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Мэдээллийн хүдрээс мэдээлэл олборлохуй
Монгол бол уул уурхайн орон байсан, байгаа, цаашид ч байхнээ. Одоог хүртэл Эрдэнэтийн овоон дээр 
тогтож ирсэн эдийн засаг ирэх арван жилүүдэд Оюутолгойн зэс, Тавантолгойн нүүрс, Мардайн ураны 
уурхай , Тамсаг, Матадын газрын тосны  цооногоор тэжээгдэх болов.  
Өнөөдөр  уул уурхайн мэдээлэл уул овоо шиг их байна. Дээрээс нь цаг үеийн мэдээ, танилцуулга,  
сурталчилгаа давамгайлжээ. Зүйрлэж хэлбэл, мэдээллийн хүдрээс үнэт эрдэнэсийг буюу чухал бөгөөд 
бодит мэдээллийн ялгаж авдаг байх хэрэгтэй. 
Элдэв гоулд, коул, майнинг, минералз,  ресорсес, энержи болон Эн, Жи, Эс, Си, Ай, Юу  мэтийн үг 
үсгийн цаана хаанахын хэний ашиг, сонирхол яваад байгаа,   нэг мэдэхэд гарч ирээд ухаж төнхдөг, 
эсвэл алтыг аваад авдрыг нь хэмхчээд нүүр буруулдаг компаниудыг эхнээс нь төгстөл мэдэх цаг 
болжээ. 
“Ил тод байдал” сан ТББ-аас Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд 
байгуулсан“Ил тод уул уурхай” портал сайтыг танилцуулж байна. Бид өнөөдрийн байдлаар уул уурхайн 
салбарын 1400 орчим компанийн үйл ажиллагаа, тэдний эзэмшдэг тусгай зөвшөөрөл, компанийн 
эзэмшил, удирдлага, хаяг болон тухайн компанитай холбоотой үйл явдлын тухай товч бөгөөд тодорхой 
мэдээллийг бэлтгэн байршуулж байна. Цаашид бусад компаниудын мэдээллийг нэмэхийн зэрэгцээ 
байнга шинэчилж байх юм. 

Ил тод



“ХУВЬТАЙ” ТҮШЭЭД. 
- Төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан, одоо хашиж 

буй хүмүүс уул уурхайн компаниудтай ямар холбоотой бэ? – 

УИХ-ын гишүүн, Гадаад харилцааны сайд Сү.Батболд 
1999 оны 5-р сард түүний хувийн эзэмшлийн “Алтай трейдинг” 
ХХК нь Бороогийн орд газраас алт олборлох 62 тоот 
ашиглалтын лицензээ “Бороо гоулд” ХХК-д шилжүүлж оронд 
нь тэрбээр “Бороо гоулд” ХХК-ийн 50000 ширхэг хувьцаа 

эзэмшигч болж, үүнийгээ 
2006 оны Хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэгтээ тэмдэглүүлсан 
байдаг. Энэ нь “Бороо 
гоулд” компанийн 5 хувьтай 
тэнцэх юм. Дараа нь 
үүнийгээ АНУ-ын Нью-Йорк 
хот дахь итгэлийн сангийн 
нэр дээр байлгаж байгаад 
2007 онд худалдсан гэдэг. 
Гэхдээ эрхэм гишүүнийн 
“Алтай трейдинг” ХХК 
Бороогийн орд газарт өөр 
14 хайгуулын лицензтэй 
байсан талаар мэддэг 
хүн ховор. Харин эдгээр 
лицензээ Хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргаж 
эхлэхээс өмнөхөн буюу 
2005 оны 5-р сарын 18-нд 
“Сэлэнгэ минералс” ХХК-д 

шилжүүлжээ. Сонирхолтой нь гэвэл, одоо “Сэлэнгэ минералс” 
компани Сү.Батболдын хувьчилж авсан “Чингис” зочид 
буудлын 4 тоотод байрладаг ажээ. 
Мөн Архангай, Увс, Төв аймгийн нутагт хайгуулын лицензтэй, 
бас төмрийн хүдэр олборлодог “Эйч Би Си” ХХК нь 
Сү.Батболдын эзэмшлийн “Алтай кашемир” ХХК-ийн байрны 
209 тоотод байрладаг. Тиймээс энэ хоёр компани түүнтэй 
холбоотой байж болохоор харагддаг. 

УИХ-ын гишүүн Д.Кёкүшюзан Батбаяр
Кёкүшюзан Батбаяр ашигт малтмалын аль бизнест хэдийнэ 

хөл тавьжээ. 
Т ү ү н и й 
э з э м ш л и й н 
“ К ё к ү ш ю 
м о н г о л 
холдинг” ХХК 
нь Дархан-
Уул аймгийн 
нутгаас алт 
о л б о р л о х 
ашиглалтын 
л и ц е н з 
з э м ш д э г . 
Энэхүү 396 

тоот ашиглалтын энэ лиценз анх 1996 оны 1-р сард “Цац-
Эрдэнийн булаг” ХХК олгогдсон бөгөөд 2001 оны 2-р сард 
“Дисковери” ХХК-д, 2002 оны 5-р сард “Монгол шуудан” 
банкны мэдэлд очиж, тус банкнаас 2007 оны 12-р сард 
“Кёкүшю монгол холдинг” ХХК-д шилжсэн байна.
Үүнээс гадна эрхэм гишүүн маань БНХАУ-ын иргэн Дин 
Чинтэй 50:50 хувиар хамтарч “Гоулден вэйл” ХХК байгуулсан 
бөгөөд энэ компани Найлахаас нүүрс олборлодог ажээ. Мөн 

түүний 15 %-ийг нь эзэмшдэг “Ворлд майнинг” ХХК нь Төв 
аймагт хайгуулын лицензтэй. 
Тэрчлэн Хэнтий аймагт хайгуулын лицензтэй “Гутайн даваа” 
ХХК “Кёкүшюзан, хөгжил сан”-гийн байранд, Сүхбаатар аймагт 
хайгуулын лицензтэй “Коол фронтьерс” ХХК “Кёкүшю тауэр”-т 
байрлаж байгаа нь эдгээр компаниуд Д.Кёкүшюзан Батбаяр 
ямар нэг байдлаар холбоотой байх магадлалтайг илтгэдэг. 

УИХ-ын гишүүн Х.Бадамсүрэн.
Ашигт малтмалын 
чиглэлээр төрд 
олон жил зүтгэж 
байгаад Өмнөговь 
аймгаас парламентад 
сонгогдсон тэрбээр  
Өмнөговь аймагтаа 
хайгуулын лиценз 
бүхий ”Өргөө 
менежмент” ХХК, 
бас Хэнтий аймагт 
хайгуулын лицензтэй “Сайн менежмент” ХХК-ийг тус тус 
эзэмшдэг. 
”Өргөө менежмент” ХХК-ийн лицензээ авсан хугацаа нь 
түүнийг “Монголросцветмент” нэгдлийн Ерөнхий захирлаар 
ажиллаж байх үе, “Сайн менежмент” ХХК лиценз авсан 
хугацаа ҮХЯ-ны Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн газрын 
даргаар ажиллаж байх үетэй тус тус давхацдаг ажээ. 

УИХ-ын гишүүн Л.Гүндалай.
Түүний эзэмшлийн 
“Глобал-Инвест” ХХК 
нь Дорноговь аймгийн 
нутагт 2895 га газрын 
хайгуулын лицензийг 
2006 оны 11-р сард 
авсан байна. Энэ үед 
тэрбээр Эрүүл мэндийн 
сайдаар, түүний төрсөн 
дүү Л.Дэлгэрдалай 
АМГТХЭГ-ын /хуучин 
нэрээр/ Тамгын газрын 
даргаар ажиллаж байв. 
УИХ-ын гишүүн 
Д.Зоригт. 
Тэрбээр 1991 онд 
Б.Нямтайшир (одоо 
“Монголын алт” ХХК-
ийн ерөнхийлөгч) нарын 
хүмүүстэй хамтран алтны хайгуул, олборлолтын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг “Одод” ХХК-ийг байгуулжээ. Уг 
компани 1996 онд Баянхонгор аймгийн нутагт ашиглалтын 
лиценз авч алт олборлож байв. Одоо тус компани ямар нэг 
лиценз эзэмшихээ больжээ. 
Гэхдээ өнөөдөрийн байдлаар Баянхонгор аймагт алт 
олборлож буй “Одод гоулд” ХХК гэх компанийг (захирал 
З.Оргилмаа) “Одод”-той холбоотой гэж зарим хүмүүс үздэг ч 
нотлогдоогүй. 
Д.Зоригт бас “Багануур” ХК-ийн 4 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 
гэж хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ дурджээ. 



УИХ-ын гишүүн 
Ш.Сайхансамбуу. 
Түүний эзэмшлийн  
"Нарантуул трэйд" ХХК 
нь Дундговь аймгийн 
Баянжаргалан, Говь-
Угтаал, Гурвансайхан 
сумдын нутагт 1990-
ээд онд Монгол, Орос, 
Японы геологичид 212 
сая тонн шатдаг занарын 
(газрыг тосыг орлох) нөөц илрүүлсэн орд газарт хайгуулын 
хоёр лицензийг эзэмшдэг. Уг үйл ажиллагааг “Нарантуул 
трэйд” ХХК-ын охин компани болох “Нарантуул Шэйл Ойл 
Корпорэйшн” (Narantuul Shale Oil Corporation) ХХК  эрхэлдэг 
бололтой. 

УИХ-ын гишүүн Ц.Шинэбаяр.
Дорнод аймгийн Адуунчулууны ордоос 
нүүрс олборлодог “Адуунчулуун” ХК-ийн 
40 хувийг эзэмшиж байна. Бас 1999 он 
хүртэл захирлаар нь ажиллаж байсан 
(одоо захирал нь Ц.Шинэзоригт) “Найнги” 
ХХК нь Адуунчулууны ордоос нүүрс 
олборлох ашиглалтын лицензтэй. 

У И Х - ы н 
гишүүн Батж.
Батбаяр.

Түүний үүсгэн байгуулан эзэмшиж 
байгаад УИХ-ын сонгуульд 
нэр дэвшихдээ өөрийн хүү 
Батхишигийн нэр дээр шилжүүлсэн 
“Талст маргад” ХХК нь стратегийн 
орд газрын жагсаалтанд багтсан 
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох 
сумын Бүрэнхааны фосфоритын 
орд газарт ашиглалтын 2, 
хайгуулын 9 лицензтэй эзэмшиж 
байна. 

УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан.
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ 
“Багануур” ХК-ийн 5 ширхэг 
хувьцаа эзэмшигч гэжээ. Мөн 
түүнийг “Цайрт менерал” ХХК-
ийн хувь эзэмшдэг тухай янз 
бүрийн мэдээлэл хэвлэлээр гарч 
байсан ч нотлогдоогүй. 

УИХ-ын гишүүн 
Ж.Энхбаяр.
Түүний эзэмшлийн “Газар” 
ХХК-ийн охин компани 
болох “Газар холдинг”, 
“Газар тосон”, “Аранжин 
металлл”, “Алтан харгуй” 
ХХК-иуд Төв, Баянхонгор, 
Дархан-Уул аймгуудад алт 
олборлож байжээ. 

УИХ-ын Х.Наранхүү.
Одоо Баян-Өлгий аймгийн 
нутгаас гянтболд олборлох 
ашиглалтын лицензтэй “СС 
Монгол” ХХК-ийн захирлаар 
1998-2000 оны хооронд 
ажиллаж байв. Уг лиценз тэр 
үед олгогджээ. 
   

УИХ-ын гишүүн Д.Ганхуяг, УИХ-ын гишүүн Ц.Сэдванчиг.
Тэдний хамтын “Бридж констракшн” ХХК нь Улаанбаатар хот, 

Төв аймгийн 
нутагт барилгын 
м а т е р и а л 
о л б о р л о х 
а ш и г л а л т ы н 
л и ц е н з 
эзэмшдэг.

УИХ-ын гишүүн, дархан аврага 
Б.Бат-Эрдэнэ.
2006, 2007 оны байдлаар Дорноговь 
аймгаас барилгын материал олборлох 
ашиглалтын лицензтэй “Ялгуун 
интернейшнл“ ХХК-ийн 30%-ийг 
эзэмшиж байв. Харин 2008 оны 
Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ энэ 
талаар дурьдаагүйг үзэхэд шилжүүлсэн 
бололтой.  

УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир.
Лүнгийн замаар “алдаршсан” 
эрхэм төрийн түшээгийн 
эзэмшлийн “Очир төв” ХХК нь 
Орхон аймгийн нутгаас барилгын 
материал олборлох ашиглалтын 
лицензтэй.

УИХ-ын гишүүн Д.Арвин.
Өвөрхангай аймгийн нутгаас алт 
олборлох ашиглалтын лицензтэй “Их 
хан уул” ХХК нь түүний эзэмшлийн “Их 
өргөө” ХХК-ийн байранд байрладаг. Энэ 
компанийг Д.Арвинтай холбоотой талаар 
мэдээлэл байхгүй. 

УИХ-ын гишүүн Н.Батбаяр.
Булган аймагт хайгуулын лицензтэй 
“Мик майнинг” ХХК нь түүний эзэмшлийн 
“Монгол түлхүүр” ХХК-ын байранд 
байрладаг. Түүнтэй холбоотой гэсэн 
мэдээлэл гарч байгаагүй.

УИХ-ын гишүүн С.Оюун.
Тэрбээр УИХ-
ын гишүүн болохооосоо өмнө 1996-
1998 онуудад Англид “Рио тинто” 
компанийн геологичоор ажиллаж 
байхдаа тэндхийн ажилтаны хувьд 
компанийхаа хувьцааг эзэмшиж 
байгаад худалдсан гэдэг.

ЗТБХБ-ын дэд сайд Т.Пүрэвдорж. 
Баянхонгор аймагт алт олборлох ашиглалтын лицензтэй 
“Гурван-Эвтэн” ХХК-ийг 
эзэмшдэг.   

ХХААХҮ-ийн дэд сайд 
Х.Золжаргал.
Төв, Булган аймгуудын алт 
олборлох ашиглалтын  хэд 
хэдэн лицензтэй “Заамарын 
их алт” ХХК-ийн 30 хувийг 
эзэмшдэг, мөн “Заамарын их 
шижир алт” ХХК гэх компанийн 
30 хувийг эзэмшдэг гэж 
хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ 
дурьджээ. Хоёрдахь компанийн 
нэр “шижир алт”-тай боловч 
албан ёсоор авсан лиценз 
үгүй. 



АСА групп ХХК
Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Цант уул 1 гэх газрын 87 га талбайгаас жонш 
олборлохоор 12239 тоот ашиглалтын лицензийг 2006 оны 11-р сард авсан. 
Ерөнхийлөгч: Д.Сэржбүдээ
Үүсгэн байгуулагч Д.Дагвадорж, Д.Сумъяабазар, Д.Сэржбүдээ нар. 
Хаяг: Улаанбаатар. Чингисийн өргөн чөлөө Олимпийн хороо 4 давхар. Утас: 345438. 

ГЕГ-ын дэд 
дарга, УИХ-ын 
гишүүн асан 
А.Мурат. 
Ховд, Баян-
Єлгий аймагт 
ф о л ь ф р а м ы н 
ордын 1567 га 
талбай бүхий 
а ш и г л а л т ы н 
л и ц е н з ү ү д т э й 
“Кайнар” ХХК-
ийг эзэмшиж 
байна. Мөн энэ компани Баян-Өлгий аймгийн нутаг дахь Хөх 
адар нэртэй зэсийн орд газрын лицензийг эзэмшдэг “Ийст 
Эйша Минералз  Корпорэйшн”-ийн харьяа “И Эй Эм хөх адар” 
ХХК-ийн 25 хувийг Линч энд Махоней (Lynch & Mahoney) XXK-
иудтай  хамт эзэмшдэг байж магадгүй.  
Бас А.Мурат Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын нутгаас нүүрс 
олборлодог “Хотгор” ХК-ийн 10%-ийн хувьцаатай. Түүнчлэн 
Баян-Өлгий аймагт гянтболд олборлох ашиглалтын лиценз 
бүхий “Кайнар вольфрам” ХХК-д оролцоотой гэсэн мэдээлэл 
гарч байсан. 

Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал 
эрхэлсэн газрын дарга Д.Мөрөн.
Тэрбээр Төв аймгаас алт олборлох 
ашиглалтын лицензтэй “Хүрд” ХК-ийн нэг 
ширхэг хувьцаа эзэмшдэг гэж Хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэгтээ дурджээ.  

Шведийн Вант улсад суух Онц бєгєєд 
Бvрэн эрхт Элчин сайд Б.Энхмандах.
Түүний эзэмшлийн “Могод-Оюу” ХХК нь 

Булган аймагт хайгуулын лицензтэй. 

Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын 
дарга Г.Батжаргал.
Өөрийн аймгийн нутаг дэвсгэрт 
хайгуулын лицензтэй “Их богд” ХХК-
ийн бүрэн эзэмшдэг.    

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга 
Л.Цэрэнжав. /УИХ-ын гишүүн 
асан/
Тэрбээр Хєвсгєл аймагт хайгуулын 
лицензтэй “Хөвсгөл геологи” 
ХХК-ийн 20 хувийг эзэмшдэг. Тус компаний захирлаар 
Л.Цэрэнжавын төрсөн дүү Л.Төмөрбаатар ажилладаг.  

Ашигт малтмалын газрын дарга 
Д.Батхуяг.
Хөвсгөл аймагт хайгуулын хэд 
хэдэн лицензүүдтэй “Ашихай Алу 
Майнз” ХХК нь түүний түүний 
эзэмшлийн “Ашихай” ХХК-ийн 
охин компани гэсэн мэдээлэл 
байдаг ч нотлогдоогүй. 

Ерөнхийлөгч асан Н.Энхбаяр.
Түүний аав Б.Намбарын эзэмшлийн гэгддэг “Аварга тосон” 
ХХК-ийн охин компани болох  “Аварга тосон Хэнтий” ХХК 
нь Төв аймгийн Заамараас алт олборлох  ашиглалтын 
лицензтэй. Энэ компани өмнө нь Баянхонгор аймагт алт 
олборлож байжээ.  

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газрын дарга асан Л.Амарсанаа.
Тэрбээр Сэлэнгэ, Ховд аймагт алт олборлох 
ашиглалтын лицензүүдтэй “Монгол алт” ХХК-
ийн хувьцаа эзэмшигч. Энэ компани Баянхонгор 
аймагт олборлолт явуулж байжээ.

УИХ-ын гишүүн, 
Ү й л д в э р 
худалдааны сайд асан 
Б.Жаргалсайхан.
Түүний эзэмшлийн “Буян” ХХК 
нь Булган, Сэлэнгэ аймгийн 
нутагт хайгуулын лицензтэй. 
Бас төрсөн дүү Б.Цогтсайханы 
үүсгэн байгуулсан “Дайцүки” 
ХХК нь Тавантолгойн ордын 
101 га талбайгаас нүүрс 

олборлох ашиглалтын лицензийг Б.Жаргалсайханыг 
Үйлдвэр, худалдааны сайд байх үед авчээ.
. 
УИХ-ын гишүүн асан Д.Бат-
Эрдэнэ
Тэрбээр орон нутгийн 51 хувийн 
өмчит "Тавантолгой" ХК-ийн 49 
хувийг эзэмшдэг. Сүүлд ТУЗ-ын 
даргаар сонгогдсон байна.  

Сангийн дэд сайд асан 
Н.Батцэрэг.
Түүний хувийн эзэмшлийн 
“Чилагу” ХХК нь Төв аймгийн 
нутгаас шохойн чулуу олборлох 
ашиглалтын лицензийг 
эзэмшдэг.

УИХ-ын гишүүн асан 
Б.Эрдэнэбат
“Эрэл” ХХК нь Хөвсгөл аймгаас 
алт, Төв аймгаас битум, Дархан-
Уул аймгаас гөлтгөнө, барилгын 

материал, Дундговь аймгаас барилгын материал, Дорноговь 
аймгаас гөлтгөнө, барилгын материал олборлох ашиглалтын 
лицензүүдийг эзэмшдэг.  Мөн “Эрэл” ХХК-ийн охин компани 
болох “Барилга-Орд” ХХК нь СХД-ийн нутгаас барилгын 
материал олборлох ашиглалтын лицензтэй. 
Өмнө нь Төв аймгийн Заамар, Өвөрхангай аймгийн Уянга 
сумдын нутгаас алт олборлож байсан.
  
Сэтүүлч С.Ганхуяг 



Дэлхийн хөрөнгийн биржүүд дээрх “монгол” компаниуд

Ураны компаниуд 
2009 оны 7-р сарын эхний байдлаар Монгол улсад ураны хайгуулын 146, ашиглалтын нэг (зарим мэдээллээр хоёр) тусгай 
зөвшөөрөл олгосон байжээ. Харин  2009 оны 7-р сард батлагдсан Цөмийн энергийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын 1-р 
зүйлд “Цөмийн энергийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө олгосон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 2009 оны арваннэгдүгээр сарын 15-ны дотор уг хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу шинэчлэн 
бүртгэнэ” гэж заажээ. Одоогоор урьд олгогдсон лицензүүдийг түдгэлзүүлсэн буюу хурааж авсан гэж ойлгогдож байна. 

Тэдгээрийг Цөмийн энергийн тухай хуулийн тусгай шаардлагуудыг бүрэн хангасан компаниудад олгоно, хэрвээ тэгэж чадаагүй 
бол цуцлах ажээ. Ингэхдээ урьд эзэмшиж байсан компаниуд давуу эрхтэй байх эсэх нь талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй. 

Цөмийн энергийн тухай хуулинд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын ордыг бусадтай хамтран байгуулах компанийн хувьцааны 51-ээс доошгүй хувийг, улсын төсвийн оролцоогүйгээр 
хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон бол 34-өөс доошгүй хувийг төр үнэ төлбөргүй шууд эзэмшинэ гэж заажээ. 

Арева Монгол (Areva Mongol) ХХК
 Францын “Арева” компанийн Монгол дахь салбар компани. 
Дорноговь, Төв, Хэнтий Сүхбаатар аймгийн нутагт хайгуулын 
лиценз эзэмшин үйл ажиллагаа явуулдаг.  “Арева” компани 
нь 1997 оноос өөрийн 70 хувийн эзэмшлийн Кожегоби Монгол 
ХХК (Gogegobi Mongol) компаниар дамжуулан Монголд ураны 
хайгуул явуулж ирсэн байна. 
Кожегоби Монгол (Cogegobi Mongol) ХХК 
Францын “Арева” компанийн 70 хувийн эзэмшлийн компани. 
Одоо Дорнод, Дорноговь, Сүхбаатар аймгийн нутагт лиценз 
эзэмшин ураны хайгуул явуулдаг

“Говьгео” ХХК 
Дорнод, Дорноговь, Сүхбаатар аймгийн нутагт ураны 
хайгуулын лиценз эзэмшиж судалгаа хийдэг Кожегоби 
компанийн 70 хувийг францын “Арева”, 30 хувийг ”Говьгео” 
компани эзэмшдэг тухай мэдээлэл бий. 

“Жиндал Стийл энд Пауэр Лимитэд” (Jindal Steel & Power 
Limited) ХХК
Энэтхэгийн ган, эрчим хүчний компани. 
2008 онд америкийн “Bluerock Resources”, “Uranerz Energy” 
хэмээх хоёр компанийн эзэмшиж байсан, Дорнод аймгийн 
нутаг дахь ураны хайгуулын лицензтэй Роллинг Хиллс 
Ресорсис ХХК-ийг худалдан авчээ. Мөн Тавантолгойн 
нүүрсний орд газарт хөрөнгө оруулагчийн сонгон 
шалгаруулалтад саналаа ирүүлээд байна. 

Денисон Майнз (Denison Mines Corp)
(TSX: DML, NYSE AMEX: DNN Канад, Өмнөд Солонгос–
19.9%), 
Канадын компани
Өөрийн 100 хувийн эзэмшлийн “Денисон Майнз Монголиа” 
(Denison Mines Mongolia) ХХК-иар дамжуулан Дорноговь 
аймгийн Айраг сумын нутагт хайгуулын 3 лиценз эзэмшиж 
ураны хайгуул явуулдаг.  Мөн ураны хайгуулын "Гурвансайхан" 
ХХК-ийн 70 хувийг эзэмшиж байна. 
East Asia Minerals Corp.
(TSX.V:EAS Канад), 

Mega Uranium Ltd (Канад), 

UGL Enterprises Ltd. (Канад) - Red Hill Energy болж 
өөрчлөгдсөн

Вестерн Проспектор Групп Лтд 
Western Prospector Group Ltd. (TSX.V:WNP Канад)
Канадын "Вестерн Проспектор Групп Лтд" (Western Prospector 
Group Ltd) компани Торонтогийн хөрөнгийн биржэд хувьцаагаа 
арилжаалдаг (TSX-V: WNP) компани юм.  Монголд өөрийн 100 
хувийн эзэмшлийн "Вестерн Проспектор Монголия" ХХК, мөн 
100 хувийн (зарим мэдээллээр 90 хувийн) эзэмшлийн “Эмээлт 
Майнз” компанийн нэр дээр ураны хайгуулын олон тооны 
лиценз эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулдаг.  Тэдгээрийн тоонд 

Тухайлбал Дорнод аймгийн Баяндун, Сэргэлэн, Дашбалбар 
сумдын зааг - Эмээлт давааны орчим Гурванбулагийн ураны 
орд газар багтаж байна. Энд 1975-1989 онд оросууд хайгуул  
явуулж нөөцийг илрүүлэн тогтоож олборлолт явуулж байжээ.   
2009 оны хавар бүх хувьцаагаа Хонконгийн хөрөнгийн 
биржэд бүртгэлтэй Хятадын CNNC Intl компанид худалдсан 
тухай мэдээлжээ. CNNC Intl-ийн 74 хувийг БНХАУ-ын төрийн  
мэдлийн China National Nuclear Cooperation ("CNNC") 
компанийн салбар CNNC Overseas Uranium Holding Ltd. 
("CNNC Overseas") эзэмшдэг.
2009 оны 4-р сард Монгол Улсын Ашигт малтмалын 
хэрэг эрхлэх газраас Цөмийн эрчим хүчний газрын улсын 
байцаагчийн дүгнэлтийг үндэслэн "Эмээлт Майнз" ХХК-
ийн эзэмшдэг Гурванбулагийн орд газар дахь 7685X болон 
4969X дугаартай хайгуулын хоёр лицензийг гурван сарын 
хугацаатайгаар түдгэлзүүлжээ.  

Erdene Gold Inc. 
(TSX:Erd Канад), 

Red Hill Energy Inc. 
(TSX.V:RH Канад) 

Khan Resources Inc. 
(TSX:KRI Канад) 
Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалдаг 
(TSX: KRI)
Хан Ресорсес Инк компани нь өөрийн 100 хувийн эзэмшлийн 
Khan Resources Bermuda Ltd, түүний  болон CAUC Holding 
Company (Британийн Виржинийн арлууд) компаниар 
дамжуулан Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг дахь 
Мардайн ураны үндсэн орд газрын ашиглалтын лицензийг 
эзэмшдэг “Төв Азийн уран” компанийн 58 хувийг эзэмшиж 
байна. 

“Төв Азийн уран” ХХК
“Төв Азийн уран” компанийн 58 хувийг Канадын “Хан Ресорсес 
Инк” (Khan Resources Inc), 21 хувийг Монгол Улсын төрийн 
өмчийн хороо, үлдсэн 21 хувийг ОХУ-ын төрийн өмчийн 
“Атомредметзолото” ХК-ийн харьяа “Приаргаунский” компани 
хамтран эзэмшдэг. 
Одоо Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг дахь Мардайн 
ураны үндсэн орд газрын ашиглалтын лицензийг эзэмшиж 
байна.

Marubeni Corp (Япон) 
Монгол урантай холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг гэх боловч 
тодорхой мэдээлэл байхгүй. 

Century City International Holdings Ltd. (HKG:0355 
Хонгконг), 
Монголд өөрийн эзэмшлийн Чэйн Брайт ХХК (Chain Bright 
LLC) компаниар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулдаг 
бололтой. Өөр тодорхой мэдээлэл байхгүй. 



Чэйн Брайт ХХК (Chain Bright LLC)
Хонконг (Хятадын) хөрөнгө оруулалттай компани
2009 оны 7-р сарын байдлаар Дорнод аймгийн Сэргэлэн 
сумын нутагт орших Шинэбулагийн ураны орд газрын 8879 
га талбайн 9648 тоот (2007 оны 4-р сарын 25-нд олгосон) 
хайгуулын лицензийг эзэмшиж байна.  Уг орд газар нь ураны 
нөөцийн хувьд Мардай, Гурванбулагийнхаас дутахгүй гэсэн 
мэдээлэл байдаг. 
Хонконгийн Century City International Holdings Limited (Lo Yuk-
sui гэдэг хүний хяналтанд байдаг) компанийн Монгол дахь 
эзэмшлийн компани юм. 

Solomon Resources Ltd. (TSX.V: SRB Канад) 

Тооройбанди Лимитед – Тooroibandi Limited (АНУ) 
АНУ-д бүртгэлтэй Uraniun 308 компанийн Монгол дахь 
охин компани. Одоогоор Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт 
Жанчивлангийн орд газарт хайгуулын 2 лиценз, Хэнтий 
аймгийн Биндэр, Хэрлэн, Өмнөдэлгэр сумдын нутагт 
хайгуулын 4 лицензийг тус тус эзэмшдэг. 

Uranium 308 Corp (Ураниум 308 Корп)
АНУ-ын Невада муж улсад бүртгэлтэй компани. 
Монголд өөрийн салбар - Тооройбанди Лимитед (Tooroibandi 
Limited) компаниар дамжуулан үйл ажиллагаа явуулдаг. Бас 
Эрдэнэ сумын нутагт ураны хайгуулын лицензтэй, Хонконгийн 
Эйч Кей Эм Эм Эл (Hong Kong Mongolia Metals Limited) ХХК-
ын тодорхой хувийг худалдан авчээ. 

Polo Resources Ltd. (AIM:PRL Англи) 
Өөрийн болон “Эм Юу Си ресорсес” салбар компанийн нэр 
дээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт, тухайлбал  Дорноговь, 
Дорнод аймгийн нутагт ураны хайгуулын олон тооны лиценз 
эзэмшиж байна.

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU АНУ)  
2009 оны эхээр АНУ-ын “Пийбоди энержи корпораци” 
(Peabody Energy Corp) Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг 

Японы иргэн Южиро Койнаги (Yujiro Koyanagi), Монгол 
Улсын иргэн З.Номундарь нарын компаниуд.

“Адамас майнинг” ХХК 
Ашиглалтын лиценз:
Булган аймгийн нутгаас алт олборлох 
ашиглалтын 1 лицензтэй.
Хайгуулын лиценз:
Булган, Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, 
Дундговь, Төв, Говь-Алтай, Увс, Ховд, Баян-
Өлгий аймгийн нутгуудад хайгуулын 39, 
нийт 40 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшдэг. 

“Бушуо-Уул” ХХК 
Ашиглалтын лиценз:
Дорноговь аймгийн Айраг сумын Эмэний 
хүрэн өндөр гэх газраас жонш олборлох 
ашиглалтын лицензтэй. Мөн тухайн газраа 
нэг хайгуулын лицензтэй. 

“Эжунмэн” ХХК 
Ашиглалтын лиценз:
Дорноговь, Дундговь аймгийн нута 
дахь Цагаан дэл гэх газрын 340 гаруй га 
талбайгаас жонш олборлох ашиглалтын 3 

Polo Resources Limited компанитай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулж Монгол дахь уран, нvvрсний ашигт малтмалын 
лицензийн 50 хувийг  73,2 сая доллараар худалдан авч 
эзэмших нөхцлийг тусгажээ.

Уранэрз Энержи (Uranerz Energy)
АНУ-ын Uranerz Energy ба Bluerock Resources компаниуд 
хамтран Дорнод аймгийн нутагт ураны нэлээд нөөц бүхий 
орд газарт хайгуулын лицензтэй Роллинг хиллс ресорсис ХХК 
(Rolling Hills Resources LLC)-ийг байгуулан ажиллаж байгаад 
2008 оны 6-р сард Энэтхэгийн Жиндал Стиил энд Поавер 
лимитэд (Jindal Steel & Power Limited) компанид худалджээ. 
Uranerz Energy компани бусад лицензийн талбайдаа 
үргэлжлүүлэн ажиллах тухай мэдээлсэн ч хаана ямар лиценз 
эзэмшдэг нь тодорхойгүй. 

“Гурвансайхан” ХХК 
Канад, Орос, Монголын хамтарсан уул уурхайн компани. 
Түүний 70 хувийг Канадын “Денисон Майнз”, 15 хувийг ОХУ-
ын төрийн өмчийн “Геологразведка”, 15 хувийг Монгол 
улсын Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам тус тус эзэмшдэг.  
Одоогоор Дундговь, Дорноговь аймгийн нутагт ураны 
хайгуулын 5 лиценз эзэмшиж байна. Тэдгээрийн нэгд багтах 
Гурвансайханы орд газар манайд Мардайн дараа орох хоёр 
дахь том ураны орд газар юм. 

Эмээлт Майнз ХХК 
Вестерн Проспектор Групп Лтд-ийн охин компани (үз)

Адамас Майнинг
2004 онд Монгол-Японы “Адамас Майнинг” компанийн 
мэдэлд байсан Гурванбулагийн ураны орд газрын хайгуулын 
лицензийн 70 хувийг Канадын “Вестерн Проспектор Групп 
Лтд” компанид худалдахаар тохиролцожээ. Харин “Вестерн 
Проспектор” групп 790 мянган доллар төлөхийн зэрэгцээ тэнд 
хайгуул явуулж 3,1 сая доллар зарцуулсан боловч хувиа авч 
чадаагүй тул 2008 онд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн шүүхэд 
хандсан тухай мэдээлж байв. Маргаан хэрхэн шийдэгдсэн нь 
тодорхойгүй байна.

лицензтэй. Мөн тухайн газар хайгуулын нэг 
лицензтэй.  

“Адамас маунтин” ХХК 
Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорнод, 
Завхан, Сүхбаатар, Төв, Увс, Ховд, 
Хөвсгөл, Хэнтий аймгуудын нутагт нийт 35 
хайгуулын лицензийг эзмшдэг.

“Голден хейлс” ХХК 
Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын 
Мөнгөн өндөр гэх газрын 231 га талбайгаас 
холимог металл олборлох ашиглалтын 
лицензийг эзэмшдэг. Мөн тухайн газар 
хайгуулын 1 лицензтэй. Түүнчлэн Дорнод 
аймагт 4, Сүхбаатар аймагт 3 хайгуулын 
лицензүүдтэй. 

“Хорин хоёрдугаар бааз” ХХК.
Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумд, Булган 
аймгийн Хутаг-Өндөр сумд тус тус нэг 
хайгуулын лицензтэй.  

“Ар зүүн гол” ХХК 
Говь-Алтай аймагт 3, Завхан 3, Баянхонгор 
аймагт нэг хайгуулын лицензтэй.  

“Дорнод байц” ХХК 
Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Хөх 
уул гэх газрын 14928 га талбайн хайгуулын 
лицензийг эзэмшдэг.

“Магнай даваа” ХХК 
Завхан аймагт 3 лицензтэй, Говь-алтай 
аймагт 1 хайгуулын лицензтэй.   

“Мөнгөн мөндөр” ХХК 
Булган аймгийн Тэшиг сумын Зогсоолт уул 
гэх газар хайгуулын 2 лицензтэй. 

“Сонин хад” ХХК 
Төв аймагт хайгуулын 3 лицензтэй. 

“Индусшакти” ХХК
Төв аймаг, Улаанбаатар хотод хайгуулын 2 
лиценз эзэмшдэг. 

“Эй Эм Жэй Эс Эс” ХХК 
Төв аймгийн Баян сумын Төгрөг нуур гэх  
газар хайгуулын 2 лицензтэй.

- Эдгээр компаниуд дээрх хоёр хүний нэр дээр, эсвэл тэдний 
эзэмшлийн “Адамас  майнинг” компанитай ижил хаяг, утастай учраас 

хоорондоо холбоотой компаниуд гэж үзлээ -  



Газрын тосны компаниуд
 1991 онд БНМАУ-ын Газрын тосны тухай хууль батлагдсаны дараа урьдчилсан судалгаагаар газрын тос 
байж болох сав газруудыг 25 талбай болгон хувааж (зарим мэдээллээр 27-28) тэдгээрт олон улсын нээлттэй тендер 
зарлах замаар сонгон шалгаруулалт явуулж юуны өмнө гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах бодлого баримтлах 
болжээ. 
 Тендер зарлаж явуулсны дараа АМГТХЭГ (одоо Газрын тосны газар) шалгарсан компанитай тухайн 
талбайд газрын тосны хайгуул, олборлолт, тээвэрлэлт болон экспортын үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээг байгуулж Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр сайшаасан тохиолдолд Монгол Улсын Засгийн газрын 
хуралдаанаар баталснаар хүчин төгөлдөр болдог. 
2009 оны байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд газрын тосны 22 талбайд  сонгон шалгаруулалт зарласнаас 17 талбайд  
гадаад, дотоодын 12 компани шалгарч бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ (БХГ)-ний дагуу газрын тостой холбогдсон үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 
 Бүтээгдэхүүн хуваах үндсэн зарчмаар бол тухайн гэрээлэгч компани өөрийн зардлаар ашигт малтмалын 
хайгуул явуулж эрсдлээ зуун хувь хариуцах ба монголын талаас монголын тал Улсын Засгийн газар ямар нэгэн 
хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээр газрын тосны олборлолтын орлогоос хувь эзэмшдэг. Гэрээлэгчийн хайгуул, 
олборлолтын зардалд санхүүгийн шалгалт хийж, баталгаажуулсны үндсэн дээр гэрээлэгч зардлаа нөхөн авах 
эрхтэй болдог. Газрын тосны хайгуул, олборлолтын бүх ажлын үр дүнгийн тайлан, мэдээ, мэдээллийн эх хувийг 
Монгол улс эзэмших эрхтэй.
 Гэхдээ бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүд бүхэлдээ, мөн тэдгээрт орсон тодорхой заалт, тоонууд нууц 
хэвээрээ байна. 
 Янз бүрийн шугамаар ил тод болсон зарим мэдээллээс үзэхэд гадаадын компаниуд гэрээ, тендерт оролцох 
явцдаа эхний жилийн ажлаа дуусан дуустлаа хоёр сая ам.доллар Монголын банкинд байршуулах ёстой байдаг. 
Харин Монголын компаниуд тэгэх шаардлагагүй. Бас гадаадын компаниудтай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд сургалтын зардал гэсэн нэмэлт заалт оруулж тэднээс жил бүр зардал гаргуулж АМГТХЭГ-аас өндөр 
хөгжилтэй орнуудад хүн явуулж сургадаг юм байна. 
Сүүлийн үед байгуулсан зарим гэрээнд Монгол Улсад ногдох бүтээгдэхүүний доод хэмжээг нэмэгдүүлж, гэрээ 
байгуулах хуулийн этгээд эрхээ бусдад шилжүүлэх тохиолдолд 100.0 мянган ам.долларын татвар төлөхөөр 
тусгасан, түүнчлэн Монголын талын боловсон хүчнийг гадаадаас авч ажиллуулж байгаа ижил мэргэжил, 
боловсрол, ур чадвартай ажилтнуудын цалингийн дунджаас доошгүйгээр цалинжуулах, ажиллагчдыг сонгон 
шалгаруулахдаа юуны өмнө зохих ёсны мэргэжилтэй монгол иргэдийг сонгож авахыг эрмэлзэх зэрэг заалтуудыг 
оруулсан тухай мэдээлэл байдаг.  

Петро Чайна Дачин Тамсаг (Монгол) ХХК  
Petro China Daqing Tamsag (Mongol) БНХАУ-ын 100 
хувийн хөрөнгө оруулалттай компани 
Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумдын нутаг дахь газрын 
тосны хайгуулын Тосон Уул-XIX, Тамсаг-XXI, Буйр-XX талбайд 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу ажиллаж байна.  
Анх 1993 онд АНУ-ын (зарим мэдээллээр Их Британийн) 
“Соко Интернейшнл Плс” компани дээрх талбайд бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээ байгуулж 2005 он хүртэл буюу хайгуул хийж 
туршилтын олборлолт явуулж байжээ. 2005 оны 8 дугаар сард 
тус компанийн эрх, үүргийг БНХАУ-ын төрийн өмчийн “Дачин 
Ойл фийлд” компанид эрхийг шилжүүлснээр “Петро Чайна 
Дачин Тамсаг (Монгол)” ХХК байгуулагдан үйл ажиллагаа 
явуулж эхэлснээс хойш 10 дахин их хөрөнгө оруулалт хийжээ. 
Зөвхөн 2009 онд 530 сая ам.долларын хөрөнгө оруулж байна. 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын орлогоос зардлаа хасаад үлдсэн ашгийн 42,5 
хувь нь монголын талд ногддог. Гэрээний бусад заалт олон 
нийтэд хаалттай байдаг. 

Доншен газрын тос (Монгол) ХХК
Donshen Oil (Mongol)
БНХАУ-ын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай компани. 
Дорноговь аймгийн Сайншанд, Улаанбадрах сумдын нутагт 
орших Зүүнбаян-Цагаан элсний XIII, XIV талбайд бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээгээр ажиллаж байна.  Талбайн хэмжээ - 5314 км2.
1997 онд Австралийн “Рок Ойл” (Говь) ХХК газрын тосны 
үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан 
ба 2001 оны 6-р сарын 16-нд БНХАУ-ын Шандун мужийн 
Шөнлийн газрын тосны товчооны (SINOPEC) харъяа Доншен 
Жингүн Петролеум Дивилопмент Групп Сток компани “Рок 
Ойл” (Говь) компанитай "Хамтран ажиллах тухай" гэрээ 

байгуулан хувьцааных нь 49 хувийг эзэмшиж  2003 оны 3-р 
сард гэрээлэгчийн эрхийг Рок Ойл (Говь) компаниас 100 хувь 
шилжүүлэн авсан байна.  
Гэрээний нөхцөл ёсоор эрэл хайгуулын үе шат нь 2010 онд 
дуусах бөгөөд үүнээс цааш нийтдээ 30 жилийн хугацаанд 
олборлолт явуулна.  Одоогоор “Доншен газрын тос Монгол” 
135.2 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж, улсын төсөвт 
15.7 тэрбум төгрөг оруулаад байна. 2009 онд 600 мянган 
баррель түүхий нефть олборлож экспортлохоор төлөвлөжээ.

Петро Матад Лимитэд ХХК
Petro Matad Limited
Монголын (хувьцаагаа Лондонгийн хөрөнгийн биржэд 
арилжаалдаг) газрын тосны компани
Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг  дахь газрын тосны 
хайгуулын Матад-XX талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 2006 
оны 5-р сарын 26-нд байгуулж Засгийн газрын хуралдаанаар 
7 дугаар сарын 19-нд баталжээ. 
“Петро Матад”-ын XX талбай бол Хятадын Петро Чайна Дачин 
Тамсаг (Монгол) компанийн ажиллаж байгаа Тосонгийн ордын 
үргэлжлэл бөгөөд түүнээс дутуугүй том орд байх магадлалтай 
гэнэ. 
Гэрээний дагуу хайгуулын ажил явуулах хугацаа нь 2011 онд 
дуусах бөгөөд үүнээс цааш хоёр хоёр жилээр нийт 4 жил 
сунгаж болох нөхцөлтэй юм. 
2005 онд монголын “Петровис” ХХК-ийн охин компани болж 
байгуулагдсан. 2007 оны 5-р сарын 1-нд Лондонгийн хөрөнгийн 
биржийн бүртгэлтэй болж хувьцаагаа арилжаалж эхэлсэн. 
Биржийн код: LSE:MATD.  Харин хувьцаа эзэмшигчдэд 
зориулсан танилцуулгад, “Петро Матад Лимитед” компани нь 
2007 онд Их Британийн Мэн арал дээр бүртгүүлсэн гэжээ. 



Чайна Голден Сий Петролеум Эксплорейшн 
ХХК 
China Golden Sea Petroleum Exploration Corporation БНХАУ-ын 
100 хувийн хөрөнгө оруулалттай. 
Дорноговь аймгийн нутаг дахь тосны хайгуулын Тариачийн XV 
талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 2007 оны 2-р сарын 2-нд 
байгуулсан бөгөөд Засгийн газрын 2007 оны 3-р сарын 7-ны 
өдрийн 47 дугаар тогтоолоор баталжээ. 
Гэрээ  2015 он хүртэл хугацаатай  

Шэйман Ресорсез Лтд. 
Shaman Resources Ltd. Канадын хөрөнгө оруулалттай 
компани 
Дорноговь аймгийн нутаг Нялга-XVI талбайд газрын тостой 
холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 
2007 оны 4-р сарын 18-нд байгуулж Засгийн газрын 2007 оны 
6-р сарын 20-ны өдрийн 148 тоот тогтоолоор баталжээ. 
Гэрээ 2016 он хүртэл хугацаатай. 

М-Си-Эс холдинг ХХК
Дотоодын компани
Өмнөговь аймгийн нутаг дахь Борзон-VII талбайд газрын 
тосны үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 2009 
оны 7-р сарын 29-нд Засгийн газрын хуралдаанаар баталсан 
байна. 

Зон Хэн Юү Тан ХХК
БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай компани
Өмнөговь аймгийн нутаг дахь Галба-XI талбайд газрын тостой 
холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 
2009 оны 5-р сарын 20-нд Засгийн газрын хуралдаанаар 
баталжээ. 

Шунхлай энержи ХХК
Дотоодын компани
Дорноговь аймгийн нутаг дахь Сулинхээр-XXIII талбайд 
газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-нд байгуулж 
2009 оны 07-р сарын 23-нд Монгол улсын Засгийн газрын 
хуралдаанаар батлагджээ. 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр газрын тосны өдрийн гарц  
5000 хүртэл баррель байвал Засгийн газарт 45 хувь ногдох ба 

тав таван мянган баррелиар өсөх бүрд 5 хувиар нэмж тооцөх 
бөгөөд 20001-30000 баррель олборлосон тохиолдолд Засгийн 
газарт 65 хувь нь ногдоно.
“Шунхлай энержи” ХХК нь Шунхлай группын охин компани юм. 

Ди Дабль Юү Эм петролеум АГ 
(DWM Petroleum AG) ХХК
(Бас Манас Гоби ХХК (Manas Gobi) Гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай компани.
Дорноговь аймгийн нутаг дахь Цагаан элс-XIII, Зүүнбаян-XIV 
талбайд газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа 
явуулж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг 2009 оны 4-р сарын 21-нд 
Газрын тосны газартай байгуулж 2009 оны 5-р сарын 20-нд 
Засгийн газрын хуралдаанаар батлагджээ. 
2009 онд 1,6 сая долларын өртөгтэй хайгуул явуулахаар 
төлөвлөсөн байна.  Уг гэрээний дагуу 2014 он хүртэл 5 жил 
хайгуул, цааш 20 жилийн турш олборлолт явуулах юм. 
Толгой компани нь АНУ-ын Манас Петролеум (Manas 
Petroleum Corp) компани бөгөөд Швейцарьт бүртгэлтэй Ди 
Дабль Юү Эм петролеум АГ (DWM Petroleum AG) компанийг, 
харин тэр нь Монгол бүртгэлтэй Манас Гоби Монголиа (Manas 
Gobi (Mongolia) –ийн 84 хувийг, үлдэх 26% хувийг Монголын 
газрын тос, хийн компани, мөн хоёр хөрөнгө оруулагч 
эзэмшдэг гэжээ.

Сентрал Азиан Петролеум Корпорэйшн 
лимитед
Central Asian Petroleum Corporation Limited Дотоодын компани
Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн нутаг дахь Богд-
IV болон Онги-V талбайд газрын тосны хайгуул, олборлолтын 
үйл ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг байгуулж 
2009 оны 7-р сарын 29-нд Засгийн газрын хуралдаанаар 
батлагджээ. 
Энэ хоёр талбайн нийт хэмжээ  71,000  km² юм. 
Лондонгийн хөрөнгийн биржэд хувьцаагаа арилжаалдаг 
“Петро Матад Лимитед” компанийн охин компани. Петро 
Матад Лимитед компани нь 4 салбар компанитай. Үүнд, 
Capcorp Mongolia LLC, Petro Matad LLC (хоёулаа Монголд 
бүртгэлтэй), Central Asian Petroleum Corporation Limited, 
Petromatad Invest Limited (хоёулаа Кайманы аралд бүртгэлтэй) 
багтдаг. 



“МОНГОЛ ГАЗАР” ХХК-ИЙН 
ЗАХИРАЛ Ц. МЯНГАНБАЯРТАЙ 

ХОЛБООТОЙ КОМПАНИУД
“Монгол газар” ХХК 
Алт олборлох ашиглалтын лиценз:
Архангай аймгийн Цэнхэр сумд 3, 
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумд 
1, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумд 
1, нийт алт олборлох 5 ашиглалтын 
лицензтэй.
Хайгуулын лиценз:
Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо, Луус, 
Хулд, Эрдэнэдалай сумдын нутаг 
дахь 54 578 га талбай бүхий 3, Ховд 
аймгийн Үенч, Булган сумын Хужиртын 
овгор гэх газрын 48512 га талбай бүхий 
1, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо 
сумын Хүрмэн толгой гэх газрын 20626 
га талбай бүхий 1, Булган аймгийн 
Баяннуур сумын Улаан хэрэм гэх 3241 
га талбай бүхий 1, нийт 6 хайгуулын 
лицензтэй. 

“Эм Жи Эйч” ХХК 
Ашиглалтын лиценз:
Архангай аймгийн Цэнхэр сумд 2, 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумд 
2, нийт алт олборлох 4  ашиглалтын 
лицензтэй. 
Хайгуулын лиценз:
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын 
нутгийн 73 997 га талбай бүхий 5, 
Архангай, Өвөрхангай аймгийн Цэнхэр 
сумын Гүүт гэх 5559 га талбайн 1, нийт 
хайгуулын 6 лиценз эзэмшдэг.

“Олон-Овоот гоулд” ХХК 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын 
“Овоот-1” гэх газрын 82 га талбайгаас 
алт олборлох 5464 тоот ашиглалтын 
лицензийг эзэмшдэг. 

“Баярс гоулд” ХХК
Булган аймгийн Дашинчилэн, Баяннуур, 
Бүрэгхангай сумын нутагт 88 029 га 
талбай бүхий 7, Завхан Завханмандал, 
Ургамал сумын нутагт 10 879 га талбай 
бүхий 4, Өвөрхангай аймгийн Уянга 
сумын 5422 га талбай бүхий 3, Төв 
аймгийн Өндөрширээт, Эрдэнэсант 
сумын Хадат гэх газрын 2635 га талбай 
бүхий 1, нийт хайгуулын 15 лицензтэй. 

“Поло ресорсез” ХХК 
“УМУХ” ХХК 
“Нордтонхэ говь” ХХК 
“КИМКО” ХХК 
“Эйжиа интерсепт монголиа” ХХК 
“Гүнбилэг гоулд” ХХК 
“Эм Юу Си ресорсез” ХХК 
“Гаррисон-Ази” ХХК 
“Агуйн-Эрдэнэс” ХХК 
“Кийланд ресурсес” ХХК 
“МоЭнКо” ХХК 

“Поло ресорсез” ХХК-ийн захирал Антони 
Бэйнбрижтэй холбоотой компаниуд

Магнай трэйд ХХК
Дотоодын компани
Дорнод аймгийн нутаг дахь Баянтүмэн-
ХҮII талбай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 
байгуулах шатандаа яваа.

Эн Пи Ай ХХК
NPI 
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани
Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Чойбалсан, 
Гурванзагал сумдын нутаг дэвсгэр дэх 
Хөхнуур-ХҮIII талбайд бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээг 2009 оны 7-р сарын 7-нд 
байгуулсныг  2009 оны 7-р сарын 29-ны 
Засгийн газрын хуралдаанаар баталжээ.  
2009 оны 9-р сарын 9-нд хайгуулын 
ажлын нээлтээ хийсэн байна.  
Гэрээнд зааснаар бүтээгдэхүүн 
борлуулсны орлогын 63 хувь нь 
компанийн, 47 хувь нь монголын талд 
ногдоно, гэхдээ олборлолтын хэмжээ 
нэмэгдэхийн хэрээр энэ хувь өсөх юм 
байна. . 
Их Британид бүртгэлтэй  БНХАУ-ын 
хөрөнгө оруулалттай компани гэжээ. 

Сансрын геологи ХХК (Сансар 
геологи хайгуул ХХК)
Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани
Дорноговь, Хэнтий, Төв аймгийн нутаг 
дахь газрын тосны хайгуулын Төхөм-X 
хойд, Цайдам-XXVI талбайд газрын 
тосны хайгуул, олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээг байгуулж 2009 оны 7-р сарын 
29-нд Засгийн газрын хуралдаанаар  
батлагдсан байна. . 
Зарим эх сурвалжид, Монгол-Белиз 
улсын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай 
гэжээ. 

Монголын алт (МАК) корпораци 
ХХК
Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани
Дорноговь аймгийн нутаг дахь газрын 
тосны хайгуулын Тєхєм-Х /урд/ талбайд 
газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулж бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний төслийг Монгол Улсын Засгийн 
газар хэлэлцээд ҮАБЗ-д танилцуулахаар 
болжээ. 

“Баяраам”  ХХК 
Хөвсгөл аймгийн 
Цагааннуур сумын 
Шаргын гол гэх 
39520 га талбай 
бүхий 1, Өмнөговь 
аймгийн Булган, 
Мандал-Овоо, Ханхонгор сумдын нутаг 
дахь Хэцүү уул гэх 19 242 га талбай 
бүхий 1, мөн аймгийн Манлай сумын 
Цайдам-1 гэх 3206.8 га талбайн 1, 
Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын 
Ихрийн ам гэх 1751 га талбай бүхий 1, 
нийт хайгуулын 4  лиценк эзэмшдэг.  

“Мушгиа худаг металс” ХХК 
Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын 
Мушгиа худаг гэх газрын 1913 га талбайн 
хайгуулын лицензийг эзэмшдэг.

“Сайхан-Оргил гоулд” ХХК 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогт-Овоо 
сумдын нутаг дахь 12787 га бүхий 2, 
Хэнтий аймгийн Дадал, Баян-Адрага 
сумдын нутаг дахь 7425 га бүхий 2, 
Төв аймгийн Өндөрширээт сумын 
Талын толгой гэх 500 га бүхий 1, нийт 
хайгуулын 5 лицензийг эзэмшдэг.

“Си Си Эм” ХХК 
Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын 
“Хонгор” гэх газрын 159859 га талбайн 
хайгуулын лицензийг эзэмшдэг. 

“Жи Эл Си Эйч” ХХК 
Ховд аймгийн Булган, Үенч сумын нутаг 
дахь Улаан дэл гэх газрын 28630 га 
талбайг хамарсан 3, Дорнод аймгийн 
Баянтүмэн сумын Мэндэхийн худаг 
гэх газрын 7315 га талбайн 1, нийт 
хайгуулын 4 лицензтэй.

“Би Жи Жи Ти” ХХК
Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын 
Энгэрийн толгод гэх 8318 га талбай 
бүхий хайгуулын лицензээ “Поло 
ресорсез” ХХК-д 2009 оны 1-р сард 
шилжүүлжээ. Одоо ямар нэг лицензгүй.



Ишлэл
“БНХАУ-ын Засгийн газар Монгол Улсын Засгийн газраар 
Төмөртийн овооны цайрын ордоор баталгаа гаргуулж, өөрийн 
өмчит Хятадын Өнгөт төмөрлөгийн байгуулалтын ХК-д (NFC) 
зээл өгсөн”
Үндэсний аудитын газрын тайлангаас

Төмөртэй овооны цайрын үйлдвэр 45 сая долларын өртөгөөр 
боссон бөгөөд үүний 55,1 хувь нь Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрийн дагуу БНХАУ-ын “Экспорт, импорт” банкнаас 
авсан 200 сая юаний хөнгөлөлттэй зээл, үлдсэн 44,9 хувь нь 
БНХАУ-ын “Экспорт, импорт” банкнаас “NFC” ХХК-ийн авсан 
арилжааны зээл ажээ. 

Ишлэл:
“Төмөртэйн-Овооны уулын баяжуулах үйлдвэр бол Монгол 
Хятадын хамтарсан үлгэр жишээ төсөл болон хэрэгжинэ” 
БНХАУ-ын дарга Ху Жинтао

Зээл өгч олборлолт 
хийлгээд ... буцааж авна.

 Өмнө нь: 
 БНХАУ-ын Засгийн газраас “Монгол улсад хувийн 
хэвшлийн хөгжлийг дэмжих” нэрийн дор олгосон 200 сая 
юанийн зээл нь БНХАУ-ын цайр боловсруулах салбар дахь 
цайрын баяжмалын хомсдолыг арилгахын тулд Төмөртийн 
овооны цайрын ордыг түшиглэж уулын баяжуулах үйлдвэр 
барих зорилготой байжээ. 
 Анх Монгол Улсын Засгийн газрын зөвшөөрсөн 
төсөлд БНХАУ-ын “Экспорт, импорт” банкнаас 3 хувийн хүүтэй, 
12 жилийн хугацаатай, 100 сая юанийн хөнгөлөлттэй зээлийг 
олгох талаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабандийн 
1998 оны 12-р сард БНХАУ-д хийсэн төрийн айлчлалын үеэр 
яригджээ. Ингээд 1999 оны 11 сард Монгол улсын Засгийн 
газар энэ зээлийг “Цайрт минерал" ХХК-д олгохыг зөвшөөрсөн 
байна. 
 БНХАУ-ын Хятадын Өнгөт төмөрлөгийн үйлдвэрийн 
гадаад дахь барилга, зураг төслийн компани (цаашид NFC 
компани гэнэ) болон Д.Ганбат захиралтай “Металл импекс” 
ХХК-иуд  Төмөртэйн ордыг хамтран эзэмшихээр тохиролцсоны 
дагуу 1998 онд “Цайрт минерал" ХХК-ийг байгуулав. 
 Хятадын NFC компани цайрын баяжмалын  үйлдвэр 
барих хөрөнгийг гаргах тул 51 хувь, харин “Металл импекс” 
ХХК Төмөртийн овооны ордын 38 га талбайгаас цайр олборлох 
723 тоот ашиглалтын лицензээ "Цайрт Минерал" ХХК-нд 
шилжүүлсний хариуд 49 хувийг тус тус эзэмшихээр болсон 
юм. Гэхдээ энэхүү 49 хувийг авахдаа, тодорхой хувийг өөрийн 
хувь хэмжээнд дүйцэх хүртэл нь зээлдэгчдээ цувуулан өгч, 
зээлээ төлж дууссаны дараа 50:50 хувь болох гэрээ хийсэн 
байна. 
 Хятадын NFC компанийн зээл олгох, үйлдвэр 
байгуулах ажил эхлэхийн тулд "Цайрт минерал" ХХК-
ыг үүсгэн байгуулснаас 60 хоногийн дотор Монгол улсын 
Засгийн газартай тогтвортой байдлын гэрээг байгуулсан байх 
ёстой гэж тулгасан байна. Ингээд 1998 оны 5-р сарын 13-
нд Ц.Элбэгдоржийн Засгийн газрыг төлөөлөн Сангийн сайд 
Б.Батбаяр (нийтлэлч Баабар), "Цайрт минерал" ХХК-г төлөөлж 
гүйцэтгэх захирал н.Далангурав нар Монгол улсын уул уурхайн 
салбарын анхны тогтвортой байдлын гэрээг байгуулав. 
 2013 оны 5-р сарын 15-ны өдөр дуусах, 15 жилийн 
хугацаатай энэ гэрээгээр 1998 оны 11-р сараас 2001 оны 5-р 
сар хүртэл нийт 21 сая ам.доллар санхүүжилтийг графикийн 
дагуу хийж чадахгүй 6 сараас дээш хугацаа өнгөрсөн нөхцөлд 
Монгол улсын Сангийн сайд гэрээг дангаараа цуцлах эрхтэй 
гэж заасан байдаг байна. 
 Харин БНХАУ-ын тал "Цайрт минерал" ХХК-д энэ 
зээлийг өгөөгүй байснаа 2000 оны УИХ-ын сонгуулийн дараа 
100 сая юанийг дээрх нөхцлөөр нэмж олгохоо зарласны дагуу 
хийсэн шинэ гэрээ өмнөхөөс хоёр зүйлээр өөрчлөгдсөн юм. 
 Эхний өөрчлөлтөөр “Зээлийг жинхэнэ хэрэглэгч 
бол Төмөртийн овооны цайрын ордын төслийг хэрэгжүүлэгч 
мөн” гэсэннь хятадуудын амалж байсан “Монгол улсад 
хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих” бус БНХАУ-ын Засгийн 
газрын хүссэн төсөлд зээл өгөхийг тододгосон байна. Удаах 
өөрчлөлтөөр “Энэхүү зээлтэй холбоотой зээлийн үндсэн өр, 
хүүгийн болон аливаа төлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газар 
хариуцахгүй” гээд энэ зээл Монголын Засгийн газар ямар ч 
хяналт тавих эрхгүйг тулгачихав. 
 Удалгүй 1998 онд Засгийн газрын тогтоолоор "Цайрт 
минерал"-д өгөхөөр шийдэгдсэн энэ зээлийг тус компаний 51 
хувь эзэмшигч, БНХАУ-ын төрийн эзэмшлийн “NFC”-д өгөх 
шийдвэрийг Н.Энхбаярын Засгийн газар гаргав. 
 Ийнхүү БНХАУ-аас “Монгол улсын хувийн хэвшлийг 
хөгжлийг дэмжих” зорилгоор зээлсэн 200 сая юань буюу 25 
сая ам.дол-ларын хөнгөлөлттэй зээлийг хятадын төрийн 
оролцоотой “NFC” компани авч, БНХАУ-ын зах зээлд  
хэрэгцээтэй цайрын баяжмалыг олборлох үйлдвэр барьсан 
юм.  

 Одоо: 
 2009 оны 4-р сард Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
С.Баярын БНХАУ-д хийсэн айлчлалын үеэр гарын үсэг 
зурах асуудлыг бэлэн болгохоор Монгол-Хятадын Засгийн 
газар хоорондын хуралдаан 4-р сарын 7-10-нд Бээжин хотод 
болжээ. 
 Монголын талаас Шадар сайд М.Энхболд, Хятадын 
талаас БНХАУ-ын Худалдааны яамны дэд сайд Чэн Зянь нар 
даргалсан энэ хуралдаанаар Хятадын “Хөгжлийн банк”-наас 
өгөх  300 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээлийн дийлэнхийг 
уул уурхайн салбарт оруулахаар тохирчээ. Мөн Зянь 
хуралдааны үеэр Монголын уул уурхайн салбарт хятадын 
компаниудыг түлхүү оруулахыг БНХАУ-ын Худалдааны яамны 
дэд сайд Чэн хүссэн байна.
 Ингэснээр хятадын тал дутагдаж буй ашигт 
малтмалын түүхий эдийг авахын тулд зээл өгч Хятадын 
хөрөнгө оруулалттай компаниар олборлолт хийлгээд, дараа 
нь зээлээ хүүтэй нь буцаан авдаг аргаа давтагдах шинжтэй. 



1. БНСУ-ын "КОРЕС" 
байгууллагын толгойлсон 11 
компанийн консорциум
2. ОХУ-ын "Ренова", "Базовый 
Элемент", "Газпром" компаниуд
3. АНУ-ын “Пибоди энержи” 
компани
4. БНХАУ-ын “Шинхуа энержи” 
компани
5. Японы “Мицуи”, “Иточү”, 
“Сожиц” (Марубени, Сумитомо 
корпорацийн хамт)
6. Энэтхэгийн “Жиндал Стиил 
энд Поавер” компани
7. Бразилийн “Вале” корпораци

Монгол улсын иргэн Базарсадын Цогтсайхан: 

Б.Цогтсайханы үүсгэн байгуулсан “Дайцүки” ХХК нь Тавантолгойн ордын 101 га 
талбайгаас нүүрс олборлох ашиглалтын лицензийг түүний төрсөн ах Б.Жаргалсайхан нь 
Үйлдвэр, худалдааны сайд байх үедээ (2006 оны 8-р сарын 28-нд) 30 жилийн хугацаатайгаар 
авчээ. Нэгэн нийтлэлийн сэтгэгдэлд, Б.Жаргалсайханыг “Марубени”-ийн япончуудад өгөх 
3 сая ам.долларын өрөндөө энэ лицензийг авч өгсөн гэжээ. Үнэндээ ч нэрээс ч харвал 
“Дайцүки” ХХК нь японы хөрөнгө оруулалттай байж болохоор байгаа юм. 

БНХАУ-ын иргэн Гуо Юу Чи: 

Түүний үүсгэн байгуулж, эзэмшдэг дараах хоёр компани Таван толгойгоос нүүрс олборлох 
ашиглалтын лиценз эзэмшиж байна. 
“Броад” ХХК
Тавантолгойн нүүрсний ордын Гашуун овоо хэмээх газрын 37 350 га талбайгаас нүүрс  
олборлох 11926 тоот (2006 оны 8-р сарын 21-нд 60 жилийн хугацаатай  олгогдсон) 
ашиглалтын лицензтэй. Үүгээрээ тус компани  2009 оны эхний сарын байдлаар хамгийн том 
талбай бүхий ашиглалтын лицензтэй 10 компанийн хоёрт оржээ. 
“Морин Луу” ХХК
Тавантолгойн ордын Дуулга толгой хэмээх газрын хайгуулын лицензыг авчээ. өдөр тус 
газрын  18 662 га талбайгаас нүүрс олборлох 11927 тоот (2006 оны 8-р сарын 21-нд 60 
жилийн хугацаатай олгогдсон) ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг. Энэ бол Монголд хамгийн 
том талбай бүхий ашиглалтын лицензийн нэг юм. 

ХИЛЧИД ХЯТАДУУДТАЙ 
ХАМТАРЧ НҮҮРС ОЛБОРЛОДОГ 

БОЛЖЭЭ
 

Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын лицензийг уул 
уурхайн компаниуд эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулдаг гэж бид 
ойлгодог.  Гэтэл санаанд оромгүй байгууллага, хүмүүс үүнийг 
сэмхэн хийдэг юм байна. 

Хилийн цэргийн 0119-р анги Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан 
сумын нутаг дахь Баянцогт-1 гэх газрын 26 га, мөн сумын 
Хөхтий нуруу-2 гэх газрын 36 га талбайгаас нүүрс олборлох 
ашиглалтын лицензүүдийг эзэмшиж байна. 

Яахав, хилийн отряд, заставын байр савыг халаах нүүрсээ 
хууль журмын дагуу олборлож, хилчдээ дулаан өвөлжүүлдэг 
юм болов уу гэтэл бүр бизнес хийдэг ажээ. Тэгэхдээ бүр 
өөрсдийн хамгаалж байгаа хилийн цаадах хятадуудыг 
дуудаж, хоёр талаасаа хувь нийлүүлэн “Андын илч” ХХК-ийг 
байгуулж олборлосон нүүрсээ бас л хил давуулан андын нутаг 
руу гаргаж  ашгаа хувааж авдаг бололтой.  Үүний тулд зөвхөн 
тус компанийн олборлосон нүүрсийг экспортлоход  зориулж, 
Бичигтийн боомтоос холгүйхэн хилийн шалган нэвтрүүлэх 
шинэ цэг нээсэн байна.

Төсөөл дөө: Дархан хилээ нүд цавчилгүй хамгаалж байгаа 
хилийн харуулын хажуугаар “нүүрс олборлоно” гэсэн 
хятадууд ороод ирдэг, зөрөөд нүүрс ачсан машинууд хил 
даваад гараад явдаг ...  
 
Хоёр “анд” энэ бизнесээ өргөжүүлэн одоо Сүхбаатар аймгийн 
Эрдэнэцагаан сумын нутагт дахь Өвөрбаянгийн ордоос 
гянтболд олборлодог “Баян эрч” гэх бас нэг уул уурхайн 
компанийн тал хувийг эзэмшдэг болсон байна. 

"ШАРЫН ГОЛ"-ЫН 
ЖИНХЭНЭ ЭЗЭД ХЭН БЭ?

 
2008 онд хэвлэгдэж тараагдсан “Шарын гол” хувьцаат 
компанийн жилийн тайланд тус компанийн төлөөлөн удирдах 
ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг жагсаажээ. Үүнд, 
  
ТУЗ-ын дарга: 
Б.Батмөнх – Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны 
зөвлөх.
 
Гишүүд: 
Ж.Батболд – “Шарын гол энержи” (Sharyn Gol Energo)-
ХХК-ийн ерөнхийлөгч
Э.Амарсайхан – “Шарын гол” ХК-ийн санхүү, эдийн 
засаг хариуцсан орлогч захирал
Д.Батмөнх – Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны 
гүйцэтгэх захирал
Д.Байлыхүү – Төрийн өмчийн хорооны зөвлөх
Ц.Ганбат - “Би энд Жи Моторс”-ХХК-ийн гүйцэтгэх 
захирал 
С.Баттулга – [Уул уурхайн ашиглалтын инженер]
Р.Сундуй – Түлш, эрчим хүчний яамны зөвлөх
Ө.Эрдэмбилэг – Эн Эм И Эс ХХК-ийн төсөл хөгжил, 
гадаад харилцаа, геологи хайгуулын хэлтсийн дарга.

2003 онд “Шарын гол” хувьцаат компанийг олон улсын 
тендерээр ОХУ-ын “Красо” компанид 3,2 тэрбум төгрөгөөр 
хувьчилсан тухай албан ёсоор зарласан боловч төлөөлөн 
удирдах зөвлөлд дан монголчууд, тэр тусмаа ТӨХ-ын зөвлөх 
зэрэг хүмүүс ордог нь хачирхалтай. 

    Тавантолгойн нүүрсний 
ордод хөрөнгө оруулах 
саналаа ирүүлсэн гадны 

компаниуд 

Танилц, Таван толгойн шинэ шинэ эзэд ...



“Ил тод байдал сан” ТББ
Улаанбаатар-210644
Энх тайван, найрамдлын ордон. 311 тоот
Утас/факс: 976-11-7011......
И-мэйл: info@eiti.mn
Сайт: www.iltod.mn

Нээлттэй Нийгэм Форумын 
төслөөр хэрэгжүүлж байгаа 
“ИЛ ТОД УУЛ УУРХАЙ” портал 
сайт. 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай уул 
уурхайн компани

Үйл ажиллагаа: 

Ураны хайгуулын үйл ажиллагаа 
явуулдаг

Мэдээ, баримт, ишлэл:

2009 онд УМХГ-аас хийсэн шалгалтаар 
Төв аймгийн ИТХ аймгийнхаа 
тусгай хэрэгцээний газраас чөлөөлөх 
замаар Эрдэнэ сумын нутагт 11317Х, 
12220Х тоот ураны хайгуулын тусгай 
зєвшөөрлийг тус компанид олгосныг 
тогтоожээ. 

Тус компани ураны  11921, 11317 тоот 
хайгуулын лиценцийг тус бүр 1.8 сая 
доллараар худалдан авсан тухай эх 
сурвалж нь тодорхойгүй мэдээлэл гарч 
байв. 

2008 оны 2-р сард АНУ-д бүртгэлтэй 
Uranium 308 компани Монгол дахь 
өөрийн салбар Тооройбанди Лимитэд 
ба Монголиа Энержи Лимитэд 
компаниар дамжуулан Mongolia Metals 
Limited (Британийн Виржиний аралд 
бүртгэлтэй, Хонконгод хаягтай, тэр нь 
Монголиа Энержи Лимитэд-ийн хаягтай 
ижил байна) ба түүний 100 хувийн 
эзэмшлийн Hong Kong Mongolia Metals 
Limited (Монгол Улсад бүртгэлтэй, 
гэхдээ хаяг нь тодорхойгүй) компанийн 
хувьцааны тодорхой хувийг худалдан 
авснаа зарлав. 

Жанчивлангийн орд газрын хайгуулын 
хоёр лицензийг эзэмшиж байсан 
Монголд улсад бүртгэлтэй Лин Дун Хун 
хятад эзэнтэй Тооройбанди лимитэд 
компанийг 2007 онд Ураниум 308 
компани худалдан авчээ. Үүний тулд 
эхлээд Виржини арлуудад бүртгэлтэй 
Монголиа Энержи Лимитэд  (Mongolia 
Energy Limited) компани Тооройбанди 
лимитэд компанийн бүх хувьцааг 
худалдан авсан ба дараа нь Монголиа 

ТООРОЙБАНДИ ЛИМИТЭД ХХК
Tooroibandi limited XXK

Энержи Лимитэд-ийн хувьцааг Uranium 
308 тус тус худалдан авсан байна. 
Удалгүй Лин Дун Хун нь Uranium 
308 компанийн захирлуудын нэгээр 
томилогджээ. 

2008 оны эхээр Хэнтий аймгийн 
Биндэр, Хэрлэн сумын нутагт 15.4 km2 
талбайтай Цагаан чулуутын орд газар, 
мөн Биндэр, Өмнөдэлгэр сумын нутагт 
31.15 km2 талбайтай Хар балгастын орд 
газарт тус тус 2 хайгуулын лицензийг 
худалдаж авчээ. 

Компанийн эзэмшил, бүтэц: 
АНУ-ын Невада муж улсад бүртгэлтэй 
“Ураниум-308” компанийн хоёр 
охин компанийн нэг нь Тооройбанди 
Лимитед (Tooroibandi Limited) юм. 
Нөгөө нь Монголиа Энержи Лимитэд 
(Mongolia Energy Ltd - MEL). Хятад-

Канад-Монголын хамтарсан хөрөнгө 
оруулалттай, эсвэл зөвхөн хятадууд 
эзэмшдэг гэх зэргээр мэдээлдэг. 

Удирдлага: 
Тодорхой мэдээлэл байхгүй. Харин 
захирлуудын тоонд жагсаалтад 
Монгол Улсын иргэн, цөмийн физикч 
мэргэжилтэй Сэр-Од Хүрэлсүх (Surod 
Khurelsukh) бичигджээ.  

Хаяг: 
Улаанбаатар хот, 10-р хороолол, 
48-4 гэснээс өөр тодорхой мэдээлэл 
олдоогүй. 
(Тооройбанди лимитэд ХХК-ийн толгой 
компани болох Ураниум 308 компанийн 
талаар жич үзнэ үү)

2009 оны 7-р сарын байдлаар Тооройбанди лимитэд ХХК дараах хайгуулын лицензийг 
эзэмшиж байв. 

Аймаг Сум
Газрын 
нэр

Лиценз 
№

Олгосон 
огноо

Хэнтий Биндэр
Цагаан 
чулуут 96 10256X 8/8/2005

Хэнтий Хэрлэн
Цагаан 
чулуут 1444 10256X 8/8/2005

Төв Эрдэнэ
Элстийн 
уул 12055 11317X 2/9/2006

Төв Эрдэнэ Хөндий 2925 12207X 11/13/2006

Хэнтий Биндэр
Хар 
бургаст 2178 13060X 12/19/2007

Хэнтий Өмнөдэлгэр
Хар 
бургаст 938 13060X 12/19/2007

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт Аржанчивлан, Өвөржанчивлангийн орчимд 
оршдог ураны орд газруудыг анх 1982-1985 онуудад зөвлөлтийн геологичид нээж 
нэлээд хэмжээний нөөц байх магадлалтайг тогтоосон юм.

Орд газар, лиценз:


