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ТАНИЛЦУУЛГА 



БО-ны мэдээллийн сан 



БО-ны мэдээллийн сан 

 газар, түүний хөрс;  
 газрын хэвлий, ашигт малтмал;  
 ус, рашаан;  
 ой;  
 байгалийн ургамал;  
 амьтан;  
 агаар, түүний бохирдол;  
 уур амьсгал;  
 байгалийн гамшиг;  
 химийн хорт болон аюултай бодис;  
 хог хаягдал;  
 тусгай хамгаалалттай газар нутаг;  
 байгаль орчны эрх зүй;  
 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;  
 байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт;  
 байгаль орчны статистик мэдээлэл, тайлан;  
 байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардал;  
 байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хүний нөөц;  
 мета мэдээллийн сан;  
 байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл;  
 байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл.  
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Газрын мэдээллийн сан 

 Газар, түүний хөрсний эх мэдээ: 

 1.1. Улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэсийн 
тоон болон зураг талбайн хэмжээ 

 1.2. Газрын нэгдмэл сангийн ангилалаар газар нутгийн 
хэмжээ 

 

 
Засгийн газрын 2010 оны 85 дугаар 

тогтоолын 2 дугаар хавсралт 

 

 

П.Жаргалсайхан 



Газрын харилцаа, 
геодези, зураг зүйн газар 

Байгаль орчны 
мэдээллийн төв 

 Аймаг, сумын хилийн 
цэсийн зураг, 2012 
оноор 

 2000-2013 оны 
газрын нэгдмэл 
сангийн хүснэгтэн 
мэдээ, аймгаар 

 Газрын бүрхэвчийн 
зураг, 2000 болон 
2010 оноор 

 Газар тариалангийн 
зураг, 2000 болон 
2010 оноор 
 

 
Хиймэл дагуулын мэдээгээр 

боловсруулсан зураг 

Газрын мэдээллийн сан 

П.Жаргалсайхан 



Газрын мэдээллийн сан 

П.Жаргалсайхан 



Газрын хэвлий, ашигт  
малтмалын мэдээллийн сан 

Б. Хонгорзул 

 2. Газрын хэвлий, ашигт малтмалын эх мэдээ 
 2.1. геологийн судалгааны ерөнхий мэдээлэл. 

 2.2. ашигт малтмалын нөөц, жил бүрийн олборлолтын 
мэдээ. 

 2.2. ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт явуулж буй 
хуулийн этгээдийн талаарх мэдээлэл. 

 2.4. иргэн, хуулийн этгээдийн ашиглаж буй газрын 
хэвлийн кадастрын зураг 

 2.5. газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт. 

 2.6. газар доорхи барилга, байгууламж. 

 



Газрын хэвлий, ашигт  
малтмалын мэдээллийн сан 

Б. Хонгорзул 

 Уул уурхайн кадастрын мэдээллийн сан 

 Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн сан 

 Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан 
 



Уул уурхайн кадастрын мэдээллийн сан 

 Уул уурхайн кадастрын мэдээллийн санд дараах 
мэдээллийг оруулсан.Үүнд : 

 

 

 

 

 

 

 Мэдээллийн санд 2014 оны 11 сард ирүүлсэн 2010-
2014 мэдээг оруулах шаардлагатай байгаа.  

 Мэдээ оруулах ажлыг одоо БОМТ хариуцаж байна.  

 

№ Хүснэгтийн нэр Мэдээний тоо 
Мэдээ ирүүлсэн 

газар 

1 Лизенц эзэмшигч хуулийн этгээд 1795 АМГ - 2013 

2 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 
мэдээ 

4291 АМГ – 2013  

3 Тусгай зөвшөөрөлд орсон өөрчлөлт 1003 АМГ – 2013  

4 Кадастрын зураг 3505 АМГ – 2013  

Б. Хонгорзул 



Нүүр хуудас 

Б. Хонгорзул 



Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн мэдээ 

Б. Хонгорзул 



Лизенц эзэмшигч хуулийн этгээдийн мэдээлэл 

Б. Хонгорзул 



Газарзүйн мэдээлэлд оруулсан  
уул уурхайн кадастрын зураг 

Б. Хонгорзул 



Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн сан 

Б. Хонгорзул 

 Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн санд дараах 
мэдээллийг оруулсан.Үүнд : 

 

 

 

 

 

 

 

 Цаашид  эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн 
сангийн мэдээ оруулах интерфэйсийг хөгжүүлэх. 

 

 

№ Хүснэгтийн нэр 
Мэдээний 

тоо 
Мэдээ ирүүлсэн 

газар 

1 
Эвдрэлд орж орхигдсон газрын 
тооллогын мэдээлэл  

806 

БОНХЯ (2009-
2010), 

АМГ (2011-2012) 

2 
Эвдэрсэн газрын байршлын зургийн 
мэдээлэл  
 

2609 

3 Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл  356 

4 Эвдэрсэн газрын төлөв байдлын мэдээ  1046 

5 Эвдэрсэн газрын фото зурган мэдээ  3296 



Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн сан 

Б. Хонгорзул 



Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан 

 Мэдээ оруулах интерфэйсийг бичиж дуусгасан. 

 Цаашид уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн 
мэдээллийн санд мэдээ оруулах. 

 

Б. Хонгорзул 



Нүүр хуудас 

Б. Хонгорзул 



Газарзүйн мэдээ 

Б. Хонгорзул 



Мэдээ оруулах хэрэглэгчийн интерфэйс 

Б. Хонгорзул 



Мэдээ бүртгэх интерфэйс 

Б. Хонгорзул 



Байгалийн ургамлын мэдээллийн сан 

 5. Байгалийн ургамлын эх мэдээ 

 5.1. ургамлын аймгийн сан, түүний ангилал. 

 5.2. гуурст ургамал, түүний зүйлийн бүрэлдэхүүн. 

 5.3. нэн ховор, ховор, элбэг, үлдвэр, ургамлын тархац, 
нөөцийн хэмжээ, түүний үнэлгээ, тэдгээрийн нэрсийн 
жагсаалт. 

 5.4. усны ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ. 

 5.5.хөвдийн тархац, нөөцийн хэмжээ. 

 5.6. замагны тархац, нөөцийн хэмжээ. 

 5.7. мөөгний тархац, нөөцийн хэмжээ. 

 5.8. ургамлын судалгааны дүн мэдээ. 

 5.9. ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалт, 
хэмжилтийн дүн мэдээ. 

 5.10. ургамал ашигласны төлбөр тооцох үзүүлэлтүүд, 
төлбөрийн хэмжээ. 

 5.11. хүнс, тэжээл, эм , техникийн болон бусад ашигт 
ургамлын газрын доорхи, дээрхи биомасс, ургацын 
хэмжээ, бүтээмж. 

 5.12. хадлан, бэлчээрийн ургамалжилтын зураг, түүний 
тайлбар, геоботаникийн бичиглэл. 

 5.13. байгалийн ургамлын экспортын тоо хэмжээ. 

 5.14. ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын 
хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц, улаан номд орсон 
ургамлын жагсаалт, тэдгээрийн экспорт, импорт. 

 5.15. ургамал хамгаалал, ургамлын хөнөөлт шавж, түүний 
тархац, хогийн ургамлын тархац, тэдгээрийн хор хөнөөл, 
түүнтэй тэмцсэн ажлын дүн . 

 5.16. нэн ховор, унаган буюу үлдвэр ургамлын удмын санг 
хамгаалах зорилгоор ургамлыг тарималжуулж, 
нутагшуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагын тоо, 
ажлын тайлан, судалгааны дүн. 

 5.17. ургамлыг гал түймрээс хамгаалах талаар авсан арга 
хэмжээ. 

 5.18. ургамлын өвчлөлийн судалгааны дүн, хамгаалахаар 
авсан арга хэмжээ. 

 5.19. ургамлыг хөнөөлт мэрэгчид, хортон шавжаас 
хамгаалах талаар авсан арга хэмжээ. 

 5.20. ургамлыг химийн бодисын хортой нөлөөллөөс 
хамгаалах, хорио цээр тогтоох талаар авсан арга 
хэмжээний дүн мэдээ. 

 5.21. тарималжуулсан байгалийн ургамлын төрөл зүйл, 
талбай. 

 5.22. ургамлыг нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
ашигласан газрын хэмжээ, нөхөн сэргээсэн дүн. 

 5.23. үйлдвэрийн зориулалтаар ашигласан ургамлын тоо 
хэмжээ. 

 5.24. судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашигласан 
ургамлын тоо, хэмжээ. 

 5.25. ахуйн зориулалтаар ашигласан ургамлын тоо, 
хэмжээ. 

 5.26. эмийн ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
ашигласан тоо, хэмжээ. 

 5.27. ургамлын генийн болон эд эсийн цуглуулга, 
лабораторид хадгалсан үр хөврөл. 

 
Б.Ундрах 



Байгалийн ургамлын мэдээллийн сан 

Б.Ундрах 

 Ургамлын аймгийн ангилал: 14 анги, 39 баг, 112 овог, 683 төрөл, 3127 зүйл, эх 
сурвалж - ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэн 

 Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ: 110, эх сурвалж - ШУА-ийн Ботаникийн 
хүрээлэн 

 Ургамлын төлөв байдал: 1414, эх сурвалж - ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэн 
 Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор): 3127, эх сурвалж - ШУА-ийн 

Ботаникийн хүрээлэн 
 Улаан дансанд орсон: 148 зүйл 
 Улаан номонд орсон: 135 зүйл 
 Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл: 26 мэдээ, 2013-2014 оны, эх сурвалж - 

БОНХАЖЯ 
 Мэргэжлийн байгууллага: 10 мэдээ, 2011-2014 оны, эх сурвалж – БОНХАЖЯ 
 Нөөц ашиглагч: 30 мэдээ, 2014 оны, эх сурвалж – БОНХАЖЯ 
 Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ: 315 , эх сурвалж - 

УЦУХ, Цөлжилтийн төсөл 
 Ургамлын арав хоногийн ажиглалтын мэдээлэл: 2000-2010 он, эх сурвалж - 

УЦУХ, Цөлжилтийн төсөл 



Байгалийн ургамлын мэдээллийн сан 

Б.Ундрах 



Амьтны мэдээллийн сан 

 6. Амьтны аймгийн эх мэдээ 
 6.1. амьтны аймгийн ангилалзүй, зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархац нутаг, нягтшил. 
 6.2. ан амьтны нөөц, тоо толгой, сүргийн бүтэц, нөхөн үржил, жилийн цэвэр өсөлт, 

бууралт, амьтны шилжилт хөдөлгөөн. 
 6.3. жилд агнасан, барьсан болон гадаадад гаргасан амьтны төрөл зүйл, тоо хэмжээ, 

илрүүлсэн зөрчлийн тоо, хэмжээ. 
 6.4. ан амьтны өвчний судалгаа, байгалийн голомтот халдварт өвчний тохиолдол, 

тархалт, хор хөнөөл. 
 6.5. ан амьтны экологи, эдийн засгийн үнэлгээ. 
 6.6. амьд амьтны генийн болон эд, эсийн цуглуулга, лабораторид хадгалсан үр хөврөл. 
 6.7. амьтан хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, нутагшуулах талаар авсан арга хэмжээний дүн, 

зардал. 
 6.8. амьтны аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 

конвенц, улаан номонд орсон амьтдын жагсаалт, тэдгээрийн экспорт, импортын дүн. 
 6.9. ан амьтныг хамгаалахад зориулсан биотехникийн арга хэмжээний дүн. 
 6.10. агнуурын нөөц, ашиглалт, ан агнуурын нөөц ашигладаг эрх бүхий этгээдийн 

бүртгэл, төлбөр хураамжийн орлого. 
 6.11. амьтны аймгийн амьдрах орчинд гарсан өөрчлөлтийн тухай дүн мэдээ. 

П.Жаргалсайхан 



Амьтны мэдээллийн сан 

П.Жаргалсайхан 

 Амьтны аймгийн ангилал: 9 анги, 46 баг, 118 овог, 235 
төрөл, 667 зүйл 

 Амьтны ерөнхий мэдээлэл: 119 зүйл 
 Амьтны тархацын зураг: 73 зүйл 
 Агнуурын бүсийн зураг: 87 бүс, эх сурвалж - БОНХАЖЯ 
 Улаан дансанд орсон: 219 зүйл 
 Улаан номонд орсон: 110 зүйл 
 Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл: 103 мэдээ, 2011-2014 

оны, эх сурвалж - БОНХАЖЯ 
 Мэргэжлийн байгууллага: 24 мэдээ, 2011-2014 оны, эх 

сурвалж - БОНХАЖЯ 
 Агнуурын менежментийн төлөвлөгөө: 63 бүсийн 114 

баримт бичиг, эх сурвалж - БОНХАЖЯ 



Амьтны мэдээллийн сан 

П.Жаргалсайхан 



Агаарын бохирдлын мэдээллийн сан 

П.Жаргалсайхан 

 7. Агаар, орчны бохирдлын эх мэдээ 
 7.1. агаарын үндсэн хийн агууламж, агаар дахь бохирдуулагч бодисын 

хэмжээ, стандарт ба хүлцэх хэмжээ. 
 7.2. агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн тоо, хүчин чадал, ялгарах 

хүлэмжийн хийн хоногийн хэмжээ. 
 7.3. агаарын бохирдлыг хянах цэгийн байршил, тоо. 
 7.4. үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан, савласан агаарын хэмжээ. 
 7.5. озоны давхаргад хортой нөлөө үзүүлэх бодисын жагсаалт, түүний 

үйлдвэрлэлт, импортын дүн, тоо, хэмжээ. 
 7.6. агаар дахь хүлэмжийн хийн агууламж. 
 7.7. озоны давхаргын төлөв байдал, нарны хэт ягаан туяаны эрчмийн 
өөрчлөлтийн хяналт шинжилгээ. 

 7.8. агаар дахь хүчиллэг тунадас, цацраг идэвхжилтийн хэмжээний 
өөрчлөлтийн дүн. 

 7.9. агаар, ус, хөрсний бохирдолтоос үүсэх сөрөг нөлөөлөл. 
 7.10. орчныг бохирдуулагч нэгжийн талаарх мэдээ, төлбөр 



Агаарын бохирдлын мэдээллийн сан 

 Агаарын чанарын мэдээ, УБ хотын харуул, 2013 
оноос, 4370 мэдээ - АЧА 

 Агаар бохирдуулагч голлох бодисуудын 
тодорхойлолт - АЧА 

 Хүлэмжийн хийн тодорхойлолт - ОҮА 

 Озон түүний талаархи мэдээлэл - ОҮА 

 Улсын хэмжээн дэх агаарын чанарын суурин 35 
харуулуудын мэдээлэл 

 Улаанбаатар хотын агаар бохирдуулагч голлох 
цэгүүд, 333 мэдээ- АЧА 

П.Жаргалсайхан 



Агаарын бохирдлын мэдээллийн сан 

П.Жаргалсайхан 



Химийн хорт болон аюултай  
бодисын мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд, Г.Батхишиг 

 10. Химийн хорт болон аюултай бодисын эх мэдээ 
 10.1. химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал. 
 10.2. олон улсад болон монгол улсад ашиглахыг хориглосон болон 

хязгаарласан бодис, тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүний жагсаалт, 
ашиглалтын хүрээ, хорт бодисын нэгж агууламж, хүлцэх хэмжээ. 

 10.3. химийн хорт болон аюултай бодисуудын хор аюулын лавлах мэдээлэл.  
 10.4. монгол улсад ургамал хамгаалал, мал эмнэлэг, ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт. 
 10.5. ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын зориулалтаар ашиглаж болох 

бодисын жагсаалт. 
 10.6. химийн хорт болон аюултай бодисуудын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл, 

тооллогын дүн. 
 10.7. химийн хорт болон аюултай бодисуудын импорт, экспорт, 
үйлдвэрлэлт, худалдаа, тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалт, устгалын дүн 
мэдээ.  

 10.8. химийн хорт болон аюултай бодистой холбоотой гарсан аюул, ослын 
тохиолдол, учирсан хор хохирлын хэмжээ. 

 



Химийн хорт болон аюултай  
бодисын мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд, Г.Батхишиг 

 Лавлах мэдээлэл – 1338 

 Тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага, 2014 оны 



Химийн хорт болон аюултай  
бодисын мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд, Г.Батхишиг 



Тусгай хамгаалалттай газар  
нутгийн мэдээллийн сан 

Н.Гандолжин 

 12. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эх мэдээ 
 12.1. тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн цэс ба газрын зургийг дархан цаазат, 

байгалийн цогцолборт, байгалийн нөөц, дурсгалт газрын ангилалаар. 
 12.2. орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн хилийн цэс ба газрын зураг 
 12.3. тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ашиглалтын талаарх тайлан мэдээ. 
 12.4. тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүс нутгийн газрын зураг. 
 12.5. тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь аялал жуулчлал эрхлэгчдийн тоо, ажлын 

үзүүлэлт.  
 12.6. тусгай хамгаалалттай газар нутагт явагдсан судалгаа шинжилгээний ажлын тайлан. 
 12.7. тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь байгалийн дагалт баялаг ашиглалт, орлогын 

мэдээ. 
 12.8. тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь биологийн төрөл зүйлийн нэр, тархац, нөөц. 
 12.9. тусгай хамгаалалттай газар нутаг дэвсгэрт газар ашиглаж үйл ажиллагаа явуулдаг 

хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл, тусгай зөвшөөрөл, гэрээний дугаар, 
хугацаа. 

 12.10. тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр гарсан хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчлийн тоо, 
мэдээ. 

 12.11. тусгай хамгаалалттай газар нутагт хэрэгжүүлж байгаа менежментийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт, шинэчлэлтийн талаарх мэдээ. 

 



Тусгай хамгаалалттай газар  
нутгийн мэдээллийн сан 

Н.Гандолжин 

 ТХГН-ийн мэдээллийн сан нь 22 хүснэгт, 271 
үзүүлэлтээр мэдээллийг цуглуулна. 

 Улсын ТХГН – 87 газар, 99 байршил, 17 төрлийн 
мэдээлэл, эх сурвалж  - Хамгаалалтын захиргаад 

 Улсын ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа – 32, 3 
төрлийн мэдээлэл, эх сурвалж  - Хамгаалалтын 
захиргаад 

 Орон нутгийн ТХГН – 1610 байршил, 2013 он, эх 
сурвалж – БОНХАЖЯ-ны кадастрын хэлтэс 
 Аймгийн хамгаалалттай газар – 489 

 Сумын хамгаалалттай газар - 1121 

 



Тусгай хамгаалалттай газар  
нутгийн мэдээллийн сан 

Н.Гандолжин 



Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн сан 

  13. Байгаль орчны эрх зүйн эх мэдээ 

  13.1. байгаль орчны холбогдолтой олон улсын гэрээ, 
хэлэлцээр, конвенци. 

 13.2. байгаль орчны холбогдолтой хууль тогтоомж.  

 13.3. төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны 
байгууллага, засгийн газрын агентлагийн нийтээр дагаж 
мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэр. 

 13.4. байгаль орчны олон улсын болон үндэсний стандарт. 

 

М.Эрдэнэчимэг, Н.Сарантуяа 



Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн сан 

 
 Байгаль орчны холбогдолтой олон улсын гэрээ 

 Монгол Улсын олон улсын гэрээ - 11 

 Байгаль орчны холбогдолтой хууль тогтоомж 
 Монгол Улсын хууль - 37 
 Улсын Их Хурлын тогтоол – 43 

 Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, Засгийн 
газрын агентлагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэр 
 Засгийн газрын тогтоол - 131 
 Сайдын тушаал - 158 
 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал - 8 
 Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр - 15 
 Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамж -4 
 Сум, дүүргийн ИТХ-ын шийдвэр -0 
 Сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж-0 
 Сайдын албан даалгавар - 1 

 Байгаль орчны олон улсын болон үндэсний стандарт 
 Байгаль орчны үндэсний стандарт – 156 

М.Эрдэнэчимэг, Н.Сарантуяа 

Нийт - 564 



Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн сан 

М.Эрдэнэчимэг, Н.Сарантуяа 



Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  
үнэлгээний мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг, М.Эрдэнэчимэг 

 14. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний эх 
мэдээ 
 14.1. байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон 

нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. 
 14.2. үнэлгээ хийлгэсэн төслийн товч тодорхойлолт, кадастрын 

зураг.  
 14.3. байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөр 
 14.4. байгаль орчны төлөв байдлын үндсэн үзүүлэлтүүд. 
 14.5. холбогдох мэргэжлийн хяналт, аудитын байгууллага болон 

улсын байцаагчаас хийсэн шалгалт, мониторингийн дүн. 
 14.6. олон нийт, ард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол. 
 14.7. нөхөн сэргээлтийн тайлан, зураг, байршуулсан барьцааны 

болон зарцуулсан хөрөнгө. 
 14.8. байгаль орчны үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн 

байгууллагын нэр, хаяг. 

 



Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  
үнэлгээний мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг, М.Эрдэнэчимэг 

 БОНБНҮ хийх эрх олгогдсон байгууллага, 61, эрх 
нь дуусаагүй 

 Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт,  4424, 2000-2015 

 БОНБНҮ-ний тайлан, 4056, 1995-2014 

 



Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  
үнэлгээний мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг, М.Эрдэнэчимэг 



Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд 

 15. Байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эх 
мэдээ 
 15.1. улсын их хурлаар батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийн жагсаалт, 

хэрэгжүүлэх хугацаа, хариуцах нэгж, хамрах хүрээ, хэрэгжилтийн түвшин. 
 15.2. засгийн газраар батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийн жагсаалт, 

хэрэгжүүлэх хугацаа, хариуцах нэгж, хамрах хүрээ, хэрэгжилтийн түвшин. 
 15.3. засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, байгаль орчны асуудлаар 

дэвшүүлсэн зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх хугацаа, нэгж хамрах хүрээ, 
хэрэгжилтийн түвшин. 

 15.4. байгаль орчны төрийн захиргааны төв байгууллага болон засгийн 
газрын агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн хөтөлбөр, түүний 
хэрэгжилтийн түвшин. 

 15.5. байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй олон улсын төслийн нэр, 
хэрэгжилтийн хугацаа, хэрэгжүүлэгч нэгж, хамрах хүрээ, явц, үр дүн. 

 15.6. бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал. 

 



Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд 

 УИХ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр - 10 

 Засгийн газраар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр - 5 

 Аймгийн ИХГ-аар батлагдсан бодлого, хөтөлбөр -
10 

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр - 3 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, 
бүтцийн хөтөлбөр - 2 

 Олон улсын төслийн мэдээлэл - 42 

 Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал - 1 



Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд 



Байгаль орчны статистик  
тайлангийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг 

 16. Байгаль орчны статистик мэдээ, тайлангийн 
эх мэдээ  
 16.1. байгалийн нөөцийн статистик үзүүлэлт. 

 16.2. орчны бохирдлын статистик үзүүлэлт. 

 16.3. байгаль орчны төлөв байдлын өөрчлөлтийн 
статистик. 

 



Байгаль орчны статистик  
тайлангийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг 

 БОХ1-10 гэсэн 10 багцын 18 маягтийн 
327 үзүүлэлтээр статистик мэдээг 
улсын хэмжээд гаргадаг. 
 БОХ-1 маягт. Газрын нэгдмэл сангийн 

хэмжээ, бүтцийн тайлан. 2002 №04/10 
 БОХ-2 маягт. Газарт учруулсан хохирол, 

түүнийг нөхөн сэргээх, хамгаалах арга 
хэмжээ, төлбөрийн орлого бүрдүүлэлтийн 
тайлан. 2002 №04/10 

 БОХ-3 маягт. Уул уурхайн олборлолтын 
улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн 
жилийн мэдээ. 2008 №01/175 

 БОХ-4.1 маягт. Цэвэр усны нөөц, хомсдлын 
жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-4.2 маягт. Цэвэр ус ашиглалтын 
жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-4.3 маягт. Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-4.4 маягт. Усны чанарын төлөв 
байдлын жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-5 маягт. Ойн нөөц, түүний 
хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, ашиглалтын 
мэдээ. 2010 

 БОХ-6.1 маягт. Амьтны аймгийн нөөцийн 
жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-6.2 маягт. Амьтны аймгийн 
хамгаалалт, ашиглалтын жилийн мэдээ. 
2010 

 БОХ-7.1 маягт. Хатуу хог хаягдлын жилийн 
мэдээ. 2008 №01/175  

 БОХ-7.2 маягт. Хог хаягдлын дахин 
боловсруулалтын жилийн мэдээ. 2008 
№01/175  

 БОХ-8.1 маягт. Агаарын чанарын төлөв 
байдлын жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-8.2 маягт. Хүлэмжийн хийн 
ялгарлын жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-8.3 маягт. Агаар дахь хар тугалганы 
ялгарлын жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-9 маягт. Уур амьсгал, байгалийн 
гамшигт үзэгдлийн тайлан. 2002 №04/10 

 БОХ-10.1 маягт. Байгалийн ургамлын 
нөөцийн жилийн мэдээ. 2010 

 БОХ-10.2 маягт. Байгалийн ургамлын 
хамгаалалт, ашиглалтын жилийн мэдээ. 
2010 



Байгаль орчны статистик  
тайлангийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг 

 Мэдээ бүрдүүлэгч: 

 Аймаг, нийслэлийн БОНХАЖГ 

 Ус цаг уурын хүрээлэн, БОХ9 

 Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори, БОХ4-4 

 Агаарын чанарын алба, БОХ8-1 

 

 Оруулсан мэдээ 
 2008 оноос мэдээ бүрдүүлэлт эхэлсэн. 

 2010 онд шинэ маягтаар мэдээ бүрдүүлэлт хийсэн. 



Байгаль орчны статистик  
тайлангийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг 



Байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн сан 

 18. Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа байгууллага, хүний нөөцийн эх мэдээ 
 18.1. байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

төрийн байгууллага, хүний нөөц. 
 18.2. байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

эрдэм шинжилгээний байгууллага, хүний нөөц. 
 18.3. байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

төрийн бус байгууллага, хүний нөөц. 
 18.4. байгаль орчин, үнэлгээний болон мэргэжлийн 

байгууллагын эрх авсан аж ахуйн нэгж байгууллага, хүний нөөц. 
 18.5. байгаль орчны тодорхой асуудал эрхлэн ажилладаг зөвлөл, 

хүний нөөц. 
 18.6. байгаль орчны чиглэлээр сургалт эрхэлдэг их дээд 

сургууль, коллеж, хүний нөөц. 
 18.7. байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж 

байгаа нөхөрлөл, хүний нөөц. 

 
М.Эрдэнэчимэг, Б.Ундрах 



Байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн сан 

 төрийн байгууллага - 16 

 эрдэм шинжилгээний байгууллага – 8 

 төрийн бус байгууллага - 321 

 байгаль орчин, үнэлгээний болон мэргэжлийн 
байгууллагын эрх авсан аж ахуйн нэгж байгууллага - 826 

 байгаль орчны тодорхой асуудал эрхлэн ажилладаг зөвлөл 
- 1 

 байгаль орчны чиглэлээр сургалт эрхэлдэг их дээд 
сургууль, коллеж - 1 

 

М.Эрдэнэчимэг, Б.Ундрах 



Байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн сан 

М.Эрдэнэчимэг, Б.Ундрах 



Мета мэдээллийн сан 

М.Баясгалан 

 Мэдээний тухай мэдээ 

 MNS5774:2007 стандартыг баримталсан 

 

 Монгол хэлээр – 44 мэдээ 

 Англи хэлээр – 42 мэдээ 



Мета мэдээллийн сан 

М.Баясгалан 



Бусад 



Бусад мэдээллийн сан 

 Гео-мэдээллийн сан 

 Цөлжилтийн мэдээллийн сан 

 Байгаль орчинд ээлтэй технологийн мэдээллийн 
сан 

 Экологийн доройтол, бохирдлын мэдээллийн сан 

 Бохирдсон газрын бүртгэл, мэдээллийн систем 

 Биосан – Зэрлэг амьтан, ургамлын 
мониторингийн мэдээллийн сан 
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Геомэдээллийн сан 

Н.Гандолжин 

 Байгаль орчны мэдээллийн 
сангийн бүх ГМС мэдээг нэг 
интерфейс дээр харах 
боломжийг бүрдүүлсэн. 
 

 Багц давхаргууд: 
 Засаг захиргааны зураг  - 6 
 Замын сүлжээ - 8 
 Гадаргын усны сүлжээ - 6 
 Усны сав газар - 2 
 Ойн зураг - 4 
 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг - 

6 
 Ургамалжилтын зураг - 4 
 Байгалийн бүс, бүслүүрийн зураг - 

2 
 Ландшафтын зураг - 4 

 Хадлан, бэлчээрийн зураг - 4 
 Хөрсний зураг - 3 
 Газар ашиглалтын зураг - 2 
 Бохирдсон газрууд -1 
 Цөлжилтийн зураг - 2 
 Газрын бүрхэвчийн зураг – 3  
 Цэвдгийн зураг - 3 
 Аялал жуучлалын зураг - 18 
 Уур амьсгалын зураг - 5 
 Хиймэл дагуулын мэдээ - 4 
 Байр зүйн зураг - 1 
 Өндөршлийн зураг -4 
 Өргөрөг/Уртрагийн тор -1 
 Суурь зураг -5 

 



Геомэдээллийн сан 

Н.Гандолжин 

 Нийт 23 багц 
давхаргын  98 давхарга 

 Монгол, англи хэл дээр 
хийгдсэн 

 

 

 

 

 

 Мета өгөгдөл харах 

 SHP файл татаж авах  

 WMS үйлчилгээгээр 
мэдээ харах 

 



Геомэдээллийн сан 

Н.Гандолжин 



Цөлжилтийн мэдээллийн сан 

 “Цөлжилтийг сааруулах” төслийн 
дэмжлэгтэйгээр БОНХЯ-ны харьяа Байгаль 
орчны мэдээллийн төв, ШУАийн Геоэкологийн 
хүрээлэн хамтран 2011-2013 онд хэрэгжүүлсэн 
“Цөлжилт, газрын доройтлыг үнэлэх, зураглах” 
дэд төслийн хүрээнд “Монгол орны цөлжилтийн 
атлас” зохиож, “Цөлжилтийн мэдээллийн сан” 
байгуулсан. 

Г.Батхишиг, Н.Гандолжин 



Цөлжилтийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг, Н.Гандолжин 

 Цөлжилтийн мэдээллийн санд БОАЖ-ын сайдын 
2010 оны 5-р сарын 28–ны өдрийн A-163-р 
тогтоолоор батлагдсан цөлжилтийн төлөв 
байдлын үнэлгээ хийх журамд заасан газрын 
элэгдэл, эвдрэл, цөлжилтийн төлөв байдлыг 
үнэлэх 34 шалгуур үзүүлэлтүүд болон 17 
сэдэвчилсэн зургийн хүрээнд хамрагдах мэдээг 
оруулсан бөгөөд цаг хугацааны хувьд сүүлийн 
арван жилээр бүрдүүлсэн. 



Цөлжилтийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг, Н.Гандолжин 

 Мэдээллийн сангийн логик дизайныг 14 дэд сан 
тус бүрээр Enterprise Architect орчинд UML 
загвараар загварчлан боловсруулж, мэдээллийн 
санг PostgreSQL мэдээллийн сангийн 
удирдлагын систем дээр байгуулав. Цөлжилтийн 
мэдээллийн сан нийтдээ 18 схем, хоорондоо 
харилцан уялдсан  447 хүснэгтээс бүрдсэн болно.  

 Багаар 9 хүн ажилласан. 2- зөвлөх, 6-программ 
зохиогч 



Цөлжилтийн мэдээллийн сан 

Г.Батхишиг, Н.Гандолжин 



Байгаль орчинд ээлтэй  
технологийн мэдээллийн сан 

 БОНХЯ-ны Цэвэр технологи, шинжлэх ухааны 
хэлтсийн захиалгаар 2014 онд Синглтон /Singleton 
LLC/ ХХК-ны хөгжүүлсэн мэдээллийн сан 

 Нийт 264 технологийн мэдээлэлтэй. 
 Агаарын чанар - 59 

 Усны чанар - 51 

 Хөрсний чанар - 2 

 Хог хаягдал - 31 

 Биологийн төрөл зүйл - 9 

 Сэргээгдэх эрчим хүч - 104 

 Судалгаа шинжилгээ 

 BAT/BEP - 8 

 Бусад 

 

 
Ө.Эрдэнэболд 



Байгаль орчинд ээлтэй  
технологийн мэдээллийн сан 

Ө.Эрдэнэболд 



Бохирдсон газрын бүртгэл,  
мэдээллийн систем 

Г.Батхишиг, Ө.Эрдэнэболд 

 БОНХЯ-ны Химийн хорт болон аюултай бодисын 
бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн 
үндэсний зөвлөлийн санаачлагаар Чехийн 
хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлж буй “Байгаль орчны бохирдлыг 
бууруулахад ноу-хау  дамжуулах нь” төслийн 
хүрээнд БНЧУ-ын Деконта ХК, Геомин ХХК 
болон ПроГео Консултинг ХХК компанийн 
хөгжүүлж буй мэдээллийн сан. /2014-одоог 
хүртэл/ 

 



Бохирдсон газрын бүртгэл,  
мэдээллийн систем 

Г.Батхишиг, Ө.Эрдэнэболд 

 

 БОНХЯ-ны Химийн хорт болон аюултай бодисын 
бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн 
үндэсний зөвлөлтэй хамтран тогтоосон 6 
аймгийн 21 газрын БНЧУ-ын Деконта ХК, 
Геомин ХХК компанийн гүйцэтгэсэн судалгааны 
бүрэн мэдээлэл орох ёстой. 



Бохирдсон газрын бүртгэл,  
мэдээллийн систем 

Г.Батхишиг, Ө.Эрдэнэболд 



W W W . E I C . M N  

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


