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ХАВСРАЛТ ЗУРГАА. БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 
САЛБАРЫН ХУУЛЬ ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

 
6.1.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

Ашигт малтмалын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 1 
10 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх 
10.1.Ашигт малтмалын асуудлаар геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
10.1.18.үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, геологи, уул уурхайн салбарын 
төрийн бус байгууллагатай хамтран ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөц, хайгуулын ажлын үр дүнг 
нийтэд нээлттэй тайлагнах журмыг батлах. 
Зохицуулалт 2 
19 дүгээр зүйл. Өргөдлийг бүртгэх, хянан шийдвэрлэх ажиллагаа  
19.3.Энэ хуулийн 19.2.2/бусад талбайтай давхцаагүй/ 19.2.5 /хэсэгчлэн давхцсан бөгөөд давхцаагүй хэсэгт 
олгох боломжтой/-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой гэж үзсэн бол төрийн захиргааны 
байгууллага нь энэ талаар тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг даргад бичгээр мэдэгдэх бөгөөд түүнд энэ 
хуулийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зургийг хавсаргана. 
19.4.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 19.3-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авмагц тухайн талбай 
байрших сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн саналыг авч 30 хоногийн дотор төрийн захиргааны байгууллагад 
хариу өгөх бөгөөд энэ хугацаанд хариу өгөөгүй бол тухайн саналыг зөвшөөрсөн гэж үзнэ. 
Зохицуулалт 3 
42 дугаар зүйл. Нутгийн захиргааны байгууллагатай харьцах 
42.1.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. 
42.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хуулийн 42.1-дзаасан асуудлаар нутгийн захиргааны 
байгууллагатай хамтран олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулж болно. 
42.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн болон түүний байгаль орчныг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн хяналт тавих үүрэг бүхий төлөөлөгчийг иргэд дундаасаа сонгон ажиллуулж болно. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
Ашигт малтмалын салбар дахь бодлого, шийдвэр гаргах ажиллагаанд 

иргэний оролцоог хангах нь Монгол Улсын байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд 
байх Үндсэн хуулийн зарчмын хэрэгжүүлж байгаа явдал юм. Ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл олгоход иргэд, орон нутгаас санал авах, тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч орон нутагтай харилцах, хамтран ажиллах зохицуулалтын хэрэгжилт нь 
тухайн харилцаа өрнөх эрх зүйн нөхцөл, тогтолцоо бүрэлдсэн эсэхээр 
хэмжигдэнэ.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Засгийн газар 2015 оны 11 дүгээр сарын 2ны өдөр 430 дугаар тогтоолоор 
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон сум, дүүргийн Засаг даргын 
хооронд байгуулах “Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг 
үзүүлэх гэрээ”ний загварыг баталсан. 

Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар “Тусгай зөвшөөрөл 
олгох сонгон шалгаруулалтын журам” баталсан. 
 



 2 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан ашигт малтмалын баялаг, ордын 

нөөц, хайгуулын ажлын үр дүнг нийтэд нээлттэй тайлагнах журмыг Уул уурхайн 
яам батлаагүй байна. 

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд зааснаар Ашигт 
малтмал, газрын тосны газар сонгон шалгаруулалт явуулах талаар тухайн 
талбайн байрших аймаг, нийслэлийн Засаг даргад бичгээр мэдэгдэгддэг байна. 
Ингэхдээ тухайн талбайн зургийг хавсаргана.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
мэдэгдлийг хүлээн аваад тухайн талбай байрших сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын, мөн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн саналыг авч 30 хоногийн дотор АМГТГ-т хариу өгдөг байна. Энэ 
хугацаанд хариу өгөөгүй бол тухайн саналыг зөвшөөрсөн гэж үздэг. 

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дэмжсэн хариу өгсөн, эсхүл хариу өгөөгүй 
бол тухайн талбайд АМГТГ-ын дарга сонгон шалгаруулалт явуулах тушаал 
гаргаж, сонгон шалгаруулалт явуулж байна. 

Уул уурхайн яам дээр Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээний загвар 
боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан байна. Олон улсын 
туршлагад үндэслэн, дэлхий нийтийн жишигт нийцсэн загвар бий болгох үүднээс 
Дэлхийн банкинд захиалга өгч, гэрээний загвар хийлгэх хүсэлт тавьж “Хоган 
Ловеллс”  олон улсын хуулийн фирмээр гэрээний загвар гаргуулсан байна. 
Гэрээний загварыг боловсруулахдаа Уул уурхайн яам Улаанбаатар хот, 
Өмнөговьд, энэ хуулийн фирмтэй хамтран  Төв, Дорноговь аймагт хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулжээ. Мөн бүх аймагт Орон нутагтай байгуулах гэрээний загвар дээр 
санал авах албан тоот хүргүүлж, санал авчээ. Дөрвөн газарт зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлэгт нийтдээ 150 орчим сум, 70 орчим уул уурхайн компанийн төлөөлөл 
хамрагдсан байдаг.1 

 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  
 Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна гэж үзлээ.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
   
 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгоход хэдийгээр аймаг, 
нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, сум, дүүргийн ИТХ-ийн санал шийдвэрлэх 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа ч санал буюу хариугаа 30 хоногийн дотор явуулж байгаа нь 
сумын, дүүргийн ИТХ –ийн төлөөлөгчид цугларч хуралдахад болон Захиргааны 
ерөнхий хуулийн дагуу төлөөлөгчид сонгогчдынхоо санал бодлыг сонсож 
зөвлөлдөхөд хэт богино хугацаа байна. Иймд энэ хугацааг сунгах шаардлагатай.   
 Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан ИТХ 
хурал тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар шийдвэр гаргахаас өмнө иргэдээсээ 
асуух, зөвлөлдөх боломж байгаа бөгөөд энэ хуулийг хэрэглэж асуудлаа 
шийдвэрлэж байвал иргэний оролцоог хангасан тод жишээ болохоор байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

- Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан 
“30” гэснийг “60” гэж өөрчлөх.2 

 

                                                             
1Эх сурвалж: http://www.mongolianminingjournal.com/content/60734.shtml 
2 Холбогдох хуулийн төслийг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү. 

http://www.mongolianminingjournal.com/content/60734.shtml
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Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 4 
3-р зүйл. 8/“байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл” гэж /цаашид “нөхөрлөл” 

гэх/ нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх 
эрхийг олгож, нөөц ашиглалтыг хамтаараа, ил тод, шударга зарчимд нийцүүлэн зохион 
байгуулж, түүнээс гарсан үр ашгийг иргэдэд тэнцүү хуваарилах зорилготой нөхөрлөлийг; 
4-р зүйл.6/сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулалтад орж, энэ хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан нөхөрлөл байгуулах замаар оршин 

суугаа нутгийнхаа байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу гэрээгээр ашиглах, эзэмших. 
50 дугаар зүйл.Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл 

1.Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн үйл ажиллагаанд тухайн орон нутгийн иргэд 
энэ хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан нөхөрлөлийн 
хэлбэрээр зохион байгуулагдан оролцож болох бөгөөд гэрээний үндсэн дээр хамтын 
менежментээр хариуцаж байгаа нутаг дэвсгэрийнхээ тодорхой төрлийн байгалийн 
нөөцийг хуулийн хүрээнд гэрээнд заасны дагуу зохистой ашиглах давуу эрхтэй байна.  

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Хяналт шинжилгээ хийх 
арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон мэдээллийг холбогдох 
төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол 
чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, иргэдээс ярилцлага хийх 
аргаар авна. Иргэдээс анкетийн аргаар авах шаардлагагүй гэж үзлээ. Мөн энэ 
заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн боловсролын Академи 
"Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд Хуульч 
эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи Монгол улсын хууль, эрх 
зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн 
шинжилгээ хийх" зэрэг судалгааны тайлангуудыг судална.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

 “Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших 
талаар иргэдийн нөхөрлөлийн баримтлах журам” Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын 2010 оны А-250 дугаар тушаал. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Байгаль хамгаалах үйлсэд нутгийн иргэдийг оролцуулах санал санаачилгыг 
Монгол Улсын Засгийн Газар, Германы Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн 
техникийн туслалцаатай Хан Хэнтийн болон Өмнөд Говийн Улсын тусгай 
хамгаалалттай газруудын Орчны бүсийн сумдад эхлүүлж 1999 онд анхны байгаль 
хамгаалах нөхөрлөл Өмнөговь аймгийн Баяндалай суманд байгуулагдсан. 
БОАЖЯ-наас нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, санхүүгийн хувьд 
бэхжүүлэх, хууль эрх зүйн орчныг  боловсронгуй болгох чиглэлээр ажиллаж, хоёр 
удаагийн үндэсний чуулганыг хийсэн байна. Өнөөгийн байдлаар 1629  нөхөрлөл 
байгаль орчин хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 
нөхөрлөлүүдийн 80 хувь нь буюу ойн нөхөрлөл. Үлдсэн 20 хувь нь амьтан, 
ургамал, бэлчээрийн чиглэлээр ажиллаж байна. 
Шигтгээ: 
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“Шархаргай” нөхөрлөл нь аргаль хонины бэлчээрийн байршил нутгийг чөлөөлөн 
хамгаалж, “Цахир” нөхөрлөл Шар харгайн голоос 12 км суваг шуудуу татаж, ус 
задгайлан хар сүүлт зээрийг хамгаалж, байгаа бол Сагил сумын Үүрэг нуур багийн 
“Аргалт хариг”, “Үүрэг нуур” нөхөрлөл хамтран тусгай зөвшөөрлийн ан хийх 
компанитай гэрээ байгуулан, анх удаа нөхөрлөлийн ангын отог гаргаж, тодорхой 
хугацаанд хүмүүсээ ажлын байраар хангаж, дундын сандаа мөнгөн хуримтлал бий 
болгосноор нөхөрлөлүүд ангын отог ажиллуулах боломжтой болжээ. 
Мөн Гулзатын орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын 
менежментийг “Гулзатын санаачлага” ТББ хариуцан хэрэгжүүлж, 9 нөхөрлөл 
ажиллуулснаар, сүүлийн 10 жилд аргаль хонины тоо 5 дахин өссөн байна. 
(БОАЖЯ-ны сайд Д.Оюунхорлын илтгэлээс) 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 

 5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, санхүүгийн тогтвортой механизм бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна. Сэлэнгэ, Төв аймгийн Байгаль хамгаалах чиглэлээр 
ажилладаг иргэдийн нөхөрлөлүүдийн гишүүдээс нөхөрлөлд тулгарч байгаа 
хүндрэл, бэрхшээлийн талаарх судалгааний дүнгээс үзэхэд, санал асуулгад 
оролцогчдын: 

 46% нь нөхөрлөлүүдийг санхүүгийн чадавхитай болоход зээл 
тусламж  үзүүлэх шаардлагатай; 

 13% нь орон нутгийн төр захиргааны байгууллагууд нөхөрлөлийн үйл 
ажиллагааг дэмждэггүй гэжээ. Эндээс үзэхэд, бүх шатны Засаг даргын 
зүгээс  нөхөрлөлтэй хамтарч 
ажиллах  гэрээ,  менежментийн  төлөвлөгөөний биелэлтээ сумын ИТХ-д 
жил бүр хугацаанд тайлагнадаггүй, үйл ажиллагаанд нь тогтмол хяналт 
тавьж, тэднийг хууль тогтоомжийн хүрээнд  дэмжиж, туслалцаа үзүүлж 
ажилладаггүй байна; 

 10% нь нөхөрлөлүүдийн эзэмшсэн талбай дээрээ үйл ажиллагаа явуулах 
эрхийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж хариулжээ; 

 8% нь нөхөрлөлийн гишүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй; 
 7% нь нөхөрлөл бүр албан ёсны гэрчилгээгүйгээс төсөл хөтөлбөрт 

хамрагдаж чаддаггүй; 
 4% нь нөхөрлөлийн санхүүжилтийг хууль журмаар зохицуулж өгөх 

шаардлагатай гэсэн хариулт өгсөн байна.    (Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас санаачлан зохион байгуулсан  байгаль хамгаалах 
нөхөрлөлүүдийн үндэсний I чуулганы тайлангаас) 
Хэрэв санхүүгийн хувьд нөхөрлөлүүдэд эрх олгохгүй бол иргэдийн оролцоо, 

идэвхи буурч байгаль хамгаалах бодлого үр дүнгүй болно. Тухайлбал, 6 дугаар 
зүйл.Байгалийн баялгийг өмчлөх, байгаль орчныг хамгаалах 2.Хуульд өөрөөр 

заагаагүй бол Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, гадаадын иргэн, 
хуулийн этгээд байгалийн баялгийг зохих төлбөр, хураамжийг төлж, гэрээ, тусгай 
зөвшөөрөл буюу эрхийн бичгийн дагуу ашиглаж болно гэсэн заалтыг 
нөхөрлөлүүдийн эрх зүйн байдалтай уялдуулж өөрчлөх нь саналтай байна. 
Тодруулбал,  нөхөрлөл болон тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
хооронд  зөрчил үүсгэдэг байна. Жишээлбэл:.  Нөхөрлөлүүд дундын санг 
бүрдүүлэхийн тулд байгалийн дагалдах баялгийг ашигладаг. Тиимээс тэд 
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өөрсдийн хариуцсан бүсэд бусад иргэдийг нэвтрүүлэхгүй байх зорилготой. Энэ 
нөхцөл байдаас шалтгаалж нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, иргэд хоорондоо 
зөрчилддөг.  Иймд байгалийн баялгийг зарж борлуулах зорилго бүхий аж ахуйн 
нэгж,  иргэдэд тусгай зөвшөөрөл олгохгүй, харин иргэнд хэрэгцээндээ хэрэглэхийг 
хориглохгүй гэж зааж өгөх нь зүйтэй.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 
заалтыг “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, гадаадын иргэн, хуулийн этгээд байгалийн баялгийг зохих төлбөр, 
хураамжийг төлж, гэрээ, тусгай зөвшөөрөл буюу эрхийн бичгийн дагуу ашиглаж 
болно” гэж нөхөрлөлүүдийн эрх зүйн байдалтай уялдуулж өөрчлөх саналтай 
байна.3 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 5 
32 дугаар зүйл.Байгаль орчныг хамгаалахад төрийн бус байгууллага оролцох 
2.Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах талаархи төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг 
үүргийг гэрээний үндсэн дээр байгаль орчныг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус 
байгууллагад эсхүл тухайн нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн байгуулагдсан 
этгээдэд шилжүүлж, түүний хэрэгжилтийг санхүүжүүлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 
байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 
хийнэ.  Тоон мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон 
эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан 
тушаалтан, иргэдээс ярилцлага хийх аргаар авна. Иргэдээс анкетийн аргаар авах 
шаардлагагүй гэж үзлээ. (ХЭХ-ны судалгааг хоёрдогч эх сурвалжаар ашиглана). 
Мөн энэ заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн боловсролын 
Академи "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд Хуульч 
эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи Монгол улсын хууль, эрх 
зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн 
шинжилгээ хийх" зэрэг судалгааны тайлангуудыг судална.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Төрийн зарим чиг үүргийг ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр БОАЖЯ-наас жил бүр 
“Хамтын ажиллагааны гэрээ” байгуулан ажилладаг. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Өнөөдөр 200 гаруй байгаль орчны ТББ байна. 2008 онд БОАЖЯ-аас 
тус  тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байсан Байгаль орчны  төрийн 
бус  байгууллагуудын нэгдэх санаачлагыг дэмжиж Улсын Анхдугаар зөвлөгөөнийг 
хамтран зохион байгуулж, Монголын байгаль орчны  Иргэний  зөвлөл үүсгэн 
байгуулагдсан. Мөн МБОИЗ-тэй “Хамтын ажиллагааны гэрээ” байгуулж төрийн 
байгууллагын гүйцэтгэх зарим ажил үүргийг  150 гаруй төрийн 

                                                             
3 Холбогдох хуулийн төслийн саналыг Хавсралт 2-оос үзнэ үү. 
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бус  байгууллагаар  гүйцэтгүүлж 900 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт 
олгожээ.(2013) 
Шигтгээ  
Төрийн бус байгуулагын чадавхийг дээшлүүлэх , санхүүжилтийг тодорхой 
болгохгүй бол байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудыг 
“шантааж” хийдэг, ажил хийлгэдэггүй зэргээр төрийн байгууллага, уул уурхайн 
компаниуд шүүмжилдэг. Мөн иргэдийн зүгээс БОАЖЯ-ыг ТББ –тай хамтран 
ажиллах шалгуур үзүүлэлтээ тодорхой болгохыг байнга шаарддаг. Байгуулагдаад 
олон жил болсон гэдгээрээ зарим ТББ –сайдын дэргэдэх Зөвлөлд шууд ордог ч 
тодорхой санал гаргадаггүй, ашиг сонирхлын зөрчил гаргах явдал гардаг. /яамны 
холбогдох мэргэжилтний ярицлагаас/ 
 
4. Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Энэ заалт нь Ойн тухай хуулийн 25.2 той агуулгын зөрчилдөж байна. Мөн 
заалтын дотор тухайн нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн 
байгуулагдсан этгээд гэдэгт ямар субъект байх нь тодорхойгүй.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Гэрээгээр ажил үйлчилгээ авч буй ТББ-уудыг сонгон шалгаруулах журам 
нээлттэй байх, хамтын ажиллагааны гэрээний агуулгыг Захиргааны ерөнхий 
хуулийн 52-54 -р зүйлтэй нийцүүлэх шаардлагатай.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 

 
Амьтны тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 6 
21-р зүйл.21.3.Агнуурын нөөцийг хамгаалах талаар нөхөрлөл, хуулийн этгээд дараах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
21.3.1.хариуцаж байгаа агнуурын бүс нутгийнхаа агнуурын нөөцийг хуулийн хүрээнд гэрээнд 
заасны дагуу тогтвортой ашиглах, эзэмших; 
21.3.2.агнуурын нөөцийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших талаар Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хуулийн 50, 51 дүгээр зүйлд заасан журмыг мөрдөж ажиллах. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 

үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 

иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 

байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 

хийнэ.  Ингэхдээ Байгаль орчны багц хуулиудтай давхар шинжилгээ хийнэ. 
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

“Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан хамгаалах, ашиглах, эзэмших 

талаар иргэдийн нөхөрлөлийн баримтлах журам” Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын сайдын 2010 оны. А-250 дугаар тушаал 

 

3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

 Ан агнуурын бүс нутаг 71 байдгаас ан амьтны нөөцийн чиглэлээр нийт 38 

нөхөрлөл ажиллаж байна. Нөхөрлөл нь агнуурын бүс нутгийн ан агнуурын 

менежментийн төлөвлөгөөг аймаг, сумын ЗДТГ, аймгийн Байгаль орчны газар, 

агнуурын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн байгууллагатай 

хамтран хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Нөгөөтэйгүүр, тухайн жилд агнасан амьтны 

төлбөрийн орлогийн 50-иас доошгүй хувийг агнуурын бүс нутгийн менежментийн 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах шаардлагатайг журмаар зохицуулсан. 

 

4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 

хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 

 

5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Иргэдийн нөхөрлөлийн гишүүдийн өсгөж үржүүлсэн ан амьтан өмчлүүлэх, 

ялангуяа ан амьтны нөөц ашигласны 50% -аас доошгүй хувийг нөхөрлөлүүдийг 

дэмжих, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах эрх зүйн 

орчинг боловсронгуй болгож, нөхөрлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай 

байна.  

 

6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 

 
Ойн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 7 
3-р зүйл. 3.1.8.“ойн нөхөрлөл” гэж Иргэний хуулийн 481.1, Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хуулийн 3.2.8-д заасны дагуу зохион байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн сайн 
дурын байгууллагыг; 
25-р зүйл. 25.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх, үржүүлэх талаарх төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг гэрээний үндсэн 
дээр Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу ойг 
хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, түүний хэрэгжилтийг 
санхүүжүүлж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Иргэн шийдвэр гаргах түвшинд шууд оролцож төртэй хамтран ажиллах нь 
иргэний оролцооны идэвхитэй хэлбэр юм. Эдгээр хуулийн заалтуудын зорилго 
бол иргэний идэвхитэй оролцоог дэмжсэн заалт болно. Хэмжих хэмжүүр нь тоон 
ба чанарын үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан 
тухайн иргэдийн нөхөрлөлүүдийн талаархи тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн 
аргаар, иргэдийн энэхүү оролцоог хэрхэн дэмжиж байгаа талаар яамны албан 
хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай 
харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулна.   
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2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

“Ойн сангийн тодорхой хэсгийг иргэдийн нөхөрлөлд гэрээгээр эзэмшүүлэх 
журам” Засгийн газрын 2009 оны 227 дугаар тогтоолыг тус тус баталжээ. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

1,629 нөхөрлөл 3 сая гаруй га талбай бүхий ойн санг гэрээгээр эзэмшиж 
байна. 

Модны  хулгайтай  тэмцэх асуудлаар БОЯ холбогдох хууль хяналтын 
байгууллагуудтай хамтарсан  “Тул хамгаалах сан”  “Цолмон шим  мандал”, “Булаг 
шанд гол мөрний  эхийг  хамгаалах төв”, “Аавын баян хангай” “Баруун зүүн салаа 
төв” зэрэг ТББ-ын хүчин чармайлтын үр дүнд хулгайн мод бэлтгэлтэй тэмцэх 
асуудлаар Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 48-р зарлиг гарч  хэрэгжилтэд оролцоод 
явж байна. БОАЖХЯ-наас төрийн гүйцэтгэж байгаа зарим чиг үүргийг шат 
дараатай шилжүүлэх зорилгоор Хустайн байгалийн цогцолборт газрын 
хамгаалалтын захиргааны үүргийг “Хустай цогцолбор газар” төв Төрийн бус 
байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр 2014 оноос 10 жилийн хугацаагаар 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэх шийдвэрийг Засгийн газраар гаргуулжээ. Төрийн бус 
байгууллагад ойг зохистой ашиглах талаар  зөвшөөрөл өгөхгүй байх ёстой. Харин 
ойн нөхөрлөлүүдийн гэрээт эзэмшлийн ойд хулгайн мод бэлтгэл, ойн түймрийн 
тохиолдол буурсныг нотолсон тоо баримтууд олон байхад тэдэнд мод бэлтгэх 
зөвшөөрөл олгохгүй байгаад олон улсын хөндлөнгийн шинжээч нар гайхдаг. 
Монголын улс төрчид, шийдвэр гаргагчид сайн дурын үндсэн дээр ойн 
менежментийн үйл ажиллагааг явуулж буй ойн нөхөрлөлүүдийн хариуцах үүргийг 
ямар ч эргэлзээгүйгээр тодорхойлдог атлаа тэдэнд илүү эрх олгох талаар бусад 
орны шийдвэр гаргачдын нэгэн адил зоригтой алхам хийхгүй байгааг тэд ойлгож 
чадахгүй байгаа юм.(Инглис С.Эндрю) 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Ойн тухай хуулийн 25.2 заалт нь Байгаль орчныг хамгаалах хуулийн 32.2 
дах заалттай зөрчилдөж байна4. Байгаль орчны хуулийн үзэл баримтлал байгаль 
хамгаалах чиглэлтэй бол Ойн тухай хуульд ойг зохистой ашиглах боломжийг 
төрийн бус байгууллагад олгосон..  
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 50-р зүйлийн 12 -т заасан “Нөхөрлөл нь 
өөрсдийн эрх ашгаа хамгаалах, хамтын ажиллагаагаа зохицуулах үүрэг бүхий 
нөхөрлөлүүдийн холбоотой байж болох бөгөөд холбооны дүрэм, үйл ажиллагааг 
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар[3] зохицуулна”. гэсэн заалт  нь 
нөхөрлөлийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлох боломжгүй заалт гэж үзэж байна.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Нөхөрлөлүүдийг эрх зүйн байдлыг Иргэний хуульд заасан ашгийн төлөө 
нөхөрлөлд багтах уу, эсвэл ашгийн бус ТББ-д хамааралтай юу гэдгийг зааглан 
тогтоох шаардлагатай. Эрх зүйн байдлыг тодорхойлох нь нөхөрлөлийг буюу 
иргэдийн оролцоог дээшлүүлэхэд  чухал.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Дээр дурдсан хийдэл, зөрчлийн заалттай уялдуулж өөрчлөлт оруулах 
саналтай байна.  

                                                             
4 Холбогдох саналыг Хавсралт 3-аас үзнэ үү. 
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Ус цаг уур, орчны шинжилгээний тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Төрийн байгууллага аж ахуйн нэгжид нарийн мэргэжил,  ур чадвар 
шаардсан ажил, үйлчилгээгээр тусгай зөвшөөрөл олгох  нь чухал юм.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ  

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаар ус цаг уур, орчны шинжилгээний ажлыг 
хийлгэх гэрээ нэг ч удаа хийгдээгүй. Өнөөгийн байдлаар хуульд заасан 
шаардлагыг хангах аж ахуйн нэгж, иргэн байхгүй байна. Ус цаг уур, орчны 
шинжилгээ бол мэргэжлийн боловсон хүчинтэй, техникийн чадавхи сайн байхыг 
шаарддаг бөгөөд өртөг өндөртэй байдаг /холбогдох мэргэжилтний ярилцлагаас/ 
 
3.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
4.Дүгнэлт, зөвлөмж 

Ус, цаг уур орчны шинжилгээний тухай хуульд “Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч тусгай хэрэгцээний 
мэдээлэл гаргах үйлчилгээ эрхэлж болно.” гэсэн заалт бий ч, хэрэгжихгүй байгаа 
шалтгаан нь ус цаг уур, орчны шинжилгээ нь мэргэжлийн боловсон хүчинтэй, 
техникийн чадавхи сайн байхыг шаарддаг байна. 
 
 
  
  

Зохицуулалт 8 
8 дугаар зүйл.Тусгай хэрэгцээний мэдээллээр хангах ажлыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага 
эрхлэх 
8.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч тусгай 
хэрэгцээний мэдээлэл гаргах үйлчилгээ эрхэлж болно. 
10 дугаар зүйл.Ус цаг уур, орчны шинжилгээ 
10.4.Энэ хуулийн 10.1-д зааснаас бусад тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаар ус цаг 

уур, орчны шинжилгээний ажлыг гэрээгээр хийлгэж болно. 
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6.2.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛДӨХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай  
хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 1 
3 дугаар зүйл.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүс 
3.1.Дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газарт үзүүлж байгаа буюу үзүүлж болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг багасгах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, тухайн газар нутгийг хамгаалахад 
иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх, тэдний ахуй амьдралаа баталгаажуулах, байгалийн баялгийг 
зохистой ашиглах шаардлагыг харгалзан тогтоосон газар нутгийг орчны бүс гэнэ. 
5 дугаар зүйл.Орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоох  
5.1.Орчны бүсийг тогтоохоос өмнө тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 
/цаашид "хамгаалалтын захиргаа" гэх/ сум, дүүргийн Засаг даргатай хамтран тухайн асуудлаар 
нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх, орчны бүс тогтоох зорилго, энэ талаар гарсан санал, орчны бүсийн 
тухай хууль тогтоомж, иргэдийн оролцооны тухай тайлбарлан танилцуулсан байвал зохино. 
6 дугаар зүйл. Орчны бүсийн зөвлөл 
6.1. Орчны бүсийн хөгжлийг зохицуулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, 
нөхөн сэргээхэд нутгийн иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх зорилго бүхий орон тооны бус орчны 
бүсийн зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ ажиллана. 
6.4.1.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсэд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд олон 
нийтийн хяналт тавих; 
6.4.3.орчны бүсэд байгаль орчны тухай хууль тогтоомж, орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд Засаг даргад туслах, зөвлөх, санал тавих; 
6.4.5.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсийн тухай хууль тогтоомжийг 
сурталчилах, зохих мэдээллийг олон нийтэд түгээх. 
7 дугаар зүйл.Орчны бүсийн сан 
7.1.Зөвлөл нь тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийг хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийн ахуй 
амьдралыг дэмжих зорилго бүхий орчны бүсийн сан /цаашид "сан" гэх/-г байгуулж болно. 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Иргэний оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрт санал гаргах, уламжлах, зөвлөх 
ордог.  Энэ оролцоо тусгай хамгаалалттай газар орчны бүсэд ямар байгааг судлах  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Эрх бүхий байгууллагаас шийдвэр гараагүй байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Өнөөгийн байдлаар, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны 
бүсэд 117 сумдын 14 сая га талбай хамрагдаж байна. Энэ нутагт 45 мянган айл 
өрхийн 4.6 сая толгой мал, газар тариалангийн 81 аж ахуй нэгж ажиллаж, байгаль 
хамгаалах 485 нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна. Орчны бүсийн зөвлөл 
ажиллаж, орчны бүсийн санг байгуулан байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх өргөн боломж байна.  Харин  Зөвлөл нь нутгийн 
иргэд, эрдэмтэн, судлаачид, тухайн орон нутгийн иргэдийн эрх, ашгийг илэрхийлж 
хамгаалдаг тэдний төлөөллийн байгууллага байх зорилготой ч  санхүүжилт 
байхгүй, бүрдүүлэх механизм тодорхой бус байдгаас шалтгаалан үйл 
ажиллагаагаа явуулаагүй. (холбогдох мэргэжилтний ярилцлагаас) 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
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Зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэхэд төрийн эрх бүхий байгууллагын 
санаачилга чухал. Энэ нь нэг талаас эрх бүхий албан тушаалтны хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, нөгөө талаар Зөвлөлд орох иргэд, ТББ-ын оролцоог сайжруулах 
тогтолцоог бий болгох шаардлагатай. Гэхдээ иргэдийн оролцоог  заавал мөнгөн 
урамшуулал олгох аргаар бус харин тэдний үйл ажиллагааг сурталчлах, 
мэдээллээр хангах зэргээр дэмжиж болно.   
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
 

Усны тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Сав газрын Зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмол явагддаг эсэх, нийтийн эрх 
ашгийг хамгаалсан ямар шийдвэр гарсныг судлах замаар иргэний оролцооны 
ерөнхий байдлыг тодорхойлох  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Усны газрын зөвлөлийн хувьд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн  сайдын 
2013 оны 04 дүгээр сарын 22 -ны өдрийн А-124 тоот тушаалаар “Сав газрын 
зөвлөл байгуулах, ажиллах журмыг баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Нийт 21 сав газрын захиргаанаас 13 зөвлөл ажиллаж байна.  Тус зөвлөл нь 
31-45 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Зөвлөлийн эрх хэмжээ, санхүүжилт тодорхой бус 
байдгаас ТББ-д шүүмжлэх байр сууринаас асуудал хандаж, хамтарч шийдэл хүрч 
чаддаггүй гэж холбогдох яамны мэргэжилтэн тайлбар хийв. Сав газрын зөвлөл нь 
ус ашиглагчийн үүргийн биелэлтийн талаар дүгнэлт гаргах, усны нөөцөд сөрөг 
нөлөөтэй тохиолдолд усны барилга, байгууламжийн ажлыг түдгэлзүүлэх санал 
гаргах, ус ашиглах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй этгээдийн ус ашиглах 
эрхийг түдгэлзүүлэх, зогсоох зэрэг хуулиар олгогдсон чухал эрх мэдлээ 
хэрэгжүүлж чадахгүйд хүрчээ. Мөн Усны сав газрын зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
зардлыг шийдэх эрх зүйн орчин байхгүйгээс Сав газрын зөвлөлүүд дээрх эрх, 
үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллах боломжгүй байсаар байна (Улс төрийн боловсролын 
академиас хийсэн судалгааны тайлангаас).  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Зохицуулалт 2 
20 дугаар зүйл.Сав газрын зөвлөл 
20.1.Сав газрын захиргааны дэргэд сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дүгнэлт, зөвлөмж өгөх, хяналт тавих, олон талын оролцоог хангах 
үүрэг бүхий орон тооны бус усны сав газрын зөвлөл /цаашид “сав газрын зөвлөл” гэх/- ийг 
байгуулна. 

20.2.Сав газрын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тухайн нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны төлөөлөл, 
байгаль орчны алба, мэргэжлийн хяналтын алба, төрийн бус байгууллага, сум, дүүргийн иргэн, 
ус ашиглагч, эрдэмтэн, судлаач, усны мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл орсон байна. 
20.4.Сав газрын зөвлөл нь усны харилцааны талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
20.4.1. ус хамгаалах, зохистой ашиглах шийдвэр гаргахад иргэдийн саналыг тусгуулах; 
20.4.7. урсац бүрэлдэх эх, усны эх үүсвэрийн орчмыг хамгаалах, ойжуулах, тохижуулах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг нутгийн иргэдийн дэмжлэг, санаачилга, мэргэжлийн байгууллагын 
хүчийг нэгтгэн зохион байгуулах;  
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 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэхийн тулд журамд чиг үүрэг, 
урамшуулал, зардлыг нь төсөвт тусгах шаардлагатай.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
 Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай  
хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 3 
8 дугаар зүйл. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ 
8.4.Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланд дараах асуудлыг тусгана: 
8.4.8.төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн захиргаа, төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэдийн 
нийтийн хурлын санал, тэмдэглэл; 
Зохицуулалт 4 
9.12.Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, 
бүх шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага болон байгаль орчны төрийн бус 
байгууллага хяналт тавина. 
Зохицуулалт 5 
18 дугаар зүйл. Нөлөөллийн үнэлгээний үйл ажиллагааны олон нийтийн оролцоо 
18.2.Засгийн газрын хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд 
баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд стратегийн үнэлгээ хийх 
явцад олон нийтээс санал авна. 
Зохицуулалт 6 
18.4.Төслийн 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 байгуулна. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 
байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 
хийнэ.  Байгаль орчны багц хууль болон Захиргааны Ерөнхий хуулийн заалттай 
давхар шинжилгээ хийнэ. Хяналт шинжилгээ хийх арга бол тоон ба чанарын 
хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Энэ заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн 
боловсролын Академи "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд 
Хуульч эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи Монгол улсын 
хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл 
байдалд дүн шинжилгээ хийх" зэрэг судалгааны тайлангуудыг судална. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог 
хангах тухай журам”-ыг БОАЖЯ-ны сайдын 2014 оны А-03 тушаалаар баталсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх авсан 147 мэргэжлийн байгууллага 
байна. 4741 байгаль орчны нөлөөллийн тайлан хийгджээ. Харин иргэдээс санал 
авна гэсэн заалт тэр болгон хэрэгждэггүй байна. Энэ тухай байгаль орны 
нөлөөллийн үнэлгээ хийх эрх авсан 147 байгууллагын тайланд тусгагджээ. 

Ялангуяа  санал авах үйл явцын талаар урьдчилан мэдээлдэггүй, зохион 
байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авдаггүй талаар ХЭХ  судалгаандаа 
дурьджээ.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
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5..Дүгнэлт, зөвлөмж  

Олон нийтээс санал авахыг хэрхэн зохион байгуулах, иргэдэд мэдээ, 
мэдээллийг хэрхэн хүргэх, саналыг аваагүй бол ямар хариуцлага хүлээлгэх зэрэг 
үйл ажиллагааг хууль ба журамд тодорхой тусгах шаардлагатай. . 
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6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
 Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
 

Ойн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 7 
25 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагыг ойн санг хамгаалахад оролцуулах 
25.1.Ойн баялгийг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус байгууллага холбогдох төрийн 
захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар 
зүйлд заасны дагуу ойг хамгаалах талаар дараах үйл ажиллагааг явуулж болно: 
25.1.2.ойг хамгаалах талаарх саналаа холбогдох төрийн байгууллага болон зохих шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад уламжлах; 

25.1.3.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх болон ой, хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар сургалт, сурталчилгаа зохион 
байгуулах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Иргэний оролцооны зөвлөлдөх хэлбэрийн нэг төрөлд санал гаргах, 
уламжлах үйл ажиллагаа ордог. Ойн хамгаалах нөхөрлөлүүд санал гаргах 
уламжлах   оролцоог хэрхэн ашиглаж байгааг судлах  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Захиргааны шийдвэр гараагүй байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Орон нутгийн хэмжээнд нэгдсэн дүн байдаггүй. 3 аймгийн Хурал, Засаг 
даргаас ярилцлага авахад ТББ, иргэд энэ тал дээр маш идэвхитэй байдаг гэж 
хэллээ. Гэхдээ тэдний саналыг баримтжуулах, хуулийн дагуу хариу өгөх, бүртгэлд 
оруулах ажил хийхгүй байна. ТББ-аас ойг хамгаалахтай холбоотой сургалт, 
сурталчилгаа хийдэг ч нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүйгээс зөвхөн амаар 
дэмждэг, хамтарч ажилладаг гэж эрх бүхий албан тушаалтнууд хариулдаг. ТББ-ын 
хувьд санхүүжилтээс хамаарч зорилтод ажлаа тогтмол хийж чаддаггүй гэж ТББ-н 
төлөөлөгч ярилцлага өгч байлаа.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
Төрийн бус байгууллагын санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх 
зохицуулалтыг Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд тодорхой зааж өгөх 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
 

Газрын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 8 
52 дугаар зүйл. Бэлчээр, түүнийг зохистой ашиглах, хамгаалах 
52.2. Зуслан, намаржаа болон отрын бэлчээрийг баг, хот айлаар хуваарилж нийтээр 
ашиглана. Тухайн жилийн бэлчээрийн гарц, иргэдийн саналыг харгалзан өвөлжөө, хаваржааны 
бэлчээрийг малаас чөлөөлөх, мал оруулах хугацааг сум, дүүргийн Засаг дарга тогтоож, баг, 
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хорооны Засаг дарга, иргэд мөрдөж хэрэгжүүлнэ. Өвөлжөө, хаваржааны тодорхой нутаг 
бэлчээрийг талхлагдахаас хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилгоор тухайн бүс нутгийн онцлог, 
бэлчээр ашиглаж ирсэн уламжлал, газрын даац, чадавхийг харгалзан, багийн иргэдийн Нийтийн 
Хурлын саналыг үндэслэн сумын Засаг дарга малчдад болзол, гэрээний дагуу хэсэг бүлгээр 
ашиглуулж болно. 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Газрын тухай хууль дахь заалтын зорилго нь зуслан, намаржаа болон 
отрын бэлчээрийг баг, хот айлаар хуваарилж нийтээр ашиглахдаа тухайн жилийн 
бэлчээрийн гарц, иргэдийн саналыг харгалзаж байхыг холбогдох төрийн 
захиргааны байгууллагад үүрэг болгосон заалтууд байна. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр 
заалтууд нь төрийн байгууллагын шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн санал, 
зөвлөгөөг сонсохыг үүрэг болгосон байна. 
  
3. Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь бэлчээрийн газрыг 
зохистой ашиглах, хамгаалах асуудлаар дараах гадаадын төсөл хөтөлбөрүүд 
болон мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Үүнд:  

-  Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт” төсөл 
- “Хүн төвтэй байгаль хамгаалал” ТББ 
- “Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоо” ТББ хамаардаг. 

“Ногоон алт” төсөл – хамтын ажиллагааны тухай:  
Тус төсөл нь 2013 оноос ГЗБГЗЗГ-ын Газар зохион байгуулалтын хэлтэстэй 

нягт уялдаатай ажиллаж Монгол орны баруун бүс, Завхан, Увс, Ховд, Говь-Алтай, 
Баян-Өлгий, Архангай, Баянхонгор аймгуудын нийт 75000 малчин өрхүүдийг 
хамарсан бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлэх, малчдын бэлчээр 
ашиглах технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, зах зээлд нэвтрэх, малчин өрхийн 
амжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор шат дараалсан үйл ажиллагааг хамтран 
хэрэгжүүлж байна.  

Төслийн үр дүнд баруун бүсийн аймгуудын 96 суманд нийтдээ 53,000 
малчин өрх буюу бүх малчин өрхийн 30 гаруй хувийг хамарсан 960 бэлчээр 
ашиглалтын хэсэг, малчдын 67 хоршоо байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Малчдын байгууллагын энэхүү системийг бэлчээрийн зохион байгуулалт, 
төлөвлөлтийг орон нутгийн төвшинд сайжруулах, малчдын оролцоог нэмэгдүүлэх 
чухал тогтолцоо юм. 

Цаашид Монгол орны зүүн бүс болох Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, 
Дорноговь аймгуудад үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.  
 “Хүн төвтэй байгаль хамгаалал” ТББ – хамтын ажиллагаа:  

Уг төрийн бус байгууллага нь НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай 
хамтран “Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд “Газар, Засаг, Ойн 
нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмж”-ийг англи 
хэлнээс Монгол хэлнээ хөрвүүлэн Монгол улсад нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг 
ХХААЯ, БОАЖЯ болон ГЗБГЗЗГ-тай хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Хамтын ажиллагааны хүрээнд ТББ-аас зохион байгуулсан сургалт, 
хэлэлцүүлэгт бүрэн хамрагдаж олон улсад хэрэгжиж буй мэдээ мэдээллээр 
аймгуудын ГХБХБГ болон иргэд, аж ахуй нэгжид мэдээлэл хүргэн ажилласан ба 4 
аймгийн 4 сумын нийт малчид, ард иргэд болон удирдлагууд мөн Их дээд 
сургуулиудын эрдэмтэн докторуудад сургалт, семинар, уулзалт хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж давхардсан тоогоор 250 орчим субьектэд мэдээлэл хүргэсэн 
байна.   
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Мөн “Газар байгалийн нөөц эдэлбэрийн зүй ёсны эрхийг зориулалтаар 
бүртгэн баталгаажуулах” ажлыг санаачлан 7 суманд бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд 
цаашид улсын хэмжээнд бүрэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Газрын тухай хуулийн дурдсан зүйлүүд нь бусад хуультай ямар нэгэн 
байдлаар давхардал, хийдэл, зөрчил үүсгэсэн зөрчил илэрсэнгүй. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  

Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2 дахь хэсэгт заасан 
зохицуулалт нь амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа бөгөөд Засаг дарга нь тус хэсэгт 
заасан үүргээ биелүүлэхдээ зөвхөн төрийн захиргааны байгууллагаас гадаадын 
сантай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах бус, харин тухайн 
орон нутгийн иргэдийн саналыг сонсох, саналыг нь авч ажиллах учиртай байх 
бөгөөд сонсохгүй, саналыг хүлээн авахгүй байгаа алдаа дутагдлаа холбогдох 
шатны Засаг дарга нар засах шаардлагатай байна. 

 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Газрын тухайн хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
шаардлагагүй гэж дүгнэсэн болно. 
6.3.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ МЭДЭЭЛЭХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 
 

 
Ашигт малтмалын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 1 
9 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 
9.1.Ашигт малтмалын асуудлаар Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
9.1.11.геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг 
үндэслэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайг солбицлоор тогтоож, нийтэд мэдээлэх; 
Зохицуулалт 2 
11 дүгээр зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг 
11.1.22.сонирхсон этгээдэд тусгай зөвшөөрлийн болон түүний зураг зүйн бүртгэлтэй танилцах 
бололцоо олгох, эдгээр бүртгэлд орсон өөрчлөлтийн талаар зохих байгууллагад мэдэгдэж 
нийтэд мэдээлэх. 
Зохицуулалт 3  
11 дүгээр зүйл. Төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүрэг  
11.1.Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага (цаашид энэ хуульд 
“төрийн захиргааны байгууллага” гэх) дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
11.1.15.ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, дахин 
олгох, цуцлах, шилжүүлэх, барьцаалах, талбайг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгөх, 
шилжүүлэх ажиллагааг олон нийтийн хяналтын дор явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 
Зохицуулалт 4 
13 дугаар зүйл. Талбайг нөөцөд авах 
13.1.Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг дор дурдсан 
зорилгоор Засгийн газрын шийдвэрээр нөөцөд авч болно: 
13.2.Талбайг энэ хуулийн 13.1-д заасны дагуу нөөцөд авсан бол энэ тухай шийдвэрийг дараахь 
мэдээллийн хамт нийтэд мэдээлнэ: 
13.2.1.нөөцөд авсан талбай байрших аймаг, сумын нэр; 
13.2.2.нөөцөд авсан талбайн бүх булангийн цэгийн солбицлууд; 
13.2.3.тухайн талбайг нөөцөд авсан зорилго; 
13.2.4.талбайг нөөцөд байлгах хугацаа. 
Зохицуулалт 5 
14 дүгээр зүйл. Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааг хязгаарлах, хориглох 
тусгай хэрэгцээний газар  
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14.8.Энэ хуулийн 14.2-т зааснаар /5 жил/ тогтоосон газрыг тусгай хэрэгцээнд байлгах хугацаа 
дууссан бол төрийн захиргааны байгууллага энэ тухай нийтэд мэдээлэх бөгөөд урьд нь 

хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан этгээд ийнхүү мэдээлснээс 
хойш 1 сарын дотор хүсэлт гаргавал тэрээр тусгай зөвшөөрлийг тэргүүн ээлжинд авах давуу эрх 
эдэлнэ. 
Зохицуулалт 6 
16 дугаар зүйл. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгаа болон эрдэм 
шинжилгээний ажил  
16.4.Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн геологийн судалгааны мэдээлэл төрийн мэдээллийн 
сангийн үндсэн бүрэлдэхүүн бөгөөд нийтэд нээлттэй байна. 
Зохицуулалт 7 
19 дүгээр зүйл. Өргөдлийг бүртгэх, хянан шийдвэрлэх ажиллагаа  
19.6.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 19.2.2, 19.2.5-д заасан саналыг дэмжсэн хариу 
өгсөн бол төрийн захиргааны байгууллага тухайн талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох 
шийдвэр гаргаж, тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөрийг мөн хуулийн 34.1-д заасан 
хугацаанд төлөх тухай өргөдөл гаргасан этгээдэд мэдэгдэнэ.  
19.10.Төрийн захиргааны байгууллага хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон даруйд энэ тухай 
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайн талбай байрших 
аймаг, сум, дүүргийн Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын албанд мэдэгдэж, өдөр тутмын 
сонинд нийтэлнэ. 
Зохицуулалт 8 
20 дугаар зүйл. Чөлөөлөгдсөн талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох 
20.1.1.энэ хуулийн 20.1-д /энэ хуульд заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл нь дуусгавар 
болсон, цуцлагдсан бол / заасан талбайг ялган багцалж, сонгон шалгаруулалт явуулахаас 30-
аас доошгүй хоногийн өмнө өргөдөл хүлээн авах хугацааг өдөр тутмын сониноор нийтэд 
зарлах; 
Зохицуулалт 9 
22 дугаар зүйл. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах 
22.3.Төрийн захиргааны байгууллага хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгамагц энэ 
тухай мэргэжлийн хяналтын албанд мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 
Зохицуулалт 10 
26 дугаар зүйл. Өргөдлийг бүртгэх, хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 
26.7.Төрийн захиргааны байгууллага ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш ажлын 7 
өдөрт багтаан байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, татварын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай 
байрших аймаг, сум, дүүргийн Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын албанд энэ тухай тус тус 
мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 
Зохицуулалт 11 
48 дугаар зүйл. Мэдээ, тайлан гаргах 
48.10.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн жилд борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, 
улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөрийн хэмжээг дараа оны 1 дүгээр 
улиралд багтаан нийтэд мэдээлнэ. 
Зохицуулалт 12 
49 дүгээр зүйл. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх 
49.11.Төрийн захиргааны байгууллага тусгай зөвшөөрөл шилжүүлснийг бүртгэсэн талаар 
мэргэжлийн хяналтын алба, татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад тус 
тус мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 
Зохицуулалт 13 
50 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг шилжүүлэх 
50.6.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 50.5-д заасны дагуу бүртгэл хийсэн тухайгаа 
мөн хуулийн 49.11-д заасан байгууллагуудад мэдэгдэж, өдөр тутмын сонинд нийтэлнэ. 
Зохицуулалт 14 
57 дугаар зүйл. Ашигт малтмалтай холбоотой мэдээлэл, бүртгэлтэй танилцах 
57.4.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. 

 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль дахь  
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иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 15 
38 дугаар зүйл. Ашигт малтмалтай холбоотой мэдээлэл, бүртгэлтэй танилцах 
38.1.Сонирхсон этгээд тусгай зөвшөөрлийн болон түүний зураг зүйн бүртгэлтэй ажлын цагаар 
зориулалтын байранд танилцах эрхтэй. 

 

1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 
холбоотой аливаа шийдвэр гаргах, геологийн хайгуулын мэдээллийг санд авах, 
иргэн, хуулийн этгээдэд сангаар үйлчлэх, зөвшөөрөл олгохоор сонгон 
шалгаруулалт зарлах ажиллагааг нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сониноор зарлаж 
байх нь үйл ажиллагаагаа нийтэд ил тод байлгах, мэдээлэл олж авах тэгш 
боломжийг аливаа этгээдэд олгох зорилго агуулж байна. Эдгээр зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг мэдээллийг түгээх тогтолцоо бүрдсэн эсэх, өдөр тутмын сонинд 
мэдээлж байгаа бодит байдлаар хэмжинэ.  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар “Тусгай зөвшөөрөл 
олгох сонгон шалгаруулалтын журам” баталсан. 

АМГТГ нь эрдэс баялгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах, 
боловсруулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах зорилгоор “Эрдэс баялгийн 
мэдээллийн технологийн төв” гэсэн нэгж байгуулсан.  

 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төв нь эрдэс баялгийн салбарын 
мэдээллийн санг цахим ба биет хэлбэрээр бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг шаардлагатай, 
үнэн зөв, бодит цаг үеийн мэдээллээр хангаж иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилж 
байна. 
 АМГТГ-ын Кадастрын хэлтэс нь ашигт малтмалын хайгуул,  ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл олгох, тэдгээрийг тусгай зөвшөөрлийн болон зураг зүйн 
бүртгэлд бүртгэх, хугацааг нь сунгах, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх, 
барьцаалалтыг бүртгэх, тусгай зөвшөөрлийн статистик мэдээ мэдээллийг 
боловсруулах, нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын сонинд нийтлэх ажлыг гүйцэтгэж, 
дээрх зохицуулалтуудын хэрэгжилтийг хангалттай хангаж байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар  

Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчилгүй байна гэж үзлээ.  
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын 
сонинд нийтэлж иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл түгээх тухай зохицуулалтын 
хэрэгжилт хангалттай биелж байна гэж дүгнэлээ. 

 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 16 
4 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах талаархи иргэний эрх, үүрэг 
4.1.Иргэн байгаль орчныг хамгаалах талаар дараах эрхийг эдэлнэ: 
4.1.4.Холбогдох байгууллагаас байгаль орчны тухай үнэн, зөв мэдээлэл авах; 
 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 



 20 

 Монгол улсын Үндсэн хуулиар иргэнд олгогдсон төр, түүний байгууллагаас 
хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар 
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг баталгаажуулсан заалт юм. “Байгаль орчны 
асуудлаар мэдээлэл авах, шийдвэр гаргахад оролцох, эрхээ хамгаалуулах 
талаарх Аархусын конвенцээр иргэний мэдээлэл авах эрхийг зохицуулдаг.  
Мэдээлэл авах эрх бол иргэний оролцооны нэг үндсэн хэлбэр юм. Судалгаанд 
хамаарах төрийн захиргааны байгууллагад Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
болон түүний харьяа агентлаг, газрууд орно. Хэмжих хэмжүүр нь тоон ба чанарын 
үзүүлэлт гэсэн хэлбэртэй байна. Хэмжүүрийн хэлбэрээс шалтгаалан тухайн 
яаманд мэдээлэл авахаар хандсан иргэдийн тоон үзүүлэлтийг баримт бичгийн 
аргаар, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хэрхэн хангаж байгаа талаар яамны албан 
хаагчдаас ярилцлага авах, мөн өмнө нь хийгдэж байсан судалгаануудтай 
харьцуулах замаар мэдээллээ цуглуулна. Мөн иргэний оролцооны  суурь 
харилцааг зохицуулж буй  Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн 
тухай, Захиргааны Ерөнхий хуулийн заасны дагуу хянана. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Тус яамны хувьд иргэнд мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа нь: 1.www. mne.mn  
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны албан ёсны цахим хуудас ажиллуулдаг. 
Судалгаа хийх нэг сарын хугацаанд цахим хуусанд ажиглалт хийхэд: өдөр тутам 
мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн тавьж байгаа боловч яамны үйл ажиллагааны ил 
тод байдлын талаар мэдээллийг оруулаагүй, шинэчлээгүй байна.  2.Яамны 
мэдээллийн самбарт холбогдох мэдээллүүдийг тавьсан. 3. Удирдах албан 
тушаалтнуудтай уулзах “Иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь”-ийг 
гаргажээ.4.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хууль тогтоомжид заагдсан эрх 
үүргийн дагуу холбогдох  үйлчилгээ үзүүлэх  “нэг цэгийн үйлчилгээ”-г бий болгож, 
уг харилцааг зохицуулсан журмыг баталсан. Уг журамд “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-
гээр үзүүлэх үйлчилгээ нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа 
явуулахтай холбогдуулан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хууль болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын багц хууль тогтоомжийн 
дагуу зөвшөөрөл авахад шаардлагатай бичиг баримт, хүсэлтийг  хүлээн авч 
удирдлагад танилцуулан холбогдох газар, хэлтсүүдэд илгээж, үүний үндсэн дээр 
зөвшөөрөл олгох шийдвэрийг тухайн  газар,  хэлтсээс хүлээн авч, хүсэлт гаргасан 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариуг бичгээр мэдэгдэх, зөвшөөрөлтэй 
холбоотой асуудлаар мэдээ, мэдээллийг үнэн зөв шуурхай өгөх үүрэг  хүлээнэ гэж 
заажээ.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Судалгаа хийх явцад БОЯ төрийн бус, нөхөрлөлүүдийг хариуцсан 
мэргэжилтэнтэй ярилцлага хийж мэдээлэл авахыг  зорьсон ч ажлын байранд 
байхгүй, утсаар холбогдох боломжгүй, цахим хаяг болон албан бичгээр хүсэлт 
тавихад хариу ирүүлээгүй зэрэг үйлдэл гаргасан. Мэдээллийн ил тод байдал, 
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23 -р зүйлийн дагуу цахим хаягт 2017 оны 7 
сарын 15- 8  сарын 30 ны байдлаар шинжилгээ хийхэд үйл явдлын мэдээлэл 
шинэчлэлтийн хурд сайн, захиргааны байгууллагын шийдвэрүүдийг бүрэн 
оруулаагүй, 13 мэдээллийн санд байгаа тоо баримт хуучирсан, ангилалт, 
нарийвчлалтай гаргахгүй байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
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 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Мэдээлэл авах хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, хянан шийдвэрлэх хугацаа, 
мэдээлэл өгөх эзэн нь тодорхой бус, байгууллага, албан тушаалтны таамаг төдий 
хандлагаар мэдээлэл өгч байгаа нь мэдээллийн нэгдсэн систем байхгүйтэй 
холбоотой. Бидний судалгааны мэдээлэл нотлогдохуйц байх шалгуурыг хангаж 
байгаа эсэхэд эргэлзээг бий болгож байна. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 

Ургамал хамгааллын тухай хууль дахь  
иргэний оролцооны зохицуулалт: 

Зохицуулалт 17 
10 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх 
10.1.5.ургамлын хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамал тархсан болон 
тархаж болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан мэдээлэх; 
13 дугаар зүйл.Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг 
13.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь ургамал хамгааллын талаар дараахь эрхтэй: 
13.1.1.төв, орон нутгийн, мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагаас ургамал 
хамгааллын тухай мэдээлэл авах 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мэдээлхэ үүргээ хэрхэн 
хэрэгжүүлж байгааг судлах.  
2..Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Судалгаа хийх хугацаанд ажиглалт хийхэд Биокомбинатад гарсан малын 
гоц халдварт өвчин гарсантай холбоотойгоор нийслэл болон Хан-уул дүүргийн 
Засаг дарга  нар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өгч, цахим хаягтаа 
байршуулсан.  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Хан-Уул дүүргийн санамсаргүй түүврээр сонгож авсан 20 иргэнээс анкетийн 
судалгаа авахад холбогдох мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим 
хэлбэрээр түргэн шуурхай авдаг гэж хариулсан.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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6.4. ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХЯНАЛТ ТАВИХ ХЭЛБЭР БҮХИЙ 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
4.1.5.Байгалийн нөөц, баялгийн халдашгүй байдлыг хангах, байгаль орчинд хортой нөлөөлөх 
аливаа үйл ажиллагааг хязгаарлах, таслан зогсоох шийдвэр гаргахыг болон байгаль орчинд 
хортой нөлөөлж болзошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр байгуулах зөвшөөрөл 
олгохгүй байхыг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас шаардах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 
байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 
хийнэ.  Ингэхдээ Байгаль орчны багц хуулиудтай давхар шинжилгээ хийнэ. Мөн 
иргэний оролцооны  мэдээлэх хэлбэрийн суурь харилцааг зохицуулж буй  
Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 23, Захиргааны 
Ерөнхий хуулийн 15, 26, 27-р зүйлд тус тус заасны дагуу хянана. Хяналт 
шинжилгээ хийх арга бол тоон ба чанарын хэмжүүрийг  хэрэглэнэ. Тоон 
мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын 
авлагаас авах бол чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, 
иргэдээс ярилцлага хийх аргаар авна. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны 
өдрийн А-05 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-аар зохицуулж байна. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

МБОИЗ-ийн гишүүн ТББ-уудын төлөөлөл БОНХЯ, УУЯ-ны Сайдын зөвлөлд, 
Төрийн албаны ёс зүйн хороонд, Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод санаачлага 
үндэсний зөвлөлд, хэд хэдэн тендерийн үнэлгээний хороодод ажиллаж байна. 
БОНХЯ-наас чадавхи бүрдүүлэх чиглэлээр МБОИЗ-тай хамтран ТББ-ын 
санхүүгийн удирдлага, байгаль орчны аудит, байгаль орчны хууль журмыг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөрчил, маргааныг шийдвэрлэх арга зүй, төрийн болон 
орон нутгийн өмчөөр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах, газар зүй 
мэдээллийн систем ашиглан газрын бүрхүүлийн өөрчлөлтийн судалгаа хийх арга 
зүй зэрэг сургалт явуулж тодорхой тооны хүнийг хамруулсан байна. Хууль бус мод 
бэлтгэлтэй тэмцэх, Орхон голын эхэнд олборлолт хийж байгаа аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх зэрэг тодорхой ажлууд дээр хамтрах, яам, 
харьяа газрын тендерийн үнэлгээний хороодод ТББ-уудын төлөөлөл албан ёсоор 
оролцон ажиллаж байна.Монгол улсад жилд дундажаар 275 орчим байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдэж байгаагийн 15% орчим хувийг 
хууль бусаар ашигт малтмал хайх, олборлох, ашиглах гэмт хэрэг эзэлж байгаа 

2016.07.01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан 
шийдвэрлэх тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгад хүрээлэн буй орчныг 
хамгаалах асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх нээгдсэн. Мөн Монголын 
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иргэний нийгмийн байгууллагууд доод тал нь жилд нэг удаа иргэдийг төлөөлөн 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан тохиолдол бүртгэгджээ.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Хэрэгжилт сайн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. Тусгайлан гаргах зөвлөмж 
байхгүй. 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 

 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 2 
32 дугаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалахад төрийн бус байгууллага оролцох 
32.1.1.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт 
тавих, үзлэг хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг асуудлыг эрх бүхий 
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, гэм буруутай этгээдээс байгаль орчинд учруулсан 
хохирлыг барагдуулуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 
байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 
хийнэ.  Тоон мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон 
эмхэтгэл, гарын авлагаас авах бол чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан 
тушаалтан, иргэдээс ярилцлага хийх аргаар авна. Иргэдээс анкетийн аргаар авах 
шаардлагагүй гэж үзлээ. (ХЭХ-ны судалгааг хоёрдогч эх сурвалжаар ашиглана). 
Мөн энэ заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 онд Улс төрийн боловсролын 
Академи "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ", 2016 онд Хуульч 
эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи Монгол улсын хууль, эрх 
зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн орчны нөхцөл байдалд дүн 
шинжилгээ хийх" зэрэг судалгааны тайлангуудыг судална.   
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Төрийн зарим чиг үүргийг ТББ-аар гүйцэтгүүлэхээр БОАЖЯ-наас жил бүр 
“Хамтын ажиллагааны гэрээ” байгуулан ажилладаг. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Өнөөдөр 200 гаруй байгаль орчны ТББ байна. 2008 онд БОАЖЯ-аас 
тус  тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байсан Байгаль орчны  төрийн 
бус  байгууллагуудын нэгдэх санаачлагыг дэмжиж Улсын Анхдугаар зөвлөгөөнийг 
хамтран зохион байгуулж, Монголын байгаль орчны  Иргэний  зөвлөл үүсгэн 
байгуулагдсан. Мөн МБОИЗ-тэй “Хамтын ажиллагааны гэрээ” байгуулж төрийн 
байгууллагын гүйцэтгэх зарим ажил үүргийг  150 гаруй төрийн 
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бус  байгууллагаар  гүйцэтгүүлж 900 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт 
олгожээ.(2013) 
Шигтгээ  
Төрийн бус байгуулагын чадавхийг дээшлүүлэх , санхүүжилтийг тодорхой 
болгохгүй бол байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудыг 
“шантааж” хийдэг, ажил хийлгэдэггүй зэргээр төрийн байгууллага, уул уурхайн 
компаниуд шүүмжилдэг. Мөн иргэдийн зүгээс БОАЖЯ-ыг ТББ –тай хамтран 
ажиллах шалгуур үзүүлэлтээ тодорхой болгохыг байнга шаарддаг. Байгуулагдаад 
олон жил болсон гэдгээрээ зарим ТББ –сайдын дэргэдэх Зөвлөлд шууд ордог ч 
тодорхой санал гаргадаггүй, ашиг сонирхлын зөрчил гаргах явдал гардаг. /яамны 
холбогдох мэргэжилтний ярицлагаас/ 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Энэ заалт нь Ойн тухай хуулийн 25.2 той агуулгын хувьд зөрчилдөж байна. 
Мөн заалтын дотор тухайн нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн 
байгуулагдсан этгээд гэдэгт ямар субъект байх нь тодорхойгүй.  
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5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 Гэрээгээр ажил үйлчилгээ авч буй ТББ-уудыг сонгон шалгаруулах журам 
нээлттэй байх, хамтын ажиллагааны гэрээний агуулгыг Захиргааны Ерөнхий 
хуулийн 52-54 -р зүйлтэй нийцүүлэх шаардлагатай.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хийдэл зөрчилтэй уялдуулж өөрчлөх саналтай байна.  
 

Ойн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 3 
9 дүгээр зүйл. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
9.12. Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, 
бүх шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага болон байгаль орчны төрийн бус 
байгууллага хяналт тавина.  

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 

Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд иргэд 
хэрхэн хяналт тавьдаг вэ? гэдэгт шинжилгээ хийх  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам”-2014 онд баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 ТББ-ын оролцооны талаар мэдээлэл байхгүй байна.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 

Харин дээрх журмын 3.3.-д зааснаар тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг хянах, батлах ажлын хэсэгт байгаль орчны ТББ-

ын төлөөлөлийг оруулаагүй байна: 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 
 Иргэдийг оролцоог бодитой хангах хамгийн үр дүнтэй хэлбэр  хяналт тавих 
эрх юм. Харин уурхайн хаалтын менежментын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд ТББ, 
иргэний оролцоо хангалтгүй байна (Өмнөгоь аймгийн Баян-овоо, Манлай сумын 
иргэдтэй хиисэн ярилцлагаас). 
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 
 Ойн тухай хуулийн 9. 12-д заасны дагуу -Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам- ТББ- н тухай заалтыг 
оруулах. 
 

Амьтны тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 4 
21 дүгээр зүйл. Иргэн, нөхөрлөл, амьтан хамгаалах чиглэлийн мэргэжлийн болон төрийн бус 
байгууллагыг амьтны нөөцийг хамгаалахад оролцуулах 
21.5.Амьтны нөөцийг хамгаалах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага агнуурын нөөцийг 
хамгаалах талаар дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
21.5.1.амьтны тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавих, илэрсэн 
зөрчлийг арилгахыг шаардах, шаардлагатай тохиолдолд асуудлыг эрх бүхий байгууллагад 
тавьж шийдвэрлүүлэх; 
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1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Амьтны нөөцийг хамгаалахад иргэд хэрхэн хяналт тавидагт шинжилгээ 
хийх. 
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 ТББ-уудыг оролцуулах талаар захиргааны шийдвэр гараагүй байна. 
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3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
2012 оноос хойш  14 аймгийн 49 суманд 62 агнуурын бүс нутгийг тогтоон, аж 

ахуйн нэгжүүд хариуцан ажиллаж байна 
Байгаль орчин аялал, жуулчлалын яамнаас Их нартын БНГ-ын 

хамгаалалын менежментийг Агнуур судлалын “Аргаль” төв ТББ, Хар ямаатын 
БНГ-ын хамгаалалтын менежментийг Дэлхийн байгаль хамгаалах санд тус тус 
гэрээгээр хариуцуулсан.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж  
 ТББ-нь  санхүү, хүний нөөцийн чадавхиасаа хамаарч тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулж чаддаггүй. Амьтны нөөцийг хамгаалах асуудлаар иргэд 
Байгаль орчны яам болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад мэдээлэл 
өгсөн талаар нэгдсэн тоо баримт алга байна. Нэгдсэн тоо баримт, бүртгэлийн 
тогтолцоо бий болоогүйгээс шалтгаалан  хяналт шинжилгээ хийх боломжгүй 
байдаг.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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6.5.ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ БУСАД ЗОХИЦУУЛАЛТЫН  
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль дахь  

иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 1 
11 дүгээр зүйл. Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ, түүний санхүүжилт 
11.2.Төрийн захиргааны төв байгууллага, зохих шатны Засаг дарга нь эрдэм шинжилгээний 
болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагад байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, 
төсөл боловсруулах захиалга өгч зохих төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээс гадна сонирхогч 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өөрийн хөрөнгөөр судалгаа, шинжилгээ хийхэд нь 
дэмжлэг үзүүлнэ. 
Зохицуулалт 2 
19 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах нийтлэг арга хэлбэр 
19.2.Төр, түүний байгууллага, албан тушаалтан дараахь нийтлэг арга хэлбэрээр байгаль орчныг 
хамгаална: 
19.2.5.Хоргүй, аюулгүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэн ашиглахыг 
урамшуулах; 

 
1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Байгаль орчныг хамгаалах журамт үүргээ санй биелүүлж байгаа  иргэнийг 
хэрхэн дэмжиж  байгааг судлах  
 
2.Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Засгийн газрын 1998.06.17-ны өдрийн 95 тоот “Байгаль орчинд халгүй 
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам”, 
2011.11.02-ны өдрийн 309 тоот “Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг 
багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам” –аар хангаж байна..  
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 

Хог хаягдлын тухай хуулийг орон нутаг болон иргэдэд хүртээмжтэй 
сурталчилж, амьдралд нь хэрэгжүүлэх үүднээс “Цэвэр сайхан орчин” сарын аяныг 
улс орон даяар зарлаж иргэдийг урамшуулахаар болсон.  Мөн орон нутгийн 
түвшинд Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүд тусгагдсан байна. Ж: 
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга, тамгын газрын 2016-2020 хүртэл хугацаанд 
хэрэгжих төлөвлөгөөнд байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл,  
хэрэглээг нэвтрүүлж буй иргэн, ААН-д жил бүр урамшуулал олгохоор 
болжээ.Сүүлийн хоёр жилд эдийн засаг муу гэх шалтгаанаар Сангийн яамнаас 
иргэдэд олгодог бүх урамшууллыг зогсоосон.  
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт, зөвлөмж 

 Санхүүжилт байхгүй гэх шалтгаанаар хууль хэрэгжихгүй байгаа нь  иргэний 
оролцоог дэмжих төрийн бодлого алдагдаж байна гэж үзлээ.  

 
Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад 

худалдааг зохицуулах тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 3 
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14 дүгээр зүйл. Зөрчил илрүүлсэн, мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах 
 14.1. Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах 
тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн буюу түүний тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд уг 
мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд зөрчил гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн 
хэмжээний 20 хүртэл хувиар тооцож мөнгөн шагналыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага олгоно. 
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Амьтны тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 
Зохицуулалт 4 
38 дугаар зүйл. Зөрчил илрүүлсэн, мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах 
38.1.Амьтны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн, илрүүлэхэд туслалцаа 
үзүүлсэн буюу түүний тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд уг мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд 
зөрчил гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 15 хувиар тооцож мөнгөн 
шагналыг сум, дүүргийн Засаг дарга олгоно. 

 
Агаарын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 5 
14 дүгээр зүйл. Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэний оролцоо, урамшуулал 
14.1.Дараах нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан өрхөд энэ хуулийн 6.1.6-д заасны дагуу 
урамшуулал олгоно: 
14.1.1.стандартын шаардлага хангасан дулаалгатай гэр, амины орон сууцтай; 
14.1.2.цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам сүлжээнд холбогдож цахилгаан халаагуур хэрэглэж 
байгаа; 
14.1.3.бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг халаалттай; 

 
Ойн тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт 

Зохицуулалт 6 
39 дүгээр зүйл. Ойг хамгаалах эдийн засгийн хөшүүрэг  
39.3.Хууль бусаар мод бэлтгэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн эрх бүхий албан тушаалтанд 
дараах урамшуулал олгоно:         

 39.3.2.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд ашиглаж хураалгасан зэвсэг, тээврийн хэрэгсэл, унаа хөсөг, 
техник, тоног төхөөрөмжийг борлуулсны орлогын 70 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
урамшууллыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасны 
дагуу гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах 
байгууллагын ажилтанд. 

 
Дүгнэлт, зөвлөмж   

Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл өгсөн, илрүүлсэн хэдэн иргэнийг 
шагнаж, урамшуулсан талаарх талаар улсын хэмжээнд нэгдсэн мэдээлэл байхгүй 
байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн байгууллага, Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, судалгаанд хамрагдсан Өмнөговь, 
Дундговь, Сэлэнгэ, Увс аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ-аас энэ талаар тодруулсан 
боловч тодорхой мэдээлэл өгсөнгүй.  

Мөн дээрх  хуулиудад гэмт хэргийг илрүүлэхэд туслалцаа үзүүлсэн иргэнийг 
урамшуулах мөнгөн шагналын хувь хэмжээ нь ГХУСТ хуулийн 19.3.4 Гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлсэн иргэн, төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил 
гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар 
тооцож мөнгөн шагналыг олгох” гэсэн   заалттай зөрчилдөж байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн заалттай уялдуулах, 
ингэхдээ  дээрх хуулиудын заалтад ГХУСТ-хуулийн 19.3.4-ийг  иш татсан заалт 
оруулах  саналтай байна.  
 

Агаарын тухай хууль дахь иргэний оролцооны зохицуулалт: 
Зохицуулалт 7 
14 дүгээр зүйл. Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэний оролцоо, урамшуулал 
14.1.Дараах нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан өрхөд энэ хуулийн 6.1.6-д заасны дагуу 
урамшуулал олгоно: 
14.1.1.стандартын шаардлага хангасан дулаалгатай гэр, амины орон сууцтай; 
14.1.2.цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам сүлжээнд холбогдож цахилгаан халаагуур хэрэглэж 
байгаа; 
14.1.3.бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг халаалттай; 
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1.Зохицуулалтын зорилго ба хэрэгжилтийг хэмжих хэмжүүр 
 Энэ заалт хэрэгжиж байгаа эсэхийг тандан судлах замаар зорилтот бүлэгт 
үзүүлсэн нөлөөг тодорхойлох, хийдэл, зөрчлийг илрүүлэх, цаашид зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох талаар  санал гаргахад оршино. Судалгааны зорилт нь 
иргэдийн оролцоог  хангах үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын зохион 
байгуулалт, төсөв, хүний нөөц, зорилтот бүлгийн талаар мэдээлэлд шинжилгээ 
хийнэ.  Ингэхдээ Байгаль орчны багц хуулиудтай давхар шинжилгээ хийнэ. Тоон 
мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллагын цахим хаяг болон эмхэтгэл, гарын 
авлагаас авах бол чанарын судалгааг төрийн эрх бүхий албан тушаалтан, 
иргэдээс ярилцлага хийх аргаар авна. Мөн энэ заалтын хэрэгжилтийн талаар 2013 
онд Улс төрийн боловсролын Академи "Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба 
үнэлгээ", 2016 онд Хуульч эмэгтэйчүүдийн Холбоо "Иргэний оролцооны талаархи 
Монгол улсын хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтэнд мониторинг хийх, эрх зүйн 
орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх" зэрэг судалгааны тайлангуудыг 
харьцуулсан судална. Хяналт шинжилгээний үр дүнд иргэний оролцооны 
зохицуулалтыг сайжруулах,  дэмжсэн агуулга бүхий санал гаргавал Төсвийн 
тухай, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн болон бусад захиргааны хэм 
хэмжээний акттай уялдуулна. 
 
2. Зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ 
 Засгийн газар Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрийг 
2017 онд баталсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 309 дүгээр 
тогтоолоор “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл 
өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох журам”, “Агаарын 
бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
урамшуулал олгох журам”-ыг тус тус баталсан. 
 
3.Зорилгын хэрэгжилт, зорилтот бүлэгт үзүүлсэн нөлөө 
 Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд сайжруулсан зуух, сайжруулсан 
түлшээр хангах, эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх, нам даралтын зуухыг 
шинэчилэх, хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан заримыг нь хааж төвийн 
дулаанд холбох, сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг халаалтын системийг 
нэвтрүүлэх, шингэрүүлсэн хий хүлээн авах, хадгалах багтаамжийг нэмэгдүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх, өрхүүдэд хийн зуух, цахилгааны үнийн урамшуулал олгох зэрэг 
ажлуудыг хэрэгжүүлсэн боловч ханаглттай сайн үр дүн гарахгүй байна. Агаарын 
бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ, шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгохоор Агаарын бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хорооноос шийдэж аж ахуйн нэгжүүдийг жилд 2 удаа шалгаруулан, 
дэмжиж ажиллаж байсан боловч сүүлийн жилүүдэд санхүүжилт байхгүй гэх 
шалтгаанаар урамшуулал олгогдоогүй. (ХЭХ-ны тайлангаас) 2011 оноос Олон 
Улсын төслүүдийн үнийн хөнгөлөлт, Цэвэр агаарын сангийн татаастай үнээр 168 
мянган, Улсын төсвийн хөрөнгөөр 7500, нийтдээ 175 мянган сайжруулсан зуух 
тараасан нь нийслэлийн гэр хорооллын нийт өрхийн 97,6 хувийг хамарсан байна. 
Үүнд нийтдээ 68 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. 

Тоон мэдээллийг дурдвал: 20,7 мянган ширхэг гэрийн эсгий дулаалга 5.1 мянган 
ширхэг гэрийн үүдний гонх, 98 ширхэг эрчим хүчний хэмнэлттэй сууц олгоход нийт 
12 тэрбум төгрөгийг,  “ДЦС-2”-ийг түшиглэн 210 мянган тонн хагас коксжсон түлш 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цогцолбор байгуулахад 17,0 тэрбум төгрөгийг тус тус 
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зарцуулсан байна. БОАЖСайдын багцаас 4 тэрбум 260 сая төгрөгийг 2016 онд 
зарцуулснаас Цэвэр агаар сангийн 2015 оны өрийг барагдуулахад 2 тэрбум 40 сая 
төгрөгийг зарцуулж, үлдсэн 2 тэрбум 223 сая төгрөгийг, 

 Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгааны ачааллыг бууруулахад- 1 тэрбум 14 
сая төгрөг, 

 Нийслэлийн гэр хорооллын 6 цэцэрлэгийн нам даралтын зуухыг дэвшилтэт 
технологиор солих ажилд – 293 сая төгрөг, 

 5 аймгийн агаарын чанарыг сайжруулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэхэд-363 
сая төгрөг, 

 Иргэдэд боловсруулсан түлш олгоход – 32 сая төгрөг тус тус зарцуулжээ. 
Шөнийн тариф, хөнгөлөлт олгох ажлын хүрээнд 2017 онд гэр хорооллын 

114,512 хэрэглэгчдэд  3 тэрбум 363  сая төгрөгийн цахилгааны  хөнгөлөлт 
үзүүлснээс 2,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна /БОАЖЯ-ны 
мэргэжилтний ярилцлагаас/.  

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад иргэн, аж ахуй нэгж, олон нийтийн 
дэмжлэг, хамтын ажиллагаа маш чухал бөгөөд энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг 
сайжруулах ажлыг анхаарч байна. Нийтдээ 23 арга хэмжээ төлөвлөгдөн 
амжилттай хэрэгжиж, иргэд ТББ-ууд, орон нутгийн удирдлагуудын нягт хамтын 
ажиллагааг сайжруулсан байна. 
 
4.Зохицуулалтын давхардал, хийдэл, зөрчлийн талаар 
 Хуулийн дурдсан зүйл заалтуудыг шинжлэн үзвэл хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийн шинж агуулаагүй байна гэж дүгнэлээ. 
 
5.Дүгнэлт зөвлөмж 
 Агаар бохирдуулсны төлбөрийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэх замаар агаар, 
орчны бохирдолд санаа тавьж, тодорхой санаачлага, үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа үндэсний үйлдвэрлэгч, ТББ-ууд, иргэдэд санхүүжилт олгох нь чухал юм. 
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу авч байгаа татварыг 
зориулалтын дагуу зарцуулах буюу “Агаарын бохирдлын эсрэг сан”-г байгуулж, уг 
сангаас иргэдийг урамшуулах тогтолцоог бий болгох шаардлагатай.  
 
6.Хавсралт: холбогдох хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн санал 

Хуулийн дурдсан хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байна гэж 
дүгнэсэн болно. 
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6.6. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

Байгалийн нөөц, байгаль орчныг хамгаалах салбар дахь иргэний 
оролцооны зохицуулалттай 13 хууль, тэдгээрийн 44 зохицуулалт байгаагаас 

хэлбэрүүдийн эзлэх хувь: 
 

 
 
1.Иргэдийн оролцооны идэвхтэй хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгоход хэдийгээр аймаг, нийслэлийн 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, сум, дүүргийн ИТХ-ийн санал шийдвэрлэх үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа ч санал буюу хариугаа 30 хоногийн дотор явуулж байгаа нь 
сумын, дүүргийн ИТХ –ийн төлөөлөгчид цугларч хуралдахад болон Захиргааны 
ерөнхий хуулийн дагуу төлөөлөгчид сонгогчдынхоо санал бодлыг сонсож 
зөвлөлдөхөд хэт богино хугацаа байна. Иймд энэ хугацааг сунгах 
шаардлагатай.   

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасан 
нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж статусыг тодорхой болгох, санхүүгийн 
тогтвортой механизм бүрдүүлэх чиглэлээр эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна. Хэрэв санхүүгийн хувьд нөхөрлөлүүдэд эрх олгохгүй бол 
иргэдийн оролцоо, идэвхи буурч байгаль хамгаалах бодлого үр дүнгүй болно. 
Тухайлбал, тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн нөхөрлөлүүдэд олгодог, мөн Зөрчлийн 
тухай хуулиар тодорхойлсон олон нийтийн цагдаад эко цагдааг багтаан 
нөхөрлөлийн гишүүдээс сонгодог байх нь тухайн орон нутгийн иргэдийн 
амьжиргааг бодитойгоор дээшлүүлэх, иргэд нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад 
орсноор ажлын байр нэмэгдэх, хотын төвлөрөл буурч, орон нутгийн хөгжлийг 
дэмжих гол хүчин зүйлс болно. 

 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний тухай хуульд “Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага төрийн захиргааны байгууллагаас зөвшөөрөл авч тусгай 
хэрэгцээний мэдээлэл гаргах үйлчилгээ эрхэлж болно.” гэсэн заалт бий ч, 
хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь ус цаг уур, орчны шинжилгээ нь мэргэжлийн 
боловсон хүчинтэй, техникийн чадавхи сайн байхыг шаарддаг байна. 

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай, Ус цаг уур, орчны 
шинжилгээний тухай хуульд заасан байгаль орчныг зөвхөн төрийн механизмын 
хүчээр бус иргэдийг оролцуулах буюу төрийн бус байгууллагуудад үүрэг 
хариуцлага хүлээлгэх замаар хамгаалах зохицуулалт нь тодорхой хэмжээнд 
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Идэвхтэй Зөвлөлдөх Мэдээлэх Хянах Бусад оролцоо

Байгалийн нөөц, байгаль орчныг хамгаалах 
салбарын хуулиуд дахь 

иргэний оролцооны зохицуулалтын төрөл
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хэрэгжиж байна. Гэвч цаашид төрийн бус байгуулагын тухай хуулийн үзэл 
баримтлалыг өөрчлөх, байгалийн нөөцийг хамгаалах, ашиглах үйл 
ажиллагаанд төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл хоёрын оролцоог  ялгах, 
төрийн бус байгууллагын байгалийн нөөцийг гэрээгээр ашиглахыг болиулах, 
төрийн бус байгууллагуудын санхүүжүүлэхийн тулд хүн амын орлогын 
тодорхой хувиас авч байх, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих 
хяналтыг сайжруулах асуудлыг нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай.  

 
2. Иргэдийн зөвлөлдөх оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн 
талаар 

 Иргэд, төрийн байгууллагын хамтын оролцоог тэнцүү байдлаар хангах Зөвлөл 
бол иргэний оролцооны хамтран ажиллах хэлбэр юм. Өнөөдрийн байдлаар 
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн  зөвлөл, сан  байгуулсан 
боловч санхүүжилт байхгүй, бүрдүүлэх механизм тодорхой бус байдгаас 
шалтгаалан үйл ажиллагаагаа явуулаагүй байна. Тиймээс иргэд тодорхой 
ажил хэрэгч санал гаргах, мөн нийтийн эрх ашгийн өмнөөс саналын эрхтэй 
байдгаараа онцлог юм. Үүнийг Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны 
бүсийн тухай, Усны тухай хуульд заасан зөвлөлд орсон иргэд, төрийн бус 
байгууллагад тайлбарлан таниулах хэрэгтэй. Зөвлөлийн ажиллах нийтлэг 
журмыг гаргаж, үйл ажиллагааг нь нарийвчлан зохицуулах шаардлага гарч 
байна. 

 Усны тухай хуулийн дагуу нийт 21 сав газрын захиргаанаас 13 зөвлөл ажиллаж 
байна. Зөвлөлийн эрх хэмжээ, санхүүжилт тодорхой бус байдгаас ТББ-ууд 
шүүмжлэх байр сууринаас асуудал хандаж, хамтарч шийдэл хүр чаддаггүй 
бэрхшээл байна. 

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Ойн тухай хуульд заасны 
дагуу иргэний санал авах ажиллагаа хангалтгүй түвшинд байна. Иргэдийн 
саналыг авахдаа Захиргааны ерөнхий хуульд заасан сонсох ажиллагаа 
явуулах хэлбэрүүдийг төрийн захиргааны байгууллагууд хэрэглэхгүй байна. 
Хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын 
тогтолцоог сайжруулах шаардлагатай.  

 Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2 дахь хэсэгт заасан зохицуулалт 
нь амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа бөгөөд Засаг дарга нь тус хэсэгт заасан 
үүргээ биелүүлэхдээ зөвхөн төрийн захиргааны байгууллагаас гадаадын 
сантай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах бус, харин 
тухайн орон нутгийн иргэдийн саналыг сонсох, саналыг нь авч ажиллах 
учиртай байх бөгөөд сонсохгүй, саналыг хүлээн авахгүй байгаа алдаа 
дутагдлаа холбогдох шатны Засаг дарга нар засах шаардлагатай байна. 

 
3.Мэдээллээр хангах оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын талаар 

 Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан олон нийтэд мэдээлэх, өдөр тутмын 
сонинд нийтэлж иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл түгээх тухай зохицуулалтын 
хэрэгжилт хангалттай биелж байна гэж дүгнэлээ. 

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах, 
мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 
зохицуулалт хэрэгжихгүй байна. Хэдийгээр цахим хаягт уг хуулийн дагуу цонх 
хуудас нээсэн боловч нэвтрэхэд мэдээлэл хоосон, эсвэл нээгдэхгүй байх зэрэг 
зөрчлүүд  гарлаа. Иргэдэд мэдээлэл хүргэх хамгийн дөт хэлбэр цахим орчин 
юм.  
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 Ургамал хамгааллын тухай хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах, 
мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 
зохицуулалт хэрэгжиж байна. Тухайлбал, Хан-Уул дүүргийн санамсаргүй 
түүврээр сонгож авсан 20 иргэнээс анкетийн судалгаа авахад холбогдох 
мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хэлбэрээр түргэн шуурхай 
авдаг гэж хариулсан.   

 
4.Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар  

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Амьтны тухай, Ойн тухай хуульд заасны 
дагуу иргэд, олон нийтийн зүгээс байгаль орчны хуулиудын хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, үзлэг хийх арга механизмыг хуульд тодорхой тусгаагүй тунхаг 
шинжтэй, хяналт, үзлэгийн зардлыг хэн хариуцан санхүүжүүлэх асуудлыг 
зохицуулаагүй байгаа нь иргэд хяналт тавих боломж олгосон заалтыг 
хэрэгжүүлэхэд түвэг учруулж байна. ТББ-ууд байгаль орчны хууль зөрчсөн 
үйлдлийг хязгаарлах, таслан зогсоох шийдвэр гаргуулах, байгаль орчинд 
хортой нөлөөлж болзошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр байгуулах 
зөвшөөрөл олгохгүй байх, хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх болон учирсан 
хохирлыг төлүүлэхийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас шаардах үйл 
ажиллагаа зэрэг хуульд заасан оролцооны үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл ашиглан хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах, өргөх бичиг барих, 
сонинд шаардлага, мэдэгдэл гаргах, телевизээр мэдээ, нэвтрүүлэг цацах, 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хандаж албан бичиг илгээх зэрэг 
хуульд нийцсэн хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг боловч үр дүнд төдийлөн хүрэхгүй 
байна.  

 
5.Хяналт тавих оролцооны хэлбэр бүхий зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаар 

 Урамшуулал олгох зохицуулалтын хувьд гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан зогсоох, 
илрүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хуульд 
заалт болгон нэгтгэж оруулах, Үүнд: ГХУСТ-хуулийн 19.3.3.энэ хуулийн 13 
дугаар зүйлд зааснаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй 
оролцсон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг алдаршуулах, 19.3.4 Гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлсэн иргэн, төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдэд зөрчил 
гаргагчид ногдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 20 хүртэл хувиар 
тооцож мөнгөн шагналыг олгох. 
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Хавсралт 1 
Төсөл 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 

сарын ...-ны өдөр 
 
 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх 
хэсгийн “30” гэснийг “60” гэж өөрчилсүгэй. 

 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө.  
 

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 
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Хавсралт 2 
Төсөл 

 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 
сарын ...-ны өдөр 

 
 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 

 
 1 дүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах  тухай хуулийн 6  дугаар зүйлийн 

2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 

1/6  дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг: 
 
“2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвхөн нөхөрлөл гэрээний дагуу, ахуйн 

зориулалтаар иргэн  ашиглаж болно.” 
 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө.  
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Хавсралт 3 

Төсөл 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2017 оны ... дугаар                Улаанбаатар хот 
сарын ...-ны өдөр 

 
 

ОЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ХЭСГИЙГ  
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ  

 
 1 дүгээр зүйл.Ойн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсгийг 

хүчингүй болсонд тооцсугай. 
 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2017 оны .. сарын ..-ны өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.  

 

  

ГАРЫН ҮСЭГ 


