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Энэхүү тайлан нь Монгол Улсад хэрэгжиж буй НҮБ-ын REDD үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэвлэгдсэн 

болно. НҮБ-ын REDD хөтөлбөр нь хөгжиж буй орнууд дахь ойн доройтол, хомсдлоос үүдэлтэй 

хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хамтын ажиллагааны 

санаачлага юм. Хөтөлбөрийг 2008 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд НҮБ-ын Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн 

Байгууллага (НҮБХХ), Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ), Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын Байгаль Орчны Хөтөлбөр (UNEP) -ийн техникийн тусламж дэмжлэг, туршлагад 

тулгуурлан боловсруулсан болно. НҮБ-ын REDD хөтөлбөр нь үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй REDD + -

ийн үйл ажиллагааг дэмжиж, үндэсний болон олон улсын REDD +  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

оролцсон бүх оролцогч талууд, түүний дотор орон нутгийн иргэд болон бусад ой модны хамааралтай 

бүлгүүдэд мэдээлэл өгч тэдний оролцоог дэмжихэд чиглэнэ. 

 

 

 

 

 

 

Зохиогчийн эрх 

© [UN-REDD Монгол Үндэсний Хөтөлбөр, 2018] 

 

Тус тайлангийн агуулга нь зохиогчдын үзэл бодол бөгөөд БОАЖЯ, НҮБ-ын REDD+ хөтөлбөр, хамтран 

ажиллаж буй түнш байгууллагуудын үзэл бодлыг тусгаагүй болно. 

 

 

 

 

Талархал 

Энэ ажилд үнэ цэнэтэй санал сэтгэгдлээ илэрхийлж, дэмжин ажилласан хүмүүст талархал илэрхийлж 
байна.  

Мөн мэдээлэл цуглуулах болох судалгааны явцад техникийн дэмжлэг, удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж ажилласан НҮБ-ын Монгол дахь UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийн хамт олонд 
ялангуяа тус хөтөлбөрийн техникийн ахлах зөвлөх ноён Кристофер Дикэнсон,  хөтөлбөрийн менежер 
Батжанцангийн Хишигжаргал нарт гүн талархал илэрхийлье. 

  



 

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Энэхүү нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр 

тогтоолын хавсралтаар баталсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах 

нийтлэг журам”-ын дөрөв дэх хэсэгт заасныг баримтлан хийж гүйцэтгэв. Судалгаанд 

(i) Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

дунд хугацаа (2017-2021 он)-ы төлөвлөгөөний 2017 оны ажлын биелэлтийн хяналт 

шинжилгээний тайлан1, (ii) Монгол орны ойн сангийн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийн 

урьдчилсан үнэлгээ2,  (iii)  олон нийтийн зүгээс давтагдан гарч байгаа санал 

шүүмжлэл, (iv) Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого3 зэргийг ашиглав. 

 “Монгол орны ойн сангийн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийн урьдчилсан үнэлгээ: 

Үндэсний REDD+ стратегийг боловсруулахад хувь нэмэр оруулах хэлэлцүүлгийн 

баримт бичиг” нь энэхүү нөхцөл байдлын үнэлгээний дүн шинжилгээний бүрэлдэхүүн 

хэсэг болно.  

 

 НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ. 

 1. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-н 2015 оны 49 

дүгээр тогтоолд “2. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын зорилтыг хангах цогц 

хөтөлбөр боловсруулж, … зээл тусламжид хамааруулан , ойн нөөцийн удирдлагын 

оновчтой бүтцийг бий болгох арга хэмжээ авч ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн 

газарт даалгасугай” гэж заасан боловч, өнөөдрийг хүртэл “цогц хөтөлбөр” 

боловсрогдож, Засгийн газраар батлагдаагүй байна. 

 2. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын нэг дэх хэсэгт “Байгалийн аясаар 

сэргэн ургаж байгаа болон ойжуулсан талбай 230.5 мянган га байгаа нь ойн нөөцийн 

хомсдол, доройтлыг бууруулах, нөхөн сэргээх, хамгаалахад чиглэсэн шинэ бодлого 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай харуулж байна” гэж тэмдэглэжээ. Мөн 

“Бодлогын зорилго, баримтлах зарчим”-ыг тодорхойлсон хоёр дахь хэсэгт “2.1. Монгол 

орны ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн хомсдол, доройтлыг зогсоох, 

ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, зүй 

зохистой ашиглахад чиглэсэн ойн тогтвортой менежментийг бий болгоход бодлогын 

зорилго оршино” гэж тодорхойлсон.  

 3. Монгол орны сэрүүн бүсийн (бореал) ой 10.6 сая га талбай4 эзэлж байгаагаас 

ойгоор бүрхэгдсэн 9.1 сая га, ургаа нөөцгүй, мод бэлтгэсэн, түймэр, хортон, байгалийн 

гамшигт өртсөн 1,5 сая ойгоор бүрхэгдээгүй талбай байна. Сэрүүн бүсийн 1 гектар 

                                                           
1 БОАЖЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын  газраас гаргсан тайлан. (Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 

оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн A/98 дугаар тушаалын хавсралт) 

 
2 Үндэсний REDD+ стратегийг боловсруулахад хувь нэмэр оруулах хэлэлцүүлгийн баримт бичиг, эмхэтгэл.    Вэб 

хуудас: www.reddplus.mn 
3 Улсын Их Хурлын  2015 оны 49 дүгээр тогтоолын хавсралт 
4 Олон зорилтод ойн тооллого, Дан Алтрелл, ГОУХАН, Монгол орны ой сэтгүүл, тусгай дугаар.2018 он  



 

талбайд 114 шоометр ургаа нөөц, нийтдээ 1 тэрбум шоо метр нөөц байна.  Монгол 

орны заган ой5  4.5 сая га талбайд тархан ургасан байгаас  3.8 сая га нь тармаг (open) 

заган ой байна. Нийт заган ойн 52.1 хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авч 

хамгаалсан ба сүүлийн 20 жилд заган ойн 5.0 хувь нь доройтож, тармаг заган ойн 

талбай 6.0 хувиар нэмэгджээ.  

 4. Монгол орны ойн сангийн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийн урьдчилсан үнэлгээнд 

дурдсанаар шатсан ойн талбайн 2%, мод бэлтгэсэн талбайн 10.0% орчим буюу 

ойгоор бүрхэгдсэн талбай жил бүр 47000 га(0.4%) талбайгаар хорогдож, бэлтгэж 

байгаа модныхоо 18.8% г үйлдвэрлэлийн зориулалтаар, 81.2 %- г түлшний 

зориулалтаар ашиглаж байна. Үр дүнтэй бодлого арга хэмжээ нь ойн өөрчлөлтийн 

хамгийн нөлөөтэй хүчин зүйлс болох ойн түймэр, замбараагүй мод бэлтгэл, 

дараалсан доройтол(хортог шавж, мал бэлчээрлэлт) зэрэгт чиглэгдэхийг зэрэгцээ 

зоаистой ашиглалтанд суурилсан ойн тогтвортой менежментэд тулгуурлах ёстой гэж 

зөвлөсөн байна.  

5. Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 49 дүгээр тогтоолоор “Төрөөс ойн 

талаар баримтлах бодлого” батлагдаж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 

2017 оны А/98 дугаар тушаалаар “Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дунд хугацааны төлөвлөгөө”-г батлуулсан байна. Тус 

төлөвлөгөөнд 5 зорилтын нийт 90 арга хэмжээ төлөвлөснөөс 2017 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 5 арга хэмжээ 100% хэрэгжилттэй буюу “үр дүнтэй”, 22 арга хэмжээ 70% 

хэрэгжилттэй буюу “тодорхой үр дүнд хүрсэн”, 63 арга хэмжээ 40% хэрэгжилттэй буюу 

“эрчимжүүлэх шаардлагатай”-гаар дүгнэгдсэн болно. Ойг түймэр, хортоноос 

хамгаалах зэрэг уламжлалт ажлууд хэрэгжиж, ой хамгааллын чадавхи тодорхой 

хэмжээгээр сайжирч байгаа боловч ойжуулалтыг бүс нутаг бүрээр  төвлөрүүлэн 

гүйцэтгэх, байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг нэмэгдүүлэх замаар байгалийн 

аясаар сэргэн ургасан болон таримал ойг 2021 онд 310.0 мянган га-д хүргэх,  далд 

үндэсний систем бүхий тарьц бойжуулах арга, технологийг эзэмших замаар 

ойжуулалтын  ажлын чанарыг сайжруулж, улирлын хамаарлыг багасгах, агро-ойн аж 

ахуйн үндэс суурь тавих, бүтээмж сайтай, түргэн ургадаг модыг тарьж ургуулах 

замаар үйлдвэрлэлийн зориулалттай плантаци байгуулж, ойн тариалан эрхлэх зэрэг 

эрс шинэчлэлийн агуулагатай шинэ бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар дорвитой ажлыг 

эхлүүлээгүй байна.  

6. Засгийн газраас 2014 оны 320 дугаар тогтоолоор баталсан “Ойн цэвэрлэгээ” 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэж үзэхэд  “Нийт 115,2 мянган га ойн талбай 

цэвэрлэгдэж, ойн  төлөв байдал сайжирсан, ойн сан бүхий аймгууд ойн цэвэрлэгээр 

2885,8 мянган шоометр мод бэлтгэж, модны хэрэгцээний тодорхой хэсгийг хангасан, 

115,2 мянган га ойн шатах материалын нөөцийг 2885,8 мянган шоометрээр тус тус 

багасган, түймрийн аюулын эрсдэлийг 2 дахин бууруулж, иш холтосны хөнөөлт 

                                                           
5 Монгол орны заган ой: Экосистемийн иж бүрдэл,нөөц, экологи-эдийн засгийн үнэ цэнэ. Тайлан, Газар зүй-

Геоэкологийн хүрээлэнгийн цөл судалгааны салбар.2018 он  



 

шавжаас урьдчилан сэргийлж хамгаалсан, ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэсэн аж 

ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүд 6,4 мянган га талбайд ойг нөхөн сэргээх ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн, ойн цэвэрлэгээр 596,0 мянган шоометр хэрэглээний мод, 2289,7 мянган 

шоометр түлээний мод бэлтгэж, түлшний болон хэрэглээний модны тодорхой хэсгийг 

хангаж, хууль бус мод бэлтгэл эрс буурсан, ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн модон 

түүхий эдийг боловсруулах, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, импорт орлох 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, модны ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор Засгийн 

газрын бондын хөрөнгөөс 28,8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авч,  олон 

үйлдвэрүүд технологио шинэчлэхээр ажиллаж байгаа зэрэг эерэг үр дүнгүүд гарсан 

байна.  

 Жилд дунджаар 7 аймгийн 43 сумын 121 ААНБайгууллага, 167 ойн нөхөрлөл, 

27 иргэдийн бүлгийн 2600 хүн хөтөлбөрт хамрагдан 726 иргэн түр болон байнгын 

ажлын байраар хангагдан ажилласан байна. 

Цаашид шийдвэрлүүлбэл зохих тулгамдаж буй асуудал нь ойн цэвэрлэгээний 

ажил нь өртөг, зардал өндөртэй нөгөө талаар цэвэрлэх талбайн хэмжээ дэд бүтцээс 

алслагдсан, ойн зам муутай, гүйцэтгэгч байгууллагын технологийн чадавхи сул, үүний 

улмаас мод бэлтгэлийн аж ахуйн нэгж, ойн нөхөрлөлийн оролцоо сул байгаад оршиж 

байна.  

Иймд ойн цэвэрлэгээ, мод бэлтгэлд ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, 

технологийг шинэчлэх, , ойн замын хайгуул хийх, зураг, төсөв боловсруулах, барьж 

байгуулах, ойн замын сүлжээг өргөжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг шийдвэрлэж, жил 

бүрийн төсөвт тусгах, ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн модон түүхий эдийг 

боловсруулах, олон зорилтод цавчдас үйлдвэрлэх шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, 

шахмал хавтан,  шахмал түлшний  үйлдвэрүүдийг нэн түрүүнд ашиглалтанд оруулах 

шинэ бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  шаардлагатай. 

7. Засгийн газрын 2005 оны 44 тогтоолоор баталсан “Ногоон хэрэм” 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж үзэхэд 2005-2015 оны хооронд 

нийт 40,0 мянган га талбайд ойжуулалт, ойн зурвас, ногоон хэрэмийн ажил гүйцэтгэх 

байснаас хөтөлбөр хэрэгжсэний дүнд 9676,2 га талбайд зориудаар ойжуулалт, ойн 

зурвасын ажил хийж гүйцэтгэсэн нь ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа бөгөөд 

хөрөнгө санхүүжилт хангалтгүй байгаатай холбоотой байна. Хэдийгээр эхний үе 

шатны ажлын гүйцэтгэл бага хувьтай байгаа боловч ойн зурвас байгуулсан зарим 

газруудад хөрсний элэгдэл, эвдрэл багасаж, тухайн газар нутагт амьдарч байгаа 

иргэд ашиг шимийг нь хүртэж байна. Байгалийн задгай ус, усалгаатай хэсгийн ойн 

зурвасын ургалтын хувь сайн байна. Зарим аймгуудад байгуулсан ойн зурвасаараа 

өрхийн амжиргааны өртгийг нэмэгдүүлэх, аж ахуй нэгж, байгууллага ашиг олох 

боломжтой болсон. 

Цаашид говь хээрийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн 

компаниудаар биологийн нөхөн сэргээлт хийх, ойжуулах, ойн зурвас байгуулах ажлыг 

дараагийн үе шатанд өргөн хүрээтэй хэрэгжүүлэх, говь цөл, хээрийн бүсийн модлог, 



 

сөөглөг, өвслөг ургамал, бүх төрлийн амьтадын бүрдэл, тархац, биомасс, усан 

хангамж, хөрсний бүтэц, уур амьсгалын зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлыг хамарсан 

экосистемийн иж бүрэн судалгаа явуулж, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аж ахуйн арга 

хэмжээний шинжлэх ухааны үндэслэлийг нарийвчлан боловсруулах,ойн зурвасыг 

байгуулахад хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн орчин үеийн байгальд ээлтэй, шинэ техник 

технологи, тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллах, рйн зурвас бүхий таримал ойг ойн 

санд бүртгэж, аж ахуй нэгж, иргэнд урт хугацааны гэрээгээр эзэмшүүлэх, эдийн 

засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг усжуулах зорилгоор гаргасан уст 

цэгүүдийг ашиглан мод үржүүлэг,  ойн зурвас бий болгох, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 

шаардагдах хөрөнгийг улсын төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөв, хандивлагч орон, 

олон улсын байгууллагын зээл, техникийн болон буцалтгүй тусламж, байгууллага аж 

ахуй нэгжийн хөрөнгө болон бусад эх үүсвэрийг эрс нэмэгдүүлэх,уст цэггүй хэсгийн 

үндсэн болон туслах зурвасын байршил газруудад худаг ус гаргах нуур, хөв цөөрөм 

байгуулах, эрх бүхий байгууллагуудын салбар хоорондын уялдаа холбоог 

сайжруулан, зохицуулалтыг хангаж ажиллах зэрэг нь хөтөлбөрийн үр дүнг 

сайжруулахад чухал ач холбогдолтой болно. 

 



 

 

Нөхцөл байдлын шинжилгээний тайлангийн 1 дүгээр хавсралт 

   

ТӨРӨӨС  ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДУНД ХУГАЦАА (2017-

2021 он)- НЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2017 оны АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ 

 

№ Зорилт, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Бүтээгдэхүүн/үр 
дүн 
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 Биелэлт Тайлбар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зорилт 1. Ойг түймэр, өвчин, хортноос хамгаалах, хууль бус мод бэлтгэлийг таслан  зогсоох менежмент, чадавхийг бий болгон ойг хомсдол,  
доройтлоос сэргийлэх бодлогын хүрээнд: 

1.1. Түймрийн хор хөнөөлийн аюулыг сурталчлах ажлыг эрчимжүүлж, түймрийг зогсоох шороон зурвас, ойн халз зурвас гаргах зэрэг бусад ойн аж ахуйн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, ойн түймэртэй тэмцэх ажлын материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх 

1.1.1 Ой, хээрт түймрийн аюулгүй байдлыг 
хангах, түймрээс учирсан хохирлыг 
тогтоох, тооцох дүрэм, журам, норм, 
нормативыг тогтмол шинэчлэн 
сайжруулах, тэдгээрт хяналт тавих 
тогтолцоог төгөлдөржүүлэх 

Түймрээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
хамгаалах 
Евростандартыг 
нутагшуулж, 
мөрдүүлж 
эхэлсэн байна. 

Батлагдсан 
стандарт 
байна. 

 
БОАЖЯ 

ОБЕГ 
МХЕГ 

ТАТМТ 

2018 
- 

2021 

 
УОНТХ 

 

-“ЕвроFire стандарт” түймрийн 
сургалтын гарын авлагыг 
боловсруулж, орон нутагт 
нутагшуулах сургалтыг Дорнод 
аймагт зохион байгуулав. 
- Орон нутгийн Засаг дарга нар 
болон нутгийн удирдлагын 
байгууллагын ажилтан нарт 
зориулсан ой, хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
гарын авлага боловсруулж орон 
нутагт хүргүүлэв. 
- Түймрээс хамгаалах Үндэсний 
болон орон нутгийн зөвлөлийн 
үйл ажиллагаанд мэргэжил, 
аргазүйн зөвөлгөө өгөх, сургалт 
зохион байгуулах зэрэг түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
орон нутгийн менежментийг 
сайжруулахад чиглэсэн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

 
 

 



 

1.1.2 Ойн түймрээс сэргийлэх, түймэртэй 
тэмцэх ажлын материаллаг баазыг 
бэхжүүлж, Улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын захиргаа болон сум дундын ойн 
ангид ой, хээрийн түймэр унтраах 
техник, тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр 
хангах ажлыг санхүүжүүлэх 

Ой, хээрийн 
түймрээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
унтраах багаж, 
хэрэгсэл 
техникийн 
хангамж, 
чадавхи 
сайжирсан 
байна. 

Түймрийн 
эрсдлийн 
бүсэд 
багтах 
ТХГ3 болон 
Ойн 
ангиудыг   
3-4 
төрлийн 
багаж, 
хэрэгслээр 
хангасан 
байна.  

БОАЖЯ  
УОК 

ОБЕГ 
ХХЕГ 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 
ГДХХ 

 

- Ой аж ахуйн арга хэмжээний 

хүрээнд улсын төсвөөр худалдан 
авсан ой, хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх Үлээгч аппарат/ХН-6MF-
30/-200 ширхэг, үүргэвчит гал 
унтраагч/PП-18-Ермак/-200 
ширхэг, усны резинэн сав/РДВ-
600/-30 ширхэг, нэр бүхий  багаж, 
хэрэгсэл болон Оюутолгой ХХК-
аас хандивласан хөдөлмөр 
хамгааллын хувцас, хэрэгслийг 
түймрийн эрсдэлийн бүсэд 
байрлах 17 аймгийн 36 сум 
дундын болон сумын ойн 
ангиудад Сайдын 2017 оны 
А/203-р тушаалаар хуваарилалт  
хийж олголоо.    УТХГ-ын 14 
захиргаадад Ой, хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх зориулалтын бүрэн 
тоноглогдсон автомашинаар 
хангав /Богдхан уул, Горхи-
Тэрэлж, Дорнод Монгол, Зэд-
Хантай Бүтээлийн нуруу, Нөмрөг, 
Онон-Балж, Отгонтэнгэр, Тужийн 
нарс, Тарвагатай нуруу, Улаан 
Тайга,  Хангайн нуруу, Хан 
Хэнтий, Хөвсгөл Хөгнө Тарна/.     
- ГХХАН-ийн төсөлтэй хамтран  
тэмцэх чиглэлээр үлээгч аппарат 
- 151, цуравдагч - 41, үүргэвчит 
гал унтраагч -199, усны уян 
нөөцлүүр сав -130, усны 
мотопомп - 11, галд тэсвэртэй 
хувцас хэрэглэл (гутал, маск, 
нүдний шил, бээлий)- 250 
ширхэгийг худалдан авч,  зарим  
УТХГНХЗахиргаадад (Дорнод 
Монгол, Горхи Тэрэлж, Хангай, 
Хан Хэнтий, Хустай, Онон Балж, 
Орхон, Отгонтэнгэр, Тарвагтай, 

 
 

 



 

Улаан Тайга болон Зэд Хантай) 
олгов. 

1.1.3 
 
 
 

Ойн түймрээс сэргийлэх, түймэртэй 
тэмцэх талаар аймаг, нийслэл, сумын 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын 
биелэлтийг жил бүр дүгнэж, 
төлөвлөгөөт ажлыг санхүүжүүлэх, 
хэрэгжүүлэхэд дутагдал гаргасан 
байгууллага, албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцох эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх  

Түймрээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
хамгаалах орон 
нутгийн зөвлөл 
байгуулагдаж, 
орон нутагт 
хариуцлагын 
механизм 
бүрдэнэ.   

Түймрийн 
эрсдэл 
бүхий 10 
аймагт 
Засаг 
даргын 
захирамжаа
р  орон 
нутгийн 
зөвлөл 
байгуулагд
аж, үйл 
ажиллагаа 
тогтмолжсо
н байна.  

БОАЖЯ ОБЕГ 
МХЕГ 
ЦЕГ 

2016 
- 

2021 

 
      - 

 

Дорнод, Хэнтий,Сэлэнгэ, 
Булган,Төв, Хөвсгөл, Завхан, Увс, 
Архангай,Сүхбаатар аймгуудын 
Засаг даргын захирамжаар   
Түймрээс  хамгаалах үйл 
ажиллагааг зохицуулах орон 
нутгийн зөвлөл байгуулагдаж, 
жил бүрийн төлөвлөгөө 
боловсруулан  үйл ажиллагаа  
явуулж байна.   

 
 

 

 
1.2. Улсын хил дамнасан түймрээс сэргийлэх, тэмцэх талаар хөрш орнуудтай хамтран ажиллах оновчтой тогтолцоо бий болгох 

1.2.1 Улсын хилийн бүс, шаардлагатай 
газруудад түймрийн эсрэг шороон 
зурвас, зам, ойн зааг гаргах ажлыг 
зохион байгуулах зэргээр түймрийн 
тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээг авах 

Хил дамнасан 
түймрээс 
учирсан 
экологи, эдийн 
засгийн 
хохирлын 
хэмжээ 
багассан байна 

Улсын 
хилийн дагуу 
10-20 м –ийн 
өргөн 2000 
км урт 
хүртэл 
түймрээс 
хамгаалах 
зурвас 
байгуулсан 
байна.  

БОАЖЯ ХХЕГ 
ОБЕГ 
Орон 

нутгийн 
БОАЖГ 

2017 
- 

2021  

 
УОНТХ 
ГДХХ 

2017 оны 02-р сарын 06-ны 
өдөр БОАЖЯ, ХХЕГ хооронд 
2017-2020 онд  хамтран 
ажиллах тухай “Санамж бичиг” 
байгуулав. “Санамж бичиг”-ийг 
үндэслэн 2017 оны №17-
134/11/02 тоот “Хамтран 
ажиллах гэрээ” байгуулж 
Монгол-Орос-Хятад гурван 
улсын хилийн дагуу түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах зориулалтын 
шороон зурвас байгуулах 
ажлыг улсын болон орон 
нутгийн төсвөөр зохион 
байгуулав. Үүнд:  
- Сэлэнгэ аймгийн Түшиг, 
Алтанбулаг сумдын нутагт урьд 
онуудад гаргасан 116,5 км 

 
 
 



 

түймрээс хамгаалах шороон 
зурвасыг арчлан сэргээж, 109 
км шороон зурвасыг 10 м-ээр 
өргөсгөв.  
- Дорнод аймгийн Баян-Уул, 
Баяндун, Дашбалбар, Чулуун 
хороот сумдын нутагт 132 км 
шороон зурвасыг арчлан 
сэргээж,160 км шороон 
зурвасыг 10 м-р өргөсгөв,  
- Монгол-Хятадын хилд  Дорнод 
аймгийн Чулуун хороот сумын 
нутагт 10 м өргөн 35,0 км 
шороон зурвасыг   Улсын 
хилийн шугамын дагуу шинээр 
байгуулав  
- Хэнтий аймгийн Дадал, сумын 
нутагт орон нутгийн 
санхүүжилтээр 131 км шороон 
зурвасыг 10 метрээр өргөсгөв,   
- Хэнтий аймгийн Дадал, 
Дорнод аймгийн Баян-Уул 
сумын нутагт 30 м-ийн өргөнтэй 
нийт 176 км урт зурвасыг 
зориудаар шатааж, зурваслав.  
-Увс аймгийн Тэс, Зүүнговь, 
Давст сумдын нутагт 10 м өргөн 
76,1 км урт зурвасыг шинээр 
бий болгов.  
 Нийтдээ 860 км  шороон 
зурвас байгуулжээ 

1.2.2 Хил дамнасан түймрээс сэргийлэх, 
түүнтэй тэмцэх талаар хөрш орнуудтай 
Засгийн газар хооронд гэрээ байгуулах, 
байгуулсан гэрээг хэрэгжүүлэх, хил 
дамнан гарч байгаа түймрийн 
мэдээллийн сүлжээг сайжруулах 
 

Дэлхийн 
түймрийн 
мониторингийн 
төвийн 
менежментийн 
нэгдсэн 
сүлжээнд 
хамрагдаж, 
гишүүн орон  
болсон байна. 

Ой, хээрийг 
түймрээс 
хамгаалах 
талаар хөрш 
орнуудтай 
хамтран 
ажиллах  
хэлэлцээр   
байгуулсан 
байна.   

БОАЖЯ ОБЕГ 
ХХЕГ 

ТАТМТ 
 

2017 
  - 
2021 

 
 

 
УОНТХ 

 

. Ойг түймрээс хамгаалах тухай 
ОХУ-тай байгуулсан 
хэлэлцээрийн хүрээнд дараах 
ажлууд хийгдэж байна. Үүнд: 
- Дэлхийн Түймрийн 
Мониторингийн Төвтэй хамтран 
Улаанбаатар хотын МУИС-н 
дэргэд Төв Азийн Түймрийн 
Менежтентийн Төв/ТАТМТ/- ийг 
байгуулав 
- ОХУ-ын БНБуряд У-ын Улаан-

 
 

 



 

Үд хотын Ойн технологийн 
коллежтой хамтран “Ойг 
хамгаалах” сэдвээр хамтарсан 
семинар зохион байгуулав.   
- Москва хотод зохион 
байгуулсан “Ойг түймрээс 
хамгаалахад дэвшилтэд 
технологийг нэвтэрүүлэх нь” 
сэдэвт семинарт Монголын 
төлөөлөгчид оролцов. 
- Монголын талаас ОХУ-ын 
ШУА-ийн Красноярск хот дахь 
Ойн хүрээлэнгийн Ойн 
түймрийн лабораторитай “Ой, 
хээрийн түймрийн сансрын 
мэдээлэл солилцох, хамтарсан 
сургалт, судалгаа” хамтын 
ажиллагааны гэрээний төслийг 
боловсруулж, ОХУ-ын талд 
тавиад байна. 

1.3. Ойн түймрийн аюул бүхий үед эргүүл гаргах, түймрийг илрүүлэхэд сансрын мэдээлэл ашиглах, цахим харилцаа, үүрэн холбооны сүлжээ бий болгох ажлыг зохион 
байгуулан түймрийг шуурхай илрүүлж, унтраах 

1.3.1 Ой бүхий аймаг, сумдад улирлын 
урамшуулалттай түймрийн эргүүлийг 
иргэд, ойн нөхөрлөлүүдтэй хамтран  
гаргах, түймэр унтраах сайн дурын бүлэг 
зохион байгуулах замаар түймрийг 
шуурхай илрүүлэх, урамшуулал үзүүлэх 
механизм бүрдүүлэх 

Урамшууллын 
журам, заавар 
гаргаж 
мөрдүүсэн 
байна. 

БОАЖ-ын 
Сайдын 
тушаалаар 
1 журам 
батлуулж, 
мөрдүүлсэн 
байна.  

 
 

БОАЖЯ 

Хууль 
зүйн 
яам 

 

2017 
  - 
2021 

УОНТХ 
ГДХХ 

-Түймэр унтраах “сайн дурын 
хэсэг” байгуулах эрхзүйн 
зохицуулалтыг 2017 онд 
батлагдсан Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулинд 
шинээр оруулж батлуулав.  
-БОНХАЖ-ын болон Сангийн 
Сайдын 2015 оны хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан “Ойг 
хамгаалах, тарьц, суулгац 
ургуулах ажлыг урамшуулах” 
журмын хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна.  

 
 

1.3.2 Зайнаас тандан судлах, агаарын болон 
газрын эргүүл гаргах замаар ойн 
түймрийг шуурхай илрүүлж, тэмцэх, арга 
хэмжээ авах 

Ой, хээрийн 
түймрийн аюул 
болон түймрийн 
тархалтыг 
урьдчилан 
мэдээлэх 
мэдээллийн 

Ойн 
түймрийн 
мэдээллий
н сантай 
болсон 
байна 

 
БОАЖЯ 

ОБЕГ 
ЦУОШ

Г 
ХХЕГ 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 
ГДХХ 

 

- БОАЖЯ-ны УЦУОШГ-тай   
хамтран Сансрын болон 
хиймэл дагуулын мэдээгээр   
2016-2017 онд гарсан ой, 
хээрийн түймрийн 50%-ийг 
илрүүлж, талбайн хэмжээг 
тодорхойлон ОБЕГ-ын анги, 

 
 

 



 

сүлжээтэй 
болно. 

салбарууд болон аймгуудын 
БОАЖГ-дад хүргэж үйлчилгээ 
үзүүлэв.   
- БОАЖЯ-ны УЦОСМХ-ийн 
Байгаль орчны мэдээллийн 
төвтэй хамтран”Ойн  түймрийн 
мэдээллийн сан” байгуулж, 
сүүлийн 20-30 жилд  Улсын 
хэмжээгээр гарсан ой, хээрийн 
түймрийн статистик бүртгэлийг 
оруулж мэдээллийн бааз 
бүрдүүлэв.     
-Аймгуудын БОАЖГ-ын 
мэдээллийн сан хариуцсан 
мэргэжилтэн, ОБЕГ болон 
Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн 
ой, хээрийн түймрийн мэдээлэл 
хариуцсан мэргэжилтэн нарт 
зориулж   Монгол орны UN-
REDD үндэсний хөтөлбөртэй 
хамтран “Ойн нөхөн сэргээлт, 
ой хамгааллын мэдээллийн 
сангийн сургалт”-ыг  2017 оны 
12-р сарын 23-25-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулав. 
- 1:1500000 масштабтай 
"Монгол орны ой, хээрийн 
түймрийн эрсдэлийн  зураг", 
1:500000 масштаб бүхий 
“Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Булган, 
Хэнтий, Дорнод, Архангай, 
Завхан, Увс, Өвөрхангай, 
Сүхбаатар аймгуудын   ой, 
хээрийн түймрийн эрсдэлийн 
зураг” ийг тус, тус зохион 
хэвлүүлж, дээрхи аймгуудын 
БОАЖГ, сум дундын ойн 
ангиуд, ОБЕГ-ийн анги, 
салбаруудын ажлын албан 
хэрэгцээнд зориулан  хүлээлгэн 
өглөө.  



 

 
1.4.  Oйн хөнөөлт шавжийн мониторингийн болон судалгааны талбай байгуулах, хөнөөлт шавжтай тэмцэх дэвшилтэт арга технологийг нэвтрүүлэх 

1.4.1 
 
 
 
 

Ойн хөнөөлт  шавжид шимэгч болон 
ангуулчилдаг зүйлийг илрүүлэх судалгаа 
хийх, тэдгээрийг лабораторийн нөхцөлд 
үржүүлэх 

Лабораторийн 
нөхцөлд Ойд 
хөнөөл 
учруулдаг 
Сибирийн хүр, 
Өрөөсгөл хүр 
эрвээхэйг 
ангуучилдаг 
шавжийн зүйл, 
тоог тогтоосон 
байна 

Монгол 
орны 
нөхцөлд 
ангууч 
болон 
шимэгч 
шавжийг 
үржүүлэх 
техник-
эдийн 
засгийн 
үндэслэл   
боловсрогд
оно.  

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

Мэргэж
-лийн 
хүрээ- 
лэн 
 

2017 
- 

2021 

ШУТС Монгол орны ойн санд ойн 
хөнөөлт  шавжид шимэгч болон 
ангуулчилдаг зүйлийг илрүүлэх 
судалгааын ажлыг “Монголын 
биосфер, экологи нийгэмлэг” 
ТББ-аар хийлгүүлээд байна. 
Энэхүү судалгаанд тулгуурлан 
ямар төрлийн шавжийг 
лабораторийн нөхцөлд 
үржүүлж болох судалгааны 
ажил хийхээр төлөвлөөд байна. 

 

1.4.2 Ойн хөнөөлт шавжтай  биологи, 
биотехник,  аргуудаар тэмцэх ажлын 
шинэ технологи турших ажлыг зохион 
байгуулах 

Нанотехнологоо
р гаргасан 
бүслүүрийг/ 
шинэ технологи/  
туршиж 
нэвтэрүүлсэн 
байна.  

50-с 
доошгүй га 
ойн  
талбайд 
зохион 
байгуулна 

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ, 
Мэргэж

- 
лийн 
хүрээ 
лэн 

2017 
- 

2021 
 

УОНТХ Нанотехнологоор гаргасан 
бүслүүр/ шинэ технологи/-ийг 
аль улсад үйлдвэрлэж ямар үр 
дүнд хүрсэн талаар судалж 
байна 

 

1.4.3 Ойн хөнөөлт шавжийн хэт олшролын 
хөдлөл зүйд ажиглалт судалгаа явуулах 
мониторингийн суурин цэгүүдийг 
байгуулах 

Архангай, 
Булган, Завхан, 
Орхон, Сэлэнгэ, 
Төв, Хэнтий 
зэрэг аймгуудад 
ажиглалт 
судалгааны 
суурин цэгүүд 
байгуулагдсан 
байна.  

Жилд 1-2 
суурин цэг 
байгуулна. 
 

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ, 
Мэргэж
-лийн  
хүрээ- 

лэн 

2017 
- 

2021 

УОНТХ Архангай аймгийн Цэнхэр 
суманд 1, Завхан аймгийн 
Тосонцэнгэл суманд 1, Хөвсгөл 
аймгийн  Бүрэнтогтох суманд 1, 
Сэлэнгэ аймгийн Баруун бүрэн 
суманд 1,  Төв амйгийн 
Батсүмбэр суманд 1, 
Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн 
санд 2, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т 
1 ажиглалт судалгааны суурин 
цэгүүд байгуулагдсан. 

 

 



 

1.4.4 Ойн хөнөөлт шавж, өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах мэдээллийн санг 
үүсгэх цахим сүлжээ байгуулж, орон 
нутгийн мэргэжилтнүүдийг сургах 

Улсын 
хэмжээний 
мэдээллийн 
сангийн цахим 
сүлжээ 
байгуулагдаж, 
орон нутагт 
мэргэжилтэн 
бэлтгэгдсэн 
байна.  

Мэдээллий
н санд 15 
аймаг, 
нийслэл, 
115 сумын 
сүүлийн 10 
жилийн  
ойн 
хөнөөлт 
шавжийн 
тархалт 
голомт, 
тэмцлийн  
мэдээлэл 
оруулсан 
байна. 

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ, 
Мэргэж
-лийн 
хүрээ- 

лэн 

2017 
- 

2021 

УОНТХ Байгаль орчны мэдээллийн 
сангийн Ойн мэдээллийн сан 
дотор ойн хөнөөлт шавж, 
өвчний мэдээллийн санг 
“ОСМТ” ХХК-иар хийлгүүлэн 
байршуулж, сүүлийн 20 жид 
хийсэн ажлын мэдээг “Залуу ой 
нийгэмлэг” ТББ-аар оруулуулж 
байна. 

 

 
1.5.  Хөнөөлт шавжийн олшролын үед тэмцлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чадавх бий болгох 

 

1.5.1 Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажилд 
дотоодын биобэлдмэлийн 
үйлдвэрүүдийг дэмжиж ажиллах 

Дотооддоо 
үйлдвэрлэж 
байгаа 3 
төрлийн 
биобэлдмэлийг 
хэрэглэж ойн 
хөнөөлт 
шавжны 
хөнөөлийн 
голомтыг 
хязгаарласан 
байна 

Биобэлдмэ
лийг 50.0 
мянган га 
хөнөөлийн 
голомттой 
ойн 
талбайд 
хэрэглэж, 
голомтыг 
арилгасан 
байна. 

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ, 
Мэргэж- 
лийн 
хүрээ- 
лэн 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ Монголын эрдэмтэдийн гарган 
авсан                                      1. 
Bt-MN01(Bacillus 
thuringiensis.var.dakota MN-01),  
2.  Green (Metarhizium 
anisopliae MaMn-09/22), 
 Бассиана мускардин(Beauveria 

bassiana-G07, G10) зэрэг 3 
төрлийн биобэлдмэлийг 2017 
онд 51,6 мянган га талбайд 

хэрэглээд байна. 

 

1.5.2 Ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа, 
тэмцлийн ажлын чиглэлээр бусад орны 
туршлага судлах, хамтран ажиллах, 
боловсон хүчнийг сургах ажлыг зохион 
байгуулах 

ОХУ, БНХАУ-ын 
эрдэм 
шинжилгээний 
байгууллага 
хооронд  гэрээ 
байгуулсан 
байна.  

Тус 2 улсад 
2-5 
мэргэжилтэ
н  
дадлагажуу
лсан байна.  

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ, 
хүрээ 
лэн 

2017 
- 

2021 
 

УОНТХ 
БНХАУ-ын Бээжин хот дахь 
Ойн газар, Ойн их сургууль, Ой, 
Экологийн хүрээлэн, Наньжин, 
Ухан хотын биобэлдэмлийн 
үйлдвэрүүдийн холбогдох 
хүмүүстэй уулзаж, туршлага 
судлан, хамтын ажиллагааны 
эхлэлийг тавьсан. Мөн ОХУ-н 
ШУА-н салбар В.Н.Сукачевын 
нэрэмжит Ойн хүрээлэн, 
“Красноярскийн хязгаарын ой 

 



 

хамгааллын төв”ОХУ-ын Тува 
улсын Ойн аж ахуйн хороотой 
хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. 

Зорилт 2.  Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах, тарьц, суулгац ургуулах, сор шилмэл модны сайн чанарын үр бэлтгэх хэмжээг нэмэгдүүлэн, арга     
             технологийг сайжруулж, бодит хүчин чадлыг бий болгох замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд: 

                  2.1. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 2020 онд 8,3 хувьд, 2030 онд 9,0 хувьд тус тус хүргэх 

2.1.1 Ойжуулалтыг бүс нутаг бүрээр  
төвлөрүүлэн гүйцэтгэх, байгалийн 
сэргэн ургалтанд туслах ажлыг 
нэмэгдүүлэх замаар байгалийн аясаар 
сэргэн ургасан болон таримал ойг 2021 
онд 310.0 мянган га-д хүргэх 

 Ойгоор 
бүрхэгдсэн 
талбай 310,0 
мянган га 
талбайгаар 
нэмэгдсэн 
байна. 
 

Байгалийн 
сэргэн 
ургалт   
болон  
ойжуулсан 
талбайд 
таримал 
модны 
амьдралт 
80 хувиас 
багагүй 
байна. 

БОАЖЯ Аймаг, 
нийслэл  
БОАЖГ, 
Аж ахуйн 
нэгж,  ойн 
нөхөрлөл 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ  

Ойн нөхөн сэргээлт, ойн 
зурвас байгуулах, арчлах 
чиглэлээр: Ойт хээрийн бүсэд 

экологийн ач холбогдол бүхий 
шилмүүст модоор  ойжуулах 
ажлыг нийт 170 га-д, байгалийн 
сэргэн ургалтад туслах ажлыг 
нийт 1001 га-д, шинээр ойн 
зурвас байгуулах ажлыг 10 га-д 
тус тус гүйцэтгэсэн. Ажлын 
гүйцэтгэл 100 хувьтай, модны 
амьдралт 85-90 хувьтай хүлээн 
авсан. 
2017 онд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 50 га талбайд ойн 
зурвасын арчилгааны ажлыг 
гүйцэтгүүлсэн (Орон нутгийн 
төсөв, аж ахуйн нэгуийн 
зардлаар гүйцэтгэсэн ажил 
тооцондоогүй юу) 

 
 
 

2.1.2 Далд үндэсний систем бүхий тарьц 
бойжуулах арга, технологийг эзэмших 
замаар ойжуулалтын  ажлын чанарыг 
сайжруулж, улирлын хамаарлыг 
багасгах 

Ойжуулалтын 
ажлыг жилийн 
альч улиралд 
хийх арга, 
технологитой 
болно.   

Бортого 
үйлдвэрлэх 
цех - 1 
байгуулсан 
байна. 

БОАЖЯ “ОСХТ” 
УТҮГ, 
Мэргэж 
лийн 
хүрээлэн 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Монголын Ой судлалын 
нийгэмлэг ТББ-тай хамтран 
Ойжуулалтын ажлын шинэ 
технологи турших ажлын 
хүрээнд Дархан-Уул аймгийн 
Шарын гол суманд ойжуулах 
төхөөрөмж болон бортоготой 
суулгац ашиглан ойжуулах 
хувилбарыг туршсан. Цаашид 
бортоготой тарьцаар ойжуулах 
стандарт боловсруулах ажлыг 
2018 онд гүйцэтгэнэ. 

 
 
 

2.1.3 Ойг нөхөн сэргээх ажлын мужлал 
гаргаж, түүний дагуу байгаль цаг уурын 
бүс бүслүүр бүрт зохицсон 
ойжуулалтын ажлын технологи  
боловсруулах; 

Байгалийн 
бүсийн   
ялгаагаар  
ойжуулалтын 
ажлын 
технологи, 
зөвлөмж гарна  

Ойжуулалт
ын 
мужлалын    
дунд 
масштабын 
зураг - 1 
зохиогдсон 

БОАЖЯ Мэргэж 
лийн 
хүрээ 
лэн 

 

2017 
- 

2018  

УОНТХ Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын “Гэрээ 
байгуулах эрх олгох, хөрөнгө 
гаргах тухай” 2017 оны 07 дугаар 
сарын 06-ны өдрийн А/331 
дугаар тушаалын дагуу Говийн 

 



 

байна.  улиас ХХК-тай гэрээ байгуулан 
цаг уурын  олон жилийн 
хэмжилтүүд худалдаж авч, ой-
ургамалжилтын хошуудын ойн 
өндрийн бүслүүрийн зураг 
гаргах, ойжуулалтын мужийн 
зураг гаргах, ойжуулалтын 
мужлалын зураг хэвлүүлэх 
ажлыг гүйцэтгэсэн. Энэхүү 
мужлалыг 2018 оны 
ойжуулалтын ажил төлөвлөх, 
стандарт боловсруулах ажилд 
ашигласан ба ойжуулалтын 
ажлын стандарт боловсруулах 
ажлыг тус мужлалын дагуу 
гүйцэтгэх юм. 

2.1.4 Байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих 
ажлын арга, технологийг сайжруулах; 

сэргэн 
ургалтанд 
туслах ажлын 
арга, технологи 
шинэчлэгдсэн 
байна. 

Байгалийн 
сэргэн 
ургалтын 
ойн 
талбайн 
хэмжээ 10-
15 % -иар  
нэмэгдэнэ 

БОАЖЯ Мэргэж 
лийн 
хүрээ 
лэн 

 

2017 
- 

2018  

УОНТХ 2018 онд ойжуулалтын 
ажлын стандарт 
боловсруулах ажлын 
хүрээнд байгалийн сэргэн 
ургалтын ажлын стандартын 
төсөл боловсруулахаар 
ажлын даалгаврыг 
боловсруулаад байна. 

 

2.1.5 Заган ойг нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх; 
 

Заган ойн  
талбай 1000 га-
гаар нэмэгдсэн 
байна 
 

Байгалийн 
сэргэн 
ургалтанд 
туслах 
ажил 
гүйцэтгэсэн 
болон  
загжуулсан 
талбайд 
таримал 
загийн 
амьдралт 
80 хувиас 
багагүй 
байна. 

БОАЖЯ Аймгууд 
ын 

БОАЖГ, 
ОМБ-ууд 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 

2017 онд Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр Өвөрхангай 
аймгийн Баруунбаян-Улаан 
сумын нутаг бортоготой 
загийн тарьцаар 20 га 
талбайд ойжуулалт хийх 
ажлыг гүйцэтгэсэн. 
Ойжуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн, 2018 онд 50 га 
талбайд заган ойг нөхөн 
сэргээх, ойжуулах ажлыг 
гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. 

 
 

2.1.6 Ойжуулалтын ажлын бүртгэл, 
мэдээллийн сан бий болгох, хяналтын 
тогтолцоог боловсронгуй болгох; 
 

Мэдээллийн 
санг бүрэн 
ажиллуулж, 
ойжуулалт, ойг 
нөхөн сэргээх 

Ойг нөхөн 
сэргээх 
ажлын 
мэдээллий
н сан бий 

БОАЖЯ Аймгууд 
ын 

БОАЖГ, 
ОМБ-ууд 

2017 
- 

2021 
 

УОНТХ 2013-2016 онуудад хийсэн 
ойжуулалтын ажлын хяналт 
мониторингийн ажлыг 2018 
онд гүйцэтгэхээр 
төлөвлөсөн. 

 



 

ажлын үр дүн 
сайжирч, 
хяналтын 
механизм 
бүрдсэн байна 

болсон 
байна 
 

      
 2.2. Ойн үрийн аж ахуйн цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, сор, шилмэл модны сайн чанарын үрээр ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлын хэрэгцээг бүрэн хангах 
  

2.2.1 Ойн үрийн аж ахуйн эрх зүйн орчныг 
сайжруулж, үрийн аж ахуйн талаар 
баримтлах бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Модлог 
ургамлын үрийн 
тухай хууль 
батлагдсан 
байна. 

Модлог 
ургамлын 
үрийн тухай 
хууль – 1.  

БОАЖЯ бусад 
байгуул 
лагууд 

 

2017 
    - 
2021 
 

УОНТХ 
 

ГДХХ 

БОАЖСайдын 2017 оны 01 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн 
А-07 дугаар тушаалаар Ойн 
үрийн тухай хуулийн төсөл 
боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулж, төслийн анхны 
хувилбарыг боловсруулав. 
хурлаар хэлэлцүүлээд  
байна. 

 
 
 

2.2.2 Монгол орны ойн үрийн мужлалыг 
нарийвчлан гаргах, ойн үрийн байнгын 
талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
 

Газарзүйн 
ялгаатай 
нөхцлөөр Ойн 
үрийг тарих 
шинжлэх 
ухааны 
үндэслэл 
боловсруулсан 
байна.  

Ойн үрийн 
мужлалын 
дунд 
масштабын 
зураг гарна. 
250 га 
талбайд 
ойн үрийн 
байнгын 
талбай 
байгуулагдс
ан байна. 
 
 

“ОСХТ” 
УТҮГ, 

 
 

Ойн 
ангиуд, 
ЭШБ- 
ууд 

 
 

2017 
- 
2021 
 
 
 

УОНТХ 
 

ГДХХ 

ШУА-ын Газарзүй-
геоэкологийн хүрээлэнгээр 
2011-2015 онуудад 
байгуулсан үрийн байнгын 
талбайд хяналт мониторинг 
хийж, дүгнэлт гаргах, цаашид 
хийх арчилгааны ажлыг 
тодорхойлох, бүртгэлжүүлэх 
ажлыг хийж гүйцэтгэв. 
Монгол орны 8 аймагт нийт 
33 үрийн байнгын талбайд 
байна.  

 
 
 



 

2.2.3 
 
 

Ойн үрийн лаборатори болон ойн 
үрийн аж ахуйн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн 
байгууллагуудын хүчин чадал, техник 
технологи, санхүүгийн чадавхийг 
дээшлүүлэх 

Ойн үрийн 
магадлан 
итгэмжлэгдсэн 
лаборатори бий 
болно.  

Магадлан 
итгэмжлэгд
сэн  
Улсын ойн 
үрийн 
лаборатори 
- 1 
     

БОАЖЯ “ОСХТ”  
УТҮГ 

2017 
    - 
2021 
 

УОНТХ 
 

ГДХХ 

Байгаль, орчин аялал 
жуулчлалын яам БНСУ-ын 
“Ногоон Ази” болон “KT&G” 
нийгмийн халамжийн 
байгууллага хамтран Модлог 
ургамлын цэцэрлэгт 
хүрээлэнд 3 давхар 
сургалтын төвийг барьж 
ашиглалтанд оруулав. Тус 
сургалтын төвийн 1 дүгээр 
давхарт үрийн лабораторийг 
тус газарт шилжүүлэн 
байршуулсан. Мөн БНЧУ-ын 
төслийн дэмжлэгээр үр 
ургуулах аппарат болон 
лабораторийн бусад багаж 
хэрэгслээр хангав.  

 
 
 

2.2.4 Генетик, селекцийн үндэстэй ойн үрийн 
плантаци байгуулах ажлын эхлэл 
тавих, шилмэл моддыг сонгон 
паспортжуулах 

Ойн үрийн 
плантаци 
байгуулах 
техник-эдийн 
засгийн 
үндэслэл 
боловсруулна. 

Шилмэл 
модны 
үрээр 
ургуулсан 
10000 
ширхэг 
тарьцтай 
болно. 
 
 

БОАЖЯ 
 
 
 

Мэргэж-
лийн  

хүрээ 
лэн 

 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 
 

ГДХХ 

Ой судалгаа хөгжлийн төв, 
Хэнтий аймгийн Биндэр 
сумын сум дундын ойн анги 
хамтран Яангийн ар гэх 
газарт шилмэл модны үрийн 
плантациас удамшлын хувьд 
сайн чанарын үр бэлтгэж, 
чанар сайтай таримал ойг 
бий болгох зорилгоор дээж 
талбай байгуулан тухайн 
бүсээс шилмэл модод сонгон 
тусгаарлав. Шилмэл модны 
үр нь өсөлт болон амьдрах 
чадвар сайтай гэсэн үр дүн 
гарч байна. 

 
 
 

2.5.5 Үрийн мэдээллийн сан байгуулах, 
хяналт, мониторингийн сүлжээг бий 
болгох 

Үрийн аж ахуйн 
үйл ажиллагаа 
сайжирч, 
хяналтын 
механизм 
бүрдсэн байна. 

Ойн үрийн 
мэдээллийн 
сан бий 
болно. 

БОАЖЯ Мэргэж-
лийн 
хүрээ 
лэн 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 
 

ГДХХ 

ШУА-ын Газарзүй-
геоэкологийн хүрээлэнгээр 
2011-2015 онуудад 
байгуулсан үрийн байнгын 
талбайд хяналт мониторинг 
хийсэн. Ус, цаг уур орчны 

 
 
 



 

шинжилгээний газраас ойн 
үрийн мэдээллийн сан 
байгуулсан.  

2.3. Тарьц, суулгац ургуулах дэвшилтэт шинэ технологи нэвтрүүлж, ойжуулалтын ажлын чанарыг сайжруулж, улирлын хамаарлыг багасгах    

 
2.3.1 

Байгаль цаг уурын эрс тэс нөхцөл, 
хуурайшилт, дулааралд дасан 
зохицсон мод, сөөгний тарьц, суулгац 
ургуулах 

Стандартын 
шаардлага 
хангасан тарьц, 
суулгацтай 
болно. 

Стандарты
н тарьц, 
суулгацын 
хэмжээ 2 
дахин 
нэмэгдсэн 
байна. 

БОАЖЯ “ОСХТ” 
УТҮГ 
Ойн 

ангиуд, 
ЭШБ-ууд 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

21 аймгийн сумын болон 
сум дундын ойн ангиудад 
далд үндэсний системтэй 
тарьц суулгац ургуулах 
ажлыг эрчимжүүлэх 
зорилгоор 300 гаруй 
килограмм шинэсний үр, 
бортого хуваарилаад байна.   

 
 
 

 
2.3.2 

Далд үндэсний системтэй тарьц 
ургуулах технологи нэвтрүүлж, 
ойжуулалтанд хэрэглэх 

Тарьц ургуулах 
бортогоны  цех 
байгуулагдана. 

Ойжуулалт
ын ажлын 
үр дүн 20 
хувиар 
сайжирсан 
байна. 

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

“ОСХТ” 
УТҮГ 
Ойн 

ангиуд, 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Улсын төсвөөр бортого 
багцлах хайрцаг хэвлэх хоёр 
хэвтэй 30 секундэд 50 
ширхэг бортого, 65 секундэд 
4 ширхэг хайрцаг 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 
бортогын  үйлдвэрийг хийж  
ашиглалтанд оруулсан. 
Технологийн хувьд европын 
стандартын шаардлага 
хангасан, сүүлийн үеийн 
технологи дамжлаг бүхий 
үйлдвэр. 

 
 

2.3. Бортогонд тарьц ургуулахад 
шаардлагатай хөрсний судалгаа 
явуулж, хөрс бэлтгэж, хэрэгцээг хангах 
нөхцлийг бий болгох 

Бортогтой тарьц 
ургуулах хөрс 
бий болно. 

Итгэмжлэгд
сэн 
лаборатори
йн 
шинжилгээт
эй,  хөрсний 
нөөцтэй 
болсон 
байна.      

БОАЖЯ 
“ОСХТ” 
УТҮГ 

Ойн 
ангиуд, 

ЭШБ-ууд 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Бортогонд тарьц ургуулахад 
шаардлагатай хөрсний 
судалгааг БНЧУ-ын “Монгол 
орны үрийн генийн сангийн 
хөгжил” төслийн талбайд 
явуулан лабораторийн 
шинжилгээнд хамруулж 
бортготой тарьц ургуулахад 
тохиромжтой хөрсийг бий 
болгов.  

 
 

               2.4.Монгол оронд агро-ойн аж ахуйн хөгжлийн үндэс суурийг тавих, хамгаалалтын ойн зурвас, ногоон байгууламж байгуулах 

2.4.1 Жимс, жимсгэний аж ахуй 
эрхлэх үйл ажиллагааг 

Агро-ойн аж ахуйн үндэс 
суурь тавигдсан 

Жимс, 
жимсгэний аж 

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 2017 
   - 

УОНТХ 
ААНБ 

БОАЖ-ын Сайдын 2017 оны 
А/12 дугаар тушаалаар агро 

 
 



 

дэмжих байна.(Байрыг нь солих) ахуйнууд 
тогтвортой, 
ашигтай 
ажилладаг 
болсон байна. 

2021 ОМБХХ 
 

ойн аж ахуйг хөгжүүлэх 
стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулах, зөвлөмж 
гаргах, агро ойн аж ахуйн 
зориулалтаар ойн зурвас 
байгуулах ажилд зарцуулах 
хөрөнгийг  батлуулж, Агро 
ойн аж ахуйг хөгжүүлэх 
стратеги төлөвлөгөөний 
төсөл боловсруулав.  Агро 
ойн аж ахуйг хөгжүүлэх 
стратегийн төлөвлөгөө нь 3 
үндсэн стратегийн зорилтыг 
хэрэгжүүлэхээр 18 
чиглэлийн арга хэмжээг 
төлөвлөсөн  стратеги 
төлөвлөгөө.  

 
 

2.4.2 Бэлчээр, тариалангийн 
талбай, авто зам, төмөр 
замын сүлжээг хамгаалах 
зориулалт бүхий ойн 
зурвас байгуулах ажлыг 
зураг төсөв, төлөвлөгөөний 
дагуу гүйцэтгэх 
 

Улсын хэмжээнд 
байгуулах ойн зурвас, 
ногоон байгууламжийн 
зураг төсөв гарч, Ойн 
зурвас, ногоон 
байгууламжийн хэмжээ 
нэмэгдсэн байна. 

Ойн зурвас, 
ногоон 
байгууламжин
д тарьсан 
мод, сөөгний 
амьдралт 95 
хувиас 
багагүй байна 

БОАЖЯ БХБЯ, 
ЗТЯ, 

ХХААХҮЯ 

2021 
он 
хүр 
тэл 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Зураг төслийн дагуу шинээр 
ойн зурвас байгуулах ажлыг 
100 га-д гүйцэтгэсэн. Ажлын 
гүйцэтгэл 100%,  модны 
амьдралт 85-90 хувьтай 
хүлээн авсан. 
2017 онд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 50 га талбайд ойн 
зурвасын арчилгааны ажлыг 
гүйцэтгүүлсэн  

 
 
 

2.4.3 Говь, хээрийн хөрсийг 
хамгаалах, элсний нүүлтийг 
зогсоох зорилго бүхий  
“Ногоон хэрэм” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх 

Ойн зурвасын хэмжээ 
нэмэгдсэн байна. Хуурай, 
хэт хуурай нөхцөлд 
зохицон ургах тарьц, 
суулгацын нөөцтэй 
болно. 

  Говь хээрийн 
бүсийн МҮГ-
үүд тогтмол 
үйл 
ажиллагаатай 
болж, ойн 
зурвасанд 
тарьсан 
модны 
амдралт 85 
хувиас 
багагүй 
байна. 

БОАЖЯ Ойн анги, 
ЭШБ-ууд 

2021 
он  
хүр 
тэл 

УОНТХ 2016 оны 12 сарын  16 өдөр 
“Ойжуулсан талбайг 
хүлээлгэж өгөх болон 
дараагийн шатны ажлыг 
хэрэгжүүлэх талаар хамтран 
ажиллах гэрээ” байгуулсан. 
Дээрх гэрээнд 2,826 га 
талбайг 2020 он хүртэл шат 
дараатай Монголын засгийн 
газарт хүлээлгэж өгөх юм.  
Мөн 2017 оноос тус яамны 
харьяа ОСХТөвийн 
Дамбадаржаа дахь 
эзэмшилийн газарт 40 га 

Монгол 
Солонгосы
н Ногоон 
хэрэм 
төсөл  
I шат(2007-
2016) 11,7 
сая ам 
доллар 
 
II шат 
(2017-
2021) 8 сая 
ам долларт 



 

талбайд Хотын ой, 
цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулахаар ажиллаж 
байна  

гэрээ 
байгуулан 
гарын үсэг 
зурсан 

2.5.  Бүтээмж сайтай, түргэн ургадаг модыг тарьж ургуулах замаар үйлдвэрлэлийн зориулалттай плантаци байгуулж, ойн тариалан эрхлэх үндэс суурийг тавих 

2.5.1 
 

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай модны 
болон эх ургамлын плантаци  
байгуулсан туршлагыг судалж, монгол 
оронд тохирох хэлбэр, байгуулах 
газрыг сонгох 

Үйлдвэрлэли
йн 
зоиулалттай 
эх модны  
плантаци 
байгуулж, 
бүтээгдэхүүн 
гарсан байна. 

Хангайн 
бүсэд 2 
газарт 
плантаци 
байгуулах 
газар 
сонгогдож, 
зураг төсөв 
бэлэн болсон 
байна.  

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
Сум 

дундын 
ойн анги 

2017 
  - 
2021 

УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Эх ургамлын плантаци 
байгуулах зорилгоор 
Хэнтий аймгийн Биндэр 
сумын Янгийн араас Сор 
шилмэл 20 модыг сонгон 
авч үр түүж бэлтгэв. 2018 
онд Клоны үрийн 
плантацийн нарсны суулгац 
бойжуулгын талбайд 
шилжүүлэн ургуулахаар 
төлөвлөж байна. 

 
 
 

2.5.2. Сонгосон газарт санхүүжилтийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэн 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай плантаци 
байгуулах эхлэл тавих 

Үйлдвэрлэли
йн 
зориулалттай 
модны чанар 
сайжирч, нэр 
төрөл 
олширсон 
байна. 

Плантацийг 
200 га-гаас 
багагүй 
талбайд 
байгуулна 

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

СЯ 

Салбар 
ын ТББ 

ААН 

2021 УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай планцаци 
байгуулах ажлыг 2018 
оноос эхэлнэ.  

 
 
 

2.6. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор байгалийн гамшиг болон хууль бус мод бэлтгэл, уул уурхайн олборлолт, хүний хүчин зүйлийн сөрөг нөлөөллийн улмаас 
устсан ойг нэн тэргүүнд нөхөн сэргээх 

2.6.1 Хууль бус мод бэлтгэл, уул уурхайн 
олборлолт, хүний хүчин зүйлийн сөрөг 
нөлөөллийн улмаас устсан ойн 
талбайн хэмжээг гаргах. үнэлгээ хийх 

Хүний хүчин 
зүйлийн сөрөг 
нөлөөллийн 
улмаас 
устсан ойн 
талбайн 
хэмжээ гарч  
түүнийг 
ойжуулах 
зураг, төсөв, 
төлөвлөгөө 
бэлэн болсон 
байна. 

 
 
 
 
 
 
Жилд 300 га 
талбайд 
төвлөрүүлэн 
ойжуулах 
замаар 
ойжуулалт 
хийсэн 

БОАЖЯ Уул 
уурхайн 

яам, ЦЕГ, 
МХЕГ 

2017 
    - 
2020 
 

УОНТХ 
ААНБ 

ОМБХХ 

Улсын хэмжээнд мод 
бэлтгэсэн талбай  106425 га 
байгааг Ой зохион 
байгуулалтын судалгаагаар 
тогтоосон. Үүнийг экологи 
эдийн засгийн үнэлгээгээр 
тооцвол дунджаар 476784,4 
мян.төг-ийн үнэлгээтэй 
байгааг “Ой судалгаа, 
хөгжлийн төв”-өөс  
тогтоогоод байна. 

 

 
 

 



 

2.6.2 Хууль бус мод бэлтгэл, уул уурхайн 
олборлолт, хүний хүчин зүйлийн сөрөг 
нөлөөллийн улмаас устсан ойн 
талбайн хохирлыг барагдуулах, зураг, 
төсөв, төлөвлөгөөний дагуу нөхөн 
сэргээх арга хэмжээ авах 

Хүний хүчин 
зүйлийн сөрөг 
нөлөөллийн 
улмаас 
устсан ойд   
төвлөрүүлэн 
ойжуулах 
замаар 
ойжуулна. 

байна. БОАЖЯ Уул 
уурхайн 

яам, ЦЕГ, 
МХЕГ 

2017 
- 

2021  

УОНТХ 
ААНБ 

ОМБХХ 

Монгол Улсын хэмжээнд 
2017 онд “Ойн цэвэрлэгээ 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд ойжуулалт, 
ой нөхөн сэргээх ажлыг 
гүйцэтгэж 265 га талбайд 
ойжуулалт хийсэн. 

 
 

 

2.7. Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг үе шаттай бууруулах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

2.7.1 
 
 
 

Үндэсний REDD+-ийн (Ойн хомсдол, 
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах) Стратеги 
боловсруулах 

Монгол 
Улсын  
REDD+-ийн 
Үндэсний 
Стратеги 
боловсруулж,  
санхүүжилт 
тодорхойлсон 
байна.  

Үндэсний 
REDD+-ийн 
стратегийн 
бичиг, 
баримт -1   

БОАЖЯ НҮБХХ, 
ХХААБ, 
Байгаль 
Орчны 

Хөтөлбөр 

2017 
- 

2018 

UN-REDD 
хөтөл 
бөр 

БОАЖ-ын Сайдын 2017 оны 
11 дүгээр 15-ны өдрийн А-
315 тушаалаар REDD+ 
Үндэсний хөтөлбөр 
боловсруулах салбар 
дундын ажлын хэсгийг 14 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсан.  Байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн гишүүд 
REDD+ Үндэсний 
хөтөлбөрийн стратегийн 
зорилго болон холбогдох 
бодлого, арга хэмжээ, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулах чиглэлээр 2 
удаагийн уулзалт 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулаад байна. Мөн ойн 
сан бүхий Хөвсгөл, Хэнтий 
болон Сэлэнга аймгийн ойн 
доройтол, хомсдлоос 
үүдэлтэй хүлэмжийн 
ялгарлыг бууруулахад 
чиглэсэн ойн тогтвортой 
менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  

 
 



 

2.7.2 Үндэсний ойн мониторингийн 
системийг бий болгох (Монгол орны 
UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөрийн 
хүрээнд хийгдэх ажил; 

REDD+-ийн 
Үндэсний ойн 
мониторингий
н системтэй 
болсон 
байна. 

Бодлого, 
арга 
хэмжээнд 
мониторинг 
хийх арга зүй 
– 1 .  

БОАЖЯ НҮБХХ 
ХХААБ,  

2017 
- 

2018 

- Үндэсний ойн 
мониторингийн системийг 
бий болгох ажлын хүрээнд 
хиймэл дагуулын газрын 
мэдээллийн сангийн вэб 
порталийг хөгжүүлэх ажлыг 
хийж байна. Ингэснээр 
УАӨТХН- с бэлтгэгдэн гарах 
газар ашиглалын 
өөрчлөлтийн мэдээлэл 
статистикийн хувьд 
үндэсний мэдээтэй 
таарамжтай байх боломж 
бүрдэнэ. Цаашид Монгол 
орны заган ойн тооллогыг 
хийхээр төлөвлөж байгаа 
бөгөөд энэхүү ажлын 
хүрээнд ОСХТ-тэй 
судалгааны арга зүй болон 
байнгын дээж талбайг 
байгуулахаар гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна.
  

 



 

2.7.3 Ойн хүлэмжийн хийн суурь түвшин 
тогтоох 
(Монгол орны UN-REDD Үндэсний 
Хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажил)  

Үндэсний 
эсвэл бүсийн 
түвшний Ойн 
хүлэмжийн 
хийн 
хяналтын 
түвшин 
батлагдсан 
байна.    
 

12 сарын 
дараа үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 
18 сарын 
дараа 
Үндэсний 
хэлэлцээр 
зөвшилцөлд 
хүрсэн байх  

БОАЖЯ НҮБХХ, 
ХХААБ, 
Байгаль 
Орчны 

хөтөлбөр 

2017 
- 

2018 

Монгол 
орны UN-

REDD 
хөтөл 
бөр 

Ойн хүлэмжийн хийн 
ялгаралт/шингээлтийн суурь 
түвшин (FRLs)-г 
боловсруулахад 
шаардлагатай чадавхыг 
бэхжүүлэн ажлыг хэсэг 
байгуулан ажиллаж байгаа 
бөгөөд ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулан техникийн 
баримт бичигт дурдагдах 
нэр томьёо, тэдгээрийн цар 
хүрээний талаарх нэгдсэн 
ойлголтод хүрсэн. 
Түүхэн тоо баримт болон 
ялгаралтын коэффициентыг 
боловсруулсан.  
Ойн хүлэмжийн хийн 
ялгаралт/шингээлтийн 
түвшин (FRLs)-ний үр дүнг 
боловсруулж, НҮБҮАӨСК-д 
хүргүүлээд байна. 

 
 

2.7.4 REDD+-ийн Нийгэм, Байгаль орчны 
Сөрөг Нөлөөллөөс Урьдчилан 
Сэргийлэх Мэдээллийн системийн 
тогтолцоог боловсруулах (Монгол орны 
UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөрийн 
хүрээнд хийгдэх ажил)        

REDD+-ийн 
Нийгэм, 
Байгаль 
орчны Сөрөг 
Нөлөөллөөс 
Урьдчилан 
Сэргийлэх 
зарчмын 
бодлого, 
зохицуулалт
ын 
тогтолцоог 
бий болгох   

Хөтөлбөрийн 
нээлтээс  
хойш 20 
сарын дотор 
сөрөг 
нөлөөллөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
тогтолцооны 
төслийг 
боловсруулж 
батлуулах  

БОАЖЯ НҮБХХ, 
ХХААБ, 
Байгаль 
Орчны 

Хөтөлбөр 

2017 
- 

2018 

Монгол 
орны UN-
REDD 
хөтөл 
бөр 

Техникийн ажлын хэсгийг 
ТНБД-ын А-252 тушаалаар 
2017 оны 4 дүгээр сард 
байгуулсан. 
REDD+ хүрээнд хэрэгжүүлэх 
10 Бодлого, Арга хэмжээний 
нийгэм, байгаль орчны 
засаглалын эрсдэл ба үр 
ашгийн үнэлгээг холбогдох 
талуудын оролцоотойгоор 
хийж гүйцэтгэсэн. 
Мөн сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх мэдээллийн 
систем бий болгох ажлын 

 
 



 

хүрээнд Вьетнам улсад 
зохион байгуулсан туршлага 
солилцох уулзалтад 
БОАЖЯам болон холбогдох 
судалгааны байгууллагын 
төлөөлөлүүд оролцсон. 

Зорилт 3. Ойн тогтвортой менежментийг бий болгон ойгоос гарах бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, экологийн болон эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг сайжруулах 
зорилтын хүрээнд: 

3.1. Монгол орны ойн сангийн төлөв байдлыг нарийвчлан тодорхойлж, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах ойн тогтвортой менежментийг бий болгох 

3.1.1 Ойн менежментийн төлөвлөгөөг улс, 
аймаг, нийслэл, тусгай хамгаалалттай 
газар, гэрээгээр эзэмшсэн аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, нөхөрлөлийн 
түвшинд шинэчлэн боловсруулж, ойн 
аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжүүлдэг тогтолцоонд 
шилжих  
 

Ойд авч 
хэрэгжүүлэх 
шаардлагата
й Ойн аж 
ахуйн арга 
хэмжээнүүд 
менежменти
йн 
төлөвлөгөөн
ий дагуу 
тасралтгүй 
хэрэгжинэ. 

Ойн 
менежментий
н төлөвлөгөө: 
Улсын -1,  
аймаг,нийслэ
л - 22.   

 
БОАЖЯ 

ХХААХҮЯ 
ОСХТ 

Аймаг 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ 
Ойн 

ангиуд 
ТББ-ууд 

2017 
- 

2021 

 
УОНТХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Хөвсгөл, Ховд, Хэнтий 
аймгуудын   ойн 
менежментийн төлөвлөгөөг 
Ойн нөөцийн мэргэжлийн 
зөвлөлийн  2017.11.10-ны 
өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулав. Улсын ойн 
менежментийн төлөвлөгөөг 
шинэчилэн батлуулахаар 
2018 оны  ойжуулалт, ойн аж 
ахуйн арга хэмжээний 
зардалд 50,0 сая төгрөгийг 
тусгуулав. Ойн тогтвортой 
менежементийн загвар 
төлөвлөгөө боловсруулах 
ажлыг Сэлэнгэ, Хөвсгөл, 
Хэнтий аймгуудад 
хэрэгжүүлж,  2018 онд 
Булган,Төв, Өмнөговь, 
аймгийн ойн менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээг зарлаад 
байна. 

 
 
 
 



 

3.1.2 Олон зорилтот үндэсний ойн 
тооллогын үр дүнд тулгуурлан эко-
системийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалах, ойн нөөцийн хомсдол, 
доройтлыг зогсоох, ойг тогтвортой зүй 
зохистой ашиглах, нөөцийг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулахад  чиглэсэн 
ойн аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх 

 
Ойн 
тогтвортой 
менежментэ
д шилжинэ 

Ойгоор 
бүрхэгдсэн 
талбайн 
хэмжээг 
нэмэгдүүлж 
ойрхог 
чанарын 
үзүүлэлтийг 
8.5 %-д 
хүргэнэ. 

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

ОСХТ 
ТББ 

ГОУХАН 2017 
- 

2021 

 
УОНТХ 

ГДХХ 

Олон зорилтот үндэсний ойн 
тооллогын үр дүнд үндэслэн 
Ойн тогтвортой 
менежментийг бий болгох 
зорилгоор ойн аж ахуйн  
дараах арга хэмжээг 
төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд 
байна. Үүнд:  
- Ойг түймэр, өвчин, 
хортноос хамгаалах, хууль 
бус мод бэлтгэлийг таслан  
зогсоох менежмент, 
чадавхийг бий болгох  
- Ойг нөхөн сэргээх, 
ойжуулах, тарьц, суулгац 
ургуулах, сор шилмэл модны 
сайн чанарын үр бэлтгэх 
хэмжээг нэмэгдүүлэн, арга             
технологийг сайжруулж, 
ойгоор бүрхэгдсэн талбайг 
нэмэгдүүлэх  
- Ойн тогтвортой 
менежментийг хэрэгжүүлэх 
санхүүгийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх 
 

 
 
 

3.1.3 Ойн тооллого, ой зохион 
байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэх 
менежмент, арга зүйг сайжруулах 

Ой тооллого, 
ой зохион 
байгуулалты
н ажлыг 
гүйцэтгэх 
менежмент,  
арга зүй 
олон улсын 
жишигт 
ойртсон 
байна. 

Аргачлал - 1,  
Аргазүйн 
стандарт - 1  

БОАЖЯ 
ОСХТ 

ГОУХАН 2017 
- 

2020 

 
УОНТХ 

ГДХХ 

 “Ойн тооллого, ой зохион 
байгуулалтын ажилд 
тавигдах ерөнхий 
шаардлага” аргазүйн 
стандартын төслийг 
боловсруулан холбогдох 
газруудад санал авахаар 
хүргүүлсэн. 

 
 
 

3.1.4 
 
 

Ойн тогтвортой менежментийг 
хэрэгжүүлэх анхан шатны 
байгууллага-ойн ангийн мэргэжлийн 

Ойн 
ангиудыг 
бэхжүүлж, 

Сум дундын 
38,  сумын 5 
ойн ангийг 

БОАЖЯ 
Аймаг, 
сумын  

ОМБ- 
ууд 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 

 

Ойн ангийн техникийн 
чадавхийг сайжруулах 
зорилгоор:  

 
 



 

 болон техникийн чадавхийг 
сайжруулах, нэмэгдүүлэх  

чадавхжуула
х замаар ойн 
аж ахуйн 
арга хэмжээг 
үр ашигтай 
явуулах 
шинэ 
тогтолцоог 
бий болно. 

мэргэжлийн 
болон  техник 
технологиор   
чадавхжуулса
н байна. 

ЗДТГ - ойн таксацын иж бүрэн 
багаж болон мэдээллийн 
сангийн хөтлөлтөд зориулж 
компьютер -  28 ойн ангид , 
УАЗ-Фургон автомашин  - 3 
ойн алба, 17 сум дундын Ойн 
ангид тус тус олгов. 
- ой, хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах зориулалтын  
Үлээгч аппарат/ХН-6MF, 
үүргэвчит гал унтраагч/PП-
18-Ермак/, усны резинэн 
сав/РДВ-600/ зэрэг  нэр 
бүхий  багаж, хэрэгслээр 17 
аймгийн 36 сум дундын 
болон сумын ойн ангиудад 
БОАЖ-ын Сайдын 2017 оны 
А/203-р тушаалаар 
хуваарилалт  хийж олголоо. 
Мэргэжлийн чадавхийг 
дээшлүүлэх зорилгоор: 
-“Ойн мэдээллийн сан”  
- Ойн доройтол, хомсдолоос 
сэргийлэх тогтвортой 
менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах 
- “REDD Академи” зэрэг нэр 
бүхий сэдвүүдээр сургалт 
зохион байгуулав 

3.2. Ойн биологийн олон янз байдлын хамгааллыг сайжруулах 

3.2.1 Биологийн олон янз байдал,  
экосистемийн онцгой  ач  холбогдол 
бүхий  ойн сангийн  газар нутгийг 
улсын тусгай хамгаалалтад авч 
хадгалж, хамгаалах 

Улсын тусгай 
хамгаалалттай 
газрын хэмжээ 
нэмэгдэж, 
биологийн 
төрөл зүйл 
хадгалагдана. 

Улсын тусгай 
хамгаалалтт
ай газар 
дахь ойн 
талбайн 
эзлэх хувь 
хэмжээг  
35%-д 
хүрсэн 
байна. 

 
БОАЖЯ 

Аймаг 
сумын 
ИТХ, 

ЗДТГ , 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 

2017 онд Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал сумын Ноён уулын 
Байгалийн нөөц болон 
дурсгалт газрын хилийн 
заагийг тогтоож ЗГ-ын 2017 
оны 91-р тогтоолооор улсын 
тусгай хамгаалалтад авлаа. 
Үүнд: 
- Ойн сан бүхий нөөц газар 
11,1 мян.га  
- Ойн сан бүхий дурсгалт 

 
 



 

газар  650,0 мян.га.  

3.2.2 Ойн экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээний суурь үзүүлэлтийг  
бүтээгдэхүүний үнэ, өртөг, хэрэглээ, 
нийлүүлэлттэй уялдуулан шинэчлэх 

Ойн эдийн 
засаг,  нийгэм-
экологийн үр 
өгөөжийг 
тооцсон 
экологи-эдийн 
засгийн багц 
үнэлгээ 
шинэчлэн 
тогтоогдож 
мөрдөгдөнө. 

Сайдын 
тушаалаар  
Ойн экологи-
эдийн 
засгийн 
үнэлгээг 
шинэчлэн 
баталсан 
байна 

БОАЖЯ Аймаг 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 

Ойн экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээг шинэчилэн 
боловсруулах ажлын зардлыг 
ойжуулалт, ойн аж ахуйн 2017 
оны зардлын төсөвт тусгуулж, 
зөвлөх үйлчилгээний 
тендерийг 3 удаа зарласан  
тендерт оролцогч ирээгүй тул 
2018 оны зардалд төсвийг 
нэмэгдүүлэн тусгаж  зөвлөх 
үйлчилгээний тендерийг 
зарлаад байна. 

 
 

3.3. Ашиглалтын ой бүхий нутагт ойн замын сүлжээг сэргээн өргөжүүлж, ойн нөөцийг иж бүрэн, зүй зохистой, тогтвортой ашиглах үйлдвэрлэлийг дэмжих 

3.3.1 а. Ойн төв зам байгуулахад 
гадаадын болон хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг 
татан оруулах ажил зохион 
байгуулах 
 

Зам тавих 
салбар 
дундын 
механикжса
н ААН 
байгуулагд
аж ТЭЗҮ-
ийг  
боловсруу
лсан байна.     

Сэлэнгэ 
аймгийн 
Мандал 
суманд 30 
км урт зам 
тавигдсан 
байна.   

ХХААХҮЯ 
СЯ 

Концес- 
соор 

 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Засгийн газрын 2018 оны 36- р 
тогтоолоор 
батлагдсан“Үйлдвэржилт 
21:100” хөтөлбөрт Сэлэнгэ 
аймгийн Мандал суманд модны 
цогцолбор үйлдвэр 
байгуулахаар тусгасан ба уг 
арга хэмжээний хүрээнд 30 км 
ойн зам 
байгуулна.Санхүүүжилтийг 
БНЧех улсын Засгийн газрын 
хөнгөлөлттэй зээлэнд 
хамруулахаар ажиллаж байна. 

 
10% 
 
 
 



 

3.3.2 Дотоодын мод боловсруулах 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
үйлдвэрлэх боломжтой барилгын 
дотор хаалга, гал тогооны 
тавилга, сургууль цэцэрлэгийн 
ширээ сандал зэрэг зарим нэр 
төрлийн бүтээгдэхүүний импортын 
татварыг нэмэгдүүлж дотоод зах 
зээлийг хамгаалах  

Импортлогч 
аж ахуйн  
нэгжүүдийн  
үндэсний 
үйлдвэрлэл 
эрхлэх 
сонирхол 
нэмэгдэж, 
дотоод зах 
зээл 
хамгаалагдс
ан байна. 

Зарим нэр 
төрлийн 
барааны 
импортын 
татварыг 
20% -иар  
нэмэгдүүлнэ  

 
ХХААХҮЯ 

СЯ 

БОАЖЯ,  
Салбарын 

ТББ 

2017 
  - 
2018 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

ЗГ-ын 2016 оны 185-р тогтоолоор 
барилгын хаалга цонх, сурагчын 
ширээ сандал, гал тогооны 
тавилга, албан контор, унтлагын 
өрөөний тавилгын импортын 
татварыг, тавилга хэрэгслийн 
импортын гаалийн татварыг 10-
20%-иар нэмэгдүүлж дотоод зах 
зээлээ хамгаалах шийдвэр 
гаргуулан. 
Ойжуулалт,цэцэрлэгжүүлэлт, ой 
аж ахуйн арга хэмжээний болон 
импортоор оруулж байгаа тууш 
чиглэлийн нимгэн давхаргатай 
хавтан/OSB/, стандартын дагуу 
хийгдсэн угсрахад  бэлэн модон 
барилгын угсармал хийцийг 2022 
оны 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл 
Нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас, тууш чигэлэлийн 
нимгэн давхаргатай хавтан/OSB/, 
стандартын дагуу хийгдсэн, 
угсрахад бэлэн модон барилгын 
угсармал хийцийг мөн хугацаанд 
Гаалийн албан татвараас 
чөлөөлөхийг Засгийн газраас 
дэмжиж, УИХ-д өргөн мэдүүлээд 
байна.       

 
 
100% 
 

3.3.3 Төсвийн  байгууллагуудын модон 
тавилгын хэрэгцээг дотоодын 
үйлдвэрүүдээс  хангах эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэн хэрэгжүүлэх 
ажлыг үе шаттайгаар 
хийх (Зорилтот болон 
хязгаарлагдмал тендер, төрийн 
шууд худалдан авалт гэх мэт арга 
замаар); 

Импортоор 
худалдан 
авах 
бүтээгдэхүү
ний хэмжээ 
буурч, 
валютын 
урсгал 
дотооддоо 
хадгалагдна
. 

Стандартын 
шаардлага 
хангасан 
модон 
тавилга, 
ширээ, 
сандал   
үйлдвэрлэгд
нэ. 

ХХААХҮЯ 
СЯ 

 

БОАЖЯ,  
Салбарын 

ТББ 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

2015 оны 336-р тогтоолоор 
батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс 
худалдан авах чанар, стандартын 
шаардлага хангасан барааны 
жагсаалт”-д дараахь нэр төрлийн 

мод, модон бүтээгдэхүүнийг дотоодын 
үйлдвэрүүдээс хангахаар тусгаж 
батлуулсан.Үүнд: 
-Бүх төрлийн ширээ, сандал, тавилга; 
- Цул модон наамал хавтан; 
- Бүх төрлийн барилга, орон сууцны 
гадна, дотор хаалга; 
- Төрөл бүрийн өнгөлгөөтэй, шахмал 
хавтангаар үйлдвэрлэсэн тавилга 
Хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 

50% 
 
 
 



 

ажиллаж байна. 

3.3.4 Хагас болон боловсруулсан 
модон бүтээгдэхүүний экспортын 
чиг хандлагыг шинэчлэх санал 
боловсруулах, наамал дүнз, цул 
модон хавтан, тавилга, 
технологийн цавчдас, шахмал 
хорголжин (pellets) түлш  зэрэг 
мод, модон бүтээгдэхүүний 
экспортыг дэмжих  
 

Ойн 
салбараас 
улсад орох 
эдийн 
засгийн үр 
ашиг 
дээшилсэн 
байна.  

Экспортын 
бүтээгдэхүү
ний нэр 
төрөл, 
хэмжээ  
нэмэгдсэн 
байна. 

ХХААХҮЯ 
СЯ 

 

БОАЖЯ, 
Салбарын 

ТББ 

2017 
   - 
2021 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

2017 онд “Эм Си лог хаус” ХХК-тай 
хамтран технологийн цавчдас, 
шахмал хорголжин (pellets) түлш  
үйлдвэрлэж экспортлох “Ой-
пеллет-цэвэр агаар” төсөл 
боловсруулан БОАЖЯны ТНБД-ын 
2017 оны А/93 тоот тушаалаар 
төслийн баримт бичгийг олон 
улсын шаардлагад нийцүүлэн 
шинэчлэн боловсруулах, төслийн 
эхний үе шатанд хийх ажлыг 
төлөвлөх, шаардагдах хөрөнгө 
оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх 
төлөвлөгөө боловсруулах ажлын 
хэсгийг байгуулж ажилласан.  

 
30% 
 

3.3.5 Монгол гэрийн модны 
үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх, өөр 
материалаар орлуулан хийх,  
суурин болон нүүдлийн шинж 
байдалд тохирсон гэрийн шинэ 
загвар, хэрэглээний шинэ 
шийдлийг бий болгох, гэрийн 
үйлдвэрүүдийг хоршин ажиллах 
боломжийг бүрдүүлэх, гадаад зах 
зээлийн судалгаа хийж гэрийн 
экспортыг  дэмжих 

Монгол 
гэрийн 
брэнд 
үйлдвэрлэл 
хөгжиж, 
экспорт 
нэмэгдсэн 
байна.  
 
 

Орчин 
үеийн 
хэрэглээнд 
нийцсэн 
шинэ 
стандарт 
батлагдсан 
байна. 

 
ХХААХҮЯ 

 

БОАЖЯ, 
Салбарын 

ТББ 

2017 
   - 
2021 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

-БНХАУ-ын Хөх хотод зохион 
байгуулагдсан “Монгол –Экспо-2” 
үзэсгэлэн худалдаанд хүннү 
загварын  4 монгол гэр гаргаж, 
үндэсний уламжлалт түүх соёлоо 
сурталчилсан байна. 
-Ойн тухай хуулийн 2015 оны 
шинэчилсэн найруулгаар 
Уламжлалт бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх зорилгоор иргэн 
ойгоос мод бэлтгэх эрхийг нээсэн. 
БОАЖ-ын Сайдын 2016 оны А/133-
р тушаалаар “Ойгоос мод бэлтгэх” 
журмыг баталж, гэрийн модны 
үйлдвэрлэлийг хоршин ажиллах 
боломжийг дэмжин ажиллаж 
байна.    

 
 
 

3.5. Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэсэн хатсан болон унанги мод, ойн бусад үлдэгдлийг боловсруулан, төрөл бүрийн модлог хавтан, шахмал болон био түлшний дэвшилтэт 
технологи бүхий үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлж, ойн нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах 

3.5.1 “Ойн цэвэрлэгээ” Засгийн газрын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлж, хөтөлбөрийг 
санхүүжүүлэх арга хэмжээ авах 

Хөтөлбөрий
н хэрэгжилт 
хангагдсан 
байх 

Улсын 
болон орон 
нутгийн 
төсөвт 
тусгах, 
төсөл 
хөтөлбөр 

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

СЯ 

Салбарын 
ТББ, 
ААН 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

“Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга 
хэмжээний ажлын зардлын 
хуваарь баталж, эрх шилжүүлэх 
тухай” БОАЖСайдын 2017 оны 
А/12 дугаар тушаалаар “Ойн 
цэвэрлэгээ хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжилтийг хангах, ойн 

 
 
 
 



 

хэрэгжүүлэх 
замаар 
хөрөнгө 
оруулалт, 
санхүүжилт
ийг 
шийдвэрлэс
эн байна.  

цэвэрлэгээний арга хэмжээнд 
дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлэхэд зориулж 520,0 сая 
төгрөг баталсан. Энэхүү 
батлагдсан төсвийн хүрээнд ойн 
цэвэрлэгээний техник, тоног  
төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. 

3.5.2 Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэх 
хатсан мод, унанги, ойн бусад 
модлог үлдэгдлийн нөөцийн 
судалгааг үндэслэн түүнийг 
бэлтгэх, боловсруулах 
үйлдвэрийн байршил, хүчин 
чадлын тооцоог гаргах, бэлтгэсэн 
модон түүхий эдийг ангилж ялган 
боловсруулах технологийг сонгож 
нутагшуулан үйлдвэрлэлийн 
болон ахуйн хэрэгцээг хангах 

Цэвэрлэгээг
ээр бэлтгэж 
үйлдвэрлэл
д хэрэглэх 
модны 
хэмжээ 
үнийг 
тогтоох, 
цэвэрлэгээн
ээс гарсан 
мод, модлог 
материалыг 
МДФ 
хавтангийн 
үйлдвэрлэл
ийн түүхий 
эд болгон 
нийлүүлэлти
йг тодорхой 
болгох. 

 
 
 
Цэвэрлэгээг
ээр 
бэлтгэсэн 
модны 
хэмжээ жил 
бүр 
нэмэгдсэн 
байна.  
      
 

БОАЖЯ 
 

ХХААХҮЯ 

Салбарын 
ТББ, 

ААН, ойн 
нөхөрлөл 

2017 
  - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Ойн сан бүхий аймгууд ойн 
цэвэрлэгээр 2016 онд 106,2 
мянган шоометр хэрэглээний мод, 
565,9 мянган шоометр түлээний 
мод,  2017 онд 183,5 мянган 
шоометр хэрэглээний мод, 635,7 
мянган шоометр түлээний мод 
бэлтгэж модны хэрэгцээний 
тодорхой хувийг хангасан байна. 
Үүнээс хөтөлбөрийн хүрээнд ойн 
сангүй болон ойн сан багатай 
аймаг, сумын модны хэрэгцээнд 
зориулж ойн цэвэрлэгээгээр 2016 
онд нийт 51,8 мянган шоометр 
мод, үүнээс 38,0 мянган шоометр 
түлээ, 13,7 мянган шоометр 
хэрэглээний мод, 110 шоометр 
үртэс технологийн цавчидас, 2017 
онд нийт 138,4 мянган шоометр 
мод, үүнээс 106,6 мянган шоометр 
түлээ, 31,8 мянган шоометр 
хэрэглээний модыг бэлтгэж 
түлшний болон хэрэглээний 
модны тодорхой хэсгийг хангасан. 
Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн 
унанги болон бусад нөөцийг 
харгалзан ойн хоёрдогч түүхий 
эдийг боловсруулах үйлдвэрийн 
байршлыг тогтоосон төсөл 
боловсруулав.  

 
 
 
 



 

3.5.3 Технологийн цавчдас бэлтгэх, 
шахмал хавтан /ДСП, МDF, WPC 
ОSB/, төрөл бүрийн шахмал түлш, 
барилгын модон блок /арголит/-
ийн үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх; 
 

Дотоодын 
өртөг 
багатай 
чанар 
сайтай 
хавтангийн 
үйлдвэрийг 
хямд түүхий 
эдээр 
хангаж, 
эцсийн 
бүтээгдэхүү
ний үнэ 
бага, чанар 
өндөр 
байна. 

ДСП 
үйлдвэр -1, 
WPC 
үйлдвэр - 2, 
шахмал, 
болон 
хорголжин 
түлшний 
үйлдвэр-10, 
модон 
блокны 
үйлдвэр-1 
тус тус 
байгуулсан 
байна. 

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

Салбарын 
ТББ, 
ААН 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Энэ зорилтыг хангахын тулд 
”Мегавүүд” ХХК-д экспортыг 
дэмжих  7,6 тэрбум төгрөгийн зээл 
олгосноор тус компани нь УБ 
хотод жилд 30000 шоометр ДСП 
хавтан үйлдвэрлэх үйлвэр 
байгуулан ашиглалтад ороход 
бэлэн болж, тоног төхөөрөмжөө  
угсарч байна.  
 
 

 
 
 
 

3.5.4 
 

Арчилгаа, цэвэрлэгээний арга 
хэмжээг орчин үеийн дэвшилтэд 
арга техниологиор гүйцэтгэх 
замаар ойг доройтлоос хамгаалж, 
ойн санг эрүүлжүүлэх, төлөв 
байдлыг сайжруулах цэвэр ойг 
бий болгох 

Ойн 
арчилгаа, 
цэвэрлэгээн
ий ажилд 
шинэ арга, 
технологи   
нэвтэрүүлсэ
н байна. 

Ойн 
арчилгаа, 
цэвэрлэгээни
й 
шинэ арга, 
технологийн 
дагуу жилд 
2.0 мян/га 
доошгүй 
талбайд 
хийнэ. 

 
БОАЖЯ 

“ОСХТ” 
УТҮГ, 
Аймгууд 
ын 
БОАЖГ, 
Ойн анги, 
ОМБ,  
Ойн 
нөхөрлөл 

Жил бүр УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

БОАЖСайдын 2017 оны 01 дүгээр 
сарын 13-ны өдрийн “Ойжуулалт, 
ойн аж ахуйн арга хэмжээний 
ажлын зардлын хуваарь баталж, 
эрх шилжүүлэх тухай” А/12 дугаар  
тушаалаар улсын төсвийн 
хөрөнгийн санхүүжилтээр 1000 га 
талбайд,  НҮБ-ын Хүнс Хөдөө Аж 
Ахуйн Байгууллага (FAO)-аас 
хэрэгжүүлж буй   “Ой бүхий 
аймгуудийн биологийн олон янз 
байдлын хамгаалал, ойн 
тогтвортой менежмент, 
нүүрстөрөгчийн хийн хуримтлалыг 
нэмэгдүүлэх” төслийн 
санхүүжилтээр 500 га талбайд тус 
тус хийж гүйцэтгэв. 

 
 
 
 

3.5.5 
 

Ойн түймэр, хөнөөлт шавж, 
өвчинд нэрвэгдсэн, хүчтэй салхи, 
их цасанд өртөн амьдрах 
чадваргүй болж үхжиж унасан ойн 
сангийн судалгааг хийж, ойн 
цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай 
талбай, нөөцийг тогтоох 

Ойн 
доройтолд 
орсон ойн 
сангийн 
талбай, 
нөөц 
тодорхойлог
дож, 
цэвэрлэгээн

Жилд 30.0 
мянган га 
хүртэл 
талбайд 
судалгаа 
хийж, 
нөөцийг 
тогтоосон 
байна.  

БОАЖЯ 
 

“ОСХТ” 
УТҮГ, 
Аймгууд 

ын 
БОАЖГ, 

Ойн анги, 
ОМБ 

Жил 
бүр 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Ойн цэвэрлэгээ хийх талбайн 
судалгааг 43,0 мянган га талбайд 
хийж, “2017 онд ойгоос бэлтгэх 
модны дээд хязгаар батлах тухай” 
БОАЖСайдын 2016 оны А/111 
дүгээр тушаалаар батлан, 
хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан. 

 
 
 



 

ий арга, 
технологи 
сонгогдсон 
байна. 

3.5.6 
 

Хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн зээл 
болон бусад эх үүсвэрээс буцаан 
төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр ойн 
арчилгаа, цэвэрлэгээний ажилд 
орчин үеийн техник, технологийг 
нэвтрүүлж нутагшуулан, модны 
ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх 

Хөрөнгө 
оруулалт 
сайжирч, 
Жилд 20.0 
мянга га 
талбайд 
Ойн 
цэвэрлэгээн
ий ажил 
хийсэн 
байна. 

Модны 
ашиглалтын 
түвшин 15-
20%-иар 
нэмэгдсэн 
байна. 

БОАЖЯ 
 

“ОСХТ” 
УТҮГ, 

Аймгууд 
ын 

БОАЖГ, 
Ойн анги, 

ОМБ 

2017 
    - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээг 34,6 
мянган га талбайд хийж 
хэрэглээний мод 131,6 мянган 
шоометр, түлээний мод 531,7 
мянган шоометр, нийт 663,4 
мянган шоометр мод ашиглан ойн 
төлөв байдлыг сайжруулсан. 

 
 
 
 

3.5.7 
 

Ойн цэвэрлэгээний ажлын 
хүрээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэх иргэд, ойн мэргэжлийн 
байгууллага, нөхөрлөлүүд, жижиг 
аж ахуйн нэгжийг  хөнгөлөлттэй 
зээл, зээлийн хүүгийн 
хөнгөлөлтөөр дэмжин орон нутагт 
ажлын байр бий болгох 

Ойн 
мэргэжлийн 
байгууллага 
болон ойн 
нөхөрлөлүү
дийн үйл 
ажиллагаа  
чадавхижса
н байна. 
 
 

Жилд 15-
аас доошгүй  
ойн 
мэргэжлийн 
байгууллага
, нөхөрлөл  
техник, 
тоног 
төхөөрөмжө
өр 
хангагдсан 
байна. 
 

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

 

“ОСХТ” 
УТҮГ, 
Аймгууд 
ын 
БОАЖГ, 
Ойн анги, 
ОМБ, 
нөхөрлөл 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

10 сумын болон сум дундын ойн 
ангитай гэрээ байгуулан, ойн 
арчилгаа, цэвэрлэгээний 
чиглэлийн 14 мэргэжлийн 
байгууллагад 140,0 сая төгрөгийн, 
11 аймгийн 39 сумын 263 ойн 
нөхөрлөлд 263.0 сая төгрөгийн 
дэмжлэг үзүүлж, ойн 
цэвэрлэгээний болон байгалийн 
сэргэн ургалтанд туслах ажлыг 
хийж гүйцэтгүүлсэн. 2017 онд 7 
аймгийн 47 сумын 134 
ААНБайгууллага, 220 ойн 
нөхөрлөлийн 2766 иргэн ойн 
цэвэрлэгээ хөтөлбөрт хамрагдан 
569 иргэн түр болон байнгын 
ажлын байраар хангагдан 
ажилласан байна. 
“Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөрийн 
хүрээнд Булган, Дархан-Уул 
,Сэлэнгэ, Хэнтий зэрэг ойн нөөц 
бүхий аймгуудад модон  барилгын 
материалын, тавилгын болон 
модны цогцолбор үйлдвэрүүдийг 
байгуулахаар төлөвлөв. / ЗГ-36-р 
тогтоолын 2-р хавсралтад буй / 
2014 оны 4-р улирлаас хойш тус 

 
 
 
 



 

салбарын 51 иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллага Засгийн газрын 
бондын хөрөнгөөс 28,8 тэрбум 
төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авч,  
олон үйлдвэрүүд технологио 
шинэчиллээ. Мөн салбарын аж 
ахуйн нэгжүүд албан бус 
мэдээгээр 15,0 орчим тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 
өөрийн хөрөнгөөр хийсэн байна. 

3.6. Ойн нөөц бүхий аймаг, сумын иргэдийн ахуйн хэрэглээ, уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх  зориулалтаар мод бэлтгэх журам гаргах 

3.6.1 Ойгоос мод бэлтгэх журмыг 
шинэчлэн боловсруулж батлуулан 
хэрэгжилтийг хангах  

Байгаль 
орчинд 
халгүй 
технологиор 
ойн нөөцийг 
тогтвортой 
ашиглах 
мод 
бэлтгэлийн 
шинэ 
тогтолцоо 
бий болно  

Нийтээр 
мөрдөгдөх  
захиргааны 
хэм, хэмжээ 
тогтоосон 
акт  
/журам/-1   

БОАЖЯ 
 

Салбарын 
ТББ 
ААН 

 

 
 

2017 

 
 
 

"Ойгоос мод бэлтгэх журам"-ыг 
шинэчилэн боловсруулж 
БОАЖСайдын 2016 оны 12 дугаар 
сарын 13-ны өдрийн "Журам 
батлах тухай" А/133 дугаар 
тушаалаар батлуулан, Захиргааны 
хэм хэмжээний актын улсын 
нэгдсэн бүртгэлийн 3681 дугаарт 
бүртгүүлж орон нутагт хүргүүлэн 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг 
удирдлага зохицуулалтаар ханган 
ажиллаж байна. 

 
 

 

3.6.2 Ойн цэвэрлэгээний болон үндсэн 
ашиглалтын огтлолт, арчилгаа, 
цэвэрлэгээнд тавих ерөнхий 
шаардлага MNS-6447:2014 
стандартыг шинэчлэх  

Ойгоос мод 
бэлтгэх үйл 
ажиллагаа 
явуулахад  
экологийн 
тэнцвэрт 
байдлыг 
хадгалах, 
хамгаалах  
стандарт 
шаардлага 
тогтоогдоно  

Аргазүйн  
стандарт-1 

БОАЖЯ 
 

“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ-ууд 
 

2017 
   - 
2018 

 
 
 

Стандартчилалын Ойн техникийн 
хорооны 2017-2018 оны 
стандарчиллын ажлын 
төлөвлөгөөнд тусгуулж, шинэчилэн 
батлагдсан ойгоос мод бэлтгэх 
журамтай уялдуулан стандартад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл 
боловсруулан холбогдох газруудад 
санал авахаар хүргүүлэв. 
 

 
 

 



 

3.6.3 Ойгоос мод бэлтгэх, талбай 
тусгаарлахад тавигдах ерөнхий 
шаардлага, аргазүйн стандарт 
боловсруулах 

Ойгоос мод 
бэлтгэх, 
талбай 
тусгаарлах 
ажлын 
технологи, 
ажилбар  
стандартчла
гдана. 

Аргазүйн  
стандарт-1 

БОАЖЯ 
 

“ОСХТ” 
УТҮГ 

ОМБ-ууд 

2017 
   - 
2018 

        
 
        - 

Стандартчилалын Ойн техникийн 
хорооны 2017-2018 оны 
стандарчлалын ажлын 
төлөвлөгөөнд тусгуулж, “Ойгоос 
мод бэлтгэх талбай тусгаарлахад 
тавигдах ерөнхий шаардлага” 
аргазүйн стандартын төслийг 
боловсруулж, холбогдох газруудад 
санал авахаар хүргүүлэв. 

 
 
 

3.7. Олон улсын жишигт нийцсэн ойн мэргэжлийн байгууллагын итгэмжлэлийн үндэсний стандартыг бий болгож, 2020 он гэхэд ойн нөөцийг зөвхөн итгэмжлэл авсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллага ашигладаг тогтолцоонд шилжих 

3.7.1 Ойн магадлан итгэмжлэлийн 
тогтолцоо, урамшууллын 
механизмыг бий болгох 

Ойн 
мэргэжлий
н 
байгууллаг
ууд 
магадлан 
итгэмжлэгд
сэн байна.   

Магадлан 
итгэмжлэли
йг  бус 
байгууллага 
хийнэ  
 

БОАЖЯ 
Салбар 

ын ТББ-ууд 

Аймаг 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ,  

ОМБ-ууд 

2017 
- 

2020 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Аймаг, сумын Засаг дарга, БОАЖГ, 
Ойн анги, аж ахуйн нэгжүүд 
“Магадлан итгэмжлэгдсэн ойн 
мэргэжлийн байгууллагуудад 
дэмжлэг үзүүлэх гэрээ”-г хамтран 
байгуулж, тэдгээрийн хүлээх үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
тогтвортой ажиллах боломжоор 
хангах  арга хэмжээг Сэлэнгэ 
аймагт хэрэгжүүлж эхлээд байна. 
Магадлан итгэмжлэл явуулах 
шинжээчдийн сургалтыг 2 удаа 
зохион байгуулж, 20 шинжээч 
бэлтгэв. “Магадлан итгэмжлэлд 
оролцогч талууд, тэдгээрийн үйл 
ажиллагааны хүрээ, дүн 
шинжилгээ” сэдэвт судалгааны 
ажлыг гүйцэтгэж, ойн магадлан 
итгэмжлэлийг хэрэгжүүлэхэд учрах 
бэрхшээл сул тал,  давуу тал, 
боломж, эрсдлийн үнэлгээ, 
тэдгээрийн үүрэг хариуцлага, 
хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийж, 
дүгнэлт гаргав. 

 
 
 



 

3.7.2 Магадлан итгэмжлэгдсэн аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйлдвэрлэсэн модон 
болон ойн дагалт бүтьээгдэхүүнд 
магадлан итгэмжлэлийн лого 
ашиглах журам боловсруулж, зах 
зээлд нэвтрүүлэх 

Магадлан 
итгэмжлэгд
сэн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллаг
ын 
үйлдвэрлэ
сэн 
бүтээгдэхү
үнүүд 
тусгай 
тэмдэг 
/лого/ -той 
зах зээлд 
борлогдон
о. 

Ойн 
тогтвортой  
менежменти
йн үр дүнд 
бий болсон 
мод,  модон 
болон ойн 
дагалт 
бүтээгдэхүү
нд тусгай 
лого тэмдэг 
ашигласан 
байна.  

БОАЖЯ 
ХХАААҮЯ 
Салбар 

ын ТББ-ууд 

Аймаг 
сумын 
ИТХ, 

ЗДТГ , 
Ойн 

ангиуд 
ОМБ-ууд 

2017 
- 

2021 

 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

ТББ-ын болон Үндэсний магадлан 
итгэмжлэлийн лого, түүнийг 
ашиглах журмыг боловсруулж, үйл 
ажиллагаадаа ашиглаж байна. 
Цаашид зарим зарим модон 
бүтээгдэхүүн, ойн дагалт баялагт 
лого тэмдэг тавьж борлуулах 
бэлтгэл хийж байна. 
 
 
 

 
 
 
 

3.7.3 Ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах, Ойн магадлан итгэмжлэл 
явуулах журмын төсөл 
боловсруулж, шийдвэрлүүлэх 
замаар ойн магадлан 
итгэмжлэлийн эрх зүйн орчныг бий 
болгох 

Ойн 
магадлан 
итгэмжлэл 
явуулах 
журмын 
төслийг 
боловсруу
лж, 
батлуулса
н байна. 

Магадлан 
итгэмжлэли
йн эрх зүйн 
тогтвортой 
тодорхой 
орчин бий 
болно 

БОАЖЯ 
ХХАААҮЯ 
 ТББ-ууд 

 

Аймаг 
сумын 
ИТХ, 

ЗДТГ , 
Ойн 

ангиуд 
ОМБ-ууд 

2017 
- 

2018 

- Өнгөрсөн хугацаанд манай Ойн 
тухай хуульд магадлан 
итгэмжлэлийн талаар нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах хуулийн болон 
“Ойн магадлан итгэмжлэлийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 

журам”, “Ойн магадлан 

итгэмжлэлийн Үндэсний зөвлөлийн 
Маргаан шийдвэрлэх комиссын 
ажиллах журам”-ын төслүүдийг 
боловсруулан ойн магадлан 
итгэмжлэлийн эрх зүйн орчныг бий 
болгох талаар байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагатай 
хамтран ажиллаж байна. Бидний 
боловсруулсан Ойн мэргэжлийн 
байгуулагын эрх олгох журам, ойн 
мэргэжлийн байгууллагад тавих 
шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгүй 
болгох зөвлөмжийн магадлан 
итгэмжлэлийн гол шалгуур 
үзүүлэлтүүд Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын шийдвэрээр 
батлагдсан Ойгоос мод бэлтгэх 

 



 

журам, Ойн мэргэжлийн 
байгууллагад эрх олгох журам 
зэрэг баримт бичигт тусгагдаад 
байна. 

3.7.4 Олон улсын жишигт нийцсэн ойн 
магадлан итгэмжлэлийн үндэсний 
стандартыг боловсрууж, нэврүүлэх 

Олон 
улсын 
магадлан 
итгэмжлэл
ийг 
нэвтрүүлэх 
суурь 
нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Олон улсын 
шаардлагад 
нийцсэн 
байна. 

БОАЖЯ 
ХХАААҮЯ 
 ТББ-ууд 

Аймаг 
сумын 
ИТХ, 

ЗДТГ , 
Ойн 

ангиуд 
ОМБ-ууд 

2018 
- 

2020 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Олон улсын магадлан 
итгэмжлэлийн 6 гол шалгуурын 
дагуу өөрийн орны нөхцөлд 
үйлдвэрлэлийн ашиглалт, арчилгаа 
цэвэрлэгээний огтлолтын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг ойн 
мэргэжлийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд 10 багц шалгуур, 74 
үзүүлэлтийг дагуу магадлан 
итгэмжлэл явуулж байна. Эдгээр 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
боловсронгуй болгох замаар 
магадлан итгэмжлэлийн үндэсний 
стандарт бий болох юм. 

 
 
 

 
3.8. Сум, суурин газрын төсөвт байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтад шилжүүлэх, мод орлох түлшний үйлдвэрлэлийг 

дэмжих, урамшуулах зэргээр түлшний модны хэрэглээг бууруулах 

3.8.1 Мод, модон материалын төрөлжсөн 
захын стандартыг боловсронгуй 
болгож, хэрэглэгчдийн эрх ашигт 
нийцсэн үйлчилгээ явуулдаг горимд 
шилжүүлэх,  ойн аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний арилжааг эрхлэх 
төв биржийг байгуулах үндэслэлийг 
судалж боловсруулах 

Мод модон 
бүтээгдэхү
үний 
борлуулал
т эрэлт 
хэрэгцээ 
нийлүүлэл
т 
тодорхойл
огдоно. 

Стандарт 
батлагдсан 
байх, 
Үндэслэл 
боловсруул
сан байх 

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

СХЗГ 
Салбар 
ын ТББ 

 

2017 
  - 
2018 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

2011 онд батлагдсан  “Мод, модон 
материалын захын ажиллах” улсын 
стандартын хэрэгжилтэд МХЕГ-аас 
мониторинг хийж үзэхэд, тус 
стандартын   хэрэгжилтийн 2017 
оны зөрчил 2016 онтой 
харьцуулахад 1,2%-иар буурчээ. 
МХЕГ-аас тус стандартыг 
хэрэглэгчдийн эрх ашигт нийцэж 
байна гэж үзэж  цаашид 
хэрэгжилтийг хангуулахаар 
ажиллаж байна.   

 
 
 

 



 

3.8.2 Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэх модны 
нөөцөд тулгуурлан төрөл бүрийн 
шахмал түлшний үйлдвэр 
байгуулан сум суурин газруудын 
төсөвт байгууллагуудыг нэгдсэн 
халаалтанд шилжүүлэх төсөл 
боловсруулан санхүүжилтийг  олон 
улсын хөтөлбөрүүдэд хамруулах 
ажлыг зохион байгуулах  

Хөрөнгө 
оруулалты
н хэмжээ, 
үйлдвэрий
н тоо 
нэмэгдсэн 
байна. 

Шахмал 
түлшний 
борлуулалт
ыг 150 гаруй 
цэгт 
туршилтийн 
журмаар 
борлуулах. 

БОАЖЯ 
 

ХХАААҮЯ 
 

Салбар 
ын ТББ 

ААН 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

ХХААХҮЯ-аас Сэлэнгэ, Булган, 
Архангай, Хэнтий зэрэг аймгуудад 
шахмал түлшний үйлдвэр 
байгуулах саналыг  Засгийн газарт 
оруулсан боловч одоохондоо 
тодорхой шийдвэр гараагүй байна. 
ХХААХҮЯ-д шахмал түлшний 
үйлдвэр байгуулах  төслийн хоёр  
санал ирээд байна.  

 
 
 

 

3.9. Ойн эрүүл орчин бүрдүүлж, хэвийн өсөлтийг ханган, ойн бүтээмжийг дээшлүүлэх 

3.9.1 Ой бүхий аймаг, сумдад улсын 
болон орон нутгийн төсвөөр ой анги 
байгуулах замаар ойн удирдлагын 
бүтцийг бэхжүүлж, хамтын 
эзэмшлийн ойн нөхөрлөлийг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах,  
ойн бодлого, хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих 
нөхцлийг бүрдүүлэх 

Орон 
нутагт Ойн 
анги-ойн 
мэргэжлий
н 
байгууллаг
а- ойн 
нөхөрлөл 
гэсэн 
гурвалсан 
бүтэц 
бүрдэж, 
ойн 
бодлогын 
зорилтыг 
хэрэгжүүл
ж, хяналт 
тавина. 

Сум болон 
сум дундын 
ойн ангийн 
тоо 
нэмэгдсэн 
байна 

БОАЖЯ Аймаг, 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ 
 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 
 

Ойн ангийн үлгэрчилсэн дүрмийг 
Сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 
батлуулж улмаар Хууль зүйн 
яаманд бүртгүүлэх ажил хийгдэж 
байгаа ба Ойн ангийг ОНӨААТҮГ, 
ОНӨТҮГ гэсэн 2 хэлбэрт 
шилжүүлсэнээр Сумын болон сум 
дундын ойн ангийн тоо нэмэгдэх 
эрх зүйн орчин бүрдэнэ. Одоогоор 
Сум дундын 38, сумын 5 нийт 43 
ойн анги үйл ажиллагаа явуулж нэг 
Ойн анги 3,5 хүний орон тоотой 
ажиллаж байна. 

 
 
 
 
 

3.9.2 Баруун, Төв, Зүүн болон Говийн 
бүсийг түшиглэсэн үлгэр жишээ 
Ойн аж ахуйг байгуулж, ойг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, 
нөхөн сэргээх ажлыг явуулах 

Бүс 
нутгийн 
байгаль-
нийгмийн 
ялгаагаар 
ойн аж 
ахуйг 
хөтлөх 
загвар бий 
болно. 

Үлгэр жишээ 
3 ойн анги 
бий болсон 
байна. 

БОАЖЯ Аймаг, 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 
ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Өмнөговь, Хөвсгөл, Хэнтий 
аймгуудад үлгэр жишээ ойн анги 
бий болгохоор санал 
боловсруулсан. 

 
 
 
 



 

3.9.3 Ойн салбарын гадаад хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх, үр ашгийг 
дээшлүүлэх, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцох 
чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

Ойн  
салбарын 
гадаад 
харилцаа 
өрөгжиж, 
олон 
улсын 
төсөл, 
хөтөлбөрү
үд 
хэрэгжинэ. 

Ази-Номхон 
далайн бүс 
нутгийн 
орнуудын 
Ойн 
форумын 
гишүүн орон 
болсон 
байна. 

БОАЖЯ Олон 
улсын 
байгуул 
лага, 
хөтөлбөр 
төслүүд 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 
 

-2017 онд Азийн ойн хамтын 
ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн 
байгуулах хэлэлцээрт нэгдэн гарын 
зурсан. Хууль тогтоомжийн тухай 
болон олон улсын гэрээний тухай 
хуулийн дагуу уг хэлэлцээрийг 
соёрхон батлах тухай хуулийн 
төслийг боловсруулж 2018 оны 2-р 
улиралд багтаан батлуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна.  
- Монгол улсын Байгаль орчны яам, 

ОХУ-ын Ойн аж ахуйн улсын алба 
хооронд Ойн аж ахуйн салбарт 
хамтран ажиллах тухай  хэлэлцээр  
- Ойг түймрээс хамгаалах тухай 
Монгол улс болон ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр  
- БНХАУ-ын Ойн газартай хамтран 
ажиллах гэрээ”  зэрэг эрхзүйн 
баримт бичгийн хүрээнд хөрш 
орнуудтай хамтран ажиллаж байна. 

 
 
 
 
 

3.10. Ойн нөхөрлөл өөрийн эзэмшлийн ойд менежментийн төлөвлөгөөний дагуу бие даасан үйл ажиллагаа явуулахад санхүүгийн болон техник, технологийн дэмжлэг 
үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх 

3.10.1 Ой бүхий сумдад ойн 
нөхөрлөлүүдийг сайн дурын үндсэн 
дээр байгуулах, хамтын эзэмшлийн 
ойн аж ахуйг хөгжүүлэх 

Ойг 
хамгаалах 
хамтын 
оролцооны 
шинэ 
менежмент
ийг бий 
болгоно 

Ойн 
нөхөрлөл, 
аж ахуй, 
нэгжид 
улсын ойн 
сангийн 20-с 
доогүй 
хувийг 
эзэмшүүлсэ
н байна.    

БОАЖЯ Аймаг, 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ  

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
 
 

1281 ойн нөхөрлөл 3,1 сая га, 90 
аж ахуйн нэгж 0,6 сая.га нийт 3,7 
сая га ойн санг гэрээгээр /20/% 
эзэмшиж байгаа ба 2020 он гэхэд 
4,0 сая.га ойн санг гэрээгээр 
/21,6%/ эзэмшүүлэх зорилт тавин 
ажиллаж байна. 

 
 
 
 
 

3.10.2 Ойн нөхөрлөлүүдийн эдийн засгийн 
урамшууллын тогтолцоо, 
байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн  хуваарилалт, дахин 
хуваарилалтын систем бий болгох 

Ойн 
нөхөрлөлү
үд бие 
даасан үйл 
ажиллагаа 
явуулах   
санхүүгийн 
чадавхита
й болсон 

Ойн 
нөхөрлөлүү
дийн 
дундын 
сангийн 
орлого 
одоогийнхоо
с 2-3 дахин 
нэмэгдсэн 

БОАЖЯ Аймаг, 
сумын 
ИТХ, 
ЗДТГ  

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
 

БОТхуулинд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулан байгалийн нөөцийн 
төлбөрийн орлогоос нөхөрлөлд 
хувь олгодог тогтолцоонд 
шилжүүлэхээр Хуулийн төслийг 
болосруулан Засгийн газарт 
өргөн бариад байна. 
 

 
 
 
 



 

байна байна.    
 

3.10.3 
 
 
 
 

Ойн салбарын хөтөлбөрүүд, 
менежментийн төлөвлөгөө 
хэрэгжүүлэх ажлыг улс, орон 
нутгийн төсөв,  аж ахуйн нэгж 
байгууллагын хөрөнгө, дотоодын 
болон олон улсын хандив, тусламж, 
төслийн хөрөнгөөр тогтвортой 
санхүүжүүлэх 

Төрөөс ойн 
талаар 
баримтлах 
бодлогын 
зорилтууд 
хэрэгжиж, 
ойн 
салбарын 
гадаад 
харилцаа 
сайжирсан 
байна.  

 
Ойн 
салбарт 
оруулах   
хөрөнгө 
оруулалт, 
санхүүгийн  
хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна.  
 

БОАЖЯ  Төсөл, 
хөтөлбөр 
Аж ахуйн 

нэгж 
байгуул 
лагууд. 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

-НҮБ-ын ХХААБ-ын 
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй 
төслийн дэмжлэгтэйгээр 2017 
оноос эхлэн Булган, Дархан Уул, 
Хөвсгөл болон Хэнтий аймгуудад 
хамтын оролцоотой ойн 
менежментийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн авч 
ажиллуулж байна. 12 нөхөрлөлд 
10-жилийн хугацаатай Ойн 
менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулж хүлээлгэн өгөв. 

 
 
 
 

3.11.Ойн дагалт баялгийн нөөцийг тогтоож, байгаль орчинд халгүй аргаар бэлтгэн ашиглах, судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэн, уламжлалт мэдлэгийг түгээн 
дэлгэрүүлж, нөөц, тархалт багатай ойн дагалт баялгийг байгаль дээр өсөж үржих, тэлэх боломжоор хангах, зориудаар тарималжуулах 

3.11.1 Нөөцийн судалгааг үндэслэн ойн  
дагалт баялаг болох зэрлэг жимс, 
самар мөөг, хүнсний болон эмийн 
ургамлыг бэлтгэх, хамгаалах, 
ашиглах нөөцийг бүсчилэн 
тогтоох 

Ойн дагалт 
нөөц 
ашигласны 
төлбөрийн 
бүрдүүлэлт 
оновчтой 
болно.  

Ойн дагалт 
нөөцийг 
хамгаалах, 
ашиглах 
Сайдын 
тушаал жил 
бүр гарсан 
байна.  

БОАЖЯ 
ХХААХҮЯ 

Салбар 
ын ТББ, 
Аж ахуйн 
нэгж 
байгуул 
лага 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 
 

Хуш модны самрын ашиглалт, 
хамгаалалтыг бүсчлэн тогтоосон 
“Ойгоос хуш модны самар 
бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн 
тогтоох тухай” Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдын 2017 
оны 08 сарын 30-ны өдрийн 
А/243, “Тушаалын хавсралтад 
нэмэлт нэмэлт оруулах тухай” 
2017 оны 09 сарын 21-ны өдрийн 
А/276 дугаар тушаалыг тус тус 
батласан. Эдгээр тушаалаар хуш 
модны самрыг 8 аймгийн 31 
сумын ойн сангаас 
үйлдвэрлэлийн болон ахуйн 
зориулалтаар, 8 аймгийн 16 сум, 
нийслэлийн  ойн сан болон 
улсын тусгай хамгаалалттай 8 
газрын ойн сангийн 
зөвшөөрөгдсөн бүсээс ахуйн 
зориулалтаар тус тус түүж 

 
 
 
 
 



 

бэлтгэхээр шийдвэрлэсэн. 

Зорилт 4. Ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд: 
            4.1. Ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн стратегийг үе шат бүрээр боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах 

4.1. 
 

Ойн менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлыг улс, аймаг, 
нийслэл, сум, хамгаалалттай 
газрын захиргаа, ойн анги, аж 
ахуйн нэгж байгууллага, ойн 
нөхөрлөлийн түвшинд жил бүр 
хэрэгжүүлж, тайлагнах, 
биелэлтийг дүгнэх 

Улсад 
ойгоос орох 
орлогын 
татварын 
хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна. 

Улсын ойн 
сангийн 
эзэмшилт, 
ашиглалт, 
хамгаалалт 
сайжирсан 
байна.  

БОАЖЯ 
 

Аймаг, 
нийслэл, 
сумын 
ЗДТГ, ойн 
анги, 
ТХГНЗ, 
ААН, 
нөхөрлөл 

2017 
- 

2021 

     - Ойн нөхөрлөлийн түвшинд жил 
бүр Сумын ИТХ-д үйл 
ажиллагааны тайланг хэлэлцэж 
байна 

 

    4.2.  Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах, таримал ойг худалдан авах санхүүжилтийг үе шаттай  нэмэгдүүлэх  

4.2.1 
 

Ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах, 
таримал ойг худалдан авах 
санхүүжилтийг үе шаттай 
нэмэгдүүлэх, таримал ойг 
худалдан авах эрхзүйн орчинг 
сайжруулах 

Улсын ойн 
санд 
нийлүүлэх 
таримал 
ойн 
хэмжээ 
нэмэгдэнэ. 

Таримал ойг 
худалдан 
авах  журам 
шинэчлэгдсэн 
байна.   

БОАЖЯ “ОСХТ” 
ТҮГ 

2017 
- 

2021 

Улсын 
төсөв 
 
 

Завхан, Хөвсгөл, Сэлэнгэ 
аймгийн зарим сумд, 
Улаанбаатар хотын ногоон 
бүсийн Хандгайтын аманд нийт 
165 га талбайд ойжуулалтын 
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
Улсын хэмжээнд шинээр Ховд, 
Баян-Өлгий, Увс, Сүхбаатар, 
Хэнтий, Завхан, Дорноговь, 
Дундговь, Баянхонгор, 
Говьсүмбэр зэрэг аймгуудад 105 
га талбайд хамгаалалтын ойн 
зурвас байгуулав. 
Завхан, Хөвсгөл, Архангай аймаг 
болон Улаанбаатар хотын 
ногоон бүсийн ойн санд 
байгалийн сэргэн ургалтыг 
дэмжих ажлыг 475 га талбайд 
хийж гүйцэтгэсэн. Түүнчлэн 
үлдэгдэл зардлыг зарцуулах 
БОАЖ-ын Сайдын  2017.06.07-
ны өдрийн А/159 дугаар 
тушаалаар  "Ажлын хэсэг 
байгуулах, хөрөнгө гаргах, 
төлөвлөгөө батлах тухай" 
шийдвэр гарч байгалийн сэргэн 
ургалтыг дэмжих ажлыг хийж 
гүйцэтгэх ойн нөхөрлөлүүдийн 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг 

 
 
 



 

үзүүлсэн. Уг ажлын хүрээнд 263  
нөхөрлөл 526 га талбайд 
байгалийн сэргэн ургалтад 
туслах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
Өвөрхангай аймгийн 
Баруунбаян-Улаан суманд 
загийн бортоготой 20000 ширхэг 
тарьцаар 20 га талбайг 
ойжуулав. 
Ховд аймгийн Жаргалант, Үенч, 
Мөнххайрхан, Дарви, Увс 
аймгийн Улаангом, Төв аймгийн 
Зуунмод, Хэнтий аймгийн 
Өмнөдэлгэр сумын нутагт 
таригдсан 39 га таримал ойг 37.2 
сая төгрөгөөр худалдан авч 
улсын ойн санд бүртгэсэн. 

4.2.2 Нийслэл, аймгийн төв, суурин 
газрыг цэцэрлэгжүүлэх ажилд 
оруулах хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Төв,суурин 
газрын 
ногоон 
байгуулам
ж 
нэмэгдэнэ.  
 

Санхүүжилтий
н хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна 

БОАЖЯ “ОСХТ” 
УТҮГ 
Аймаг, 
нийслэл, 
сумын 
ЗДТГ,  аж 
ахуйн нэгж, 
нөхөрлөл 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Нийслэл, аймгийн төв, суурин 
газрыг цэцэрлэгжүүлэх ажилд 
улсын төсвөөс санхүүжин 
хийгдэж буй ажлын хэмжээ 
нэмэгдэж байна. ОЙжуулалтын 
ажлын хэмжээ 2017 оныхоос 3.1 
дахин нэмэгдсэн. Байгалийн 
сэргэн ургалтад туслах, 
хамгаалалтын ойн зурвас 
байгуулах хэмжээ 2 дахин 
нэмэгдээд байна. УБ хотын 
Сүхбаатар дүүрэгт байрлах 
Модлог ургамлын цуглуулгын 
цэцэрлэгт хүрээлэнд Солонгос 
улстай хамтран Хотын онгоон 
төслийг 5 жилийн хугацаатай 
эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлуудыг 
хангаад байна. 
Хот суурины ногоон 
байгууламжийн статистик 
судалгааг 2017 оны 09 дүгээр 
сарын байдлаар гаргасан. 
Цаашид 2020 он хүртэл 
нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн 
ажлын судалгааг хийсэн. Ногоон 

 
 
 
 



 

байгууламжийг төлөвлөх, 
нэмэгдүүлэхтэй холбогдуулан 
бусчилсэн сургалт зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн.   

4.3. Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээнд хувийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагаас оруулах хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөшүүрэг,  
мeханизмыг бий болгох 

4.3.1 Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга 
хэмжээнд хувийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас хөрөнгө оруулалт 
хийхэд хөнгөлөлттэй зээл олгох 
механизм бүрдүүлэх 

Ойжуулалт, 
ойн аж 
ахуйн арга 
хэмжээнд 
хувийн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага
ас оруулах 
хөрөнгө 
оруулалт 
нэмэгдэнэ. 

Хувийн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагууд
ад зээл олгох 
эрх зүйн 
орчин 
бүрдсэн 
байна.    

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
СЯ, 
 Мэргэж 
лийн 
байгуул 
лага 

2017 
- 

2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 

ОМБХХ 
 

 
 
 
 

Импортоор оруулж байгаа тууш 
чиглэлийн нимгэн давхаргатай 
хавтан/OSB/, стандартын дагуу 
хийгдсэн угсрахад  бэлэн модон 
барилгын угсармал хийцийг 2022 
оны 12-р сарын 31-ны өдөр 
хүртэл Нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас, тууш чигэлэлийн 
нимгэн давхаргатай 
хавтан/OSB/, стандартын дагуу 
хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон 
барилгын угсармал хийцийг мөн 
хугацаанд Гаалийн албан 
татвараас чөлөөлөхийг Засгийн 
газраас дэмжиж, УИХ-д өргөн 
мэдүүлээд байна.      

 
 
 
 

 

4.3.2 Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга 
хэмжээнд хөрөнгө оруулалт 
хийсэн хувийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын нэмүү өртгийн 
ашиг орлогын татварт хөнгөлөлт 
үзүүлэх хууль эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх 

Ойжуулалт, 
ойн аж 
ахуйн арга 
хэмжээнд 
хувийн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага
ас оруулах 
хөрөнгө 
оруулалт 
эрчимжинэ 

Хамаарах 
хууль, эрх 
зүйн баримт 
бичгүүдэд 
өөрчлөлт 
орсон байна. 

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
СЯ 

2017 
- 

2021 

 Ойжуулалт,цэцэрлэгжүүлэлт, ой 
аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг 
2022 оны 12-р сарын 31-ны өдөр 
хүртэл Нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас  чөлөөлөхийг Засгийн 
газраас дэмжиж, УИХ-д өргөн 
мэдүүлээд байна. 
Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн 
аж ахуйн арга хэмжээний ажил 
болон импортоор оруулж байгаа 
тууш чиглэлийн нимгэн давхаргатай 
хавтан /ОSB/, стандартын дагуу 
хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон 

 



 

барилгын угсармал хийцийг 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас; 
импортоор оруулж байгаа тууш 
чиглэлийн нимгэн давхаргатай 
/OSB/, стандартын дагуу хийгдсэн, 
угсрахад бэлэн модон барилгын 
угсармал хийцийг гаалийн албан 
татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн 
төслийг боловсруулан 2018 оны 02 
дугаар сарын 28-ны өдрийн Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж 
УИХ-д өргөн мэдүүлэх болсон. 

4.4. Ойн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, цөлжсөн бүс нутгийг ойжуулах томоохон төслийг олон улсын байгууллага, 
бусад орны дэмжлэг, тусламжаар хэрэгжүүлэх 

4.4.1 ОХУ, БНХАУ, Япон,  БНСУ, 
АНУ  болон АСЕАН,  Европын 
холбооны улсууд, НҮБ-ын  
Хөгжлийн хөтөлбөр, 
ХБОХөтөлбөр,  ХХАБ, АХБ, 
ДДБХС,  ДБС зэрэг олон улсын 
байгууллага, сантай ойн 
салбарын хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх 

Ой салбарт 
хэрэгжих 
төсөл, 
хөтөлбөрий
н  тоо 
нэмэгдэж, 
мэргэжлийн 
боловсон 
хүчний 
чадавхи 
дээшилнэ. 
           

Азийн улс 
орнуудын Ойн 
хамтын 
ажиллагааны 
байгууллагад 
гишүүнээр 
элссэн байна. 

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
БСШУСЯ, 
ойн ТББ-
ууд 

2017 
   - 
2021 

 
   - 
 

Ойн салбарын хүрээнд 2016-2017 
онд   гадаад хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлж дараах Олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж байна. Үүнд: Үүнд: 
1.Биологийн олон янз ба 
экосистемийн гол зүйл уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох нь төсөл// ХБНГУ-ын 
Эдийн Засгийн  Хамтын 
Ажиллагаа, Хөгжлийн нийгэмлэг// 
2.“Ногоон хэрэм” төсөл // Бүгд 
Найрмдах Солонгос улсын  
Засгийн газар // 
3.REDD+д нийцсэн Монгол Улсын 
Үндэсний Ойн Тооллого//ХБНГУ-
ын Хамтын Ажиллагааны 
нийгэмлэг// 
4.REDD+-ийн хүрээнд ойн 
хомсдол, доройтлыг үүсгэгч хүчин 
зүйлсийг илрүүлэх, төрийн 
байгууллагуудын чадавхийн 
үнэлгээ// НҮБХХ/UN-REDD 
Хөтөлбөр// 
5.Ой бүхий аймгуудийн биологийн 
олон янз байдлын хамгаалал, 
Ойн тогтвортой менежмент, 
нүүрстөрөгчийн хийн 
хуримтлалыг нэмэгдүүлэх//Даян 

 
 
 



 

дэлхийн  байгаль хамгаалах сан 
/FAO, /НҮБ-н ХХААБ// 
6.Ойн тогтвортой менежмент 
хэрэгжүүлж нөхөрлөлийг дэмжин 
био түлш үйлдвэрлэх төсөл. // 
Японы Засгийн газар,  Азийн 
хөгжлийн банк// 
7.Сонгомол, шилмэл үрийн 
плантаци байгуулж, олон улсын 
түвшинд нийцсэн ойн үрийн 
лаборатори байгуулах төсөл. // 
Бүгд Найрамдах Чех улсын 
Засгийн газар// 
8.Төв Азийн түймрийн 
менежментийн нөөцийн төв.// 
Дэлхийн түймрийн менежментийн 
төв// 

Зорилт 5. Ойн эрхзүйн  орчныг сайжруулан “ойн сайн засаглал”-ыг бий болгож, салбарын шинжлэх ухаан, сургалт, боловсрол, 
мэдээлэл, сурталчилгааг эрчимжүүлэх зорилтын хүрээнд: 

                            5.1. Салбар дундын зохицуулалт хийх чадавхи бүхий удирдлага зохион байгуулалтыг бий болгох 

5.1.1 Төрийн өмчийн ойн санг ойн 
мэргэжлийн байгууллага, 
нөхөрлөлд гэрээгээр 
эзэмшүүлэх замаар, тэднийг 
“менежментийн төлөвлөгөө”-
ний дагуу үйл ажиллагаагаа 
бие даан явуулах эрх зүй, 
эдийн засгийн таатай орчин 
бүрдүүлж, хэрэгжүүлж эхлэх 

Ойг 
хамгаалах, 
нөхөн 
сэргээх, 
ашиглах  
салбар 
дундын 
зохицуулал
т сайжирна. 

Ойн сангийн 
20,0-с доошгүй 
хувийг аж ахуй, 
нэгж 
байгууллагад 
эзэмшүүлсэн 
байна. 

БОАЖЯ “ОСХТ” УТҮГ 
Аймаг, 
нийслэл, 
сумын ЗДТГ,  
аж ахуйн 
нэгж, 
нөхөрлөл 

2017 
   - 
2021 

ААНБ 
ОМБХХ 
 

1281 ойн нөхөрлөл 3,1 сая га, 90 аж 
ахуйн нэгж 0,6 сая.га нийт 3,7 сая га 
ойн санг гэрээгээр /20/% эзэмшиж 
байгаа ба 2020 он гэхэд 4,0 сая.га 
ойн санг гэрээгээр /21,6%/ 
эзэмшүүлэх зорилт тавин ажиллаж 
байна. 
 

 
 
 

5.2. Ойн мэргэжлийн байгуулагад ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх, ой бүхий сумдад ойн нөхөрлөл  байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар ойн санг тодорхой эзэнтэй болгох 

5.2.1 Ойн санг гэрээгээр эзэмшсэн 
аж ахуйн нэгж байгууллага,  
нөхөрлөлийн судалгаа гаргаж,  
дүн шинжилгээ хийж, цаашид 
авах шаардлагатай арга 
хэмжээг тодорхойлж, эрхзүйн 
орчинг сайжруулах    

Ойн санг 
гэрээгээр 
эзэмшүүлэх 
үйл 
ажиллагаан
ы бодлого, 
хандлага 
тодорхойло
гдоно. 

  Мэдээллийн 
сантай 
болсон байна. 
 
 

БОАЖЯ ХХААХҮЯ, 
аймаг, 
нийслэл, 
сумын 
ЗДТГ, Ойн 
анги 

2017 
    - 
2018 

    - Ойн нөхөрлөлийн мэдээлэлийн сан 
Аймгийн БОАЖГ-дад  хийгдэж 
байна.   

 



 

 

5.2.2 Мод бэлтгэл, ойн нөхөн 
сэргээлт, хамгаалалтыг 
хослуулан ажиллах чадвар, 
техник технологи бүхий  
мэргэжлийн байгууллагад ойн 
санг гэрээгээр эзэмшүүлж,  
ойн нөөц, баялгийг ойн 
менежментийн төлөвлөгөөний 
дагуу ашиглуулах хууль 
эрхзүйн орчин бүрдүүлэх   

Ойн санг 
эзэмшсэн 
аж ахуйн 
нэгж, 
байгууллагу
удын 
ажиллах 
эрх зүйн 
таатай 
орчин 
бүрдэнэ.  

Мэргэжлийн 
байгууллагууд
ад магадлан 
итгэмжлэлийн 
сертификаци 
олгогдоно.    

БОАЖЯ ХХААХҮЯ, 
аймаг, 
нийслэл, 
сумын 
ЗДТГ, Ойн 
анги 

2017 
   - 
2021 

    - Ойн тухай хуульд:” Ойн 
мэргэжлийн байгууллага нь 
магадлан итгэмжлэлд хамрагдах 
ба магадлан итгэмжлэх журмыг 
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв 
байгууллага батална” гэсэн заалт 
оруулах төслийг Хууль зүйн 
яаманд хүргүүлээд байна. 

 

5.2.3 Ой бүхий сумдын ойн 
нөхөрлөлүүдийн гэрээгээр 
эзэмших болон эзэмшиж 
байгаа ойн тооллого, зураг 
хийх, таксацийн үзүүлэлт, 
менежментийн төлөвлөгөө 
гаргах ажилд мэргэжлийн 
болон санхүүгийн туслалцаа 
үзүүлж,  ойн нөхөрлөл 
байгуулах, ойн менежментийн 
төлөвлөгөөнд туссан ажлыг 
хэрэгжүүлэхэд  бүх талын 
дэмжлэг үзүүлэх 

Ойн сан 
эзэнтэй 
болж,  
эзэмшсэн 
ойн нөөц, 
баялгийг 
хамгаалах, 
зүй 
зохистой 
ашиглах,  
нөхөн 
сэргээх 
санхүүгийн 
чадавхитай 
болж 
өрхийн 
орлого 
нэмэгдэнэ. 

Тухайн ойн 
нөхөрлөлийн 
өрхийн 
орлогын 20-30 
хувийг ойн 
ашгаас 
хүртэнэ.  

БОАЖЯ 
 
 
 

ОСХТ, 
ХХААХҮЯ, 
аймаг, 
нийслэл, 
сумын 
ЗДТГ, ойн 
анги 
 

2017 
  - 
2021 

   - НҮБ-ын “Ой бүхий аймгуудын 
биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах, ойн тогтвортой 
менежмент, нүүрстөрөгчийн 
шингээлтийг нэмэгдүүлэх” төслийн 
санхүүжилтээр Хөвсгөл аймгийн 3 
нөхөрлөл, Булган аймгийн 3 
нөхөрлөл, Сэлэнгэ аймгийн 2 
нөхөрлөл, Дархан-Уул аймгийн 1 
нөхөрлөл, Хэнтий аймгийн 3 
нөхөрлөл, нийт 5 аймгийн 12 ойн 
нөхөрлөлийн менежментийн 
төлөвлөгөөг 10 жилээр 
боловсруулж хүлээлгэн өгөв.  

 

5.3. Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн дэргэд ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, ой хамгаалал, мод ашиглах, боловсруулах үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт 
технологи болвсруулах, нэвтэрүүлэх, дамжуулах нэгж, инкубаторийн төв, өндөр технологийн жижиг, дунд үйлдвэр байгуулахыг төрөөс дэмжих    

5.3.1 Эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, их, дээд 
сургуулийн дунд дараах 
сэдвээр эрдэм шинжилгээний 
төсөл зарлаж хэрэгжүүлнэ. 

 

 1-ээс 
доошгүй 
арга, 

технологи 

 

 Ойг 
хамгаалах, 

нөхөн сэргээх,  
ашиглах  

БОАЖЯ 
 

ХХААХҮЯ 
Эрдэм 
шинжилгээ 
ний 
байгуул 

2017 
   - 
2021 

 
 
УОНТХ 
Бусад эх 
үүсвэр 

 
ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын 
биологийн хүрээлэн (ЕБСБХ) 
Монгол орны ойн экосистемийн 
төлөв байдал, өөрчлөлтийг 

 
 
 
 
 



 

Үүнд:  

 Ойн экосистемийн төлөв 
байдал, 

өөрчлөлтийг тогтоох, ойн 
хомсдол, доройтлыг 
бууруулах, сэргийлэх арга 
хэмжээ, технологи 
боловсруулах 

 Ойжуулалт, ойг нөхөн 
сэргээх дэвшилтэт 

технологийг газар зүйн 
бүсээр ялгавартай 
боловсруулах. 

 Таримал ойг арчлах, 
хамгаалах, бүтээмжийг 

дээшлүүлэх технологийг 
боловсруулах ба 
мониторингийн системийг бий 
болгох 

 Ой өсөлт, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, ой   

ашиглалтын байгаль орчинд 
ээлтэй технологи 
боловсруулах. 

боловсруул
агдсан 
байна. 

 Ойжуула
лт, нөхөн 

сэргээлтийн 
ажлын үр 
дүнд бий 
болсон 
таримал 
ойг арчлах, 
хамгаалах 
технологи, 
мониторинг
ийн систем 
бүрдэнэ. 

 Модны 
ногоон 

массын 
гарцын 
норм, 
норматив 
тогтсон 
байна. 

аргазүй, 
технологийн 
үндэслэл  
боловсруулж, 
үйлдвэрлэлд 
шилжүүлэх 

 Таримал 
ойг 

арчлах, 
бүтээмжийг 
дээшлүүлэх 
арга 
технологи-1 , 
Мониторинг 
судалгааны 
аргачлал-1 . 
норм, 
норматив-1 

лага.  
Их, дээд 
сургууль 

тогтоох мониторингийн судалгаа 
хийж байна. 
“Ой-ургамалжилтын мужлалын 
зургийг дижитал хэлбэрт оруулах” 
захиалгат ажлыг ШУА-ийн 
ЕБСБХ-ээр 2017 онд хийлгэж, 
хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа, 
тэмцэл, ойжуулалт, ойн аж ахуйн 
арга хэмжээний ажлыг Ой-
ургамалжилтын муж, хошуу, 
өндрийн бүслүүр бүрээр 
төлөвлөж хэрэгжүүлэх нөхцөл 
бүрдүүлсэн. 
ШУТИС-ийн Ой модны сургалт 
судалгааны хүрээлэн нь 2017 онд 
НҮБ-ийн UN-REDD хөтөлбөртэй 
хамтран “Доройтол хомсдолд 
орсон болон нөөцгүй болсон ойн 
үндэсний тооллого”-ын ажлыг 
гүйцэтгэсэн. Ажлын хүрээнд 
Дорнод, Хэнтий, Төв аймгуудын 
11 сумдын нутагт нийт 52 
байршил 156 цэгт иж бүрэн 
тооллогын ажлыг гүйцэтгэж, үр 
дүнг боловсруулан төслийн багт 
хүлээлгэн өгсөн. 
“Ой өсөлт, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, ой  ашиглалтын 
байгаль орчинд ээлтэй технологи 
боловсруулах” ажлын хүрээнд: 
Азийн хөгжлийн банкнаас 
хэрэгжүүлж буй “Ойн тогтвортой 
менежмент хэрэгжүүлж, нутгийн 
иргэдийн амьжиргааг дэмжих” 
төслийн санхүүжилтээр 
“Эзэмшлийн ойн сангийн нөөцийн 
бүрэн ашиглалтын судалгааны 
ажил”-ыг 2017-2018 онуудад 
хэрэгжүүлж байна. Ажлын 
хүрээнд нөхөрлөлүүдэд 
зориулсан байгальд ээлтэй ойн 
цэвэрлэгээ, цагаалгын технологи, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     75% 



 

техникийг туршин үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх, ойн хоёрдогч нөөцийг 
ашиглан жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэх технологийн иж бүрэн 
судалгааг гүйцэтгэж байна.  

5.3.2 Ойн салбарт дэвшилтэт 
технологи боловсруулах, 
нэвтрүүлэх, дамжуулах нэгж, 
инкубатор, инновацийн төв, 
өндөр технологийн жижиг, 
дунд үйлдвэр байгуулахад 
хөнгөлттэй зээл олгох  орчин 
бүрдүүлэх; 

Дэвшилтэт 
технологи 
боловсруул
ах, 
нэвтрүүлэх, 
нэгж, 
инкубатор, 
инновацийн 
төв, жижиг, 
дунд 
үйлдвэр 
байгуулагдс
ан байна.  

Ойн салбарт 
дэвшилт 
технологи  
нэвтрүүлэх, 
дамжуулах 
нэгж, 
инкубатор, 
инновацийн 
чиглэлийн 
старт-ап 
компани 
байгуулах 
аргачлал 
боловсруулна 

БОАЖЯ ХХААХҮ, 
СЯ,  

Эрдэм 
шинжилгээн
ий байгуул 
лага. Их, 
дээд 
ургууль 

2017 
   - 
2021 

 
 
УОНТХ, 
Бусад эх 
үүсвэр 

ХХААХҮЯамны инновацийн 
төслийн сонгон шалгаруулалтад 
Ойн ашиглалт, мод боловсруулах 
салбарын техник, технологийн 
судалгаа хийх төслийг хүргүүлэв. 
ШУТИС-ийн Ой модны сургалт 
судалгааны хүрээлэн нь 2016 онд 
“Модон арагтай байшингийн тууш 
модон хийцүүдийг Монголд   
ургадаг шинэс, нарс модыг 
ашиглан Канад технологиор 
үйлвэрлэх  сонгомол арга 
шийдлүүдийг нутагшуулах”  
зорилго бүхий гарааны компанийг 
байгуулах саналыг боловсруулан 
холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлсэн. Тус төслийг 
БСШУСЯ-аас дэмжигдэн 2017 
оны 11 сард гарааны компани 
байгуулах тухай чиглэлийг 
ШУТИС-д ирүүлсэн. Одоогийн  
байдлаар анхан шатны хөрөнгө 
оруулалтын асуудал 
шийгдэгдээгүй тул  гарааны 
компани байгуулах нь хүлээлтийн 
байдалтай байна. 

 

5.4. Ойн мэргэжлийн их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, багш нарын чадавхыг дээшлүүлэх ажилд бүх 
талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, улмаар ойн мэргэжилтэн, мэргэжлийн ажилтан, ажилчин бэлтгэх шаталсан сургалттай тогтолцоо бий болгох 

5.4.1 Их, дээд сургуульд ойн 
сургалт-эрдэм шинжилгээний 
лаборатори, сургалт-
туршилтын полигон  
байгуулах, багаж, техник, 
тоног төхөөрөмжөөр хангах 
төслийг ээлж дараатай 
хэрэгжүүлж, материаллаг 
баазыг бэхжүүлэх 

Ойн 
салбарын 
дээд  
боловсролт
ой 
мэргэжилтэ
н бэлтэх 
материалла
г бааз 

Их, дээд 
сургуулийн 
харъяанд ойн 
сургалт 
судалгааны 
төвүүд 
байгуулагдсан  
байна. 

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
 

 БСШУСЯ 

2017 
   - 
2021 

Төсөл, 
Хөтөл 
бөр, 
Бусад эх 
үүсвэр 

ШУТИС-ийн Ой модны сургалт 
судалгааны хүрээлэн нь өөрийн 
бүтцийн “Ойн хими технологийн 
лаборатори”, “Модлог судлалын 
лаборатори”-ийг итгэмжлэгдсэн 
лабораторийн түвшинд хүргэхээр 
зорилт тавин ажиллаж байна. 
Лабораториудын тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх хөрөнгө 

 



 

бэхжинэ. санхүүжилтийн асуудлыг жил 
бүрийн төсвийн саналд тусгадаг 
боловч 2008 оноос хойш улсын 
төсвөөс зардал шийдээгүй болно. 

5.4.2 Ойн мэргэжлийн ажилчин 
бэлтгэдэг үйлдвэр сургалтын 
төвүүдийг ойн сургалтын 
лаборатори, полигон  
байгуулах (бэхжүүлэх), багаж 
хэрэгсэл, техник, тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж 
материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх 

Ойн 
салбарын 
мэргэжлийн 
ажилчин 
бэлтgэдэг 
үйлдвэр-
сургалтын 
төвүүдийн 
материалла
г бааз 
бэхжинэ. 

Ой бүхий 4-6 
аймагт 
мэргэжилтэй 
ажилтан 
бэлтгэх 
төвийг 
байгуулж, 
сургалтын   
хөтөлбөр 
батлагдсан  
байна.     

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
 

 БСШУСЯ 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ, 
Бусад эх 
үүсвэр 

Дархан, Хөвсгөл, Булган, Хэнтий, 
Сэлэнгэ, Завхан зэрэг аймгуудын 
МСҮТ-дэд ойн мэргэжлийн 
ажилчин бэлтгэж, сургалтын 
багаж, хэрэгслээр хангах ажлыг 
зохион байгуулж байна.  

 

 5.5.  Мод, модон материалын эрэлт нийлүүлэлтийн оновчтой арга хэмжээ авах, хууль зүйн хариуцлагыг чангатгах, иргэдийн оролцоог урамшуулах зэрэг арга механизмыг 
хэрэглэх замаар хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоох 

5.5.1 
 
 

Санкт-Петербургийн 
тунхагийг хэрэгжүүлж хууль 
бус мод бэлтгэхтэй тэмцэх 
арга хэлбэрийг боловсронгуй 
болгох замаар хууль бус мод 
бэлтгэлтэй тэмцэх 

Хууль бус 
мод 
бэлтгэл,  
ашиглалтта
й холбоотой 
гэмт 
хэргийн 
тоог 
бууруулсан 
байна.  

Хяналтыг 
камержуулж, 
агаараас 
бичиглэл хийх 
төхөөрөмж  
нэвтрүүлнэ. 

БОАЖЯ 
 
 
 

МХЕГ, 
ЦЕГ 

2017 
   - 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Хууль бус мод бэлтгэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
“Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын баталсан, хяналт 
шалгалтын  ажлын удирдамжын 
дагуу 2017 оны 11 сарын 13-ны 
өдрөөс 14 хоногийн хугацаанд  
Архангай, Өвөрхангай, Завхан, 
Булган, Орхон, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, 
Дархан-Уул, Төв, Хэнтий, Дорнод 
зэрэг аймгийн ой бүхий  сумын 
нутагт МХЕГ, ЦЕГ-ын Хүрээлэн буй 
орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх 
хэлтэс, “Ойн судалгаа хөгжлийн 
төв” УТҮГ зэрэг байгууллагатай 
хамтран хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулсан.   

 
 
 
 

5.5.2 Хууль бусаар мод бэлтгэсэн 
гэмт хэрэг, зөрчлийг 
илрүүлэхэд бодитой 
туслалцаа үзүүлсэн иргэн, 
нөхөрлөл болон эрх бүхий 
албан тушаалтанд эдийн 

 
Ойг 
хамгаалах 
иргэд, аж 
ахуйн нэгж 
байгууллаг

 
БОАЖЯ, 
Сангийн 
сайдын 
хамтарсан 
журам 

БОАЖЯ СЯ 2017  
 - 
2019 

 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 
БОАЖСайдын 2017 оны 11 сарын 
07-ны өдрийн А/304 дугаар 
тушаалаар “Хууль бусаар мод 
бэлтгэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн 
талаар үнэн бодит мэдээлэл өгсөн 

 
 
 
 



 

засгийн хөшүүрэг, 
урамшуулал олгох, эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлэх, 
сурталчилах, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 

ын идэвхи 
сайжирсан 
байна. 

батлагдан 
гарсан байна. 
 

иргэн, эрх бүхий албан тушаалтанд 
урамшуулал олгох журам”-ын 
төслийг боловсруулах ажлын 
хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. 
Ажлын хэсэг тус журмын төслийг 
боловсруулж, холбогдох 
байгууллагуудын саналыг авч 
тусган журмын төслийг 
боловсруулж байна. 

5.6. Олон нийтийн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх, ойн экологийн үнэ цэнийг иргэдэд ойлгуулах талаар бүх нийтийг хамарсан ажил өрнүүлэх, ойн салбарын 
мэдээ, мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх мэргэжлийн сэтгүүл, студи байгуулахыг төрөөс дэмжих. 

5.6.1 
 
 
 
 
 
 

Боловсрол, соёл урлаг, олон 
нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай нягт 
хамтран ажиллаж, ойн 
салбарын мэдээ, мэдээллийн 
сүлжээ бий болгож, экологийн 
үнэ цэнийг иргэдэд ойлгуулах, 
ойн бодлого, хууль тогтоомж, 
ойн талаархи мэдээлэл, 
сурталчилгааг олон нийтэд 
байнга хүргэж, ил тод 
байдлыг хангах 

Ойн 
салбарын 
талаархи 
олон 
нийтийн 
мэдлэг   
сайжирч, 
төрөөс  
хэрэгжүүлж 
буй ажлын 
ил тод 
байдал 
хангагдана. 

Улирал 
тутамд 
хэвлэгдэх  
мэргэжлийн 
сэтгүүл- 1  

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 2017 
- 
2021 
 
 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

Бусад эх 
үүсвэр 

НҮБ-ын ХХААБ-аас жил бүрийн 3-р 
сарын 21-ны өдрийг Олон улсын 
ойн өдөр болгосонтой 
холбоотойгоор манай улс 2017-03-
21-ны өдөр “Монгол орны ойн 
салбарын бодлого, шинжлэх ухаан, 
технологи” сэдэвт үндэсний 2-р 
чуулганыг зохион байгуулав. Энэ 
хүрээнд тухайн жилд Ойн талаар 
төрөөс баримталж буй бодлого, 
хууль, журам, дүрмийг иргэд, 
байгууллага, олон нийтэд  
сурталчлах ажлыг үндэсний 
хэмжээнд зохион байгуулж байна.      

 

5.6.2 Ойн салбарын тулгамдсан 
асуудал, шинжлэх ухаан, 
үйлдвэрлэлийн ололт 
амжилт, тэргүүн туршлага, 
мэдээллийг түгээн 
дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг 
үндэсний хэмжээнд зохион 
байгуулах 

Салбарын 
шинжлэх 
ухаан, 
үйлдвэрлэл
ийн ололт 
амжилтын 
талаар  
иргэд, олон 
нийт,  
гадаад, 
дотоодын 
түнш 
байгууллаг
ын мэдлэг 
мэдээлэл 
сайжирсан 
байна. 

Жил бүрийн  
3-р сарын 21-
ны өдрийг  
Үндэсний ойн 
өдөр болгож 
салбарын 
тулгамдсан 
асуудлыг 
хэлэлцдэг 
уламжлал 
тогтоно.      

БОАЖЯ ХХААХҮЯ 
 

2017 
- 
2021 

УОНТХ 

ГДХХ 
ААНБ 
ОМБХХ 

БОАЖЯ, ШУА хамтран “Монгол 
орны байгаль орчин” хэмээх 5 боть 
ном, Монгол орны ойн нэвтэрхий 
толь зэрэг томоохон бүтээл 
хэвлүүлж олон нийтийн хүртээл 
болгов.  
Ойн салбарын тулгамдсан 
асуудал, шинжлэх ухаан, тэргүүн 
туршлага, мэдээллийг багтаасан 
“Монгол орны ой” сэтгүүлийг  2017 
оноос эхлэн улирал бүрээр, жилд 
дөрвөн  дугаар бэлтгэн хэвлүүлж, 
улсын  хэвлэлийн захиалгад 
оруулан олон нийтийн хүртээл 
болгож байна.       
-2017.03.21-ны Олон улсын Ойн 
өдрийг тохиолдуулан “ Монгол 

 
 
 
 



 

орны ойн салбарын  бодлого, 
шинжлэх ухаан, технологи” сэдэвт 
үндэсний II хурал, оюутны эрдэм 
шинжилгээний бага хурал, “Ой, 
хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах 
менежментийг сайжруулах зарим 
асуудал-2017” сэдэвт Үндэсний 
зөвлөлийн хурлыг тус тус зохион 
байгуулав.   

 
 

- - -оОо- - - 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Нөхцөл байдлын шинжилгээний тайлангийн 2 дугаар хавсралт 
 

“ОЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

/2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

№ Хөтөлбөрийн 
агуулга 

Гүйцэтгэл 

1 “ОЙН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” 

ХӨТӨЛБӨР 

Засгийн газрын 
2014 оны 30 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан 

 

Хөтөлбөрийн зорилго: Монгол орны ойг цэвэрлэж эрүүлжүүлэх, төлөв байдлыг сайжруулах, түймэр, 
хөнөөлт шавжийн хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, ойг нөхөн сэргээх, ойн цэвэрлэгээгээр 
гарсан  модоор түлш, ахуйн хэрэгцээний тодорхой хэсгийг хангах, шахмал хавтан,  шахмал түлш, 
барилгын материал болон бусад эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийг модон түүхий эдээр 
хангаж, модны ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх, ойн анги, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн аж ахуйн 
нэгжийг чадавхжуулахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

2 Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр 

Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгө, гадаад, дотоодын 
хөрөнгө оруулалт, зээл, тусламжийн хөрөнгө, бусад эх үүсвэр 

3 Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага, 
хэрэгжих нийт 
хугацаа 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Ойн цэвэрлэгээний хөтөлбөрийн менежментийг Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам удирдаж, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар хариуцан 
ажиллана. 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХҮҮХҮЯ, НХХЯ, Аймаг нийслэлийн ИТХ, ЗДТГ, БОАЖГ, Ойн 
анги, нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд 

Хэрэгжих нийт хугацаа: Хөтөлбөрийг дараах хугацаанд хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

- 1 дүгээр үе 2014-2016 он; 
- 2 дугаар үе 2017-2020 он; 

4 Хөтөлбөрийн 
зорилт 

1. Эмзэг экосистем бүхий ойд сөрөг нөлөөгүйгээр ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ойг 
эрүүлжүүлж, ойн төлөв байдлыг сайжруулан нөхөн сэргээх; 

2. Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн модоор модны эрэлт, нийлүүлэлтийг хангах, модон түүхий эд, 
материалын зохих хэсгийг дэвшилтэт техник, технологиор боловсруулж, импорт орлох эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийг дэмжих, модны ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх; 

3. Ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээнд дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх, ойн анги, ойн 
нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх; 

5 Төсөв (Нийт “Хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын 2014 оны 30 дугаар тогтоолоор хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж 



 

шаардагдах 
зардал) 

эхлэхэд шаардлагатай 15,5 тэрбум хүртэл төгрөгийг шийдвэрлэхийг заасан. /Одоогоор шийдвэрлээгүй/ 

Үүнд:     

Багц 1          

Багц 2          

6 Хөтөлбөрийн 
зорилт 

 

1-р зорилтын 
хүрээнд: 

Ажлуудын биелэлт: Эмзэг экосистем бүхий ойд сөрөг нөлөөгүйгээр ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэн ойг эрүүлжүүлж, ойн төлөв байдлыг сайжруулан нөхөн сэргээх; 

Хүрэх үр дүн 1: 
Нийт 315.0 
мянган га хүртэлх 
ойн талбай 
цэвэрлэгдэж, 
ойн  төлөв байдал 
сайжирна. 

Ойн цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай талбай, байршлыг улсын хэмжээнд гаргаж, эхний шатанд ойн 
цэвэрлэгээний ажил хийгдэх Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Мандал, Ерөө, Төв аймгийн Батсүмбэр, 
Мөнгөнморьт суманд ойн цэвэрлэгээ явуулах талбай байршлыг нарийвчлан гаргасан. 

Ойн цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх, шаардлагатай эхний ээлжийн зарим зардлыг батлах 
зорилгоор “Ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээний зардлын задаргаа батлах, эрх шилжүүлэх тухай” Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А-347 тоот тушаал батлагдсан. 
Энэхүү тушаалаар “Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон ойн 
цэвэрлэгээ хийх талбайн нарийвчилсан судалгаа, талбай тусгаарлалт хийх, сургалт явуулахад 
шаардлагатай зарим зардлыг шийдвэрлэсэн. 

Тус тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ нь Ойн 
тооллого, ой зохион байгуулалтын мэргэжлийн эрх бүхий “Залуу төгөл” ХХК, “Нью грийн форест” ХХК-
тай гэрээ байгуулж ойн цэвэрлэгээнд хамрагдах талбайн нарийвчилсан судалгаа, мод бэлтгэлийн 
талбай тусгаарлалтын ажлыг 3200 га талбайд хийж гүйцэтгэсэн.  

Ойн сан бүхий аймгуудын хэмжээнд ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээг 2014 онд 31,7 мянган га 
талбайд, 2015 онд 23,9 мянган га талбайд, 2016 онд 26,8 мянган га талбайд, 2017 онд 32,8 мянган га 
талбайд тус тус хэрэгжүүлж ойн төлөв байдлыг сайжруулсан.   

Үүнээс хөтөлбөрийн хүрээнд ойн сангүй болон ойн нөөц багатай аймгуудийн модны хэрэгцээг 
хангах зорилгоор ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээг 2015 онд 3,2 мянган га, 2016 онд 1,5 мянган га, 2017 
онд 5,5 мян.га талбайд хэрэгжүүлсэн.  /72,9%/ 

 

Хүрэх үр дүн 2: 
Ойн шатах 
материалын 
нөөцийг жилд 1,4 
орчим сая 
шоометрээр 
багасган, 
түймрийн аюулын 
эрсдэлийг 2 дахин 

2014 онд 31,7 мянган га ойн шатах материалын нөөцийг 794,8 мянган шоометрээр, 2015 онд 23,9 
мянган га ойн шатах материалын нөөцийг 599,7 мянган шоометрээр, 2016 онд 26,8 мянган га ойн шатах 
материалын нөөцийг 672,1 мянган шоометрээр, 2017 онд 32,8 мянган га ойн шатах материалын нөөцийг 
819,2 мянган шоометрээр тус тус багасган түймрийн аюулын эрсдэлийг 2 дахин бууруулж, иш холтосны 
хөнөөлт шавжаас урьдчилан сэргийлж, хамгаалсан. /58,5%/ 



 

бууруулж, иш 
холтосны хөнөөлт 
шавжаас 
урьдчилан 
сэргийлж, 
хамгаална. 

Хүрэх үр дүн 3: 
Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 
ойжуулах, ойг 
нөхөн сэргээх 
ажлын нөхцөл 
бүрдэж, 294.0 
мянган га-гаас 
багагүй талбайд 
ойжуулалт хийж 
гүйцэтгэнэ /2014-
2020 онуудад/. 

Ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүд 2014 онд 2,9 мянган га талбайд, 
2015 онд 1,6 мянган га талбайд, 2016 онд 1,6 мянган га талбайд, 2017 онд 265 га талбайд ойжуулалтын 
ажил хийж гүйцэтгэсэн байна. /0,6%/ 

Хүрэх үр дүн 4: 
Ойн цэвэрлэгээ 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд ойн 
замыг барьж 
байгуулах 
асуудал 
шийдэгдэж, ойг 
хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, 
байгалийн аялал 
жуулчлал хөгжих 
нөхцөл бүрдэнэ; 

2014 онд 370 км ойн төв зам байгуулах замын сүлжээний ерөнхий зураглал гаргаж Сэлэнгэ 
аймгийн Мандал сумын нутагт 30 км ойн зам барих зураг, төсөв боловсруулж 2015 оны улсын төсөвт 
тусгуулахаар оруулсан боловч дэмжигдээгүй байна /ҮХЯ/.  

2016, 2017 онд ойн зам барьж байгуулах зардал шийдэгдээгүй. Ойн мэргэжлийн байгууллага, 
нөхөрлөлүүд өөрсдийн хөрөнгөөр боломжтой зам, гүүрийг сэлбэн засварлаж, мод бэлтгэлийн ажлыг 
хийсэн. 

2-р зорилтын 
хүрээнд: 

Ажлуудын биелэлт: Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн модоор модны эрэлт, нийлүүлэлтийг хангах, 
модон түүхий эд, материалын зохих хэсгийг дэвшилтэт техник, технологиор боловсруулж, импорт орлох 
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийг дэмжих, модны ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх; 

Хүрэх үр дүн 1: 
Ойн 
цэвэрлэгээнээс 

Мод, модон материалын зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээний тодорхой хэсгийг ойн цэвэрлэгээгээр 
бэлтгэсэн модоор хангах, ингэснээр хууль бус мод бэлтгэлийг бууруулах зорилгоор “2015 онд ойгоос 
бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай” БОНХСайдын 2014 оны А-382, “2016 онд ойгоос бэлтгэх 



 

гарах модлогоор 
түлшний болон 
хэрэглээний 
модны 
хэрэгцээний 
тодорхой хэсгийг 
хангаж, хууль бус 
мод бэлтгэл эрс 
буурна; 

модны дээд хязгаар батлах тухай” БОНХАЖСайдын 2015 оны А/415,  “2017 онд ойгоос бэлтгэх модны 
дээд хязгаар батлах тухай” БОАЖСайдын 2016 оны А/111 дугаар тушаалаар тус тус тухайн жилд ойн 
цэвэрлэгээгээр бэлтгэх модны хэмжээг баталсан.  

 Мөн үүнтэй холбоотойгоор Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 
01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга 
хэмжээний тухай” 01 тоот албан даалгаврыг баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.  

Ойн сан бүхий аймгууд ойн цэвэрлэгээр 2014 онд 200,0 мянган шоометр хэрэглээний мод, 594,8 
мянган шоометр түлээний мод, 2015 онд 106,3 мянган шоометр хэрэглээний мод, 493,3 мянган шоометр 
түлээний мод, 2016 онд 106,2 мянган шоометр хэрэглээний мод, 565,9 мянган шоометр түлээний мод,  
2017 онд 183,5 мянган шоометр хэрэглээний мод, 635,7 мянган шоометр түлээний мод бэлтгэж модны 
хэрэгцээний тодорхой хувийг хангасан байна. 

Үүнээс хөтөлбөрийн хүрээнд ойн сангүй болон ойн сан багатай аймаг, сумын модны хэрэгцээнд 
зориулж ойн цэвэрлэгээгээр 2015 онд нийт 165,2 мянган шоометр мод, үүнээс 113,4 мянган шоометр 
түлээ, 51,4 мянган шоометр хэрэглээний мод, 369 шоометр үртэс технологийн цавчидас, 2016 онд нийт 
51,8 мянган шоометр мод, үүнээс 38,0 мянган шоометр түлээ, 13,7 мянган шоометр хэрэглээний мод, 
110 шоометр үртэс технологийн цавчидас, 2017 онд нийт 138,4 мянган шоометр мод, үүнээс 106,6 
мянган шоометр түлээ, 31,8 мянган шоометр хэрэглээний модыг бэлтгэж түлшний болон хэрэглээний 
модны тодорхой хэсгийг хангасан. /58,5%/ 

Хүрэх үр дүн 2: 
Ойн 
цэвэрлэгээгээр 
бэлтгэгдсэн 
модон түүхий 
эдийг 
боловсруулах 
шинэ техник, 
технологи 
нэвтэрч, импорт 
орлох 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэн 
модны 
ашиглалтын 
түвшин 80-аас 
доошгүй хувьд 
хүрнэ; 
 

 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам /Аж үйлдвэрийн яам/-аас Ой, модны үйлдвэрлэлийн салбарт 

2014-2015 онуудад оруулсан хөрөнгө оруулалт, хөнгөлөлттэй зээлийн мэдээлэл 
Ойн хаягдал боловсруулах тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргасан. 2013 онд зөвлөх 

үйлчилгээний тендер зарлан ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэсэн модон түүхий эдийг боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн технологи, техник тоног төхөөрөмжийг нутагшуулах судалгаа хийж, цул модон хавтан, 
технологийн цавчдас, шахмал түлшний үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулсан. 

Шахмал хавтан, шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах чиглэлээр 
 хийгдсэн ажил, хөрөнгө оруулалт 

Хүснэгт-1 

д/д 
Аж ахуйн нэгжийн 

нэр, байршил 
Үйлдвэрлэлийн 

чиглэл 
Хүчин чадал 

Эх үүсвэр, 
хөрөнгө оруулалт 

/сая төг/ 

1 Үртсэн шахмал түлш 
НӨҮГ, Булган, 
Хялганат 

Шахмал түлшний 
түүхий эд бэлтгэхэд 

Өдөрт 12 тн, 
Жилд 3000 тн 

Нийслэлийн  
төсвөөр-850,0 

2 Вүүдмэн ХХК УБ, БГД Шахмал түлшний 
тоног төхөөрөмж 

Өдөрт 1 тн, жилд 
300 тн 

Өөрийн эх үүсвэрээр 
- 65 сая 

3 Хангайн бүргэд ХХК, 
Сэлэнгэ, Мандал 

Шахмал түлшний 
тоног төхөөрөмж 

Өдөрт 3 тн, жилд 
1000 тн 

Өөрийн эх үүсвэрээр-  
100 сая 

4 “Тара” ХХК Сэлэнгэ, Шахмал түлшний Өдөрт 3 тн, жилд Өөрийн эх үүсвэрээр-  



 

Мандал тоног төхөөрөмж 1000 тн 150 сая 

5 Люксвүүд хаус ХХК, 
Төв аймаг, Зуун мод 

WPC шахмал хавтан  Жилд 250000 м2 
хавтан 

Улсын төсвийн 
хөнгөлөлттэй зээл /УТХЗ/ 
аваад байгаа-4500,0 

6 Москва комплекс ХХК 
УБ, СХД 

Цул модон хавтан Жилд 20000 м3 
мод 
боловсруулах 

УТХЗ аваад байгаа-3836,4 

7 Нью Даниста рөүд энд 
констракшн ХХК- УБ, 
ЧД 

Цул модон зиг заг 
хавтан 

713 м3 цул модон 
хавтан 

УТХЗ аваад байгаа-3700,0 

8 Оройн буурал ХХК -
Булган 

Үртсэн шахмал түлш Өдөрт 1 тн УТХЗ аваад байгаа-50,0 

9 Тулгат маргад ХХК WPC шахмал хавтан - УТХЗ аваад байгаа-1000,0 

10 Мегавүүд ХХК УБ, БЗД МДФ хавтан Бэлтгэл ажилд  Өөрийн хөрөнгө 
 350,0 сая төг 

 ДҮН  а) шахмал түлш 
– жилд 2600 тн 
б) шахмал 
түлшний түүхий 
эд –  жилд 3000 
тн 
в) WPC шахмал 
хавтан – жилд 
250,0 мянган м2 

г) Цул модон 
хавтан – жилд 
20713 м3 

14601,4 сая төг, Үүнээс: 
 

2014 оны 4-р улирлаас хойш тус салбарын 51 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага Засгийн газрын 
бондын хөрөнгөөс 28,8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авч,  олон үйлдвэрүүд технологио 
шинэчиллээ. Мөн салбарын аж ахуйн нэгжүүд албан бус мэдээгээр 8,0 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтыг өөрийн хөрөнгөөр хийсэн байна.  

Үүнээс ойн цэвэрлэгээнээс гарсан хоёрдогч модон түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэл 
эрхлэхээр төсөл ирүүлсэн 9 аж ахуйн нэгжид 22,1 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна /Хүснэгт-2/. 

Эдгээр зээл авсан 51 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 30 гаруй нь 50,0 сая хүртэл төгрөгийн зээл авсан 
иргэн, жижиг аж ахуйн нэгжүүд юм. 

 2015 онд салбарт өндөр хүчин чадалтай, орчин үеийн техник технологи бүхий  өдөрт 30 ком гал 
тогооны тавилга үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, Герман, Италийн тоног төхөөрөмж бүхий Долоон болдог 
ХХК-ийн тавилгын Европ стандартын үйлдвэр 10 сая орчим ам.долларын хөрөнгө оруулалтаар, Тайваны 
технологитой жилд 20000 шоометр мод боловсруулж, 60 ш модон байшин,  5000 м3 цэвэршүүлсэн зүймэл 
модон хавтан үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Си энд Жи Лог Хаус ХХК-ийн   үйлдвэр мөн 10 сая гаруй 



 

ам.долларын хөрөнгө оруулалттайгаар ашиглалтанд орлоо.  
           Хүснэгт-2 

д/д 
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн 

нэр 
Төслийн нэр 

Олгосон 
зээлийн дүн 

/сая. төг/ 

1 Люксвүүд ХХК 
Барилгын материалын үйлдвэр /WPC 
хавтан/ 4500,0 

2 Москва комплекс ХХК 
Модон наамал хавтангийн үйлдвэрийн 
төсөл 3836.4 

3 
Нью Даниста Рөүд энд 
Констракшн ХХК 

Тавилгын хавтан бүх төрлийн хавтан 
үйлдвэрлэх төсөл 3700,0 

4 
Оройн буурал ХХК 
/Булган/ Үртсэн шахмал түлш 50,0 

5 
Тайж улаан ХХК 
/С.Мөнхбаатар/ Эко шахмал түлш /Төв/ 30,0 

6 Зомбэ ХХК /Хэнтий/ 
Шахмал түлш, гэрийн мод, тавилга 
үйлдвэрлэх төсөл 20,0 

7 Тулгат маргад ХХК WPC хавтан 1000,0 

8 Гэр индустриал Гэрийн модны үйлдвэрлэл 400,0 

9 Мегавүүд ХХК Шахмал хавтангийн үйлдвэрлэл  7645,0 

  НИЙТ   22181.4 

2016 онд  
“Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлын зардлын хуваарь баталж, эрх шилжүүлэх, 

төлөвлөгөө батлах тухай” БОНХАЖСайдын 2016 оны А/24 дүгээр тушаалаар “Ойн цэвэрлэгээ” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад зориулж 400,0 сая төгрөг баталсан. Энэхүү батлагдсан төсвийн 
хүрээнд дараах ойн цэвэрлэгээний жижиг, дунд оврын техник тоног  төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. Үүнд: 

 TSL-100 загварын олон үйлдэлт трактор базагч хошуу, дугуйн гинжийн хамт 

 Цагаалгын ган татлага буюу лебёдка 

 Мод бутлагч зөөврийн төхөөрөмж 

 Мод хагалагч зөөврийн төхөөрөмж 

 Модны үртэс, зоргодос, цавчдас преслэгч буюу шахагч боогч төхөөрөмж 

 Урал 2ТЭ загварын цахилгаан моторт хөрөө бүхий 2 багц тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. 
Тус техник, тоног төхөөрөмжийг хөтөлбөрт тусгагдсан Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Төв аймгийн 

Мөнгөнморьт сум дахь ойн ангиудад хариуцуулан ажиллуулж турших, нутагшуулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэж байна. 
Мөн дээрх тоног төхөөрөмжүүдийг сурталчилах, танилцуулах үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулж 
телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн TV9, TV9-2, TV10 зэрэг телевизээр нэвтрүүлсэн. 



 

             2017 онд: 
“Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлын зардлын хуваарь баталж, эрх шилжүүлэх тухай” 

БОАЖСайдын 2017 оны А/12 дугаар тушаалаар “Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
Ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээнд дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэхэд зориулж 500,0 сая 
төгрөг баталсан. Энэхүү батлагдсан төсвийн хүрээнд дараах ойн цэвэрлэгээний техник, тоног  
төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. Үүнд: 

 Чех улсад үйлдвэрлэсэн Zetor брэндийн Proxima HS 120 загварын трактор базагч хошуу, дугуйн 
гинжийн хамт 

 100 метрийн урттай, 5 тоннын даацтай цагаалгын ган татлага буюу лебёдка 

 Герман улсад үйлдвэрлэсэн Stihl брэндийн MS 661 загварын бензин моторт хөрөө зэргийг 
нийлүүлсэн. 

Мөн 11 аймгийн 39 сумын 263 ойн нөхөрлөлүүдэд 263.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж ойн 
цэвэрлэгээний болон байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг ойн нөхөрлөлүүдээр хийж гүйцэтгүүлсэн. 
Мөн НҮБ-ын “Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, ойн тогтвортой менежмент, 
нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх” төслөөс төсөл хэрэгжиж буй аймгуудын ойн санг гэрээгээр 
эзэмшиж буй нөхөрлөлүүдэд ойн цэвэрлэгээ хийн ойг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ойн доройтол, 
хомсдлыг бууруулах зорилгоор мод бутлагч 5 ширхэг төхөөрөмжийг олгохоор НҮБ-аас нийлүүлэгдээд 
байна. 
Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Орон нутгийн иргэдийн амжиргааг сайжруулахын тулд ойн 
менежментийг боловсронгуй болгох нь” төслийн санхүүжилтээр ойн цэвэрлэгээнд ашиглагдах 

- Мод цагаалгын чиргүүл ачигч хошууны хамт 
- Мод хөрөөдөж хагалах төхөөрөмж 
- Мод бутлагч төхөөрөмж 
- Зуух зэргийг орон нутагт ойн цэвэрлэгээний ажилд олгохоор Азийн хөгжлийн банкнаас төлөвлөөд 

байна. 
 

3-р зорилтын 
хүрээнд: 

Ажлуудын биелэлт: Ойн цэвэрлэгээний арга хэмжээнд дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлэх, ойн анги, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн боловсон хүчний 
чадавхийг дээшлүүлэх; 



 

Хүрэх үр дүн 1: 
Ойн анги, ойн 
нөхөрлөл, ойн 
мэргэжлийн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагууд 
чадавхжиж, 
ажилгүй иргэд 
байнгын ногоон 
ажлын байраар 
хангагдан, орон 
нутгийн төсөвт 
орох орлогын 
хэмжээ нэмэгдэж, 
өрхийн 
амьжиргаанд 
бодит дэмжлэг 
үзүүлнэ; 

2014 онд:  
“Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах,  нутгийн иргэд, нөхөрлөл, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг чадавхжуулах зорилгоор нутгийн иргэд, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад сургалт, уулзалт, ярилцлага явуулсан. Ойн цэвэрлэгээний ажлыг орон нутагт гүйцэтгэх 
ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөлүүдийн оролцоог хангаж ажиллах үүднээс Сэлэнгэ аймаг, 
Мандал, Ерөө, Хүдэр сум, Төв аймаг, Мөнгөнморьт, Батсүмбэр зэрэг аймаг, сумдын удирдлага, 
мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөл, иргэдтэй уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал 
хүсэлтийг хүлээн авч ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг танилцуулсан. Тус уулзалт, хэлэлцүүлэгт аймгийн 
болон сумын удирдлага, таван сумын болон сум дундын ойн анги, 46 мэргэжлийн байгууллагын захирал, 
инженер техникийн ажилчид, 63 ойн нөхөрлөлийн гишүүд, нийт 209 иргэд хамрагдав. 

Хөтөлбөр эхний ээлжинд хэрэгжих 5 сумын хэмжээнд ойн цэвэрлэгээний мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэх сургалтанд хамрагдах иргэдийн судалгааг хийлээ.  

Мэргэжилтэй ажилчны сургалт явуулах талаар ШУТИС-ийн Ой модны сургалт, судалгааны хүрээлэн 
болон Сэлэнгэ аймгийн Мандал суман дахь “Зүүнхараа” МСҮТ-тэй холбогдон сургалтын төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрийг гарган хамтран зохион байгуулахаар тохирсон. Энэ дагуу ШУТИС-ийн Ой модны сургалт, 
судалгааны хүрээлэнтэй гэрээ байгуулж, эхний ээлжинд 20 хүнийг сургалтанд хамруулж сертификат 
олгосон. 

Мөн ойн санг гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгааг 
гаргасан.  

2015 онд:  
           Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-аас 
“ОЙН НЭГЖ, ОЙН АНГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ”-ыг 2015 оны 05-р 
сарын 11-13-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан. Тус сургалтанд аймаг, нийслэл, орон нутгийн ойн нэгж, 
сумын болон сум дундын ойн ангийн дарга, мэргэжилтэн зэрэг 92 хүн, БОНХАЖЯам, “Ойн судалгаа, 
хөгжлийн төв” УТҮГазар, МСҮТөвийн байгууллагын дарга, мэргэжилтэн хичээл заах багш нар зэрэг 22 
хүн, нийт 114 албан хаагч хамрагдсан. 

“Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөрийн талаарх сургалтыг  ойн сан бүхий 7 аймгийн 23 сумын болон сум 
дундын ойн анги, 82 сумын удирлага, ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөлийн 1318 иргэдийг 
хамруулан сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтыг танхимд явуулахын зэрэгцээ ойн цэвэрлэгээ хийх 
талбай дээр нь очиж ургах чадваргүй болсон хуурай мод, унанги, гишүү, мод бэлтгэлийн талбайн 
үлдэгдэл зэргийг ойгоос цэвэрлэн гаргаж хэрэглээ, түлээ, хаягдал модоор ангилан ялгаж тэдгээрийн 
хэмжээг тодорхойлох үзүүлэх сургалтыг явуулсан. 

2015 онд 7 аймгийн 39 сумын 129 ААНБайгууллага, 155 ойн нөхөрлөл, 27 иргэдийн бүлгийн 3581 
хүн хөтөлбөрт хамрагдан 1232 иргэн түр болон байнгын ажлын байраар хангагдан ажилласан байна. 
Үүнээс 348 хүн нь мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай хүн байсан. 

Зах зээлд 32.7 мянган шоометр хэрэглээний мод борлуулж 983.6 сая төгрөг, 28.0 мянган шоометр 
түлээний мод борлуулж 228.6 сая төгрөг, 12 шоометр үртэс технологийн цавчидас борлуулж 4,8 сая 
төгрөгийн орлого олсон байна. 



 

2015 онд ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрт хамрагдсан Архангай, Завхан, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Төв, 
Хэнтий аймагт “Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр”-ийг хэрхэн сурталчилах, хэрэгжилтийг хангуулах, сумдын 
удирдлага, ойн анги, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас зохион байгуулсан ажил,тэргүүн 
туршлага, хийж буй бүтээгдэхүүн, шинэ дэвшилтэт техник технологи, тухайн нутгийн нэрийн 
бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд учирсан саад бэрхшээл зэрэгтэй танилцаж 
телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн Эко, TV10, Эх орон зэрэг телевизээр нэвтрүүлсэн. 

2016 онд: 
Хөтөлбөр хэрэгжиж буй Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Төв аймгийн 10 сумдын ойн нөхөрлөл, ойн 

мэргэжлийн байгууллагын ажилчдад мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх түр сургалтыг зохион байгуулж 343 
хүнийг хамруулсан. Сургалтанд хамрагдсан суралцагчдаас шалгалт авч тэнцсэн 18 хүнд мэргэжилтэй 
ажилтны үнэмлэх олгов. Мөн ойн цэвэрлэгээнд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийг сурталчилан 
танилцуулах, үзүүлэх сургалтыг Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл тосгоны Нэмэхийн даваа, Төв 
аймгийн Мөнгөнморьт сумын Их гутайн аманд тус тус зохион байгуулж хөтөлбөр эхний ээлжинд хэрэгжих 
2 аймгийн удирдлагууд, 5 сумын удирдлагууд, ойн нөхөрлөл, мэргэжлийн байгууллагын ажилчдыг 
хамруулж үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан.   

2016 онд 7 аймгийн 42 сумын 101 ААНБайгууллага, 126 ойн нөхөрлөлийн 1454 иргэн хөтөлбөрт 
хамрагдан 377 иргэн түр болон байнгын ажлын байраар хангагдан ажилласан байна. Үүнээс 80 иргэн нь 
мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай хүн байсан. 

Зах зээлд 12,1 мянган шоометр хэрэглээний мод борлуулж 1063.2 сая төгрөг, 17,3 мянган 
шоометр түлээний мод борлуулж 213,2 сая төгрөгийн орлого олсон байна. 

2017 онд: 
           Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГ-аас “ОЙН НЭГЖ, ОЙН 
АНГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ”-ыг 2017 оны 02-р сарын 14-21-ний 
өдрүүдэд зохион байгуулсан. Тус сургалтанд Аймгуудын  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ойн 
алба, 40 сум дундын болон сумын ойн ангийн инженер, техникч, мэргэжилтнүүд оролцсон нийт 76  хүн, 
БОАЖЯам, “Ойн судалгаа, хөгжлийн төв” УТҮГазар, Их дээд сургуулийн хичээл заах багш, мэргэжилтэн, 
илтгэгч нар зэрэг 36 хүн, нийт 112 албан хаагч хамрагдсан. Сургалтаар ойн аж ахуйн бүхий л арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлийн мэдлэг олгосон. 

Мөн хөтөлбөр хэрэгжиж буй Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Хэнтий болон Дархан-Уул аймгуудын 27 
суманд Ойн тухай хууль эрх зүйн орчин, түүний хэрэгжилт мөрдүүлэлттэй холбоотой олон нийтэд 
мэдлэг, мэдээлэл олгох үйл ажиллагаа, сургалт семинарыг НҮБ-ын “Ой бүхий аймгуудын биологийн 
олон янз байдлыг хамгаалах, ойн тогтвортой менежмент, нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх” 
төсөлтэй хамтран зохион байгуулж 56 нөхөрлөлийн 124 гишүүд, 9 сум дундын ойн ангийн 
мэргэжилтнүүдэд ойд арчилгааны огтлолтыг хэрхэн хийх тухай сургалтыг зохион байгуулсан.   

2017 онд 7 аймгийн 47 сумын 134 ААНБайгууллага, 220 ойн нөхөрлөлийн 2766 иргэн ойн 
цэвэрлэгээ хөтөлбөрт хамрагдан 569 иргэн түр болон байнгын ажлын байраар хангагдан ажилласан 
байна. Үүнээс 184 иргэн нь ойн мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай хүн байсан. 

Зах зээлд 17,4 мянган шоометр хэрэглээний мод борлуулж 687,0 сая төгрөг, 19,1 мянган шоометр 



 

түлээний мод борлуулж 246,2 сая төгрөгийн орлого олсон байна. 
 

7 Дүгнэлт /ололт, 
дутагдал, 
анхаарах 
асуудлууд/ 

           Дүгнэлт: 2014-2018 
1. Нийт 115,2 мянган га ойн талбай цэвэрлэгдэж, ойн  төлөв байдал сайжирсан. 
2. Ойн сан бүхий аймгууд ойн цэвэрлэгээр 2885,8 мянган шоометр мод бэлтгэж, модны хэрэгцээний 

тодорхой хэсгийг хангасан байна. 
3. 115,2 мянган га ойн шатах материалын нөөцийг 2885,8 мянган шоометрээр тус тус багасган, 

түймрийн аюулын эрсдэлийг 2 дахин бууруулж, иш холтосны хөнөөлт шавжаас урьдчилан 
сэргийлж хамгаалсан. 

4. Ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүд 6,4 мянган га талбайд ойг нөхөн 
сэргээх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

5. Ойн цэвэрлэгээр 596,0 мянган шоометр хэрэглээний мод, 2289,7 мянган шоометр түлээний мод 
бэлтгэж, түлшний болон хэрэглээний модны тодорхой хэсгийг хангаж, хууль бус мод бэлтгэл эрс 
буурсан. 

6. Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн модон түүхий эдийг боловсруулах, шинэ техник, технологи 
нэвтрүүлэх, импорт орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, модны ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх 
зорилгоор Засгийн газрын бондын хөрөнгөөс 28,8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авч,  олон 
үйлдвэрүүд технологио шинэчилхээр ажиллаж байна. Мод боловсруулах чиглэлийн салбарын аж 
ахуйн нэгжүүд албан бус мэдээгээр 8,0 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг өөрийн 
хөрөнгөөр хийсэн байна /Хуучнаар Аж үйлдвэрийн яамны мэдээ/. 

7. Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх түр сургалтыг зохион байгуулж, 38 хүнд мэргэжлийн сертификат 
олгосон. Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх уулзалт, хэлэлцүүлэг, сургалтыг аймаг, сумын 
удирдлага, сумын болон сум дундын ойн анги, ойн мэргэжлийн байгууллагын захирал, инженер 
техникийн ажилчид, ойн нөхөрлөлийн гишүүдийг оролцуулан зохион байгуулж, нийт 2220 хүн 
хамрагдав. 



 

8. Жилд дунджаар 7 аймгийн 43 сумын 121 ААНБайгууллага, 167 ойн нөхөрлөл, 27 иргэдийн бүлгийн 
2600 хүн хөтөлбөрт хамрагдан 726 иргэн түр болон байнгын ажлын байраар хангагдан ажилласан 
байна. 

Цаашид шийдвэрлүүлэх асуудал: 
            Ойн цэвэрлэгээний ажил нь өртөг, зардал өндөртэй нөгөө талаар цэвэрлэх талбайн хэмжээ дэд 
бүтцээс алслагдсан, ойн зам муутай, гүйцэтгэгч байгууллагын чадавхи сул зэрэг шалтгааны улмаас мод 
бэлтгэлийн аж ахуйн нэгж, ойн нөхөрлөлийн оролцоо сул байна. Иймд дараах асуудлыг нэн түрүүнд 
шийдвэрлэх шаардлагатай.  
Үүнд: 

1. Ойн цэвэрлэгээíд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх, түүнд шаардлагатай 
хөрөнгө, санхүүгийн асуудлыг нэн түрүүнд шийдвэрлэх, 

2. Ойн замын хайгуул хийх, зураг, төсөв боловсруулах, барьж байгуулах, ойн замын сүлжээг 
өргөжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгах, шийдвэрлэх. 

3. Ойн цэвэрлэгээгээр бэлтгэгдсэн модон түүхий эдийг боловсруулах шинэ техник, технологи 
нэвтрүүлж, шахмал хавтан,  шахмал түлшний  үйлдвэрүүдийг нэн түрүүнд ашиглалтанд оруулах 
шаардлагатай. 

8 Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч 
талуудын хамтын 
ажиллагаанд өгөх 
хөндлөнгийн 
үнэлгээ 

 

9 Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, дүгнэлт 
(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлтийн 
дундаж 

Зорилтын тоо Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 

55,2% 3 64,0% 51,5% 50,0% 

10 Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
нэгдсэн үнэлгээ 
(ЗГХЭГ-ын 
үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

Нөхцөл байдлын шинжилгээний тайлангийн 3 дугаар хавсралт 

 



 

ТАВ. “НОГООН ХЭРЭМ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН  
(2017 оны жилийн эцсийн байдлаар) 

 
№ 

Хөтөлбөрийн агуулга Гүйцэтгэл 

1 “Ногоон хэрэм” Үндэсний 
хөтөлбөр  
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
2005 оны 44 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан. 
 

Хөтөлбөрийн зорилго: Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний зохисгүй үйл ажиллагаанаас 
шалтгаалж, ойн сан хомсдох, цөлжилт, элсний нүүлт, шар шороон шуурга улам 
эрчимжиж байгаа экологийн өнөөгийн сөрөг нөлөөллийг багасгаж, цөлжилт, элсний 
нүүлтийг сааруулах  ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг бүх нийтийн 
хөдөлгөөн болгоход байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн цогц  бодлого, арга 
хэмжээг бүс нутгийн онцлогт тохируулан урт хугацааны турш үе шаттайгаар төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх үндсэн дээр Монгол орны говь, хээрийн бүсийн заагийг бүрэн хамарсан 
ногоон зурвас, ногоон төгөл байгуулахад  энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, хандивлагч орон, олон улсын 
байгууллагын зээл, техникийн болон буцалтгүй тусламж, хандивын хөрөнгө, 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө, иргэдийн хандивын хөрөнгө, байгаль 
хамгаалах сангийн хөрөнгө, бусад эх үүсвэр 

3 Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ 
хэрэгжих нийт хугацаа 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Аймаг, нийслэлийн байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, ойн анги, аж ахуйн нэгж байгууллага, Монгол-Солонгосын Ногоон 
хэрэм төсөл 

Хэрэгжих нийт хугацаа: Хөтөлбөрийг 30 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх бөгөөд  дараах 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 
- Нэгдүгээр үе шат 2005-2015 он-хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүй, зохион 

байгуулалт, үндэсний чадавхийг бүрдүүлсний үндсэн дээр нийт ажлын 20-иос 
доошгүй хувийг гүйцэтгэж, хэрэгжүүлэх арга, технологийг эзэмшинэ. 

- Хоёрдугаар үе шат 2015-2025 он-эхний үе шатны үйл ажиллагааны явц, байдалд 
үнэлэлт дүгнэлт өгч, үндэсний чадавхийг бэхжүүлсний үндсэн дээр нийт ажлын 30-
аас доошгүй хувийг гүйцэтгэж, үр дүнг сайжруулна; 

 Гуравдугаар үе шат 2025-2035 он хүртэл-хөтөлбөрийн экологи, нийгэм, эдийн 
засгийн үр дүнг дээшлүүлж, цөлжилт, элсний нүүлтийн сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга механизмыг бүрэн ашигласны үндсэн дээр нийт ажлын 50-иас 
доошгүй хувийг гүйцэтгэнэ. 

4 Хөтөлбөрийн зорилт 4. Говь, цөлийн бүсийн модлог, сөөглөг, өвслөг ургамлын бүрдэл, тархац, биомасс, 
усан хангамж, хөрсний бүтэц, уур амьсгалын холбогдолтой экосистемийн иж бүрэн 
судалгаа зохион явуулж хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шинжлэх ухааны 
үндэслэл боловсруулах; 

5. Говь, хээрийн бүсийн заагт элсний нүүлт, цөлжилтийг сааруулах зорилгоор мод, 
бут, сөөг, ургамлын бүрхэвч бүхий үндсэн "Ногоон хэрэм” буюу “Экотрасс”, туслах 



 

ногоон зурвас байгуулах; 
6. Говь, хээр, цөлийн бүсэд ойн нөөц, бэлчээр, тариалангийн талбай, авто болон 

төмөр замын хамгаалах  ногоон зурвас байгуулах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх; 
7. Цөлжилт, элсний нүүлт, шар шороон шуургыг сааруулахад  бүх нийтийн оролцоог 

хангах; 
8. Ой, ургамлыг нөхөн сэргээх; 
9. Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд “Ногоон хэрэм” байгуулах талаар эрх зүй, 

зохион байгуулалтын орчныг бүрдүүлэх. 

5 Төсөв (Нийт шаардагдах 
зардал) 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт 204,250.0 сая төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай. 

Үүнд:  2017 онд 100 сая төгрөг  

Багц 1 1-р үе шат – 35,200.0 сая төгрөг 

Багц 2 2-р үе шат – 57,950.0 сая төгрөг 

Багц 3 3-р үе шат – 111,100.0 сая төгрөг 

1-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн:  
Говь, цөлийн бүсийн модлог, 
сөөглөг, өвслөг ургамлын 
бүрдэл, тархац, биомасс, 
усан хангамж, хөрсний бүтэц, 
уур амьсгалын холбогдолтой 
экосистемийн иж бүрэн 
судалгаа зохион явуулж 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний шинжлэх ухааны 
үндэслэл боловсрогдсон 
байна. 

Геоэкологи-газарзүйн хүрээлэн болон Цөлжилттэй тэмцэх туршилт, судалгааны 
төвөөс говь хээрийн бүсийн экосистемийг нөхөн сэргээх, хамгаалах, цөлжилттэй 
тэмцэх талаар шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах зорилгоор олон судалгааны 
ажлууд гүйцэтгэж тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.  
Монгол-Солонгосын ногоон хэрэм төслийн хүрээнд Солонгос болон Монголын 
эрдэмтэдээс бүрдсэн эрдэмтэдийн баг ажиллаж тус төслийг хэрэгжүүлэх шинжлэх 
ухааны үндэслэлийг боловсруулсан.  
2015 онд Заган ойн нөхөн сэргээлтийн судалгаа, зураг төсөл боловсруулах ажлыг 
Цөлжилттэй тэмцэх туршилт, судалгааны төвөөс гүйцэтгэсэн бөгөөд үүний үр дүнд 
заган ойг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нөхөн сэргээх нөхцөл бүрдэж байна.  
2016 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Хээрийн бүсэд ойжуулалт, ойг 
нөхөн сэргээх, ойн зурвас, мод үржүүлгийн газар байгуулах ажлын төсөл, зураг төсөв 
боловсруулах ажил” БОНХАЖЯ-2016/ОБЗГ-02 зөвлөх үйлчилгээний ажлыг “Гранд 
форест” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний ажлын үндсэн зорилго 
нь хээрийн бүсэд “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн трасын дагуу ойжуулалт, ойг 
нөхөн сэргээх, ойн зурвас, мод үржүүлгийн газар байгуулах ажлын төсөл, зураг 
төсвийг шинжлэх ухаан, нийгэм, эдийн засгийн үндэслэлтэйгээр боловсруулахад 
оршиж байсан бөгөөд тус ажлын хүрээнд дараах үр дүнд хүрсэн. Үүнд:  
1.Хэнтий, Өвөрхангай, Баянхонгор, Завхан аймгийн нутагт нийт 600 га талбайд 
ойжуулалт хийх, ойн зурвас байгуулах ажлын зураг, төсөв бэлэн болсон.  
2.Хэнтий, Өвөрхангай, Баянхонгор, Завхан аймгийн нутагт ойжуулалт, ойн зурвас 
байгуулах ажилд шаардагдах тарьц, суулгацын нөөц бүрдүүлэхэд шаардлагатай 
байгаа шинээр байгуулах мод үржүүлгийн газрын сүлжээ гаргасан. 



 

3.Хэнтий, Өвөрхангай, Баянхонгор, Завхан зэрэг аймаг тус бүрт загвар байдлаар 1 
мод үржүүлгийн газрын зураг, төсөв бэлэн болсон. 
4.“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн трасын дагуу ойжуулалт хийх, ойн зурвас 
байгуулах, мод үржүүлгийн газар байгуулах чиглэлээр  гадаадын хандивлагч 
байгууллагуудын шаардлагад нийцсэн төслийн санал боловсруулж бэлэн байна. 
“Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нэг арга зам бол агро ойн аж ахуйн 
чиглэлээр ойн зурвас байгуулах явдал юм. 2017 онд Агро ойн аж ахуйг хөгжүүлэх 
Стратеги төлөвлөгөө, Зөвлөмжийг боловсруулан гаргасан. Агро ойн аж ахуйг 
хөгжүүлэх талаарх зөвлөмж, стратеги төлөвлөгөөг 10 аймагт хэлэлцүүлэг явуулж үр 
дүнг нэгтгэн, агро ойн аж ахуйг хөгжүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
туршлагыг судлан, гадаад улс орнуудын туршлагыг судалж, өөрийн улс орны 
туршлагатай харицуулан, агро ойн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр олон улсын 
байгууллагуудаас гаргасан зөвлөмжүүдийг судлан үзэж боловсруулсан. 

 2-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1: 
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 
Монгол орны ойн талбай 1.6 
хувиар нэмэгдэж, говь, 
хээрийн бүсийн экосистемд 
эерэг өөрчлөлтүүд гарна 

2005-2016 оны хооронд улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хөрөнгө, гадаадын байгууллагын хөрөнгө оруулалт, тусламжаар нийт 9457,2 га 
талбайд ногоон хэрэмийн трасын дагуух зурвасын ажил, заган ойн ойжуулалтын 
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  
2017 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 100 га талбайд, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
119 га талбайд, 219  га талбайд ногоон хэрэмийн трасын дагуух ойн зурвасыг 
байгуулсан. Мөн улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд байгуулсан 50 га ойн зурвасын 
арчилгааны ажлыг гүйцэтгэсэн. 

Хүрэх үр дүн 2: 
Цөлжилт, элсний нүүлтийн 
эрч саарч, бэлчээрийн даац 
нэмэгдэж, бүс нутаг, улс орон, 
олон улсын хэмжээнд шороон 
шуурганы сөрөг үр дагавар 
буурна 

Монгол улсын Байгаль орчны яам, БНСУ-ын Ойн албатай 2006 онд шар шороон 
шуурганаас урьдчилан сэргийлэх, цөлжилттэй тэмцэхэд хамтарч ажиллах талаар 
санамж бичиг байгуулж үүний дагуу 2007-оноос Монгол-Солонгосын “Ногоон хэрэм” 
төсөл Монгол улсад хэрэгжиж эхэлсэн. Төсөл хэрэгжсэн хугацаанд Төв аймгийн Лүн 
суманд 20 га талбайд, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 24 га талбайд МҮГ 
байгуулж нийт 2781 га талбайд заг, нарсан ойн ойжуулалт хийж, ойн зурвас 
байгуулсан. Тарьсан модны амьдралт 80-90 орчим хувьтай байгаа бөгөөд цөлжилт, 
элсний нүүлтийг сааруулах, шар шороон шуургатай тэмцэхэд тодорхой хэмжээний 
хувь нэмэр оруулж байна.  2017 онд Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян Улаан суманд 
иргэдийн нөхөрлөлийг түшиглэн 20 га талбайд заган ойн ойжуулалтыг хийсэн. 

3-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1:   
Говь, хээр, цөлийн бүсэд ойн 
нөөц, бэлчээр, тариалангийн 
талбай, авто болон төмөр 
замын хамгаалах  ногоон 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  2013 онд санаачилсан  “4 зүг 8 зовхист” төслийг 2013 
оноос хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ төслийн хүрээнд 2013-2015 онуудад 30 км 
автозамын хамгаалалтын зурвас байгуулсан.  
2015 онд 41 га талбайд авто замын хамгаалалтын зурвас байгуулсан бол 2016 онд 2 
га талбайд шинээр автозамын хамгаалалтын ойн зурвас байгуулсан бөгөөд 41 га ойн 



 

зурвасын хэмжээ нэмэгдэж 
өргөжсөн байна. 

зурвасыг арчлах ажлыг гүйцэтгэсэн.  
2017 онд “4 зүг 8 зовхист” төслийн хүрээнд 2014, 2015, 2016 онуудад байгуулагдсан 
Улаанбаатраас орон нутаг руу чиглэн гарсан гол төв замуудын дагуу байгуулсан 12,4 
га талбайн ойн зурвасанд арчилгаа хийсэн. 

4-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1:  
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
бүсэд улирлын чанартай 20.0 
мянга орчим хүний шинэ 
ажлын байр бий болж, өрхийн 
орлого нэмэгдэн ядуурлын 
түвшин буурна. 

Ногоон хэрэмийн трасын дагуу байгуулж байгаа ойн зурвасын гүйцэтгэх ажил болон 
Солонгос-Монголын ногоон хэрэм төслийн хүрээнд ойн зурвас байгуулах, ойжуулалт 
хийх ажилд орон нутгийн иргэдийг түр ажлын байраар ханган ажиллаж байна.  
Ойн зурвас байгуулах ажлын хүрээнд жилд бүр дунджаар 500-600 түр ажлын байр 
гаргаж нутгийн иргэдийг ажиллуулж байна. Монгол-Солонгосын ногоон хэрэм төслийн 
хүрээнд жил бүр МҮГ-т ажиллах, ойжуулалт хийх, ойн зурвас байгуулах, цөлжилттэй 
тэмцэх талаар 35 хүнийг 7 хоногийн хугацаатайгаар, 800 орчим хүнийг 1 өдрийн 
сургалтанд хамруулж байна.  
2017 онд “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 700 орчим байнгын болон түр ажлын 
байр бий болгосон. 

5-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1:  
Говь, хээрийн бүсийн заган 
ойн нөөц хамгаалагдаж, 
навчит ойн талбай нэмэгдэж, 
байгаль, цаг уурын 
тохиромжтой нөхцөл бий 
болж, экологийн тэнцвэртэй 
байдал хадгалагдана. 
 

Монгол-Солонгосын ногоон хэрэм төслийн хүрээнд 2011 оноос заган ойн ойжуулалтыг 
хийж эхэлсэн. Одоогоор 1540 га талбайд загаар ойжуулалт хийгээд байгаа бөгөөд жил 
бүр арчлах ажлыг гүйцэтгэж байна. 2017 онд Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян Улаан 
суманд иргэдийн нөхөрлөлийг түшиглэн 20 га талбайд заган ойн ойжуулалтыг хийсэн.  
 

6-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1:  
“Ногоон хэрэм” хөтөлбөр 
хэрэгжсэнээр говь, хээрийн 
бүсийн таримал ой, ойн 
зурвасын эрх зүй, зохион 
байгуулалтын орчин 
боловсронгуй болно. Говь, 
хээрийн бүсийн онцлогт 
тохирсон суулгац, үр, 
тарьцын нөөцтэй болно 

“Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, 
таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх журам” -ыг Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны А-96/71 дугаар 
тушаалаар батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан “Ойжуулалт, ойн аж 
ахуйн арга хэмжээний 1 га талбайн зардлын нормативийг шинэчлэн батлах тухай” 
2013 оны А-368/302  дугаар тушаалаар ойжуулалт, ойн зурвасын ажлын зардлын 
нормативийг 2-3 дахан нэмэгдүүлэсэн. 
Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх ажлын 1 га талбайн зураг төсөв хийх ажлын нормативыг 
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-85 тоот тушаалаар батлуулсан.  
Говь хээрийн бүсийн Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Говь-Алтай, 
Ховд, Баянхонгор зэрэг аймгуудад сум дундын ойн ангиуд байгуулагдан үйл 



 

ажиллагаагаа явуулж байна.  
Монгол-Солонгосын ногоон хэрэм төслийн хүрээнд Лүн суманд 20 га, Даланзадгад 
суманд 24 га талбайд мод үржүүлгийн газар байгуулж говь хээрийн бүсийн онцлогт 
тохирсон суулгац, тарьц ургуулж нөөцтэй болж байна.  
2016 онд нөхөрлөлүүд загийн тарьц, суулгац ургуулах, нөөцийг бий болгоход улсын 
төсвийн хөрөнгөөс дэмжлэг үзүүлж нийт 20,0 мянган ширхэг бортогтой тарьц 
ургуулсан. 
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Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

Дүгнэлт 
Хөтөлбөрт зааснаар 2005-2015 оны хооронд нийт 40,0 мянган га талбайд ойжуулалт, 
ойн зурвас, ногоон хэрэмийн ажил гүйцэтгэх байснаас хөтөлбөр хэрэгжсэний дүнд 
9676,2 га талбайд зориудаар ойжуулалт, ойн зурвасын ажил хийж гүйцэтгэсэн нь 
ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа бөгөөд хөрөнгө санхүүжилт хангалтгүй байгаатай 
холбоотой байна.  
Хэдийгээр эхний үе шатны ажлын гүйцэтгэл бага хувьтай байгаа боловч ойн зурвас 
байгуулсан зарим газруудад хөрсний элэгдэл, эвдрэл багасаж, тухайн газар нутагт 
амьдарч байгаа иргэд ашиг шимийг нь хүртэж байна.  
Байгалийн задгай ус, усалгаатай хэсгийн ойн зурвасын ургалтын хувь сайн байна. 
Зарим аймгуудад байгуулсан ойн зурвасаараа өрхийн амжиргааны өртгийг 
нэмэгдүүлэх, аж ахуй нэгж, байгууллага ашиг олох боломжтой болсон.  
Цаашид анхаарах асуудлууд. Үүнд:  

 Говь хээрийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудаар 
биологийн нөхөн сэргээлт хийх, ойжуулах, ойн зурвас байгуулах ажлыг дараагийн 
үе шатанд өргөн хүрээтэй хэрэгжүүлэх,  

 Говь цөл, хээрийн бүсийн модлог, сөөглөг, өвслөг ургамал, бүх төрлийн амьтадын 
бүрдэл, тархац, биомасс, усан хангамж, хөрсний бүтэц, уур амьсгалын зэрэг өргөн 
хүрээтэй асуудлыг хамарсан экосистемийн иж бүрэн судалгаа явуулж, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх аж ахуйн арга хэмжээний шинжлэх ухааны үндэслэлийг нарийвчлан 
боловсруулах, 

 Ойн зурвасыг байгуулахад хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн орчин үеийн байгальд 
ээлтэй, шинэ техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллах,  

 Ойн зурвас бүхий таримал ойг ойн санд бүртгэж, аж ахуй нэгж, иргэнд урт 
хугацааны гэрээгээр эзэмшүүлэх, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх,  

 Бэлчээрийг усжуулах зорилгоор гаргасан уст цэгүүдийг ашиглан мод үржүүлэг,  ойн 
зурвас бий болгох,  

 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг улсын төвлөрсөн болон орон 
нутгийн төсөв, хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын зээл, техникийн болон 
буцалтгүй тусламж, байгууллага аж ахуй нэгжийн хөрөнгө болон бусад эх 
үүсвэрийг эрс нэмэгдүүлэх, 



 

 Уст цэггүй хэсгийн үндсэн болон туслах зурвасын байршил газруудад худаг ус 
гаргах нуур, хөв цөөрөм байгуулах, эрх бүхий байгууллагуудын салбар хоорондын 
уялдаа холбоог сайжруулан, зохицуулалтыг хангаж ажиллах зэрэг нь хөтөлбөрийн 
үр дүнг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой. 

8 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ. 

9 Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт  

Биелэлт 
дундаж 

Зорилтын 
тоо 

1 2 3 4 5 6 

66.2 % 6 45% 65% 66% 65% 68% 88% 

10 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
нэгдсэн үнэлгээ  
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 
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