
БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 

 он…сар….өдөр                                                                                                        №           
                                                                                       Улаанбаатар хот 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн  удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн,  ажиллах 
журмыг шинэчлэн батлах тухай “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хууль”, “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 37 дугаар зүйл, 38 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь: 

1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар бүлэг, Засгийн газрын 2010 оны 
85 дугаар тогтоолоор баталсан “Байгаль орчны мэдээллийн санг бүрдүүлэх, 
боловсруулах, түгээх, ашиглах, хадгалах, хамгаалах” журмыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх зорилго бүхий “Байгаль орчны мэдээллийн сангийн удирдах зөвлөл “-ийг 
дараах албан тушаалын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд: 

Удирдахзөвлөлийндарга Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга 

Удирдах зөвлөлийн дэд 
дарга 

Байгаль орчны  мэдээллийн  төвийн захирал 

Нарийнбичгийндарга: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын газрын Салбарын мэдээллийн 
сангийн нэгдсэн удирдлага зохицуулалт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Гишүүд: Тус яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын 
газрын дарга 

Тус яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын 
дарга 

Тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 

Тус яамны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын 
газрын дарга 

Цаг уур орчны шинжилгээний газрын Дэд дарга 

Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газрын Орон зайн 
мэдээлэл, технологийн хэлтсийн дарга 

Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтсийн дарга 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас  хамгаалах 
газрын шуурхай удирдлага зохицуулалтын хэлтсийн  
байгаль, цаг уур, экологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Байгаль орчин, 
аялал жуулчлал, геологи уул уурхайн хяналтын газрын 
орлогч дарга 

Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын 
Эрүүгийн цагдаагийн газрын Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга 

Биологийн хүрээлэнгийн захирал 

Ботаникийн хүрээлэнгийн захирал 

Геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал 

Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн тэргүүн 



 

2. “Байгаль орчны мэдээллийн сангийн удирдах зөвлөл”-ийн ажиллах журмыг 1 
дүгээр, “Байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх мэдээллийн төрөл, 
хугацаа, хариуцах байгууллагын жагсаалт”-ыг 2 дугаар  хавсралтын ёсоор тус тус 
баталсугай. 

3. Энэ тушаалын 2 дугаар хавсралтад заасан өөрийн байгууллагад хамаарах 
мэдээллийг Байгаль орчны мэдээллийн санд хугацаанд нь төвлөрүүлж байхыг ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, шинэчлэх, түгээх үйл 
явцад байнгын хяналт тавьж ажиллахыг тус яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
дотоод аудитын газрын даргын албанүүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /М.Төрбаяр/-д 
үүрэг болгосугай. 

4. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, тухайн 
жилийн ажлын үр дүнг жил бүрСайдын зөвлөлийн хуралд танилцуулж байхыг 
Удирдах зөвлөлийн даргад даалгасугай. 

5. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Байгаль орчны мэдээллийн сангийн удирдах 
зөвлөл байгуулах тухай” Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 12 
дугаар сарын 19-ний өдрийн А-446 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

  

САЙД                                                 
С.ОЮУН 

  

  

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН                              УДИРДАХ 
ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 

 
1.Удирдах зөвлөлийн зохион байгуулалт 

              1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Байгаль орчны мэдээллийн сангийн удирдах 
зөвлөл (Цаашид “Удирдах зөвлөл” гэх) -ийн  үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. 

              1.2. Удирдах зөвлөл нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 7 дугаар 
бүлэг, “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, Засгийн 
газрын 2010 оны 85 дугаар тогтоолоор баталсан “Байгаль орчны мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх, боловсруулах, түгээх, ашиглах, хадгалах, хамгаалах” журмыг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. 

              1.3. Удирдах зөвлөл нь орон тооны бус байна. 

              1.4. Удирдах зөвлөлийндарга, бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 
2014 оны …. дугаар сарын …. -ны 
өдрийн  …. дугаар тушаалын1дүгээр 
хавсралт 



              1.5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд байгаль орчны мэдээллийн сан 
(Цаашид мэдээллийн нэгдсэн сан гэх)-д  Байгаль орчныг хамгаалах тухай  хуулийн 37 
дугаар зүйлд заасан мэдээлэл төвлөрүүлэх үүрэг бүхий  байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулна. 

            1.6. Иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
оруулж болно.                                                                                                                         
                                                            1.7. Шаардлагатай гэж үзвэл удирдах зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж болно. 

2. Удирдах зөвлөлийн чиг үүрэг 

2.1. Удирдах зөвлөл энэ журмын 1.2-д заасан зорилгынхоо хүрээнд дараах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

2.1.1.Мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл төвлөрүүлэх, түгээх, ашиглах, хадгалах, 
хамгаалах үүрэг бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах; 

2.1.2. Мэдээллийн нэгдсэн санд төвлөрсөн мэдээллийг холбогдох хуульд заасан 
журмын дагуу ил тод, нээлттэй болгох ажлыг зохион байгуулах, ингэснээр иргэн, 
хуулийн этгээд, шийдвэр гаргагчдыг мэдээллээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

2.1.3.Мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, түгээх, ашиглах, хадгалах, хамгаалахтай 
холбоотой асуудлаар зөвлөмж гаргах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 
удирдамж чиглэл өгөх; 

2.1.4.Мэдээллийн сангийн дизайн, нэгдсэн арга зүй, техник, сүлжээ, программ 
хангамжийн шийдлийг хэлэлцэх; 

2.1.5. Шаардлагатай асуудлаар төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа мониторинг хийлгэх, 
үүнтэй холбоотой ажлын хэсэг байгуулж удирдамж чиглэлээр хангах, тэдгээрийн үр 
дүнг хэлэлцэх, хүлээн авах, яамны удирдлагад танилцуулах; 

2.1.6. Мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой сургалт, семинар 
уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах; 

2.1.7.Мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах, удирдлага зохион 
байгуулалтыг бэхжүүлэх, энэ журамд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
асуудлаар санал боловсруулж эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд 
танилцуулах, хүргүүлэх, шийдвэрлүүлэх. 

3. Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам 

3.1. Удирдах   зөвлөл (Цаашид Зөвлөл гэх)-ийн ажиллах хэлбэр нь Зөвлөлийн 
хуралдаан байна. 

3.2. Зөвлөлийн хуралдааныг Зөвлөлийн дарга удирдах ба даргын эзгүйд түүний 
зөвшөөрснөөр аль нэг гишүүн хуралдааныг удирдан явуулж болно. 



3.3.Зөвлөл улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдах ба Зөвлөлийн хурлын тов, 
хэлэлцэх асуудлыг Зөвлөлийн дарга тогтооно. Шаардлагатай тохиолдолд Зөвлөлийн 
дарга Зөвлөлийн хурлыг хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно. 

3.4.Зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хариуцан 
зохион байгуулж, хурлын товыг гишүүдэд мэдээлнэ. 

3.5. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хурал 
болохоос 3 хоногийн өмнө гишүүдэд цахим шуудангаар хүргүүлсэн байна.  
                                                                                                                                            
3.6. Зөвлөл ажлаа жилээр болон тодорхой хугацаагаар төлөвлөж, хагас бүтэн жилээр 
дүгнэнэ. Мэдээллийн сангийн ажлын явц, үр дүнг Зөвлөлийн дарга яамны удирдлагад 
тухай бүр танилцуулж, тухайн жилийн ажлын үр дүнг жил бүр Сайдын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлнэ. 

4. Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр 

4.1. Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр нь тогтоол, тэмдэглэл хэлбэртэй байна. 
Зөвлөлийн хуралдааны тогтоол, тэмдэглэлийг албажуулах, хөтлөх үүргийг Зөвлөлийн 
нарийн бичгийн дарга хариуцан гүйцэтгэнэ. 

4.2. Зөвлөлийн гишүүдийн олонхи оролцсоноор Зөвлөлийн хурал  хүчинтөгөлдөр 
болох ба хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр 
болно. 

4.3.  Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хуралдаанд оролцох боломжгүй гишүүн саналаа 
урьдчилан өгч болох ба уг саналыг санал хураалтанд оролцуулан тооцно. Хэрэв аль 
нэг гишүүн тухайн хуралд оролцохоос зориуд татгалзсан буюу хэлэлцэхээр 
товлогдсон тодорхой асуудлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол түүнийг эсрэг санал 
өгсөнөөр тооцож, хурлын шийдвэрийг гаргана. 

4.4. Шаардлагатай гэж үзвэл Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудалтай 
холбогдуулан  Зөвлөмж гаргаж болох ба түүнийг үндэслэн тус яамны Сайд,Төрийн 
нарийн бичгийн дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд холбогдох шийдвэр гаргаж болно. 

4.5. Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай ажил үүргийн холбоо бүхий 
ажилтнуудыг хуралдаанд оролцуулан санал, дүгнэлтийг нь сонсож болно. 

4.6. Зөвлөлийн гишүүд хамтын зарчмаар шийдвэр гаргах ба гаргасан шийдвэрийн 
талаар хамтын хариуцлага хүлээнэ. 

4.7. Зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг холбогдох байгууллага, 
албан тушаалтан нь тогтоосон хугацаанд Зөвлөлд мэдээлэх, тайлагнах үүрэгтэй 
байна. 

4.8. Зөвлөлийн гишүүдийн идэвхи оролцоо, энэ чиглэлийн ажилд оруулсан хувь 
нэмэр, зарцуулсан цаг хугацааг харгалзан зохих урамшуулал олгох эсэх болон 
хуралдаан зохион байуулахтай холбогдон гарах зардлыг холбогдох эх үүсвэрээс 
санхүүжүүлэх асуудлыг Зөвлөлийн дарга хариуцна. 


