
Рена Гүэндүэз

АМЕП 2 хөтөлбөрийн 
Багийн ахлагч

АМЕП 2 хөтөлбөрийг Рена Гүэндүэз ахална

Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөр хатагтай Рена Гүэндүэзийг Багийн 
ахлагчаар хүлээн авч буйдаа баяртай байна. Рена эрдэс баялаг, 
хөгжлийн салбарт ажилласан 30 гаруй жилийн туршлагатай. 
Тэрээр Монгол, Перу, Канад, Австрали улсын төр, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгмийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран, байгаль орчин, 
нийгмийн нөөцийн менежмент, тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр 
ажиллаж байсан. Хамгийн сүүлд Рена Этиоп, Гуяана, Афганистан 
улсад олборлох салбарын засаглалын хөтөлбөрийг удирдаж, тэгш 
оролцоот түншлэл хөгжүүлэн, оролцогч талуудтай хамтран ажилласан. 
АМЕП 2 хөтөлбөрийн багийг удирдаж, Монгол улсын эрдэс баялгийн 
салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад хувь нэмрээ 
оруулахад нь Ренад амжилт хүсье. Халуун дотноор хүлээн авцгаая.

Багийн ахлагчийн 
мэндчилгээ

“Монгол улсад ажиллах 
завшаан надад өмнө нь хэд 
хэд гарч байсан. Энэ удаад 
АМЕП 2 хөтөлбөрийн Багийн 
ахлагчаар ажиллах саналыг 
хүлээн авч, хариуцлагатай 
уул уурхайн салбарыг бий 
болгохоор манлайлан 
ажиллаж буй шинэ үеийн 
монголчуудтай мөр зэрэгцэн 
ажиллах болсондоо баяртай 
байна. Эрдэс баялгийн 
салбартаа Монгол улс 
томоохон амжилтуудыг 
гаргасан. АМЕП 2 хөтөлбөрийн 
Багийн ахлагчийн хувиар 
Монгол улсын эрдэс 
баялгийн салбарын 
хөрөнгө оруулалтын 
орчныг сайжруулахад 
манай хөтөлбөр чухал 
хувь нэмэр оруулсаар 
байна гэдгийг хэлье. Ирэх 
саруудад та бүхэнтэй уулзаж, 
хамтран ажиллах боломж 
гарна гэж итгэж байна.”
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Хамтран ажиллах санал хүлээн авч байна

АМЕП 2 хөтөлбөр 2022-23 онд хамтран ажиллах төслийн санал хүлээн авч байна. “Монгол Улсын 
эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах” гэсэн АМЕП 2 хөтөлбөрийн 
зорилгод нийцэх төслийн санал байвал та бүхэн oyunbileg@amep.mn хаягаар 2022 оны 4 дүгээр 
сарын 25-наас өмнө ирүүлээрэй. Бид энэ жил төслийн санал бичихэд нь төр, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгмийн байгууллагуудад туслах зорилгоор цуврал мэдээллийн болон техникийн 
уулзалтууд зохион байгууллаа. Гуравдугаар сарын 21-нээс 4 дүгээр сарын 6-ны хооронд зохион 
байгуулсан таван уулзалтад 100 гаруй салбарын мэргэжилтэн оролцсон. Та дээрх уулзалтуудад 
оролцож амжаагүй ч төслийн санал ирүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол хамтран ажиллах төслийн 
санал боловсруулах удирдамж, загвар, илтгэлийг дараах холбоосоор орж аваарай. 
https://amep.mn/news-detail/44?lang_id=1

Газрын ховор элементийн ирээдүй

АМЕП 2 хөтөлбөр Үндэсний геологийн алба (ҮГА), Геологийн судалгааны төв (ГСТ)-тэй хамтран 
газрын ховор элементийн чулуун дээжийн санг сайжруулахаар ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны захиалгаар АМЕП 2-ын хүрээнд газрын ховор элемент, ниоби, 
танталыг эрж хайх, тайлагнах аргачилсан зөвлөмж боловсруулсан. Тус аргачилсан зөвлөмжийг 
боловсруулсан Монгол улсын Зөвлөх геологич, доктор С.Жаргалан “ Энэ зөвлөмж нь газрын ховор 
элемент, ниоби, танталын ордуудад геологи хайгуулын ажил явуулж, 
нөөц тооцоолох, хайгуул хийгдсэн ордын нөөцийг эргэлтэд оруулах, 
мөн олборлолт, боловсруулалт хийж байгаа үйлдвэрүүдийг шинэчлэх, 
шинэ үйлдвэр барьж байгуулахад зориулагдсан” гэж ярьсан юм. 
Газрын ховор элементийн судалгааг баяжуулах зорилгоор ҮГА, ГСТ-
ийн геологичид говийн бүсэд газрын ховор элементийн чулуун дээжийг 
нөхөн цуглуулж байна. Монгол дох газрын ховор элементийг эрж хайн, 
үнэлэх нь дэлхий дахины цэвэр эрчим хүч рүү хийж буй шилжилт, өсөн 
нэмэгдэж байгаа өндөр технологийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрсэн, хөрөнгө 
оруулалтын салбарын эрэмбэ дараа тогтооход чухал ач холбогдолтой 
ажил юм.
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Ашигт малтмалын хөрөнгийн анхны үнэлгээчид гэрчилгээгээ гардан авлаа

АвстралАзийн уул уурхай, металлургийн институт (ААУУМИ), Монголын хөрөнгийн үнэлгээний 
МОНВАЛ хороотой хамтран, 50 монгол мэргэжилтэнд ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний 
гэрчилгээ олгох сургалт зохион байгууллаа. 2022 оны 2 дугаар сарын 23-наас 3 дугаар сарын 28-
ны хооронд явуулсан сургалтад Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институти, геологи, уул 
уурхайн мэргэжлийн байгууллагуудын гишүүд хамрагдсан. Сургалтад оролцогчид олон улсын 
болон Монгол улсын ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний ВАЛМИН, МОНВАЛ кодексийн 
дагуу хөрөнгийн үнэлгээ хийх мэдлэг, ур чадварт суралцаж, гэрчилгээгээ хүлээн авлаа. 

Эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахыг зорьж буй Монгол улсын 
хувьд хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжилтнүүдээ ийнхүү бэлтгэж буй нь томоохон алхам юм. Олон 
улсын гэрчилгээ бүхий мэргэшсэн үнэлгээчид ашигт малтмалын үнэ цэнийн талаар тайлагнах, 
хөрөнгийн биржээр дамжуулан хөрөнгө босгоход чухал үүрэг оролцоотой байна. Австралийн 
Хүдрийн нөөцийн хамтарсан хорооны ЖОРК код, Канадын Үндэсний Стандарт 43-101-ийн 
нэгэн адил Монгол улсад олон улсын сайн туршлагын дагуу ашигт малтмалын хөрөнгө, нөөц 
баялгийн тайлангаа ил тод, нээлттэйгээр гаргаж, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татахад 
АМЕП 2, МОНВАЛ Хороо, ААУУМИ-гийн хооронд байгуулсан түншлэл, тэдний зохион явуулж 
буй сургалтууд чухал ач холбогдолтой. Дэлгэрэнгүйг: https://amep.mn/news-detail/42?lang_id=1 

Австрали Монгол Улсын хооронд 
дипломат харилцаа тогтоосны 50 

жилийн ой тохиож байна

Австрали улсын Элчин сайдын яам 
2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр 
Бэст Вэстэрн зочид буудалд Австрали 
Монголын дипломат харилцаа 
тогтоосны 50 жилийн ойн арга хэмжээ 
зохион байгууллаа. Австралийн 
тусламжийн хөтөлбөр, Австралийн 
Гадаад хэрэг худалдааны яамнаас 
санхүүждэг АМЕП 2 хөтөлбөр Австрали 
Монгол хоёр орны дипломат харилцаа 
тогтоосны нэг чухал үр дүн, биелэл 
юм.  АМЕП хөтөлбөрийн нэгдүгээр шат 
2015 онд эхэлж, 2019 оноос АМЕП 2 
хөтөлбөрөөр үргэлжилсэн. Өнгөрсөн 
хугацаанд АМЕП 1, АМЕП 2 хөтөлбөрөөс 
дэмжин хэрэгжүүлж ирсэн бүх 
төсөл Монгол улсын эрдэс баялгийн 
салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг 
сайжруулахад чиглэсэн. Австрали 
Монголын дипломат харилцаа 
тогтоосны 50 жилийн ойн арга 
хэмжээний үеэр АМЕП 2 хөтөлбөрийн 
үйл ажиллагааг танилцууллаа. 

Монгол Улсын Засийн газар Монголд түгээмэл 
тархацтай, стратегийн ач холбогдолтой эрдэс баялгийн 
жагсаалт гаргасан байдаг. Эдгээр ашигт малтмалыг 
эрж хайх, нөөцийн тайлан гаргах үйл явцыг мэргэжлийн 
түвшинд, олон улсын стандартын дагуу хийх боломж 
нөхцлийг хангах зорилгоор Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яам, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл (ЭБМЗ), 
салбарын эрдэмтэд хамтран, “Ашигт малтмалын 
баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн 
ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж”-ийг 25 
төрлийн ашигт малтмалд боловсруулаад байна. АМЕП 
2 хөтөлбөр эдгээр 25 аргачилсан зөвлөмжийн 17-г нь 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүллээ. Энэ оны гуравдугаар 
сард фосфат, манган, берил, хром, никел-бал чулуу гэсэн 
таван төрлийн ашигт малтмалыг эрж хайх, тайлагнах 
аргачилсан зөвлөмж боловсруулсныг ЭБМЗ хүлээн 
авлаа. Өмнөх жилүүдэд боловсруулсан аргачилсан 
зөвлөмжийг дараах холбоосоор орж, татаж аваарай: 
https://amep.mn/news-detail/31?lang_id=1 
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Аргачилсан зөвлөмж боловсрууллаа



Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах 
үйл явцыг цахимжууллаа

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах 
хүсэлтэй байгууллага, хувь хүмүүс 
тендерийн материалаа цахимаар 
бүрдүүлэх боломжтой боллоо. 
АМЕП 2 хөтөлбөр Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал, 
газрын тосны газар, Үндэсний 
геологийн албатай хамтран, ten-
der.gov.mn цахим хаягийн дор 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
тендерт зориулсан дэд цэс үүсгэж 
байна. Ингэснээр Монгол улсын 
Засгийн газар хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох үйл явцыг ил тод 
болгох зорилтоо биелүүлж,  гадаад 
дотоодын хөрөнгө оруулалтыг 
уул уурхайн салбарт нэмэгдүүлэх 
боломжтой болж байна. Зөвшөөрөл 
хүсэх үйл явцыг цахимжуулснаар 
тусгай зөвшөөрөл олгох бүх үе шатыг 
хөрөнгө оруулагч хянах, ямар хувь хүн, 
байгууллага хаана, хэр хэмжээний 
газарт хайгуул хийх зөвшөөрөлтэй 
болсныг олон нийт цаг тухайд нь 
мэдэх боломжтой. Хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн цахим шилжилт 
нь зөвшөөрөл олгох үйл явцад 
хүний оролцоог багасгаж байна. 

“Геологи, уул уурхайн салбарыг эрчимжүүлэх нь” хурал 
боллоо

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Үндэсний геологийн алба  
2022.02.24-нд Шангри Ла зочид буудалд “Геологи, уул уурхайн 
салбарыг эрчимжүүлэх нь” сэдэвт хурал зохион байгууллаа. Энэ 
хурлыг АМЕП 2 хөтөлбөр Австрали, Их Британийн элчин сайдын 
яамдын дэмжлэгтэйгээр хамтран зохион байгуулсандаа 
баяртай байна. Хурлын үеэр Австрали, Их Британийн Геологийн 
албаны мэргэжилтнүүд газрын ховор элемент сэдвээр сургалт 
явууллаа. Олон улсын мэргэжилтнүүд газрын ховор элементийн 
дэлхий дахины хэрэглээ, дэлхийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, 
тогтвортой хөгжилд суурилсан эрчим хүчний салбарын 
шилжилтэд газрын ховор элементийн эзлэх байр суурь, ач 
холбогдлын талаар ярьж, оролцогчдын асуултад хариулсан. 
Газрын ховор элемент бүхий Монгол улсыг дэлхийд таниулсан, 
үйлдвэрлэл боловсруулалтын шатанд орсон үед Монгол улсын 
тус салбарт эзлэх стратегийн үүргийг тодотгосон чухал хурал 
боллоо гэж үзэж байна. 
АМЕП 2 хөтөлбөрийн дэмжин боловсруулсан газрын ховор 
элемент, ниоби, танталыг эрж хайх, тайлагнах аргачилсан 
зөвлөмжийг манай цахим хуудсаас үзээрэй. QR кодыг утасны 
камераараа уншуулбал манай цахим хуудас руу шууд орно.
Хурлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосуудаас авч 
болно. Мэдээ: https://ngs.gov.mn/2022/02/25/4057/
Хөтөлбөр: https://ngs.gov.mn/
brochure/202202.pdf 
Илтгэлүүд: https://ngs.gov.mn/
brochure/iltgegchid.pdf 
Дүрс бичлэг: https://fb.watch/
c53QC69Xwj/  
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