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 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ 

БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ

 ОРОН НУТАГТ АНХААРАХ АСУУДАЛ



БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995 онд

батлагдаж, 2012 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон/;

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний

тухай хууль /1998 онд батлагдаж, 2001 онд нэмэлт

өөрчлөлт орсон/

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний

тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга /2012 он

батлагдсан/



Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан: /2013/

 Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн

үнэлгээний журам;

 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам;

Сайдын тушаалаар батлагдсан: /2014/

 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,

хянан батлах, тайлагнах журам /2019 онд шинэчлэгдсэн/;

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн

оролцоог хангах тухай журам;

 Байгаль орчны стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн

үнэлгээ хийх аргачлал;

 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал;



Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ
/Ерөнхий болон Нарийвчилсан/

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ



Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын 
Үнэлгээ

Стратегийн 
үнэлгээ

УИХ, ЗГ-аас 
батлагдах 
бодлогын 

баримт бичиг, 
хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөнд 
хийнэ

Төлөв байдлын 
үнэлгээ

Томоохон бүх 
төслүүдэд 

төслийн баримт 
бичгийг 

боловсруулах 
шатанд хийнэ.

Нөлөөллийн 
үнэлгээ

Шинээр байгуулж байгаа 
болон одоо ажиллаж буй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 

барилга байгууламж, 
тэдгээрийг шинэчлэх, 

өргөтгөх, байгалийн нөөц 
ашиглах аливаа төсөлд хийнэ. 

Ерөнхий үнэлгээ

Хэрэгжүүлэх 
боломжгүй

Нөхцөл 
болзолтой 

хэрэгжүүлэх

Нарийвчилсан үнэлгээ 
хийлгэх шаардлагатай

Нарийвчилсан үнэлгээ 

Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө

Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө

Орчны хяналт-
шинжилгээний 

хөтөлбөр

Хуримтлагдах 
нөлөөллийн 

үнэлгээ

Тодорхой бүс нутаг, 
усны сав газрын 
хэмжээнд /иргэн, 

аанб-аас хэрэгжүүлж
буй төслүүдэд/ хийнэ.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

үнэлгээний схем



БОННҮ-нд оролцогч 
талууд

• БОАЖЯ /Сайд тусгайлан эрх/

• БОАЖГ

• Байгаль орчны үнэлгээний Ерөнхий шинжээч

• Төв болон орон нутгийн байгаль орчны Үнэлгээний
шинжээч

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
Мэргэжлийн зөвлөл /холбогдох яам, бусад газар/

• Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллага

• БОННҮ хийх эрх бүхий аж ахуйн нэгж

• Төсөл хэрэгжих орон нутгийн захиргаа

• Төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн иргэд, оршин
суугчид



БОАЖЯ-ны дэргэд байгаль орчинд нөлөөлөх

байдлын үнэлгээний асуудлыг зохицуулах, байгаль

орчны нөлөөллийн үнэлгээний үр дүн, тайланд

дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий байгаль

орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний Мэргэжлийн

зөвлөл ажиллаж байна.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ



МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
БОАЖЯ-НЫ ХБОБНУГ-ЫН ДАРГА, ЕРӨНХИЙ ШИНЖЭЭЧ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

УУХҮЯ

Эрчим хүчний яам

Эрүүл мэндийн 

яам

МХЕГ, АМГТГ

ШУА-ын 

хүрээлэн

ТББ-ын 

төлөөлөл

БОАЖЯ-ны УБЗГ

БОАЖЯ-ны ТЗУГ

БОАЖЯ-ны ОБЗГ

БОАЖЯ-ны УАӨГ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН 

БИЧГИЙН ДАРГА

ЗТХЯ, ХХААХҮЯ

Цөмийн энергин 

комисс

БОАЖЯ-ны БОҮАХ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

ДЭД ДАРГА



Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх

тусгай зөвшөөрлийг доорх 4 чиглэлээр олгож байна. Үүнд:

 Уул уурхай

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

 Дэд бүтэц

 Хөдөө аж ахуй

2021 оны байдлаар Байгаль орчны нөлөөллийн

нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий 150 гаруй

мэргэжлийн байгууллага ажиллаж байна.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дүн: 8579www.eic.mn/eia/



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Дүн: 6206





МЭДЭЭЛЛИЙН САН



БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ                      
БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН 

/ДОРНОД АЙМАГ/ 

1. Байгаль орчны нөлөөллийн Ерөнхий үнэлгээ хийгдсэн

давхардсан тоогоор 223 төсөл, үүнээс 120 нь уул уурхайн үйл

ажиллагаа эрхлэх төсөл байна.

2. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийгдсэн

давхардсан тоогоор 168 төсөл, үүнээс 58 нь уул уурхайн үйл

ажиллагаа эрхлэх төсөл байна.

2021.01.18-наар 

Анхаарах: Байгаль орчны нөлөөллийн Ерөнхий үнэлгээний

дүгнэлт хугацаа хоцорч бүртгэддэг. БОННҮ-г батлагдсан даруйд

Мэдээллийн санд оруулах шаардлагыг тавин ажиллаж байна.

Анхаарах: Хуулийн дагуу “Нөхцөл болзолтойгоор

хэрэгжүүлэх гэдгийг бичилтийн алдааг анхаарах ...БОАЖГ”



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН, ТҮҮНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТ

БОННҮ-Д ТУССАН АРГА 
ХЭМЖЭЭГ БОМТ-ӨӨР 

ДАМЖУУЛАН 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ТУХАЙН ЖИЛИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, 
ДАРАА ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БАТЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ БОЛНО

ТУХАЙН ЖИЛИЙН БОМТ-НИЙ 
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ 

АЖЛЫН ХЭСЭГ 

/ОРОЛЦОГЧИД/

НАРИЙВЧИЛСАН 
ҮНЭЛГЭЭ



5 ЖИЛИЙН 

ХУГАЦААТАЙ БОМТ

ТУХАЙН ЖИЛИЙН 

БОМТ /ТОМ ТӨСӨЛ/

/БОАЖЯ/

АЙМГИЙН БОАЖГ-ААС 
БАТЛАХ БОМТ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД 
ТУССАН АСУУДЛЫГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, 
БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МЕНЕЖМЕНТИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



- Байгаль хамгаалагч, улсын байцаагчдын харъяалах аймаг, суманд
хамаарах төслүүдийн судалгаа /уул уурхай, /Х, А, Түгээмэл/,
үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал гэх мэт/ гаргах

- Мэдээллийн санг өргөн хүрээтэй ашиглах, мэдээлэл солилцоо,
хамтын ажиллагаа /БОАЖГ, МХГ, СГ, ХЗахиргаа гэх мэт/

- Хуулиар хориглосон газар, түүний талаарх мэдээлэл, судалгаатай

байх

- БОНБҮ-нд олон нийтийн оролцоог хангахад анхаарал хандуулж,
шаардлагатай үед мэргэжил арга зүй, зохион байгуулалтын дэмжлэг
үзүүлж ажиллах.



- Аймаг, сумдын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж бүх төслүүдийг
үнэлгээнд хамруулах

- Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль
орчны аудитын зөвлөмж, тайлан, түүний шаардлагын хэрэгжилтэд
үнэлэлт дүгнэлт өгөх

- Нэмэлт тодотгол хийх хугацаа, байгаль орчны аудит хийлгэх, түүний

зөвлөмж, дүгнэлтийг хэрэгжилтэд илүү анхаарал хануудал

- Батлагдсан БОННҮ-ний тайланг төсөл хэрэгжих сум, дүүргийн Засаг
даргын Тамгын газарт нэг хувийг өгөхөөр зохицуулсан бөгөөд тайланд
туссан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, иргэдийг мэдээллээр хангахад
ашиглах;



ОЛОН 
НИЙТИЙН 
ОРОЛЦООГ 

ХАНГАХ

СУМ, БАГ

\мэдээллээр 
хангах, үүрэг, 
хариуцлага\

АЙМГИЙН

ЗДТГ, БОАЖГ

\дэмжлэг үзүүлэх, 
зохицуулах\

ТӨСӨЛ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ

\төслийн 
танилцуулга\

Төсөлд өгөх

Засаг даргын 

тодорхойлолт

Сум, дүүрэг

/БОННҮ-ний 

тайлан/

//дэмжлэг


1

• Төслийн ач холбогдол

• Эрэмбэлэх

2

• Үнэлгээний тайлан, БОМТ

• БОМТ \БОАЖГ-ын баталсан\

3

• Зохиогчийн хяналт

• Орон нутгийн хяналт



АНХААРАЛ  ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА.


