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Засгийн газрын 2018 оны …дугаар тогтоолын хавсралт 

ОЙН ХОМСДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   

 Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 Монгол орны ойн талбай 16.2 сая га, үүнээс нутгийн хойд хэсгийг эзлэн ургах 

шилмүүст навчит ой 14.2 сая га (87%), нутгийн өмнөд хэсгийн хуурай бүсэд ургах заган ой 

2.0 сая га (13%) тус тус эзэлнэ.1 

 Монгол орны ойд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшиг, хүний үйл 

ажиллагаа нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Ойн хомсдол, доройтолд хүргэгч гол хүчин 

зүйлст хүний үйл ажиллагаанаас улбаатай түймэр, ойн менежмент хангалтгүй байгаа 

байдал, хууль бус мод бэлтгэл, хортон шавжийн олшрол орж байна.  

 Сүүлийн 70 гаруй жилд  манай оронд жилийн дундаж температур 2.1С нэмэгдэж, 

уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр мөнх цэвдэг гэсэж, үүний улмаас хөрсний чийгийн 

хангамж өөрчлөгдөж байна. Цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үзүүлэх нөлөөлөл 

нэмэгдэх төлөвтэй байна. 

 1990-2014 оны хиймэл дагуулын харьцуулсан мэдээнээс үзэхэд 32418 га ой “ойн 

бус” талбайн ангилалд шилжжээ. Жилд дунджаар 140 000 га ой ойн түймэр, хортон шавж, 

мод бэлтгэлд өртсөн байна. Ой “ойн бус” талбайд шилжих гол хүчин зүйл нь түймэр 

байна.  Мөн хугацаанд нийт 12000 га ойн бус талбай “ойн талбай”-н ангилалд шилжсэн 

байна.  

 Ой мод нь орон нутагт иргэдийн амьжиргаа, ажлын байр бий болгоход хувь нэмэр 

оруулж,  модон бүтээгдэхүүний түүхий эд болдог ба түүнчлэн хөрс хамгаалах, усны 

горимыг зохицуулах, нүүрстөрөгчийг нөөцлөх зэргээр экосистемийн үйлчилгээ үзүүлдэг.  

 Үндсэн хуульд (38-р зүйл) зааснаар  Монгол улсын Засгийн газар нь “Хүрээлэн 

байгаа орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга 

хэмжээ авах” үүрэгтэй. Ногоон хөгжлийн бодлого, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 

2030 зэрэг хөгжлийн бодлогын бичиг баримтад Монгол орны ойн ач холбогдол болон ойн 

бодлогын суурь асуудлыг тусгасан байна. Тухайлбал, 2030 он гэхэд ойгоор бүрхсэн 

талбайг 7.8  хувь байгааг 9.0 хувьд  хүргэх зорилт тавьжээ.  

Энэ зорилт Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого (2015), Үндэсний Зорилтот Хувь 

Нэмэр (2015)-т тусгагдсан. Энэхүү үүргийн талаар 2015 онд Парис хотноо зохион 

байгуулагдсан НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Бага хуралд албан ёсоор 

танилцуулсан болно. 

 Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын үндсэн зорилго нь Монгол орны ойн 

экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн хомсдол, доройтлыг зогсоох, ойг нөхөн 

                                                           
1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 2018. “Ойн газар ашиглалт, газар ашиглалтын 

хэлбэрийн өөрчлөлтийн үнэлгээ 1986-2016” тайлан. 



сэргээх, ойжуулах замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх, зүй зохистой, 

тогтвортой ашиглахад чиглэсэн ойн тогтвортой менежментийг бий болгоход 

оршино. Үүнтэй холбоотойгоор “Сонирхогч талуудын оролцоог хангасан" “ойн сайн 

засаглал”-ыг бий болгох” зарчмыг баримтлан, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 

“ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг үе шаттай бууруулах төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх” зорилтыг2 хэрэгжүүлэх шаардлага тулгамдсан асуудал болж 

байна.  

Үүнтэй холбоотойгоор REDD+ бэлэн байдлын төлөвлөгөөг 2014-2018 онд 

хэрэгжүүлж, Ойн суурь түвшинг тодорхойлж НҮБУАӨСК-д 2018 онд хүргүүлж, Үндэсний 

мониторингийн болон Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн системийн загварыг 

боловсруулаад байгаа ба REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрсдэл, үр 

ашгийг тооцох сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлын хамрах хүрээг тогтоогоод байна. 

  Энэхүү хөтөлбөрийг НҮБУАӨСК-ийн Үндэсний стратеги, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх ба цаашид “REDD+ Үндэсний 

Хөтөлбөр” буюу “Ойн Хомсдол, Доройтлыг Бууруулах Үндэсний хөтөлбөр” гэнэ. 

 Үндэсний  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Монгол орон “Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 

тэсвэртэй ойн экосистемийг бүрдүүлэх, ногоон ирээдүйд чиглэсэн тогтвортой эдийн 

засаг, амьжиргааг бий болгох” REDD+ үзэл баримтлалаа хэрэгжүүлнэ. Түүнчлэн дэлхий 

нийтийн өмнө уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахтай холбоотой хүлээсэн үүргээ 

биелүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицохын зэрэгцээ үр дүнд суурилсан 

REDD+ төлбөрийг хүртэх эрхтэй болно. 

Хоёр. Үндэсний хөтөлбөрийн зорилго, зорилт 

 2.1.  Хөтөлбөрийн зорилго  

Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, шингээлтийг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ойн тогтвортой менежмент, 

ой хамгааллын ажилд хөрөнгө оруулалт хийх замаар улсын эдийн засгийн өсөлтөд хувь 

нэмэр оруулдаг, ногоон хөгжлийг дэмждэг, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, дасан 

зохицсон ойн экосистемийг бий болгож, ой, модны салбарыг хөгжүүлэхэд уг хөтөлбөрийн 

зорилго оршино. 

 2.2. Хөтөлбөрийн зорилт 

Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ: 

Зорилт 1. Ойн хомсдол, доройтлыг бууруулах замаар ойгоос ялгаруулах хүлэмжийн хийн 

хэмжээг багасгаж, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 

Суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээрт хувь нэмэр оруулах;  

Зорилт 2. Ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах, арчилгааны огтлолт хийх 

замаар ойн өсөлт, төлөв байдлыг сайжруулж, ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлж, 

                                                           
2 Зорилт 3.2.8 харна уу. 



биологийн олон янз байдлын хамгааллыг сайжруулж, ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг 

нэмэгдүүлэх;  

Зорилт 3. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй ойн экосистемийг бий болгох, нийгмийн 

болон эдийн засгийн үр ашгийг сайжруулах, ойн менежментэд нутгийн иргэд, хувийн 

хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх; 

Зорилт 4. Хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг бууруулах, шингээлтийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохицуулах, сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ хийх, тайлагнах бүтэц, 

тогтолцоог бий болгох. 

 Гурав. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат 

3.1. Үндэсний хөтөлбөрийг хоёр үе шаттайгаар 6 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ. 

  3.1.1. нэгдүгээр үе шат: 2019-2020 он 

  3.1.2. хоёрдугаар үе шат: 2021-2024 он  

Дөрөв. Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

4.1.  Хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:  

4.1.1. Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг 

сайжруулж, түймрээс хамгаалах ойн аж ахуйн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

замаар хүний хүчин зүйлсээс үүдэлтэй түймрийн тоо, хэмжээг  багасгах; 

4.1.2. Ойн хөнөөлт шавжаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлын үр нөлөө, зохион 

байгуулалт, чадавхыг нэмэгдүүлж, ойн доройтлыг бууруулах; 

4.1.3. Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх зохион байгуулалт, арга хэмжээг 

боловсронгуй болгож, ой хамгаалал болон менежментийн үйл ажиллагаанд олон 

нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хяналт, мэдээллийн системийг сайжруулах. 

4.2. Хөтөлбөрийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:  

4.2.1. Экологийн ач холбогдол бүхий ойн бүс нутгуудад шинжлэх ухаан, 

технологийн шинэ ололтуудад тулгуурлан ойн үр, тарьц суулгацын чанарыг 

сайжруулж, ойжуулалт, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих арга технологийн 

оновчтой хувилбарыг сонгон нэвтрүүлэх замаар ойн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр 

дүн, чанарыг дээшлүүлэх; 

4.2.2. Ойн нөөцийг зохистой, тогтвортой ашиглах урт хугацааны төлөвлөлт, 

арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх замаар ойн экосистемийн төлөв байдал, чанар, 

биологийн олон янз байдлын хамгааллыг нэмэгдүүлэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд 

дасан зохицох чадварыг сайжруулах; 

4.2.3. Бүс нутгийн ойн төлөв байдалд тохирсон, экологийн тэнцвэрт байдлыг 

хадгалсан, ой ашиглах, мод бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 

технологийг нэвтрүүлж, ойгоос бэлтгэх модны хэмжээг ойн тогтвортой менежмент 



болон ашиглалтын зарчимтай уялдуулан тогтоож, ойгоос хамааралтай иргэдийн 

амьжиргааг дээшлүүлэх.  

4.3. Хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:  

4.3.1. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий, эмзэг бүсийн болон гол, мөрний урсац 

бүрдэх эх, цэвдэг, хүлэрт намаг бүхий бүс нутгийн ойн экосистемийн үйлчилгээг 

тэтгэх, ойн нөхөрлөлд түшиглэсэн хамтын менежментийн хамгааллыг сайжруулах;  

4.3.2. Таримал болон нөхөн сэргээсэн ойг худалдан авах, ой хамгаалалд мөнгөн 

бус урамшууллын шинэ систем бий болгох, ойгоос ашиг хүртэх боломжийг 

нэмэгдүүлэх эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох; 

4.3.3. Агро-ойн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар говь хээрийн ойн экосистемийг 

хадгалах, сайжруулах, цөлжилтийг сааруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг 

бууруулах.  

4.4. Хөтөлбөрийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:  

4.4.1. Ойн хомсдол, доройтолын хүчин зүйлсийн нөлөөг бууруулах, ойг нөхөн 

сэргээх, зохистой ашиглалт болон ойн салбарт жендерийн мэдрэмж бүхий бодлого 

явуулах, авилгын эрсдэлээс сэргийлэх зэргээр ойн сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх, 

зохицуулах Засгийн газрын агентлаг байгуулах, оролцогч талуудын оролцоог 

нэмэгдүүлж, Монгол улс дах REDD+ үзэл баримтлалд хувь нэмэр оруулах;  

4.4.2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, ой ашиглалтаас орох орлого, гадаадын 

зээл тусламжийг нэмэгдүүлэх, ойн үнэ цэнийг төлбөрийн системд оруулах зэргээр 

ойн салбарын санхүүжилтийн тогтвортой механизм, эх үүсвэрийг бүрдүүлэх;    

4.4.3. 2015 онд батлагдсан Парисын Хэлэлцээр болон НҮБУАӨСК-ийн удирдамжид 

нийцүүлэн хүлэмжийн хийн ялгарал, шингээлтийг хэмжих, тайлагнах, 

баталгаажуулах үүрэг бүхий ойн суурь түвшин (FRL), үндэсний ойн мониторингийн 

систем (NFMS), үндэсний сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим (СНСЗ) -г болон 

Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн системийг (SIS) бий болгох, зөрчил, 

маргаан, гомдлыг барагдуулах механизмыг бүрдүүлэх. 

 Тав. Үндэсний хөтөлбөрийн үр нөлөө, шалгуур үзүүлэлт 

5.1. Үндэсний хөтөлбөрийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө:  

5.1.1. Ойн салбараас ялгарах хүлэмжийн хийн хэмжээ буурна.  

5.1.2. Ойн хүлэмжийн хийг шингээх чадавх нэмэгдэнэ.  

5.1.3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг даван туулах, дасан 

зохицоход нутгийн  иргэдийн оролцоо  болон ойн экосистемийн чадавх, нэмэгдэнэ. 

5.1.4. Орон нутагт ойн тогтвортой ашиглалттай холбоотой нутгийн иргэдийн 

амьжиргаа дээшилнэ. 

5.2. Үндэсний хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө: 



5.2.1.Ой модны салбарын үйлдвэрлэлээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулах 

хувь хэмжээ, нэмэр нэмэгдэнэ.  

5.2.2. Ойн тогтвортой менежмент бий болсноор ойд суурилсан эдийн засгийн шинэ 

боломжууд бий болж, салбарын ажил олголт нэмэгдэж, ой модны жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл нь хөдөөгийн хөгжлийн нэг чиглэл болно. 

5.3. Үндэсний хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтүүд: 

 Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэхдээ 2017 оны жилийн эцсийн, зарим 

тохиолдолд 2005-2015 оны дундаж үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлт болгон ашиглах бөгөөд 

үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ: 

N Хөтөлбөрийн 

зорилт 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин 

Он/Хэмжээ 2020.12.31 2024.12.31 

1.1 

 

Зорилт 1. Ойн 

хомсдол, 

доройтлыг 

бууруулах замаар 

ойгоос ялгаруулах 

хүлэмжийн хийн 

хэмжээг багасгаж, 

Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн тухай 

Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын 

Суурь 

конвенцийн Парис

ын хэлэлцээрт хувь 

нэмэр оруулах 

Ойн доройтол, 

хомсдлоос үүдэлтэй 

хүлэмжийн  хийн 

ялгарал, % 

2005-2015 оны 

дундаж
3
 

100.0
4
 

70.0  54.0 

1.2 Хомсдолд орсон ойн 
талбайн хэмжээ, 
мян.га/жил 

2005-2015 оны 

дундаж
5
 

5.3 

3.7 2.8 

1.3 Түймэрт өртөж 
доройтсон ойн  талбайн  
хэмжээ, мян.га/жил 

2005-2015 оны 

дундаж
3
 

 

140.0 

 

90.0 70.0 

1.4 Хөнөөлт шавжийн 
нөлөөгөөр доройтсон 
ойн талбайн хэмжээ, 
мян.га/жил 

7.0 5.5. 

2.1 
Зорилт 2. 

Ойжуулах, ойг 

нөхөн сэргээх, 

зохистой ашиглах, 

арчилгааны 

огтлолт хийх 

замаар ойн өсөлт, 

төлөв байдлыг 

сайжруулж, ойн 

тогтвортой 

менежмент ба 

хамгааллыг 

Ойн хүлэмжийн хийг 

шингээх чадавх, % 

2005-2015 оны 

дундаж
2
 

0
6
 

Тооцохгүй 3.2 

2.2 
Ойжуулах талбайн 
хэмжээ (заган ойг 
оролцуулахгүй), 
мян.га/жил 

2005-2015 оны 

дундаж
2
 

3.0 

12.0 20.0 

2.3 Байгалийн ойн  сэргэн 
ургалтыг дэмжих 
талбайн хэмжээ, 
мян.га/жил 

2017 он 
 

2.0 

20.0 80.0 

                                                           
3
 НҮБУАӨСК-д хүргүүлсэн Монгол орны Ойн суурь түвшин. 2018 он 

4
 Ялгарлыг 2005-2015 оны дундажаар 100.0% гэж суурь авсан болно. 

5
 Монгол орны ойн сангийн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийн урьдчилсан үнэлгээ. 2015 он 

6 Шингээлтийг 2005-2015 оны дундажийг 0.0% хувь гэж суурь үзүүлэлт болгон авсан болно. 



N Хөтөлбөрийн 

зорилт 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин 

Он/Хэмжээ 2020.12.31 2024.12.31 

2.4 хэрэгжүүлж, ойн 

нүүрстөрөгчийн 

нөөцийг 

нэмэгдүүлэх 

Ой модны салбараас 
дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд оруулах 
хувь нэмэр, тэрбум ₮ 

2017 он 

200.0
7
 

250.0 400.0 

2.5 Тусгай хамгаалалттай 
газарт хамрагдсан ойн 
талбайн хэмжээ, мян.га 

2017 он 

4100
8
 

4700 5300 

 

3.1 Зорилт 3. Уур 

амьсгалын 

өөрчлөлтөд 

тэсвэртэй ойн 

экосистемийг бий 

болгох, эдийн 

засгийн үр ашгийг 

сайжруулах, ойн 

менежментэд 

нутгийн иргэд, 

хувийн хэвшлийн 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Ой модны салбарт 
ажиллагсдын тоо 

2017 он 

5000 

6000 8000 

3.2 

 

Ойн нөхөрлөлд 

эзэмшүүлж буй ойн 

талбайн хэмжээ, мян. га 

2017 он 
 

3900 

4000 4500 

3.3 Бие даан менежментийн 
үйл ажиллагаа явуулах 
чадвартай Ойн 
нөхөрлөлийн тоо 

100
9
 110 150 

 

3.4 

Заган ой, мян. га 2005-2015 оны 

дундаж
2
  

2000.0 

2050.0 2200.0 

3.5 
Цөлжилтийг бууруулах 
зорилгоор Агро – 
ойжуулалт хийсэн 
талбайн хэмжээ, 
мян.га/жил 

2017 он 

0.1 

0.2 0.5 

 

4.1 

Зорилт 4. 

Хөтөлбөрийн 

бодлого, үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилтийг үр 

дүнтэй зохион 

байгуулах, 

хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг 

бууруулах, 

шингээлтийг 

нэмэгдүүлэх ажлыг 

зохицуулах, 

хяналт-шинжилгээ 

хийх, тайлагнах 

бүтэц, тогтолцоог 

REDD+ Үндэсний 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэх, үр дүнг 

хянах, тайлагнах ажлыг 

зохицуулах “Засгийн 

газрын агентлаг”  

байгуулах 

Ойн судалгаа 

хөгжлийн төв 

(ОСХТ)- Төрийн 

байгууллага 

Шинэ ЗГ-ын 

бүтцэд Ойн 

хэрэг эрхлэх 

газрыг 

оруулах 

Үйл 

ажиллагаа 

жигдэрсэн 

Ойн хэрэг 

эрхлэх газар 

нь жил 

бүрийн 

ололт, үр 

дүнг хянаж, 

ойн 

салбарын 

тайланг 2 

жилд нэг 

удаа гаргана 

4.2 Ойн менежментийн 

ажлуудад байгалийн 

Хуулинд заасан 85 Хамгийн 

багадаа 75 

85 хувийг 

                                                           
7
 Монгол Улсад REDD+ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн механизм, хувилбаруудын 

үнэлгээ. 2018 он 
8
 Монгол орны олон зорилтод үндэсний ойн тооллого. 2014-2016. 2016 он 

9 ХХААБ-ын төсөл “Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, тогтвортой ойн 

менежмент, нүүрстөрөгчийн хийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх” 



N Хөтөлбөрийн 

зорилт 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин 

Он/Хэмжээ 2020.12.31 2024.12.31 

бий болгох. нөөц ашигласны 

төлбөрөөс ашигласан 

хувь 

хувиас доогуур хувийг 

ашиглах 

ашиглах 

4.3 Ойн экосистемийн 

үйлчилгээний үнэ 

цэнийг хамруулсан Ойн 

экологи, эдийн засгийн 

үнэлгээний аргачлал  

Ойн экосистемийн 

үнэ цэнэ 

тооцогдохгүй 

байна 

Ойн 

экологи-

эдийн 

засгийн 

үнэлгээнд 

хамруулах  

ойн 

экосистемий

н үйлчилгээг  

тодорхойлн

о. 

Ойн экологи-

эдийн 

засгийн иж 

бүрэн үнэлгээ 

тогтоогдоно 

4.4 Ойн суурь түвшний 

(ОСТ) шинэчилсэн 

хувилбар 

ОСТ-г 2018 онд 

тодорхойлсон 

Ойн 

өсөлтийн 

талаарх 

мэдээлэл, 

загварууд 

бий болно 

ОСТ-г 

сайжруулсан 

мэдээллийн 

сан, загвар, 

болон 

нүүрстөрөгчи

йн бүх таван 

санг 

хамруулах 

замаар 

сайжруулах 

4.5 Үндэсний ойн 

мониторингийн систем 

(ҮОМС)  

Ойн Судалгаа 
Хөгжлийн Төв 
(ОСХТ), Газар 

Зохион 
Байгуулалт, 

Геодези, Зураг 
Зүйн Газар 

(ГЗБГЗГ), Байгаль 
Орчны 

Мэдээллийн Төв 
(БОМТ) тус тусдаа 
гаргасан, нэгдмэл 
бус, өөр өөрийн 
сул тал бүхий 
системүүдтэй 

Тодорхой 

зорилт 

тавиагүй 

боловч одоо 

байгаа 

системийг 

алхам 

алхмаар 

сайжруулна 

ҮОМС 

нэгдсэн 

байдлаар бий 

болж, 

нээлттэй, 

олон нийтэд 

хүртээлтэй, 

БОМТ-д 

ашиглагдах 

боломжтой 

байна 

 

4.6 

Сөрөг нөлөөллөөс 

сэргийлэх мэдээллийн 

систем (СНСМС)  

2018 онд СНСМС-

ийн загвар, 

бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд, СНС 

зарчмыг 

хэрэгжүүлэх 

хүрээг  үндэсний 

СНС 

зарчмуудыг 

хэрэгжүүлэх 

хүрээ болон 

СНСМС –

ийг БОАЖЯ 

удирдлагаар 

Байнгын 
ажиллагаа-
тай, СНСМС 
–тэй болж, 

анхны 
Мэдээллийн 
Хураангуйн 

Тайланг 



N Хөтөлбөрийн 

зорилт 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин 

Он/Хэмжээ 2020.12.31 2024.12.31 

онцлогт  

нийцүүлэн 

тодорхойлсон  

ханган 

ажиллах ба 

СНСМС нь 

БОМТ 

хүрээнд 

ажиллана. 

боловсруула
н НҮБУАӨСК-
д хүргүүлнэ. 

4.7 Зөрчил, маргаан, 

гомдол барагдуулах 

механизм (ЗМГБМ) 

ЗМГБМ -ын 

хэлбэрүүдийг 

тодорхойлох 

Бүрэн 

ажиллагаат

ай ЗМГБМ 

Мөн адил 

(бүрэн 

ажиллагаата

й ЗМГБМ) 

4.8  Мэргэжлийн холбоод, 
төрийн бус 
байгууллагын 
төлөөлөлийг 
оролцуулан 
хөндлөнгийн үнэлгээ, 
хяналт-шинжилгээ хийх 
систем 

Байхгүй  Хөтөлбөрий
н эхний 
шатны 

төгсгөлд 
үнэлгээ, 
хяналт-

шинжилгээ 
хийнэ 

Хөндлөнгийн 
үнэлгээ, 
хяналт- 

шинжилгээ 
хийх бүтэц 

 

Зургаа. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэр 

6.1. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дараах эх үүсвэрээс 

санхүүжүүлнэ: 

6.1.1. улсын болон орон нутгийн төсөв; 

6.1.2. гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, төсөл, хөтөлбөрийн 

санхүүжилт;  

6.1.3. хувийн хэвшлийн санхүүжилт; 

6.1.4. банк, санхүүгийн байгууллагын хөнгөлөлттэй зээл; 

6.1.5. Уур амьсгалын Ногоон  Сангийн зээл; 

6.1.6. бусад эх үүсвэр.  

Долоо. Үндэсний хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт 

7.1. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах, салбар 

дундын бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

хэрэгжилтэд нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх чиг үүргийг Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам хариуцан гүйцэтгэнэ.  

7.1.1. Үндэсний ойн мониторингийн систем (ҮОМС)-ийн үйл ажиллагааг БОАЖЯ-ны 

харъяа Ойн судалгаа, хөгжлийн төв эрхлэн явуулна. 



7.1.2. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн систем (СНСМС)-ийн үйл 

ажиллагааг БОАЖЯ-ны харъяа Ус, цаг уур, байгаль орчны судалгаа мэдээллийн 

хүрээлэн эрхлэн явуулна. 

7.1.3. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх ажлын хяналт-шинжилгээг хийх, мэдээллийн 

хураангуйг (МХ) гарган нэгтгэж, НҮБ-н УАӨСК-н газарт хүргүүлэх, олон нийтэд 

мэдээлэх асуудлыг БОАЖЯ-ны Ойн бодлого, зохицуулалтын газар хариуцна. 

7.2. Мод бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрлэлтэй холбоотой   үндэсний хөтөлбөрт 

тусгагдсан зорилго, зорилт нэг бүрийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, мэргэжил 

арга зүйн удирдлагаар хангах, техник, технологи, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам хариуцан гүйцэтгэнэ.  

7.3. Ойн түймэртэй тэмцэх, түймрээс сэргийлэхтэй холбогдсон чиг үүргийг Онцгой 

байдлын Ерөнхий газар, бүх шатны Засаг дарга хариуцна.  

7.4. Ерөнхий чиг үүргийн яамд Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох, төсөв, хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн санхүүжилтийг судалж 

нэмэгдүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар оролцогч талуудад дэмжлэг 

үзүүлэх үүрэг хүлээнэ.  

7.5. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүхэлд нь орон нутгийн түвшинд зохион 

байгуулах, ойн нөөцөд түшиглэсэн жижиг, дунд үйлдвэр хөгжүүлэх, ажлын байр бий 

болгох чиг, үүргийг бүх шатны Засаг дарга хариуцан гүйцэтгэнэ.    

7.6. Ойн мэргэжлийн байгууллага, Ойн нөхөрлөл нь үйл  ажиллагаандаа  ойн тогтвортой 

менежментийн зарчмыг мөрдлөг болгож, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах  

техник, технологи, инновацийг  нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.  

Найм. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний 

төлөвлөгөө 

8.1. Үндэсний хөтөлбөрийн явцын хяналт-шинжилгээг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

яамны Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар хариуцан жил бүр хийнэ.  

8.2. Мод бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрлэлтэй холбоотой   үндэсний хөтөлбөрт 

тусгагдсан зорилго, зорилт нэг бүрийн хэрэгжилтийн хяналт- шинжилгээг Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам хариуцан гүйцэтгэж, явцын тайлангаа жил бүр Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирүүлнэ.  

8.3. Орон нутгийн хэмжээнд үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хариуцан жил бүр гүйцэтгэж, 

тайлангаа Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирүүлнэ.  

8.4. Үндэсний хөтөлбөрийн эхний үе шатны төгсгөлд мэргэжлийн холбоод, төрийн бус 

байгууллагын төлөөлөлийг оролцуулан хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ хийнэ. Энэхүү 

хяналт-шинжилгээнд жендэрийн мэдрэмж, авилгын эрсдэл, ойн засаглалын асуудлыг 

заавал хамруулах ба үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэн хөтөлбөрийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтэд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.  


