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БОМТ батлуулах үндэслэл

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний тухай хуулийн 9.4

• Төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаарх мэдээлэл,

• Төслийн хэрэгжилтийн явц, 

• Ашиглаж байгаа техник технологи,

• Төсөл хэрэгжиж байгаа орчин, 

• Байгаль орчны төлөв байдал, 

• Төслийн гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, 
түүнийг бууруулах арга хэмжээний талаарх 
товч тодорхойлолт,

• Баримтлах хууль тогтоомж, стандартын 
шаардлага 

• Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг 
тодорхой тусгана
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• 1.4.Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг төсөл 
хэрэгжүүлэгч иргэн, хуулийн этгээд боловсруулж, ерөнхий үнэлгээг 
хийсэн байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллага болон аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба хянаж, 
батална.

• 2.4.Уул уурхайн төслийн хувьд тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг батлагдсан хайгуулын болон уулын ажлын 
төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулна.

• 5.5.Ашигт малтмалын орд ашиглаж буй төсөл хэрэгжүүлэгч уул уурхайн 
олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн 20...оны 
жилийн мэдээ маягт БОХ-3-ын дагуу холбогдох мэдээллийг гаргаж, 
тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт жил бүрийн 11 дүгээр 
сарын 25-ны дотор хүргүүлэх ба уг маягтыг байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд заавал хавсаргана
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БОМТ Ангилал

# Бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Биелэлтийн 

хувь

Тайлбар, 

үндэслэл

1 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

2 Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний биелэлт

3 Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

4 Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний

биелэлт

5 Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

6 Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

7 Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

8 Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт

9 Олон нийтэд тайлагнах хуваарь, төлөвлөгөөний биелэлт

10 Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт, үр дүнгийн 

хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл
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Төлөвлөгөө/Тайлан

Төлөвлөгөө

• Төлөвлөгөөний бүтэц

• Төслийн товч танилцуулга

• Төслийн гол ба болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийн товч 
тодорхойлолт

• Байгаль орчны менежментийн 
тухайн жилийн төлөвлөгөөний 
гол зорилт

Тайлан
• Дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг аймаг, нийслэлийн 

Засаг даргын захирамжаар байгуулах

• Дүгнэлтийг 12 дугаар сарын 1-ний дотор 
гаргуулах 

• Ажлын хэсэгт 
• Аймаг нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын 

хөгжлийн бодлогын хэлтэс 
• Байгаль орчны газар 
• Мэргэжлийн хяналтын газар
• Сав газрын захиргаа
• Сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын төлөөлөл
• Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
• Байгаль хамгаалагч
• Газрын даамал орно
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Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

• Төлөв байдлын тайлан /2 жил тутам/ 2017-2018

• Нөхөн сэргээлтийн тухай хуулийн төсөл 

• Нүүрсний уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал

• Нүүрсний уурхайн газар доорх усны мониторингийн аргачлал

• БОМТ, Тайланг боловсруулах хянуулах хүлээлгэн өгөх журмыг 
шинэчлэх /Санал өгөх боломжтой/
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Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

• БОМТ-гүй ажилласан аж ахуйн нэгжүүдэд арга хэмжээ авах

• Төлөвлөгөө батлагдаагүй боловч байгаль орчныг хамгаалах нөхөн 
сэргээх талаар хийсэн ажлын биелэлтийг газар дээр нь үзэх, 
дүгнэлт гаргах талаар шийдвэр гаргах

• АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН
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02 03

0401

Тусгай зөвшөөрөл 

олголт

Төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

Мэргэжлийн байгууллагын 

хяналт

Орон нутгийн хяналт

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ
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№ Мэдээлэл Мэдээллийн эх үүсвэр
1 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл АМГТГ

2 Газар зүйн мэдээлэл БОАЖЯ

3 Байгаль орчин, геологи, уул уурхайтай холбоотой тогтоол, шийдвэрүүд www.legalinfo.mn, БОАЖЯ

4 Байгаль орчны суурь судалгаа БОАЖЯ

5 Тухайн төслийн мэдээлэл АМГТГ

6 ТЭЗҮ АМГТГ

7 Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө АМГТГ

8 БОНБНҮ-н мэдээлэл БОАЖЯ

9 Орон нутгийн санал
Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн, 

БОАЖЯ

10 БОМТ(Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө)
Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн, 

БОАЖЯ

11 БОМТайлан (Байгаль орчны менежментийн тайлан)
Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн, 

БОАЖЯ

12 Орчны хяналт шинжилгээний дүн БОАЖЯ

13 Барьцаа төлбөр БОАЖЯ

14 Эвдэрсэн газрын мэдээлэл Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн

15
Уулын ажлын тайлангаар  нөхөн сэргээлт хийсэн мэдээлэл техникийн болон 

биологийн нөхөн сэргээлт
Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн

16 Актаар хүлээлцсэн нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн

17 Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөл БОАЖЯ

18 Ус ашиглалт БОАЖЯ

19 Газар ашиглалт Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн

20 Орон нутгийн хяналт Аймгийн байгаль орчны мэргэжилтэн / МХГ

21 Татвар Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилга 
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http://ebook.mpa.gov.mn
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