
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

2022 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр 

Дугаар 2 

Улаанбаатар хот 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 13.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас 

ТОГТООХ нь: 

1. "Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 

2. Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан, 

Сангийн сайд Б.Жавхлан, бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2014 оны 2 дугаар сарын 

14-ний өдрийн 43 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.УРТНАСАН 
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      Засгийн газрын 2022 оны 2 дугаар 

         тогтоолын хавсралт  

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД 

ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, 

ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ 

 

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 

 

1.1.Энэ журмын зорилго нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсөвт Байгалийн нөөц 

ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 13.1-д заасан байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 

арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг (цаашид “төлбөрийн орлогын хэсэг” 

гэх) байгалийн ургамал, ан амьтан, газар, ус, рашаан, ойн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос 

бүрдүүлэх, төсвийн суурь зарлагад байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 

тусгах, зарцуулах, тайлагнах, хянахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

 

1.2.Төлбөрийн орлогын хэсгийг төлөвлөх, тайлагнахад энэ журмын хавсралт  

маягтуудыг (цаашид “БНАТ маягт” гэх) ашиглах бөгөөд Байгаль орчныг хамгаалах тухай 

хуулийн 35.1.17-д заасан Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардлын 

мэдээллийн санд цахимаар байршуулна. 

 

Хоёр.Төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх 

 

2.1.Төсвийн жилийн төлбөрийн орлогын хэсгийг энэ журмын 1.2-т заасан орлогоос 

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18.1-д заасан хувь, хэмжээ болон 

түүнээс дээш хэмжээгээр бүрдүүлнэ. 

 

2.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нутаг дэвсгэртээ холбогдох хууль тогтоомжийн 

дагуу ашиглах байгалийн нөөцийн төрөл, дээд хэмжээний талаарх саналаа жил бүрийн 4 

дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагад  хүргүүлнэ. 

 

2.3.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ журмын 

2.2-т заасан саналыг хянан, ашиглах байгалийн нөөцийн төрөл, дээд хэмжээг тогтоож, жил 

бүрийн 6 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор аймаг, нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлнэ. 

 

2.4.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ журмын 2.3-т заасныг 

үндэслэн ашиглах байгалийн нөөцийн төрөл, дээд хэмжээг жил бүрийн         07 дугаар сарын 

01-ний өдрийн дотор сум, дүүрэг тус бүрээр тогтооно.  

 

2.5.Сум, дүүргийн Засаг дарга Төсвийн тухай хуулийн 23.8.4, 23.8.6, 23.8.7, 23.8.9, 

23.8.14-т заасан орлогын төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-1 маягтын дагуу жил 

бүрийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал 

хариуцсан байгууллагад хүргүүлнэ. 

 

2.6.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага Төсвийн тухай 

хуулийн 23.6.5-д заасан орлогын төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт           БНАТ-3 маягтын 

дагуу жил бүрийн 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор боловсруулна.  
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2.7.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага энэ журмын 2.5, 

2.6-д заасан нийт орлогын төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт          БНАТ-5 маягтын дагуу 

нэгтгэж, аймаг, нийслэлийн төсвийн саналд тусгуулахаар жил бүрийн 08 дугаар сарын 01-ний 

өдрийн дотор тухайн шатны Засаг даргад хүргүүлнэ.  

 

Гурав.Төлбөрийн орлогын хэсгийн зарцуулалт 

 

3.1.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18.1-д заасан хувь, 

хэмжээний доод хязгаартай тэнцэх төлбөрийн орлогын хэсгийг тухайн ашигласан нөөцийг 

хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээнд зарцуулна.  

 

3.2.Энэ журмын 3.1-д зааснаас бусад төлбөрийн орлогын хэсгийг тухайн ашигласан 

нөөцийг харгалзахгүйгээр байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга 

хэмжээнд зарцуулна. 

 

3.3.Энэ журмын 3.1-д заасан нөхцөл, хязгаарыг хангаагүй тохиолдолд байгалийн нөөц 

ашигласны төлбөрийн орлогоор орон нутгийн төсвийн суурь зарлагыг санхүүжүүлэхгүй. 

 

3.4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ журмын 1.2-т заасан  орлогын 

хэмжээнд үндэслэн төсвийн жилийн суурь зарлагын төлөвлөгөөнд дараахь арга хэмжээг 

тусгаж, тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулна: 

 

      3.4.1.байгалийн ургамлыг хамгаалах, доройтсон бэлчээрийн газрыг нөхөн сэргээх 

арга хэмжээ; 

 

      3.4.2.аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагын саналыг 

үндэслэн аймгийн агнуурын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ; 

 

      3.4.3.аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага болон ойн 

ангийн саналыг үндэслэн аймаг, сум, нөхөрлөлийн ойн менежментийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан арга хэмжээ; 

 

      3.4.4.аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага болон усны 

сав газрын захиргааны саналыг үндэслэн сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ; 

 

      3.4.5.тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа болон  менежмент 

хариуцагч хуулийн этгээдийн саналыг үндэслэн улсын болон орон нутгийн хамгаалалттай 

газар нутгийн, орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын нөхөн сэргээлт. 

 

3.5.Энэ журмын 3.4-т заасныг үндэслэн төлбөрийн орлогын хэсгээр  тухайн аймаг, 

нийслэлийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих дараахь арга хэмжээний 

зардлыг санхүүжүүлнэ: 

 

      3.5.1.хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа хийх;  

 

      3.5.2.хөрсний доройтол, цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх, сааруулах, хамгаалах, 

тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах; 

 

      3.5.3.хүчтэй, нэн хүчтэй доройтсон хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр 

чадавхыг бэхжүүлэх; 
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      3.5.4.ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгаа хийх;  

 

      3.5.5.аймгийн агнуурын менежментийн төлөвлөгөө болон нэн ховор, ховор амьтныг 

хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 

 

      3.5.6.ой зохион байгуулалтын ажил, ойн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх; 

 

      3.5.7.ой, хээрийн түймэр, хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх; 

 

      3.5.8.ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлыг жил бүр зохион байгуулж, түүний 

биелэлтэд хяналт тавих; 

 

      3.5.9.иргэн, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр 

бойжуулсан чанартай тарьц, суулгац, тарьсан мод, бут, сөөг, таримал ойг зохих журмын дагуу 

худалдан авах, нөхөн сэргээсэн ойг бусад хэлбэрээр урамшуулах; 

 

      3.5.10.усны тоо бүртгэл явуулж, усны мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, 

баяжуулах; 

 

      3.5.11.усны нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, хуримтлуулах, усан орчинг 

нөхөн сэргээх, үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн 

онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн зааг, тэжээгдлийн мужийг 

тэмдэгжүүлэх, бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх, уcны бохирдлыг арилгах, нөхөн сэргээх; 

 

      3.5.12.байгалийн нөөц газар, дурсгалт газар, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх; 

 

      3.5.13.энэ журмын 3.5.1-3.5.12-т заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих  

томилолтын зардлыг санхүүжүүлэх. 

 

3.6.Энэ журмын 3.4-т заасныг үндэслэн төлбөрийн орлогын хэсгээр, энэ журмын 3.5.6, 

3.5.7, 3.5.8-д зааснаас гадна тухайн сум, дүүргийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 

хяналт тавих дараахь арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлнэ: 

 

      3.6.1.энэ журмын 3.5.1, 3.5.2-т заасан судалгаа, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

үндэслэн хөрсний доройтол, цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх, сааруулах, хамгаалах, тэмцэх 

ажлыг хэрэгжүүлэх; 

 

      3.6.2.хүчтэй, нэн хүчтэй доройтсон бэлчээрийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх; 

 

      3.6.3.байгалийн ургамлыг гал түймэр, өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, болон 

хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, нөхөн сэргээх; 

 

      3.6.4.амьтны амьдрах орчныг сайжруулах, өсгөн үржүүлэх, нэн ховор, ховор 

амьтанд зориулж худаг гаргах, биотехникийн арга хэмжээ авах;  

 

      3.6.5.ахуйн болон тусгай зориулалтын агнуурын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 

хууль бус агнуур, худалдаанаас урьдчилан сэргийлэх; 

 

      3.6.6.хуурайшилтын улирал эхлэхээс өмнө ой хээрийн түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх аян зохион байгуулах; 
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      3.6.7.ойн хөнөөлт шавжаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэмцэх, сайн 

туршлагыг нэвтрүүлэх; 

 

      3.6.8.цөлжилтийг сааруулах зорилгоор ойн зурвас байгуулах; 

 

      3.6.9.ойн нөхөрлөлийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх; 

 

      3.6.10.гол, горхи, уст цэгийн тооллого явуулах, усны мэдээллийн нэгдсэн сан 

бүрдүүлэх ; 

 

      3.6.11.усны хамгаалалтын бүс тогтоох, тэмдэгжүүлэлт хийх; 

 

      3.6.12.булаг, шанд, усны эхийг хамгаалах, гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх; 

 

      3.6.13.ус, рашаан хамгаалах, усны чанарын төлөв байдалд шинжилгээ хийх; 

 

      3.6.14.орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх; 

 

      3.6.15.улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөө, орчны 

бүсийн менежментийн төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;  

 

      3.6.16.нутаг дэвсгэртээ идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр 

урамшуулах, байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах талаарх нутгийн иргэдийн 

мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах; 

 

      3.6.17.байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлтэй байгуулсан гэрээг 

хэрэгжүүлэх;  

 

      3.6.18.энэ журмын 3.6.1-3.6.17-д заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  хяналт тавих 

томилолтын зардлыг санхүүжүүлэх. 

 

3.7.Төлбөрийн орлогын хэсгийг энэ журмын 3.5, 3.6-д зааснаас бусад арга хэмжээнд 

зарцуулахыг хориглоно. 

 

3.8.Сум, дүүргийн Засаг дарга энэ журмын 3.6-д заасан арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

энэ журмын хавсралт БНАТ-2-А маягтын дагуу боловсруулж, жил бүрийн 07 дугаар сарын 25-

ны өдрийн дотор аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагад 

хүргүүлнэ. 

 

3.9.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага энэ журмын 3.5-

д заасан арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-4-А маягтын дагуу жил 

бүрийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор боловсруулна.  

 

3.10.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага энэ журмын 

3.8, 3.9-д заасан нийт арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-6-А маягтын 

дагуу нэгтгэж аймаг, нийслэлийн төсвийн саналд тусгуулахаар жил бүрийн 08 дугаар сарын 

01-ний өдрийн дотор аймаг, нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлнэ.  
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3.11.Сум, дүүргийн Засаг дарга байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 

төлөвлөгөөнөөс давсан орлогын хэсгээр санхүүжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ 

журмын хавсралт БНАТ-2-Б маягтын дагуу жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор 

Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагад хүргүүлнэ.  

 

3.12.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага байгалийн 

нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөнөөс давсан орлогын хэсгээр санхүүжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-4-Б маягтын дагуу жил бүрийн 11 

дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор боловсруулна. 

 

3.13.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариццсан байгууллага энэ журмын 

3.11, 3.12-т заасан нийт арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-6-Б маягтын 

дагуу  жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор нэгтгэнэ. 

 

3.14.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага энэ журмын 

3.9, 3.12-т заасан арга хэмжээний нэгтгэл төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-4 маягтын 

дагуу, энэ журмын 3.10, 3.13-т заасан арга хэмжээний төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт 

БНАТ-6 маягтын дагуу тус тус нэгтгэж, төсвийн төсөлд тусгуулахаар жил бүрийн 11 дүгээр 

сарын 20-ны өдрийн дотор тухайн шатны Засаг даргад хүргүүлнэ.   

 

3.15.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ журмын 3.14-т заасан арга хэмжээний нэгтгэл 

төлөвлөгөөг төсвийн төсөлд тусган жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор тухайн 

шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ.  

 

3.16.Сум, дүүргийн Засаг дарга энэ журмын 3.8, 3.11-т заасан арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг энэ журмын хавсралт БНАТ-2 маягтын дагуу нэгтгэж, төсвийн төсөлд тусган жил 

бүрийн 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 

өргөн мэдүүлнэ.  

 

3.17.Байгалийн ургамал, амьтны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга 

хэмжээг байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, байгаль орчны мэргэжлийн 

болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ. 

 

3.18.Ус, рашааны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээг усны 

сав газрын захиргаатай хамтран хэрэгжүүлнэ.  

 

3.19.Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээг сум дундын ойн 

анги, ойн нөхөрлөл, байгаль орчны мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлнэ. 

 

3.20.Газрын нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээг улсын 

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа, бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, 

бүлэг, малчид, ойн нөхөрлөл, орчны бүсийн зөвлөлтэй хамтран хэрэгжүүлнэ. 

 

Дөрөв.Төлбөрийн орлогын хэсгийг тайлагнах, 

хяналт тавих 

 

4.1.Сум, дүүргийн Засаг дарга тухайн шатны төсөвт төвлөрүүлсэн төлбөрийн орлогын 

хэсгийн зарцуулалтын тайланг энэ журмын хавсралт БНАТ-7, БНАТ-8 маягтын дагуу 

боловсруулж жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор тухайн шатны иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурал болон аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан 

байгууллагад тус тус хүргүүлнэ. 
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4.2.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага тухайн шатны 

төсөвт төвлөрүүлсэн төлбөрийн орлогын хэсгийн зарцуулалтын тайланг      энэ журмын 

хавсралт БНАТ-9, БНАТ-10 маягтын дагуу боловсруулж жил бүрийн      01 дүгээр сарын 15-

ны өдрийн дотор  нэгтгэнэ.  

 

4.3.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ журмын 4.1, 4.2-т заасан тайланг        энэ журмын 

хавсралт БНАТ-11, БНАТ-12 маягтын дагуу нэгтгэж жил бүрийн             01 дүгээр сарын 20-

ны өдрийн дотор тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон байгаль орчны асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.  

 

4.4.Энэ журмын 4.3-т заасан тайланг Байгаль хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардлын 

мэдээллийн санд бүрэн оруулсан эсэхэд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллага хяналт тавина. 

 

4.5.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ журмын 

4.3-т заасан тайланд үндэслэн энэ журмын 2.3-т заасан ашиглах байгалийн нөөцийн төрөл, 

дээд хэмжээнд өөрчлөлт оруулах эсэхийг шийдвэрлэнэ. 

 

4.6.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 

хяналт тавих арга хэмжээний хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, төлбөрийн орлогын 

бүрдүүлэлт, зарцуулалтад жил бүр санхүүгийн дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ хийнэ. 

 

4.7.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ журмын 

хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үнэлгээ хийнэ. 

 

4.8.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн жилийн байгаль хамгаалах, байгалийн 

нөөцийг нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээ, зарцуулах төсвийг байгаль орчны асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй хийх гэрээнд шалгуур үзүүлэлт бүрээр тусгана. 

 

4.9.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байгалийн 

нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээний хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, төлбөрийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг жил бүрийн 1 дүгээр 

улиралд багтаан өдөр тутмын болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллагын 

албан ёсны цахим хуудсаар олон нийтэд түгээнэ. 

 

4.10.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга тухайн жилийн байгаль хамгаалах, 

байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээний төсвийн орлогын хэсгийг 

бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах, хянах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангана. 

 

4.11.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хяналт тавих арга хэмжээний төсвийн 

гүйцэтгэл, зарцуулалт нь батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд олон 

нийт хяналт тавих, мэдээлэл авах боломжийг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал 

хариуцсан байгууллага болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага бүрдүүлнэ. 
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---о0о--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

     зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

     зарцуулах, тайлагнах журмын 1 дүгээр хавсралт 
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Маягт БНАТ-1

Менежментий

н төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол
Бусад Хэмжих нэгж

Нэгжийн 

төлбөр
Тоо хэмжээ

Нийт орлого, 

төгрөгөөр

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Нийт:

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Нийт:

СУМ, ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН:

Бэлтгэсэн:        .…........................................./Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн/

                          .…........................................./Сум дундын ойн ангийн мэргэжилтэн/

                          .…........................................./Усны сав газрын захиргааны мэргэжилтэн/

                          .…........................................./Татварын улсын байцаагч/

                          .…........................................./Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

Хянасан:          ............................................./БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Зөвшөөрсөн:   ............................................./Сум, дүүргийн Засаг дарга/

4.2. Ойн дагалт баялгийн нөөц самар, 

мөөг, давирхай, шилмүүс, мөчир, үр, 

хусны шүүс, жимс

Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт 

5

3.1. Хөдөө аж ахуйн газар

3.2. Хот, тосгон, бусад суурины газар

3.3. Зам, шугам сүлжээний газар

3.4. Ойн сан бүхий газар

3.5. Усны сан бүхий газар

3.6. Тусгай хэрэгцээний газар

4.1. Аливаа зориулалтаар ойгоос 

бэлтгэж ашиглах бүх төрлийн 

хэрэглээний мод, түлээ

4

3

Ус, рашаан 5.1. Унд ахуйн хэрэгцээний ус, 

рашаан

Газар

Нийт:

Ой

Нөөц

2.1. Ахуйн зориулалтаар агнах, барих

2.2. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 

агнах, барих

2.3. Тусгай зориулалтаар агнах, барих 

(соёл, шинжлэх ухаан, тусгай 

төлбөртэй)

Төлбөр ногдуулах үндэслэл

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН................................ СУМЫН / ДҮҮРГИЙН......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ 

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2

№

1

Нэр, төрөл

Санамж: Сум, дүүргийн байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, тусгай

хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, усны сав газрын захиргаа, сум

дундын ойн анги, татварын улсын байцаагч, сум, дүүргийн газрын даамал нар

хамтран боловсруулна. Жил бүрийн 7 дугаар сарын 25-ны дотор Байгаль орчныг

хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулж, аймаг, нийслэлийн байгаль

орчны асуудал эрхэлсэн байгууллагад  маягтаар хүргүүлнэ.

1.1. Нэн ховор ургамал

1.2. Ховор ургамал

1.3. Элбэг ургамал

Төлбөр ногдох зүйл

Байгалийн 

ургамал

Ан амьтан

Нийт:

Нийт:

Байршил



 
 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах журмын 2 дугаар хавсралт 

 

 
 

Маягт БНАТ-2

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

Байгалийн ургамал Ан амьтан Газар Ой Ус, рашаан Нийт

1 2 3 4 5 6

1

2

3 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

4

5

6 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

7

8

9

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ХЭСЭГ

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол

ЗДҮА-ны 

хөтөлбөр
Бусад

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин Хүрэх үр дүн Хугацаа Хэмжих нэгж

Төлөвлөсөн 

тоо хэмжээ

Нэгжийн 

төсөвт өртөг

Нийт төсөвт 

өртөг, төгрөгөөр

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

Нийт: 

Бэлтгэсэн:                               ............................................./Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

Хянасан:                                  ………………………………./БОАЖГ-ын дарга/

Зөвшөөрсөн:                           ………………………………./Сум, дүүргийн Засаг дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

НИЙТ ДҮН:

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

2 Ан амьтан

5 Ус, рашаан

№ А

Төвлөрүүлэх төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-ний зардалд, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

Тухайн онд үүссэн дараа онд зарцуулах давсан орлого, төгрөгөөр

Санамж: Сум, дүүргийн Засаг дарга жил бүрийн 12 дугаар сарын 10-ны дотор

Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулж, тухайн

шатны төсвийн төсөлд тусгана.

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН................................ СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ......... ОНД СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Арга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцагч

Санхүүгийн мэдээлэл

Байршил

Дараа онд зарцуулах давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

Дараа онд хамаарах БНАТ-ийн нийт орлого, төгрөгөөр

Нийт БОХНСАХ-ний зардал, төгрөгөөр

№ Нөөц Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хуулийн хэрэгжилт, хувиар

3 Газар

4 Ой

1 Байгалийн 

ургамал
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Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

    зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

    зарцуулах, тайлагнах журмын 3 дугаар хавсралт 

 

 

Маягт БНАТ-2-А

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

Байгалийн ургамал Ан амьтан Газар Ой Ус, рашаан Нийт

1 2 3 4 5 6

1

2

3 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ХЭСЭГ

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол

ЗДҮА-ны 

хөтөлбөр
Бусад

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин Хүрэх үр дүн Хугацаа Хэмжих нэгж

Төлөвлөсөн 

тоо хэмжээ

Нэгжийн 

төсөвт өртөг

Нийт төсөвт 

өртөг, 

төгрөгөөр

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

Нийт: 

Бэлтгэсэн:                               ............................................./Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн/

............................................ /Сум дундын ойн ангийн мэргэжилтэн/

............................................ Усны сав газрын захиргааны мэргэжилтэн/

............................................ /Төрийн сангийн мэргэжилтэн/

............................................ /Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

Хянасан:                                  ………………………………./БОАЖГ-ын дарга/

Зөвшөөрсөн:                           ………………………………./Сум, дүүргийн Засаг дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН................................ СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5 Ус, рашаан

НИЙТ ДҮН:

3 Газар

Нийт: 

4 Ой

Нийт: 

1 Байгалийн 

ургамал

Нийт: 

2 Ан амьтан

Нийт: 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцагч

Санхүүгийн мэдээлэл

Санамж: Сум, дүүргийн байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, усны сав газрын

захиргаа, сум дундын ойн анги, төрийн сангийн мэргэжилтэн, сум, дүүргийн

газрын даамал нар хамтран боловсруулна. Жил бүрийн 7 дугаар сарын 25-

ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд

байршуулж, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн

байгууллагад  маягтаар хүргүүлнэ.

№

БОХНСАХ-ний зардалд, төгрөгөөр

А

Төвлөрүүлэх төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

№ Нөөц Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил

Арга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл
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Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

    зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

    зарцуулах, тайлагнах журмын 4 дүгээр хавсралт 

 

 

 

Маягт БНАТ-2-Б

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

Байгалийн ургамал Ан амьтан Газар Ой Ус, рашаан Нийт

1 2 3 4 5 6

1

2

3 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ХЭСЭГ

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол

ЗДҮА-ны 

хөтөлбөр
Бусад

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин Хүрэх үр дүн Хугацаа Хэмжих нэгж

Төлөвлөсөн 

тоо хэмжээ

Нэгжийн 

төсөвт өртөг

Нийт төсөвт 

өртөг, 

төгрөгөөр

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

Нийт: 

Бэлтгэсэн:                               ............................................./Тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн/

............................................ /Сум дундын ойн ангийн мэргэжилтэн/

............................................ Усны сав газрын захиргааны мэргэжилтэн/

............................................ /Төрийн сангийн мэргэжилтэн/

............................................ /Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

Хянасан:                                  ………………………………./БОАЖГ-ын дарга/

Зөвшөөрсөн:                           ………………………………./Сум, дүүргийн Засаг дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Тухайн онд үүссэн дараа онд зарцуулах давсан орлого, төгрөгөөр

Дараа онд зарцуулах давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН................................ СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ДАВСАН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР ........ ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санамж: Сум, дүүргийн байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, усны сав газрын

захиргаа, сум дундын ойн анги, төрийн сангийн мэргэжилтэн, сум, дүүргийн

газрын даамал нар хамтран боловсруулна. Жил бүрийн 11 дугээр сарын 15-

ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд

байршуулж, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн

байгууллагад  маягтаар хүргүүлнэ.

№ А

1 Байгалийн 

ургамал

№ Нөөц Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Нийт: 

Байршил

Арга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцагч

Санхүүгийн мэдээлэл

2 Ан амьтан

3 Газар

Нийт: 

Нийт: 

НИЙТ ДҮН:

4 Ой

5 Ус, рашаан

Нийт: 
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Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

   зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

   зарцуулах, тайлагнах журмын 5 дугаар хавсралт 

 

 

Маягт БНАТ-3

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол
Бусад

Хэмжих 

нэгж

Нэгжийн 

төлбөр
Тоо хэмжээ

Нийт 

орлого, 

төгрөгөөр

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Бэлтгэсэн:......................................... /Төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн/

.......................................... /Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн/

Хянасан:.......................................... /БОАЖГ-ын дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН:

Нөөц

Ус, рашаан

Нэр, төрөл

1.3. Эмчилгээ, сувилгаа, халаалт 

болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

зориулалтаар ашигласан рашаан

1.4. Эрчим хүч үйлдвэрлэх, тээвэр 

хийх болон усны амьтан, ургамал 

өсгөн үржүүлэх зэрэг үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний зориулалтаар 

ашигласан ус, рашааны орчин

№

1

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал

эрхэлсэн байгууллага боловсруулж жил бүрийн 7 дугаар

сарын 25-ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв,

зардлын мэдээллийн санд байршуулна

1.1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

зориулалтаар ашигласан ус

1.2. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар ашигласан ус

Төлбөр ногдох зүйл Байршил

Төлбөр ногдуулах үндэслэл Төлбөрийн орлого бүрдүүлэлт 
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Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

   зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

   зарцуулах, тайлагнах журмын 6 дугаар хавсралт 

 

 

Маягт БНАТ-4

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

№ Ус, рашаан

1

2

3 15% ≤ (........)

4

5

6 35% ≤ (........)

7

8

9

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ХЭСЭГ

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол

ЗДҮА-ны 

хөтөлбөр
Бусад

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин Хүрэх үр дүн Хугацаа Хэмжих нэгж

Төлөвлөсөн 

тоо хэмжээ

Нэгжийн 

төсөвт өртөг

Нийт төсөвт 

өртөг, 

төгрөгөөр

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Бэлтгэсэн:..................................../мэргэжилтэн/

Хянасан:......................................./БОАЖГ-ын дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

5 Ус, рашаан

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтАрга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл

Ан амьтан

Нийт БОХНСАХ-ний зардал, төгрөгөөр

Хуулийн хэрэгжилт, хувиар

3 Газар

4 Ой

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

НИЙТ ДҮН:

А

Төвлөрүүлэх төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-ний зардалд, төгрөгөөр

Дараа онд хамаарах БНАТ-ийн нийт орлого, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

Тухайн онд үүссэн дараа онд зарцуулах давсан орлого, төгрөгөөр

Дараа онд зарцуулах давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

2

Нийт: 

Нийт: 

Нөөц Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллага жил

бүрийн 11 дүгээр сарын 20-ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын

мэдээллийн санд байршуулж, аймаг, нийслэлийн Засаг даргад маягтаар

хүргүүлнэ. 

Хариуцагч

Санхүүгийн мэдээлэл

1 Байгалийн 

ургамал

№
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  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

  зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

  зарцуулах, тайлагнах журмын 7 дугаар хавсралт 

 

Маягт БНАТ-4-А

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

№ Ус, рашаан

1

2

3 35% ≤ (........)

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ХЭСЭГ

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол

ЗДҮА-ны 

хөтөлбөр
Бусад

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин Хүрэх үр дүн Хугацаа Хэмжих нэгж

Төлөвлөсөн 

тоо хэмжээ

Нэгжийн 

төсөвт өртөг

Нийт төсөвт 

өртөг, төгрөгөөр

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Бэлтгэсэн:..................................../мэргэжилтэн/

Хянасан:......................................./БОАЖГ-ын дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Хариуцагч

Санхүүгийн мэдээлэл

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

Арга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Нийт: 

Нийт: 

НИЙТ ДҮН:

2 Ан амьтан

5 Ус, рашаан

3 Газар

4 Ой

№ Нөөц Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Байршил

1 Байгалийн 

ургамал

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

А

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллага

боловсруулж жил бүрийн 7 дугаар сарын 25-ны дотор Байгаль орчныг

хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулна
Төвлөрүүлэх төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-ний зардалд, төгрөгөөр
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Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

   зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

   зарцуулах, тайлагнах журмын 8 дугаар хавсралт 
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Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

Маягт БНАТ-4-Б

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

№ Ус, рашаан

1

2

3 35% ≤ (........)

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ ХЭСЭГ

Менежментийн 

төлөвлөгөө

ИТХ-ын 

тогтоол

ЗДҮА-ны 

хөтөлбөр
Бусад

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин Хүрэх үр дүн Хугацаа Хэмжих нэгж

Төлөвлөсөн 

тоо хэмжээ

Нэгжийн 

төсөвт өртөг

Нийт төсөвт 

өртөг, төгрөгөөр

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

Бэлтгэсэн:..................................../мэргэжилтэн/

Хянасан:......................................./БОАЖГ-ын дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Тухайн онд үүссэн дараа онд зарцуулах давсан орлого, төгрөгөөр

Дараа онд зарцуулах давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ДАВСАН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР ....... ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

А Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага 

боловсруулна. Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны дотор Байгаль орчныг

хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулна.

1 Байгалийн 

ургамал

№ Нөөц Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Нийт: 

Байршил

Арга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцагч

Санхүүгийн мэдээлэл

2 Ан амьтан

3 Газар

Нийт: 

Нийт: 

НИЙТ ДҮН:

4 Ой

5 Ус, рашаан

Нийт: 

Нийт: 
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зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах журмын 9 дүгээр хавсралт 

 

Маягт БНАТ-5

(мян.төг)

Нийт орлогын 

төлөвлөгөө

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(15% ≤)

Нийт орлогын 

төлөвлөгөө

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(35% ≤)

Нийт орлогын 

төлөвлөгөө

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(15% ≤)

Нийт орлогын 

төлөвлөгөө

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(50% ≤)

Нийт орлогын 

төлөвлөгөө

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(85% ≤) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

х х х х х х х х

Бэлтгэсэн:........................................./Ахлах мэргэжилтэн/

Хянасан:............................................/БОАЖГ-ын дарга/ 20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

№

Аймаг, нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх: 

НИЙТ:

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Газрын нөөцийн төлбөрийн орлого

Сум, дүүрэг

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээх арга 

хэмжээнд тусгах 

зардал

Байгалийн нөөц 

ашигласны 

төлбөрийн нийт 

орлогын төлөвлөгөө

Байгалийн ургамлын нөөц 

ашигласны төлбөрийн орлого 

Ан амьтны нөөц ашигласны 

төлбөрийн орлого

Ус, рашааны нөөц ашигласны 

төлбөрийн орлого

Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлого

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн

байгууллага жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний дотор Байгаль

орчныг хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулж,

аймаг, нийслэлийн Засаг даргад маягтаар хүргүүлнэ. 



 

     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

    зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

    зарцуулах, тайлагнах журмын 10 дугаар хавсралт 

 

 
 

Маягт БНАТ-6

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН НЭГТГЭЛ

Байгалийн ургамал Ан амьтан Газар Ой Ус, рашаан Нийт

1 2 3 4 5 6

1

2

3 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

4

5

6 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

7

8

9

2. БОХНСАХ-НИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Нөөц
Хэрэгжүүлэх сум, 

дүүрэг

Хэрэгжүүлэх 

байршлын тоо

Төлөвлөсөн 

зардлын дүн

А Б 1 2 3

1.1

1.2

Ан амьтан 2.1

2.2

Газар 3.1

3.2

Ой 4.1

4.2

4.3

Ус, рашаан 5.1

5.2

5.3

5.4

Нийтлэг 6.1

6.2

Бэлтгэсэн: ............................................ /Ахлах мэргэжилтэн/

Хянасан:.......................................... /БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Төвлөрүүлэх төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

Нийт БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

Хуулийн хэрэгжилт, хувиар

Тухайн онд үүссэн дараа онд зарцуулах давсан орлого, төгрөгөөр

Дараа онд зарцуулах давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

Дараа онд хамаарах БНАТ-ийн нийт орлого, төгрөгөөр

..................... АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ....... ОНД БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санамж: Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн

байгууллага жил бүрийн 11 дүгээр сарын 20-ны дотор Байгаль орчныг

хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулж, аймаг, нийслэлийн

Засаг даргад маягтаар хүргүүлнэ. 

№ А

Нийт: 

1 Байгалийн 

ургамал

Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тармилжуулах санаачлагыг дэмжих 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх

№
Үйл ажиллагааны чиглэл

В

Нийт: 

3 Судалгаа

Нөхөн сэргээлт 

Нийт: 

4 Судалгаа

Ой хамгаалал

Ойн нөхөн сэргээлт 

Нийт: 

2 Судалгаа 

Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах 

6 Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах 

Нийт: 

НИЙТ ДҮН:

5 Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах

Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх

Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах

Усны экосистемийг тэтгэх 

Нийт: 

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах 
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     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

     зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

     зарцуулах, тайлагнах журмын 11 дүгээр хавсралт 

 

 
 

Маягт БНАТ-6-А

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН НЭГТГЭЛ

Байгалийн ургамал Ан амьтан Газар Ой Ус, рашаан Нийт

1 2 3 4 5 6

1

2

3 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

2. БОХНСАХ-НИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Нөөц Хэрэгжүүлэх сум
Хэрэгжүүлэх 

байршлын тоо

Төлөвлөсөн 

зардлын дүн

А Б 1 2 3

1.1

1.2

Ан амьтан 2.1

2.2

Газар 3.1

3.2

Ой 4.1

4.2

4.3

Ус, рашаан 5.1

5.2

5.3

5.4

Нийтлэг 6.1

6.2

Бэлтгэсэн: ............................................/Ахлах мэргэжилтэн/

Хянасан:.......................................... /БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

..................... АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН....... ОНЫ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллага

жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв,

зардлын мэдээллийн санд байршуулж, аймаг, нийслэлийн Засаг даргад

маягтаар хүргүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны чиглэл

В

№

№

Төвлөрүүлэх төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

А

1

Нийт: 

Нийт: 

Байгалийн 

ургамал

Судалгаа 

Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах 

Нийт: 

Судалгаа

Нөхөн сэргээлт 

3

2

Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тармилжуулах санаачлагыг дэмжих 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх

НИЙТ ДҮН:

4

5

Нийт: 

Нийт: 

Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх

Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах

Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах 

Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах

Усны экосистемийг тэтгэх 

Судалгаа

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах 

6

Нийт: 

Ойн нөхөн сэргээлт 

Ой хамгаалал
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     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

     зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

     зарцуулах, тайлагнах журмын 12 дугаар хавсралт 

 

 
 

Маягт БНАТ-6-Б

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН НЭГТГЭЛ

Байгалийн ургамал Ан амьтан Газар Ой Ус, рашаан Нийт

1 2 3 4 5 6

1

2

3 15% ≤ (........) 50% ≤ (........) 15% ≤ (........) 85% ≤ (........) 35% ≤ (........) (........)

2. БОХНСАХ-НИЙ ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Нөөц Хэрэгжүүлэх сум
Хэрэгжүүлэх 

байршлын тоо

Төлөвлөсөн 

зардлын дүн

А Б 1 2 3

1.1

1.2

Ан амьтан 2.1

2.2

Газар 3.1

3.2

Ой 4.1

4.2

4.3

Ус, рашаан 5.1

5.2

5.3

5.4

Нийтлэг 6.1

6.2

Бэлтгэсэн: ............................................/Ахлах мэргэжилтэн/

Хянасан:.......................................... /БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

..................... АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН....... ОНД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ДАВСАН ОРЛОГЫН ХЭСГЭЭР ...... ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№ А

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага

боловсруулна. Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах

төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулна.

Тухайн онд зарцуулах өмнөх оны давсан орлого, төгрөгөөр

Тухайн онд зарцуулах давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БНАТТХ-ийн 18.1-д заасан хувиар

№
Үйл ажиллагааны чиглэл

В

Усан сан бүхий хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх

Усны нөөц бохирдохоос хамгаалах, бохирдлыг бууруулах

Нэн ховор, ховор, ашигт ургамлыг хамгаалах, тармилжуулах санаачлагыг дэмжих 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх

Судалгаа 

Амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах 

Судалгаа

Нөхөн сэргээлт 

1 Байгалийн 

ургамал

Нийт: 

2

Нийт: 

6

НИЙТ ДҮН:

3

Нийт: 

4

Нийт: 

5

Усны экосистемийг тэтгэх 

Нийт: 

Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах 

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах 

Нийт: 

Судалгаа

Ой хамгаалал

Ойн нөхөн сэргээлт 

Усан сан, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах
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     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

     зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

     зарцуулах, тайлагнах журмын 13 дугаар хавсралт 

 

 
 

Маягт БНАТ-7

Нөөц Төлбөр ногдох зүйл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

А Б В 1 2 3 4

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.4.1

3.4.2

3.5.1

3.5.2

3.6.1

3.6.2

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.1.1

5.1.2

Бэлтгэсэн:        .…........................................./Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

................................ /Татварын улсын байцаагч/

Хянасан:          ............................................./БОАЖГ-ын дарга/

Зөвшөөрсөн:   ............................................./Сум, дүүргийн Засаг дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

1

2

4

Газар

Нийт:

Байгалийн 

ургамал

Ан амьтан

Нийт:

Нийт:

3

5

3.1. Хөдөө аж ахуйн газар

3.2. Хот, тосгон, бусад суурины газар

3.3. Зам, шугам сүлжээний газар

3.4. Ойн сан бүхий газар

3.5. Усны сан бүхий газар

3.6. Тусгай хэрэгцээний газар

4.1. Аливаа зориулалтаар ойгоос 

бэлтгэж ашигласан бүх төрлийн 

хэрэглээний мод, түлээ

Нийт:

Нийт:

Санамж: Сум, дүүргийн Засаг дарга жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор

Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулж,

тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон аймаг, нийслэлийн

байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллагад маягтаар хүргүүлнэ.

СУМ, ДҮҮРГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН:

......................... АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН .......................... СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Ус, рашаан

Ой

1.1. Нэн ховор ургамал

1.2. Ховор ургамал

1.3. Элбэг ургамал

2.1. Ахуйн зориулалтаар агнасан, 

барьсан

2.2. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 

агнасан, барьсан

2.3. Тусгай зориулалтаар агнасан, 

барьсан (соёл, шинжлэх ухаан, 

тусгай төлбөртэй)

4.2. Ойн дагалт баялгийн нөөц самар, 

мөөг, давирхай, шилмүүс, мөчир, үр, 

хусны шүүс

5.1. Унд ахуйн хэрэгцээний ус, 

рашаан

Нэр, төрөл
№



 
 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах журмын 14 дүгээр хавсралт 
Маягт БНАТ-8

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭСЭГ

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.1

1.2

1.3

1.4

2 2.1

2.2

2.3

2.4

3 3.1

3.2

3.3

3.4

4 4.1

4.2

4.3

4.4

5 5.1

5.2

5.3

5.4

Бэлтгэсэн:                               ............................................./Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч/

......................................... /Төрийн сангийн мэргэжилтэн/

Хянасан:                                  ………………………………./БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Зөвшөөрсөн:                           ………………………………./Сум, дүүргийн Засаг дарга/

Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр

Суурь түвшин

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ................................ СУМЫН / ДҮҮРГИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙН

ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

НИЙТ ДҮН:

Байгалийн 

ургамал

Ан амьтан

Газар

Ой

Ус, рашаан

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

Нийт: 

Байгалийн ургамал

Шалгуур 

үзүүлэлт

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх үр дүн ХугацааНөөц Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ Байршил
№

№

Нийт БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, хувиар

Төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

Давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

Санамж: Сум, дүүргийн Засаг дарга жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны

дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд

байршуулж, тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон аймаг,

нийслэлийн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн байгууллагад маягтаар

хүргүүлнэ.

Нийт дүнгээр

Хуулийн хэрэгжилт, хувиар

Давсан орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, хувиар

БНАТ-ийн нийт орлого, төгрөгөөр

А

Газар Ой Ус, рашаанАн амьтан



 

 

     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

   зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

   зарцуулах, тайлагнах журмын 15 дугаар хавсралт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

Маягт БНАТ-9

Нөөц Төлбөр ногдох зүйл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

А Б В 1 2 3 4

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.2

1.4.1

1.4.2

.1.4.3

1.4.4

.1.4.5

Бэлтгэсэн:......................................... /Ахлах мэргэжилтэн/

Хянасан:.......................................... /БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

№
Нэр, төрөл

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

1

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага

жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15-ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв,

зардлын мэдээллийн санд байршуулна.

АЙМАГ,НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН НИЙТ ДҮН:

Ус, 

рашаан

1.1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

зориулалтаар ашигласан ус

1.2. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар ашигласан ус

1.3. Эмчилгээ, сувилгаа, халаалт болон 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

зориулалтаар ашигласан рашаан

1.4. Эрчим хүч үйлдвэрлэх, тээвэр хийх 

болон усны амьтан, ургамал өсгөн 

үржүүлэх зэрэг үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан 

ус, рашааны орчин



 25 

     зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

     зарцуулах, тайлагнах журмын 16 дугаар хавсралт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маягт БНАТ-10

1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ХЭСЭГ

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭСЭГ

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.1

1.2

1.3

1.4

2 2.1

2.2

2.3

2.4

3 3.1

3.2

3.3

3.4

4 4.1

4.2

4.3

4.4

5 5.1

5.2

5.3

5.4

Бэлтгэсэн:.................................................. /Ахлах Мэргэжилтэн/

Хянасан:............................................ /Аймгийн БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

№
Нөөц Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

№

Ус, рашаан

Төлбөрийн орлого, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, хувиар

Давсан орлого, төгрөгөөр

Хуулийн хэрэгжилт, хувиар

А

Давсан орлогын хэсэг, төгрөгөөр

БОХНСАХ-нд тусгах зардал, хувиар

БНАТ-ийн нийт орлого, төгрөгөөр

Нийт БОХНСАХ-нд тусгах зардал, төгрөгөөр

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙН

ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

Санамж: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан

байгууллага жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15-ны дотор Байгаль орчныг

хамгаалах төсөв, зардлын мэдээллийн санд байршуулна.

Нийт: 

Байршил

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Нийт төсөвт өртөг, төгрөгөөр

Шалгуур 

үзүүлэлт
Суурь түвшин

Хүрэх үр дүн Хугацаа

Байгалийн 

ургамал

Нийт: 

Ан амьтан

Нийт: 

Газар

Ой

Нийт: 

Ус, рашаан

Нийт: 

НИЙТ ДҮН:
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    Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

    зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

    зарцуулах, тайлагнах журмын 17 дугаар хавсралт 

 

Маягт БНАТ-11

(мян.төг)

Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц. Төл. Гүйц.

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

х х х х х х х х х х х х х х х х

Бэлтгэсэн:........................................./Ахлах мэргэжилтэн/

Хянасан:............................................/БОАЖГ-ын дарга/

20... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

................................ АЙМГИЙН / НИЙСЛЭЛИЙН ......... ОНЫ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№

Аймаг, Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх: 

НИЙТ:

Байгалийн ургамлын нөөц 

ашигласны төлбөрийн орлого 

Ан амьтны нөөц ашигласны 

төлбөрийн орлого
Газрын нөөцийн төлбөрийн орлого

Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлого

Нийт орлого

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(15% ≤)

Нийт орлого
Сум, дүүрэг БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(50% ≤)

Нийт орлого

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(85% ≤) 

Хуулийн 

хэрэгжил

т (хувь)

Санамж: Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга жил бүрийн 1 дүгээр

сарын 20-ны дотор Байгаль орчныг хамгаалах төсөв, зардлын

мэдээллийн санд байршуулж, тухайн шатны иргэдийн

Төлөөлөгчдийн Хурал болон Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны төв байгууллагад маягтаар хүргүүлнэ.

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(15% ≤)

Нийт орлого

Байгалийн нөөц 

ашигласны 

төлбөрийн нийт 

орлого

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээх арга 

хэмжээнд тусгах 

зардал

БОХНСАХ-нд 

тусгах зардал 

(35% ≤)

Ус, рашааны нөөц ашигласны 

төлбөрийн орлого

Нийт орлого



 27 

 

    Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

    зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

    зарцуулах, тайлагнах журмын 18 дугаар хавсралт 

 
 


