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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ТАЙЛБАР 

ААН  Аж ахуйн нэгж

АМТХ  Ашигт малтмалын тухай хууль

БОАЖЯ  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

БОННҮ  Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний удирдлага 

БОМТ   Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

БОХТ  Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө

БОХ  Байгаль орчныг хамгаалах 

БОНБҮ  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

БОМТ  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

БОҮХХ  Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээ

НҮБХХ  Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр

ИТХ  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ИНХ  Иргэд нийтийн хурал  

МХГ  Мэргэжлийн хяналтын газар 

ХОБОМ  Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг

ОХШХ  Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр

ОНХС  Орон нутгийн хөгжлийн сан 

ОҮИТБС  Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 
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ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙД 

Сүүлийн жилүүдэд манай оронд  
байгалийн нөөц ашиглахтай холбоотой 
хүний  хүчин зүйлийн нөлөөгөөр  
хүрээлэн буй орчин, биологийн төрөл 
зүйлийн  амьдрах орчин эрчимтэй 
доройтож,  зарим чухал ач холбогдол 
бүхий экосистем устаж болзошгүй 
байна. 

Байгалийн эрхшээлд амьдардаг, 
байгаль орчны  өөрчлөлтөөс  
амьдралын чанар нь шууд 
хамааралтай уламжлалт бэлчээрийн 
нүүдэлчин  аж ахуйтай малчин 
иргэдэд  байгаль орчны доройтол 
нь нэн тулгамдсан асуудал болж 
байна.  Өөрөөр хэлбэл, байгаль орчны 
цэвэр, аюулгүй байдал алдагдан, нэгж 
талбайгаас хүртэх  үр өгөөж буурах нь 
тухайн орон нутгийн хүмүүсийн   эрүүл 
мэнд, өрхийн эдийн засаг, амьдралын 
чанарт мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөөллийг 
үзүүлдэг.  

Иймд байгалиас авах өгөөжөө алдаж 
буй, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
эрх нь зөрчигдөж болзошгүй иргэд 
нутаг орныхоо байгаль орчны төлөв 
байдлыг хянах үйл ажиллагаанд 
“ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ 
ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ”-ийн арга 
механизмыг нэн даруй нэвтрүүлэх нь 
туйлын чухал  асуудал болж байна.

ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ 
ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ (ХОБОМ) 
ГЭДЭГ НЬ НИЙГЭМ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
АСУУДЛУУДЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД 
ЧИГЛЭСЭН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД 
“БАРИМТЫГ ХАМТДАА ОЛЖ 
ТОГТООХ”, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, 
ШИЙДВЭРЛЭХ АРГАЧЛАЛ ЮМ. 

 
 

 

ХОБОМ нь аливаа төсөл, 
хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хянах, 
ажиглах, нотолгоонд суурилсан 
үнэлэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулах, 
түүний ул мөрөөр цаг алдалгүй арга 
хэмжээ авах үүднээс тогтмол, 
бодитой мэдээлэл үүсгэх явдал юм.

Хил хязгааргүй алхам Төрийн бус 
байгууллага нь НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн (НҮБХХ) Шведийн 
Байгаль Хамгаалах Агентлагийн 
санхүүгийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлж 
буй "Байгаль орчны засаглал 
хөтөлбөр"-ийн дэмжлэгтэйгээр олон 
улсын болон үндэсний онцлог, 
туршлагад үндэслэн Хамтын 
оролцоотой байгаль орчны 
мониторинг хийх аргачлал 
боловсруулж, хоёр аймгийн гурван 
суманд туршиж сайжруулах үйл явц 
үргэлжилж байна.

Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгийн 
өөрчлөлтийн мониторинг хийж, 
талуудын оролцоотой “баримтыг 
хамтдаа олж тогтоох үйл явц” нь цаг 
хугацаа ихээхэн шаардсан ажил 
байхаар харагдаж байна. 
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Ялангуяа манай улс шиг жилийн 
дөрвөн улиралтай орны хувьд 
улирал бүрийндата мэдээллийг 
дараа жилийн тухайн улирлын 
мэдээлэлтэй харьцуулах замаар 
бодитой дүгнэлт гарах нь зайлшгүй 
болж байна. Иймд ХОБОМ-ийг хийх 
аргачлал боловсруулах ажилд олон 
талуудын мэдлэг, туршлага нэн 
чухал тул өргөн хүрээний хамтын 
ажиллагаа, хүчин чармайлт чухал 
юм. 

Энэхүү ХОБОМ аргачлалыг 
боловсронгуй болгох санал, 
зөвлөмжийг дуртайяа хүлээн авах 
болно. 

Харилцах хаяг:  
Хил хязгааргүй алхам ТББ.  
swb.ngo@gmail.com;  
Утас-7000-6061
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Нэг. ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МОНИТОРИНГ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

1.1.  ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  
 МОНИТОРИНГИЙН ЗОРИЛГО

“Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг” /цаашид ХОБОМ гэх/ нь газрын 
хэвлийн баялгийг хайх, олборлох, баяжуулах болон түүний дэд бүтцийн төслийн 
үйл ажиллагаа явагдсанаар тухайн газар нутаг, бүсийн хэмжээнд үзүүлэх байгаль 
орчны нөлөөллийг нутгийн иргэд, нутгийн захиргаа, төсөл хэрэгжүүлэгч талууд 
хамтран мониторинг үнэлгээ хийж “баримтыг хамтдаа олж тогтоох үйл явц” юм. 

1.2. ХОБОМ АЧ ХОЛБОГДОЛ

Төсөл хэрэгжүүлэгч компаний байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, түүнд төрийн 
зүгээс хийх хяналтыг илүү бодитой, үр дүнтэй болгох, иргэд бодитой баримтад 
үндэслэн хариуцлага шаардах боломжийг бүрдүүлж, цаашдын төлөвлөлтөд 
талуудын нөөцийг зөв дайчлах, оролцоог тодорхойлоход ХОБОМ-ийн  үүрэг, ач 
холбогдол оршино.  

КОМПАНИД: 

• ХОБОМ нь Байгаль орчныг хамгаалах (БОХ) тухай хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх байгууллагын дотоод бодлого, хөтөлбөрийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх, дотоод хяналт, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулахад олон 
нийтийн оролцоо нь хяналт, шахалт болно. 

• Нутгийн захиргаа, иргэд төслийн хэрэгжилтэд байгаль орчны мэдлэгтэйгээр 
оролцох, хяналт тавих мөн зөрчлийн “баримтыг хамтдаа олж тогтоох” нь үл 
ойлголцдог, зөрчил үүсгэдэг асуудлаа талуудын оролцоотой шийдэх боломж 
олгох ач холбогдолтой. 
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• ХОБОМ хийсэн дүгнэлт, тайлангаа төрийн байгууллага, компаний удирдлага, 
хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах нь бизнесийн тогтвортой байдал, байгальд 
суурилсан шийдэлд төсөв үр дүнтэй хуваарилахад удирдлагын дэмжлэг авах 
ач холбогдолтой.

• ХОБОМ нь байгаль орчны зөрчил, гажуудал гарах түүнийг хуримтлагдахаас 
урьдчилан сэргийлнэ.

НУТГИЙН ЗАХИРГААНД: 

• Нутгийн захиргааны байгууллагад хуулиар оногдсон эрх мэдлийн хүрээнд 
хяналт шалгалт хийдэг хэдий ч нарийн мэргэжлийн арга зүй, мэргэшсэн 
мэдлэг ур чадвар дутагдах, хугацаа хязгаарлагдмал байх, санхүүжилтийн 
нөөц боломж тэр бүр хангалттай байдаггүй. Энэ байдлыг хамгийн сайн нөхөж 
дэмжлэг болно.

• Нөөцөө дайчлаад хяналт  шалгалт хийлээ ч хариуцлага тооцох эрх мэдэл 
байдаггүй, талуудад итгэл төрдөггүй, зарим талаар авлига ашиг сонирхлын 
эрсдэл гарах тохиолдол байдаг. Энэ байдлаас урьдчилан сэргийлж дэмжлэг 
болно.

• ХОБОМ нь энэ бүхнийг өөрчлөхөд бодитой хувь нэмэр оруулах тогтолцоо 
юм. Тухайн орон нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа байгаль орчин, хүмүүсийн 
амьдралд ямар эерэг, сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгааг олж тогтоох, олон 
жилийн мэдээллийн сантай болох ач холбогдолтой.

• ХОБОМ-оор дамжуулан ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх ЗГ-ын тогтоол шийдвэр 
хэрэгжих, АМТХ-ын 48-р заалт, 42-р зүйл дагуу байгуулах Хамтын 
ажиллагааны гэрээ чанартай байгуулагдах, өгөөжтэй байх боломжуудыг 
нэмэгдүүлнэ.

ИРГЭДЭД:

• Байгаль орчны талаарх уламжлалт мэдлэг, туршлагыг тухайн төслийн 
байгаль орчны шинжлэх ухааны арга хэмжээтэй нэгтгэх замаар баяжуулж, 
уул уурхайн салбарын техникийн нэр томьёо, үйлдвэрлэлийн технологийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болж уул уурхайн төсөлд хяналт тавих, 
хариуцлага шаардах мэдлэг ур чадвартай болно. 
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• Төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг баримт нотолгоотой олж 
тогтоон, эрсдэлийг урьдчилан мэдсэнээр иргэд өрхийн мал аж ахуйгаа 
удирдах, дасан зохицох алсын хараа, мэдлэгтэйгээр эрсдэлгүй авч явах, 
компанитай байгуулах Хамтын ажиллагааны гэрээнд хүсэл зоригоо тусгах 
боломж олгоно.

• Төсөл хамгийн багадаа 30 жил хүртэл хэрэгжих тул нутгийн иргэд тухайн 
төслийн байгаль  орчинд үзүүлж байсан нөлөөллийн талаар, хамтын 
ажиллагаа, түншлэлийн талаар баримт нотолгоонд үндэслэсэн түүх үлдээх, 
мэдээллийн сантай болох ач холбогдолтой. 

10
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Хоёр. ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МОНИТОРИНГИЙН АРГАЧЛАЛ 

Бидний санал болгож буй ХОБОМ- нь 3 үе шаттай, 8 алхамтай байна. 

A.  Төлөвлөлтийн үе шатанд 5 алхам   
B.  Гүйцэтгэлийн үе шатанд 1 алхам 
C.  Тайлагналын үе шатанд 1 алхамтай байхаар туршилтыг хэрэгжүүлж байна. 

1-Р АЛХАМ
ХОБОМ ХИЙХ АСУУДАЛ  
ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ  
(ХОБОМ хийх хэрэгцээг тодорхойлох 
буюу талуудын зөрчилдөж буй 
экологийн асуудлыг тодорхойлох 
буюу эрэмбэлэх)

2-Р АЛХАМ
ХОБОМ ХИЙХ АСУУДЛЫН 
БОДЛОГЫН БАРИМТ 
БИЧГҮҮДИЙН СУДАЛГАА 
(ХОБОМ-ийн асуудлуудад 
хамаарах хууль тогтоомж, 
компанийн БО-ны 
бодлогуудыг олох шинжлэх)

3-Р АЛХАМ
ХОБОМ-ИЙН ОРОЛЦОГЧ 
ТАЛУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ 
(ХОБОМ хийх экологийн 
асуудлуудад шууд эрх ашиг 
нь хөндөгдөх талуудыг 
тодорхойлж оролцуулах)

4-Р АЛХАМ
ХОБОМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 
ДҮРЭМ ГАРГАХ (Өөр өөр ашиг 
сонирхол бүхий талууд үр 
дүнгийн түншлэл хөгжүүлэхэд 
зохион байгуулалт, хамтын 
дүрэм тодорхойлох)

5-Р АЛХАМ
ХОБОМ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ 
СОНГОХ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 
ГАРГАХ (ХОБОМ-д хамруулах 
экологийн асуудалд тохирох 
аргачлал, шалгуур үзүүлэлт, 
хяналтын цэгийг тодорхойлох)

6-Р АЛХАМ
ХОБОМ ХИЙХ 
БАРИМТЖУУЛАХ, 
ХАДГАЛАХ (Хяналтын 
цэгүүдэд, тогтсон шалгуур, 
аргачлалаар мониторинг 
хийх, түүний мэдээллийг 
баримтжуулан архивлах)

7-Р АЛХАМ
ХОБОМ-ИЙН ҮР ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЭХ, 
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛӨХ ХИЙХ 
(Мониторингийн дүнг талуудын 
уулзалтаар хэлэлцэн арга хэмжээ 
авах, хамтдаа өөрчлөлт хийх 
төлөвлөгөө гаргах)

ХОБОМ хийх алхамууд
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А. ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЕ ШАТ

АЛХАМ 1. ХААНА, ЮУ БОЛСОН БЭ?  
АСУУЛТАД ХАРИУЛТ ОЛНО. ХОБОМ ХИЙХ ХЭРЭГЦЭЭ, 
ЭКОЛОГИЙН АСУУДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

ТАНДАН СУДАЛГАА ХИЙХ

ХОБОМ-ийг хэрэгжүүлэх орон нутгийг сонгоход дараах тандан судалгааг хийнэ.

1. Талуудын хооронд үл ойлголцол, зөрчил, маргаан бий болгож буй байгаль 
орчны асуудлуудыг тодорхойлно. 

2. Төсөл хэрэгжиж буй нутгийн захиргаа, олон нийт, нөлөөллийн бүсийн 
иргэдтэй уулзалт хийх, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, 
санал асуулга явуулах зэрэг нийгмийн судалгаанд түгээмэл хэрэглэгддэг 
аргыг ашиглаж  төсөл хэрэгжсэнээр талуудын хооронд үүсч буй үл 
ойлголцол, маргаан, зөрчлийг судалж тодруулна. 

3. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сошиал орчинд тухайн төсөлтэй холбоотой 
гарсан мэдээллийг урьдчилан судлах, холбогдох төрийн байгууллагын 
нээлттэй мэдээллийн сангаас  тухайн төсөлтэй холбоотой, компани, орон 
нутагтай холбоотой мэдээллийг олж авах нь их чухал. 

4. Уул уурхайн төслийн нөлөөллийн бүсийн иргэдээс нутгийн захиргааны 
байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл гомдол, ИТХ-ын төлөөлөгчид болон тухайн 
багийн ИНХ-ын тэргүүлэгчдээс уул уурхайн төслийн талаар ярилцах нь 
мониторинг хийх асуудлыг маш өндөр магадлалтай тодорхойлж гаргадаг.  

УУЛ УУРХАЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА  
КОМПАНИТАЙ ХОЛБОГДОХ

• Компаний хувьд аль болох шийдвэр шууд гаргах түвшний удирдлага эсвэл 
байгаль орчны болон орон нутаг, олон нийттэй харилцах хэлтэс, албадын 
удирдлагатай нүүр тулсан уулзалт хийх нь үр дүнтэй.  

• Уулзалтаар байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд дэмжлэг болох 
“торгуульгүй, хариуцлага хүлээлгэхгүй” зөөлөн аргаар бизнесийн байгаль 
орчны хариуцлагыг сайжруулах, нийгмийн дэмжлэг авах ач холбогдолтой 
арга хэмжээ гэдгийг ойлгуулна.

• Компаниас байгаль орчны бүх төрлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, гэрээ 
зэрэг баримт бичгүүдийг ХОБОМ-ийн багт суурь үзүүлэлтийн судалгааны 
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материал болгож ашиглуулах, мэргэжилтний зөвлөгөө өгч оролцох, байгаль 
орчны мониторингийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ашиглуулах зэрэгт 
дэмжлэг үзүүлж, оролцоотой байна гэдгийг анхны уулзалтаар ойлгуулах 

• Сайтар ойлголцсон тохиолдолд зарим удирдлага санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэхэд бэлэн байдаг. Гэхдээ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн/авсан нь 
ХОБОМ-ийн дүн хуурамч тал засч гарна гэсэн үг биш гэдгийг мөн сануулах 
хэрэгтэй.

• Компаний зөвшөөрлийг албан ёсоор авч хамтран ажиллах, харилцан суралцаж, 
дэмжиж ажиллах удирдлагын шийдвэрийг гаргуулсан байх хэрэгтэй. 

НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН СУДАЛГАА ХИЙХ

• Иргэд, ялангуяа нөлөөллийн бүсийн иргэд малчидтай ярилцлага хийх, асуулга 
авах, бүлгийн ярилцлага хийнэ. Төслийн нөлөөллийн бүсийн өрх бүрийг 
судалгаанд хамруулахыг эрмэлзэх;

• Сумын төвийн иргэд, тухайн төсөл хэрэгжиж буй багийн ИНХ дарга, 
тэргүүлэгчид, ИТХ-ын төлөөлөгчидтэй ярилцлага хийх, бүлгийн ярилцлага хийх;

• Орон нутгийн захиргааны удирдлага, салбарын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдтэй ярилцах, тэдний хувьд нөлөөллийн бүсийн малчдын 
өмнө бэрхшээл, сорилт болж буй асуудалд хэрхэн хандаж байгааг болон 
шийдвэрлэх оролдлого хийж ирсэн арга хэмжээний талаар илүү тодруулах;

• ААН-ийн хувьд нөлөөллийн бүсийн иргэдтэй хэрхэн харилцаж ойлголцож 
байгааг, АМТХ-ын 41 болон 44-р зүйл мөн 42.1 заалтын хэрэгжилтийг илүү 
тодруулах. Мөн БОНБҮ болон жил бүрийн БОМТ-ийн хэрэгжилтийг авч үзэж 
ярилцах замаар талуудын хооронд удсан, шинээр үүссэн байгаль орчны 
эрхтэй холбоотой асуудлуудыг жагсаан, эрэмбийн төсөл гаргах хэрэгтэй. 

 
 
 
 

Хөдөө орон нутгийн иргэд магадгүй уул уурхайгаас болсон гэж шууд үзэхгүй 
ч усны түвшин багасаж байгаа, бэлчээрийн ургамал цөөрч байгаа, ан амьтан, 
шувууд олноор үхэж байгаа зэрэг ажиглалт дээр үндэслээд мэдээлэл өгөх 
онцлогтой. Харин захиргааны байгууллага, албан тушаалтнууд ихэвчлэн 
хүмүүсийн өмнө тулгамдсан байгаль орчны  асуудлыг анх хөндсөн иргэнээр 
нь нэрлэж “Хорлоогийн яриад, хэл ам хийгээд байсан асуудал” гэж ярих ч бий. 
Иймд судалгаа авч байгаа этгээд нутгийн онцлогийг мэдэрч ярилцлага дундаас 
тулгамдсан асуудлыг олж авах хэрэгтэй болдог.
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ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ХИЙХ

Талуудын хооронд үл итгэлцэл, зөрчил үүсгэж буй байгаль орчны асуудлыг 
тандан судалж тодорхойлсон дүнгээ танилцуулж, баталгаажуулах зорилгоор 
“Зөвлөлдөх уулзалт” зохион байгуулна.  Зөвлөлдөх уулзалтаар талуудад 
ХОБОМ хийх хүсэл эрмэлзэл бий болгох, мониторинг хийх асуудлаа оновчтой 
тодорхойлох, хариуцлагатай ажил юм. 

“Зөвлөлдөх уулзалт”-ыг хараат бус этгээд чиглүүлж ажиллана. Чиглүүлэгч нь 
байгаль орчин, уул уурхай, нийгмийн салбарын хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй, 
эрхэд суурилсан хандлага жендэрийн мэдрэмжтэй хүн байх шаардлагатай. Нэг 
талын байр суурийг хэт баримтлахгүй, эвлэрүүлэн зуучлах, чиглүүлэх үүрэгтэй 
байна. Талууд хүчтэй маргах үед завсарлага өгч, үл зөвшилцсөн асуудлыг хананд 
томоор тэмдэглэж, дараа эргэж ярилцахаар байрлуулна. Чиглүүлэгчид туслах, 
самбарт бичих, фото баримтжуулалт хийхэд туслах хүн ажиллана. 

Загвар хөтөлбөрийг ХАВСРАЛТ 1-ээс харна уу .
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АЛХАМ 2. ТӨСӨЛ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯМАР ХЭМ 
ХЭМЖЭЭГ МӨРДӨХ ЁСТОЙ БАЙСАН БЭ? ГЭДЭГТ 
ХАРИУЛТ ОЛНО. 

МОНИТОРИНГ ХИЙХ АСУУДЛУУДАД ХАМААРАХ ХУУЛЬ 
ТОГТООМЖ, КОМПАНИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  
БОДЛОГУУДЫГ ШИНЖЛЭХ. 

ХОБОМ-ийн багаар ажиллана.  Дараах баримт бичгүүдээс ХОБОМ хийхээр 
тогтсон асуудал /ус, хөрс, агаар, ургамал, амьтан гэх мэт/ -тай холбогдох хууль 
тогтоомжуудын заалт, суурь үзүүлэлт, бусад шаардлагатай мэдээллийг олж 
авна. Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө төслийн хамаарах бүсэд ямар ямар 
ургамал, амьтан байсан, хөрс ус агаарын үзүүлэлт ямар байсан үзүүлэлтүүдийг 
гаргана. Энэ нь ХОБОМ-ын  шалгуур үзүүлэлтийн албан ёсны үндсэн суурь 
мэдээлэл болох ач холбогдолтой.

• Байгаль орчны багц хууль, тогтоомж
• Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж
• Сум/дүүргийн газар нутгийн ерөнхий төлөвлөгөө
• Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
• Тухайн компанитай байгуулсан Хамтын ажиллагааны болон газар,  

ус ашиглах гэрээ
• Төсөл хэрэгжүүлэгч компаний 

* Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан
* Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 
* Байгаль орчны 5 жилийн менежментийн төлөвлөгөө
* Байгаль орчныг хамгаалах тухайн жилийн төлөвлөгөө, 

тайлангууд 
* Газар ашиглах гэрээ, өнгөрсөн жилүүдийн гэрээ дүгнэсэн 

актууд
* Ус ашиглах гэрээ, өнгөрсөн жилүүдийн гэрээ дүгнэсэн актууд
* Байгаль орчны аудитын тайлангууд /3 жилд тутамд хийгдсэн/
* Бусад 

Дэлгэрэнгүй аргачлалыг ХАВСРАЛТ 2-с авч ашиглана уу.
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АЛХАМ 3. МОНИТОРИНГ ХИЙХЭЭР СОНГОСОН 
АСУУДАЛД ХЭН, ХЭНИЙ ЭРХ АШИГ ХӨНДӨГДӨЖ 
БАЙГАА, ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ АЖИЛ ХАРИУЦСАН 
АЛБАН ТУШААЛТАН, КОМПАНИЙ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН 
ХЭЛТЭС/АЖИЛТАН ХЭН БЭ? ГЭДГИЙГ ОЛЖ ТОГТООХ

ХОБОМ-ИЙН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

ХОБОМ-ийн багт оролцох талуудын төлөөллийг сонгоход ач холбогдол өгвөл 
зохино. Төрийн болон компаний төлөөллийг шийдвэр гаргах түвшний албан 
тушаалтны шийдвэрээр тухайн асуудал хариуцсан албан тушаалаар нь томилсон 
байх шаардлагатай. Харин иргэдийн төлөөлөл нь эхний ээлжид нөлөөллийн 
бүсийн хүмүүс түүний итгэл хүлээх иргэд, иргэдийн бүлгийн ахлагч байж болно. 

Иргэд хүлээн зөвшөөрвөл тухайн иргэдийг төлөөлж Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хуралд (ИТХ) суугаа төлөөлөгч, байгаль орчин, хүний эрхийн асуудлаар ажилладаг 
ТББ байж болно. 

• Нөлөөллийн  бүсийн иргэдийг сонгохдоо АЛХАМ 1-д хийсэн судалгаанд 
үндэслэн, иргэдийг зөвлөлдөх уулзалтад оролцуулж, нөгөө 2 талтай 
харьцуулахад салбарын талаар харьцангуй мэдлэг ойлголт бага гэдгийг 
хүндэтгэж тэдний түвшинд дөхүүлэх сургалт, уулзалт ярилцлагыг хэд хэдэн 
удаа хийх хэрэгтэй. Ингэхдээ эмэгтэйчүүд, залуучуудын төлөөллийг тэгш 
хамруулахыг эрмэлзэнэ. 

• Орон нутгийн захиргааны хувьд тухайн багийн засаг дарга, багийн ИНХ-ын 
дарга, тэргүүлэгчид, Байгаль орчны салбарын мэргэжилтнүүд, засаг дарга, 
орлогч дарга, ИТХ дарга оролцоно. Боловсрол, эрүүл мэндийн болон мал 
эмнэлгийн байгууллагаас төлөөлөл оролцуулж болно.

• Тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч компаний хувьд компаний шийдвэр гаргах 
түвшний удирдлага, байгаль орчны хэлтэс түүний мэргэжилтэн, орон нутгийн 
захиргаа иргэдтэй харилцах хэлтсээс заавал оролцоно. 

• ХОБОМ-ийн баг нь зөвлөх, экспертүүдийг авч ажиллуулах шаардлага гардаг 
тул анхнаасаа төлөвлөх хэрэгтэй. 
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АЛХАМ 4. АШИГ СОНИРХОЛ ЯЛГААТАЙ ТАЛУУД НЭГ 
ЗОРИЛГЫН ТӨЛӨӨ ЯМАР ДЭГ ЖУРАМТАЙ БАЙХ, ЮУГ 
ЧАДАХ, ЮУГ ЧАДАХГҮЙ ВЭ ГЭДГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ 

ХОБОМ-ИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДҮРЭМ 

• ХОБОМ хийх баг нь албан ёсоор захиргааны байгууллагын шийдвэрээр 
байгуулагдсан байх нь ач холбогдолтой. Учир нь төрөөс хэрэгжүүлэх 
хяналтын чиг үүрэгт дэмжлэг болж байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалж 
буй тул захиргаа мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах, байр 
танхим, санхүү болон бусад  нөөцийн хувьд дэмжих, тогтвортой байдлыг 
хангах үүрэгтэй.

• ХОБОМ багаас нийгэм, хүмүүсийн хүлээж байгаа хүлээлт, багийн гишүүдийн 
хүлээлт, захиргаа болон компанийн удирдлагын хүлээж байгаа хүлээлт маш 
тодорхой байхын зэрэгцээ тэдний оролцоо, үүрэг, хариуцлагыг дүрэмд илүү 
тодорхой бичиж баталсан байх

• Мөн ХОБОМ нь талуудаас хүлээж байгаа хүлээлт, тодруулбал, талуудад буй 
ялгаатай нөөцийг хэрхэн бүрэн эрхтэйгээр дайчлах, ашиглахыг тодорхой 
журамлах хэрэгтэй.

• Үүний дараа ХОБОМ нь уул уурхайтай холбоотой бүх асуудлыг тэр бүү 
хэл байгаль  орчны үүссэн бүх асуудлыг шийдэх боломжгүй тул юуг хийх, 
юуг хийж чадахгүй вэ гэдэг хүрээг тодорхойлох хэрэгтэй. Ялангуяа эхний 
ээлжинд газар болон ус ашиглах гэрээ хийхэд оролцож чадахгүй юм.  

• ХОБОМ-ийн багийн дүрэм маш энгийн ойлгомжтой байхаас гадна үүсэж 
болох бүхий л харилцааг хамруулан зохицуулсан байх шаардлагатай. 
ХОБОМ-ийн цэгийн тоог нэмэх хасах, мониторингийн шалгуур үзүүлэлтэд 
өөрчлөлт оруулах, мониторингийн үр дүнг баталгаажуулах, дата мэдээллийг 
хадгалах, ашиглах, маргаан болон хариуцлагыг хэрхэн зохицуулах, мэдээлэл 
түгээх зэрэг асуудлыг дүрмээр зохицуулна. ХОБОМ-ийн баг загвар дүрэмд 
нийцүүлэн баг өөрсдөө дүрмээ боловсруулж хэлэлцэн батална. 

• ХОБОМ ямар зорилготой, ямар үйл ажиллагаа явуулах талаараа анхнаасаа  
нутгийн иргэд, олон нийтэд зарлаж мэдээлнэ. Өөрийн Фэйсбүүк хаяг, пэйж 
хуудастай, харилцах тогтмол мэдээллийн цагтай байх нь ач холбогдолтой. 

                  /Дүрмийн загварыг ХАВСРАЛТ 3-с авч ашиглана уу/
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АЛХАМ 5. БАРИМТЫГ ЯМАР ШАЛГУУРААР, ЯМАР 
БАГАЖ, АРГААР ХЭМЖИЖ ТОГТООХ ВЭ?  

ХОБОМ-ИЙН АРГАЧЛАЛ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ГАРГАХ 

ХОБОМ хийх асуудлыг Алхам 1-д хэрэгцээний үнэлгээний тандан судалгаагаар 
гаргаж, “Зөвлөлдөх уулзалт” хийж  Зөрчлийн болон Шийдлийн мод зураглах 
аргачлалаар эцэслэн баталсан тул энэ алхамд мониторингийн хяналтын цэгүүд, 
аргачлалыг хамтдаа тодорхойлно.

Ингэхдээ Алхам-2 т хийсэн төсөл хэрэгжүүлэгч мониторинг хийхээр сонгосон 
байгаль орчны асуудлуудаар яг ямар хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх байсан, 
төсөл хэрэгжихээс өмнө тухайн нутагт байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгийн үзүүлэлт 
ямар байсан гэдгээ гаргасан байна. 

• ХОБОМ хийх аргачлал нь бүх талуудад итгэл төрүүлэхүйц, бодитой, энгийн, 
хямд төсөр, суралцахад хялбар аргачлал байхад анхаарна. ХОБОМ- хийхээр 
тохирсон нэг асуудалд хэд хэдэн хяналтын цэг тогтоох, цэгүүдэд аль болох 
тогтсон нэг аргачлалаар, тогтсон давтамжтай хийх нь маш чухал. Хүснэгт 
2-ыг ашиглана. Ингэхдээ ижил төсөөтэй нөлөөлөлд өртөөгүй 1-2 талбайг 
“хяналтын харьцуулсан цэг”-ээр сонгоно. 

• ХОБОМ хийхэд багажууд зайлшгүй хэрэгтэй болдог байна. Иймд багаж, тоног 
төхөөрөмж бусад нөөцөө тодорхойлж, дутагдаж байгаа тоног төхөөрөмжийг 
олох хэрэг болно. Агаар, тоос, усны бохирдол зэргийг заавал багажаар 
хэмжих болдог бол химийн бодисын мониторингийн дээжийг лабораторийн 
шинжилгээ хийлгэх шаардлага гарна.  

• Нүдэнд харагдах материаллаг биет тухайлбал, хөрсний эвдрэл, ургамлын тоо 
чанар, хөрсний ус, гол горхи нуур цөөрмийн түвшин, усны өнгө амт чанарын 
мониторингийг фото мониторинг хийх, ан амьтан, хууль бус замаар явсан 
техник хэрэгсэл зэргийг ажиглалтад үндэслэн тэмдэглэл хөтлөх байдлаар гар 
доорх материал ашиглаж хийх боломжтой. 

/Дэлгэрэнгүй зааврыг ХАВСРАЛТ 4-с авч ашиглана уу/
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ШИГТГЭЭ 

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЖАРГАЛАН СУМ: 

Нүүрсний олборлолтоос гүний шүүрлийн ус их гарч 
ямар нэг үргүй задгай асгарч байгаа эсэх, орчны бусад 
энгийн худгийн усны түвшинд нөлөөлж байгаа эсэхийг 
хамгийн багадаа 3 жил хэмжиж байж нөлөөлж байгаа 
эсэх, түүний эрчмийг тогтоох болж байна. 

Иймд Баянжаргалан сумын ...дугаар багийн 
нөлөөллийн бүсэд хамаарч буй 500 м-ийн дотор буй 
3 худаг, 1 км-ийн дотор буй 4 худгийн усны түвшнийг 
хэмжих болсон. 

Аргачлалын хувьд усны түвшин хэмждэг компаний 
багаж ашигласан болно. Мөн малчид  энгийн гар 
худгийн ус руугаа урт уяаны үзүүрт хүнд зүйл дүүжлээд 
усны ёроолд хүргэж хэмжинэ. Харин хэмжилтийг 7 
хоногт 1 удаа өглөө эрт тухайн худгаас нэг ч литр ус 
хэрэглээгүй буюу мал услахаас өмнө хэмжинэ. Хэн 
хэмжих вэ гэхээр малчин өөрөө хэмжиж тогтмол 
хөтөлгөө хийнэ.

Харин компани усны менежментийн  хэрэгжилтийг 
хагас жилд нэг удаа ХОБОМ-ийн баг явж чеклист 
аргачлалаар мониторинг хийнэ.
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ШИГТГЭЭ 

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АЙРАГ, 
ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМ:  

Энэ 2 сум баяжуулах болон угаах үйлдвэрийн төслийн 
ХОБОМ учраас тодорхой тогтсон цэгүүдээс улиралд нэг 
удаа хөрс, усны дээж авч шинжилгээнд өгнө. Дээжийг 
гарын авлагад заасан удирдамжийн дагуу ХОБОМ-ийн 
баг явж авна. 

Харин компаний Байгаль орчны бодлого түүний  
хэрэгжилтийг улиралд жилд нэг удаа ХОБОМ-ийн баг 
явж чеклист аргачлалаар мониторинг хийнэ.
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ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ 5 АЛХАМ ХИЙГДСЭНИЙ ДАРАА ДАРААХ 
ХЯНАЛТЫН ХУУДСААР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ШАЛГАНА УУ.

№ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД БЭЛЭН БАЙДАЛ

1 ХОБОМ байгуулагдсан шийдвэрийн огноо
2 Талуудын төлөөлөл зааврын дагуу сонгогдсон уу?
3 ХОБОМ хийх байгаль орчны асуудлуудаа зааврын дагуу 

тодорхойлж эрэмбэлсэн үү? Талууд бүгд зөвшөөрсөн 
үү?

4 ХОБОМ-ын суурь үзүүлэлтийг Байгаль орчны хууль 
тогтоомж, компаний баримт бичгүүдэд үндэслэн 
гаргасан уу?

5 ХОБОМ хийх шалгуур үзүүлэлтээ талууд бүгд зөвшөөрч 
байгаа юу?

6 ХОБОМ хийх хяналтын цэгүүдийг бүгд зөвшөөрсөн үү? 
Тэмдэг пайз хийсэн үү?

7 Газрын зураг зурсан уу? Бодитой байж чадаж байна уу?
8 ХОБОМ хийх багаж, тоног төхөөрөмж бэлэн үү?
9  - Нутгийн захиргааны оролцоо бэлэн үү?

10  - ААН-ийн оролцоо бэлэн үү?
11  - Иргэдийн оролцоо тэд бэлэн үү тэднийг сургасан 

уу?
12 ХОБОМ хийх машин, унаа бэлэн үү?
13 Хяналтын цэгийн тоо, нийт явах км хэд вэ?
14 Сансрын зураг, дрон зураг зэрэг бусад шинжлэх 

ухааны аргачлал боломжууд байна уу?
15 Экспертүүд, хараат бус зөвлөх шаардлагатай юу?
16 Бусад
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АЛХАМ 6. ХОБОМ ХИЙЖ, БАРИМТЫГ ХАМТДАА  
ОЛЖ ТОГТООСНООР:  

• ЯМАР ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ХААНА, ЮУ ЮУН ДЭЭР ЗӨРЧИГДСӨН БЭ? 

• КОМПАНИ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГОО ХААНА, ЮУН ДЭЭР 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙ ВЭ?

• КОМПАНИ БИЗНЕС ХИЙХДЭЭ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ДОРДУУЛАХГҮЙ 
БАЙХ  ҮҮРЭГ, ШУДАРГА ЦЭВЭР МӨНГӨ ОЛЖ БАЙНА УУ? ЭНЭ НЬ 
ЯМАР ҮЗЭГДЭЛ, ҮЙЛДЛЭЭР ИЛЭРЧ БАЙНА ГЭДЭГТ БАРИМТАД 
ҮНДЭСЛЭН ХАРИУЛТ ОЛОХ 

ХОБОМ ХИЙХ: БАРИМТЫГ ХАМТДАА ОЛЖ ТОГТООХ 

ХОБОМ - хийхээр тодорхойлогдсон байгаль орчны асуудлын хамрах хүрээ түүнд 
багтах худаг, өвөлжөө, хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр бусад 
барилга байгууламж болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлс, экологийн үнэ цэнэтэй 
газар нутаг бүрийг  план гар газрын зурагт буулгасан байна. Энэ нь хэн бүхэнд 
ойлгомжтой байдлаар бодитой зурагдсан байна. Хаана уурхайн ам, кемп, зам 
тээвэр, хог хаягдлын далан байгаа зэрэг бүхий л уурхайн компаний объектуудыг 
зурж бэлтгэсэн байна. Зааврыг хавсралтаас харна уу. 

ХОБОМ баг: 

1. Нэгдсэн нэг ойлголттой байх шаардлагатай бөгөөд нөхцөл байдлын 
объектуудыг багтаасан гар зурагтай байна. Баг дундаа нэг томоор 
бэлтгэж мөн нэг хүн бүрт жижгээр хувилж авч болно.

2. Тухайн төсөл хэрэгжүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий компаний кемпийн 
оффист очиж баримт бичгийн мониторингийг загвар Чеклист аргыг 
ашиглан хэрэгжүүлнэ.

3. Гишүүн бүрт тухайн төслийн Байгаль орчны бодлого, БОННҮ-ний тайлан 
болон тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнөөс 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу суурь үзүүлэлтүүдийг жагсаан гаргасан 
“Хяналтын хуудас”-тай байна. 

4. Мониторинг хийх асуудал бүхий цэгүүд дээр очиж ажиллана. Гар зурагт 
уурхайн орчим дахь худаг, өвөлжөө, хувийн болон нийтийн зориулалттай 
орон байр бусад барилга байгууламж болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлс, 

А. ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЕ ШАТ
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экологийн үнэ цэнэтэй газар нутаг, орон нутгийн авто замд маргаан, 
зөрчил үүсгэж буй асуудал бүр дээр  тэмдэг тавьж, хяналтын цэг бүрт 
очиж ЖПС (GPS) тэмдэглэгээ хийж  “ХОБОМ Ус хяналтыг цэг-1” гэсэн пайз 
хатгаж байршуулна. 

• Хяналтын цэгүүд дэх ХОБОМ-ийг хавсралтад заасан дагуу хэмжилт хийж 
“Хяналтын дэвтэр”-т зааврын дагуу тэмдэглэнэ. Фото зураг авч дугаарлан 
тайлбар тэмдэглэл хийнэ.               

Яньтай-Уул ХХК-ны баяжуулах үйлдвэрийн химийн аюултай хог хаягдлын ХОБОМ- 
багийн мониторингийн цэгийн тэмдэглэгээ-ногооноор солбицол бичсэн.

ХОБОМ-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ  БАРИМТЖУУЛАХ, ХАДГАЛАХ

• БАРИМТЫГ ХАМТДАА ОЛЖ ТОГТООСОН ДАТА МЭДЭЭЛЛҮҮДИЙГ 
3-5 ЖИЛИЙН ДАРАА НЭГТГЭН ДҮГНЭХЭД  ХААНА ХАДГАЛБАЛ 
БАТАЛГААТАЙ, ИТГЭЛ ТӨРҮҮЛЖ  ЧАДАХ ВЭ? 

• ХОБОМ МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨӨР ХЭД ХЭДЭН НАЙДВАРТАЙ ЭХ ҮҮСВЭРТ 
ХАДГАЛЖ ЦААШИД СУДЛАГДАХУУН БОЛГОХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
БОДЛОГОД ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛГОХОД 
ХЭРХЭН АНХААРАХ ВЭ?

• ХАМТДАА ОЛЖ ТОГТООСОН БАРИМТУУД НЬ ЧАНАРЫН 
ШААРДЛАГА ХАНГАЖ БАЙГАА ЮУ? ТООН МЭДЭЭНИЙ ЦЭГ ТАСЛАЛ, 
ТОО ЗӨВ ГАРГАЦТАЙ ЮУ? ЗУРАГ ОГНОО ТАЙЛБАР БИЧИГДСЭН ҮҮ? 
ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ДҮГНЭЛТ ГАРСАН УУ? ГЭХ МЭТ.  
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• ХОБОМ-ийн баг мониторинг хийх бүртээ Хяналтын хуудаст тэмдэглэл хийж, 
нэгдсэн тайлангийн хувийг багийн гишүүн бүрт хадгалуулна. Харин гүний усны 
түвшин хэмжсэн тэмдэглэлийг малчин сар бүрт ХОБОМ-ийн нарийн бичгийн 
дарга руу зургийг авч илгээж байх үүрэг хүлээнэ. 

• Лабораторийн, амьтны, усны чанар болон түвшний, ургамлын зэрэг 
хугацааны хувьд зай холтой, тогтмол давтамжтай хийгдсэн ХОБОМ-ийн 
багийн бүрдүүлсэн мэдээллийг хадгалах найдвартай боломж нь цахим 
орчинд хэд хэдэн газар хувилж хадгалах асуудал чухал байна. /цаашид цахим 
нэг эх үүсвэрт хадгалах/

• Аж ахуйн нэгж (ААН) нь жил бүрийн Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө (БОМТ) болон Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
(ОХШХ) тайланд ХОБОМ хийсэн талаарх дүн мэдээг цахим эх үүсвэрт оруулж 
тайлагнаж байх нь архив үүсэх бас нэг боломж юм.

• Сумын ИТХ-ын хуралдаанд, Байгаль орчны (БО) хөдөөгийн бодлогын 
хорооны хуралд танилцуулж хэлэлцүүлж байх, ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлд 
танилцуулж байх зэрэг нь бичмэл архив үүсэх нөхцөл мөн. Энэ мэтээр төрийн 
байгууллагуудын бусад ажилтай холбож тогтвортой байдлыг хангах талаар 
ажиллах боломжтой.
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ХОБОМ БАГ БАРИМТЫГ ХАМТДАА ОЛЖ ТОГТООХ 
МОНИТОРИНГ ХИЙСНИЙ ДАРАА  ХЯНАЛТЫН ХУУДСААР 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ШАЛГАНА УУ.

№ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД БЭЛЭН БАЙДАЛ

1 ХОБОМ-д хамруулах бүх цэгүүдээ хамруулсан эсэх
2 Тэмдэглэл хөтөлсөн эсэх, эхэлсэн дууссан огноо
3 ХОБОМ багийн зураг фото авсан эсэх                            

Ажлын нийт зургийн тоо
4 Сайн дураар оролцсон хүний тоо, нэр 
5 ХОБОМ багийн чеклистийн нийлбэр оноо дундаж 
6 ХОБОМ хамрагдсан асуудал бүрийн тэмдэглэл 

хөтөлгөө хийсэн
7 ХОБОМ-той холбоотой шинээр үүссэн асуудал, онцлог 

зүйл
8 Мониторингийн цэг бүрт хийсэн фото баримтууд, 

дугаар, тайлбар
9 ХОБОМ багийн нэгдсэн дүгнэлт гаргах хурлын 

тэмдэглэл
10 Санал, байр суурь зөрөлдсөн асуудал гарсан эсэх: 

талууд тус бүрийн байр суурь:
11 ХОБОМ багийн санал нэгдсэн асуудлууд: 
12 Бусад 
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АЛХАМ 7. ХОБОМ-ИЙН ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЭХ  

ХОБОМ-ИЙН ДҮГНЭЛТ ЯМАР ХУГАЦААНД ГАРГАЖ БАЙХ ВЭ? 

• Тухайн нэг удаагийн ХОБОМ-ийн дүгнэлтийг тухай бүрт нь гаргана.

• Хагас жилийн ХОБОМ-ийн дүгнэлт буюу 2 удаагийн дүгнэлтийг нэгтгэж 
гаргана. Жилийн дөрвөн улиралтай бүсийн/үндэсний онцлогт нийцүүлэн 
цаашид 2-оос дээш жилийн дараа улирлын харьцуулсан дүгнэлт гаргах 
шаардлага гарна. 2020 оны намрын хэмжилтийг 2021 оны намрын, өвлийн, 
хаврын, зуны гээд улирлын харьцуулсан дүгнэлт гаргах. Зун бүр ижил байхгүй 
байж болдог, жил бүр гантай эсвэл зуншлага сайтай байдаггүй учир түүнийг 
харгалзан үзэх шаардлага амьдралд гарч болзошгүй байна. 

• Жилийн 12-р сарын буюу 3-4 удаагийн ХОБОМ-ийн нэгтгэл дүгнэлт гарна  

• 24 сар буюу 6-8 удаагийн  мониторингийн харьцуулсан дундаж үзүүлэлтээр 
ХОБОМ-ийн дүгнэлт гаргаж нөлөөллийн өөрчлөлтийг тогтоох боломж бүрдэж 
магадгүй юм.

ХОБОМ-ИЙН ДҮГНЭЛТИЙН МӨРӨӨР АРГА ХЭМЖЭЭ  
АВАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

• Хамгийн эхний элжинд ХОБОМ ийн баг дотроо Байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээний удирдлага (БОННҮ) бусад баримт бичигт заасан суурь 
мэдээлэлтэй харьцуулан дүн шинжилгээ хийж нэгдсэн дүгнэлтээ гаргана. 
Мэргэжлийн хүний үг, зөвлөгөөг анхаарах хэдий ч компаний болон төрийн 
байгууллагын төлөөллийн саналыг шууд хүлээж авч дагана гэсэн үг биш юм.

• Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчид, байгаль орчин хөдөөгийн бодлогын хороо, 
ЗДТГ-ын холбогдох ажил хариуцсан хүмүүсийн оролцоотой өргөтгөсөн 
хуралд танилцуулж бусад талуудыг мэдээллээр хангаж оролцоог хангана. 
КОВИД-19 зэрэг хүндэтгэх шалтгаантай үед ЗДТГ, ХОБОМ дотоод сүлжээгээр 
хэлэлцүүлэг өрнүүлж болно.

• Жилийн болон урт хугацааны дүгнэлтийг төсөл хэрэгжүүлэгчийг байлцуулан 
ИТХ-ын хуралдаанаар ЗДТГ өргөтгөсөн хурлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийнэ. 

С. ХОБОМ-ИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХ, 
МЭДЭЭЛЭХ ҮЕ ШАТ 
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• Багуудын нэгдсэн өдөрлөг, Багийн ИНХ-ын хуралдаанаар, нийгмийн 
бүлгүүдийн төрөлжсөн уулзалт арга хэмжээний үеэр  мэдээлж санал хүсэлт 
авч болно г м аль болох өргөн хүрээнд мэдээлж танилцуулга хийхийг хичээх 
хэрэгтэй. 

• Харин олон нийтэд хүргэх мэдээллийн ХЭЛБЭР-т анхаарах ёстой. ХОБОМ-ийн 
дүгнэлтийг инфографик, зураглал, фото харьцуулалттай боловсруулсан байх 
хэрэгтэй.
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ХОБОМ-ИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖИЛ ХИЙЖ ӨӨРЧЛӨЛТ ГАРГАХ 

• Компаний байгаль орчны бодлогын баримт бичгүүд, БОМТ (Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө), жил бүрийн БОХТ (байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө), ОХШХ (Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр)-ийн арга 
хэмжээг илүү нарийвчлах, хэрэгжилтийг сайжруулах, гаргах зардлыг 
нэмэгдүүлэх, дотоод хяналтыг бодитой болгох байж болно

• Байгаль орчны аудитыг хугацаанаас өмнө хийлгэх 

• БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол үнэлгээг дахин хийлгэх

• Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг хийлгэх хүсэлтийг нутгийн захиргаа 
гаргах. /Учир нь тухайн газар нутагт 2-оос дээш 15 хүртэл төсөл зэрэгцэн 
ажиллах нь элбэг, ийм тохиолдолд яг аль төслөөс экологид учруулж буй 
нөлөөллийг тогтоож, эзэн холбогдогчийг тодорхойлоход амаргүй байдаг/ 

• Төрөөс тавих хяналт шалгалт хийлгэхээр Мэргэжлийн хяналтыг газар (МХГ), 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ( БОАЖЯ) зэрэг байгууллагад хандаж 
болно. 

• Бүр онцгой шаардлага гарвал шүүхийн замаар хариуцлага тооцох шийдвэр 
гаргаж ч болно. 

• Олон нийтэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх контентуудыг боловсруулж хүргэнэ. 
ХОБОМ орон нутгийн сошиал сувгаар дамжуулан мэдээлэл өгч бусад иргэд, 
байгууллага ХОБОМ багт орж ажиллах сонирхлыг төрүүлэх, бусад салбарт энэ 
аргачлалыг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг урам өгч болно. 

• ИТХ-ын төлөөлөгчдийг бодитой мэдээлэлтэйгээр нутгийн тогтвортой 
хөгжлийн асуудлаар ярилцах хэлэлцэх улмаар судалгаанд суурилсан  үр 
ашигтай шийдвэр гаргахад нөлөөлөх зэрэг байгальд суурилсан шийдэл, 
өөрчлөлтүүдийг гаргаж болохоор байна. 



ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ I ГАРЫН АВЛАГА

31



ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ I ГАРЫН АВЛАГА

32

Гурав. ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МОНИТОРИНГИЙН ЗАСАГЛАЛ

3.1.  ХОБОМ-ИЙН БАГИЙН УДИРДЛАГА

ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГИЙН  
БАГИЙН УДИРДЛАГА

ХОБОМ-ийн багийн ахлагчаар ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлийн дарга болох Засаг 
даргын орлогч байгаад нарийн бичгийн даргатай буюу албан хэрэг хөтлөх, 
баримтжуулах хүнтэй байна. Тухайн ХОБОМ-ийн ач холбогдлыг ойлгож хүлээж 
авч байгаа байдал, багийн хүмүүсийн чадавхаас шалтгаалан тодорхой албан 
тушаалтан байх шаардлагатай гэж хатуу тогтоох боломжгүй юм. Тухайлбал, 
Баянжаргалан сумын ХОБОМ-ийн багийн нарийн бичгийн дарга сумын ИТХ-
ын нарийн бичгийн дарга бол Айраг сумын ХОБОМ-ийн багийн нарийн бичгийг 
Эх орон хамтын хүч ТББ-ын тэргүүн, харин Даланжаргалан сумын ХОБОМ-ийн 
нарийн бичгийн дарга Байгаль хамгаалах малчдын бүлгийн бичиг хэргийн 
ажилтан байх жишээтэй уян хатан зохицуулж байна. Хамгийн гол шалтгаан нь 
ХОБОМ-ийн баримт бичгийн найдвартай, хараат бус хадгалалт гол хүчин зүйл 
болж байна.

ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГИЙН                    
БАГИЙН ДҮРЭМ

ХОБОМ хийхэд бизнесийн эрх ашиг, нөгөө талд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 
жам ёсны эрх ашиг гэсэн хоёр том сонирхол хөндөгддөг. Анхан шатны төрийн 
байгууллагын хувьд нэг талаас иргэдийнхээ эрх ашиг, газар нутгийнхаа аюулгүй 
байдлыг хамгаалах нөгөө талаас төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж бизнесийн 
байгууллагад хууль ёсны төрийн үйлчилгээг үзүүлэх хоёр сонирхлыг тэнцвэртэй 
хангаж зохицуулахад мэдлэг, ур чадвар,туршлага зайлшгүй шаарддаг. 

Ийм нөхцөлд талууд ХОБОМ хийхэд маш тодорхой дүрэм журам хэрэгтэй. 
Дүрмийг ХОБОМ-ийн багт орсон хүмүүсээр хязгаарлахгүй бусад талуудаас ч 
санал авч өргөнөөр хэлэлцүүлж эцэслэх хэрэгтэй. Учир нь төсөл бүрт хийх 
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ХОБОМ-ийн багийн гишүүд өөрчлөгдөх тул дүрэм тэр бүрт ялгаатай байх нь 
зохисгүй тул тухайн орон нутгийн иргэдээс санал авч боловсруулсан загвар 
дүрэм гаргаж тэр нь цаашид бий болох ХОБОМ баг ашиглах жишиг дүрэм байх 
шаардлагатай.   

3.2. ХОБОМ-ИЙН БАГИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

• ХОБОМ хийх жилийн, 3 хүртэл жилийн урт хугацааны төлөвлөгөөтэй байх 
хэрэгтэй. Бие даасан төлөвлөгөө гэхээс илүүтэй ОҮИТБС-ын дэд зөвлөлийн 
ажлын төлөвлөгөөтэй нэгтгэх боломжтой. 

• АМТХ-ын 42-р зүйлийн дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг 
хамгаалах, дэд бүтэц байгуулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн 
захиргааны байгууллагатай байгуулдаг Хамтын ажиллагааны гэрээний 
“байгаль орчны хамгаалах”  бүлгийн заалт болгож тусгах боломжтой байна. 

• ХОБОМ төлөвлөгөө нь олон ажил төлөвлөхдөө чухал биш үндсэн 
мониторингоо тогтсон аргачлалаар, тогтоосон цэгүүдэд, тогтмол хийж 
мэдээллийн сан үүсгэж тухай бүр дүн шинжилгээ харьцуулалт хийх, 
мониторингийн цэгийн хаяг пайзыг тогтмол арчилж, багаараа тогтмол 
сургалтад хамрагдаж байх, байгаль орчны бодлого хяналтыг сайжруулах 
нөлөөллийн асуудлыг багтаасан байна. 

• ХОБОМ хийх төлөвлөгөө олон нийтэд нээлттэй, бусад ААН-д ч нээлттэй 
байлгана.

3.3. ХОБОМ-ИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ  
 БОЛОМЖУУД

Хамгийн сайн хувилбараас эрэмбэлж үзэхэд

I. Төсөл хэрэгжүүлэгч АМТХ-иар Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээг 
заавал байгуулах үүрэгтэй. Хамтын ажиллагааны гэрээг а/. байгаль 
орчныг хамгаалах; б/. ажлын байр нэмэгдүүлэх; в/. төсөл хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой дэд бүтэц хөгжүүлэх үндсэн гурван асуудлын хүрээнд гэрээ 
байгуулдаг. Мэдээж байгаль орчныг хамгаалах гэдэгт тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн хуулиар хүлээсэн үүргийг гэрээнд дахин заах шаардлага 
байхгүй учир ХОБОМ- хийх ажлыг хэрэгжүүлэх заалт тодорхой арга 
хэмжээ тусгах, зарцуулах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр гэрээнд тусгаж 
болохоор байна.

II. ААН байгууллага нь жил бүрийн БОМТ-ийн хэрэгжилтийг тухайн орон 
нутгийн иргэдэд танилцуулах үүрэгтэй. Энэ нь нутгийн иргэдийн оролцоо, 
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хяналтыг бий болгох зорилготой тул компаниас тодорхой төсөв гаргасан 
байхыг шаарддаг, компани ч төлөвлөдөг. Иймд жил бүрийн БОМТ 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгадаг байх боломж 
байна. 

III. ОҮИТБС-ын дэд зөвлөл аймаг, сумдад байгуулан ажиллаж байна. Энэ 
харилцааг ЗГ-ын 2012 оны 222-р тогтоолд үндэслэн байгуулж ажилладаг. 
Тус дэд зөвлөл нь уул уурхайн үйл ажиллагааг ил тод нээлтэй болгох, 
хариуцлагатай ажиллуулах, олон нийтэд үнэн зөв бодитой мэдээлэл 
хүргэх, компани, захиргаа, иргэдийг тэгш эрхтэйгээр түншлэн ажиллахыг 
шаарддаг. Иймд тус дэд зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөний нэг 
хэсэг болгож төлөвлөөд санхүүгийн зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгчдээс 
гаргуулах замаар нээлттэй тайлагналтайгаар хэрэгжүүлэх боломж байна.

IV. Нутгийн захиргааны зүгээс байгаль орчны хяналтын чиг үүргээ  ХОБОМ 
багт шилжүүлэх замаар санхүүгийн асуудлыг нөөц /Засаг даргын нөөц 
сан, ОНХС, Байгаль хамгаалах сан, Хандив дэмжлэгийн 5 хүртэл хувь 
гэх мэт ИТХ-аараа батлаад/ боломжоосоо шийдвэрлэж тогтвортой 
ажиллуулах боломж байж болохоор байна. 

V. Бусад боломжууд, төсөл хөтөлбөр гэх мэт. 
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Дөрөв. ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МОНИТОРИНГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТУРШЛАГА

3 сумын ХОБОМ-ийн багийн бүрэлдэхүүн:

СУМ НИЙТ 
ТОО

ҮҮНЭЭС 
ЭМЭГТЭЙ

БҮРЭЛДЭХҮҮН

ААНБ ЗАХИРГАА ИРГЭД, 
ТББ

ТӨ: БАЯНЖАРГАЛАН 15 9 2 7 6
ДГ: АЙРАГ 15 8 1 5 9
ДГ: ДАЛАНЖАРГАЛАН 20 10 2 5 13
ДҮН 50 26 5 17 28

4.1.  ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН ТУРШЛАГА 

Тус сум нь МУ-ын төв хэсэгт, говь хээрийн бүсэд оршдог. Тус суманд нүүрсний 
хэд хэдэн ордтой. Тэдгээрээс 2 ХХК-ны нүүрс олборлолтын үйл ажиллагаа зөрчил 
маргаантай байгааг олж тогтоосон. Эдгээрээс А ХХК 2020 онд үйл ажиллагаагаа 
явуулаагүй. Харин D ХХК-ны олборлолтоос  2017 оны намраас шүүрлийн ус 
төлөвлөж байснаас их хэмжээгээр гарсан. Усны далан байгуулах, шүүрлийн усыг 
дахин ашиглах, аж ахуйн зориулалтаар ашиглах талаар төлөвлөх шаардлага 
гарсан ч энэ төлөвлөлт бие даасан төсөл болох учир БОННҮ хийлгэх ажил удаан 
байсан байна. 
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ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН ХОБОМ БАЙРШИЛ

D ХХК :



ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ I ГАРЫН АВЛАГА

37

Шүүрлийн ус ил задгай асгарч байгаагаас 25 км урт, 2 км өргөн талбайг хамарсан 
өргөн хүрээтэй шавар шалбааг бий болгосон. Энэ талаар талуудын байр суурь:

Байгаль орчинд: Нийгэмд: Эдийн засагт:
Иргэд олон 

нийтийн  
байр суурь

Гүний ус их 
хэмжээгээр шүүрч 
байгаа нь хээрийн 
бүсэд байгаа бусад 
худгийн усны түвшин 
багасах эрсдэлтэй. 

Их хэмжээний 
бэлчээрийн талбай 
хамарсан шавар 
шалбааг хавар 
намартаа бэлчээрийг 
хомсдуулж байгаа.

Малчдын мал 
шаварт унах, шигдэх 
тохиолдол гардаг, 
шавартай талбайг 
тойрч сум орох болдог 
нь малчдад илүү 
цаг зарцуулах, илүү 
шатахуун зарцуулах 
болдог. 

Малчин өрхийн мал 
шаварт үхэх, шавраас 
холуур бэлчээрлүүлэхэд 
их хүн цаг зарцуулах, 
аймаг сум орж төрийн 
үйлчилгээ авахад тойруу 
замаар илүү шатахуун 
зарцуулж  байгаа 
асуудлаар удаа дараа 
сумын ЗДТГ, ИТХ-д 
хандсан ч арга хэмжээ 
авч чадаагүй байна. 

Компаний 
байр суурь

Буруутай гэдгээ 
хүлээн зөвшөөрнө. 
Гэхдээ бэлчээрийн 
талбайд чийг өгч 
байгаа. Их талбайг 
хамарсан нь үнэн 
гэхдээ хур тунадас 
багатай нутагт хөрс, 
ургамлын эвдрэлд 
нөлөөлөл үзүүлээгүй, 
харин ч чийг өгч 
тэжээж байгаа.

Ил задгай ус гарснаар 
хавар чийг дагаж эрт 
ногоо гардаг. Харин 
ч мал эрт ногоо илэх 
боломжийг олгож 
байгаа. 

Бид малчидтай 
зөвлөлдөж өвөл өвс 
өгсөн, хавар мал эрт 
ногоо идэж байна.

Компани далан 
байгуулах талаар төсөл, 
үнэлгээ боловсруулж 
зардал гаргаж байна. 

Харин ил гарч буй усаар 
Баян, Баянжаргалан 
сумд тэжээлийн 
ургамал тариалах, газар 
тариалан хөгжүүлэх 
зэрэг эдийн засгийн үр 
ашигтай болгох боломж 
бий. Гэтэл нутгийн 
захиргааны бодлого 
байр суурь тодорхойгүй, 
ойлголцох уулзалт 
хийгдээгүй байна.

Нутгийн 
захиргааны 
байр суурь 

Манай сум БО-ны 
улсын байцаагч 
байхгүй. Манай 
суманд олборлолт 
хийгддэггүй, харин 
шүүрлийн ус байдаг. 
Шүүрлийн усан дээр 
БОМТ өөр заагдсан 
үүрэг байхгүй гэж 
ойлгосон. Бидэнд 
мэргэжлийн хүн 
байхгүй учир аймгийн 
МХГ-т хандсан ч үр 
дүн гараагүй байна.

Манай малчдаас, 
иргэдээс удаа дараа 
гомдол, санал ирж 
байсан. 

Багийн ИНХ- дээр 
асуудал гардаг асуу-  
дал. Гэвч бид компани 
манай сумын нутагт  
лиценз нь байдаггүй 
тул нүүр тулсан уулзалт 
хийж байгаагүй. 
БО улсынбайцаагч 
газар дээр нь үзлэг 
хийх талаар санал 
боловсруулж байна.

Нутгийн малчдадаа 
хүрэхэд тойрч явахаас 
өөр арга байхгүй болсон 
нь илүү зардал гаргаж 
зарим айлдаа очиж 
чадахгүйд хүрч байсан. 
Хэрлэн голын сав хүртэл 
задгай ус урссан байсан. 
Энэ үнэн. Удаа дараа 
иргэдээс санал гомдол 
ирдэг нь төрийн ажил 
ачааллыг нэмэгдүүлдэг. 
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 Ийм учраас зөвлөлдөх уулзалтаар D ХХК-ны удирдлагатай уулзаж, байгаль орчны 
хэлтэс түүний төлөөлөл мэргэжилтэн, байгаль орчны аудитын төлөөлөл төслийн 
талаар мэдээлэл хийсэн.
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Зөвлөлдөх уулзалтаас олж тогтоосон асуудал: 

• Нүүрс олборлолтын явцад гүний ус төсөөлж байснаас хэт ихээр гарсан учир 
хоолойгоор татаж гадагш урсгахаас аргагүйд хүрсэн.

• Усны шүүрэл багасахгүй байгаа учраас усны далан байгуулах төсөл 
боловсруулж БОННҮ хийгдэж байгаа болно. 

• Гүний усны шүүрлийн улмаас хөрсний шимт байдал, бэлчээрийн ургамлын 
тоо, чанар, ахуйн хэрэглээний худгийн усны түвшинд үзүүлж байгаа 
нөлөөллийн эрчмийг ХОБОМ хийх 

• Нүүр тулсан уулзалт хийж талууд ойлголцож, ярилцаж хамтдаа шийдэл хайж 
байх нь чухал үйл явц гэдгийг талууд хүлээн зөвшөөрсөн.

• Шүүрлийн гүний усыг газар тариалан, тэжээлийн ургамал зэрэг эдийн 
засгийн үр ашигтай эргэлтэд оруулахад нутгийн захиргаа бодлого гаргах 
боломжийг судлах   

Компаний үйл ажиллагаатай холбоотой 

ХОБОМ ХИЙХ 
АСУУДЛУУД

ХОБОМ ЦЭГ БОЛОН 
ХЯНАЛТ ХИЙСЭН 

ТОО

ХОБОМ 
ХАРЬЦУУЛСАН 

ХЯНАЛТЫН 
ЦЭГИЙН ТОО

НИЙТ  
ХЯНАЛТЫН  

ЦЭГ

ХӨРС 4/1 НАМАР 2/1 НАМАР 6
УРГАМАЛ 3/1 НАМАР 1/1 НАМАР 4

ХУДГИЙН УС 4/1 НАМАР 2/1 НАМАР 6
ДҮН 16
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4.2. ДОРНОГОВЬ АЙРАГ, ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН  
 ТУРШЛАГА 

Энэ 2 сум нь МУ-ын босоо тэнхлэгийн ОУ-ын төмөр зам дагуу оршдог. Энэ нь уул 
уурхайн экспортын гол зангилаа байрладаг говийн бүсийн сумд. Хоорондын зай 
25 км. Даланжаргалан сум нь монгол улс дахь хамгийн олон тусгай зөвшөөрөл 
олгогдсон, баяжуулах үйлдвэр олонтой сум. Харин Айраг сум нь уул уурхайн 
үйл ажиллагаа социализмын үеэс төвлөрөн явагдаж байсан. Одоо баяжуулах, 
боловсруулах үйлдвэр хэт олноор төвлөрсөн, үйлдвэрийн химийн аюултай 
хог хаягдал, химийн бодисын хяналт сул байдаг нь иргэдийн сэтгэл санааг 
түгшээгээд удаж байгаа сумд.

Иймд энэ 2 суманд яг ижилхэн БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай, жонш, нүүрс 
баяжуулах үйлдвэрийн химийн бодисын хэрэглээний мэдээллийн хаалттай 
байдал, аюултай хог хаягдлын хяналтгүйгээр сумын төвд хэд хэдэн газар болон 
малчдын бэлчээрийн талбайд ил задгай хаяж байгаа, хог хаягдлын далан үе үе 
сэтэрч урсдаг асуудалд ХОБОМ хийх шийдвэр гаргасан. Айраг суманд- жонш 
хөөсрүүлэн баяжуулах B ХХК. Харин Даланжаргалан суманд- нүүрс угаах F ХХК. 

Энэ талаар талуудын байр суурийн ялгаатай байдал, талуудын хооронд үүсч буй 
гол үл ойлголцол: 

Байгаль орчинд: Нийгэмд: Эдийн засагт:
Иргэд олон 

нийтийн  
байр суурь

Айраг: сумын төвд 
ялангуяа хүүхдийн 
цэцэрлэг, сургууль, 
сүмийн байрны гадаа 
химийн аюултай 
хог хаягдлаа хаясан 
нь хөрс, агаарыг 
бохирдуулж байна, 
Түүнийг сааруулах 
арилгах арга хэмжээ 
аваагүй байгаа. 
Даланжаргалан: 
Хог хаягдлын далан 
сэтэрч бэлчээрийн 
талбай, айлын 
өвөлжөөний 
хажуугаар урсаж 
байгаа нь экологид 
арилшгүй аюултай 
байдал үүсгэж 
байна. Хэр хор 
хөнөөлтэй байгаа 
хэр үргэлжлэхийг 
мэдэхгүй байна. 

Айраг, Даланжаргалан: 
Иргэдэд үнэн 
зөв мэдээлэл 
байхгүй, компани 
мэдээлэл өгдөггүй. 
Үйлдвэрлэлийн 
технологи хэрхэн 
явагддаг талаар, 
ямар химийн бодис 
ашиглаж байгаа 
талаар мэдээлэл, 
мэдлэг байхгүй 
учраас хяналт тавьж 
чадахгүй сэтгэл санаа 
түгшүүртэй байна. 
Хардлага их сэтгэл 
санаа дарамттай 
байна.
Нийгэм хүмүүс янз 
бүрийн байр суурьтай 
талцах хуваагдах 
байдал ажиглагддаг.  

Айраг, Даланжаргалан: 
Тоосжилт, химийн 
бодисын муухай 
үнэр толгой өвтгөдөг 
хүн  болон малд эм, 
эмчилгээний зардал 
өндөр гардаг. 
тоосжилт их гардгаас 
малын ноолуур 
зах зээлийн үнээс 
20,0 төгрөгөөр бага 
борлогддог. Захиргаанд 
хэлээд ямар ч арга 
хэмжээ авдаггүй. 
Эрүүл аюулгүй, 
баталгаатай хүнс 
хэрэглэж байгаа эсэх 
эргэлзээтэй, зах зээлд 
борлуулж чадахаа 
байсан. 
Мал нүхэнд унаж үхэх 
өвдөж үхэх асуудал их 
гардаг.



ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ I ГАРЫН АВЛАГА

41

Компаний 
байр суурь

БОННҮ хийлгэсэн. 
БОМТ хэрэгжүүлж 
аймгийн БОАЖГ-аар 
дүгнүүлж 90 оноо 
авсан тул  хариуцлага 
хүлээхгүй. Мөн 
хөрс, ус, агаарын 
үзүүлэлтүүдэд 
тогтмол 
лабораторийн 
шинжилгээ хийлгэж 
хянаж байгаа.

Олон зэрэгцээ 
уурхай, үйлдвэрүүд 
байгаа тул зөвхөн 
манай ХХК-ий 
нөлөөлөл гэдгийг 
яаж тогтоож байна 
үндэслэл шаардсан.  

Нийгмийн 
хариуцлагын гэрээг 
аймаг, сумын ЗД тай 
байгуулсан. гэрээний 
дагуу хандив дэмжлэг 
үзүүлсэн, төрийн 
байгууллагатай 
ялангуяа аймгийн 
болон АМГТГ-тай 
ойлголцдог. Иргэдийн 
гомдол манайд ирж 
байгаагүй.

Компаний зүгээс 
тогтмол хяналт 
шинжилгээ хийж, БОМТ 
хэрэгжүүлэхэд зардал 
гаргаж ажиллаж байна. 
Орон нутгаас иргэдийг 
ажлын байранд авч, 
худалдан авалт хийдэг.

Яг манай ХХК-ны үйл 
ажиллагаанаас болж 
тоосжилт, агаарын, 
хөрс, усны бохирдол 
үүссэн гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй.  

Нутгийн 
захиргааны 
байр суурь 

Байгаль орчны 
улсын байцаагч 
тогтмол хяналт 
тавьж ажилладаг 
хэдий ч багаж, 
төсөв байхгүй учир 
нотолж чадахгүй, 
ажиглалт хийдэг. 
Хатуу хучилттай зам 
тавиагүй байгаа. 
хөрс, ургамал, усны 
бохирдол үүсгэж 
байгааг бол хүлээн 
зөвшөөрнө. Малчид 
удаа дараа гомдол 
санал ирүүлж байсан. 
Жагсаалт тэмцэл 
ч болж байсан. 
Зөрчлийн тухай 
хуулиар торгож 
хүртэл байсан байна.

Хамтын ажиллагааны 
гэрээнд энэ асуудлаар 
заалт бага тусгагдсан. 
Малчид байнга гомдол 
гаргадаг ч баримт 
нотолгоо байхгүй 
байна. Тоосжилт 
байгааг бид мэддэг, 
компаниудыг шахдаг, 
албан тоот хүргүүлж 
байсан. 

Химийн хог хаягдлын 
далан байгуулсан 
үйлдвэр бараг 
байхгүй байгаа. хэн нь 
ямар химийн бодис 
ашигладаг талаар 
нарийн мэдээлэлгүй 
байна. Сумын ЗДТГ-д 
мэдээлэх бид хянах 
боломж маш хомс 
байдаг.

Аймгийн хөгжил санд 
санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлсэн гэдэг. 

Уул уурхай тойрсон хэл 
ам үргэлж гарч байдаг. 
Ухсан нүхэнд нь мал 
унаж үхдэг, баяжуулах 
үйлдвэрүүдэд нөхөн 
сэргээлт хийх асуудал 
байдаггүй, хог хаягдлын 
далангийн газар аваагүй 
байдаг. 

Төрийн албан хаагчдад, 
удирдлагад маш 
их гомдол ирдэг 
ажлын ачаалал их, 
дарамт ихтэй. Сумын 
захиргааны эрх мэдлээс 
давсан асуудал байдаг. 
Компаниудын БО үүрэгт 
аймгийн ЗДТГ жилд 
хяналт тавьж БОМТ-
ний үүргийг дүгнэдэг 
хангалттай үнэлгээ 
өгөгддөг.
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Зөвлөлдөх уулзалтад компаний төлөөлөл ирнэ гэсэн ч ирж оролцоогүй. Харин 
захиргаа, иргэдийн төлөөлөл зөвлөлдөх уулзалтаар олж тогтоосон асуудал: 

• Нүүрс угаах, жонш баяжуулах үйлдвэрт баяжмалыг 25-30 км шороон замаар 
тээвэрлэлт хийж байгаагаас тоосжилт их үүсч хөрсний бохирдол, бэлчээрийн 
доройтол үүсгэж байгаа иргэдийн байр суурь зөв бодитой байна

• Жонш хөөсрүүлэн баяжуулах үйлдвэрүүд 10 орчим химийн бодис, урвалж 
ашигладаг. Эдгээр нь тусгай стандарт шаардлага хангасан хадгалалт, 
ашиглалт, устгал хийгдэж байх ёстой ч энэ цикл хангалтгүй, хаягдлын далан 
байгуулаагүй байгаагаас хөрсний дээж авч шинжлэх нь зүйтэй 

• Нүүрс угаах үйлдвэрийн хувьд химийн бодис бага ашиглагддаг харин гүний 
ус ихээр ашиглаж байгаагаас малчдын ахуйн хэрэглээний худгийн усны 
түвшинд нөлөөлж байгаа гэх иргэд, захиргааны байр суурь бодитой байна 

• Угаагдсан нүүрс өөрөө ил байхдаа шатдаг, үнэр гаргадаг нь хүн, малын эрүүл 
мэндэд нөлөөлж байна

• Химийн аюултай хог хаягдлын хууль тогтоомж зөрчигдсөнөөс эхний жилд 
хөрс, усны дээжийн цэгүүд тогтоож лабораторийн шинжилгээ хийлгэхээр  
ХОБОМ хийх 
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B ХХК-НИЙ БИЗНЕСИЙН ТҮҮХ, ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

Айраг суман дахь Баяжуулах үйлдвэрийн онц цагийн түүх
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ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ХОБОМ-ЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮД

№ ДЭЭЖИЙН НЭР БАЙРШИЛ
ЛАБОРАТОРИД 

ӨГӨХӨД 
АНХААРАХ ЗҮЙЛС

ХОБОМ-ИЙН УСНЫ ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮД

1

“F” ХХК, Далан задрахад 
хөрсөнд хаягдсан усны урсац

N:45055I37II  
E: 10905I52II

 - хүнд металл
 - фтор
 - цахилгаан 

дамжуулах чанар
 - PH үзүүлэх

2

Амуу нуур N: 45055I4II
E: 109037I30II

 - хүнд металл
 - фтор
 - цахилгаан 

дамжуулах чанар
 - PH үзүүлэх

3
Моngolian fluor spar LLC, Жонш 
баяжуулах үйлдвэр, Хаягдлын 
сангийн эргэлтийн ус

 - хүнд металл

4 Моngolian fluor spar LLC, 
Хаягдлын сангийн ус

 - хүнд металл

5

“F” ХХК, далангаас шүүрсэн 
усны эх

 - хүнд металл
 - фтор
 - цахилгаан 

дамжуулах чанар
 - PH үзүүлэх

6

Малчдын ууж буй 3 худаг Элдэв багийн 
Баярсайхан
Долгормаа
Пагва нарын худаг

Усны түвшин 
хэмжих

ХОБОМ-ЫН ХӨРСНИЙ ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮД

1 “F” ХХК, далангийн шүүрлийн 
усны дагуух хөрс

салхин доод талд 
100 м орчим

Хортой хүнд металл

2 “F” ХХК, хаягдал лаг Хортой хүнд металл
3 “F” ХХК,  Шүүрлийн усны хөрс зүүн урд зүгт 50 м Хортой хүнд металл

4
Элдэв ХХК, замын хажуугийн 
хөрс

замын хажуу 
салхин доод тал 
30 м орчим

Хортой хүнд металл

5
Хяналтын 2 цэг уурхайнуудын 

салхин дээд талд 
200 м 

Ижил шинжилгээ 
өгөх
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 ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН  
ХОБОМ БАЙРШИЛ
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ХАВСРАЛТ



ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ I ГАРЫН АВЛАГА

47

ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫН ЗАГВАР ХӨТӨЛБӨР

ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ ҮНЭЛГЭЭ 
/ХОБОМҮ/-НИЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ЗОРИЛГО:   Олборлолтын улмаас талуудын хооронд зөрчил, үйл ойлголцол 
 үүсгэж байгаа байгаль орчны асуудлуудыг тодорхойлох, монито-  
 рингийн цэг сонгох, зураглал гаргах, талууд ойлголт хүлээлтээ  
 ойртуулах, шийдэлд байр суурь нэгтгэх зөвлөлдөх уулзалт  

ХӨТӨЛБӨР

ЦАГ СЭДЭВ
10 мин Бүртгэл 
15 мин Нээлт. Зөвлөлдөх уулзалтын зорилго, хөтөлбөрийн танилцуулга

30 мин Талуудын танилцуулга: хүн бүр өөрийгөө танилцуулна. Ингэхдээ яагаад 
оролцож буй зорилго, хүсэж буй хүлээлтээ илэрхийлнэ.

ГОЛ ЗАРЧИМ: ХҮНИЙ НЭР, АЛБАН ТУШААЛААР ДУУДАЖ ЯРИХГҮЙ, 
БУРУУТАН ХАЙХГҮЙ. ЗӨВХӨН “АСУУДАЛ-ШИЙДЭЛ”-Д ТӨВЛӨРНӨ

30 мин 

Талуудын мэдлэг, ойлголтыг ойртуулах танилцуулга:
• Олборлох салбарын төсөл түүний мөчлөг, байгаль орчны талаар 

үүрэг хүлээлгэсэн хууль тогтоомжуудыг танилцуулна.
• Эрх олгох, хяналтын чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудыг 

танилцуулна 
• БОННҮ, БОМТ түүнийг батлах, хэрэгжүүлэхэд нутгийн захиргааны 

оролцоо чиг үүрэг  
15 мин Асуулт хариулт

20 мин
Урьдчилсан тандан судалгааг танилцуулах:
• Тус орон нутаг дахь уул уурхайн төслүүд, тэдгээрийн байгаль орчны 

тулгамдсан асуудал тодруулсан тандан судалгааны тоймыг танилцуулна.
15 мин Асуулт хариулт

40 мин 

3 багаар ажиллаж Зөрчлийн мод зураглалыг удирдамжийн дагуу гаргах 

• Иргэд, олон нийтийн баг 
• нутгийн захиргааны баг 
• төсөл хэрэгжүүлэгч, тэдний туслан гүйцэтгэгчдийн баг 

20+20+20 
мин

Багийн ажил: 

• Талууд тус бүрийн Зөрчлийн модны танилцуулга, 
• асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг  

АЛХАМ 1.
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ЗӨРЧЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВШИЛЦӨЛ РҮҮ

45 мин 

Зөвлөлдөх үйл явц: 

• Талууд нөгөө талуудынхаа Зөрчлийн модны зураглалд дүн 
шинжилгээ хийж үндэслэлтэйгээр нэмэлт хасалт хийнэ. Үндсэн баг 
няцаалт хийж тайлбарлана. 

• Талууд зөвшилцөж ХОБОМ ийн хүрээнд анхаарч үзэх БО-ны зөрчил 
гэж үзсэн асуудлуудыг жагсаана. 

60 мин

Газрын зураг дээр ажиллах:

• Талууд хамтдаа Олборлох салбарын төслийн план гар зургийг 
удирдамжийн дагуу гаргах 

• ХОБОМ ийн хүрээнд анхаарч үзэх БО-ны зөрчил гэж үзсэн 
асуудлуудыг газрын зурагт тэмдэглэнэ.

• План зурагт Экологийн зөрчил үүссэн гол газруудад тэмдэглэгээ 
хийнэ. Энэ нь одоогоор зөрчилтэй байгаа болон цаашид зөрчил үүсч 
болзошгүй газруудад ялгаатай  тэмдэглэгээ хийнэ.

20 мин
Хэлэлцүүлэг

• Одоо зөрчил үүссэн газруудыг зөв тогтоож чадсан уу 
• Цаашид анхаарах зөрчилтэй газрууд хаана байж болох вэ?

60 мин 

ХОБОМ-ийн хяналтын цэгүүдийг тодорхойлох

• Одоо зөрчил үүссэн газруудыг зөв тогтоож чадсан бол баримтыг 
хамтдаа олж тогтоох талбайнууд хаана хаана байж болох вэ? 
Хамгийн бодит мэдээлэл өгөх 3 хүртэл цэгийг сонгож тэмдэглэнэ.

• Асуудал/зөрчлийг баримтжуулахад ижил төстэй нөлөөллийн гадна 
байгаа “харьцуулан хянах хяналт”-ын 2 хүртэл цэгийг хаана сонгох 
нь хамгийн бодитой байж чадах вэ? газрын зурагт тэмдэглэнэ.

• Цаашид зөрчил үүсч болзошгүй 2 хүртэл газруудыг мөн ХОБОМ-ийн 
цэгээр тогтоож суурь мэдээллийн дата үүсгэнэ. Цэг зөв үү?

45 мин 

Дүгнэлт хэлэлцүүлэг: Оролцогч хувь хүн бүр саналаа хэлж дүгнэнэ. 

• Талуудын хооронд үл ойлголцол, зөрчил үүсгэж байгаа гол асуудлаа 
бүрэн олж тогтоосон уу? Дутуу орхисон, буруу тодорхойлсон зөрчил/
асуудал байна уу?

• Ямар зөрчлийг олонхын саналаар орхисон бэ? Энэ зөв байсан уу
• ХОБОМ-ийн хяналтын цэгүүдийг зөв тогтоож чадсан уу, өөр санал, 

эргэлзэж байгаа цэг байна уу 
• ХОБОМ-ийн “харьцуулан хянах хяналт”-ын цэгүүдийг зөв тогтоож 

чадсан уу? эргэлзэж байгаа санал байна уу ?
Хагас өдөр ХХК кемп дээр очиж үйл ажиллагаатай танилцах
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ЗӨРЧЛИЙН МОД ЗАГВАРААР ХОБОМ ХИЙХ АСУУДЛАА   
ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ

НАВЧНУУД: 

Үр дагаврын 
задаргаа. Хүмүүс, 
нийгэмд үзүүлэх 
нөлөөллөөр харна. 
Гүний ус: худгийн 
усны түвшин, далан 
байгуулах газар 
бэлчээрийн газраас 
авах нь хомсдол, 

Ургамал: 
бэлчээрийн 
хомсдол, малын 
тарга, өрхийн эдийн 
засаг, хүн малын ЭМ 

ҮНДЭС: Асуудал үүсгэсэн суурь шалтгаан.
Шүүрлийн ус гарч байгаа суурь  шалтгаан 
нь Усны сав газрын дүгнэлтэд суурилаагүй, 
БОННҮ  боловсруулсан баталсан үйл явц 
мэргэжлийн бус  

МӨЧИР: 

Асуудлаас үүссэн 
БО
Үр дагавар - Гүний 
ус, ургамал,  хөрс, 
амьтан, агаар, хог 
хаягдал 

ГОЛ ИШ: 

Асуудал 
Шүүрлийн ус 
бэлчээрийн талбайд 
асгарч байгаа

Зөрчлийг батлах бусад эх сурвалжуудыг жагсаана. 

• Захиргааны байгууллагаас гаргасан тушаал шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, 
• Иргэдийн өргөдөл гомдол, 
• Төрийн хяналт шалгалтын дүн, 
• Хэвлэлийн мэдээ, сошиал мэдээлэл, 
• МХГ, БОГ, Усны зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлт, 
• Хараат бус хөндлөнгийн судалгааны тайлан гэх мэт жагсаах  

АЛХАМ 1.
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ХОБОМ ХИЙХ ЦЭГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ 

• Олборлох салбарын төслийн план гар зураг гаргана. бүх объектуудыг 
тэмдэглэнэ. уурхайн ам, хаягдлын далан, тээвэр,агуулах, хашлага загон, 
агуулах, үйлдвэр гм; өрх хүн амын тоо, малын тоо төрлөөр, өвөлжөө 
хаваржаа, худаг ус, тахилга хайрхан, экологийн үнэ цэнэтэй, үр жил шимтэй 
бэлчээр газар нутаг, ТХГ нутаг, ан амьтан тэдгээрийн бэлчээрийн коридор 
зам, ихэс дээдсийн газар, суурин багийн төв, орон нутгийн зам гм; эдгээрийн 
хоорондох зай  

• Зөрчлийн мод зураглалд тулгуурлан БО-ны зөрчил гэж үзсэн асуудлуудыг 
газрын зурагт тэмдэглэнэ.

• БО-ны зөрчил одоогоор үүссэн газрууд, цаашид үүсч болзошгүй газруудын 
10 км хүртэл радиус/ зай дотор ХОБОМ-ийн хяналтын цэгүүдийг тодорхойлж 
тэмдэглэнэ. 

АЛХАМ 2.
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БО-НЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ ОЛЖ АВАХ  
ЗАМЫН ЗУРАГ

Тухайн олборлох төсөлтэй холбоотой БО-ны бодлогын баримт бичгүүд, эх үүсвэр
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БОНБ-ЫН ЕРӨНХИЙ 
ҮНЭЛГЭЭ

БО-НЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН 
ҮНЭЛГЭЭ

БОННҮ

БОМТ

ОХШХ

ГАЗРЫН ГЭРЭЭ 

УСНЫ ГЭРЭЭ 

ХА-НЫ ГЭРЭЭ 

СУМЫН ГАЗАР НУТГИЙН 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

ГАЗАР ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТЫН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 
ДҮН

ЛАБОРАТОРИЙН 
ШИНЖИЛГЭЭ

БО АУДИТЫН ТАЙЛАН

АЛХАМ 2.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН  
МОНИТОРИНГ ХИЙХ ЧЕКЛИСТ 

АМ-ын ордыг ашиглах лиценз эзэмшигч ААН-үүдийн уурхайн объект дээр байлгах 
ёстой бичиг баримтын жагсаалт, тэдгээрээс авч болох мэдээлэл

БАРИМТ БИЧИГ МОНИТОРИНГИЙН БАГ ЮУГ, ХЭРХЭН ХАРАХ ВЭ?

1

ААН-ийн 
гэрчилгээний 
хуулбар УБЕГ-ын 
хуулийн этгээдийн 
бүртгэлийн газраас 
олгосон гэрчилгээ.

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэлийг 
оноор харах , Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан 
огноотой тулгаж харах 

ААН-ийн эцсийн ашиг хүртэгч хувь иргэн түүний 
холбогдох мэдээллийг харах 

2 Тусгай зөвшөөрлийн 
хуулбар

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон огноо, 
сунгасан огноо, талбайн солбицол 

3 Лицензийн төлбөр 
төлсөн баримт Анхан шатны баримтаас тухайн жилийнх байгаа эсэх 

4 Орд ашиглах ТЭЗҮ ТЭЗҮ огноо, түүнээс зам дэд бүтцийн  гм олон 
мэдээлэл харж болно 

5
Нөөцийг бүртгэлд 
авсан ЭБЗ-ийн 
хурлын протокол

Эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрийн огноо, нөөцийн 
хэмжээ, борлуулах зах зээл, түүнд хүргэх авто 
тээврийн замыг хэрхэн шийдэхээр тусгасан байна.

6
Нөөц бодсон 
геологийн дэвсгэр 
зураг

Лицензтэй талбайдаа байгаа эсэх нөөцийн хэмжээ 

7
Үнэт металл 
олборлолтын 
журнал

тогтмол хөтөлгөө баталгаажуулалт 

8

Ашиглалтын 
үеийн геологи 
маркшейдэрийн 
бичиг баримт

Соёлын өв бодон палеонтологийн судалгааны 
дүгнэлт тайлан,  хөтөлгөө 

9
Сар улирлын 
гүйцэтгэлийн 
мэдээлэл

Үйл ажиллагааны тэмдэглэл, баталгаажуулалт 

10 АМНАТ төлсөн бичиг төлсөн огноо тухайн жилийнх эсэх 

АЛХАМ 2.
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11

Төсвийн хөрөнгөөр 
нөөц тогтоосон 
орд бол хайгуулын 
зардлыг улсын 
төсөвт төлсөн гэрээ

Гэрээний огноо, нээлттэй байршууулсан бол линкийг 
үзэх 

12 Ажлын нарядын 
дэвтэр Ажиллах хүчний мэдээлэл, 

13 Аваар устгах 
төлөвлөгөө Хэрэгжилт, тайлан,  баталгаажуулалт 

14 Тэсэлгээ явуулах 
зөвшөөрөл 

Ямар хугацаанд, мэргэжлийн ямар байгууллагаар 
хийлгэх, орчны бүс дэр иргэд, малчдад хэрхэн 
мэдээлдэг талаарх мэдээлэл 

15
Өрөмдлөг 
тэсэлгээний ажлын 
паспорт 

Тэсэлгээний хадгалалт, хамгаалалт, хөтөлгөө, 
тэсэлгээний бодисын зөвшөөрөл гэх мэт.

16

ХХАА-ны 
зааварчилгаа 
сурталчилгааны 
төлөвлөгөө

Жил бүрийн төлөвлөгөө, тайлан, баталгаажуулалт 

17
Өнгөрсөн жилийн 
уулын ажлын 
гүйцэтгэл тайлан

Жил бүрийн төлөвлөгөө, тайлан, баталгаажуулалт

18
Ашиглаж дууссан 
блок хаасан тухай 
баримт

Комиссын дүгнэлт, тайлан, баталгаажуулалт

19
Байгаль орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөө 

БОАЖЯ-аас жил бүрийн байгаль орчны үүрэг, 
нөхөн сэргээлт хийх ажлын зардлыг тогтоосон 
хэмжээг заавал харах. Жил бүрийн төлөвлөгөө, 
тайлан, баталгаажуулалт. Үүнээс ЗД баталсан эсэх, 
олон нийтэд танилцуулах, нөхөн төлбөр олгох арга 
хэмжээний хэрэгжилт

20 БОНБНҮ + нэмэлт + 
тодотгол 

БИНХ-ын тогтоол, тэмдэглэл, ирцийн бүртгэл байгаа 
эсэх бодитой юу. Ямар химийн бодис хэрхэн ашиглах 
талаар гм өргөн хүрээтэй маш олон мэдээлэл авах 
боломжтой

21

БОХ барьцаа 
хөрөнгө 50%-ийг 
байршуулсан 
баримт

БОАЯ-ны тусгай дансанд байршуулсан, буцаан авсан 
баримт, жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөөтэй 
уялдаж өөр өөр дүнтэй байх ёстойг анхаарах 
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22
Нөхөн сэргээлт 
хийснийг хүлээж 
авсан акт, комисс

Аймаг, сумаас томилогдсон Ажлын хэсгийн акт 
бүрэлдэхүүн, бодитой эсэх 

23 Газар ашиглах гэрээ 
төлбөрийн мэдээлэл 

Авсан газар нь тухай жилийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх, газрын 
гэрээний нөхцөл шаардлага болон түүний хэрэгжилт 

24 Ус ашиглах гэрээ 
төлбөрийн баримт

Хоногт хэрэглэх усны хэмжээ, дүгнэлт гаргасан 
байгууллага, ашигласан болон бохирдуулсан усны 
төлбөр, усны төлбөрөөс чөлөөлсөн үндэслэл, усны 
тоолуурын хэргэлээ, лац, саарал ус ашиглаж байгаа 
бол технологи тасралтгүй  ажиллаж байгаа эсэх 

25
Уурхайн эдэлбэрт 
шав тэмдэг тавьсан 
акт

Уурхайн эдэлбэрт газар, үйлдвэрлэлийн бүсийг аюул 
эрсдэлээс сэргийлсэн шав тэмдэг анхааруулгыг 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж хүлээлгэн өгсөн 
акт огноо, бодит байдалтай харьцуулан харах 

26

Лиценз 
эзэмшигчийн 
өмчлөх эрхийг 
хөндсөн бүх төрлийн 
гэрээ хэлцэл

Газрын гэрчилгээг өмчин эрхийн бүртгэлд 
бүртгүүлсэн эсэх 

27

Тухайн орон 
нутагтай 
байгуулсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээ 
түүний дүгнэлт

Гэрээ байгуулсан огноо, хугацаа, сан хандивын 
зохицуулалт, тайлагнал, дүгнэсэн акт. Гэрээг 
байгуулахын өмнө ЗЕХ-ын дагуу сонсох ажиллагаа 
явуулсан эсэх, нөлөөллийн бүсийн иргэдийг 
оролцуулсан эсэх

28
Орон нутгаас 
ажиллаж байгаа 
хүмүүсийн судалгаа

Нийт ажиллах хүчний тоо, үүнээс гадаад ажилтны 
аймаг сумаас ажиллаж байгаа ажилтны тоог НДШ-
ийн тайлангийн нэрстэй тулгаж харах 

29
Байгаль орчны 
аудитын тайлан 
дүгнэлт

3 жил тутамд хараат бус этгээдээр хийлгэсэн, 
түүнийг баталсан, тайлангаар өгсөн зөвлөмж 
дүгнэлт түүний мөрөөр авах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө тайлан, олон нийтэд мэдээлсэн байдал 

30 Бусад 
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ХОБОМ-ийн багийн загвар дүрэм загвар дүрэм 

................................... аймгийн .......... сумын ХОБОМҮ-ний ажлын хэсгийн 

2020 оны .....-р сарын .... өдрийн хурлаар батлав

ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  
МОНИТОРИНГИЙН

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЗАГВАР ДҮРЭМ

Нэг. Ерөнхий зүйл 

1.1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь Эрдэс баялгийн салбарын төслүүдийн 
байгаль орчны нөлөөллийн эрчим, бoдлого төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
түүний үр нөлөөнд Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг 
(цаашид “ХОБОМ” гэх)-ийг орон нутагт хангах ажлыг удирдан зохион 
байгуулах, мониторингийн дүгнэлт тайланг ил тод нээлттэй мэдээлэх, 
талуудын хариуцлагыг сайжруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг түүний ИТХ, 
ЗД түүний ЗДТГ, ААНБ, олон нийттэй харилцах (цаашид “Ажлын хэсэг” 
гэх)- харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2. Ажлын хэсэг нь Эрдэс баялгийн салбарын төслүүдийн байгаль орчны 
бодлого төлөвлөгөөний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөнд ХОБОМ үнэлгээг 
үндсэн зарчим, шаардлагын дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион 
байгуулах, тайлагнах, талуудын хариуцлагыг сайжруулах үндсэн 
зорилготой.

1.3. Ажлын хэсэг нь ХОБОМ үнэлгээ хийх гарын авлагад заасан зарчим, 
удирдамж, шаардлагыг удирдлага болгон ажиллана. 

1.4. Ажлын хэсэг нь хууль дээдлэх, эрх тэгш шударга оролцоо, харилцан 
бие биеэ хүндэтгэх, хүчирхийллээс ангид, үл ялгаварлах зарчмуудад 
тулгуурлан ажиллана. 

Хоёр. Ажлын хэсгийн бүтэц, зохион байгуулалт 

2.1. Ажлын хэсэг нь нутгийн захиргааны байгууллага, эрдэс баялгийн 
салбарын төсөл эрхлэгчид, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллага гэсэн 
гурван талт (цаашид “талууд” гэх) оролцогчдын тэнцүү төлөөллөөс 
бүрдсэн бүтэц байна. 
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2.1. Ажлын хэсгийг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
тогтоолоор байгуулна. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
тогтоол нь Засаг дарга, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хурал, Багийн 
Иргэдийн Нийтийн хурлын болон компаниудын саналд үндэслэсэн 
ажлын хэсгийн гишүүдийг томилсон байна. 

2.2. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь ХОБОМ-ийн ажлын хэсгийг 
байгуулах, ажлын хэсгийн тайланг хэлэлцэх, олон нийтийн хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж талуудын тайланг олон нийтээр хэлэлцүүлэх, ажлын 
хэсгийн жилийн төсвийг батлах, хяналт тавих үүрэг хүлээнэ. 

2.3. Ажлын хэсгийн дарга нь сумын Засаг даргын орлогч дарга байна. 
Ажлын хэсэгт орж ажиллах иргэний нийгмийн төлөөллийг Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаас тогтоосон тоонд нийцүүлэн тухайн суманд 
үйл ажиллагаа явуулдаг, олон нийтийн болон ТББ-аас нэр авах, сумын 
түвшинд иргэний нийгмийн байгууллага байхгүй, байсан ч идэвхи 
сул тохиолдолд Ажлын хэсэгт орох иргэдийг тухайн багийн иргэдийн 
нийтийн хурлаас 2 жилийн хугацаатай томилж, чөлөөлнө. Сонгогдсон 
компанийн төлөөлөл нь тухайн компанийн хувьд аль болох шийдвэр 
гаргах түвшний удирдлага байна. Олон нийтийн байгууллагаас гадна 
ХОБОМ хийх үед нөлөөллийн бүсийн иргэдийг заавал байлцуулна. 

2.4. Засаг даргын тамгын газраас Ажлын хэсэгт дэмжлэг үзүүлж хурлын 
өрөө байраар хангах, шаардлагатай мэдээлэл шуурхай гаргаж өгөх, 
цахим зарын группт мэдээлэл оруулахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй. 

2.5. Ажлын хэсэгт  ажиллах талуудын төлөөлөлд жендер, насны хувьд аль 
болох  тэнцвэртэй байдлыг хангана. 

2.6. Оролцогч талууд өөрийн төлөөллийн ахлагчтай байна. Оролцогч 
талуудын ахлагчийг тухайн оролцогч тал дотооддоо зөвшилцөн нэр 
дэвшүүлж баталсан шийдвэрээ ажлын хэсгийн хуралд мэдэгдсэнээр 
талуудын төлөөллийн ахлагч хүчин төгөлдөр болно. 

2.7. Ажлын хэсэг нь нарийн бичгийн даргатай байх бөгөөд ХОБОМ-ийн ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтана. Нарийн бичгийн даргын үүргийг ИТХ-ын 
нарийн бичгийн дарга эсхүл ТББ-ын удирдлага зөвшилцсөнөөр хариуцан 
ажиллана. 

2.8. Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга нь ХОБОМ хийх ажлын бэлтгэл 
хангах, ажлын хэсгийн хурлын бэлтгэл хангах,  хурлын тэмдэглэл хөтлөх, 
хурлын болон ХОБОМ-ийн тайлан материалыг баримтжуулан архивлах, 
жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, ИТХ-ын 
төлөөлөгчидөд мөн олон нийтэд мэдээлэх  үүрэг хүлээнэ.

2.9. Ажлын хэсэг нь дарга, түүний эзгүйд орлож байгаа гишүүн, эсхүл хурлыг 
удирдахаар эрх шилжүүлсэн төлөөллийн ахлагчдын зөвшөөрснөөр 
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хуралдана. Нарийн бичгийн дарга нь Ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэх 
асуудал, хурлын товыг дарга, түүний эзгүйд орлож байгаа гишүүн, эсхүл 
хурлыг удирдахаар эрх шилжүүлсэн төлөөллийн ахлагчтай зөвлөлдөн, 
гишүүдэд зарлаж, хурлаар хэлэлцэх материалыг хэвлэмэл хэлбэрээр 
хурал болохоос ажлын 3-аас доошгүй хоногийн өмнө гишүүдэд хүргүүлнэ. 

Гурав. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны чиглэл 

3.1. Ажлын хэсэг жилийн ажлын төлөвлөгөөтэй байна. ХОБОМ-ийг орон 
нутагтаа хангах жилийн ажлын төлөвлөгөө,түүний төсөв боловсруулж 
Ажлын хэсгийн хурлаар батлан Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
танилцуулна. Ажлын хэсгийн хагас бүтэн жилийн ажлын тайланг ИТХ-
ын тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж сумын урт богино хугацааны 
хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөтэй уялдуулна. 

3.2. Ажлын хэсгийн хурлаас тэмдэглэл гаргах бөгөөд тэмдэглэлийг нарийн 
бичгийн дарга хөтөлж, Ажлын хэсгийн даргаар гарын үсэг зуруулж 
албажуулан нийтэд мэдээлнэ.

3.3. Ажлын хэсэг нь дараах таван чиглэлийн ажлыг онцлон анхаарч 
хэрэгжүүлж хэвшинэ. Үүнд: 

3.3.1. Эрдэс баялгийн салбарын төсөл хэрэгжүүлэгч ААНБ  тус бүрийн 
Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ, Байгаль орчны нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлангууд, жил бүрийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө тайлан, газар болон ус ашиглах гэрээ түүний тайлан, 
хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө тайлан, Химийн бодисын 
хадгалалт, устгах төлөвлөгөө тайлан гэрээг Сумын ЗДТГ-ын 
холбогдох мэргэжилтнүүдээс татан авч ХОБОМҮ-ний суурь 
судалгаа болгож ашиглана. Эдгээр баримт бичгийг ХОБОМ-ийн 
багийн гишүүдэд танилцуулах, нээлттэй байлгах үүрэгтэй. 

3.3.2. Ажлын хэсэг ХОБОМ-ийг төлөвлөгөөний дагуу нэгж ААНБ тус бүрт 
жилдээ 3-4 удаа хэрэгжүүлж, тайланг талуудад нээлттэй тайлагнаж 
хэвлэн нийтлэх, түгээх; 

3.3.3. Ажлын хэсэг ХОБОМ-ийг төсөл бүрийн онцлог байдал, төслийн 
байгаль орчны бүрэлдэхүүн тус бүрт үзүүлж буй нөлөөллийн хүрээ, 
талуудын хооронд үл ойлголцол, зөрчилдөөн үүсгэж буй элемент 
тус бүр дээр ХОБОМ хийнэ. Ингэхдээ шалгуур үзүүлэлт арга зүйг 
уян хатан тохируулан, шинээр боловсруулах, сайжруулах замаар 
бодитой үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авна. 

3.3.4. Ажлын хэсэг ХОБОМ-ийн тайлан, үзүүлэлт бүрийг компьютерт 
цахим байдлаар архивлан хадгалж 1;3; 5 жилд нэг удаа 
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харьцуулсан тайлан гаргаж талуудад мэдээлж, тайланг аймгийн 
БОАЖГ, БОАЖЯ, АМГТГ, МХЕГ-т тус тус хүргүүлнэ. 

3.3.5. Ажлын хэсгийн гишүүд нь ХОБОМ хийх зарчим, шаардлагын 
агуулга, холбогдох хууль тогтоомж түүнийг хэрэгжүүлэх аливаа 
асуудлаар Хил хязгааргүй алхам ТББ, бусад төрийн байгууллагууд, 
экспертүүдээс сургалт,  мэдээлэл, тараах материал, гарын авлага, 
арга зүйн туслалцаа авах эрхтэй. 

3.3.6. Ажлын хэсэг нь өөрийн хийсэн ХОБОМ-ийн мэдлэг туршлага, 
сургамжаа бусад сумдын ХОБОМ-ийн багийн гишүүдтэй хуваалцах, 
өөрсдөө шинэ арга зүйд суралцах талаар хүсэл эрмэлзэлтэй 
байна. 

Дөрөв. Хариуцлага

4.1. Ажлын хэсэг нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу 
ХОБОМ –ийг хийгээгүй, орхигдуулсан эсхүл дүгнэлт тайлан гаргаагүй, 
олон нийтэд санаатайгаар мэдээлээгүй бол бүрэлдэхүүн/ дарга нарийн 
бичгийн даргыг өөрчилж болно. Аль болох ажлын хэсгийн гишүүд 
зөвлөлдөх замаар ХОБОМ хийхийг зорих үүрэгтэй 

4.2.  ХОБОМ хийх ажлын хэсэгт ААНБ болон нутгийн захиргаа шаардлагатай 
мэдээлэл өгөөгүй, хугацаа алдсан, хуурамч буруу ташаа мэдээлэл өгөх 
зэргээр ХОБОМ ийн ажилд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүндрэл 
учруулсан бол .......МАМЭЧТХ-ийн     дагуу эсвэл тухайн мэдээлэл өгөх эх 
сурвалжийн мэдээлэл нуусан, буруу мэдээлэл өгч ҮнХ-ийн 6,2 заалтыг  
эдлэх эрхэд халдсан асуудлаар бизнес, улс төрийн нэр хүндэд халдаж 
зарлаж болно. Үүний наана ажлын хэсгийн шийдвэр гаргасан байна. 

Тав. Бусад: 

5.1. мэдээллийн нууцлал: ХОБОМ-нь байгууллагын нууцын тухай хууль, 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулиар нууцлахыг хориглосон 
мэдээллийн хүрээнд ҮнХ-ийн 6,2 дагуу олон нийтийн мэдэх эрхийн 
хүрээнд нээлттэй байх ёстой мэдээ баримт бичгийн хүрээнд хийгдэх 
тул ААНБ, захиргааны байгууллага мэдээллийг нээлттэй гаргаж өгөх 
үүрэгтэй. 

5.2. Бизнесийн нэр хүнд: Тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч ААНБ-ын бизнесийн 
өрсөлдөөнтэй холбоотой, технологийн нууцлалтай холбоотойгоос бусад 
мэдээлэлд ХОБОМ хийж дүгнэлт тайлан гаргаж олон нийтэд мэдээлсэн 
нь бизнесийн нэр хүндэд халдсан асуудал болохгүй.  
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АЛХАМ 2.  ХОБОМ-ИЙГ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ХЭРХЭН ХИЙХ ЗААВАР 

ХОБОМ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ / ТӨЛӨВЛӨЛТ

№ ТӨРӨЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД АРГАЧЛАЛ ХААНА ХИЙХ ДАВТАМЖ НЭМЭЛТ 

САНАЛ

1 УС

Худгийн усны 
түвшин хэмжилт

Түвшин хэмжигч ашиглана. 
Компанийн байгаль орчны 
хэлтсийн мэдээлэлтэй 
харьцуулалт хийх

Айраг сум, 
Даланжаргалан 
сум

Сард 1, тогтсон 
өдөр, зарим 
худгуудыг өдөр 
бүр гэх мэт

Жилд 2 удаа
Хавар, 
Намар 
(ус зүйч, 
гидрологи)

Нуур, булаг тойрмын 
ажиглалт, бүртгэл

Фото зураг авна.  Ажиглалтын 
бүртгэл, хэдийд ус тогтож, хэдэн 
хоногийн дараа хатсан гэх мэт.

Ус тогтдог 
хэсгүүдэд

Хур бороо орсны 
дараа

Жилд 2 удаа
Хавар, 
Намар 

Хур тунадасны 
хэмжээ, хөрсний чийг

Хэмжигч багаж байрлуулж 
бүртгэл хөтөлнө

Хур бороо орсон 
тохиолдол бүрт

2 АМЬТАН

Зэрлэг 
амьтад,шувуудын 
тооллого бүртгэл

Өндөрлөг газрууд, булаг нуурын 
ойролцоо ажиглагч нарыг 
байршуулан үзэгдсэн амьтдыг 
зүг чиг, ажиглагчаас хэр хол 
байгаа зайг тэмдэглэнэ.

Жилд нэг удаа

Булаг шанд дээр 
хийх тогтмол 
ажиглалт

Байгалийн задгай уст цэгүүд 
дээр автомат камер байрлуулна Сард … удаа Сард 1 удаа

Зам цахилгааны 
шугам дагуу үхсэн 
амьтдын бүртгэл

Замын дагууд цахилгааны 
шугамын дагууд газар дээр 
нь явж шалгана. Тохиолдсон 
амьтны байршил, огноо, үхлийн 
шалтгаан зэргийг бүртгэнэ.

Засмал замууд, 
өндөр хүчдэлийн 
шугамуудын 
дагуу

Сард …. удаа Сард 1 удаа



ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ I ГАРЫН АВЛАГА

61

3 УРГАМАЛ

Модлог ургамлын 
фото мониторинг

Тогтсон цэгээс тогтсон зай 
болон өндрөөс нэг жигд камер 
ашиглан зураг авна.

Ургалтын 
хугацаанд сар бүр 
тогтмол

Жилд 6 удаа
Хавар – 3 сар
Зун – 3 сар
(ургамал судлаач)

Шимт ургамал 
түүний нягтрал

Хайрцаглах замаар 1 м кв 
талбай дахь шимт болон хогийн 
ургамлын харьцаа 

Ургалтын 
хугацаанд сар бүр 
тогтмол

(ургамал судлаач)

Бэлчээрийн 
мониторинг

Зун намрын бэлчээр, өвөлжөө 
хаваржааны бэлчээр, отрын 
бүсэд байгаа мониторингийн 
цэгүүдэд зонхилох ургамлуудын 
идэгдсэн байдал, ургацын 
дээж авах, зураг авах, тодорхой 
зүйл ургамлуудын дэлгэрэнгүй 
тэмдэглэл хөтлөх, торлох арга 

Бэлчээрийн хэт 
талхагдал Жилд 1 удаа

Жилд 4 удаа
Хавар
Зун
Намар 
Өвөл 

Модлог ургамлын 
бүртгэл, тооллого

Байршил тогтооно.  Өндөр 
диаметр, насны ангилал 
зэргийг бүртгэж фото зургаар 
баримтжуулна

2-3 жил тутамд 1 
удаа

Тухайн сум орон 
нутгийн байгаль 
орчны газраас 
мэдээлэл авах

4 ХӨРС

Хөрсний 
элэгдэл,эвдрэлийн 
бүртгэл

Эвдэрсэн газрын талбай эсвэл 
маршрутыг нарийн тогтоож 
газрын зурагт оруулах, фото 
зургаар баримтжуулах

Олон салаа зам, 
барилгын ажил,  
уул уурхайн 
үйл ажиллагаа, 
нөхөн сэргээсэн 
талбайн хэмжээ 
гэх мэт

Тухайн 
тохиолдолд

Үйлдвэр, уул  
уурхайн компа-  
ниудын байгаль  
орчны нарийв-
чилсан үнэлгээ-
ний тайлантай 
танилцах

Хөрсний эдгэрэлт 
Нөхөн сэргээлтээс эдгэрэх, 
байгалийн жамаар эргэн сэргэх 
үйл явцыг ажиглах 

Мал өвчлөлийн 
ажиглалт, бүртгэл

Тогтсон нэр төрлийн малд 
ажиглалт бүртгэл хөтөлнө

Сар бүр тогтмол 
хийнэ

Тухайн сум орон 
нутгийн малын 
эмч, мал эмнэлэг
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ХИМИЙН БОДИС, ХИМИЙН АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГАД 
ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ МОНИТОРИНГ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

Баяжуулах боловсруулах үйлдвэр

Манай улсад нийтлэг хэрэглэж байгаа технологи:

• Жоншны хувьд: гар аргаар ялгах; флотацийн баяжуулалт;  
• Нүүрс угаах баяжуулах: гравитацийн баяжуулалт; флотацийн баяжуулалт; хүнд орчны баяжуулалт
• Төмөр баяжуулах: нойтон соронзон баяжуулалтын аргууд ихэвчлэн хэрэглэгддэг байна.

Баяжуулах үйлдвэрийн дээрх технологид зайлшгүй химийн бодис ашигладаг.Тиймээс химийн хортой, аюултай бодис бүхий 
хог хаягдал гаргадаг. 

Иймд хөрс, ус, ургамал, агаар, амьтан зэрэг байгалийн бүх бүрэлдэхүүн хэсэгт нөлөөлөл үүсгэж болзошгүй эрсдэлтэй. 
Ялангуяа Химийн бодис зөөвөрлөх, хадгалах, ашиглах, устгах үйл явцад дүрэм журам зөрчих тохиолдолд байгаль орчин хүн 
амд ихээхэн хэмжээний ноцтой аюул үүсгэнэ. 

Химийн бодис импортлох, ашиглах эрхийг БОАЖЯ олгодог. Төсөл хэрэгжүүлэгч ААН байгууллага ашигласан химийн бодис, 
түүнийг хэрхэн аюулгүй болгож устгасан, химийн аюултай хог хаягдлын далан түүний менежментийн төлөвлөгөө, тайланг 
мөн БОАЖЯ хянаж тайланг хүлээж авдаг хуультай. 

Химийн бодисын мониторинг хийхдээ мэргэжлийн экспертээс тогтмол зөвлөгөө авах, мэргэжлийн зөвлөгөөний дагуу дээж 
авч лабораторийн шинжилгээ хийлгэх, ингэхдээ тогтмол цэгээс, давтамжтай ХОБОМ -ийн багаар ажиллах шаардлагатай. 
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№ ТӨРӨЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД АРГАЧЛАЛ ХААНА ХИЙХ ДАВТАМЖ НЭМЭЛТ 

САНАЛ

1 УС

Нуур, булаг тойрмын 
ажиглалт, бүртгэл

Фото зураг авна.  Ажиглалтын 
бүртгэл, хэдийд ус тогтож, хэдэн 
хоногийн дараа хатсан гэх мэт

Ус тогтдог 
хэсгүүдэд

сард нэг удаа, 
худгийн усыг 7 
хоногт1 удаа
Хур бороо орсны 
дараа

Жилд 2 удаа
Хавар, Намар 
улиралд

Ундны усны 
чанарын химийн 
шинжилгээ

Дээж авч лабораторийн 
шинжилгээ хийх 

Тусгай 
итгэмжлэгдсэн 
лабораториудад

Жилд 2 удаа
Жилд 2 удаа
Хавар, 
Намар 

2 АМЬТАН

Зам цахилгааны 
шугам дагуу үхсэн 
амьтдын бүртгэл

Замын дагууд цахилгааны 
шугамын дагууд газар дээр 
нь явж шалгана. Тохиолдсон 
амьтны байршил, огноо, үхлийн 
шалтгаан зэргийг бүртгэнэ.

засмал замууд, 
өндөр хүчдэлийн 
шугамуудын 
дагуу

Сард …. удаа Сард 1 удаа

Булаг шанд дээр 
хийх тогтмол 
ажиглалт

Байгалийн задгай уст цэгүүд 
дээр автомат камер байрлуулна.  Сард … удаа Сард 1 удаа

4 ХӨРС
Хөрсний 
элэгдэл,эвдрэлийн 
бүртгэл

Эвдэрсэн газрын талбай эсвэл 
маршрутыг нарийн тогтоож 
газрын зурагт оруулах, фото 
зургаар баримтжуулах

Олон салаа зам, 
барилгын ажил,  
уул уурхайн 
үйл ажиллагаа, 
нөхөн сэргээсэн 
талбайн хэмжээ 
гэх мэт 

Тухайн 
тохиолдолд

Үйлдвэр, 
уул уурхайн 
компаниудын 
байгаль орчны 
нарийвчилсан 
үнэлгээний 
тайлантай 
танилцах
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4 ХӨРС

Хөрсний эдгэрэлт 
Нөхөн сэргээлтээс эдгэрэх, 
байгалийн жамаар эргэн сэргэх 
үйл явцыг ажиглах 

Мал өвчлөлийн 
ажиглалт, бүртгэл

Тогтсон нэр төрлийн малд 
ажиглалт бүртгэл хөтөлнө  Сар бүр тогтмол 

хийнэ

Тухайн сум орон 
нутгийн малын 
эмч, мал эмнэлэг

5 ХОГ 
ХАЯГДАЛ

Хог хаягдлын төрөл
аюултай, ахуйн, овор ихтэй 
барилгын гм бүртгэл үзэх, фото 
зураг авах

Жилийн турш

(сум, орон нутгийн 
байгаль орчны 
мэргэжилтэн)

Хог хаягдлын гэрээ 
хог хаягдлыг хэрхэн ангилж, 
устгаж байгаа баримт бичгийн 
судалгаа харьцуулан үзэх 

2 сард 1 удаа 
Сумын Засаг 
даргын тамгын 
газрын Хог 
хаягдал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн

Аюултай хог хаягдал
тээвэрлэлт, ашиглалт, 
хадгалалт, устгал газар дээр нь 
фото зургаар баримтжуулна.

сар тутамд 

Химийн 
шинжилгээний 
харьцуулсан 
үнэлгээ 

Тогтсон газраас хөрс, усны 
дээж авч лабораторийн 
шинжилгээ хийлгэх 
(ХОБОМҮ-ийн багийнхан 
дээж авч)

Тусгай 
итгэмжлэгдсэн 
лабораториудад

хагас жилд 

Жилд 2 удаа

Хаврын улиралд

Намрын 
улиралд    
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