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ААН  Аж ахуйн нэгж
АМТХ  Ашигт малтмалын тухай хууль
АМГТГ  Ашигт малтмал, газрын тосны газар
БОМТ  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
БОННҮ  Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
БОНЕҮ  Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ
БОХТХ  Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
БОАЖЯ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
ЗДТГ  Засаг даргын тамгын газар
ИНБ  Иргэний нийгмийн байгууллага
ИНХ  Иргэдийн нийтийн хурал
ИТХ  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
ТББ  Төрийн бус байгууллага 
БОАЖГ  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
МОҮИТБС Монголын Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод байдлын Санаачилга
ЭБМЗ  Эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөл

ТОВЧИЛСОН YГИЙН ЖАГСААЛТ
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УДИРТГАЛ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монголд үйл ажиллагаа 
явуулж буй зорилго нь дэлхийн хэмжээнд зайлшгүй хамгаалах 
шаардлагатай 35 экобүс нутагт хамаарах Алтай-Саян, Амар мөрний 
сав газрын байгалийн унаган төрх, биологийн олон янз байдлыг 
зохистой ашиглах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгааллын 
үзэл баримтлалыг бүрэлдүүлэх явдал юм. Иймээс нэн ховор, ховор 
амьтан, цэнгэг усны экосистем, ойн нөөцийн хамгааллыг нутгийн 
иргэдэд түшиглэсэн байдлаар авч хэрэгжүүлэхээс гадна байгаль 
орчны боловсрол, байгаль орчны хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр олон талт өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байна.

Энэ хүрээнд Европын холбооны санхүүжилттэй “Уул уурхайн хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлтөнд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх замаар 
Монгол орны ард иргэд, мал сүргийн эрүүл амьдрах аюулгүй орчинг  
бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах нь” төслийг хэрэгжүүлэн 
малчид, иргэд, орон нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, уул уурхай эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан 
цуврал сургалтыг 2017 оноос зохион байгуулж байгаа билээ. 
Сургалтын үндсэн агуулга нь уул уурхай, ашигт малтмал хайх, 
олборлох, ашиглахтай холбоотой хууль тогтоомж, хамтын 
ажиллагааны олон улсын чиг хандлага, мэдээлэл солилцох үр 
өгөөжтэй тогтолцоо, арга зам зэрэг сэдвийг хамарч орон нутгийн 
холбогдох талуудаас өндөр үнэлгээ авчээ.

Энэхүү туршлага дээр үндэслэн тус сургалтыг цаашид тогтвортой 
зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор сонирхогч 
талуудад зориулсан гарын авлага боловсруулан хүргэж байна.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 
газраас боловсруулан хүргэж буй энэхүү сургалтын гарын авлага 
нь уул уурхайн нөлөөлөлд өртөж буй орон нутгийн иргэд, малчид 
болон бусад талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, шийдвэр 
гаргалтанд талуудын оролцоог хангахад бодитой хувь нэмэр болно 
хэмээн найдаж байна.

Б.Чимэддорж, Байгаль хамгааллын захирал
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 

Монгол дахь хөтөлбөрийн газар
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ѲМНѲХ YГ

Монгол Улсад уул уурхайн салбарын оролцогч талуудад тулгарч 
буй бэрхшээл нь мэдээллийн хомсдол юм. Энэ нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан талуудын хооронд үл ойлголцол үүсдэг тул хамтран 
ажиллахад хүндрэлтэй байдаг.

Тиймээс Тиймээс Европын холбооны санхүүжилттэйгээр Дэлхийн 
байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 
газраас хэрэгжиж буй “Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтөнд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх замаар Монгол орны 
ард иргэд, мал сүргийн эрүүл амьдрах орчинг бүрдүүлэх ба байгаль 
орчныг хамгаалах нь” төслийн хүрээнд малчин ард иргэд, орон 
нутгийн засаг захиргаа, олон нийтийн байгууллагууд, уул уурхайн 
аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан цуврал сургалтыг 2017 оны эхний 
хагаст зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалт нь холбогдох хууль тогтоомж, хамтын ажиллагааны 
олон улсын чиг хандлага, мэдээлэл солилцох үр өгөөжтэй 
тогтолцоо, арга барил зэрэг сэдвийн хүрээнд явагдсан бөгөөд орон 
нутгийн холбогдох талуудаас өндөр үнэлгээ авч сургалтыг цаашид 
үргэлжлүүлэн тогтвортой зохион байгуулах зорилгоор гарын авлагыг 
боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэн.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас боловсруулан хүргэж буй энэхүү 
сургалтын гарын авлага нь уул уурхайн нөлөөлөлд буй иргэдийн 
болон бусад талуудын хамтын ажиллагаа, шийдвэр гаргалтанд 
оролцоход бодитой мэдлэгийн эх үүсвэр болно гэж итгэж байна. 

Хэн бүхний оюуны мэлмий тунгалаг байх болтугай

Зөвлөх багийн ахлагч, 
Ногоон Хөгжлийн Хөтөч ТББ-ын 

Захирал Д.Эрдэнэ
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СУРГАЛТААР ѲГѲХ YНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү сургалтаар оролцогч нар нь дараах гол мэдээллийг авсан байна.
• Сургалтын зорилго 
• Хамрах хүрээ
• Сургагч багш нарын товч танилцуулга
• Сургалт явагдах хугацаа
• Сургалтын явцад оролцогчдын баримтлах журам

СУРГАЛТЫН ХѲТѲЛБѲР

Энэхүү сургалт нь нийт 6 цаг үргэлжлэх бөгөөд сургалтын хүрээнд хамрагдах сэдэв, 
үзэх хугацааг тус бүрээрнь доорх хүснэгтэнд үзүүллээ.

Хугацаа Харилцан танилцах ба сургалтын үед 
дагах журмаа тохирох

Сургалт 
зохион 

байгуулагч

Сургалтын 
арга

ТУСГАЙ ЗѲВШѲѲРѲЛ АВАХ YЕ ШАТ, ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

65 минут

• Ашигт малтмалын хайгуулын үйл 
ажиллагааны тухай ойлголт

Уул уурхайн 
болон хуулийн 
мэргэжилтэн

Лекц
• Ашигт малтмалын ашиглалтын үйл 

ажиллагааны талаар ойлголт
• Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 

авах зохицуулалт
30 минут • Олон улсын туршлага ба чиг хандлага

СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 20 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/

 Сургалтын үр дүн: Оролцогч нар нь сургалтын талаар ерөнхий ойлголттой болж 
сургалтад бэлтгэгдэнэ.
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УУЛ УУРХАЙН YЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО ЭРХ, YYРЭГ

50 
минут

• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 
болон байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөнд санал авах, төлөвлөх, 
хяналт тавих

Байгаль орчин 
болон хуулийн 
мэргэжилтэн

Лекц

90
минут

• Хамтын ажиллагааны гэрээ
• Нөхөн олговор
• Газар чөлөөлөлт
• Талуудын оролцоо
• Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

Хуулийн 
мэргэжилтэн

МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ БОЛОМЖ БОЛОН ХАМТААРАА ШИЙДВЭР ГАРГАХ АРГА ЗАМУУД

60 
минут

• Уул уурхайн үйл ажиллагааны 
мэдээлэл солилцох боломж 
(сонгогдсон газрын жишээ)

• Хамтаараа шийдвэр гаргах ба 
төсөл хэрэгжүүлэгчтэй тогтмол 
хамтран ажиллах арга замууд 

Нийгэм, 
социологийн 
мэргэжилтэн 

Лекц
Оролцооны 

арга

40 
минут

• Дээрх сэдвүүдийн аль нэгээр 
дүрийн тоглолт хийж тусгай агуулга 
бүхий сэдэв өгч хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ.

Нийгэм, 
социологийн 
мэргэжилтэн

Оролцооны 
аргаар 

мэдээллийг 
батжуулах

30 
минут

Сургалтын талаарх санал, үнэлгээ - 
Сургалтын хаалт

Нийгэм, 
социологийн 
мэргэжилтэн

Оролцооны 
арга

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

 Сургалтын үндсэн зорилго: Сургалтын үндсэн зорилго нь Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээ, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, хууль тогтоомжийн 
талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх замаар уул уурхайн шийдвэр гаргах 
үйл явцад талуудын оролцоог (Төслийн хүрээнд талууд гэдэг нь орон нутгийн 
төрийн албан хаагчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН, ИНБ, иргэд, малчид юм.) 
нэмэгдүүлж Монгол орны иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах үйл явцад хувь оруулах явдал юм.
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 Хамрах хүрээ: Сургалт дараах агуулгатай байна. Үүнд: 
1  Уул уурхайн талаарх ерөнхий ойлголт,
2  Уул уурхайн шийдвэр гаргалтад талуудын оролцоог хангах хууль зүйн 

боломж,
3  Хамтын ажиллагааг хангах талаарх зөвлөмж багтана.

 Сургагч багш нарын танилцуулга: Сургагч багш нарын нэр, мэргэжил, ажлын 
туршлага болон ямар сэдвээр сургалт хийхийг танилцуулна. 

 Сургалт явагдах хугацаа: Сэдэв тус бүр дээр сургалт явагдах хугацаа болон 
завсарлах хугацааг танилцуулна (Сургалтын хөтөлбөрт заасны дагуу).

 Сургалтын явцад баримтлах журам: Сургалтын явцад бусадтай ярихгүй байх, 
бусдын анхаарлыг сарниулахгүй байх, завсарлагааны цагийг баримтлах, тухайн 
сургагч багш лекцээ бүрэн танилцуулж дууссаны дараа асуулт асуух гэх мэт 
тухайн үед оролцогчдод сургалтын явцад тавьж болох шаардлагуудыг урьдчилан 
танилцуулж цаасан дээр бичиж нүдэнд харагдахуйц газар наана. 
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СУРГАЛТЫН СЭДЭВ/ЦАГ ТѲЛѲВЛѲЛТ

Хугацаа Сэдэв

10 минут Тусгай зөвшөөрлийн талаарх ойлголт

10 минут Ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагааны талаарх товч 
ойлголт

15 минут Ашигт малтмалын ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар товч 
ойлголт

15 минут Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авах зохицуулалт

15 минут Асуулт хариулт

ТУСГАЙ ЗѲВШѲѲРѲЛ АВАХ YЕ ШАТ, 
ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 65 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/ 

 Урьдчилан уншиж танилцах материал: Энэхүү гарын авлага болон Ашигт 
малтмалын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хууль

 Сургалтын үр дүн: Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааны 
талаарх ойлголт, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авах зохицуулалт болон 
олон улсын туршлагын талаар мэдлэг, мэдээлэл авна.

СЭДЭВ НЭГ
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1.1. СУРГАЛТААР ѲГѲХ YНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү сургалтаар оролцогч нар нь дараах гол мэдээллийг авсан байна.

1  Тусгай зөвшөөрөл гэдэг нь хуулиар хэрхэн тодорхойлогдсон баримт бичиг 
болох 

2  Хайгуулын үйл ажиллагааны талаар ерөнхий ойлголт 

3  Ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар ерөнхий ойлголт

4  Тусгай зөвшөөрөл олгох үе шат, холбогдох хуулийн зохицуулалтууд

1.2. СУРГАЛТЫН СЭДЭВ

1.2.1.	 Ашигт	малтмалын	тусгай	зөвшөөрөл	эзэмшигчийн	талаарх	товч	ойлголт	

Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа нь тусгай зөвшөөрлийн 
үндсэн дээр явагддаг. Тэгвэл тусгай зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч гэсэн 
ойлголтыг товч танилцуулъя. Аж ахуйн үйл ажиллагааны “тусгай зөвшөөрөл” гэж 
тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, шаардлагын 
дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий 
байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг хэлнэ1. Мөн “тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч” гэж тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас 
тусгай зөвшөөрөл авсан этгээдийг хэлнэ2.

Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо манай улсын хэмжээнд 2017 оны 3 
дугаар сарын 07-ны байдлаар 3549 буюу 12.7 сая га талбай хамарч байгаа 
ба энэ нь нийт нутаг дэвсгэрийн талбайн хэмжээтэй харьцуулахад 8.1%-тай 
тэнцүү байна.

Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай, сая.гектар, 2008-2017

2008

49.4

39.5

26
22.9

20.2
14.7

11
13.8 13.5 12.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.03.07

Увс аймаг, Уурхайчдын зөвлөгөөн, Уул уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яамны илтгэлээс 
1 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3.1.1
2 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 3.1.2
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1.2.2.	 Ашигт	малтмалын	хайгуулын	үйл	ажиллагааны	тухай	товч	ойлголт

Ашигт малтмалын хайгуул гэж юуг хэлэх вэ? Ашигт малтмал хайх гэдэг нь эрдсийн 
хуримтлалын байршил, тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоох зорилгоор газрын гадаргуу, 
түүний хэвлийд геологи, хайгуулын судалгаа хийж, түүний нөөц, баялгийг ашиглах 
боломжийг судлан техник, эдийн засгийн үнэлгээ хийхийг ойлгоно. 
Хайгуул хийх талбай нь:

• Тусгай хэрэгцээний газар, ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглосон газар, 
нөөцөд авсан талбайтай ямар нэг байдлаар давхцаагүй,

• Хэлбэрийн хувьд дөрвөн өнцөгт хэлбэртэй байх бөгөөд түүний хил нь уртраг, 
өргөргийн дагуух чиглэлтэй давхацсан шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн3 байдаг. 
Харин нэг тусгай зөвшөөрлөөр олгох хайгуулын талбайн хэмжээ 25 гектараас 
багагүй, 150 мянган гектараас ихгүй4 байна.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоо манай улсын хэмжээнд 2017 оны 3 сарын 
07-ны байдлаар 1978 буюу 11.4 сая га талбай байгаа ба энэ нь нийт нутаг 
дэвсгэрийн талбайн хэмжээтэй харьцуулахад 7.2% тэнцүү байна. Аливаа 

ашигт малтмалын орд нь ямар нэгэн зүй тогтолд хатуу баригддаггүй, хэлбэр хэмжээ, 
тогтцын хувьд урьдчилан тооцоолохын аргагүй үүссэн байдаг ба тэр хэрээр геологи 
хайгуулын ажил нь цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө, техник технологи, арга аргачлал 
шаардсан нарийн төвөгтэй ажил юм. Ашигт малтмалын ордуудыг нээж, олж тогтоосон 
түүх болгон өөр байдаг.

Монгол Улсын геологийн салбарын хөгжлийг ерөнхийд нь хоёр үед хуваан авч үзэж 
болох юм. 1990-ээд оноос өмнөх үеийг нэг багц гэж авч үзвэл энэ хугацаанд Монгол 
орны нийт нутгийн 30 орчим хувийг хамарсан эрлийн ажил, 60 хувийг хамарсан 
геохимийн сорьцлолтын ажил тус тус хийгдсэн байна. Энэ хугацаанд ЗХУ болон бусад 
социалист орнуудын туслалцаатайгаар өнөөдрийн бидний стратегийн гэсэн ангилалд 
багтаасан ордуудын дийлэнхийг олж тогтоосон юм. 

Монгол Улс 1990 оноос зах зээлийн системд шилжин, хувийн хөрөнгөөр геологи 
хайгуулын ажил хийгдэх эхлэл тавигдаж улмаар 1994, 1997, 2006 оны Ашигт 
малтмалын тухай хууль батлагдан, гадаад, дотоодын хувийн хөрөнгөөр геологи 
хайгуулын ажлыг түлхүү хийх болсон.

3 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.1, 17.2.2
4 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 7.4
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Геологийн судалгаа, эрэл хайгуулын ажлын үр дүнд 80-аад төрлийн ашигт 
малтмалын 1200 гаруй орд, 10000 гаруй илэрцийг тогтоогоод байна.

Ашигт	малтмал Хэмжих	нэгж Нөөц	баялаг
Зэс сая тн. 57

Нүүрс тэрбум тн. 175.5
Төмрийн хүдэр тэрбум тн. 1.2

Алт тн. 2500
Цайр сая тн. 1.7

Хайлуур жонш сая тн. 3.8
Уран мян.тн. 170

Газрын тос сая тн. 332.6
Увс аймаг, Уурхайчдын зөвлөгөөн, Уул уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яамны илтгэлээс

Өнгөрсөн хугацаанд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд сүүлийн үеийн 
лаборатори, дэвшилтэт техник технологид суурилагдсан эрэл хайгуулын ажил маш 
эрчимтэй хийж байгаа ба Монгол орны ашигт малтмалын тодорхой бүс нутгууд болох 
Хойд болон Өмнөд Хэнтийн алт, Орхон-Сэлэнгийн зэс молебдин, Говь-Тэнгэр уулын 
алт зэс, Нүхт давааны ховор металл, Дорнод болон Зүүн өмнөд Монголын ураны 
бүсүүд болон томоохон нүүрсний сав газар (Таван толгой, Нарийн сухайт гэх мэт)-
уудад ерөнхий болон нарийвчилсан эрэл, хайгуулын ажлуудыг хийжээ

1.2.3.	 Хайгуулын	тусгай	зөвшөөрлийг	олгох	үйл	явц

 Өргөдөл гаргах – Ашигт малтмалын хайгуул хийх хүсэлтэй хуулийн этгээд, 
аж ахуйн нэгжүүд өргөдлөө Ашигт малтмал газрын тосны газар (АМГТГ)-т 
шаардлагатай хавсралт материалын хамт өгнө. Шаардлагатай материалд 
өргөдөл гаргагчийн нэр, холбоо барих утасны дугаар, аж ахуйн байгууллагын 
улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, хайгуул 
хийх талбайн газрын зураг, төлбөрийн баримт, боловсон хүчний чадавхийн 
тодорхойлолт, ажлын төлөвлөгөө зэрэг багтана. (АМТХ-ийн 18.2-р зүйл)

 Өргөдлийг хянаж үзэх – Ашигт малтмал, газрын тосны газар өргөдлийг хүлээж 
аван бүртгэж, хайгуул хийх талбайн өнцгийн координатуудыг шалгана. АМГТГ 
нь өргөдөл гаргагч бүх шаардлагыг хангаж байгаа хэмээн үзэж байгаа бол 
зөвшөөрлийн нөхцлийг болон хүсэлтэд дурдсан талбай нь түрүүлж ирсэн өргөдөлд 
дурьдсан талбайтай давхцсан, үгүйг өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ гэж АМТХ-д 
заасан байдаг. (АМТХ-ийн 19.2-р зүйл)

 Орон нутагт мэдэгдэх – Хуулийн дагуу, ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд АМГТГ нь энэ талаар тухайн 
хайгуул явагдах аймаг, нийслэлийн засаг даргад бичгээр мэдэгдэх бөгөөд 
төлөвлөгдсөн үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй тодорхойлолт болон 
төлөвлөгдсөн талбайн зургийг хавсаргана. (АМТХ-ийн 19.3-р зүйл)
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 Иргэдийн оролцоо – Аймаг, сум, нийслэлийн засаг дарга хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох шийдвэрийн талаарх мэдэгдлийг хүлээн авмагц холбогдох 
шатны ИТХ-аас саналыг нь авна. Мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн 
дотор АМГТГ-т хариу өгөх бөгөөд 30 хоногийн дотор хариу өгөхгүй бол тухайн 
тусгай зөвшөөрлийг олгоно. 30 хоногийн дотор иргэд эрхийнхээ дагуу ИТХ–
аараа дамжуулан өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлж, төлөвлөгдсөн уул уурхайн 
үйл ажиллагаа нь аймаг, сум, багийн байгаль хамгаалах төлөвлөгөөтэй хэрхэн 
хамааралтай байгаа талаар болон хайгуул хийх талбай нь улсын тусгай хэрэгцээний 
газар, нөөцөд авсан талбай болон хайгуулын талбайд хамруулах боломжгүй 
гэж үзсэн нуур, цөөрөм зэрэг байгалийн цогцолбор газартай давхцаж болохгүй. 
Хайгуул хийх талбайн хэмжээ 25 гектараас багагүй, 400 мянган гектараас ихгүй 
байх зэрэг асуултуудыг асууж лавлаж болно.Засаг дарга Ашигт малтмалын тухай 
хуульд заасан үндэслэлээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан 
хариу өгч болно. (АМТХ-ийн 19.4-19.5-р зүйл)

 Эцсийн шийдвэр – Аймаг, нийслэлийн засаг дарга дэмжсэн шийдвэр гаргасан бол 
АМГТГ өргөдөл гаргагчид хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох эцсийн шийдвэрийг 
гаргана. (АМТХ-ийн 19.6-р зүйл)

 Тусгай зөвшөөрөл хүлээн авагчийн хийх төлбөр – Тусгай зөвшөөрлийн эхний 
жилийн төлбөрийг зөвшөөрөл хүсэгч ажлын 10 өдөрт багтаан төлнө. Хэрэв 
өргөдөл гаргагч эхний жилийн төлбөрийг хуулинд заасан хугацаанд хийгээгүй бол 
өргөдлийг бүртгэлээс хасч өргөдөл гаргасан этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ. Эхний 
жилийн төлбөрөө хугацаанд нь хийсэн тохиолдолд АМГТГ нь хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатайгаар олгоно. Ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөлд түүнийг олгосон он, сар, өдөр, эзэмшигчийн нэр

1.2.4.	 Ашигт	малтмалын	ашиглалтын	үйл	ажиллагааны	талаар	товч	ойлголт	

Ашигт малтмал ашиглах гэж газрын гадаргуу, түүний хэвлий, хүдрийн овоолго, 
хаягдал, байгалийн уснаас ашигт малтмал ялган авах, олборлох, түүний ашигт 
агуулгыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах болон түүнтэй холбогдсон 
бусад үйл ажиллагааг5 ойлгодог. 

• Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд зөвхөн уг тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүсч өргөдөл гаргах эрхтэй 
бөгөөд хэрэв хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан хэдий ч 
уг тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч нь тухайн талбайд ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргаагүй бол уг талбайд сонгон шалгаруулалтын 
журмаар ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгодог.

• Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон талбайд 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно. 

• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаагаар олгож, тусгай 
зөвшөөрөл болон уурхайн талбайг тусгай зөвшөөрлийн болон түүний зураг 
зүйн бүртгэлд бүртгэдэг. 

5 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7
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• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь цацраг идэвхт ашигт 
малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг ашигт малтмалын нөөцийн хэмжээнээс хамааран 
20, 20 жилээр сунгуулах эрхтэй байдаг.

• Ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах талбайн хэмжээний хувьд тал бүр 
тийш 500 метрээс багагүй урттай, уртраг, өргөргийн дагуух чиглэлтэй 
давхацсан шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн тэгш олон өнцөгт хэлбэртэй 
байна.

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн тоо манай улсын хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар 
сарын 07-ны байдлаар 1571 буюу 1.3 сая га талбай байгаа ба энэ нь нийт нутаг 
дэвсгэрийн талбайн хэмжээтэй харьцуулахад 0.9% тэнцүү байна. Ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн бүтцийг ашигт малтмалын төрлөөр доорхи диаграммд харууллаа.

20 
 

34.4

18.710.7

4.6

2

29.5

Алт Нүүрс Жонш Төмөр Гянтболд бусад
 

Увс аймаг, Уурхайчдын зөвлөгөөн, Уул уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яамны илтгэлээс 

1.2.5 2.2.5 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц  
 
Өргөдөл гаргах– Хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүд ашигт малтмал ашиглахыг хүссэн 
өргөдлийг баталсан маягтын дагуу АМГТГ-т гаргах ба өргөдөлд доорх зүйлсийг 
хавсаргана. Үүнд: 

 Талбай нь тал бүр тийш 500 метрээс багагүй урттай, уртраг өргөргийн дагуух 
чиглэлтэй давхацсан шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн тэгш олон өнцөгт 
хэлбэртэй байна. 

 Үйл ажиллагаа явуулах талбайн орших аймаг, сум, хот болон дүүргийн нэрийг 
бичсэн газрын зураг, 

 Өргөдөл гаргагчийн нэр, хаяг, утас, электрон шуудангийн хаяг, шийдвэр гаргах 
эрх бүхий албан тушаалтны нэрийг тусгасан тодорхойлолт, 

 Өргөдөл гаргагч нь татвар төлөгч хуулийн этгээд мөн эсэхийг нотлох баримт, 
 АМТХ-ийн дагуу хийгдсэн талбайн зураг ба зураг дээр байрлах аймаг, сум, 

дүүргийн нэрс, 
 Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтууд, 
 Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэн хүлээж авсан Эрдэс баялгийн 

зөвлөлийн тэмдэглэл, төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, 
 Хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу 

хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж ажилласан тухай баримт, 
 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ тус тус байна. 

 
Өргөдлийг хянаж үзэх- АМГТГ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 
хүлээж авсны дараа өргөдөл болон хавсралт бичиг баримтуудыг бүртгэх, мөн тэдгээр 
бичиг баримтууд хуулинд заагдсан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж, тухайн 
талбай уурхайн зориулалтаар ашиглах боломжтой эсэх, хайгуул хийж болох талбайн 
тогтоосон хязгаар дотор байгаа эсэхийг нягтлах ба зарим шаардлагатай 
тодруулгуудыг хийнэ.  
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Увс аймаг, Уурхайчдын зөвлөгөөн, Уул уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яамны илтгэлээс

1.2.5.	 Ашиглалтын	тусгай	зөвшөөрөл	олгох	үйл	явц	

 Өргөдөл гаргах – Хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүд ашигт малтмал ашиглахыг 
хүссэн өргөдлийг баталсан маягтын дагуу АМГТГ-т гаргах ба өргөдөлд доорх 
зүйлсийг хавсаргана. Үүнд:
• Талбай нь тал бүр тийш 500 метрээс багагүй урттай, уртраг өргөргийн дагуух 

чиглэлтэй давхацсан шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн тэгш олон өнцөгт 
хэлбэртэй байна.

• Үйл ажиллагаа явуулах талбайн орших аймаг, сум, хот болон дүүргийн нэрийг 
бичсэн газрын зураг,

• Өргөдөл гаргагчийн нэр, хаяг, утас, электрон шуудангийн хаяг, шийдвэр гаргах 
эрх бүхий албан тушаалтны нэрийг тусгасан тодорхойлолт,

• Өргөдөл гаргагч нь татвар төлөгч хуулийн этгээд мөн эсэхийг нотлох баримт,
• АМТХ-ийн дагуу хийгдсэн талбайн зураг ба зураг дээр байрлах аймаг, сум, 

дүүргийн нэрс,
• Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтууд,
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• Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэн хүлээж авсан Эрдэс баялгийн 
зөвлөлийн тэмдэглэл, төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр,

• Хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу 
хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж ажилласан тухай баримт,

• Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ тус тус байна.

 Өргөдлийг хянаж үзэх - АМГТГ ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 
хүлээж авсны дараа өргөдөл болон хавсралт бичиг баримтуудыг бүртгэх, мөн 
тэдгээр бичиг баримтууд хуулинд заагдсан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг 
шалгаж, тухайн талбай уурхайн зориулалтаар ашиглах боломжтой эсэх, хайгуул 
хийж болох талбайн тогтоосон хязгаар дотор байгаа эсэхийг нягтлах ба зарим 
шаардлагатай тодруулгуудыг хийнэ. 

 Эцсийн шийдвэр - АМГТГ нь өргөдлийг бүртгэснээс хойш ажлын 20 өдөрт багтаан 
зохих шийдвэр гаргаж өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. Хэрэв зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзсан бол шалтгаан, хуулийн үндэслэлийг дурдсан хариуг өргөдөл гаргасан 
этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

 Тусгай зөвшөөрөл хүлээн авагч төлбөр төлөх - Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 
шийдвэрийг хүлээн авсан этгээд мэдэгдэл авсан өдрөөс хойш 10 өдрийн дотор 
тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөрийг төлнө.

 Тусгай зөвшөөрөл олгох - Өргөдөл гаргасан этгээд тусгай зөвшөөрлийн эхний 
жилийн төлбөрийг хуулийн дагуу хийснээс хойш ажлын 3 өдөрт багтаан ашигт 
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаагаар олгож, тусгай 
зөвшөөрөл болон уурхайн талбайг тусгай зөвшөөрлийн болон түүний зураг зүйн 
бүртгэлд бүртгэнэ.

 Мэдэгдэл - Ашигт малтмалын тухай хуулийн 26.7-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл 
олгосон төрийн захиргааны байгууллага нь ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл олгосноос хойш 7 хоногийн дотор багтааж байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, татварын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааныбайгууллага, тухайн зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай орших аймаг, сум, 
дүүргийн засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын газарт энэ тухай тус тус мэдэгдэж, 
өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ.

Доорх хүснэгтэд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад  
шаардлагатай алхмуудыг дурьдсан ба тухайн үе шатуудын аль хэсэгт нь иргэдийн 
оролцоо байх ёстойг харууллаа. Тодруулбал, ашигт малтмалын хайгуулийн ажил 
эхлэхэд зайлшгүй Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг орон нутгаар хянуулан 
батлуулна. Энэ үед орон нутаг холбогдох төлөвлөгөөг батлахдаа тухайн хайгуул 
хийгдэх гэж буй бүс нутгийн ард иргэдэд мэдээлэл өгөх, харилцан ойлголцох 
боломжийг олгодгоороо тус хэсэгт иргэдийн оролцоо чухал. Мөн хайгуулын ажлын 
тайланг АМГТГ-т хүргүүлэхэд Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт 
болон хайгуулын ажлын нөхөн сэргээлтийн актыг хамт хүргүүлдэг.
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Байгаль орчны суурь судалгаа, БОНБҮ-гүйгээр аливаа уул уурхайн төсөл эхлэх 
боломжгүй. Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага БОНБҮ хийж гүйцэтгэснээр 
тухайн төслөөс тус бүс нутгийн байгаль орчинд ямар сөрөг нөлөө хэрхэн учрах, 
түүнийг арилгах, зайлсхийх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаануудыг тусгадаг.

Уг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага нь тухайн төсөл хэрэгжүүлэгчээс 
санхүүжилт гаргуулж ажиллаж байгаа хэдий ч мэргэжлийн ёс зүй, хэм хэмжээг сахин 
нөлөөллийг үнэн зөв тогтоож нутгийн иргэдэд танилцуулан тэдний оролцоотой 
сөрөг нөлөөг бууруулах, багасгах, хамтран ажиллах ямар боломж, нөхцөл байгааг 
танилцуулах, санал авах боломж энэ хэсэгт олддог тул иргэдийн оролцоо хангагдана 
гэж үзэж болох юм. 

Хайгуулын	тусгай	зөвшөөрөл
авах	үе	шат

Ашиглалтын	тусгай	зөвшөөрөл
авах	үе	шат

• Хайгуулын ажил гүйцэтгэх 
төсөл 

• Хайгуулын ажил гүйцэтгэх 
чадамжтай боловсон хүчин

• Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, 
тайлан 

• Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, тайлан

• Өрөмдлөг, геофизикийн 
судалгаа, уулын ажил, байрзүйн 
зураглал, сорьцлолтын ажил, 
лабораторын ажил, 

• Ордын нөөцийг тогтоох, 
урьдчилсан үнэлгээ хийх

• Археологи, палентологийн 
судалгаа

• Усны хайгуул, гидрогеологийн 
судалгаа

• Геотехникийн судалгаа
• Байгаль орчны суурь судалгаа
• Байгаль орчны ерөнхий 

үнэлгээ болон Байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээ 

• Хайгуулын ажлын явцад БО-г 
хамгаалж ажилласан эсэх 
талаарх тодорхлойлолт

• Техник эдийн засгийн үндэслэл
• Ордын нөөцийг тогтоох/үнэлгээ 

хийх, ЭБМЗ-өөр батлуулах
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НѲЛѲѲЛЛИЙН 
YНЭЛГЭЭ БОЛОН МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТѲЛѲВЛѲГѲѲНД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО 

 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 50 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/ 

 Урьдчилан уншиж танилцах материал: Энэхүү гарын авлага болон доорх хууль
• Ашигт малтмалын тухай хууль, 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль,
• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог 

хангах тухай журам, 
• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, Засгийн газрын 2013 оны 

374 дүгээр тогтоол
• Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай 

холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай 
гэрээний загвар, Засгийн газрын 179 дүгээр тогтоол

• Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 
дүгээр сарын 06-ны өдрийн А05 дугаар тушаал

 Сургалтын үр дүн: Тухайн бүс нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа шинээр эхэлж 
байгаа тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгжээс байгаль орчны үнэлгээ шаардах, 
үнэлгээнд оролцуулах шаардлага тавих, холбогдох саналаа өгөх, тухайн үнэлгээнд 
хяналт тавих, холбогдох гомдол санал гаргахад чиглэсэн суурь мэдлэгтэй болно.
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах, хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих, биелэлтийг дүгнэх зэргийн талаар мэдлэгтэй болно.

СЭДЭВ ХОЁР

СУРГАЛТЫН СЭДЭВ/ЦАГ ТѲЛѲВЛѲЛТ
Хугацаа	 Сэдэв
20 минут Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний талаарх ойлголт 
15 минут Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
15 минут Асуулт хариулт
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2.1. СУРГАЛТААР ѲГѲХ YНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү сургалтаар оролцогчид нь дараах гол мэдээллийг авсан байна.

1  Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, түүнд ямар мэдээлэл багтсан байх 
шаардлагатай.

2  Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний талаарх ямар хууль, журмуудаар 
зохицуулагдаж байгаа.

3  Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг хэлэлцүүлэхэд иргэд хэрхэн оролцох.

4  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулж, хэрэгжилтийг 
хянах, биелэлтийг яаж үнэлэх.

2.2. СУРГАЛТЫН СЭДЭВ 

2.2.1.	 Байгаль	орчны	нөлөөллийн	үнэлгээний	талаарх	ойлголт

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж юу вэ? Нэн тэргүүнд Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээний талаарх ойлголтыг зөв олгох нь зүйтэй. Аливаа үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг эхлэхийн өмнө тухайн үйл ажиллагаанаас Байгаль орчин, Хүн амын 
эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэн түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох нь тухайн төслийг хэрэгжүүлэх 
эсэхийг шийдвэрлэх, хүмүүсийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөхөөс 
сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар үнэлгээг ерөнхий ба 
нарийвчилсан6 гэж хуваадаг. Ерөнхий үнэлгээ нь тухай төсөл хэрэгжихэд байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг үнэлж тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд цаашид байгаль 
орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх үгүйг шийддэг. Хэрэв цаашид 
нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх боломжгүй гэж үзвэл тус төсөл нь байгаль орчинд 
онц их хохиролтой, хэрэгжүүлэх шаардлагагүй төсөл гэсэн үг. Мэдээж байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх нь зүйтэй гэсэн төсөл бол байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөлөл учруулах хэдий ч түүнийг бууруулах арга хэмжээг Байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд тогтоож төлөвлөдөг. 

БОННҮ-г БОНЕҮ-ний дүгнэлтэд заасан зорилго, чиглэлийн дагуу заасан хугацаанд 
БОАЖЯ-наас тусгайлан эрх авсан ААН хийж гүйцэтгэдэг бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэгч 
нь үнэлгээ хийлгүүлэх ААН-ийг өөрөө сонгож, үнэлгээний зардлыг хариуцан төлнө. 
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан: Нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн ААН нь БОННҮ-ний үр дүнгээр тайлан бэлтгэж, тус 
тайланг хээрийн судалгааны анхдагч материал, үнэлгээний мэргэжилтний судалгааны 
ажлын дүнг эх хувиар тус бүр 4 хувь бэлтгэж батлуулан, БОАЖЯ, төсөл хэрэгжүүлэгч 
6 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хуулийн 7.1-р зүйл
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болон төсөл хэрэгжих сум, дүүргийн ЗДТГ-т тус бүр нэг хувийг өгч, нэг хувийг өөртөө 
үлдээнэ.

БОННҮ-ний	тайланд	дараах	зүйлсийг	тусгана7. Үүнд:

1  Төсөл хэрэгжих газрын байгаль орчны төлөв байдал;

2  Төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийн эрчим, 
тархалт, үр дагаврыг тогтоосон тооцоо, судалгааны үр дүн;

3  Төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээний зөвлөмж;

4  Төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үүсгэж 
болзошгүй бохирдлыг бууруулахад боломжит арга технологи, байгаль 
орчинд ээлтэй техник, технологийг ашиглах зөвлөмж;

5  БОНЕҮ-нд эрсдэлийн үнэлгээ хийхээр заасан бол төслийн үйл 
ажиллагаанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн 
эрсдэлийн үнэлгээ;

6  Газрын тос, уул уурхай, цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалт 
зэрэг төсөлд хаалтын үйл ажиллагааны чиглэл, нөхөн сэргээлтийн 
зорилт, хамрах хүрээ, шалгуур үзүүлэлтүүд, дүйцүүлэн хамгааллын 
арга хэмжээ;

7  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зорилт, хамрах хүрээ, 
шалгуур үзүүлэлтүүд;

8  Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх 
нутгийн иргэдийн нийтийн хурлын санал, тэмдэглэл;

9  Төсөл хэрэгжих газрын түүх соёлын үнэт зүйлс, төслийн онцлогтой 
уялдсан бусад асуудал.

Байгаль	орчны	нөлөөллийн	үнэлгээний	талаарх	ямар	хууль,	журмууд	
байна	вэ?

Байгаль орчны холбогдох багц хуулиудаас гадна Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээтэй холбоотой харилцааны шууд зохицуулалт нь 2012 оны 5 
дугаар сарын 01-ний өдөр батлагдсан Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тухай хууль юм. Харилцааг зохицуулж байгаа дүрэм журам нь 

• Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний журам, 
• Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансны гүйлгээнд хяналт 

тавих журам, 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах 

тухай журам, 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх журам, аргачлал, 

7 Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 8.4-р зүйл; 
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• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний зөвлөлийн ажиллах журам, 
• Хянан магадалгааны журам, 
• Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 

тайлагнах журам зэрэг журмууд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн холбогдох заалт, 
“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах 
тухай журам”-д зааснаар ААН нь БОНҮ-ний судалгааны үе шатуудад олон 

нийтийн оролцоог хангахдаа дараах байдлаар зохицуулсан байна.

1  Нөлөөллийг тогтоох болон таамаглах үе шатанд иргэдтэй уулзалт хийх, 
оролцооны аргаар үнэлэх аргачлалыг ашиглан иргэдийн саналыг бүрэн авах,

2  Үнэлэх үе шатанд зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг, санал асуулга явуулах замаар 
төслийн шууд болон шууд бус нөлөөллийг үнэлж, иргэдийн амьжиргаа, 
нийгмийн асуудлыг тусгахад анхаарах гэж заасан тул нөлөөллийн үнэлгээ 
гүйцэтгэж буй ААН нь журмын дагуу эдгээр арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
ёстой. 

Уул	уурхайг	зөвшөөрөх	эс	зөвшөөрөх

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээн дээр өгөх саналаа боловсруулж гаргахдаа нутгийн иргэд 
болон засаг захиргаа доорх зарим чухал асуудлуудад анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. 
Үүнд:

 ААН хайгуулын хууль ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй байна уу? 
 Нөөц баялагийг олборлосноор эдийн засгийн хувьд хэр их ашиг олох вэ?
 Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, түүх соёлын дурсгалт газарт 

ямар сөрөг нөлөө үзүүлж байна вэ? (Нөлөөллийн бүсэд /зөв тогтоогдсон 
эсэх/ үйл ажиллагаа явуулах хэсэгт ховордсон, устах аюулд орсон болон орж 
болзошгүй зүйлүүд)

 Уул уурхайн компани байгаль орчны урт хугацааны нөлөөллийг хэрхэн 
шийдвэрлэх вэ? Уурхай нь уул уурхайн олон улсын шилдэг арга туршлагад 
нийцсэн техник, технологийг ашиглаж байна уу?

 Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас тухайн орон нутгийн иргэдэд болон орон 
нутгийн төсөвт үр ашиг хүртээх үү?

 Уул уурхайн компани орон нутгийн иргэдийг авч ажиллуулах уу?
 Уул уурхайн компанийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бусад газруудын 

жишиг ямар байна вэ? 
 Компанийн санхүүгийн боломж нь ямар байна вэ? Компани нь сум болон төрийн 

захиргааны төв байгууллагын тусгай дансанд барьцаа мөнгийг байршуулсан 
уу? 

 Үлдэгдэл овоолгыг дахин ашиглах боломжгүй болгохын тулд тухайн ААН-н 
техник технологи нь орчин үеийнх байж чадаж байна уу?
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Иргэд	болон	бусад	талуудын	оролцоог	 
сайжруулах	ямар	боломж	байна	вэ?

Иргэд болон бусад талуудын оролцоо, тэдгээрийн шийдвэр гаргалтанд үзүүлэх 
бодит нөлөөлөл нь уул уурхайн үйл ажиллагааг хариуцлагатай явуулах үндэс юм. 
Гэхдээ энэ талын хууль эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй болон хэрэгжилт сул зэргээс 
шалтгаалан талуудын бодит оролцоо амьдрал дээр муу байна. Тиймээс доорх замаар 
сайжруулах боломж байна. Үүнд:

 Зарим аймаг, сум, орон нутагт хэрэгжүүлэх боломжтой нэг туршлага байгаа нь 
“Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөлд санал өгөх журам” баталсан 
явдал юм. Энэхүү жишгээр бусад аймаг, сумдууд тусгай зөвшөөрөлд өгөх 
саналыг хэрхэн өгөх, үүнд ард иргэдийг хэрхэн оролцуулж шийдвэрлэх, ямар 
нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж санал өгөх зэрэг асуудлуудыг журмалвал 
тухайн аймаг, суманд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоход өгөх саналыг 
бодитой, иргэдийн оролцоог хамруулан өгөх боломж нээгдэх юм.

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд “нарийвчилсан 
үнэлгээг буруу хийсэн нь нотлогдвол аж ахуйн нэгжийн нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийг хүчингүй болгож, нэг сарын хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг 25-30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгоно”8 гэжээ. Энэхүү хуулийн заалтын дагуу иргэдээс санал 
аваагүй эсвэл саналыг бүрэн тусгаагүй тохиолдолд хариуцлага тооцуулах 
боломжтой юм. 

 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 6-р бүлгийн 38-р зүйлд хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах 
ёстой гэж заасан байдаг. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь БОМТ-г хайгуулын 
зөвшөөрөл олгохоос өмнө боловсруулсан байхыг эрх бүхий төрийн байгууллага 
шаардах эрхтэй. 

 Хэдийгээр хуульд шууд заагаагүй ч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад 
дээрх хайгуулын ажлын явцад БОМТ-ний дагуу хүлээсэн үүргийг бүрэн 
биелүүлж ажилласан тухай баримт шаардлагатай тул хяналт хэрэгжүүлэх эрх, 
үүргийн хүрээнд тусгай зөвшөөрөл олгодог төрийн захиргааны байгууллагад 
өөрийн санал, дүгнэлт, тухайн харъяалах нутгийн мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагын дүгнэлт зэргийг хүргүүлэх боломжтой юм.

2.2.2.	 Байгаль	орчны	менежментийн	төлөвлөгөө

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө гэдэг нь: “Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн 
байгаль орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, стратегийн 
үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээгээр тогтоосон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, 
төсөл хэрэгжих орчинд бий болж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хянах, илрүүлэх 
зорилгоор Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг байгаль орчны нөлөөллийн 

8 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4 дэх хэсэг
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нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгэсэн байгууллага боловсруулна.” Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийг 1 дэх заалт,

“Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, 
орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэнэ.” хэмээн Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийг 5 дах заалтад тус тус 
заажээ.

Аливаа байгалийн нөөц ашиглаж буй төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд байгаль 
орчинд хэрхэн нөлөөлөх, төслөөс байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж буй нөлөөллийг 
багасгах, бууруулах, нөхөн сэргээх, цаашлаад арилгах арга хэмжээг төлөвлөн 
боловсруулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө шаардлагатай юм. Энэ нь Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө байдаг. 

Байгаль	 орчны	 менежментийн	 төлөвлөгөөг	 хэрхэн	 боловсруулж,	
хэрэгжилтийг	хянах,	биелэлтийг	яаж	үнэлэх	вэ?	

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайланд үндэслэн БОМТ-г ААН-
үүд жил бүр боловсруулан, гүйцэтгэдэг тул бодитой хэмжих боломжтой. Өнөөгийн 
хүчин төгөлдөр хуулийн зохицуулалтын хүрээнд жижиг, дунд хэмжээний уурхайн 
хувьд голлон сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч жилийн байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтэнд үнэлгээ хийгээд аймгийн БОАЖГ-т 
танилцуулдаг ба улмаар байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагад энэ биелэлтийн үнэлгээг хүргүүлдэг. 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах 
журмын 3.3-д “Төсөл хэрэгжүүлэгчээс тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг хүлээж авсан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
Байгаль орчны газар түүний биелэлтийг шалгаж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулж, ажилуулан дүгнэлтийг 12 дугаар 
сарын 1-ний дотор гаргуулах ба уг ажлын хэсэгт аймаг нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газрын хөгжлийн бодлогын хэлтэс, байгаль орчны газар, мэргэжлийн хяналтын 
газар, сав газрын захиргаа, сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын төлөөлөл, 
байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, газрын даамал орно.” 
гэж зохицуулжээ. 

Хэдийгээр ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөллийг оролцуулаагүй хэдий 
ч уг журмын хавсралтаар батлагдсан “Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хүлээж авах, дүгнэх хуудас”-ны гарын үсэг зурж 
баталгаажуулах гишүүд хэсэгт “Нөлөөллийн бүс дэх иргэдийн төлөөлөл” гэж орсон 
байдаг. Иймээс аймаг нийслэлийн Засаг даргын зүгээс Байгаль орчны газар түүний 
биелэлтийг шалгаж, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг байгуулж ажиллахдаа иргэдийн 
төлөөллийг оролцуулж байгуулах боломжтой юм.

Мөн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд, олон нийтийн оролцоог хангах 
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тухай журмын 2.12-д “Төсөл хэрэгжүүлэгч нь батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх явцад олон нийтийн оролцоог хангаж, хэрэгжилтийг 
жилд нэгээс доошгүй удаа тухайн төсөл хэрэгжиж буй нутгийн иргэд, олон нийтэд 
танилцуулж байна.” гэж заасан байдаг бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэгчийг энэхүү үүргээ 
биелүүлэхийг нутгийн захиргааны зүгээс болон нутгийн иргэдийн зүгээс шаардаж 
байх ёстой юм.

ААН нь тухайн жилийн байгаль хамгаалах ажлын зардалд үндэслэн барьцаа хөрөнгө 
урдьчилан төрийн дансанд байршуулдаг ба дээрх үнэлгээний дүнгээс шалтгаалан 
барьцаа хөрөнгөө эргүүлэн авах боломж үүсдэг. Биелэлтийг дараахь байдлаар 
үнэлдэг: 

• Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт
• Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт
• Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
• Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний 

биелэлт
• Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
• Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
• Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
• Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт
• Олон нийтэд тайлагнах хуваарь, төлөвлөгөөний биелэлт
• Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийг тус тус үнэлнэ. 

 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд 
заасан ажлыг хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд Засаг дарга тусгай дансанд 
байршуулсан барьцаа хөрөнгийг байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 
ажилд зарцуулах эрхтэй бөгөөд нэмэлт шаардлагатай зардлыг тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч үл маргах нөхцөлөөр төлнө. 

 БОНҮ-г хийж байгаа болон хийлгэж байгаа ААН хоорондын санхүүгийн 
шууд харилцаанаас шалтгаалан үнэлгээний тайлангийн чанарт сөргөөр 
нөлөөлж байгаа тал бий. Тиймээс ААН-ийн хэрэгжүүлэх төслийн зардлын 
тодорхой хувийг төвлөрүүдэг бие даасан сан байгуулах хэрэгтэй ба тус сан 
үнэлгээний ажлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах замаар тухайн 
төслийн үнэлгээг хийх аж ахуйн нэгжийг сонгодог тогтолцоог бий болгох 
хэрэгтэй. Ингэснээр үнэлгээ хийж буй тусгай эрх бүхий ААН харьцангуй 
бие даасан хараат бус үнэлгээг хийх боломжтой болно.
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 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 60 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/ 

 Урьдчилан уншиж танилцах материал: Энэхүү гарын авлага болон 
• Ашигт малтмалын тухай хууль, 
• Иргэний хууль
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль,
• Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай 

холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай 
гэрээний загвар, Засгийн газрын 179 дүгээр тогтоол

• Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын2014 оны 01 
дүгээр сарын 06-ны өдрийн А05 дугаар тушаал

 Сургалтын үр дүн: Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа явагдаж байх хугацаанд 
иргэд аль үе шатанд ямар эрх үүрэгтэй оролцох боолмжтой талаар мэдээлэл авч 
өөрийн эрхийг хамгаалах боломжийг олгох 

СУРГАЛТЫН СЭДЭВ/ЦАГ ТѲЛѲВЛѲЛТ
Хугацаа	 Сэдэв	

15 минут Талуудын оролцоог хангах

15 минут Хамтын ажиллагааны гэрээ

15 минут Нөхөн олговор

15 минут Газар чөлөөлөлт нүүлгэн шилжүүлэлт

15 минут Мэдээллийн ил тод байдал болон нээлттэй байдал

15 минут Асуулт хариулт

УУЛ УУРХАЙН YЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ 
ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО

СЭДЭВ ГУРАВ
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3.1. СУРГАЛТААР ѲГѲХ YНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү сургалтаар оролцогчид нь дараах гол мэдээллийг авсан байна.

1  Хамтын ажиллагааны гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, гэрээ байгууллахад 
анхаарах асуудлууд, гэрээ байгууллахад иргэд хэрхэн оролцох 

2  Нөхөн олговорын талаарх ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, анхаарах асуудлууд

3  Газар чөлөөлөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх талаарх ерөнхий ойлголт, эрх зүйн 
зохицуулалт, анхаарах асуудлууд

4  Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл авах хууль зүйн боломж, 

3.2. СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

3.2.1.	 Талуудын	оролцоог	хангах	

Хайгуулын	тусгай	зөвшөөрөл	авахад	орон	нутгийн	удирдлагын	оролцоо:	

• Ашигт малтмалын хуулийн дагуу ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд АМГТГ нь энэ талаар тухайн 
аймаг, нийслэлийн Засаг даргад бичгээр мэдэгдэнэ. Аймаг, сум, нийслэлийн 
Засаг дарга хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талаарх мэдэгдлийг хүлээн 
авмагц холбогдох шатны иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас саналыг нь авна. 

• Аймаг, сум, нийслэлийн Засаг дарга мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 30 
хоногийн дотор АМГТГ-т хариу өгөх бөгөөд 30 хоногийн дотор хариу өгөөгүй 
тохиолдолд зөвшөөрсөн гэж үзээд тухайн тусгай зөвшөөрлийг олгоно. 

• Иргэд эрхийнхээ дагуу 30 хоногийн дотор Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа 
дамжуулан өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлж, төлөвлөгдсөн уул уурхайн үйл 
ажиллагаа нь аймаг, сум, багийн байгаль хамгаалах төлөвлөгөөтэй хэрхэн 
хамааралтай байгаа талаар санал асуулга явуулах, асуух санал бодлоо 
хуваалцаж болно. 

• Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан 
үндэслэлээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан хариу өгч 
болно9.

Ашиглалтын	тусгай	зөвшөөрөл	авахад	орон	нутгийн	удирдлагын	оролцоо

Аж ахуйн нэгж нь Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлдөө Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хавсаргасан байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл: 
Ашигт малтмалын газарт өргөдөл гаргахаасаа өмнө Байгаль орчны үнэлгээг тусгай 
зөвшөөрөл хүсэгч компани хийлгэсэн байх ёстой юм. Хуулиар байгаль орчны үнэлгээ 
хийх явцад орон нутгийн иргэдийг оролцуулахыг албан ёсоор шаарддаг учираас 
компани ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн байгаль орчны үнэлгээ хийлгэж байгаа 
9 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.4-19.5-р зүйл
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болон түүнд оролцох ёстой гэдгээ иргэд мэддэг байх шаардлагатай юм. 
Нөлөөллийн үнэлгээ нь үндсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

• байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ;
• байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ10

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг байгалийн нөөцийг ашиглах, газрын тос 
болон ашигт малтмал хайх, ашиглах, аж ахуйн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах 
эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө хийгдэнэ11.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан техник-
эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль 
орчны өнөөгийн төлөв байдлын тодорхойлолт, тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын 
санал болон холбогдох бусад баримт бичгийг бүрдүүлэн байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл байгаль орчны албанд байгаль 
орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэнэ12. Хэрэв байгаль орчны ерөнхий 
үнэлгээ хийлгэхэд нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан 
тохиолдолд нарийвчилсан үнэлгээ хийнэ.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3.е-д “Нутаг дэвсгэрт нь ашигт малтмалын хайгуулын 
болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгоход хууль тогтоомжид заасны дагуу санал 
өгөх” бүрэн эрхийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргад олгосон байдаг 
боловч хуульд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад санал өгөх асуудлыг хуулиар 
журамлаагүй нь ойлгомжгүй байдлыг бий болгож байгаа юм. Засаг дарга тухайн бүс 
нутгийн онцлог, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгуулах санал зэргийг 
энэхүү ажиллагааны явцад буюу Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ 
хийлгэхээс өмнөх үед буюу Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийх үед 
саналаа оруулах боломжтой байна.

Иргэд,	олон	нийтийн	байгууллагын	оролцоо

 Иргэдийн оролцоо: ААН нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлдөө 
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг хавсаргасан байх 
шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл АМГТГ-т өргөдөл гаргахаасаа өмнө Байгаль орчны 
нөлөөллийн байдлын үнэлгээг тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж хийлгэсэн 
байх ёстой юм. 

 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийж байгаа хуулийн этгээд 
тайлан боловсруулах явцдаа төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн 
нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэд, оршин суугчдаас албан ёсоор санал авч, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах үүрэгтэй.13 Иймээс иргэд Байгаль орчны үнэлгээ 
хийлгэхэд өөрийн санал бодлоо илэрхийлэн тусгуулах боломжтой байна.

10 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1
11 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2
12 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3
13 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4
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 Олон нийтийн байгууллагын оролцоо: Байгаль орчны хуулиудад зааснаар 
олон нийтийн оролцооны нэг гол субьект нь ТББ юм. Байгаль орчны хууль 
тогтоомжуудад ТББ-ын эрх, үүргийг иргэдийнхээс ялгамжтай тусгасан байдаг. 
Тухайлбал, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд зааснаар ТББ нь байгаль 
орчны тухай хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, зөрчлийг 
илрүүлэхийн тулд үзлэг хийх эрхийг олгосон байна. Гэвч энэ нь салбарын бусад 
хууль, тогтоомжуудад тусгагдаагүй учир хэрэгжилт хангалтгүй байна. ТББ нь 
байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой шийдвэр, үйл ажиллагаанд оролцохдоо 
зөвхөн гарсан зөрчлийг арилгуулахаар шаардлага тавих төдийгөөр хязгаарласан 
байдал ажиглагдаж байна. 

 Нөхөрлөл байгуулах замаар оролцоогоо хэрэгжүүлэх: Байгаль орчныг хамгаалах 
болон Ойн тухай хуулиудад тухайн орон нутгийн харъяат бөгөөд байнга оршин 
суудаг иргэд сайн дураараа нэгдэн байгаль орчныг хамгаалах нөхөрлөл байгуулж, 
байгалийн тодорхой баялагийг хамгаалан эзэмшиж, ашиглах боломжийг тусгажээ. 

3.2.2.	 Хамтын	ажиллагааны	гэрээний	тухай	ойлголт

Хамтын ажиллагааны гэрээний эрх зүйн зохицуулалт: Ашигт малтмалын тухай 
хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1-д ”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.” гэж заасан заалт нь энэхүү гэрээг байгуулах хууль зүйн үндэслэл 
болдог.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.10 энэхүү гэрээний загварыг 
батлах эрхийг Засгийн газарт олгосны дагуу Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан гэрээний загвараар гэрээ байгуулагдаж байна. Энэхүү хамтын 
ажиллагааны гэрээний батлагдсан нэр нь “Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, 
үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх 
тухай гэрээ” юм.

Гэрээний талаарх ерөнхий ойлголт: 

• “Гэрээ гэдэг нь үндсэн хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хоорондын 
аливаа зөвшилцөл, хамтын тохиролцоог баталгаажуулахын тулд үйлддэг 
албан бичиг гэж нийтлэг байдлаар тодорхойлсон байдаг. “

• “Хоёр буюу түүнээс дээш талууд ямар нэг зүйлийг хийхээр эсвэл хийхгүй 
байхаар тохиролцсон хэлэлцээрийг хэлнэ”. гэсэн нийтлэг тодорхойлолтын 
хүрээнд гэрээний талаарх ерөнхий ойлголтыг тайлбарлана. 

• Мөн гэрээ нь тодорхой, ойлгомжтой байх, улмаар гэрээ нь зөвхөн 
талуудын тохиролцоог баталгаажуулдаг төдийгүй, аливаа маргаанд чухал 
нотолгооны хэрэгсэл, нотлох баримт болдог юм.
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Гэрээний хүрээнд зохицуулагдаж байгаа асуудал нь:

• Байгаль орчныг хамгаалах 
• Ажлын байр нэмэгдүүлэх 
• Уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбоотой дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
• Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутагт дэмжлэг үзүүлэх 
• Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах орон нутгийн иргэд, байгууллагад давуу 

эрх олгох 
• Батлагдсан байгаль орчны төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах

Нутгийн удирдлага, төрийн албан хаагч нарын тухайд загвар гэрээнд тусгагдсан 
“Энэхүү гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 
аймаг (сум, дүүрэг)-ийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл, арга 
хэмжээнээс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, 
арга хэмжээг сонгож, түүнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ тухай иргэдэд мэдээлэх;” 
гэсэн заалтыг онцгойлон авч үзэх шаардлагатай. Учир нь хамтран хэрэгжүүлэх 
боломжтой төслийг хэрхэн гэрээнд тусгах талаар тайлбар загвар гэрээнд тодорхой 
зохицуулалт байхгүй учир хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг сонгож улмаар 
хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр болон, санхүүжилт, ажиллах төлөвлөгөө зэргийг тусгаж 
гэрээнд хавсралтаар оруулах шаардлагатай болохыг тайлбарлах юм.

Хамтын	ажиллагааны	ач	холбогдлыг	дараах	хүснэгтээр	харуулав.

Нутгийн	захиргаанд Иргэдэд Компанид

• Орон нутгийн хөгжлийг 
хангах 

• Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
сэргийлэх 

• Хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах/ 

• Хяналт тавихад 
хялбар болох 

• Олон талын мэдээлэл 
авах 

• Ард иргэдийнхээ 
дэмжлэгийг авах

• Ажлын байр, бизнесийн 
боломж нэмэгдүүлэх 

• Дэд бүтэц, нийгмийн 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж сайжрах 

• Мэдээлэл авах, 
оролцох, хянах 

• Компани нутгийн 
захиргааны хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх 

• Байгаль орчны болон 
бусад эрхийн зөрчлөөс 
сэргийлэх

• Итгэлцэл 
• Орон нутгаас 

дэмжлэг авах 
- Нийгмийн 
зөвшөөрөл

• Хууль бус дарамт, 
шаардлагаас 
хамгаалагдана

• Хуулийн дагуу, 
чөлөөтэй ажиллах 
нөхцөл бүрдэнэ

• Тогтвортой, хэвийн 
үйл ажиллагаа

Хамтын	ажиллагааны	гэрээ	байгууллахад	юу	анхаарах	ёстой	вэ?

Ашигт малмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2-т “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
нь энэ хуулийн 42.1-д заасан асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран 
олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулж болно.” гэж заасан байдаг. Энэхүү заалт нь тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрээ байгуулахдаа олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийхийг шууд 
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үүрэг болгосон заалт биш тул тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү заалтын дагуу 
хэлэлцүүлэг хангалттай зохион байгуулахгүй байна.

Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний загварын 2.1.3.-т “энэхүү 
гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, аймаг (сум, 
дүүрэг)-ийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан төсөл, арга хэмжээнээс 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээг 
сонгож, түүнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ тухай иргэдэд мэдээлэх;” үүргийг 
Засаг даргын эрх үүрэгт заасан байна. 

Гэрээний загварын энэхүү заалт нь талуудын сонгосон төсөл, арга хэмжээг ямар 
баримт бичгээр давхар баталгаажуулах талаар зохицуулаагүй байх тул ийнхүү 
сонгосон хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр гэрээнд орохгүй байх эрсдэлтэй. 
Тиймээс хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрөө гэрээний хавсралтаар оруулах хэрэгтэй.

Иймээс гэрээнд хамтран хэрэгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх хугацаатай хамт зайлшгүй 
тусгах, мөн тухайн гэрээний дагуу хийгдэж байх нь зүйтэй.

Хамтын	ажиллагааны	гэрээ	байгуулахад	олон	нийтийн	оролцоог	хангах

• Хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгагдах хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг боловсруулах, тус гэрээний биелэлтийг дүгнэх 
зорилготой иргэд, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, нутгийн удирдлагын төлөөллийг 
оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж ажиллах,

• Гэрээний биелэлт болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн явуулж байгаа үйл 
ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд хүргэх тусгайлсан журам 
боловсруулж орон нутгийн хэмжээнд дагаж мөрдөх боломж байгаа талаар 
нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагч нарын сургалтад тайлбарлах 
шаардлагатай.

3.2.3.	 Нөхөн	олговор

Нөхөн олговор гэдэг нь янз бүрийн тохиолдолд хэрэглэгддэг ерөнхий ойлголт юм. 
Судалгааны хүрээнд ашигт малтмалын үйл ажиллагаа эрхэлж байхад тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч нь бусдын эд хөрөнгө болон түүх соёлын үнэт зүйлд хохирол 
учруулсан тохиолдолд олгох нөхөн олговрын талаар авч үзэх бөгөөд гэмт хэргийн 
улмаас учирсан хохирлыг арилгах болон гэрээний үүрэг зөрчсөнөөс бусдад учирсан 
хохирлыг арилгах талаарх нөхцөл байдлыг хамруулаагүй болно.

Нөхөн	олговорын	асуудалд	анхаарах	зүйл

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.1-д заасан “Тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч нь хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад худаг, өвөлжөө, 
хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр бусад барилга байгууламж болон 
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түүх, соёлын дурсгалт зүйлсэд гэм хор учруулсан бол хохирлыг нь өмчлөгч, 
эзэмшигчид бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд 
тэдгээрийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбогдсон зардлыг хариуцана.” гэж заасан 
байдаг. Өөрөөр хэлвэл тухайн эд хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгч эсхүл эзэмшигч 
гэдгийг эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ болон эзэмших эрхийн гэрчилгээгээр 
тогтоох үр дагавар бий болно. Өвөлжөө, хаваржаа, эд хөрөнгөнд хохирол учруулсан 
бол тухайн өвөлжөө, хаваржааны газрыг хуулийн дагуу эзэмшигч этгээд хохирлоо 
нэхэмжлэх эрхтэй гэсэн үг юм. Учир нь иргэд өөрийн өвөлжөө, хаваржааны газраа 
хууль ёсны дагуу гэрчилгээ авч эзэмшиж, ашиглаагүй тохиолдолд хохирол шаардах 
эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг алдах юм. 
 
3.2.4.	 Газар	чөлөөлөлт,	нүүлгэн	шилжүүлэлт

Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ойлголт нь тухайн иргэний эзэмшлийн, эсхүл 
өмчлөлийн газарт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа 
явуулах, ийнхүү явуулж байгаа үйл ажиллагааны улмаас иргэдийн эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах нөхцөл байдлыг алдагдуулсан тохиолдолд тухайн тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч болон иргэн харилцан тохиролцож өөр газар нүүлгэн шилжүүлэхтэй 
холбоотой харилцаа гэж ойлгож болно.

Газар чөлөөлөлт нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт: 
Үндсэн хууль, Газрын тухай хууль, Ашигт малмалын тухай хууль, Монгол 
Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Иргэний хууль зэргээр тухайн 

харилцааг шууд зохицуулахгүй ч эдгээр хуулиудын үндсэн дээр газар чөлөөлөх 
нүүлгэн шилжүүлэх харилцаа зохицуулагдаж байна.

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 126 дугаар 
тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газрыг 
худалдан авах болон нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах, солих журам” 
хэрэгжиж байна. Өнөөдрийн байдлаар Иргэний хуулийн хүрээнд тухайн 
иргэнтэй харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах замаар нүүлгэн шижлүүлэлт, 
нөхөн олговрын асуудал шийдвэрлэгдэж байна.

• Иргэдэд нөхөн олговор олгох, иргэдийн аж амьдрал эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхэд түүнийг хэрхэн үнэлэх, нөхөн олговорыг ямар хэлбэрээр 
олгох, нөлөөллийн бүсийг хэрхэн яаж тогтоох талаар тодорхой зохицуулалт 
байхгүй учир энэ асуудлыг шийдвэрлэхдээ ААН-тэй гэрээ байгуулах 
шаардлагатай болдог. 

Нөхөн олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх талаар хууль эрх зүйн зохицуулалт 
байхгүй байгаа учир гэрээ нь харилцан тохиролцоог баталгаажуулах, маргаан 
гарсан тохиолдолд шаардах эрхийг бий болгох чухал баримт тул дараах 

асуудлуудад анхаарлаа хандуулах шаардлагатай. Үүнд: 
- Нүүлгэн шилжүүлж шинээр суурьших газрыг өөрөө сонгох боломжтой эсэх,
- Шинээр суурьших газлыг одоогийн нөхцөл байдалтай харьцуулах,
- Хэрэв нөхцөл байдал дордсон тохиолдолд ямар арга хэмжээ авч 
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хэрэгжүүлсэнээр тухайн нөхцөл байдлыг дээрдүүлэх боломжтой эсэх (худаг 
гаргах, зөрүүг мөнгөн хэлбэрээр тооцох гэх мэт)

- Нөхөн олговрын хэмжээ болон хугацааг сайтар анхаарах
- Хэрэв аж ахуйн нэгж үүргээ биелүүлэхгүй бол ямар хариуцлага ногдуулахаар 

гэрээнд заасныг анхаарах,
- Гэрээг зайлшгүй бичгээр байгуулах,
- Гэрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн талаас хэн төлөөлж 

гарын үсэг зурж байгааг анхаарна.
(Аж ахуйн нэгжийн ТУЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирал бөгөөд харин 
бусад этгээд гарын үсэг зурж байгаа бол гэрээнд гарын үсэг зурах 
эрхийг ТУЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирлаас авах шаардлагатай.)

3.2.5.	 Мэдээллийн	ил	тод,	нээлттэй	байдал

Нэг талаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь бодит мэдээллийг иргэдэд өгөх үүрэгтэй, 
нөгөө талаас иргэд ямар мэдээллийг хаанаас хуулийн дагуу олж авах боломжтой, 
үүнд нутгийн удирдлагын зүгээс ямар эрх, үүрэгтэй оролцох талаарх ойлголтыг 
хамруулан энэхүү сургалтын гарын авлагад нээлттэй ил тод байдлын талаарх 
харилцааг тодорхойлсон болно.

Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын эрх зүйн зохицуулалт: Иргэд 
холбогдох байгууллагаас байгаль орчин, уул уурхайн тухай үнэн, зөв мэдээлэл 
авах эрхийг 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай, 
• Ашигт малтмалын тухай, 
• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, 
• Ойн тухай, 
• Усны тухай, 
• Агаарын тухай, 
• Ургамлын хамгааллын тухай, 
• Хог хаягдлын тухай, 
• Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай, 
• Цөмийн энергийн тухай зэрэг хуулиудад тусгасан байна. 

Мэдээллийн	ил	тод	байдлыг	хангах:	

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.4.-д “Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, 
байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй 
химийн хорт болон бусад бодисын хэрэглээний талаархи мэдээллийг байгаль 
орчны болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага нийтэд нээлттэй болгож, тухайн мэдээллийг цахим хэлбэрээр 
түгээнэ.” гэж заасан байна. 

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах 
тухай журмын 2.11-д ”Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 
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батлагдсан тайланг олон нийтэд нээлттэй байлгах үүргийг төсөл хэрэгжүүлэгч, 
сум дүүргийн Засаг дарга, баг, хорооны иргэдийн нийтийн хурал болон аймаг 
нийслэлийн байгаль орчны газар хариуцна.” гэж заасан байна. 

• Эдгээр зохицуулалтаар иргэд БОННҮ болон Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө, тайлан зэрэгтэй нээлттэй танилцах боломжтой бөгөөд хэрэв 
төрийн байгууллага дээрх мэдээллийг нээллттэй байлгах үүргээ биелүүлээгүй 
тохиолдолд иргэдийн зүгээс шаардлага гаргах боломжтой юм. 

• Мөн 2016 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн “Захиргааны 
ерөнхий хууль”-ийн 27 дугаар зүйлд сонсох ажиллагаа гэх журмыг хуульчилсан 
бөгөөд энэхүү журмаар Захиргааны шийдвэр гаргахад сонсох ажиллагаа 
явуулахаар хуульчилжээ.

• Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан сонсох ажиллагаа нь 
шийдвэр гаргахаасаа өмнө захиргаа эрх ашиг нь хөндөгдөх этгээдэд мэдэгдэх, 
гарах шийдвэрийн талаар оролцогчийн байр суурийг сонсох, улмаар гаргах 
гэж буй шийдвэрийнхээ хууль зүйн болон бодит байдлыг илүү үндэслэлтэй 
болгох зорилготой. Иймд уг зохицуулалт нь захиргааны актын улмаас бусдын 
эрх ашиг, сонирхол хөндөгдөх эрсдэлтэй тохиолдолд л үйлчилнэ. Өөрөөр 
хэлбэл, олон нийт болон аль нэг этгээдэд сөрөг нөлөөлөл бүхий захиргааны 
акт гаргах, эсхүл тодорхой этгээдэд эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт 
гаргахаас татгалзах тохиолдолд сонсох ажиллагааг заавал хийх ёстой. 

 Харин тодорхой этгээдийн хүсэлтийг шийдвэрлэх зорилгоор түүнд эерэг 
үйлчлэл бүхий захиргааны акт гаргах тохиолдолд сонсох ажиллагааг явуулах 
нь ач холбогдолгүй юм. Харин захиргааны гэрээний хувьд гэрээний нөгөө 
тал уг гэрээний талаар мэдэхгүй байх, эсхүл захиргаа түүнд мэдэгдэлгүйгээр 
сөрөг нөлөөлөл бүхий гэрээ байгуулах боломжгүй. Иймд хуульд заасан сонсох 
ажиллагаа нь гэрээ байгуулах этгээдэд бус, харин тухайн гэрээний улмаас 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй 
гуравдагч этгээдэд (магадгүй олон нийтэд) илүү хамааралтай байхаар байна.

• Энэхүү заалтын дагуу төрийн эрх бүхий албан тушаалтан уул уурхайтай 
холбоотой шийдвэр гаргах, эсхүл уул уурхай, эрдэс баялагын гэрээг 
байгуулахдаа энэхүү сонсох ажиллагаа явуулах шаардлагатай болж байгаа 
бөгөөд энэ нь тухайн шийдвэр гаргалтад иргэдийн оролцог хангах, мэдээлэл 
солилцох хууль, эрхзүйн боломж гэж ойлгож болно. 
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 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 30 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/ 

 Урьдчилан уншиж танилцах материал: Энэхүү гарын авлага 

 Сургалтын үр дүн: Олон улсын хэмжээнд уул уурхайн үйл ажиллагааг хэрхэн 
явуулдаг, иргэдийн оролцоог хэрхэн хангадаг талаар мэдээлэлтэй болох 

ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА БА 
ЧИГ ХАНДЛАГА

СЭДЭВ ДѲРѲВ

СУРГАЛТЫН СЭДЭВ/ЦАГ ТѲЛѲВЛѲЛТ
Хугацаа	 Сэдэв	

20 минут Олон улсын туршлага ба чиг хандлага

10 минут Асуулт хариулт

4.1. СУРГАЛТААР ѲГѲХ YНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү сургалтаар оролцогч нар нь дараах гол мэдээллийг авсан байна.

1  Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг нутгийн иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцүүлэхийн тулд олон улсын хэмжээнд тавигддаг үндсэн шаардлагуудыг 
танилцуулна.

4.2. СУРГАЛТЫН АГУУЛГА 

4.2.1.	 Олон	улсын	хэмжээнд	тавигддаг	үндсэн	шаардлагууд:

 Оролцоог эхэн шатнаас хангах: Бодлого боловсруулах шатнаас бодлогын 
хэрэгжилт хүртэл олон нийтийн оролцоог тогтвортой хангах хэрэгтэй. Засгийн 
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газар тухайн бүс нутагт уул уурхайг хөгжүүлэх эсэхээ шийдэх үед буюу төслийн 
үнэлгээ боловсрогдож эхлэхээс өмнө оролцоог хангах ажил эхлэх хэрэгтэй. Энэ 
ажиллагаа оройтвол “уул уурхайг эхлэхгүй байх” сонголт багасна. 

 Үр ашигтай оролцоо: Аливаа байгууллага өөрийн холбогдох оролцогч талуудтай 
хэрхэн харилцан, эргэх холбоог үүсгэж, хариуцлагатай хандаж байгаагаар энэхүү 
оролцоог үнэлдэг. Ийм байдлаар талуудын дунд итгэлцэл үүсэж хамтрагч, түнш 
нар болдог ба иргэдийн хүсэл эрмэлзэл, санаа зовсон асуудлуудыг шийдэх бүтэц 
зохион байгуулалт бий болдог. Энэ замаар шийдвэр гаргалтанд нөлөөлдөг. 

 Зөвшөөрөх ба Зөвшилцөл хоёрын ялгаа: Уугуул иргэд нь тухайн бүх төслийг (уул 
уурхай) эхлэхээс өмнө төслийг эхлүүлэх буюу зогсоох эрхтэй юу гэдэг асуудал 
юм. Гэхдээ өнөөгийн байдлаар төслийг зогсоох биш зөвхөн зөвшилцөх л эрх 
олгогдсон. Төслийн өмнөх тохиролцоог хийх амархан мэт боловч энэ асуудлыг 
бүрэн зохицуулсан хэрэгжилтийн зохицуулалт амьдрал дээр алга байна. Зарим 
ААН-үүд (Камбожид Анкор Гоүлд ААН) төслийн өмнөх зөвшөөрлийг уугуул биш 
иргэдээс авна гэж амлалт өгсөн боловч амьдрал дээр хараахан хэрэгжээгүй 
байна (Oxfam 2015). 

 Иргэдийн оролцооноос хөгжил хүртэл: Оролцоо нь үргэлжилсэн, системтэй, 
давтамж бүхий үйл явц юм. Төсөл төлөвлөгдөж эхлэхээс өмнө эхэлж уурхайн 
төсөл дууссны дараа хүртэл үргэжлэх үйл явц юм. Олон улсын түвшинд энэ явцыг 
оролцооноос хөгжилд хүрэх үйл ажиллагаа хэмээн томьёолж байна. (Иргэдийн 
Хөгжлийн Сургалтын гарын авлага 2012, ICMM/ОУСК болон 2012, ‘Тогтвортой Үнэ 
чанар, Австрали, 2006). 

 Хөгжлийн асуудал нь ард иргэдийг хамтран ажиллаж, шийдвэр гаргалтанд 
оролцуулах замаар чадавхжуулан амьдрал амьжиргаанд нь анхааран дэмжих 
явдал юм. Иргэдийн оролцоо ба тэдний хөгжлийн асуудлууд нь ялгаатай боловч 
тодорхой хэсгүүд дээр давхцдаг. Хөгжлийн асуудлуудад оролцоог зайлшгүй 
шаардлагатай гэж үздэггүй. (Жишээ нь БОНБҮ-гийн үйл явц)

Иргэд хөгжлийн асуудлуудад дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүд багтдаг. Үүнд: 
• Харилцаа
• Хамтын ажиллагаа
• Чадавхжсан институц болон хувь хүн 
• Түншлэл байна.

Үр ашигтай иргэдийн хөгжлийн зохицуулалт нь дараах хүчин зүйлүүдээс бүрдэнэ.
Үүнд:

• Хамтын зорилго 
• Хамтарсан ажлын төлөвлөгөө
• Санхүүжилтын тохиролцоо
• Шийдвэр гаргах зарчмууд
• Санал гомдлыг шийдэх удирдамж
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• Түншүүдийн хоорондын мэдээлэл солилцох журам
• Түншлэлийн нөлөөллийг хянах, хэмжих журам
• Түншүүдийн чадавхыг хөгжүүлэх 
• Албан хаагчид солигдоход баримтлах залгамж стратеги 
• Хаах стратеги байна.

 Мэдээллиийн бүрэн нээлттэй байдал ба түгээлт: Үр ашигтай иргэдийн оролцоог 
хангах гэдэг нь мэдээллийн ил тод байдал, мэдээллийн чөлөөтэй солилцоо болон 
иргэдэд шууд нөлөөлөл үзүүлж буй асуудлуудын хүрээнд тэдэнтэй зөвлөлдөх үйл 
ажиллагааг дэмжих явдал юм. (ОУСК, 2012). Энэ нь өнөөдрийн уул уурхайн төсөлд 
тавигддаг оролцоог ханган хөгжүүлэх гол шаардлага болоод байна. Мэдээллийг 
цаг тухайд нь, ойлгомжтой, тухайн соёлд нь нийцтэй, мэдээлэл авахад хялбар 
хэлбэрээр нөлөөлөлд өртөж буй иргэдэд түгээх нь оролцоог хангах үр өгөөжтэй 
арга зам юм. Мөн энэ нь аливаа авилгалын хэлбэрийг таслан зогсоодог. 

 Гэрээний ил тод байдал: Иргэд нь Засгийн газар болон ААН хооронд байгуулсан 
ашигт малтмал олборлох гэрээний нөхцөлийг мэдэх эрхтэй. Энэхүү гэрээнд тусгай 
зөвшөөрөл, гэрээ, хөрөнгө оруулалт, хууль эрхзүйн талаарх нөхцөлүүд ордог 
ба зарим нь бизесийн нууц байдаг. Гэхдээ гэрээний улам олон нөхцөлүүд олон 
нийтэд нээлттэй болсоор байна. МОҮИТБС хэрэгжиж буй нийт орнуудын тал хувь 
нь гэрээг нээлттэй байлгаж байна. МОҮИТБС-ын хүрээнд 2009 онд Рио Тинтогийн 
Оюу-Толгойн гэрээний зарим нөхцөлүүдийг ил тод болгосон. Гэхдээ Монгол Улсад 
1800 ААН уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг боловч зөвхөн 12 нь л гэрээгээ 
олон нийтэд ил болгоод байна. Байгалийн нөөцийн засаглалын институт болон 
Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран Монголын иргэний нийгмийн бүлгүүдэд уул 
уурхайн нарийн төвөгтэй гэрээг хэрхэн үр дүнтэй хянах талаар сургалт явуулсан 
байна. Энэхүү сургалтанд хамрагдсан зарим байгууллагууд нь ийм төрлийн гэрээг 
хянаж байсан туршлагатай байлаа. 

 Хамтын ажиллагааны гэрээ: Монгол Улсын хуулийн дагуу уул уурхайн ААН-
үүд орон нутгийн засаг захиргаатай Хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулах 
шаардлагатай ба энэ нь нутгийн иргэдийн уул уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих эрхийг улам бүр нэмэгдүүлсэн алхам болсон байна. Гэхдээ орон нутгийн 
засаг захиргааны чадавхиас шалтгаалан энэ нь тэр болгон бүрэн хэрэгжиж 
чадахгүй байна.

 Санал гомдлыг шийдэх механизм: Уул уурхайн ААН-ийн байгаль орчин 
болон нийгмийн гүйцэтгэлийн талаарх нутгийн иргэдийн гомдол, саналыг энэ 
механизмаар зохицуулдаг. Энэ нь цаашид байдал даамжирахаас урьдчилан 
сэргийлдэг. Финляндад 2012 онд байгуулагдсан “Тогтвортой уул уурхайн 
сүлжээ”(Кайвосвастуу)-ний жишээ байна. 

 Амжилтын шалгуур үзүүлэлт: Энэхүү шалгуур үзүүлэлт нь тодорхой үр дүнд 
чиглэсэн байх ба хэмжиж болохоор байх шаардлагатай. Өөрийн нэр хүндийг 
өсгөх, менежментийн эрсдэлийг бууруулах, урт хугацаанд үйл ажиллагаагаа 
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тогтвортой явуулах үүднээс сүүлийн үед олон уул уурхайн ААН-үүд нөлөөлөлд 
өртөгч талуудтай урт хугацааны харилцаа холбоог тогтоохын ач холбогдлыг 
ойлгож, хүлээн авч байна. Идэвхтэй, бүх талыг хамарсан, хариуцлагатай, ил 
тод оролцоог хангаснаар иргэд болон уул уурхайн ААН хоёуланд нь сайн үр дүн 
авчирна. Уул уурхайн ААН-ийн хөрөнгө оруулалт нь цаашид иргэдэд уул уурхайн 
үйл ажиллагаанаас хараат бус байдлаар урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг 
авчрах ёстой. Уур уурхайн төсөл нь зөвхөн хэдхэн арван жилийн настай. Уул 
уурхайн төслийн төлөвлөлт болон хэрэгжилтийн энэ хугаацаанд орон нутгийн 
иргэдийн амжиргааны тогтвортой байдлыг сайжруулахаас доройтуулахгүй тулд 
эрчимтэй, идэвхитэй бүхий л арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. 

 Оролцогч талуудын үнэлгээ: Нутгийн иргэд нь ялгаатай бүлгүүдээс бүрддэг тул 
оролцогч талуудын үнэлгээ нь чухал юм. Тэдгээр бүлгүүдийн ялгавартай үнэлэмж, 
эрх мэдлийн хүрээ зэргийг тодохойлохын тул энэхүү үнэлгээг хийдэг ба оролцогч 
талуудын үнэлгээ нь тэдгээрийн хоорондын болзошгүй зөрчилдөөнөөс урьдчилан 
сэргийлэх боломжийг олгодог.

 Бусад нөөцийн хариуцлага: Тухайн уул уурхайн төсөлд ашиглагдаж буй ус, 
цахилгаан, химийн бодис зэрэг нөөцийг хэмнэлттэй хэрэглэх тухай асуудал юм. 
Ингэснээр бусад хөршүүд болох олон нийтийн ашиглах, ашиглаж буй нөөцийг үр 
ашиггүй үрэхээс зайлсхийхэд гол зорилго оршино. Жишээ нь уул уурхайн ААН нь 
усыг хайр гамгүй ашиглаж бас бохирдуулснаар бусад хөрш үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
болон нутгийн иргэдийг усны хомсдолд оруулах эрдсэлтэй. 

 Нийгмийн хариуцлагын хүрээнээс гадна: Уул уурхайн ААН нь өөрийн худалдан 
авалтын хүрээнд нутгийн боломжийг бүрэн ашиглах нь зүйтэй. Гэхдээ эдгээр 
үйл ажиллагаа нь орон нутгийн хөгжлийн хэтийн зорилго, нэн тэргүүний чиглэл, 
хандлагатай нийцэж байх шаардлагатай. 
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СУРГАЛТЫН СЭДЭВ/ЦАГ ТѲЛѲВЛѲЛТ
Хугацаа	 Сэдэв	

15 минут Уул уурхайн үйл ажиллагааны мэдээлэл солилцох боломж

15 минут Хамтын шийдвэр гаргалтын талаар

15 минут Төсөл хэрэгжүүлэгчтэй тогтмол хамтран ажиллах арга зам

15 минут Асуулт хариулт

5.1. СУРГАЛТААР ѲГѲХ YНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү сургалтаар оролцогч нар нь дараах гол мэдээллийг авсан байна.

1  Мэдээ мэдээллийн талаар ерөнхий ойлголт, мэдээлэл дамжих сувгууд

2  Уул уурхайн талаарх мэдээллийг хэрхэн авах

3  Хамтын шийдвэр гаргах

4  Төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хамтран ажиллах талаар

 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 30 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/ 

 Урьдчилан уншиж танилцах материал: Энэхүү гарын авлага 

 Сургалтын үр дүн: Бодитой мэдээ, мэдээлэл авах мэдээллийн сувгуудыг 
тодорхойлж, харилцан солилцох, хамтын шийдвэр гаргах ойлголтыг нэмэгдүүлнэ. 

МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ БОЛОМЖ БОЛОН ХАМТЫН 
ОРОЛЦООТОЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ АРГА ЗАМУУД

СЭДЭВ ТАВ
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Сургалтын үндсэн мэдээллийг өгч эхлэхээс өмнө оролцогчдоос 10 хүнийг сонгож 
эхний хүний чихэнд нэг өгүүлбэр хэлнэ. Эхний хүн дараагийн хүнд сонссон өгүүлбэрийг 
дамжуулж сүүлийн хүнээс ямар өгүүлбэр сонссон талаар багш асууна.

Багшийн анх хэлсэн өгүүлбэрийн үг болон утга тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдсөн 
байдаг ба энэ нь мэдээлэл нэгээс нөгөөд хэрхэн дамжин хүрдэг, цуурхал хэрхэн 
тархдаг талаар оролцогчдод хэлж сануулна. /5 минут/ 

5.2. СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

5.2.1.	 	Уул	уурхайн	үйл	ажиллагааны	мэдээлэл	солилцох	боломж	(сонгогдсон	
газрын	жишээ)

Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хуулийн дагуу олж авах, нийтэд 
мэдээллийг нийтэд түгээх үүрэг бүхий этгээдүүдийн талаар энэхүү гарын авлагын 
“Мэдээллийн нээлттэй байдал”14 гэсэн сэдвийн хүрээнд авч үзсэн билээ. Харин 
энэхүү хэсгээр орон нутгийн хэмжээнд мэдээ, мэдээлэл хүртээмжтэй хүрч болох 
сувгуудийг тодорхойлохыг зорьсон болно.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг орон нутгийн хувьд солилцох 
сувгуудыг тодорхойлвол:

 Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 

 Багийн нийтийн хурлаар 

 Уурхайн бие төлөөлөгч нар иргэдтэй нүүр тулсан уулзалтууд хийх 

 Уурхайн үйл ажиллагааны талаар нээллттэй өдөрлөгийг иргэдийн дунд зохион 
байгуулах 

 Уул уурхайн аж ахуйн нэгжийн мэдээллийн төвөөс 

 Иргэд уурхайн тайлан мэдээтэй танилцах зэрэг байна. 

Төсөл хэрэгжихээр сонгогдсон бүс нутгуудад мэдээллийн ил тод байдал болон 
мэдээлэл үнэн зөв байдлаар түгэх нөхцөл байдал хязгаарлагдмал байна. Орон нутагт 
иргэдэд мэдээлэл хүрдэг гол мэдээллийн суваг нь хурал цуглаан байдаг гэвч хурлын 
тов иргэдэд хангалттай хүрдэггүй учир иргэд тэр бүр уул уурхайн талаар мэдээлэл 
сайн авч чаддаггүй. Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаар захиргааны ажилтнууд 
тодорхой мэдээлэлтэй байдаг бол харин иргэдийн мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байна.

Сум орон нутгийн удирдлагууд болон иргэдэд уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой 
хууль эрх зүйн болон холбогдох мэдлэг мэдээллийг цогц, системтэй хүргэснээр уул 
уурхайн шийдвэр гаргалтад иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, хамтын ажиллагаа сайжрах 
бүрэн боломжтой байна. 

14 Сургалтын гарын авлагын 4.2.4 дэх хэсэг
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Сумдад хамгийн ойрхон мэдээлэл үнэн зөв түгээх боломж нь багийн нийтийн хурал 
юм. Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын багийн иргэдийн нийтийн хурал жилд 2-3 удаа 
болдог. Нэг удаагийн хуралд 60-80 хүн оролцдог ба хурлын зар тов 3-7 хоногийн өмнө 
багийн өрхүүдээр утсаар түгээдэг байна. Харин Хэнтий аймгийн Батширээт суманд 
сард 1 удаа багийн нийтийн хурал болдог тогтолцоо байна. 

Сум орон нутгийн иргэдийн мэдээлэл солилцдог гол цэгүүд нь дараах байдалтай 
байна. Үүнд: 

 Дунд насныхан - Тамгын газар, Иргэний танхим, өндөр настны байр, дэлгүүр, 
гудамжны мэдээллийн самбарууд

 Залуучууд - Биеийн тамирын талбай, сургуулийн заал, дэлгүүр, замын самбар, 
соёлын төв тус тус болно.

5.2.2.	 Хамтын	шийдвэр	гаргалтын	талаар

Хамтын шийдвэр гэдэг нь асуудлыг олон талаас нь хэлэлцэж, олонхийн эрх ашгийг 
хамгаалсан шийдвэр гаргахыг хэлнэ. Энэ үйл явцад иргэдийн идэвхтэй, үр нөлөөтэй 
оролцоо ихээхэн чухал юм.

Орон нутгийн удирдлагын бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн 
оролцоо ихээхэн чухал. Орон нутгийн бодлого боловсруулах үйл явцад иргэдийн 
оролцоо сул байдаг нь холбогдох эрх зүйн зохицуулалт хангалттай хэрэгждэггүй, 
иргэдэд хүрч буй мэдээлэл дутмаг мөн эх үүсвэр нь баталгаатай бишээс хамаарч 
байна. Иргэдийн мэдээлэл олж авах эрх хязгаарлагдмал тул иргэд нь оролцоог үл 
ойлгож, үл ойшоох хандлага бий болоод байна.

Орон нутагт иргэдийг төлөөлж ажилладаг ИНБ-ын чадавхи сул, оролцоог хангах 
тогтолцоо дутмаг бол орон нутгийн удирдлагын зүгээс тэднийг шийдвэр гаргах үйл 
явцад оролцуулахгүй байх тохиолдол байдаг. Энэ байдал нь орон нутгийн нийгэм, 
эдийн засаг, соёл зэрэг олон хүчин зүйлстэй холбоотой. Багийн ИНХ-д иргэдийн 
оролцоо харьцангуй сайн боловч сум, аймгийн түвшинд харьцангуй буурч байна.

5.2.3.	 Иргэний	эрхээ	хамгаалах	боломж	

Иргэд уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд амьдарч байгаа тохиолдолд олон 
янзын маргаан, зөрчил үүсч болно. Иргэний болон төрийн байгууллагуудын хооронд, 
иргэн болон уул уурхайн компанийн хооронд, иргэд хооронд, нөхөрлөл болон уул 
уурхайн компанийн хооронд гэх мэтээр маргаан, зөрчил гардаг.

Харин эдгээр маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх, хаана хандах, яаж хандах талаар иргэд 
төдийлөн сайн мэдээлэлтэй байдаггүйгээс цаг хугацаа болон хэрэг маргааныг өөртөө 
ашигтай шийдвэрлэх боломжоо алдах эрсдэлтэй байдаг.
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Захиргааны хэрэг маргааныг шийдвэрлэх:

Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, түүний гаргасан аливаа захиргааны актад 
гомдол, нэхэмжлэл гаргахдаа холбоотой харилцааг “Захиргааны хэрэг” гэж ойлгодог.

Тухайн орон нутгийн Засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлийн шийдвэрийг хэрэв 
хууль бус гэж үзвэл эхлээд тухайн албан тушаалтан, байгуулагын дээд шатны албан 
тушаалтан байгууллагад гомдолоо тухайн шийдвэрийг мэдэгдсэнээс хойш захиргааны 
хэргийн шүүхэд 30 хоногийн дотор нэхэмжлэл гаргана.15

Дээд шатны байгууллага албан тушаалтны шийдвэр эс зөвшөөрч байгаа, эсхүл тухайн 
дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан иргэний гаргасан гомдлыг 30 хоногийн 
дотор хянан шийдвэрлээгүй тохиолдолд Захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл 
гарган шийдвэрлүүлдэг. 

Иргэний хэрэг маргааныг шийдвэрлэх:

Уул уурхайн компани үйл ажиллагаа явуулж байхдаа, таны эд хөрөнгө, эрүүл мэндэд 
хохирол учруулсан бол та иргэний шүүхэд хохирлоо нэхэмжлэн гомдол гаргах эрхтэй.

Нэхэмжлэлээ хаана гаргах вэ? Нэхэмжлэлийг хариуцагчийн оршин суугаа газрын 
шүүхэд гаргана. Өөрөөр хэлбэл буруутай компанийн нэхэмжлэлийг түүний ажил 
хэргээ байнга явуулдаг, эсхүл удирдах байгууллага нь байгаа газрын шүүхэд гаргана. 
Хэрэв хариуцагчийн оршин суугаа газар мэдэгдэхгүй байвал нэхэмжлэлийг эд хөрөнгө 
нь байгаа газрын шүүхэд гаргаж болдог16. 

Бусдын амь бие, эрүүл мэндэд гэм хор учруулсны хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай 
нэхэмжлэлийг хариуцагч, эсхүл нэхэмжлэгчийн оршин суугаа газрын шүүхэд гаргаж 
болно. Гэрээнд үүрэг гүйцэтгэх газрыг тусгайлан заасан бол түүнтэй холбогдсон 
нэхэмжлэлийг уг гэрээг биелүүлбэл зохих газрын шүүхэд гаргаж болно.

Өөр өөр газар оршин суугаа /оршин байгаа/ хэд хэдэн хариуцагчид холбогдох 
нэхэмжлэлийг нэхэмжлэгч өөрийн үзэмжээр хариуцагчдын аль нэгний оршин суугаа /
оршин байгаа/ газрын шүүхэд гаргана.

Эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоолгох тухай нэхэмжлэлийг иргэн, 
хуулийн этгээд өөрийн оршин суугаа /оршин байгаа/ газрын, эсхүл тухайн үйл явдал 
болсон газрын шүүхэд гаргана.

15 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-дэх заалт
16 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл
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Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН – ийн хууль бус үйлдлийн талаар өргөдөл 
гомдол гаргах:

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН нэгж хэрэв хууль тогтоомж зөрчсөн үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа тохиолдолд та мэргэжлийн хяналтийн байгууллагад өргөдөл, гомдол 
гаргаж шийдвэрлүүлэх боломжтой юм.

Төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Мэргэжлийн хяналтийн 
байгууллага бөгөөд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийдэг.

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, 
хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр, түүнчлэн осол аваар, 
халдварт өвчин, хордлого зэрэг хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд 
шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулсан тохиолдолд болон хууль тогтоомжид 
заасан бусад үндэслэлээр хийнэ.17

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага өргөдөл, 
хүсэлт, гомдол, мэдээллийг зохих нотлох баримтын хамт хяналт шалгалтын 
байгууллагад ирүүлэх бөгөөд уг өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл нь үндэслэлтэй 
гэж хяналт шалгалтын байгууллага үзсэн тохиолдолд хяналт шалгалтыг ажлын 5 
өдрийн дотор эхлүүлнэ.

Байгаль орчинтой холбоотой гомдлыг Байгаль орчны улсын хяналтын байцаагчид 
гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

5.2.4.	 Төсөл	хэрэгжүүлэгчтэй	тогтмол	хамтран	ажиллах	арга	зам

Төсөл хэрэгжүүлэгчтэй тогтмол хамтран ажиллах арга замыг дараах байдлаар 
тодорхойлж байна. Үүнд:

• Засгийн газраас баталсан Орон нутагтай байгуулах хамтын ажиллагааны 
загвар гэрээнд зааснаар иргэдийн төлөөллийг оролцуулж хороо байгууллахаар 
заасан тул, иргэдийн саналыг тусгах, тухайн хороонд орсон төлөөлөгчөөр 
дамжуулан саналаа өгөх, мэдээлэл олж авах, боломж бий болж байгаа

• БОННҮ-д иргэдийг идэвхтэй оролцуулах оролцуулах, БОННҮ хийхэд иргэдийн 
оролцоог хангах журам байгаа тул энэхүү журмын дагуу иргэдийн оролцоог 
хангах

• БОМТ-ийн хэрэгжилтэд орон нутгийн иргэд хяналт тавих,
• БОМТ-ийг нээлттэй ил тод байх, БОМТ ил тод байлгах үүргийг Засаг дарга 

болон төрийн захиргааны байгууллага хүлээдэг талаар өмнөх хичээлүүдэд 
тодорхой дурьдсан бөгөөд энэхүү зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх асуудал дээр 
анхааран ажиллах шаардлагатай.

17 Төрийн хяналт шалгалтийн тухай хуулийн 
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СУРГАЛТЫН АРГА ЗYЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

Анхаарал төвлөрүүлэх аргууд: Сургалт эхлэхийн өмнө оролцогчдын сонирхлыг 
татдаг олон аргуудыг ашиглах хэрэгтэй. Тухайлбал:

- Сургалтын гол үзэл санааг танилцуулах ямар нэгэн үйл ажиллагаагаар эхлэх
- Тэдний амьдралын туршлага дээр үндэслэх бөгөөд сэдэвтэй уялдах асуулт, 

ямар нэгэн түүхээс эхлэх
- Сургалтын сэдвийг товч танилцуулах (жишээлбэл: тухайн сэдэвтэй холбоотой 

нийтлэл, өгүүлэл унших, бичлэг үзүүлэх, тоглоом тоглуулах гэх мэт)
- Хариултыг нь өөрийн болгож эзэмшүүлэхэд анхаарлыг нь хандуулахад 

нөлөөлөх үүднээс сургалтын сэдэвтэй холбоотой асуултыг асуух

Мэдээллээр хангах: Сургалтанд холбогдох аль болохоор өргөн хэмжээний мэдээллийг 
өгөхөөс гадна тэдгээрийн хаанаас олж болох буюу эх сурвалжийг сургагч багш нар 
тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй. 

Сургалтыг лекцийн болон оролцооны арга дээр суурилж явуулна. Үүнд: 
1  Илтгэлийг дэлгэцэн дээр танилцуулга бэлтгэн үзүүлэх,
2  Тухайн сэдвээр мэдээлэл өгөх хэлбэр, цар хүрээ, цаг хугацаа, тусгайлан 

онцлох асуудлуудыг зорилтот бүлгийн онцлогт үндэслэн тогтооно.
3  Хамтын оролцооны аргуудад шаардагдах байдлаар сургалтанд оролцогчдыг 

бүлэгт хуваан ажиллана. Агуулгын хүрээнд дүрийн тоглолт, тусгай агуулга 
бүхий сэдэв өгч хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зэрэг аргууд байж болно.

 Cургалт үргэлжлэх хугацаа: 30 минут

 Сургалтын арга: Лекц болон харилцан яриа

 Шаардагдах зүйлс: Проектер, компьютер, самбар, дэлгэц

 Урьдчилан бэлтгэх ажил: Урьдчилан бэлтгэсэн танилцуулга /PPT/ 

 Урьдчилан уншиж танилцах материал: Энэхүү гарын авлага 

 Сургалтын үр дүн: Бодитой мэдээ, мэдээлэл авах мэдээллийн сувгуудыг 
тодорхойлж, харилцан солилцох, хамтын шийдвэр гаргах ойлголтыг нэмэгдүүлнэ. 

СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ АРГАЧЛАЛ
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4  Сургалтанд оролцогчдын мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох зорилгоор 
сургалтын эхэн болон төгсгөлд тест үнэлгээ хийнэ. 

ОРОЛЦООНЫ АРГА-ДYРИЙН ТОГЛОЛТ

Сургалтын эцэст дүрийн тоглолт хийх замаар оролцогч талуудын мэдлэгийг бэхжүүлнэ. 
Чиглүүлэгч нь сургалтанд оролцогчдоос сонгон дараахь дүрүүдийг хуваарилж өгнө. 
Тэдгээрт: 

- Уул уурхайн ААН,
- Иргэд,
- ИНБ, 
- Сумын ИТХ-ын дарга, 
- Аймгийн Засаг дарга,
- Сумын Засаг дарга,
- Багийн Засаг дарга,
- Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга
- БОАЖЯ,
- АМГТГ, 
- БОНБҮ-ний тусгай эрх бүхий ААН,
- Сумын БО-ны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар байна. 

Эдгээр дүрүүдийг нэг болон бүлэг оролцогч нар хамтран төлөөлж болно. 

Чиглүүлэгч дүр авсан оролцогчдоос сургалтаар өгсөн мэдлэгийг бататгах асуултуудыг 
асууж, дүрийн тоглолтыг чиглүүлж ажиллана. Түүнчлэн оролцогчдоос асуулт 
даалгаврын дагуу тухайн дүрийг жүжигчилсэн хэлбэрээр үзүүлэхийг хүснэ. Дүрийн 
тоглолтын явцад алдаатай, буруу явагдсан тохиолдолд багш нар залруулна. 

Асуулт	1: Чиглүүлэгч ААН-д /дүрийг авсан оролцогч/ хандан хэрвээ танайх хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл хүсэхдээ хэнд хандаж ямар бичиг баримт бүрдүүлэх талаар асууна. 

Тодруулга: Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогч яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

Зөв	 хариулт: ААН нь АМГТГ-т хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл 
гаргана. Өргөдөл гаргаж буй талбай нь тусгай хэрэгцээний газар, ашигт малтмал 
хайх, ашиглахыг хориглосон газар, нөөцөд авсан талбайтай ямар нэгэн байдлаар 
давхцаагүй, хэлбэрийн хувьд дөрвөн өнцөгт хэлбэртэй байх бөгөөд түүний хил нь 
уртраг, өргөргийн дагуух чиглэлтэй давхацсан шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн байна. 
Мөн нэг тусгай зөвшөөрлөөр олгох хайгуулын талбайн хэмжээ 25 гектараас багагүй, 
150 мянган гектараас ихгүй байна.

Асуулт	2: Чиглүүлэгч АМГТГ-аас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн ААН-д ямар 
хариулт өгөх талаар асууна. Нэмэлтээр орон нутагт ямар албан тушаалтан, ямар 
үүрэгтэйг тус тус асууна.
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Тодруулга: Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогч яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

Зөв	 хариулт: АМГТГ нь ААН-ээс ирүүлсэн өргөдлийг хянаж үзээд бүртгэх шатны 
зохих шаардлага хангаж байвал тусгай зөвшөөрөл хүссэн талаарх мэдээллийг 
тухайн аймгийн Засаг даргад 30 хоногт багтаан саналаа ирүүлэх тухай албан бичгийг 
хүргүүлнэ. Хэрэв орон нутаг хуулийн хугацаанд ямар нэгэн санал ирүүлэхгүй бол 
АМГТГ нь ААН-д тусгай зөвшөөрлийг шууд олгогддог хуулийн заалттайг талуудад 
анхааруулах, хэрэв татгалзсан санал ирүүлбэл зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр 
татгалзах эрхтэй тухайлбал: орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газартай давхцах, түүх 
соёл болон архилоги, палентологийн олдвор бүхий газартай, гэх мэтийг хэлж өгнө. 

Асуулт	 3: Чиглүүлэгч АМГТГ-аас аймгийн Засаг даргад ирүүлсэн албан бичгийн 
хүрээнд орон нутаг дахь оролцогч талуудын /Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
дарга, Сумын Засаг дарга, Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга, Багийн Засаг 
дарга, Иргэд, Олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл / үүрэг, оролцоог нэг бүрчлэн 
асууна. 

Тодруулга:	Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогчид яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

Зөв	хариулт:
 Аймгийн	Засаг	даргаас Сумын Засаг даргад хандсан орон нутгийн иргэд нь 

ямар байр суурьтай байгаа талаар санал авах тухай бичиг хүргүүлнэ. 
 Сумын	 Засаг	 дарга аймгаас ирсэн албан бичгийн дагуу сумын иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын даргад, хүсэлт гаргасан талбайд байрлах багийн засаг 
даргад иргэд ямар байр суурьтай байгаа талаар санал авах бичиг хүргүүлнэ.

 Сумын	 иргэдийн	 төлөөлөгчдийн	 хурлын	 дарга Сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэн санал өгнө. Ийнхүү санал өгөхдөө багийн 
иргэдийн нийтийн хурлын шийдвэрийг харгалзан үзэх нь зүйтэй.

 Багийн	Засаг	дарга	нь Багийн иргэдийн нийтийн хурлыг хуралдуулж иргэдийн 
саналыг авсны үндсэн дээр хурлын тогтоол гаргана. Мөн иргэдээс санал 
авахдаа олон нийтийн байгууллагын оролцоог хангаж, тэдний байр суурийг 
хамт тусган сумын Засаг даргад хандсан албан бичгийг хүргүүлнэ. Улмаар 
сумын Засаг дарга нь аймгийн Засаг даргад хандсан бичиг хүргүүлэх, Аймгийн 
Засаг дарга нь АМГТГ-т хандсан бичгийг тус тус хүргүүлнэ.

 Хуулийн хүрээнд дээрх үйл ажиллагаа бүрэн явагдсан тохиодолд АМГТГ нь 
ААН-д хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож холбогдох төлбөрийг төлүүлнэ. 

Асуулт	 4: Чиглүүлэгч хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН болон бусад 
талуудаас хайгуулын явцад хэнд, ямар бичиг баримтыг бүрдүүлж, хамтран ажиллах 
талаар асууна.
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Тодруулга: Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогч яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

Зөв	хариулт:
 ААН нь Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө боловсруулж АМГТГ-аар хянуулж 

батлуулна. Мөн хайгуулын үеийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж сумын Засаг даргаар батлуулна. Хайгуулын явцад ААН нь хамтын 
ажиллагааны гэрээг сумын Засаг даргатай байгуулж ажиллана. Хайгуулын 
үед эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж гүйцэтгэлийг орон нутагт актаар хүлээлгэж 
өгнө.

 Сумын Засаг дарга нь холбогдох мэргэжилтнүүдийг /иргэд болон ОНБ-ын 
төлөөлөл оролцох боломжтой/ оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж хайгуулын 
үед эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг ажлын хэсгийн актаар 
хүлээж авна. Иргэдийн гаргасан санал гомдлыг тухай бүрт шийднэ.

 Сумын БО-ны Хяналтын улсын байцаагч нь Байгаль хамгаалагчийн тавих 
ёстой хяналт, шалгалтыг давхар хийхийн зэрэгцээ хайгуулын ажлын үр дүнд 
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээсэн байдлыг газар дээр нь шалгаж үнэлэлт, 
дүгнэлт өгч батлагдсан загвар /маягт-7/-ын дагуу акт үйлдэнэ. Энэ актыг ААН 
хайгуулын ажлыг тайлангаа батлуулахдаа АМГТГ-т хамт өгдөг.

 Сумын байгаль хамгаалагч нь хайгуулын ажлын БОМТ-ний биелэлтийг газар 
дээр нь хянаж шалгах, хайгуулын ажлын явцад ашиглах усны хэмжээ төлбөр 
төлөлт, хог хаягдлын менежмент гэх мэт хуулиар олгогдсон эрх хэмжээнийхээ 
хүрээнд хяналт тавина.

Асуулт	 5: Чиглүүлэгч ААН-ээс ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахдаа хэнд, ямар 
бичиг баримтыг бүрдүүлж ажиллах талаар асууна.

Тодруулга: Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогч яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

Зөв	хариулт:
 ААН нь хайгуулын ажлын үр дүнд тулгуурлан ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

авахаар төлөвлөж буй талбайдаа мэргэжлийн байгууллагаар археологи, 
палентологи, гидрогеологи,геотехникийн болон байгаль орчны төлөв байдлын 
судалгааг тус тус гүйцэтгүүлнэ. Түүнчлэн ААН нь байгаль орчны үнэлгээний 
тусгай эрх бүхий байгууллагыг гэрээлэн Байгаль орчны төлөв байдлын 
судалгааг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгүүлнэ.

 Байгаль орчны үнэлгээний тусгай эрх бүхий байгууллага нь орон нутагт 
ажиллахдаа захиалагч ААН-ийн талаарх нийтэд өгч болох мэдээллийг түгээж 
төсөл хэрэгжих нутгийн ард иргэдтэй ойр ажиллана. ААН-ийн Байгаль орчны 
нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг БОАЖЯ-аар батлуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 ААН нь мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулж ордын нөөцийг тогтоож АМГТГ-ын Эрдэс баялагийн мэргэжлийн 
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зөвлөлөөр батлуулна. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ гаргуулах 
хүсэлтээ мэргэжлийн байгууллагын гүйцэтгэсэн Байгаль орчны төлөв 
байдлын судалгааны тайлантай хамт БОАЖЯ-нд хүргүүлнэ. Тус тайланг 
хүргүүлэхдээ тухайн төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн Засаг даргаас Байгаль 
орчны нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэхэд орон 
нутгийн зүгээс татгалзах зүйлгүй болохыг илэрхийлэн БОАЖЯ-нд хандсан 
тодорхойлолт гаргуулан хавсаргана.

 БОНБҮ-ний тусгай эрх бүхий ААН төсөл хэрэгжүүлэгчийн захиалгын дагуу 
мэргэжлийн баг, экспертүүд төслийн талбайд судалгаа, шинжилгээ гүйцэтгэж 
шаардлагатай газруудын сорьц дээжийг шинжлүүлэн нарийвчилсан 
нөлөөллийн үнэлгээний тайланг боловсруулна. Уг тайланд байгаль орчин 
болон хүний эрүүл мэндэд төслөөс үзүүлэх нөлөөллийг тооцон нутгийн иргэдэд 
танилцуулж, тэдний саналыг тайланд тусгана. Эцэслэн боловсруулсан тайланг 
БОАЖЯ-аар батлуулахаас өмнө нутгийн иргэдэд дахин танилцуулах үүрэгтэй.

 БОАЖЯ нь мэргэжлийн байгууллагын болвсруулсан БОННҮ-ний тайлан болон 
эхний жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд орон нутгийн 
иргэдийн санал туссан байдлыг хянаж үзэхийн зэрэгцээ холбогдох шаардлага, 
шалгуур хангаж байгааг үнэлэн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэн батална.

 ААН нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахтай холбогдуулан хайгуулын ажлын 
явцад байгаль орчныг хамгаалж ажилласан эсэх талаарх тодорхойлолтыг 
орон нутгаас авах хүсэлтийг нутаг дэвсгэрийн харъяа Засаг даргад хүргэнэ.

 Сумын Засаг дарга нь хайгуулын явцад ААН байгаль орчныг хамгаалж 
ажилласан эсэх талаарх мэдээллийг сумын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагч, иргэд, ИНБ-аас тодруулан АМГТГ-т тодорхойлолт 
өгнө.

 ААН нь ашигт малтмал ашиглахыгхүссэн өргөдлийг баталсан маягтын дагуу 
АМГТГ-т гаргахдаа талуудын оролцоог хангах болон байгаль хамгаалалтай 
холбоотой Хайгуулын ажлын явцад байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж ажилласан тухай 
баримт болон Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг 
хавсаргана.

 АМГТГ нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээж авсны 
дараа өргөдөл болон хавсралт бичиг баримтуудыг бүртгэх, мөн тэдгээр бичиг 
баримтууд хуулинд заагдсан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж, 
тухайн талбай уурхайн зориулалтаар ашиглах боломжтой эсэхийг нягтална.
Үүнд:
- Өргөдлийг бүртгэснээс хойш ажлын 20 өдөрт багтаан зохих шийдвэр гаргаж 

өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. Хэрэв зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол 
шалтгаан, хуулийн үндэслэлийг дурдсан хариуг өргөдөл гаргасан этгээдэд 
бичгээр мэдэгдэнэ.

- Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэрийг хүлээн авсан этгээд мэдэгдэл 
авсан өдрөөс хойш 10 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн 
төлбөрийг төлнө.

- Өргөдөл гаргасан этгээд тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөрийг 
хуулийн дагуу хийснээс хойш ажлын 3 өдөрт багтаан ашигт малтмалын 
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ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаагаар олгож, тусгай 
зөвшөөрөл болон уурхайн талбайг тусгай зөвшөөрлийн болон түүний зураг 
зүйн бүртгэлд бүртгэнэ

- Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш 7 хоногийн 
дотор багтааж байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага, татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, 
тухайн зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай орших аймаг, сум, дүүргийн засаг 
дарга, мэргэжлийн хяналтын газарт энэ тухай тус тус мэдэгдэж, өдөр 
тутмын сонинд нийтэлнэ.

Асуулт	 6: Чиглүүлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН болон бусад 
талуудаас ашиглалтын явцад хэнд, ямар бичиг баримтыг бүрдүүлж, хамтран ажиллах 
талаар асууна.

Тодруулга:	 Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогч яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

Зөв	хариулт:
 ААН нь Хамтын ажиллагааны гэрээг аймаг/сумын Засаг даргатай хийнэ. ААН 

нь эхний жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт зардлын 
50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнг сумын тусгай дансанд байршуулна. 

 БОАЖЯ нь тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
нийт зардлын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнг тусгай дансанд 
байршуулсан эсэхийг шалган төлөвлөгөөг батална. ААН-ийн тухайн жилийн ус 
ашиглах дүгнэлт /хоногт 100 м3 дээш ус ашиглагч төсөл нь Монгол ус Төрийн 
Өмчит Үйлдвэрийн газраар, хоногт 50-100 м3 хүртэлхус ашиглагч төсөл нь 
Аймгийн БОАЖГ-аар, хоногт 50 м3 доош ус ашиглагч төсөл нь Сумын БО-
оор/-ийг гаргаж өгнө. Мөн тухайн төсөл хаанаас ус ашиглаж байна гэдгээс 
шалтгаалан харъяалах сав газрын захиргаа /БОАЖЯ-ны доод нэгж /-тай 
тухайн жилийн ус ашиглах гэрээ хийнэ.

 Аймгийн Засаг дарга нь ажлын хэсэг томилж тухайн төслийн Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг “Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу үнэлнэ. 
Түүнчлэн “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан 
батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу ИНБ болон иргэдийн оролцоог хангана. 
Тодруулбал: Иргэд, байгаль хамгаалах ИНБ, тухайн сумын байгаль хамгаалагч 
болон байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, газрын даамал, сав газрын 
төлөөлөл, аймгийн БОАЖГ-ын төлөөлөл, аймгийн мэргэжлийн хяналтын 
газрын төлөөлөл гэх мэт бүрэлдэхүүнтэй байна. БОМТ-ний биелэлт хангалттай 
дүн /80 хувиас дээш/ үзүүлсэн тохиолдолд ААН барьцаа хөрөнгөө буцааж 
авна. 

 ААН нь Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулан шаардлагатай ажлуудыг явцын 
дунд хэрэгжүүлнэ. Жил бүрийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
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боловсруулан хэрэгжүүлж биелэлтийг хангах үүрэгтэй. Уурхай хаахаас 
3 жилийн өмнө Ууурхайн хаалтын нарийвчилсан төлөвлөгөөг Байгаль 
орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулан 
хэрэгжүүлнэ. 

 БО-ны аудитыг 2 жил тутам хийлгэнэ.

Асуулт	 7: Чиглүүлэгч ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН болон бусад 
талуудаас уурхай хаахад хэнд, ямар бичиг баримтыг бүрдүүлж, хамтран ажиллах 
талаар асууна.

Тодруулга: Чиглүүлэгчийн асуултын дагуу дүр авсан оролцогч яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлнэ. Чиглүүлэгч тухайн хэлэлцүүлгийг хөндлөнгөөс ажиглаж дүн шинжилгээ 
хийн доорх зөв хариултыг талуудад өгнө.

 Уул уурхайн үйлдвэрийг дагалдан тухайн байгаль орчин, нийгэмд бүрэлдэн бий 
болж буй өөрчлөлтөөс уурхайг хаагдах үед эерэг үр дүнг нь хадгалан үлдэх, 
сөрөг үр дагаврыг арилгах, гэтлэн давахад чиглэсэн цогц арга ажиллагааг 
уурхайн хаалт гэнэ. 

Ерөнхий байдлаар авч үзвэл уурхайн хаалтаар дараах асуудлыг шийдэх ёстой:
 Уурхай ашиглаж байгаад хааж орхисон газарт аюулгүй орчин бүрдүүлсэн байх;
 Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх; 
 Нэгэнт бий болсон дэд бүтэц, барилга байгууламжийг цаашид аль болох үр 

ашигтай ашиглах; 
 Уурхай хааснаас үүдэн гарах нийгэм эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг 

багасгахад чиглэсэн төлөвлөгөө боловсруулсан байх; 
 Хаасан уурхайн орчим ба түүний объектуудад урт хугацаанд мониторинг хийх, 

хяналт тавина.18

СУРГАЛТЫН YНЭЛГЭЭ
 Сургалтанд оролцогчдын мэдлэгийн түвшний өөрчлөлтийг тогтоох: 

Сургалтанд оролцогчдын мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох зорилгоор  
сургалтын эхэн болон төгсгөлд тест үнэлгээ хийнэ. Сургалтын үнэлгээ 
нь тухайн сургалтын үр дүнг хэмжихээс гадна дараагийн сургалтын үйл 
ажиллагааг сайжруулахад ихээхэн нөлөөтэй. Сургалтын өмнөх болон дараах 
мэдлэг шалгах үнэлгээний хуудсыг хавсаргав. 

 Сургалтын үнэлгээний асуумжийн ашиглалт: Сургалтын үнэлгээнд бэлэн 
загвар ашиглаж болно. Түүнчлэн тухайн сургалтын зохион байгуулалт, агуулга, 
хэлбэр болон сургагч багшийн арга барил, зан харилцааны талаар оруулсан 
үнэлгээний асуумжийг шинээр боловсруулан ашиглаж болно. Мөн тухайн 
суралцагчдын идэвх оролцоо, олж авсан мэдлэг, ур чадвар, хүлээж байсан үр 
дүнгийн хэрэгжилтийн талаар асууж болно. 

18 “Уурхайн хаалт эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” Бодлогын судалгааны тайлан 
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 Сургалтын үнэлгээг хийхдээ оролцооны аргачлалыг ашиглах талаар: 
Сургалтанд хамрагдаж буй нийт оролцогч нарт бичгийн цаас өгч сургалтаар 
олж авсан мэдээллийг ашиглан бяцхан ном бичих даалгавар өгнө. Тухайн 
номын агуулга нь сургалтын сэдэвтэй уялдуулсан байх бөгөөд тулхайлбал, 
“Уул уурхайн шийдвэр гаргалтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх миний 
төлөвлөгөө” гэх мэт байж болох юм. Сургагч багш тэдгээр номыг авч сургалтанд 
оролцогчид ямар мэдлэг, мэдээлэл болсон, цаашид хамтран ажиллах хүсэл 
сонирхлыг хэр зэрэг идэвхжүүлж чадсан зэргийг харах боломжтой. 

 Сургалтын талаар дүгнэлт хийх: Сургалт зорилгодоо хүрч чадсан эсэхийг 
тодорхойлох болон тухайн сургалтын арга зүй, зохион байгуулалтын алдаа 
дутагдал, цаашид анхаарах асуудлыг ярилцан тодорхойлж болно. 

 Сургагч багш нарт тавигдах шаардлага: Сургалт нь аргазүйн хэсэгт заасны 
дагуу лекц болон оролцооны аргуудын хослол хэлбэрээр явагдана. Түүнчлэн 
сургагч багш нь зайлшгүй хууль эрх зүйн болон байгаль орчны суурь мэдлэгтэй 
байх шаардлагатай. Учир нь эдгээр сургалтын бүрэлдэхүүн хэсгийг бүрэн 
ойлгож, олон нийтэд хүргэх, холбогдох асуултанд хариулахад мэргэжлийн хүн 
байх шаардлагатай. Энэхүү сургалтын гарын авлагын Хавсралт 1-т заасан 
нэмэлт материалыг судлах нь зүйтэй.
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ХАВСРАЛТ 1. СУРГАГЧ БАГШИЙН НЭМЭЛТЭЭР УНШИЖ СУДЛАХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Хууль	тогтоомж:

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль
2. Ашигт малтмалын тухай хууль
3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
4. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
5. Газрын хэвлийн тухай хууль
6. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
7. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
8. Ойн тухай хууль
9. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль
10. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль
11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль
12. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль

Журмууд:

1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах 
тухай журам, 

2. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам, Засгийн газрын 2013 оны 374 
дүгээр тогтоол

3. Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон 
дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний загвар, 
Засгийн газрын 179 дүгээр тогтоол

4. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр 
сарын 06-ны өдрийн А05 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ
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Гарын	авлага:

1. Олборлох салбарт олон талт хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах (Уул 
уурхайн компаниудад зориулсан гарын авлага), Азийн сан, Улаанбаатар, 2012 
он 

2. Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал 2010 он
3. Уул уурхай ба нутгийн иргэдийн эрх ашиг /гарын авлага/ 2013 он
4. “Нэмэлт мэдээлэл” тайлан, Жонатан Хоббс /гарын авлага/ 2017 он
5. Холбогдох аргачилал
6. “Уул уурхайн үйл ажилагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон 

биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал” Байгаль орчин, ногоон хөгжил, 
аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А-138 дугаар тушаалын хавсралт

7.  “Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх 
зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал” Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын хамтарсан 2010 оны 05 сарын 17 -ны 
өдрийн А-132/112 дугаар тушаалын хавсралт

ХАВСРАЛТ 2. СУРГАЛТЫН ТЕСТ

Таны нэр:        

Ажил эрхлэлт:        

Огноо:         

Харьяалал: .................................сум, ..............................баг 

Орон	нутгийн	малчид	иргэдэд	зориулсан
“Уул	уурхайн	үйл	ажиллагаанд	холбогдох	талуудын	оролцоог	хангах

хууль,	эрх	зүйн	боломж”	сэдэвт	сургалтын	үр	өгөөжийг	тогтоох	

(Сургалтын	өмнөх	тест)	

Суурь	асуултууд	

1. Та өөрийн уул уурхайтай холбоотой эрхээ хамгаалах талаарх мэдлэгээ дүгнэнэ үү 
a. Маш сайн
b. Сайн 
c. Дунд
d. Муу 
e. Маш муу
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2. Уул уурхайтай холбоотой асуудлаар та хэнд голлон ханддаг вэ?
a. Орон нутгийн засаг захиргаа, 
b. Иргэний хөдөлгөөн, ТББ
c. Бүлэг нөхөрлөл 
d. Хэнд хандахаа мэддэггүй

Сургалттай	холбоотой	асуултууд

3. Төслийн үндсэн зорилгыг дугуйлна уу
a. Ард иргэдийн уул уурхайн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх
b. Уул уурхайн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх /зөв 

хариулт/
c. Уул уурхайг хаах
d. Шинээр уурхай байгуулах
e. Мэдэхгүй 

4. Уул уурхайн эрэл хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах ажлыг 
тухайн хайгуул хийж байгаа аж ахуйн нэгж хийх ёстой юу?

a. Хийнэ /зөв хариулт/
b. Хийхгүй
c. Мэдэхгүй 

5.  Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд иргэд оролцож саналаа өгөх 
боломж бий юу? 

a. Байгаа /зөв хариулт/
b. Байхгүй
c. Мэдэхгүй 

6. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө хэдэн жил тутам хийгдэх ёстой вэ?
a. 5 жил тутам
b. 3 жил тутам
c. 1 жил тутам /зөв хариулт/

7.  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг дүгнэхэд иргэд хяналт тавих боломж 
бий юу? 

a. Байгаа
b. Байхгүй
c. Мэдэхгүй

8.  Хэрвээ таны болон гэр бүлийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд уул уурхай үйл ажиллагааны 
улмаас хохирол үүссэн бол нөхөн олговрын асуудлыг та хэнтэй голлон харилцах 
ёстой вэ?

a. Орон нутгийн засаг захиргаа, 
b. Уул уурхайн компани, /зөв хариулт/ 
c. Байгаль орчны яам
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9.  Нөхөн олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага үүсвэл та ямар асуудалд илүү 
анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй вэ? 

a. Гэрээ байгуулахад, /зөв хариулт илүүтэй анхаарал хандуулах асуудал/ 
b. Шинээр нүүж байгаа орчноо үнэлэхэд, /анхаарах асуудал мөн/
c. Нөхөн олговрын үнийн дүн зөв эсэхэд /анхаарах асуудал мөн/
d.  Мэдэхгүй 

10.  Нөхөн олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага үүсвэл та тухайн компанийн 
гэрээг ямар албан тушаалтантай байгуулах нь зөв вэ? 

а.  Компанийн удирдлагатай /зөв хариулт/
b.  Компанийн нягтлантай, 
c.  Кампанийн ямар ч хамаагүй ажилтантай

ХАВСРАЛТ 3. СУРГАЛТЫН ИЛТГЭЛ 

ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН ИЛТГЭЛҮҮД
(PPP)

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН БОЛОН
АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

ИЛТГЭЛ 1

АГУУЛГА

• Тусгай зөвшөөрөл
• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
• Ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаа
• Ашигт малтмалын ашиглалтын үйл ажиллага

Тусгай зөвшөөрөл 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа нь тусгай
зөвшөөрлийн үндсэн дээр явагддаг.
Тусгай зөвшөөрөл гэж юуг хэлэх:
Аж ахуйн үйл ажиллагааны “тусгай зөвшөөрөл” гэж тодорхой төрлийн аж
ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, шаардлагын дагуу эрхлэн
явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий
байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг хэлнэ.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

“Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч” гэж тодорхой төрлийн үйл
ажиллагаа эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас тусгай
зөвшөөрөл авсан этгээдийг хэлнэ.

Хайгуулын үйл ажиллагаа
• Ашигт малтмал хайх гэдэг нь эрдсийн хуримтлалын
байршил, тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоох зорилгоор
газрын гадаргуу, түүний хэвлийд геологи, хайгуулын
судалгаа хийж, түүний нөөц, баялгийг ашиглах боломжийг
судлан техник, эдийн засгийн үнэлгээ хийхийг ойлгодог.

• Ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаар хайгуулын
тусгай зөвшөөрлийг эхний удаа 3 жилээр олгох бөгөөд 3
жилээр 3 удаа сунгуулах эрхтэй. Ашигт малтмалын
тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6
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Хайгуул хийх талбай нь тусгай хэрэгцээний газар, ашигт малтмал хайх,
ашиглахыг хориглосон газар, нөөцөд авсан талбайтай ямар нэг
байдлаар давхцаагүй, хэлбэрийн хувьд дөрвөн өнцөгт хэлбэртэй байх
бөгөөд түүний хил нь уртраг, өргөргийн дагуух чиглэлтэй давхацсан
шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн байдаг.

Нэг тусгай 
зөвшөөрлөөр 

олгох хайгуулын 
талбайн хэмжээ 

25 гектараас 
багагүй, 150 

мянган гектараас 
ихгүй байна.

Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 7.4

Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 9,7% 
хайгуулын тайлбай эзэлж байна

91%

9%

2016 оны байдлаар 

Нийт нутаг дэвсгэр 

Ашиглалт 

Монголын геологийн салбарын хөгжлийг ерөнхийд нь
хоёр үед хуваан авч үзэж болох юм.

1990 он

Өмнөх Хойш

Энэ үед: 800 шахам орд (металл, шатах ашигт
малтмал болон барилгын материал гэх мэт)

7000 гаруй илрэл, эрдэсжсэн цэг тогтоогдсон байдаг.

Тухайн талбайн геологийн тогтоц болон хайж буй ордын ерөнхий загварт
дүйцсэн өөрийн гэсэн арга аргачлалтай боловч ямар ч эрэл хайгуулын ажил үр
дүнтэй болоход нөлөөлдөг гол 5-6 хүчин зүйл буюу эрсдэл байдаг гэж үздэг.

• Геологийн хүчин зүйл
• Санхүүжилт
• Дэвшилтэт арга аргачлал, техник технологи
• Улс төрийн болоод эдийн засгийн таатай байдал
• Бизнесийн орчин болоод орон нутгийн иргэдийн
оролцоо

• Байгаль орчны нөлөөлөл

Бизнесийн орчин болоод орон нутгийн иргэдийн
оролцоо

• Аливаа эрэл хайгуулын болон уул уурхайн төсөл нь орон нутгийн
иргэдийн оролцоо, харилцан хамтын ажиллагаа, талуудын ашиг
сонирхолд нийцэлгүйгээр цааш тогтвортой, үр дүнтэй төсөл
болон хэрэгжихэд хүндрэл учирдаг.

• Хамгийн анхан шатны ерөнхий эрлийн ажлаас эхлээд, хайгуул,
олборлолт, орд газрыг ашиглаж дуусаад эцсийн байдлаар хаах
хүртэлх бүх шатанд орон нутгийн ард иргэд болон
удирдлагуудтай нягт хамтран ажиллахыг шаарддаг. Энэ
асуудалд тодорхой анхаарал тавиагүйгээс амжилттай хэрэгжих
төслүүд тодорхойгүй хугацаагаар зогсох, улмаар хаагдаж байсан
хэд хэдэн түүх байдаг. Иймд энэ асуудал нь эрэл хайгуулын
ажилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нэг юм.

Байгаль орчны нөлөөлөл. 

• ХХI зууны эрэл хайгуулын ажлын үндсэн зарчмуудын нэг
нь тухайн эрэл хайгуулын ажлыг гүйцэтгэхдээ байгаль
орчинд хамгийн бага нөлөөлөл үзүүлэх арга аргачлал,
зохион байгуулалт, техник технологи хэрэглэх явдал юм.

• Эрэл хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах
талаар авч хэрэгжүүлэх ажлыг орхигдуулснаар байгаль
орчин, хүн ардад хүчтэй нөлөөлөл үзүүлсэн уг эрэл
хайгуулын төслийг эртхэн зогсоох нь зүйтэй юм. Иймээс
байгаль орчны нөлөөлөл (БОМТ) нь эрэл хайгуулын
ажлын нэг гол хүчин зүйл болдог.

Ашиглалтын үйл ажиллагаа
• Ашигт малтмал ашиглах гэж газрын гадаргуу, түүний хэвлий, хүдрийн
овоолго, хаягдал, байгалийн уснаас ашигт малтмал ялган авах,
олборлох, түүний ашигт агуулгыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
борлуулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагааг ойлгодог.
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7

• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаагаар олгож, тусгай
зөвшөөрөл болон уурхайн талбайг тусгай зөвшөөрлийн болон түүний
зураг зүйн бүртгэлд бүртгэдэг.

Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 0,9% 
ашиглалтын тайлбай эзэлж байна 

91%

9%

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
/2016/

Нийт нутаг дэвсгэр 

Ашиглалт 

Ашиглалтын үйл ажиллагаа
• Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь цацраг идэвхт ашигт
малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай
зөвшөөрлийн хугацааг ашигт малтмалын нөөцийн хэмжээнээс хамааран
20, 20 жилээр сунгуулах эрхтэй байдаг.

• Ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах талбайн хэмжээний хувьд тал бүр
тийш 500 метрээс багагүй урттай, уртраг, өргөргийн дагуух чиглэлтэй
давхацсан шулуун шугамаар хүрээлэгдсэн тэгш олон өнцөгт хэлбэртэй
байна
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• Хайгуулын ажил гүйцэтгэх төсөл 
• Хайгуулын ажил гүйцэтгэх чадамжтай 

боловсон хүчин
• Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан 
• Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, 

тайлан
• Нөөцийн хайгуул

• Өрөмдлөг, геофизикийн судалгаа, 
уулын ажил, байрзүйн зураглал, 
сорьцлолтын ажил, лабораторын 
ажил, 

• Ордын нөөцийг тогтоох, урьдчилсан 
үнэлгээ хийх

ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ 
ХУУЛИЙН ШААРДЛАГА, ГҮЙЦЭТГЭХ ХАЙГУУЛ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ 

• Археологи, палентологийн 
судалгаа

• Усны хайгуул, 
гидрогеологийн судалгаа

• Геотехникийн судалгаа
• Байгаль орчны суурь 

судалгаа
• Байгаль орчны ерөнхий 

үнэлгээ 
• Хайгуулын ажлын явцад 

БО-г хамгаалж ажилласан 
эсэх

• Техник эдийн засгийн 
үндэслэл

• Ордын нөөцийг 
тогтоох/үнэлгээ хийх, ЭБМЗ-
өөр батлуулах

• Нөөцийн технологийн туршилт, 
шинжилгээ

• Техник эдийн засгийн үндэслэл
• Төслийн дэд бүтцийн судалгаа 
• Байгаль орчны нарийвчилсан 

үнэлгээ 
• Байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөө   
• Уулын ажлын төлөвлөгөө
• Нүүлгэн шилжүүлэлт
• Уурхайн барилга байгууламж 

барих
• Газар, ус ашиглах зөвшөөрөл
• Уурхайг “Байнгын ашиглалтанд 

хүлээн авах Улсын комисст”-т 
хүлээлгэж өгөх

Хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл авах 
Хайгуулын үе шат

Ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл авах

судалгааны үе шат

Үйлдвэрлэл & 
Олборлолтын бэлтгэл үе 

шат

12 жил 30 жил

Төслийн үе 
шат

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

ИЛТГЭЛ 2

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭНД САНАЛ ӨГӨХ, ТӨЛӨВЛӨХ, 

ХЯНАХ

Агуулга
1. БОНҮнэлгээний хууль, эрх зүйн орчин
2. Хууль, журмын хүрээний тодорхойгүй асуудлууд
3. Оролцоог сайжруулах боломжууд
4. Уул уурхайн үйл ажиллагааг зөвшөөрөх, эс 

зөвшөөрөх
5. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
6. БОНБТХ-ийн талаарх нэмэлт мэдээлэл

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж юу вэ?
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний
талаарх ойлголтыг зөв олгох нь зүйтэй.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
тухай хуулиар үнэлгээг ерөнхий ба
нарийвчилсан гэж хуваадаг.
Аливаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эхлэхийн өмнө 
тухайн үйл ажиллагаанаас үүдэн: 

-Байгаль орчин, 
-Хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэн түүнээс:
-Урьдчилан сэргийлэх, 
-Бууруулах арга хэмжээг тодорхойлдог тул тухайн төслийг хэрэгжүүлэх эсэхийг 
шийдвэрлэх, хүмүүсийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөхөөс 
сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой. 
Сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга хэмжээг БОННҮ-ний хүрээнд тогтоож 
төлөвлөдөг. 

- 1998 онд шинээр батлагдсан
- 2001 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон
- 2012 онд шинэчилсэн найруулга хийгдэж батлагдсан.
Журмууд:
 Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний,
 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн тусгай дансны гүйлгээнд

хяналт тавих,
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог

хангах тухай,
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх журам, аргачлал,
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний комиссын ажиллах журам,
 Хянан магадалгааны журам,
 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан

батлах, тайлагнах журам зэрэг журмууд хүчин төгөлдөр үйлчилж байна.

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЖУРМУУД 
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БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН ХУУЛИЙН ОНЦЛОГ

 Байгаль орчны үнэлгээний ангилалыг тодорхойлсон;
 Үнэлгээний чанар, ерөнхий шаардлагыг нэмэгдүүлсэн;
 Стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг нэмсэн;
 Үнэлгээнд оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэв;
 Байгаль орчны менежмэнтийн төлөвлөгөө, баталгааны хөрөнгийн асуудлыг зохистой

шийдвэрлэх;
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах,

үнэлгээний явцыг олон нийтэд мэдээлэх,
 Үнэлгээнд шинжилгээ хийх, хянан магадлагаа хийхтэй холбогдсон зохицуулалтыг

боловсронгуй болгох чиглэлээр өөрчлөлтүүдийг шинээр болон өөрчлөн найруулж
тусгасан.

 Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргахаас өмнө төсөл хэрэгжих сум, дүүргийн Засаг
даргын саналыг заавал авах зохицуулалт хийгдсэн.

 Байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй төслийн байгаль орчны нөлөөллийн
нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийлгэхдээ тухайн төсөлд хийлгэсэн
байгаль орчны хуваарьт аудитын зөвлөмж, тайланг ирүүлнэ.

Үнэлгээний зохицуулалт 

• БОАЖЯ-аас тусгайлан эрх авсан аж ахуй нэгж хийж гүйцэтгэдэг.
• Нарийвчилсан үнэлгээг ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд заасан зорилго,

чиглэлийн дагуу заасан хугацаанд боловсруулна.
• Төсөл хэрэгжүүлэгч нь үнэлгээ хийлгүүлэх ААН-ийг өөрөө сонгож,

үнэлгээний зардлыг хариуцан төлнө.
• Нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн ААН нь БОННҮ-ний үр дүнгээр

тайланг тус бүр 4 хувь бэлтгэж, БОАЖЯ, төсөл хэрэгжүүлэгч болон төсөл
хэрэгжих сум, дүүргийн ЗДТГ-т тус бүр нэг хувийг өгч, нэг хувийг
өөртөө үлдээнэ.

БОННҮ-ний тайлангийн агуулга

• Төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийн эрчим, тархалт,
үр дагаврыг тогтоосон тооцоо, судалгааны үр дүн;

• Төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга
хэмжээний зөвлөмж;

• Төслийн үүсгэж болзошгүй бохирдлыг бууруулахад боломжит арга технологи,
байгаль орчинд ээлтэй техник, технологийг ашиглах зөвлөмж;

• БОНЕҮ-нд эрсдэлийн үнэлгээ хийхээр заасан бол төслийн үйл
ажиллагаанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн
эрсдэлийн үнэлгээ;

• Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх
нутгийн иргэдийн нийтийн хурлын санал, тэмдэглэл;

• Төсөл хэрэгжих газрын түүх соёлын үнэт зүйлс, төслийн онцлогтой уялдсан
бусад асуудал зэрэг орно.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн 
оролцоог хангах тухай журманд иргэдийн оролцооны талаар 

Уг журманд зааснаар ААН нь БОННҮ-ний судалгааны үе шатуудад олон
нийтийн оролцоог хангахдаа дараах асуудлыг тусгахаар зохицуулсан
байна.
 Нөлөөллийг тогтоох, таамаглах үе шат
Иргэдтэй уулзалт хийх, оролцооны аргаар үнэлэх аргачлалыг ашиглан
иргэдийн саналыг бүрэн авах
 Үнэлэх үе шат
Зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг, санал асуулга явуулах замаар төслийн шууд
болон шууд бус нөлөөллийг үнэлж, иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн
асуудлыг тусгахад анхаарах гэж заажээ.

Хууль, журмын хүрээний 
тодорхойгүй асуудлууд

Иргэдийн санал БОННҮ-д туссан уу!?

Дээрх журамд зааснаар “иргэдтэй уулзалт хийх,
оролцооны аргаар үнэлэх аргачлалыг ашиглан
иргэдийн саналыг бүрэн авах” гэжээ.
_________________________________________
Энийг хэрхэн ойлгох, саналыг үнэлгээний шатанд хэрхэн
тусгах, санал ямар хүрээнд авсан тохиолдолд бүрэн авсан
гэж үзэх зэрэг нөхцөл байдлууд тодорхойгүйгээс иргэдийн
санал БОННҮ-нд хэрхэн тусах нь тодорхойгүй байгаа юм.

БОННҮ-д иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн 
асуудал туссан уу?

Мөн “...зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг, санал асуулга явуулах замаар
төслийн шууд болон шууд бус нөлөөллийг үнэлж, иргэдийн
амьжиргаа, нийгмийн асуудлыг тусгахад анхаарах...” гэж заасан.
___________________________________________
Нөлөөллийг хэрхэн үнэлэх, нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдийн 
амжиргааны асуудалд тухай төсөл хэрэгжүүлэгч ямар арга хэмжээ 
авснаар анхаарсан гэж үзэх зэрэг нөхцөл байдал тодорхойгүй байгаа 
юм. 

Ямар баримт бичиг вэ!? 
Журманд “Төсөл хэрэгжүүлэгч төслийн талаарх ойлголт,
эерэг, сөрөг нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга хэмжээний
талаар нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдэд дэлгэрэнгүй
танилцуулж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангахад
шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлж өгч болно.” гэжээ.
___________________________________________________
Энэхүү заалтанд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангахад
шаардагдах баримт бичиг гэж ямар баримт бичгийг ойлгох
талаар тодорхой тусгаагүй бөгөөд энэхүү заалт нь төсөл
хэрэгжүүлэгчид үүрэг болгосон заалт бус баримт бичгийг
бүрдүүлж өгч болох, эсвэл энэ арга хэмжээг авахгүй байж
болох эрх олгосон заалт байгаа юм.

Багийн нийтийн хурлыг хийх ба хурлын шийдвэрийн талаар...

Уг журмын 2.7-д “Үнэлгээний эрх бүхий аж ахуйн нэгж нь төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хамтран байгаль орчны
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж
дууссаны дараа үнэлгээний тайлан, олон нийтийн саналын нэгдсэн дүнг ажлын 15 өдрийн хугацаанд тухайн
нутаг дэвсгэрийн баг, хорооны нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж санал авна.” гэж заасан байдаг.
____________________________________________________________________________

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 –д “...баг, хорооны Хурлын хуралдааныг жилд 3-
аас доошгүй удаа тус тус хуралдуулна...” гэж заасан тул ээлжит хуралдааныг
хүлээх эсхүл ээлжит бус хурлыг хуралдуулах асуудал тулгарч байна. Мөн хуулийн 23
дугаар зүйлийн 23.3.-т “Төлөөлөгчдийн гуравны хоёроос доошгүйн шаардсанаар,
эсхүл Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр ээлжит бус хуралдаан хуралдуулж
болно.” гэж заасны дагуу төлөөлөгчдийн гуравны хоёроос доошгүй төлөөлөгчид
шаардах, тэргүүлэгчид хуралдаж шийдвэр гаргах зэрэг ажиллагаа хийгдэж улмаар
багийн нийтийн хурлыг зарлан хуралдуулахад 15 хоногийн хугацаанд багтаж
шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байдлыг бий болгож байна.
Түүнчлэн багийн нийтийн хурлаар ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхгүй санал өгөх
бөгөөд уг саналыг хэрхэн тусгах, нийтийн хурлаар хэлэлцсэн тохиолдолд л санал
авсан гэж үзэх эсэх, эсхүл ямар нэгэн шийдвэр гаргах эсэх талаарх нөхцөл байдал
журамлагдаагүй байна.

Үнэлгээг буруу хийсэн үү!?
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд “Нарийвчилсан
үнэлгээг буруу хийсэн нь нотлогдвол аж ахуйн нэгжийн нөлөөллийн
нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийг хүчингүй болгож, нэг сарын хөдөлмөрийн
хөлсний доод хэмжээг 25-30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгоно” гэжээ.
__________________________________________
Гэвч иргэдээс санал аваагүй, санал авах журмыг зөрчсөн, авсан саналаа тусгах
хэсэг нь тодорхой тусгагдаагүй тул энэ заалтад хамааран үнэлгээ буруу
хийгдсэн гэсэн нотолгоо болж чадахгүй юм.



59

Иргэд болон бусад талуудын 
оролцоог сайжруулах боломж

Сайжруулах боломжууд байна. Үүнд:
• Хууль, журмын дээр дурьдсан заалтуудыг тодорхой болгох нь иргэдийн эрх

ашгийг хамгаалах талаарх хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг сайжруулах
боломжийг бий болгох юм.

• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний явцад идэвхитэй оролцох ёстой ба
өгсөн санал эцсийн бичиг баримтанд тусаагүй тохиолдолд БОАЖГ, МХЕГ
болон БОАЖЯ-нд гомдол санал гаргаж болно. (Энэ хэсгийг иргэдэд
дэлгэрэнгүй ярих)

• Зарим аймаг, сум, орон нутагт хэрэгжүүлэх боломжтой нэг туршлага байгаа
нь “Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөлд санал өгөх журам”
батлах,

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 6-р бүлгийн 38-р зүйлд хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах
ёстой гэсэн заалтыг ашиглах,

• Хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу
хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж ажилласан тухай дүгнэлтэнд оролцоогоо
идэвхжүүлэх,

Уул уурхайг зөвшөөрөх, эс зөвшөөрөх 
Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээн дээр өгөх саналаа боловсруулж гаргахдаа нутгийн иргэд
болон засаг дахиргаа доорх зарим чухал асуудлуудад анхаарлаа хандуулснаар үр
дүнд хүрнэ. Үүнд:
• Нөөц баялагийг олборлосноор эдийн засгийн хувьд хэр их ашиг олох вэ? (нөөц

ихтэй хэсэг газраас сорчилж олборлохыг хориглосон байдаг.)
• Компани хайгуулын хууль ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй байна уу?
• Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, түүх соёлын дурсгалт газарт ямар

сөрөг нөлөө үзүүлж байна вэ? (Нөлөөллийн бүсэд /зөв тогтоогдсон эсэх/ үйл
ажиллагаа явуулах хэсэгт ховордсон, устах аюулд орсон болон орж болзошгүй
зүйлүүд)

• Уул уурхайн компани байгаль орчны урт хугацааны нөлөөллийг хэрхэн
шийдвэрлэх вэ? Уурхай нь уул уурхайн олон улсын шилдэг арга туршлагад
нийцсэн техникийг ашиглаж байна уу?

Уул уурхайг зөвшөөрөх, эс зөвшөөрөх? 
(Үргэлжлэл)

 Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас тухайн орон нутгийн иргэд орон
нутгийн төсөвт үр ашиг хүртэх үү?

 Уул уурхайн компани орон нутгийн иргэдийг авч ажиллуулах уу?
 Уул уурхайн компани нь үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бусад

газрууд жишиг ямар байна вэ?
 Компанийн санхүүгийн боломж нь ямар байна вэ? Компани нь

сум болон төрийн захиргааны төв байгууллагын тусгай дансанд
барьцаа мөнгийг байршуулсан уу?

 Техник технологи нь орчин үеийнх байж чадаж байна уу? (Үр
дагавар дахин ашиглах)

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МЕНЕЖМЕНТИЙН                            
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН                                   
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /9-р зүйл/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ                  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ              
ХӨТӨЛБӨР

БОМТ-Г ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН                              
БАЙГУУЛЛАГА БАТАЛНА

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН                    
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН                                  
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь 5 жилээс дээшгүй хугацаатай
байх бөгөөд түүнээс олон жил үргэлжлэх төслийн хувьд менежментийн
төлөвлөгөөг 5 жил тутамд шинэчлэн боловсруулж батлуулна.

Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
(1. Эхний жилийнхийг БОННҮ боловсруулсан компани

2. Цаашид буюу 2 дахь жилээс төсөл хэрэгжүүлэгч өөрөө хариуцана.)

Тухайн жилийн байгаль
орчны менежментийн
төлөвлөгөөг хянах, батлах
(БОНХЯ эсвэл АНБОГ)

Тухайн жилийн байгаль
орчны менежментийн
төлөвлөгөөний биелэлтийг
тайлагнах

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээн дээр 
үндэслэн БОННҮ-ний эрх бүхий компани боловсруулж, 

батлуулсан БОМТ (5 жил)

Тухайн жилийн БОМТ-г хэрэгжүүлэх үйл явц
(БОНБҮ-ний тухай хуулийн 9.8)

Татгалзах
Хянаж, шаардлага
хангаагүй бол
сайжруулахаар
буцаана (Үнэлгээ
80%-аас доош).

Батлах
Хянан баталж, төслийн
үйл ажиллагааг дараа
жилд хэрэгжүүлэх
зөвшөөрөл олгоно
(Үнэлгээ 80%-аас
дээш).
Төсөл хэрэгжүүлэгч
үйл ажиллагаагаа
хэрэгжүүлж, биелэлтээ
ханган ажиллах үүрэг
хүлээнэ.

Байгаль орчны  менежментийн 
төлөвлөгөөний талаар

• Өнөөгийн хүчин төгөлдөр хуулийн зохицуулалтын хүрээнд жижиг, дунд
хэмжээний уурхайн хувьд голлон сумын Байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагч жил тутмын Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтэнд үнэлгээ хийгээд аймгийн БОАЖГ-т танилцуулдаг ба улмаар
байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад
энэ биелэлтийн үнэлгээг хүргүүлдэг.

• Энэхүү жил тутмын үнэлгээг хийх, ирэх жилийн ажлыг төлөвлөн
сонгоход олон нийтийн оролцоог ханган ажлын хэсэг байгуулж ард
иргэд, ИНБ-уудыг татан оролцуулах боломжтой.

БОМТ-ний БИЕЛЭЛТ
Аж ахуйн нэгж  нь тухайн жилийн байгаль хамгаалах ажлын зардалд үндэслэн  барьцаа 
мөнгө урдьчилан төрийн дансанд байршуулдаг ба дээрх үнэлгээний дүнгээс шалтгаалан 
барьцаа хөрөнгөө эргүүлэн авах боломж үүсдэг. Биелэлтийг дараахь байдлаар үнэлдэг: 
 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт
 Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт
 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
 Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
 Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
 Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
 Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт
 Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт
 Олон нийтэд тайлагнах хуваарь, төлөвлөгөөний биелэлт
 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлтийг үнэлнэ. 
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд заасан ажлыг хийж
гүйцэтгээгүй тохиолдолд Засаг дарга тусгай дансанд байршуулсан барьцаа мөнгийг байгаль
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах эрхтэй бөгөөд нэмэлт шаардлагатай
зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч үл маргах нөхцөлөөр төлнө.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА
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ИЛТГЭЛ 3

БҮС НУТГИЙН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН 
БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗОРИУЛСАН “УУЛ 

УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХОЛБОГДОХ 
ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОЛОМЖ”

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

Хамтын ажиллагааны гэрээний тухай ойлголт
Нөхөн олговор
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт
Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

• Монгол Улсын Үндсэн хууль -1992 ,
• Газрын тухай хууль - 2002,
• Газрын төлбөрийн тухай хууль - 1997,
• Ашигт малтмалын тухай хууль -2007, 
• Газрын хэвлийн тухай хууль - 1988,
• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль - 1995, 
• Байгал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хууль  - 2012 он

• Холбогдох бусад хуулиудын хүрээнд газар, ашигт
малтмалын асуудлууд зохицуулагдаж буй.

Хамтын ажиллагааны гэрээ 
• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1-д ”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.” гэж заасан заалт нь энэхүү гэрээг
байгуулах хууль зүйн үндэслэл болдог.

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.10 энэхүү
гэрээний загварыг батлах эрхийг Засгийн газарт олгосны дагуу
Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр тогтоолоор батлагдсан гэрээний
загвараар гэрээ байгуулагдаж байна.

• Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай
холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай
гэрээний загвар

Хамтын ажиллагааны гэрээ 

Гэрээ гэдэг нь үндсэн  хоёр 
буюу түүнээс дээш талуудын 
хоорондийн аливаа зөвшилцөл, 
хамтын тохиролцоог 
баталгаажуулахын тулд үйлддэг 
албан бичиг гэж нийлэг 
байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Гэрээний гол нөхцлүүд   
АМТХ болон Загвар гэрээний заалт 
Зорилт:
 Байгаль орчныг хамгаалах 
 Ажлын байр нэмэгдүүлэх 
 Уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбоотой дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх 
 Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутагт дэмжлэг үзүүлэх 
 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах орон нутгийн иргэд, 
байгууллагад давуу эрх олгоно 

 Батлагдсан байгаль орчны төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
ажиллана 

Хамтын ажиллагааны хороо

3 талын тэгш оролцоо: 
 Нутгийн захиргаа

 Компанийн төлөөлөл 

 Иргэдийн төлөөлөл 

Хамтын ажиллагааны гэрээ 

Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг
хэрэгжүүлнэ:

• Үйл ажиллагаагаа хэвийн, тасралтгүй явуулахад орон нутгийн иргэн,
хуулийн этгээдийн зүгээс хууль бусаар саад учруулсан тохиолдолд уг
асуудлыг зохих журмын дагуу Засаг дарга, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд
тавьж шийдвэрлүүлэх;

• орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднийг сургалтад
хамруулах талаар орон нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтарч
ажиллан, шаардлагатай ажлын байр болон түүнд тавих шаардлагыг ил тод,
нээлттэй хэлбэрээр нийтэд зарлах;

• хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай ажлын байрны
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, тухайн орон нутгийн иргэдийг хамруулах
ажлыг зохион байгуулах;

• нийт ажлын байрны ... доошгүй хувьд тухайн орон нутгийн иргэдийг зохих
түвшний сургалтад хамруулсны үндсэн дээр ажиллуулах;

Хамтын ажиллагааны гэрээ 
(үргэлжлэл)

Энэхүү гэрээний хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх, үүргийг
хэрэгжүүлнэ:

• Өөр орон нутгаас ажилтан, мэргэжилтэн урт хугацаагаар авч ажиллуулах
тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу тухайн ажилтныг Засаг даргын Тамгын газарт
бүртгүүлэх;

• Хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон үйл ажиллагааныхаа талаар тухайн
аймаг (сум, дүүрэг)-ийн иргэдэд тогтмол буюу сар бүр мэдээлэл өгч байх;

• Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, ажиллах хүч сонгохдоо тухайн орон нутагт
бүртгэлтэй татвар төлөгч иргэн, хуулийн этгээдэд тэргүүн ээлжинд давуу эрх олгох;

• Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан
байгаль орчныг хамгаалах ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг биелүүлж ажиллах;

• Гамшгийн үед сайн дурын үндсэн дээр тухайн орон нутагт техник, тоног
төхөөрөмж, ажиллах хүчний болон бусад материаллаг туслалцаа үзүүлэх.

Хамтын ажиллагааны гэрээ 
(үргэлжлэл)

• Талуудын гэрээ байгуулах үйл явц болон гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг
зохион байгуулах үүрэг бүхий Хамтын ажиллагааны хороо (цаашид "хороо" гэх)-г Засаг
даргын Тамгын газар, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон тухайн орон нутгийн иргэдийн
төлөөллийг оролцуулан байгуулж ажиллуулна.

• Хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд талуудын оролцоог тэгш хангасан байна.
Хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэдийн төлөөллийг иргэдийн Нийтийн Хурлаас нэр
дэвшүүлнэ. Хорооны бүрэлдэхүүнийг тухайн шатны Засаг дарга томилж, чөлөөлнө.
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Гэрээний ач холбогдол 
Нутгийн захиргаанд  Иргэдэд Компанид

Орон нутгийн хөгжлийг 
хангах

Ажлын байр, бизнесийн 
боломж нэмэгдүүлэх  

Итгэлцэл

Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс сэргийлэх

Дэд бүтэц, нийгмийн 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж сайжрах

Орон нутгаас дэмжлэг  
авах 
Нийгмийн зөвшөөрөл 

Хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах/ Хяналт тавихад
хялбар болох 

Мэдээлэл авах, оролцох, 
хянах

Хууль бус дарамт, 
шаардлагаас 
хамгаалагдана

Олон талын мэдээлэл 
авах

Компани нутгийн 
захиргааны хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх 

Хуулийн дагуу, чөлөөтэй 
ажиллах нөхцөл бүрдэнэ

Ард иргэдийнхээ
дэмжлэгийг  авах

Байгаль орчны болон 
бусад эрхийн зөрчлөөс 
сэргийлэх 

Тогтвортой, хэвийн үйл 
ажиллагаа 

Нөхөн олговор

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.1-д “Тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч нь хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны
явцад худаг, өвөлжөө, хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр
бусад барилга байгууламж болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлсэд гэм хор
учруулсан бол хохирлыг нь өмчлөгч, эзэмшигчид бүрэн хэмжээгээр нөхөн
төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийг шилжүүлэн
байрлуулахтай холбогдсон зардлыг хариуцна” гэж заажээ.

Нөхөн олговор

‐ .

Тусгай 
зөвшөөрөл 
эзэмшигч

Гэм хор
Нүүлгэн 

шилжүүлэх 
зардал

Өмчлөгч 
эзэмшигчид 

төлнө.

Нөхөн олговор

• Гэм хор
Иргэний хуулийн 510 дугаар зүйлийн 510.1. “Бусдын эд хөрөнгөд гэм хор
учруулсан этгээд уг гэм хорыг арилгахдаа гэм хор учруулахаас өмнө байсан
байдалд нь сэргээх /адил нэр, төрөл, чанарын эд хөрөнгө өгөх, гэмтсэн эд
хөрөнгийг засах зэргээр/ буюу учирсан хохирлыг мөнгөөр нөхөн төлнө.”

Нөхөн олговор

• Хэнд төлбөр төлөх:
• Өмчлөгч 
/Үл хөдлөх эд хөрөнгийг баталгаажуулах/
• Эзэмшигч
/Эзэмших эрхийг баталгаажуулах/

Нөхөн олговор

• Маргаан шийдвэрлэх
• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1-д
“Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгчийн хооронд гарсан тухайн газарт
нэвтрэн орох, дамжин өнгөрөх, ашиглах талаар гарсан маргааныг шүүх Иргэний хууль, Газрын тухай хуульд
заасны дагуу шийдвэрлэнэ” гэж заажээ.

– Иймд эрх ашиг нь зөрчигдсөн гэх этгээд Иргэний хууль, Иргэний хэрэг
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу асуудлыг
шийдвэрлүүлэх боломжтой.

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт

Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ойлголт нь тухайн иргэний
эзэмшлийн, эсхүл өмчлөлийн газарт ашигт малтмалын
хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах, ийнхүү
явуулж байгаа үйл ажиллагааны улмаас иргэдийн эрүүл, аюулгүй
орчинд амьдрах нөхцөл байдлыг алдагдуулсан тохиолдолд
тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон иргэн харилцан
тохиролцож өөр газар нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой
харилцаа гэж ойлгож болно.

.

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт

• Нөхөн олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх талаар хууль эрх
зүйн зохицуулалт байхгүй байгаа учир гэрээ нь харилцан
тохиролцоог баталгаажуулах, маргаан гарсан тохиолдолд
шаардах эрхийг бий болгох чухал баримт тул дараах
асуудлуудад анхаарлаа хандуулах шаардлагатай.

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт

• Нүүлгэн шилжүүлж шинээр суурьших газрыг өөрөө сонгох боломжтой эсэх,
• Шинээр суурьших газлыг одоогийн нөхцөл байдалтай харьцуулах,
• Хэрэв нөхцөл байдал дордсон тохиолдолд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэнээр тухайн нөхцөл байдлыг дээрдүүлэх 

боломжтой эсэх (худаг гаргах, зөрүүг мөнгөн хэлбэрээр тооцох,...,гэх мэт)
• Нөхөн олговрын хэмжээ болон хугацааг сайтар анхаарах
• (Судалгаанаас харахад нөхөн олговрыг жил бүр тодорхой хэмжээний төлбөр авах, худаг гаргуулах, хашаа саравч 

бариулах, ажлын байраар хангах гэх мэт олон хэлбэрээр хийж байгаа тул аль ашигтай хувилбарыг сонгохыг санал 
болгож байна.)

• Хэрэв аж ахуйн нэгж үүргээ биелүүлэхгүй бол ямар хариуцлага ногдуулахаар гэрээнд заасны анхаарах,
• Гэрээг зайлшгүй бичгээр байгуулах
• Гэрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн талаас хэн төлөөлж гарын үсэг зурж байгааг анхаарах
• (Аж ахуйн нэгжийн ТУЗ-ийн дарга,  гүйцэтгэх захирал бөгөөд харин бусад этгээд гарын үсэг зурж байгаа бол 

гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг ТУЗ-ийн дарга,  гүйцэтгэх захирлаас авах шаардлагатай.)

Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.4.-д “Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, байгаль орчин, хүн
амын эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй химийн хорт болон бусад бодисын
хэрэглээний талаархи мэдээллийг байгаль орчны болон геологи, уул уурхайн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нийтэд нээлттэй болгож, тухайн
мэдээллийг цахим хэлбэрээр түгээнэ.” гэж заасан байна.
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Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай
журмын 2.11-д ”Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан
тайланг олон нийтэд нээлттэй байлгах үүргийг төсөл хэрэгжүүлэгч, сум дүүргийн Засаг
дарга, баг, хорооны Иргэдийн нийтийн хурал болон аймаг нийслэлийн байгаль орчны
газар хариуцна.”

Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.2. “Төрийн захиргааны
байгууллага тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн боловсруулсан хайгуулын тайлан, уурхайн
ашиглалтын мэдээ, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг түүний хүсэлтээр тусгай
зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаанд нууцад хамааруулах бөгөөд мэдээ,
тайланг хүлээлгэн өгөхдөө нууц хадгалах талаар гэрээ байгуулж болно.”

Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай
журамд олон нийтийн ороцлоог хангах мехнизм, болон саналыг хэрхэн тусгах, санал
тусгагдаагүй тохиолдолд авах арга хэмжээний талаарх зохицуулалтууд хангалттай биш
байх тул тухайн орон нутгийн удирдлага нь БОНБНҮ боловсруулах асуудалд олон
нийтийн оролцоог хангах асуудлаар орон нутгийн хэмжээнд бодлого баримталж, энэхүү
бодлогын хүрээнд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хэрхэн хангах, асуудлыг журамлах
өгөх хууль зүйн боломж байна гэж үзэж байна.

Олон нийтийн оролцоог хангахад 
тулгарч буй хүндрэлүүд

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.4-д “Газрын
тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу тодорхой газрыг орон
нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэр гаргах.

Энэ тохиолдолд “Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайг тусгай хэрэгцээнд 
авах шийдвэр гаргасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Ашигт малтмалын тухай 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4-д заасны дагуу нөхөн олговор олгох” шаардлага үүснэ.

Олон нийтийн оролцоог хангахад 
тулгарч буй хүндрэлүүд

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага:
• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6-д “хайгуулын ажлын явцад

байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж
ажилласан тухай баримт;

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 24.1-д Хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд зөвхөн уг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрөл хүсч өргөдөл гаргах эрхтэй

Олон нийтийн хангахад тулгарч буй 
хүндрэлүүд

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага:

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1-д “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”.

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар 42.2-д “Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч нь энэ хуулийн 42.1-д заасан асуудлаар нутгийн захиргааны
байгууллагатай хамтран олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулж болно”.

Олон нийтийн хангахад тулгарч буй 
хүндрэлүүд

Нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага:

• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38, 39 дүгээр зүйлүүдэд ашигт малтмалын
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг
хамгаалах талаарх үүргийг тусгасан байдаг.

 Иймд тухайн орон нутгийн Засаг захиргаа, иргэд өөрсдийн эрх ашгийг
хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах талаар дээр дурдсан хуулийн
холбогдох зүйл, заалтуудыг хэрэгжүүлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа
талаар хяналт тавьж ажиллах эрхтэй.

Олон нийтийн хангахад тулгарч буй 
хүндрэлүүд

• Иргэдийн оролцоо
• Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16.1.2-д “эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн

тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй” гэж заасан байдаг.

 Иймд Монгол Улсын иргэн энэхүү эрхийг зөрчигдсөн гэж үзэж буй
тохиолдолд төрийн зохих байгууллагад гомдол, хүсэлт, шаардлага гаргах,
эрх ашгаа хамгаалуулах боломжтой.

• Монгол Улсын Иргэний хуульд заасны дагуу өөрийн өмчлөх эрх эрх зөрчигдсөн гэх тохиолдолд
тэрхүү зөрчигдсөн эрхийг хамгаалахаар, хамгаалуулахаар төрийн холбогдох байгууллага болон
шүүхэд өргөдөл, гомдол гаргаж эрх ашгаа хамгаалуулах боломжтой.

Олон нийтийн хангахад тулгарч буй хүндрэлүүд

• Иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо

• ТББ нь байгаль орчныг хамгаалхтай холбоотой шийдвэр, үйл
ажиллагаанд оролцохдоо зөвхөн гарсан зөрчлийг
арилгуулахаар шаардлага тавих төдийгөөр хязгаарлажээ.
Тухайлбал, Цөмийн энергийн тухай хууль, Ойн тухай хууль,
Амьтны аймгийн тухай хуулиудад байгалийн баялагийн
ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах, зөрчлийг арилгуулахаар
шаардлага гаргах эрхийг хуульчилсан байна.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА 

Манай төсөл үр дүнгээ өгч байгаа, 
цаашид ч үр дүнгээ улам сайн өгнө

гэдэгт итгэж байна.
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ИЛТГЭЛ 4

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ 
БОЛОМЖ, ХАМТААРАА ШИЙДВЭР ГАРГАХ БА ТӨСӨЛ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ТОГТМОЛ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АРГА
ЗАМУУД

МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖДАГ СУВГУУД
ХҮНЭЭС ХҮНД ШУУД ДАМЖИХ 

ЗОРИЛТОД 
СУРГАЛТУУД 

АМ ДАМЖСАН 
ЯРИА  

ОРОН НИЙТИЙН ХУРАЛ, ЗӨВЛӨГӨӨН   

АЛБАН УУЛЗАЛТ

ЗУРАГТ РАДИО СОНИН ХЭВЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖДАГ СУВГУУД
ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ

СУРТАЛЧИЛГААНЫ 
МАТЕРИАЛ

ЗУРАГТ ХУУДАС, 
УХУУЛАХ ХУУДАС

НОМ, 
ГАРЫН АВЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

Хууль, дүрэм, журам, 
захирамж, тогтоол, 

шийдвэр 

МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖДАГ СУВГУУД
ИНТЕРНЕТ МЭДЭЭЛЭЛ

• ВЕБ САЙТ
• БЛОГ
• БУСАД

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ ?
• Мэдээ, мэдээлэл нь харилцан бие биеэ багтаасан өөр өөр шинж чанартай ухагдахуун юм. Мэдээ нь

тодорхой болон тодорхой бусаар илрэн гардаг. Мэдээлэл болгон тодорхой утгатай байдаггүй
учраас хүн бүхэн өөр өөрсдийн ойлгосноороо хүлээн авдаг.

• Тодорхой утгатай болсон мэдээллийг мэдээ гэнэ. Өөрөөр хэлбэл мэдээ бүр утгатай байна.
Мэдээлэл нь арай хийсвэр утгатай атлаа тодорхой мэдээгээр дамжин илэрдэг. Ийм учраас нэг
ижил мэдээг хүмүүс янз бүрээр хүлээн авахын зэрэгцээ мөн янз бүрээр тусган авдаг байна..

• Мэдээний шинж чанараас мэдээллийн ач холбогдол хамаарч өөр өөр утга агууллгатай мэдээлэл
болдог. Мэдээг дамжуулагч болон хүлээн авагч хоёрын хооронд харилцааны чухал хэмжүүр
явагдаж байдаг.

• АНХААРАХ
• Орон нутгийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал зүйл бол холбоо харилцаа юм. Нийгмийн

харилцаанд орж буй хүн бүр хоорондоо тодорхой мэдээлэл дамжуулан харилцаж байж үйл явц
явагдаж байдаг. Тухайн мэдээллээр дамжиж зөв болон буруу шийдвэрүүд гарч байдаг.

• Хуулийн хүрээнд иргэн болон аж ахуй нэгжүүд нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх. Гагцхүү
холбогдох хууль дүрэм, журмыг мэддэг дагаж түүнийг дагаж мөрддөг, эрхээ эдэлдэг байх нь чухал
юм.

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ БОЛОМЖ

Хариуцлагатай уул уурхай гэж: Бvх оролцогч талууд ялангуяа нутгийн
иргэдийн эрхийг хvндэтгэсэн, байгаль орчин, хvний эрvvл мэндэд сєрєг
нєлєєгvй, олон улсын шилдэг туршлагад тулгуурлаж, хууль сахих ёсыг
дээдэлсэн, Монгол улсад байнгын ашиг орлого оруулж байх эрдэс
баялгийн салбар дахь ил тод, цогц vйл ажиллагааг хэлнэ.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцох сувгууд:
• Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 
• Багийн нийтийн хурлаар 
• Уурхайн бие төлөөлөгч нар иргэдтэй нүүр тулсан уулзалтууд хийх 
• Уурхайн үйл ажиллагааны талаар нээллттэй өдөрлөгийг иргэдийн дунд 

зохион байгуулах 
• Уул уурхайн аж ахуйн нэгжийн мэдээллийн төвөөс  
• Иргэд уурхайн тайлан мэдээтэй танилцах    

Хамтаараа шийдвэр гаргах гэж:

Асуудлыг олон талаас нь хэлэлцэж, олонхийн эрх ашгийг хамгаалсан, баталгаа нотолгоонд суурилсан хуулийн
хүрээнд зөв шийдвэр гаргах.

• Орон нутгийн удирдлагын бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн үр нөлөө бүхий оролцоо
ихээхэн чухал. Нутгийн удирдлагын байгууллагууд, ялангуяа аймаг, сумдын ИТХ, Засаг даргын түвшний
бодлогын үйл явцад иргэдийн оролцоо сул байдаг нь иргэдийн оролцоог хангахад чиглэсэн эрх зүйн
зохицуулалт сул хэрэгждэг, удирдлагын туршлага байхгүй, иргэдэд хүрч буй мэдээлэл дутмаг баталгаатай эх
үүсвэртэй биш, Иргэд мэдээлэл олж авах эрх хязгаарлагдмал, үүнээс үүдэлтэй иргэдэд оролцоог үл мэдэх, үл
ойшоох хандлага бий болсон.

• Орон нутаг дахь Иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхи сул, оролцоог хангах механизм дутмагаас гадна
орон нутгийн удирдлага тэднийг шийдвэр гаргах үйл явцад оролцуулах сонирхол бага байдаг байна. Уг асуудал
нь төрийн удирдлагын төвлөрөл, орон нутгийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын зэрэг олон хүчин зүйлстэй
холбоотой. Иргэдийн оролцооны талаас авч үзвэл үүний эсрэг буюу Багийн ИНХ-д иргэдийн оролцоо
харьцангуй дундаж боловч удирдлагын түвшин өгсөх тусам оролцоо буурч байна.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаарх 
орон нутгийн нөхцөл байдал

ТЗ-ийн 
дугаар

Сум\баг
ТЗ-ийн 
төрөл

ТЗ-ийн 
эзэмшигч

Талбайн нэр
Талбайн 

хэмжээ (га)
Ашигт 

малтмал
Олгосон 
огноо

Дуусах 
огноо

MV-002247 Батширээт А Айвуунтэс ХХК Гутай 286.32 Алт 2000.04.28 2030.04.28

MV-002810
Батширээт, 
Биндэр

А Ю энд Би
Гутайн 
даваа

341.79 Алт 2000.12.15 2030.12.15

MV-006505
Батширээт, 
Өмнөдэлгэр

А
Алтайхангай 

бүрд
Сайхан гол 473.05 Алт 2003.10.31 2033.10.31

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудын ашиглаж буй талбайн хэмжээ

Уул уурхайтай холбоотой орон 
нутгийн нөхцөл байдал

• Батширээт сумын удирдлагууд уул уурхайн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд, хариуцлагатай уурхайн
хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байгаа бол Биндэр сумын удирдлагууд болон иргэд болон ИНБ-ууд уул
уурхайн үйл ажиллагаа явуулах талаар эрс эсэргүүцэж байгаа болно.

• Уурхайн үйл ажиллагааг буруутгаж байгаа - "Онон Улз голын хөдөлгөөн" ТББ байгаа.
• Онон гол нь Биндэр сумын нутгаар урсаж өнгөрдөг бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанаас хамааралтайгаар

Онон гол болон салбар голууд бохирдох эрсдэлтэй гэж нутгийн иргэд болгоомжилж байгаа.
• Иргэд малчид, орон нутгийн удирдлага нийгмийн хариуцлагагүй, байгаль орчинд ээлгүй уул уурхайн үйл

ажиллагааг эсэргүүцсэн хандлагатай байхад бизнесийн төлөөлөл хуулийн хүрээнд ил тод, олон талын
оролцоог хангасан нийгмийн хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлбэл орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ
оруулна гэдэг өнцгөөр харж байгаа.

• Батширээт, Биндэр сумын иргэд, малчид, орон нутгийн удирдлага Гутайн уурхайг ажиллуулахгүй гэсэн байр
суурь нийтлэг ажиглагдсан ч нийгмийн хариуцлагатай уул уурхай үйл ажиллагаа явуулбал ажлын байраар
хангагдана, уурхайг дагасан үйлдвэрлэл бий болно, орон нутгаас худалдан авалт хийгдэнэ, уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр шим нийгмийн халамж шаардлагатай бүлгүүдэд хүрнэ, орон нутгийн
хөгжилд хувь нэмэр оруулна, хууль бусаар нинжа хэлбэрээр байгалийн баялгийг ашиглахаас сэргийлнэ
гэсэн саналууд уулзалтын үеэр гарч байлаа.

Орон нутаг дахь Уул уурхайтай 
холбоотой бэрхшээл: 

• Иргэд хууль бусаар гар аргаар алт олборлох сонирхол ихтэй учир Гутайн давааны
ордруу хууль бус хувь хүмүүс нэвтэрч алт ухаж байгаль орчинг сүйтгэх эрсдэл өндөр

• Батширээт суманд нутгийн иргэд удирдлагын саналыг сонсдоггүй уул уурхайн үйл
ажиллагаа явуулахыг дэмждэггүй.

• Зарим ААН нь БОННҮ хийлгээгүй
• Уурхайн зүгээс ганц нэг цөөн айлтай холбоо хамтын ажиллагаатай байх сонирхолтой

байдаг.
• Уурхай нь иргэдийг хүлээж авч уулздаггүй, иргэдийн дуу хоолойг сонсдоггүй
• МАА, үр тариа, хадлан, газар тариалан эрхэлдэг бүс нутгийн хувьд уул уурхайн үйл

ажиллагаа халгаатай,
• иргэд, малчид, орон нутгийн удирдлагын авч буй мэдээллийн агуулга, мэдээллийн эх

сурвалж ялгаатай, үнэн зөв найдвартай мэдээлэл авч байгаа эсэх нь эргэлзээтэй
аймаг, сумын хэмжээнд уул уурхайтай холбоотой гарч буй бодлого,хэм хэмжээний акт,
журам, шийдвэр нь зөрчилтэй байна.
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Төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хэрхэн хамтран ажиллах 
арга зам

• Орон нутагтай байгуулах хамтын ажиллагааны гэрээнд иргэдийн төлөөллийг
оролцуулах, иргэдийн саналыг тусгах, гэрээний хавсралтаар орон нутагт дэмжлэг
үзүүлэх ажлыг тодорхой зааж төсөв хугацаатай нь тусган оруулах.

• БОННҮ-д иргэдийг оролцуулах
• БОМТ-ийн хэрэгжилтэнд орон нутгийн иргэд хяналт тавих нээлттэй ил тод байх
• Уул уурхайн үйл ажиллагаа эхэлсэн тохиолдолд сум орон нутгийн удирдлага, ойн

нөхөрлөлүүд хамтран уул уурхайн үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлж буй
нөлөөллийг ажиглах, хянах, мэдээлэх зэргээр хамтын ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх
бололцоотой. Тогтмол мэдээлэл солилцох байдлыг хэвлүүлэх

• Төсөл хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА




