№

Айчиги
ийн зорилт

БОНХЯ ажллын хэсгийн санаал

Үндэсни
ий хөтөлбөр, бод
длогын
баримт бичигт тулгуурлласан
з
зорилт
(санал)

Эх сурвалж

Засгийн газр
рын болон
Стратеги
и
нийгмийн зо
онхилох чиг
йнн
хандлагыг би
иологийн олон
зорилго
янз байдлын
н хомсдлын
A:
шалтгаанд хандуулах
х
А.Болоовсрол үндэсний
й хөтөлбөр
2010-2021 он Стратеги
ийн зорилт
2.2-т
Б.Нэн хховор, ховор амьтдыг
хамгааалах үндэсний хө
өтөлбөр
2011-2020
5 дугааар зорилтын 3.3..5.5-д
Зорилт 1
2020 он гэхэд
д буюу түүнээс
хойшлуулахггүйгээр хүмүүс
биологийн ол
лон янз байдлын
н
үнэ цэнэ, ач холбогдлыг
х
ойлгож, түүн
нийг хамгаалах,
зохистой аши
иглах
алхамуудыг хийж
х
эхлэх

б
түүнээс
2020 он гэхэд буюу
хойшлуулахгүй
йгээр хүмүүс
биологийн оло
он янз байдлын
тухай ойлголтттой болох, ач
холбогдлыг ой
йлгож, түүнийг
хамгаалах алхаамуудыг хийж
эхлэх, цэцэрлэг, сургуулиудын
н
хичээлийн про
ограмд албан ёсо
оор
оруулж батлуу
улах, хэрэгжүүлж
ж
эхлэх;

2021 он гэх
хэд бүх түвшний
й
В. Байггалийн ургамлы
ыг
боловсролы
ын агуулгад тогттвортой хамгааалах үндэсний хө
өтөлбөр
хөгжлийн боловсролын
б
үзээл санааг (төсөл)) 5 дугаар зорилтын
тусгах, үнд
дэсний түүх, соёллыг
3.3.5.4
бахархан дэээдэлж, бусдын соёлд
хүндэтгэлтээй хандах үзэл,
Г. Уурр амьсгалын өөр
рчлөлтийн
бүтээлчээр сэтгэх мэдлэг, чадвар
ч
үндэсн
ний хөтөлбөр, (2011-2021)
төлөвшүүлссэн байна.
стратегги зорилт 5, үйл
ажиллаагаа 3.5.1-3.5.10
Д. Цөллжилттэй тэмцэх
х үндэсний
хөтөлб
бөр, тэргүүлэх чи
иглэл 9.4,
зорилтт 1
Бүх ниййтийн тогтворт
той
хөгжлиийн боловсрол Үндэсний
Үн
хөтөлббөр 2009-2019

Зорилт 2
2015 он гэхэд буюу
б
түүнээс
2020 он гэхэд
д буюу түүнээс
хойшлуулахгүй
йгээр биологийн
н
хойшлуулахггүйгээр
төрөл зүйлийн талаар үндэсни
ий
биологийн тө
өрөл зүйлийн
болон аймаг, нийслэл,
н
орон
үнэ цэнийн ту
ухай асуудал
нутгийн хөгжи
ил, ядуурлыг
үндэсний бол
лон орон
бууруулах страатегийн бодлого
о,
нутгийн хөгж
жил, ядуурлыг
төлөвлөлт, үнд
дэсний болон
бууруулах сттратегийн
тайлангийн сисстемүүдэд
бодлого төлө
өвлөлт, үндэсний
й
тусгагддаг боллсон байх;
төсөв болон тайлангийн
т
системүүдэд тусгагдсан байх
х

2015 он гэх
хэд Үндэсний аю
юулгүй
байдлын үззэл баримтлал, Ногоон
Н
хөгжлийн үзэл
ү
баримтлал,
Үндэсний хөгжлийн
х
цогц
бодлоготой
й уялдсан Монго
ол улсын
газар ашигллалтын ерөнхий
й
төлөвлөгөө
өг шинэчилсэн баталсан
байна.

н хөгжлийн дун
нд
Ногоон
хугацаааны хөтөлбөри
ийн төсөл,
Хэрэгж
жих хугацаа 202
20 он
хүртэл
л
“Төрөөөс эрдэс баялгий
йн салбарт
баримттлах бодлого”, УИХ-ын
У
2014 он
ны 18 дугаар тоггтоолын
хавсраллт
Гурав.Э
Эрдэс баялгийн салбарт
баримттлах бодлогын чиглэл
ч
Монгол мал хөтөлбөр

Зорилт 3
2015 он гэхэд буюу
б
түүнээс
2020 он гэхэд
д буюу түүнээс
хойшлуулахгүй
йгээр биологийн
н
хойшлуулахггүйгээр
олон янз байдаалд үзүүлэх сөрө
өг
биологийн ол
лон янз байдалд
нөлөөллийг баагасгах үүднээс хор
х
үзүүлэх нөлө
өөллийг багасгах
х
хохирол учруу
улахуйц үйл
2020 он гэх
үүднээс хор хохирол
х
хэд эдийн засгий
йн
ажиллагааг дэм
мжиж, батлахгүй
й
учруулахуйц үйл ажиллагаагг
салбаруудаад байгаль орчны
ы
Байгалль орчинд нөлөөллөх
байх, харин түү
үнийг хамгаалах
х,
дэмжихгүй байх, харин
стратегийн үнэлгээ хийгдсээн байна
шинжлэх ухаан
ны үндэслэлтэй
байдлы
ын үнэлгээний ту
ухай
түүнийг хамггаалах, зүй
(Ялангуяа ХАА,
Х
Эрдэс баяллаг,
зохистой ашигглахыг дэмжсэн
хууль 22012 он
зохистой аши
иглахыг
Боловсрууллах салбар гэх мэт).
м
Конвенцийн бо
олон олон улсын
н
дэмжсэн Кон
нвенцийн болон
хууль тогтоомж
жтой нийцэхүйц
ц
олон улсын хууль
х
арга хэмжээг үндэсний
ү
нийгэм
м
тогтоомжтой
й нийцэхүйц аргаа
эдийн засгийн бодлогодоо тусгаж,
хэмжээг үндээсний нийгэм
түгээн дэлгэрү
үүлэх арга хэмжэээг
эдийн засгийн бодлогодоо
хэрэгжүүлэх;
тусгах
2015 он гэхэд буюу
б
түүнээс
Зорилт 4
хэд Ногоон хөгж
жлийн
2017 он гэх
Ногоон
н хөгжлийн дунд
д
д буюу түүнээс хойшлуулахгүй
йгээр Засгийн гаазар үзэл баримттлал батлагдан
2020 он гэхэд
хугацаааны хөтөлбөрий
йн төсөл,
хойшлуулахггүйгээр Засгийн болон бизнес санхүүгийн
с
бүх
салбарууды
ын бодлогод бүр
рэн
Хэрэгж
жих хугацаа 2020
0 он
газар болон бизнес
б
талууд биологи
ийн төрөл
тусгагдсан байна.
хүртэлл
санхүүгийн бүх
б талууд
зүйлүүдэд ээлттэй үйлдвэрлэл,
зохистой үйл
лдвэрлэл,
хэрэглээг дэмж
жсэн

хэрэглээг дэм
мжсэн
төлөвлөлтүүд
дийг
хэрэгжүүлж эхлэх,
э
экологийн то
одорхой
хязгаарын хэмжээнд байгальь
орчны нөөци
ийг ашигладаг
болсон байх
Биологийн ол
лон янз байдалдд
Стратегги
үзүүлэх шууд
д дарамтыг
йн зорилгго
бууруулах, то
огтвортой
Б:
хэрэглээг хөх
хиүлэн дэмжих
Зорилт 5
2020 он гэхэд
д байгалийн
нөөцийн ялан
нгуяа ойн
нөөцийн хом
мсдлыг хамгийн
багадаа тал хувиар
х
бууруулах бо
оломжит
нөхцөлд тэгл
лэх болон
түүний элэгд
дэл доройтлыг
их хэмжээгэээр багасгах
Зорилт 6
2020 он гэхэд
д загас усны
амьтан болон
н ургамлын зөв
зохицуулалтттай менежмент
хийх зүй зохи
истой ашиглах
үүний тулд эккосистемд
суурилсан ху
ууль эрх зүйн
актуудыг хэр
рэглэж, хууль
бус загас агнаалтыг багасгах,
цөөрч буй төр
рөл зүйлүүдэд
хяналт тавих, загас агнуурыгг
йн тоо болон
төрөл зүйлий
экосистемийн
н төлөв байдал,

төлөвлөлтүүди
ийг хэрэгжүүлж
эхлэх, экологийн тэнцвэрийг
алдагдуулахгүй
й бөгөөд түүний
йг
нөхөн сэргээх боломжтой
хэмжээнд байггаль орчны нөөц
цийг
ашигладаг боллсон байх;

Төрөөсс ойн талаар бар
римтлах
бодлогго 2014 – 2030
(төсөл))

2020 он гэхэд байгалийн
б
нөөци
ийн,
хэд Монгол орны
ы ойн
2030 он гэх
ялангуяа ой, уссны сангийн
сангийн ойгоор бүрхэгдсэн
н
нөөцийн хомсд
длыг хамгийн
Монгол улсын үндэсни
ий
талбайн хэм
мжээг 9 хувьд хү
үргэж,
багадаа тал хуввиар бууруулах
х,
аюулгүүй байдлын
менежменттийг сайжруулсаан байна.
болон элэгдэл доройтлыг их
Үзэл баримтлал
хэмжээгээр баггасгах;
2010 он
н

Монгол Улсын Мянган
ны
хөгжли
ийн зорилтууд 2005
2
– 2021
2020 он гэхэд загасны
з
зөв
зохицуулалттаай менежмент хи
ийх,
2020 он гэх
зүй зохистой ашиглах,
а
хууль бус
б
хэд Доод цагаан,, Буйр,
загас агналтыгг бууруулах, орон Өгий, Ачитт, Толбо,Улаагчн
ны Хар,
нутгийн иргэди
ийн хамгаалалтттай Баян, Үүрэгг, Хяргас, Айрагг, Хотон,
Агнууррын загас хамгааалах,
зохистой ашигглалтыг дэмжиж
ж
Хоргон, Дааян, Хонгор, Хөх
х, Харөсгөн үүржүүлэх үндэсн
ний
цөөрч буй төрө
өл зүйлүүдэд хян
налт Ус, Хар, Дө
өргөн, Бөөнцагааан зэрэг
хөтөлб
бөр (2008-2015)
тавиулах, загасс агнуурыг
нууруудыг хамгааллын стаатус,
загасны нөө
экосистемд нөллөөлөхгүйгээр
өцөд нь тулгуур
рлан
экосистемд нөллөөлөхгүйгээр авч
а
менежментт нэвтрүүлсэн баайна.
хэрэгжүүлэх;

зах зээлд нөл
лөөлөхгүйгээр
экологийн то
одорхой
хязгаарын до
отор авч үзэх

Зорилт 7
2020 он гэхэд
д ХАА, ой
болон усан саан бүхий
газруудын то
огтвортой
менежмент бий болсоноор
биологийн ол
лон янз байдал
хамгаалагдсаан байх.

Зорилт 8
д шим
2020 он гэхэд
тэжээлийн ил
лүүдлээс гарсан
бүх төрлийн бохирдлыг
экосистем бо
олон биологийн
олон янз байд
далд хор
хөнөөлгүй баайх түвшинд
хүргэх
Зорилт 9
2020 он гэхэд
д харь зүйл,
тэдгээрийн су
уурьшлыг
судлах, хянал
лтад авч
ангилах, нэн тэргүүнд
анхааран авч үзэх зарим
зүйлийн талааар хэмжилт
судалгаа хйиж тэдгээрийг

2020 он гэхэд ХАА,
Х
Ой болон
усны эх бүхий газруудын
тогтвортой мен
нежментийг бий
й
болгосноор тух
хайн орны
биологийн оло
он янз байдал
хамгаалагдсан байх;

2020 он гэх
хэд хөдөө аж аху
уйн
салбарт газзартай харилцах соёл,
зохион байггуулалтыг шинээчилж,
бүс нутгийн
н байгаль, цаг уу
урын
хувьсал өөр
рчлөлтөд зохицссон
тогтвортой менежментийг бий
болгон биологийн олон янзз
байдлыг хаамгаалсан байна..
ХАА-н тогт
твортой хөгжли
ийг
дэмжиж, ногоон
н
технологгид
суурилсан боловсруулах
б
үйлдвэрлэли
ийн кластерууды
ыг
хөгжүүлж,, нийт аж үйлдввэрийн
салбарт эзллэх хувийг 2020 онд 40
хувьд хүргээсэн байна.

Төрөөсс экологийн талааар
баримттлах бодлого (19
997-2000;
2001-2010; 2010-2020)

Ногоон
н хөгжлийн дунд
д
хугацаааны хөтөлбөрий
йн төсөл,
Хэрэгж
жих хугацаа 2021 он
хүртэлл

2020 он гэхэд шим
ш хүнс
тэжээлийн илү
үүдлээс гарсан бү
үх
төрлийн бохир
рдлыг экосистем
м
болон биологи
ийн олон янз
байдалд хор хөнөөлгүй түвши
инд
хүргэх;

2021 он гэх
хэд усны сан бүх
хий
газар, ус хаангамжийн эх үү
үсвэрийн
“Ус” үн
ндэсний хөтөлбөр /2010онцгой боллон энгийн
2015, 22016-2021 он/
хамгаалалтттай бүсийн дэгллэмийг
мөрдүүлж хэвшүүлсэн
х
байн
на.

2015 он гэхэд харь
х
зүйлүүдийн
н
тархац, биологги, экологийн
нөхцлийн бүрээн судлах,
мониторинг, хяяналтад авч,
ангилах, анхааарал татсан
хөнөөлтэй зүйллүүдийн талаар
нарийвчилсан судалгаа хийх, өөр
ө
газар нутагт даахин суурьшихааас

йн газрын үйл
Засгий
хэд Монгол орны
ы харь
2020 он гэх
ажиллаагааны мөрийн хөтөлбөр
х
зүйл амьтны
ы судалгаа хийх
х,
түрэмгийлээгч харь зүйл
“Амьтн
ны тухай” хуульь (2012)
тэдгээрийн
н экосистемд үзү
үүлж буй
нөлөөллийгг судлах, харь зү
үйлийн
“Харь амьтныг ашиглаах” журам
хяналтыг саайжруулах арга хэмжээг
(2013)
хэрэгжүүлссэн байна

тухайн газар нутагт
сэргийлэх аргаа хэмжээнүүдийгг
суурьшихаас сэргийлэх арга төлөвлөн хэрэггжүүлж эхлэх,
хэмжээг авах
х.
тайланг холбоггдох газруудад
хүргүүлдэг боллсон байх

Зорилт 10
2015 он гэхэд
д уур амьсгалын
н
2015 он гэхэд уур
өөрчлөлт бол
лон далайн
у амьсгалын
хүчиллэгжих
х үйл явцын
өөрчлөлт эмзэгг экосистемүүди
ийг
нөлөөгөөр шү
үрэн арлын хад судлан тогтоож
ж, харилцан
болон бусад эмзэг
э
үйлчлэл, уялдааа холбоог хадгаалах
экосистемүүд
дэзд үзүүлж буй
й талаар бодлого
о боловсруулах
гадны нөлөөл
ллийг бууруулж
ж, бэхжүүлэх
экосистемийн
н харилцан
үйлчлэл, уялд
даа холбоог
бэхжүүлэх

Экосистем, зүйл,
з
генетикийн олон
о
янз
Стратегги
байдлыг хам
мгаалснаар
йн зорилгго
биологийн ол
лон янз
В:
байдлын төл
лөвийг
сайжруулах;
Зорилт 11
2020 он гэхэд
д биологийн
олон янз байд
дал болон
экосистемийн
н хувьд онцгой
ач холбогдол
л бүхий
экосистемийгг илэрхийлж
чадах бүс нуттгийг нэгтгэх

2015 он гэхэд биологийн
б
олон янз
байдал болон экосистемийн
э
ху
увьд
онцгой ач холб
богдол бүхий бү
үс
нутгийн 30 хуввь, мөн усны эх
орчмын 50 хуввийг хамгаалж,
байгалийн экоссистемийн
үзэсгэлэнт бүс нутгуудыг бий

хэд уур амьсгалы
ын
2015 он гэх
өөрчлөлт эм
мзэг экосистемү
үүдийг
судлан тогттоож, харилцан үйлчлэл,
ү
“Цөлж
жилттэй тэмцэх үндэсний
ү
уялдаа холб
боог хадгалах таалаар
бөр” Засгийн газр
рын 2003
бодлого болловсруулах бэхж
жүүлсэн хөтөлб
оны
14
41
дүгээр
байна.
тогтооллын 1 дүгээр хаввсралт
2015 он гэх
хэд “Ногоон хэрээм”
үндэсний хөтөлбөрийн
х
хэрэгжилти
ийн 20%-иос доо
ошгүй
хувийг гүйц
цэтгэх ба
бүс нутгийн
н онцлогт тохир
руулан
цөлжилттэй
й тэмцэх нийтлээг арга
хэмжээг үе шаттайгаар төллөвлөн
хэрэгжүүлээх, цөлжилтийн сөрөг
нөлөөллийгг багасгах, түүнд
д дасан
зохицох аргга замыг тодорх
хойлсон
байна.

“Ногооон хэрэм” үндэсн
ний
хөтөлб
бөр
Засгий
йн газрын 2005 оны
о 44
дүгээр
тогттоол

хэд экосистемий
йн
2030 он гэх
Монгол Улсын Мянган
ны
тогтвортой байдлыг хадгаллах
хөгжли
ийн зорилтууд 2005
2
– 2021
зорилгоор байгалийн
б
бүс,
бүслүүрийн
н үндсэн шинж, иж
ндэсний хөтөлбөр /2010“Ус” үн
бүрдлийг тө
өлөөлсөн, эколо
огийн
2015, 22016-2021 он/
онцгой ач холбогдол
х
бүхий
й газар
нутгаар туссгай хамгаалалтттай газар

замаар хуураай газрын доод болгох
тал нь 17 хуввь, далайн эрэг
орчмын 10-ху
увийг хамгаалж,,
хуурай газар болон
тэнгисийн үзэмжит бүс
нутгуудыг би
ий болгох.

Зорилт 12
2020 он гэхэд
д устах аюулд
орсон төрөл зүйлүүд
з
хамгаалагдаж
ж чадсан байх,
тэдгээрийн хамгаалалтын
байдал сайжи
ирсан,
тогтворжсон байх.
Зорилт 13
2020 он гэхэд
дгенетикийн
төрөл зүйл бо
олох
тарималжуул
лсан ургамал,
фермийн бол
лон гэрийн
тэжээмэл амььтад, тэдгээрийн
н
зэрлэг овог тө
өрөл зүйл болон
н
нийгэм-эдийн
н засаг болон ёс
заншлын ач холбогдол
х
бүхий амьтды
ыг хамгаалах,
тэдгээрийн геенетикийн
доройтолд хаамгаалсан арга
хэмжээг боло
овсруулах.

нутгийн сүллжээг өргөжүүллж, нийт
улсын нутааг дэвсгэрийн 30
0-аас
доошгүй ху
увьд хүргэж,
менежменттийг сайжруулсаан байна.
2021 он гэх
хэд гол, мөрний урсац
бүрэлдэх эх
хийн 80 хувьд хаамаарах
газрын хилийг нарийвчлан
н тогтоож
улсын боло
он орон нутгийн
хамгаалалттад авна. Энэ хэссэгт
явагдаж бай
йгаа болон явуулахаар
төлөвлөж байгаа
б
сөрөг нөллөө
бүхий аливваа үйл ажиллагаааг
багасгаж, зогсоох арга хэмж
жээг
авсан байнаа.

2025 он гэхэд устах
у
аюулд орссон
төрөл зүйлүүди
ийг бүрэн хамгааалж 2021 он гэх
хэд нэн ховор, хо
овор
чадах хууль эр
рх зүй, нийгэм эд
дийн амьтдыг хаамгаалах үндэсни
ий
засгийн нөхцли
ийг бүрдүүлсэн
хөтөлбөрий
йн хэрэгжилт бү
үрэн
байх, тоо толго
ой, тархац нутагг
болсон байна.
тогтвортой боллсон байх

2018 он гэхэд генетикийн
г
төрө
өл
зүйл болох тар
рималжуулсан
ургамал, ферми
ийн болон гэрий
йн 2021 он гэх
хэд Монгол малы
ын
тэжээмэл амьтад, тэдгээрийн
удмын сан,, таримал ургамаал,
зэрлэг овог, тө
өрөл зүйл болон
н
нутагшсан сорт тэдгээрийн
н зэрлэг
овог, төрөлл, зүйлийг
нийгэм-эдийн засаг, соёл, ёс
заншлын ач хо
олбогдол бүхий
бүртгэлжүү
үлж, нөөцийн саан
амьтдыг хамгааалах, тэдгээрийн
н
бүрдүүлэх, хамгаалах, зори
иудаар
генийн доройттлоос сэргийлэх арга өсгөн үржү
үүлэх замаар ген
нийн
хэмжээг боловвсруулж батлууллан, ядуурлыг хязгаарласан
х
бай
йна.
хэрэгжүүлж эх
хэлсэн байх;

Нэн хоовор, ховор амьттдыг
хамгааалах үндэсний хө
өтөлбөр
2011-2020

Үндэсн
ний аюулгүй бай
йдлын
үзэл бааримтлал-2010, БОЯБ-ыг
Б
хадгалах, нөөцийн хом
мсдолоос
сэргий
йлэх
Монгол улсын мянганы
ы
хөгжли
ийн зорилтод суу
урилсан
үндэсн
ний хөгжлийн цо
огц
бодлогго, 2008
By 20007-2015:
Малын
н удмын сан, эрү
үүл
мэндий
йг хамгаалах тух
хай хууль,
2001

Таримаал ургамлын үр,, сортын
тухай, 1999
Нэн хоовор, ховор амьттдыг
хамгааалах үндэсний хө
өтөлбөр
2011-2020
Байгаллийн ургамлыг хамгаалах
х
үндэсн
ний хөтөлбөрт:
BY 20221
о
янз байдал
л
Биологийн олон
Стратегги болон бүх төрлийн
йн зорилгго экосистемий
йн
Г:
үйлчилгээни
ий үр ашгийг
дээшлүүлэх
Зорилт 14
2020 он гэхэд
д байгаль орчны
ы
чухал үйлчил
лгээ үзүүлдэг
ялангуяа эмэггтэйчүүд
нутгийн уугу
уул оршин
суугчид ядуу
у эмзэг
бүлгүүдэд их
хээхэн ач
холбогдол бү
үхий тухайлбал
ус зэрэг хүни
ий эрүүл мэнд
амьжиргаанд
д чухал нөлөөтэй
й
экосистемийгг хамгаалах
нөхөн сэргээх
х.

м
уугуул
2020 он гэхэд малчид,
хэд экосистемий
йн
2018 он гэх
оршин суугчид
д, ядуу, эмзэг
үйлчилгээн
ний үнэ цэнэ, ач
бүлгүүдэд ач холбогдолтой
х
ун
ндны
холбогдлыгг тооцсоны үндссэн дээр
ус, эрүүл мэнд
д, амьжиргаанд
түүний ний
йгэм, эдийн засаггт
чухал үйлчилгэээг үзүүлдэг
үзүүлэх үр өгөөжийг тогтво
ортой
экосистемүүди
ийн аюулгүй
хадгалах, байгалийн
б
нөөци
ийг
байдлыг хангаж
ж хамгаалах, нө
өхөн
зохистой аш
шиглах, хамгааллах
сэргээсэн байн
на;
механизмы
ыг бүрдүүлсэн баайна.

Ногоон
н хөгжлийн дунд
д
хугацаааны хөтөлбөрий
йн төсөл,
Хэрэгж
жих хугацаа 2021 он
хүртэлл

Зорилт 15
2020 он гэхэд
д доройтолд
орсон экосисстемийн 15-аас
доошгүй хуви
ийг хамгаалж
нөхөн сэргээсснээр
экосистемийн
н уян хатан
байдал сайжи
ирч биологийн
олон янз байд
длаас үүдэлтэй
нүүрстөрөгчи
ийн хэмжээ
ихсэж энэ нь улмаар уур
амьсгалын өө
өрчлөлтийг
бууруулах даасан зохицох
цөлжилттэй тэмцэхэд
т
тус
нэмэр болох.
Зорилт 16
2015-он гэхэд
д Генетикийн
нөөцийг хүрттэх түүнээс
гарах үр ашги
ийн шударга
тэгш хуваари
илах тухай
Нагояагийн Протокол
П
үндэсний хуу
уль тогтоомжид
нийцэн хүчин
н төгөлдөр болж
ж
хэрэгжсан баайх.
Стратегги Оролцогч та
алуудын
йн зорилгго чадавхийг бээхжүүлснээр
Д:
хэрэгжилтий
йг хангах;
Зорилт 17
2015 он гэхэд
д Конвенцийн
талууд Биоло
огийн олон янз
байдлын үндээсний стратеги,
үйл ажиллагаааны
төлөвлөгөөг тусгайсан
т
шинэчилсэн бодлогын
б
баримт бичиггтэй болсон
байх.

хэд малын тоо, төрлийг
т
2021 он гэх
бэлчээрийн
н даацтай уялдуу
улах,
2020 он гэхэд доройтолд
д
орсон
н
бэлчээрийн
н даац хэтэрсэн нутагт
н
болон уул уурх
хайн нөлөөлөлд
Монгол мал хөтөлбөр (201байлгах маллын тооны дээд
орсон экосистеемийн 50-аас
2021)
хязгаарыг тогтоож,
т
түүнээсс
доошгүй хувий
йг хамгаалж, нөх
хөн
давуулахгү
үй байлгах эдийн
н засгийн
сэргээснээр эко
осистемийн уян
Монгол улсын үндэсни
хөшүүргүүд
дийг бий болгоссон
ий
хатан байдал ссайжруулснаар уур
у
аюулгүүй байдлын
байна.
амьсгалын өөр
рчлөлтөнд эерэг
Үзэл баримтлал
нөлөөг үзүүлэх
х, цөлжилттэй
2010 он
н
аны
Уул уурхайнн үйл ажиллагаа
тэмцэхэд тус нэмэр
н
оруулж
улмаас эвдр
рэлд орсон газар
р, газрын
эхэлсэн байх;
хэвлийг аши
иглагч нь хамгаа
алах,
нөхөн сэргэээх чиглэлээр эрхх зүйн
зохицуулалт
тыг үр дүнтэй болгоно.
б
2016 он гэх
хэд генетикийн нөөцийг
н
н газрын
Шинэччлэлийн Засгийн
үүний үр өгөөжи
ийг
хөтөлб
бөр 2012-2016 он
н
2015 он гэхэд генетик
г
нөөцийгг үр ашиглах, тү
хүртэх
эрх
зүйн
орчинг
бүр
рдүүлнэ.
ашгийг хүртэх
х, үр ашгийн
шударга тэгш хуваарилах
х
тухаай
Нагояагийн Пр
ротокол үндэсни
ий 2021 он гэххэд өргөн хэрэглээгддэг,
ийн ач холбогдоллтой
хууль тогтоомж
жид нийцэн хүч
чин эдийн засги
цийг бүртгэлжү
үүлж
төгөлдөр болж
ж хэрэгжсэн байх
х; генийн нөөц
түүнээс аш
шиг хүртэж эхэллсэн
байна.

2015 он гэх
хэд Биологийн олон янз
2014 он гэхэд Биологийн
Б
олон
н янз
байдлын хаамгаалал, зохисттой
байдлын үндэссний стратеги, үй
йл
ашиглалтыг үндэсний боло
оод
ажиллагааны төлөвлөгөөтэй
т
бо
олж,
салбарын бодлогуудын
б
түввшинд
түүнийг тусгассан шинэчилсэн
уялдуулан зохицуулах био
ологийн
бодлогын бари
имт бичигтэй боллсон
олон янз баайдлын үндэсний
й
байх;
стратеги тө
өлөвлөгөөтэй
болсон байна.

2020 он гэх
хэд байгальдаа зо
охицсон Төрөөсс экологийн тал
лаар
уламжлалт арга ажиллагаа,, орчин баримтлах бодлого 19
997 он
Зорилт 18
үеийн техник, технологийн
н
2020 он гэхэд
2015 он гэхэд нутгийн
д нутгийн
н
иргэд,
Ногоон
тэргүүний ололтыг
о
бүтээлч
чээр
н хөгжлийн дунд
д
уугуул иргэд оршин
оршин суугчды
ын байгаль орчи
инд
хослон аши
иглах замаар эко
ологийн хугацаааны хөтөлбөр 20
020 он
суугчдын бай
йгаль орчинд
хандах хандлагга, түүний нөөц
тэнцлийг хаангах үйл ажилллагааг
(төсөл))
хандах хандл
лага түүний
баялгийг зүй зо
охистой ашиглааж
байгаль орч
чин, эдийн засагг,
нөөц баялгий
йг зүй зохистой ирсэн уламжлаалт зан заншлыгг
нийгмийн нэгдсэн
н
бодлого,
"Монгоол мал" Үндэсни
ий
ашиглаж ирсэн уламжлалт хууль ёсоор бү
үх шатанд хүлээн
н
зохицуулаллтын арга, механ
низмаар хөтөлб
бөр
зан заншлыг хууль ёсоор бүх
х зөвшөөрч дэмж
жүүлэх, тэдгээри
ийн
хэрэгжүүлж
ж хэвшсэн байнаа.
шатанд хүлэээн зөвшөөрч
оролцоог орон
н нутаг, үндэсний
й,
"Ус" Ү
Үндэсний хөтөлб
бөр /2010дэмжин, тэдггээрийн
олон улсын хуу
уль, дүрэм боло
он
Байгаль орччныг хамгаалах тухай 2015, 22016-2021 он/
оролцоог үнд
дэсний олон
Конвенцийн хээрэгжилтэд бүрээн
хуулийн 8-р
р бүлгийн (Байгал
алийн
улсын хууль дүрэм болон
тусгуулсан бай
йх;
ий
нөөцийн хам
мтын менежмеент) 45-р Монгол улсын үндэсни
Конвенцийн хэрэгжилтэнд
зүйлийн хэр
рэгжилттэй холлбоотой аюулгүүй байдлын үзэлл
бүрэн тусгасаан байх.
баримттлал
зорилт туссч болох
2015 оны түвш
шинд Биологийн
н
Зорилт 19
олон янз байдллын өөрчлөлт,
2020 оны түввшинд
2016 он гэх
хандлагыг тогттоосон шинжлэх
х
хэд Байгаль орчн
ны
Биологийн ол
лон янз байдлын
н
ухааны суурь судалгаа,
с
арга
улсын мэдэээллийн төв санггийн
өөрчлөлт, хан
ндлагыг
технологийг олон
о
улсын түвш
шинд мэдээний нэр
н төрөл хүртэц
цийг
тогтоосон ши
инжлэх ухааны
хүрэхүйц сайж
жруулж гарах үр
сайжруулан
н шийдвэр гаргаахад
суурь судалгааа арга
дүнг үндэсний
й хэнмжээнд өргө
өн нөлөөлөх /аашиглах механи
измыг
технологийг сайжруулж, үр
хүрээгээр суртталчлан таниулж
ж,
бүрдүүлсэн
н байна.
дүнг өргөн хү
үрээгээр
шаардлагатай хэрэглээний
х
мэдээлж суртталчилж
түвшинд зааваал ашигладаг боллсон
ашигладаг бо
олох.
байх;
2020 оны түвш
шинд Биологийн
н
Зорилт 20
2020-оны түввшинд
олон янз байдллын стратегийн
Биологийн ол
лон янз байдлын
н төлөвлөгөө 201
13-2020 үр ашиггтай
стратегийн тө
өвөвлөгөө 2010-- хэрэгжүүлэхэд
д зориулагдах
2020 үр ашиггтай
санхүүжилтийгг боломжит эх
хэрэгжүүьлэх
хэд зориулагдах үүсвэрээс бүрд
дүүлэх, нөөц
санхүүжилти
ийг боломжит эх
х ашиглалтын сттратегийг
үүсвэрээс бүр
рдүүлэх нөөц
амжилттай хэр
рэгжүүлснээр

ы
Монгол улсын мянганы
ийн зорилтод суу
урилсан
хөгжли
үндэсн
ний хөгжлийн цо
огц
бодлогго
Байгалль орчны сайд, Сангийн
С
сайдын
н 1999 оны 154/2
201 тоот
тушааллын хавсралт

ашиглалтын стратегийг
амжиттай хэрэгжүүлснээр
одоогийн түвинг сайжруулах
мөн туайн зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд талууд
нөөцийн хэмжээг үнэлж
тайлагнасны үндсэн дээр
хувь хэмжээг тохирох.

одоогийн түвшинг сайжруулах,
мөн тухайн зорилтыг
хэрэгжүүүлэхэд талууд нөөцийн
хэмжээг үнэлж, тайлагнасны
үндсэн дээр хувь хэмжээг тохирох
зэрэг болно.

