбîрлîñîí, бîрлуулñаí бүтээгдэхүүíий хэмжээ зэрэг
гэрээг дүгíэхэд ач хîлбîгдîл бүхий мэдээлэл, бүртгэл тîîцîî байхгүйгээñ зөвхөí
íэг талûí буюу кîмпаíийí ирүүлñэí тайлаíд үíдэñлэí гэрээг дүгíэñээр иржээ.

-

Төñлийí хэрэгжилтийí явцад мэргэжлийí бîлîí иргэíий íийгмийí байгууллагуудûí
хяíалтûг үе шаттайгаар хийлгэх тухай заалт гэрээíд бий бîлîвч 2014 îíд
байгуулагдñаí дээрх ажлûí хэñгийí бүрэлдэхүүíд иргэíий íийгмийí төлөөлөл
îрîîгүй бөгөөд эíэхүү мîíитîриíгîîñ өмíө иргэíий íийгмийí байгууллагааñ
гэрээíий хэрэгжилтэд хөíдлөíгийí хяíалт, үíэлгээ хийñэí тîхиîлдîл байхгүй
байíа.

-

Хîвд аймгийг төлөөлөí кîмпаíитай хэлэлцээр хийх, гэрээíий төñлийг бîлîвñруулах
ажлûí хэñгийí ахлагч íь îдîî гэрээíий хэрэгжилтэд хяíалт тавих Àжлûí хэñгийг
ахалж байгаа íь (2016 îíû 8 ñар буюу ñîíгуулийí дараа албаí тушаал өөрчлөгдөх
хүртэл) гэрээíий хэрэгжилтийг бîдитîйгîîр үíэлж дүгíэх бîлîмжийг бууруулж
байíа. Учир íь гэрээ байгуулах үйл явц íь ил тîд буñ, иргэíий íийгмийí
хөíдлөíгийí хяíалт îрîлцîîгүйгээр явагдñаí эíэ íөхцөлд гэрээ байгуулñаí албаí
тушаалтаí өөрөө гэрээíий хэрэгжилтийг хяíах íь зîхиñгүй бөгөөд ашиг ñîíирхлûí
зөрчил үүñгэж бîлзîшгүйг аíхаарах шаардлагатай юм.
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ЗӨВЛӨМЖ
À. Èл тîд байдал, иргэдийí îрîлцîîг хаíгах чиглэлээр
-

Мэдээллийг ил тîд бîлгîхîд аíхаарал хаíдуулж гэрээíий эх бичвэр, түүíий
хэрэгжилтийí мэдээллийг Хîвд аймгийí бîлîí Кîмпаíийí албаí ёñíû цахим
хуудаñ, хэвлэл мэдээллийí хэрэгñлээр дамжуулаí îлîí íийтэд тîгтмîл хүргэх;

-

2016 îíд гэрээг шиíэчлэí батлахдаа гэрээíий төñөл бîлîвñруулах, түүíий
хэрэгжилтийг хяíах Àжлûí хэñэгт иргэíий íийгэм, төñлийí íөлөөлөлд өртөж буй
ñумдûí иргэдийí төлөөллийг îрîлцуулж, гэрээíий төñөлд îлîí íийтийí ñаíал
авах уулзалт, хэлэлцүүлгийг өргөíөөр зîхиîí байгуулах;

-

Ãэрээíд иргэдийí îрîлцîîг хаíгахад 2016 îíû 7 ñарûí 1-íий өдрөөñ хэрэгжиж
эхэлñэí Захиргааíû ерөíхий хууль бîлîí мөí îíд Заñгийí газрааñ баталñаí
Хамтраí ажиллах гэрээíий загварт туñгагдñаí иргэдийí îрîлцîîíû журмûг
мөрдөí хэрэгжүүлэх;

-

Кîмпаíийí зүгээñ гэрээíий үүргээ хэрэгжүүлэхэд улам аíхаарч, îгт хэрэгжихгүй
байгаа үүрэг буюу Î¯ÈТБС-ûí тайлаíг хагаñ, бүтэí жилээр гаргаж íийтэд мэдээлэх
зэрэг үүргээ хэрэгжүүлэхэд аíхаарах.

Б. Ãэрээíий хэрэгжилт, түүíд тавих хяíалтûг ñайжруулах чиглэлээр
-

Ãэрээíий хэрэгжилтэд тавих хяíалтûг ñайжруулах зîрилгîîр Хîвд аймгийí зүгээñ
төñлийí хөрñ хуулалт, байгаль îрчíû íөхөí ñэргээлт, уулûí ажлûí төлөвлөгөөíий
хэрэгжилт, îлбîрлîлт, бîрлуулалтûí хэмжээ, ажиллах хүчиí, тээвэр, хаíгаí
íийлүүлэлтийí төлөвлөгөө, гүйцэтгэл зэргийí талаар íарийí бүртгэл тîîцîî
хөтөлж мэдээллийí ñаí бүрдүүлэх, зөрүүтэй мэдээллийг íягтлаí шалгах замаар
гэрээíий хэрэгжилтийг бîдитîйгîîр үíэлж байх;

-

Байгаль îрчíûг хамгаалах, уñíû íөөцийг зîхиñтîй ашиглах үүргийí хэрэгжилтийг
хаíгах үүдíээñ Хөшөөт төñлийí байгаль îрчíû íөлөөллийí үíэлгээ бîлîí байгаль
îрчíû меíежмеíтийí төлөвлөгөө, түүíий хэрэгжилтэд хараат буñ хөíдлөíгийí
мîíитîриíг үíэлгээ хийлгэх;

-

Ãэрээíий 12.5 бîлîí 14.1 буюу хугацаа хэтэрñэí заалтуудûг хэрэгжүүлэх талаар
îлîí íийтийí îрîлцîîтîй хэлэлцүүлэг зîхиîí байгуулж, тîдîрхîй шийдэлд хүрэх.

В. Хîвд Хөшөөт хөгжил ñаíгийí хөрөíгө бүрдүүлэлт, зарцуулалтад тавих хяíалтûг
ñайжруулах чиглэлээр
-

Хîвд Хөшөөт хөгжил ñаíд төвлөрүүлэх хөрөíгийí хэмжээг төñлийí шиíэчилñэí
ТЭЗ¯, үйлдвэрлэл, бîрлуулалтûí тîîцîî, төлөвлөгөөíд ñуурилаí бîдитîй тîгтîîх;

-

Ãэрээ байгуулах Àжлûí хэñэгт дээрх аñуудлаар тîîцîî ñудалгаа хийх чадвар бүхий
мэргэжлийí хүмүүñ, хîлбîгдîх байгууллагûí төлөөллийг îрîлцуулах;

-

Хîвд Хөшөөт хөгжил ñаíгийí хөрөíгөөр гүйцэтгэж буй ажлûí чаíар, үр íөлөөг
ñайжруулах үүдíээñ ñîíгîí шалгаруулалтûг Төрийí бîлîí îрîí íутгийí өмчийí
хөрөíгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдаí авах хуулийí дагуу, ил тîд, íээлттэй
явуулж, иргэíий íийгмийí îрîлцîîтîйгîîр үíэлж дүгíэдэг бîлîх зэрэг арга
хэмжээ авахûг туñ туñ зөвлөж байíа.

Æàìúÿí ã¿íèé ãóäàìæ -5/1,
Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Óëààíáààòàð - 14240,
Óòàñ: (976-11) 313207
Ôàêñ: (976-11) 324857

Нээлттэй Нийгэм Фîрумûí ñаíхүүжилт, арга зүйí
дэмжлэгтэйгээр төрийí буñ байгууллагууд мîíитîриíг
хийдэг билээ. Мîíитîриíгийí гîл үр дүíг эíэхүү
МÎНÈТÎÐ цувралаар îлîí íийтэд хүргэхийí ñацуу уг
ажлûг цаашид бîлîвñрîíгуй бîлгîх чиглэлээр төрийí
буñ байгууллагууд үргэлжлүүлэí íөлөөллийí үйл
ажиллагаа явуулдаг юм.

