
“ИЛ, ДАЛД УУРХАЙД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ”-ЫН 

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор “Гамшгийн 

эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам” батлагдсан бөгөөд энэхүү журмын 7 дугаар 

зүйлийн 7.1.1-д “Уул уурхайн салбарын эрсдэлийн үнэлгээ” хийх талаар тусгасан. 

 Дээрх журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Ил, далд уурхай, баяжуулах 

үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг заавар”-ыг боловсруулж 

Шадар сайдын 2019 оны 125 дугаар тушаалаар батлуулсан бөгөөд уул уурхайн 

салбарт үүсч болзошгүй аюул осол, эрсдэлийн үнэлгээний талаар гаргасан анхны 

баримт бичиг юм. Энэхүү зааврыг тодотгох, хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой болгох 

үүднээс “Ил, далд уурхайд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг 

боловсрууллаа. 

Аргачлалын төслийг Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, “Гамшгийн эрсдэлийн 

үнэлгээ хийх журам”, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар”, “Ил, далд 

уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг заавар”-ыг 

үндэслэн боловсруулсан.  

Түүнчлэн Оросын Холбооны Улсын “Үйлдвэрлэлийн аюултай байгууламж, 

үйлдвэрийн аюулгүй байдлын тухай хууль”, Эрсдэлийн менежмент MNS ISO 

31000:2011, Эрсдэлийн үнэлгээний арга  MNS ISO 31010:2016, Австралийн Өмнөд 

Уэльс мужийн “Ашигт малтмалын салбарын аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, 

эрсдэлийн удирдлагын удирдамж”, Австралийн эрдэс баялгийн зөвлөлөөс 

гаргасан “Эрсдэлийн үнэлгээ ба менежмент” зэрэг гадаад улс орны эрсдэлийн 

үнэлгээний талаарх баримт бичиг, туршлагыг судаллаа.  

Аргачлалын төсөл нь мэдээлэл цуглуулах, тохиолдож болзошгүй аюул осол, 

түүний үр дагаврыг тодорхойлж, хор хохирлоор нь эрэмбэлэх, аюулд нөлөөлөх 

эмзэг байдал, чадавхыг тодорхойлох, аюул тус бүрийн тохиолдож болзошгүй 

магадлалыг тодорхойлох, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээний тухай зөвлөмж боловсруулах гэсэн 6 хэсэгтэй ба 

хавсралтаар ил, далд уурхайд тохиолдож болзошгүй аюул осол, түүнд нөлөөлөх 

үндсэн хүчин зүйлийг тодорхойлж, лавлах материал зэргийг хавсаргав. 

Энэхүү аргачлалыг эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажилтан, алба хаагчдад 

ойлгомжтой, ашиглахад хялбар байдлаар боловсруулж “Аюулгүй ажиллагаа 

нэгдүгээрт” гэсэн олон улсын зарчмыг удирдлага болгож, дараах зарчмын шинж 

чанартай зохицуулалтыг тусгасан. Үүнд: 



1. Ил, далд уурхайд тохиолдож болзошгүй аюул, ослын үр дагаврын 

ангилал, түүнийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт; 

2. Ил, далд уурхайд тохиолдож болзошгүй аюул ослын магадлал, түүний 

ангилал; 

3. Эрсдэлийн матриц, эрсдэлийн түвшин.  

Аргачлалын төсөлд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал, 

газрын тосны газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Оюутолгой ХХК, Энержи 

Ресурс ХХК, Тайхаржин майнинг ХХК, “Гамшгаас хамгаалах судалгаа 

шинжилгээний үндэсний төв” ТББ-аас тус тус санал авч тусгасан. 

            Энэхүү аргачлал батлагдан гарснаар Монгол Улсын уул уурхайн салбарт 

хийгдэх гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний чанар сайжирч, улмаар тухайн салбарт 

тохиолдож болзошгүй гамшиг, аюул ослын тоо буурна гэж үзэж байна.  
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