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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛД 

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ 
ХУРДАСГАХ ХҮЧ  БОЛОХ НЬ



МЭРИТ төсөл нь орон нутгуудаас анх удаа 2016 оноос 
Дорнод аймагт хэрэгжив



Дорнод аймгийн төлөөлөгчид МЭРИТ төслийн хүрээнд
Канад улсад туршлага судлав

-Хийж  бүтээснийг 13 хоногийн 
турш судалж, танилцав

-Эрх зүйн орчин

-Хариуцлагатай уул уурхай, 
нөхөн сэргээлт

-Шийдвэр гаргах түвшинд орон 
нутгийн болон уугуул иргэдийн 
оролцоо

-Баялгийн үр өгөөжийг орон 
нутагт

-Орон нутгийн эдийн засгийн 
хөгжил



30 орчим зөвлөх

30 гаруй удаагийн 

сургалт, зөвлөн 

туслах үйлчилгээг 

үзүүлэн, 450
төрийн албан хаагч 

хамрагдав 

Канад зөвлөхүүд Дорнод аймагт



“Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”-ыг боловсруулж 
аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 05 дугаар хуралдаанаар батлуулан 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна

• Уг урт хугацааны баримт бичигт аймгийн эдийн засгийн 

хөгжлийн тулгуур салбараар ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН салбарыг тодорхойлсон 

байдаг. 



ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

2015 ОНД /597,7/
2016 ОНД /676,6/

2017 ОНД /806,5/

Жилийн дундаж өсөлт 

7,3 хувь

61.7 
хувь

67.9 
хувь

71.1

хувь

368,7 тэрбум

464,8 тэрбум 

573,8 тэрбум 



Дорнод аймаг нь 123.5 мянган км2 нутаг дэвсгэртэй, газрын хэвлийн байгалийн эрдэс баялгаар 
арвин их нөөцтэй. Ашигт малтмалын 85 орд, ирээдүй бүхий 149 илрэлийг тогтоосон бөгөөд 1997 

оноос хойш ашигт малтмалын ашиглалт, олборлолт хөгжиж ирсэн.

123,5 мянган

км2 газар нутагтай

14 сум, 67 багтай, 

Хүн амын тоо

82.1
мөн хар тугалга, барилгын материал, цонхны болон

болор шилэн эдлэлийн зориулалттай элс, кварц,

шохойн чулуу, өнгөт чулууны орд илэрц цөөнгүй

байна.

20,35 
мянган тн 

алт

15,385 
мянган тонн 

төмөр

174,16 
мянган тонн 

зэс

68,56 
мянган тонн

уран

505,6 
сая тонн 

хүрэн нүүрсний 

нөөцтэй

Газрын тосны БХГ  19, 21 дүгээр талбайн ашиглалтын 

баталгаат нийт нөөц газрын тос 34,2 сая тонн, 

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР



НИЙТ 

178
593,1 МЯН.ГА

ГАЗАР НУТГИЙН 
4.4 %

АШИГЛАЛТ 75
62.7 МЯН.ГА

ГАЗАР НУТГИЙН 0.5%

ХАЙГУУЛ 93
476.4 МЯН.ГА 

ГАЗАР НУТГИЙН 3,9%

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ 
АШИГТ МАЛТМАЛ 

9



Салбарын мэдээллийг иргэдэд ил тод, нээлттэй хүргэх
зорилгоор www.mining.dornod.gov.mn цахим хаягийг 

ашиглалтад оруулав.

http://www.mining.dornod.gov.mn/


ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ 
ОРОН НУТГИЙНХӨГЖИЛД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ НЬ:

Ажилтан шударгаар сонгон шалгаруулах /сум, орон нутгийн ажилгүйдлийн 
түвшин, нийгмийн үзүүлэлттэй холбогдоно/

Орон нутагт гэрээ байгуулах бодит хэрэгцээ шаардлага: 

Орон нутгийн зүгээс баримтлаж буй зарчим:

Уурхайн ажиллагсдын ажиллах, амьдрах орчин стандартын 

дагуу байх /хүний эрхтэй холбогдоно/

Бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн автозам зориулалтын байх

/байгаль орчинтой холбогдоно/

БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

Уурхайн үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа, ажил үйлчилгээг ил тод, нээлттэй зарлаж, орон нутгийн 

иргэн, аж ахуйн нэгжид давуу эрх олгох /нийгмийн үзүүлэлт, эдийн засгийн хөгжилтэй холбогдоно/



Бид уул уурхайг дэмжинэ, ингэхдээ төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжээс 
хариуцлага нэхнэ. Хүний эрхийг хангаж, байгаль орчноо хайрлаж, хууль, 

тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа эрхэлж, эргэх холбоотой, хамтын ажиллагаатай 
байхыг хариуцлага гэж ойлгож байна. 

Иймдээ ч өнгөрөгч 2018 онд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлсэн 16 аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудтай 
30 орчим удаагийн албан ёсны хэлцлийг зохион байгуулж ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ 

ГЭРЭЭгээр дамжуулан цаашид хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлсон юм. 

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ 
ХАНГАЖ

БАЙГАЛЬ ОРЧНОО 
ХАЙРЛАЖ

ЭРГЭХ ХОЛБООТОЙ, ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙХ

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН 

ХҮРЭЭНД 

ХАРИУЦЛАГА



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ДЭМЖЛЭГ, 

2019 ОНООС УУЛ УУРХАЙН АЖ АХУЙН НЭГЖТЭЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ МӨНГӨН 

ДЭМЖЛЭГ ТӨВЛӨРНӨ
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ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН

АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭг

боловсруулах ажлын хэсэг өнгөрсөн

зуны турш аймгийн хэмжээний

төрийн болон төрийн бус

байгууллага, уул уурхайн үйл

ажиллагаа явагдаж буй сум багийн

700 гаруй иргэдтэй уулзалт зохион

байгуулж тэдний саналыг нэгтгэн

гэрээнд тусгасан тул гэрээний заалт

бүр нь орон нутгийн иргэдийн

шийдвэрлүүлэхээр бидэнд хандсан

санал гэж ойлгож байна.

500

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГҮҮД



Сумын Засаг дарга нар 2018 он хүртэл
Аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулж байсан 

гэрээний ерөнхий загвар



Сумын Засаг дарга нар 2018 он хүртэл
Аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулж байсан 

гэрээний ерөнхий загвар



Гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Сумын соёлын 
төвөөс улирал 

бүр Урлагын арга 
хэмжээ зохион 

байгуулах бөгөөд 
арга хэмжээний 

зардлыг хариуцах 
/1.5 сая 

төгрөг/...г.м



Эрх зүйн үндэслэлүүд:

• а/Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1-д заасан
“Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, уурхай
ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх,
ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагатай
гэрээ байгуулж ажиллана”

• б/Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Байгаль

хамгаалах, уурхайтай холбоотой дэд бүтцийг хөгжүүлэх, үйлдвэр

байгуулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийх гэрээний загвар”

баталсан.



• а/Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн тусгай зөвшөөрөл бүхий
талбай орших нутгийн байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах,
үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын
байр нэмэгдүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сайн
дурын үндсэн дээр дэмжлэг үзүүлнэ.

• /ЗГ-ын 2016 оны 179 дүгээр тогтоол/

• Төсвийн тухай хуулийн 60.2.5-д “Орон нутгийн хөгжлийн сан нь
тухайн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор олгосон
дотоод, гадаадын хандив, тусламж, дэмжлэгээс бүрдэнэ”



Төсвийн тухай хууль:

• 25.4-д “... төсвийн ерөнхийлөн захирагчаараа дамжуулан
төрийн болон орон нутгийн өмчит бус хуулийн этгээдээс
мөнгөн хөрөнгө, хөдлөх эд хөрөнгийн хэлбэрээр тусламж,
хандив авч болно”

• 6.6.2.Төсвийн захирагч нь төсвийн асуудлаа өөрийн
харьяалагдах дээд шатны төсвийн захирагчаар
дамжуулан шийдвэрлүүлдэг байх

• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хууль:

• 17.3.Албан тушаалтан хандив, санхүүгийн туслалцааг авахын
өмнө өөрийн удирдлага, эсхүл эрх бүхий байгууллагаас
зөвшөөрөл авсан байна.



Газрын тосны тухай хууль:

11.2.17.ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч нь байгаль орчныг
хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд
сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг
үзүүлэх асуудлыг тусгасан гэрээг
тухайн тусгай зөвшөөрлийн талбай
орших сум, дүүргийн Засаг даргатай
байгуулж ажиллах

Үндэстэн дамнасан 
томоохон 

корпораци

Сумын 
Засаг 
дарга

Газрын тосны тухай хууль:



Газрын тосны тухай хууль:

31.3.Нөөц ашигласны төлбөрийн 30 хувийг тухайн орон нутгийн 
хөгжлийн нэгдсэн санд, 70 хувийг улсын төсөвт тус тус төвлөрүүлнэ.

Төсвийн тухай хууль: 

• 59 дүгээр зүйл.Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан

59.1.5 газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 30 хувь.



Орон нутгаас төрийн захиргааны төв байгууллагад
гаргасан санал



Төсвийн тухай 
хууллийн төсөлд 
тусгасан санал

Газрын тосны тухай 
хуулийн төсөлд тусгахаар 

хүргүүлсэн санал

Төсвийн тухай хуулийн 
төсөлд тусгахаар 
гаргасан санал



Ажлын хэсгээс шинээр боловсруулсан гэрээ

ЗГ-ын 2016 
оны 179 дүгээр 

тогтоолоор 
батлагдсан 

загвар 
гэрээний 
нэршил, 

агуулгын дагуу 
боловсруулав



Ажлын хэсгээс шинээр боловсруулсан гэрээ



Талуудын шийдвэр гаргах түвшний төлөөлөл

АМТХ-ийн 42 дугаар зүйлийн 
42.1-т заасны дагуу гэрээг 

нутгийн захиргааны 
байгууллага буюу аймаг, сумын 

Засаг дарга баталгаажуулсан.
Аж ахуйн нэгжийн зүгээс       

ТУЗ –ийн дарга болон гүйцэтгэх 
захирал батлагаажуулсан.

Ажлын хэсгээс шинээр боловсруулсан гэрээ



Орлогын хуваарилалт:

100%

Хандив тусламжийн 
орлого 

70%

Аймгийн Орон нутгийн 
хөгжлийн сан

20%

Сумын орон нутгийн 
хөгжлийн сан 

10%

Тухайн АМ-ын тусгай 
зөвшөөрөл байршиж 

буй баг

Орлогын хуваарилалтын талаар аймгийн Засаг дарга сумдын Засаг дарга нартай
гэрээ байгуулж байна.



Гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэг бүхий
хамтын ажиллагааны хороо:

-Хорооны ажиллах журам боловсруулагдсан.

-Гэрээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор Хамтын  ажиллагааны 
хорооны үйл ажиллагааны зардлыг  2019 оны орон нутгийн 
төсвөөс шийдвэрлэв



БАЯРЛАЛАА

Та бүхний ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсье.


