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Өмнөх үг

Хүн

төрөлхтний

сайн

сайхан,

конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх үндэсний тавдугаар тайланг уг конвенцийн

эрүүл

нарийн бичгийн дарга нарын газраас гаргасан удирдамж, зааврын дагуу

амьдралын үндэс болсон эх байгалиа хамгаалах нь

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, дотоод, гадаадын төрийн болон төрийн

хүн бүр, байгууллага бүхэн, улс үндэстэн бүрийн

бус байгууллагууд, хувь судлаачид хамтран бэлтгэж уншигч та бүхэнд хүргэж

үндсэн үүрэг байдаг. Олон улсын Биологийн

байна.

олон янз байдлын тухай конвенцийг НҮБ-ын
“Байгаль орчин ба хөгжил” дээд хэмжээний

Биологийн олон янз байдлын конвенцийн хүрээнд биологийн олон янз

чуулга уулзалтын үеэр Рио де Жанейро хотод анх

байдлыг судлах, хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр хамтран хийсэн

1992 онд баталж, олон улс гүрэн энэ конвенцийн

бидний ажилд оносон нь алдсанаасаа олон байгааг харахад нэн таатай байна.

гишүүн орон болж, биологийн олон янз байдлыг

Биологийн олон янз байдлын чиглэлээр цаашид бид хамтран гүйцэтгэх,

хамгаалахад хамтран ажиллаж байна. Манай орон
уг конвенцид 1993 онд нэгдэн орж, улмаар 1996 онд Монгол улсын Засгийн
газар “Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний
хөтөлбөр” батлан гаргасан юм.

засаж сайжруулмаар цөлжилт, бохирдол, харь зүйл, ховор зүйлийн судалгаа,
хамгаалал, зарим зүйлийг зөв зохистой ашиглах арга замаар ногоон-хөгжилд
хүрэх олон ажил байгааг онцлон хэлмээр байна. Алдаа, онооны дэнсийг тайлан
уншиж, тунгаан шүүхийг мэргэн уншигч таньд үлдээе.

Биологийн олон янз байдал гэдэгт зөвхөн биологийн төрөл, зүйлийг
ойлгох нь ихээхэн явцуу бөгөөд цаашид бид генетикийн олон янз байдал, харь
зүйл, биологийн төрөл зүйлийн амьдрах орчин, түүний бусад бүрэлдэхүүн
хэсэг, нөлөөлөх хүчин зүйл, тэдгээрийг тогтолцоо байдлаар өргөнөөр ойлгох
нь чухал байна.

Тайланг бэлтгэх, нэгтгэхэд шаардлагатай мэдээ, баримтыг харамгүй
өгч, тусалсан холбогдох яам, агентлаг, эрдэмтэн судлаачид, төрийн бус
байгууллагын хамт олонд гүн талархлаа илэрхийлж байгааг хүлээн авна уу.
Эх орныхоо, эх дэлхийнхээ биологийн олон янз байдлыг судлан

“Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний

хамгаалахад хамтдаа амжилт гаргана гэдэг итгэж байна.

хөтөлбөр”-ийн хэмжээнд биологийн олон янз байдлыг судлах, хамгаалах, хүн
төрөлхтний сайн сайхан амьдралын төлөө зөв зохистой ашиглах чиглэлээр
манай улс олон талт үйл ажиллагаа, арга хэмжээг зохион байгуулж ирлээ.
Өнөөдөр биологийн олон янз байдлын үндэсний стратеги, үйл ажиллагааны
УИХ-ын гишүүн,
Монгол улсын Засгийн газрын гишүүн,
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн
Сайд С. Оюун

хөтөлбөрийн анхны хувилбар гарснаас хойш 18 жилийн дараа шинэчлэх,
баяжуулах хариуцлагатай ажлыг гүйцэтгэхээр бид төлөвлөн ажиллаж байна.
НҮБ-ын дээд хэмжээний чуулганаар сайшаан баталсан Биологийн олон
янз байдлын конвенцийн гишүүн орны хувьд олон улсын хамтын нийгэмлэгийн
өмнө хүлээсэн үүргийн хүрээнд уг конвенцийг хэрэгжүүлэх талаар 2009 оноос
хойш гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны явц, үр дүн, ололт, дутагдал, тохиолдож
буй бэрхшээлийг тодорхойлох зорилгоор биологийн олон янз байдлын
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• Монгол орон одоогоор мэдэгдээд байгаа бүх сээртэн амьтдаа ОУБХХ-ны

Тайлангийн

хураангуй

ангилал, шалгуураар үнэлсэн нь хамгааллын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох,
хамгааллын стратегийг боловсруулахад нэн чухал алхам болов.

Биологийн олон янз байдлын тухай үндэсний 5-р тайланг “Биологийн олон
янз байдлын конвенци”-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газраас гаргасан
заавар, зөвлөмжийн дагуу бэлтгэв.
Тайланд багтсан үндсэн мэдээллийг дараахи байдлаар эмхэтгэлээ. Үүнд:
• Тайлангийн нэгдүгээр бүлэгт багтсан мэдээллийг холбогдох ангилал
зүйн бүлэг тус бүрээр судлаачид бичив.
• “Монгол орны биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”
(1996)-ийн хэрэгжилт болон хийсэн үйл ажиллагааг нэгтгэв.
• Засгийн газрын холбогдох яамдын тайлан болон ирүүлсэн мэдээ,
баримтыг нэгтгэн, боловсруулав.
• Монгол оронд байгаль хамгаалал, хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас ирсэн баримт, материалыг
цэгцлэв.
Тайлан бэлтгэх заавар, зөвлөмжинд багтсан асуултанд хариулах байдлаар
тайлангийн агуулгыг хураангуйлав.
Монгол орон байршил, экосистемийн эмзэг байдал, уур амьсгалаас ихээхэн
хамааралтай эдийн засагтай зэргээс хамааран уур амьсгалын өөрчлөлтөд
өртөмтгий. Өнгөрсөн 40 жилийн хугацаанд хүн амын өсөлт, мал аж ахуйд гарсан
өөрчлөлт, хүн амын тархан суурьшилт зэрэг үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй
томоохон өөрчлөлтүүд гарав. Үүний зэрэгцээ хур тунадас багасч, гадаргын ус
ширгэж байна. Монгол орны экосистемийн эрүүл байдлыг хангах асуудал нэн
чухал байгаа бөгөөд ингэснээр уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшиг
тохиолдоход хохирол бага амсах, хурдан нөхөн сэргэх боломж өндөртэй байх
юм.
Танай орны биологийн олон янз байдлын төлөв байдал болон чиг хандлагад
ямар томоохон өөрчлөлт гарсан бэ?
• Монгол оронд тэмдэглэгдсэн амьд биесийн зүйлийн тоо нэмэгдэж
байна. Дөрөвдүгээр тайлан гарснаас хойш Монгол оронд бүртгэгдсэн мөөг,
хаг, ургамал, шавж болон шувуудын зүйлийн тоо нэмэгдсэн нь ангилал зүйн
бүлгүүдийн төлөв байдлын суурь судалгаа хийх хэрэгцээ, шаардлага байгааг
харуулж байна.
Монгол улс

доройтож, 2006-2010 оны судалгаагаар баян бүрдэд онцгой үүрэг бүхий зарим
ургамал цөөрч, зарим нь эрсдэлтэй байдалд хүрээд байна.
• Сүүлийн 13-14 жилд гол, нуурын усны түвшин эрс багасч, олон гол,
нуур хатаж ширгэсэн нь загасны тархац, тоо толгойд сөргөөр нөлөөлж байна.
• Гадаргын ус ширгэж байгаа нь мөн хоёр нутагтан болон зарим нүүдлийн
шувуудын амьдрах орчин хумигдахад хүргэж байна.
Танай орны биологийн олон янз байдлын ховордлын гол шалтгаан юу вэ?
Уур амьсгалын өөрчлөлт: Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур
1940-2008 онд 2.14 oС-ээр, харин дэлхийн агаарын дундаж температур 1880
-2012 онд 0.85 oС -ээр нэмэгджээ. Мөстлийн талбай 1940-1990 онд 12.3%,
1990-2000 онд 9.8%, 2000-2010 онд 11.7%, сүүлийн 70 орчим жил нийтдээ
27.8% багасч, ялангуяа сүүлийн 10 жил эрчимжсэн байна.
тоо эрс олширч, нийт сүргийн 40 гаруй хувийг эзлэх болсон бөгөөд бэлчээрийн
даац 32.5%-аар буюу 16 сая хонин толгойгоор хэтэрчээ. Энэ нь бэлчээрийн
талхагдал, доройтлын үндсэн шалтгаан болов. Мөн мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн
тогтвортой бус үйл ажиллагаанаас хөрс, ургамалшил ихээхэн өөрчлөгдөж, ойн
сан доройтож байна.
Цөлжилт: Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэл бүхий газрууд тэлэх
хандлагатай буюу цөлжилтийн хүчтэй зэрэглэл бүхий газрууд шинээр үүссэн.
Монгол орны бэлчээрийн газрын 90% нь хур тунадас, газрын гүний ус багасах,
бэлчээрийн талхагдал зэргээс цөлжилтөнд өртөх магадлалтай эмзэг бүс нутагт
тооцогдох болов.
Бохирдол: Орхон, Сэлэнгэ зэрэг томоохон голын савд уул уурхайн
үйлдвэрлэл эрчимжсэн нь тухайн усан санг бохирдуулан, олон зүйл загасны

Биологийн олон янз байдалд гарсан эерэг өөрчлөлт:

нэгдYгээр бYлэг

• Малын нөлөөгөөр баян бүрд, тал хээр, цөлийн бүсийн амьдрах орчин

Амьдрах орчны доройтол: Малын сүргийн бүтэц өөрчлөгдснөөр ямааны

Танай орны хувьд биологийн олон янз байдал яагаад чухал вэ?

Yндэсний 5-р тайлан
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хэвийн амьдрах нөхцлийг алдагдуулав. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас
Орхон голын ус ихээр бохирдсон нь энд амьдардаг омуль загасны үржлийн
нүүдлийн зам богиносох, төрц нь үхэж хорогдох зэрэг сөрөг нөлөөний шалтгаан
болжээ. Түүнчлэн, уул уурхай, газрын тосны олборлолт түүнийг дагасан дэд
бүтэц эрчимтэй хөгжиж байгаа нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.

Yндэсний 5-р тайлан
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Биологийн олон янз байдалд гарч буй өөрчлөлт нь экосистемийн үйлчилгээ,
мөн нийгэм-эдийн засаг болон соёлд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?
Монгол орны биологийн олон янз байдлын өөрчлөлт нь тал хээр, ой,
заган ойн экосистемийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж байна. Бүх үйл ажиллагааг
тооцох боломжгүй ч хийн солилцоо, нүүрстөрөгч хуримтлуулах, цөлжилт –
усны хомсдол, хөрсний бүтэц, бүрэлдэхүүн, шимт бодисын хадгалалт, түүний
эргэлт зэрэгтэй уялдах үйл явцад мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлсээр байна.

улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжих хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр бүрт
стратегийн үнэлгээ хийх эрхийг БОНХЯ-нд өгсөн болно. Биологийн олон янз
байдлын тухай ойлголтыг олон нийтэд хүргэх, шийдвэр гаргах түвшинд тусгах
хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажилд дэвшил гарсаар байна.
Монгол орон НҮБ-ын PAGE буюу Ногоон эдийн засгийн төлөөх санаачлагын
дагуу 2020 он гэхэд ногоон эдийн засагтай болох зорилго тавьсан эхний 30
түнш орны нэг болов.
Танай орны биологийн олон янз байдлыг хамгаалах стратеги, төлөвлөгөө ямар

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах зорилтууд юу вэ?
Монгол улсын БТЗХҮХ (1996) нь нийт 87 хийх ажил бүхий 21 ерөнхий
зорилготой бөгөөд тэдгээрийн биелэлт 96% байна гэж үзсэн. Манай улс
одоогоор 2011-2020 оны Айчигийн зорилтод нийцүүлэн Биологийн олон янз
байдлын үндэсний стратеги (БОЯБҮС)-ийг шинэчлэн боловсруулж байна.
Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах стратеги төлөвлөгөөгөө дээрх зорилтод
нийцүүлэн шинэчлэсэн үү?
Монгол орон БТЗХҮХ-ийн хэрэгжилтэд 2002, 2010 онуудад үнэлгээ хийсэн
бөгөөд одоогоор тус хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах ажил эхлээд байна.
БТЗХҮХ-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зөвлөл байгуулагдсан ба энэ ажлын
зарим санхүүжилтыг шийдвэрлэв.
Үндэсний дөрөвдүгээр тайлан гарснаас хойш тус конвенцийн хүрээнд авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, гарсан үр дүн юу вэ?
Конвенцийн талуудын 10-р бага хурлаас гаргасан “Генетик нөөц болон
тэдгээрийг ашигласнаас үүдэх үр ашгийг шударга, эрх тэгш хуваарилах тухай“
Нагояагийн протокол, ”Биоаюулгүй байдлын тухай” Картагений протоколын
“Хариуцлага ба хохиролгүй болгох тухай” Нагояа-Куала Лампурын нэмэлт
протоколд Монгол улс 2012 оны 1-р сарын 26-ны өдөр гарын үсэг зурж, мөн
оны 12-р сарын 20-ны өдөр Улсын их хурал соёрхон баталж, эдгээр протоколыг
хичин төгөлдөр болоход өөрийн хувь нэмрээ оруулаад байна.
Тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийн хэмжээ Монгол орны нийт
газар нутгийн 17.4% болж өсөв. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны үүрэг
оролцоо олон салбарт нэмэгдэхийн хамт олон нийтийн оролцоо, боловсрол,
бодлогын түвшинд биологийн олон янз байдлын судалгаа, хамгааллыг тусгах
үйл ажиллагаа эрчимжсэн.
Салбар болон салбар дундын стратеги, төлөвлөгөө болон хөтөлбөрүүдэд Биологийн
олон янз байдлын талаарх мэдээ, баримтууд хэрхэн тусгалаа олсон вэ?

хэмжээнд биелэсэн бэ?
1996 онд батлагдсан БТЗХҮХ-т нарийвчлан тусгасан 87 үйл ажиллагааны
биелэлт 96% буюу бүрэн биелэлттэй гэж дүгнэв. Монгол улс одоогоор мөрдөгдөж
байгаа БТЗХҮХ-ийг биелүүлэх, 2011-2020 оны Айчигийн зорилтод нийцүүлсэн
шинэ БОЯБҮС-ийн зорилго, хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна.
Танай орон Биологийн олон янз байдлын 2011-2020 оны стратеги төлөвлөгөө
болон Айчигийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд ямар ахиц дэвшил гаргасан бэ?
Монгол орон 2011-2020 оны Айчигийн зорилтод нийцүүлэн БОЯБҮС-ийг
шинээр боловсруулж байгаа учир өнөөг хүртэл хийгдсэн ажлын ихэнх нь 1996
онд батлагдсан БТЗХҮХ-ийн дагуу хийгдэж ирсэн. Гэсэн хэдий ч БТЗХҮХ-т
тусгасан зарим зорилго нь Айчигийн зорилтод нийцэж байгаа юм. Тиймээс
Монгол орон Айчигийн ихэнх зорилтуудыг тодорхой хэмжээнд биелүүлж эхэлсэн
гэж үзэж болох ба Айчигийн зорилтод нийцүүлэн шинээр БТЗХҮХ боловсруулах
нь тус зорилтыг үр ашигтай биелүүлэх үндсэн нөхцөл болно.
Танай орон тус конвенцийг хэрэгжүүлэх явцдаа 2015 оны Мянганы хөгжлийн
зорилтод ямар хувь нэмэр оруулсан бэ?
Мянганы хөгжлийн зорилт 4, 5 ба 6-г хэрэгжүүлэх хүрээнд Тогтвортой
хөгжлийн тухай ойлголтыг тусгах (МХЗ 7.А), Биологийн олон янз байдлын
алдагдлыг бууруулах (МХЗ 7.Б) чиглэлээр холбогдох байгууллагууд хэд хэдэн
хөтөлбөр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэв. Тухайлбал, тусгай зөвшөөрөлтэй
талбай 2009 оны эцэст нийт нутгийн 25.2%-ийг эзэлж байсан бол 2013 оны
эхний байдлаар 12.9% болж буурсан ба 2013 онд гал түймрийн менежментийн
системийг нэвтрүүлснээр ойт хээрийн түймэр буурсан эерэг үр дүн гарчээ.
Түүнчлэн 2010-2011 онд бэлчээрийн хүрэлцээг үнэлж, 2011 онд үндэсний
хэмжээнд мөрдөгдөх “Бэлчээрийн мониторингийн үндэсний нэгдсэн арга зүй”
-г батлав.

Бүх түвшний хичээлийн хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт орж, олон тооны
бүтээл, засгийн газрын тайлан хэвлэгдсэн бөгөөд Монгол улсын Засгийн газар

Yндэсний 5-р тайлан
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Нэгдүгээр бүлэг
Биологийн олон янз байдлын төлөв
байдал, чиг хандлага, түүнд учирч буй аюул,
хүн төрөлхтний сайн сайхан амьдралд
нөлөөЛӨХ НЬ

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Хархираа,

Түргэн,

Мөнххайрхан,

Цамбагарав, Сайр зэрэг уулсын мөсөн
бүрхүүлийн талбай 1992- 2002 онд 30

Газар зүйн байршил, экосистемийн
эмзэг байдал, байгаль цаг агаараас
хамааралтай эдийн засгийн тогтолцоо
зэргээс шалтгаалан Монгол оронд уур
амьсгалын өөрчлөлт хүндээр тусч байна.
Сүүлийн

40

жилийн

дотор

дэлхийн

уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний
үйл ажиллагааны улмаас Монгол орны
экосистемд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орж,

орчим хувиар багасчээ. Монгол орны
мөстөл, мөсөн голын талбай 1940-өөд
онд 535 орчим, 1990 онд 470 орчим, 2000
онд 438, 2010 онд 386 ам км байжээ.
Мөстлийн талбай 1940-1990 онд 12.3%,
1990-2000 онд 9.8%, 2000-2010 онд
11.7%, сүүлийн 70 орчим жил нийтдээ
27.8% багасч, ялангуяа сүүлийн 10 жил
эрчимжсэн байна.

энэ нь цөлжилт, ган зудын давтагдал
ихсэх, усны нөөц, биологийн олон янз
байдлын хомсдлоор илэрч, улмаар хүн

Нэгдүгээр бүлэг.
Биологийн олон
янз байдлын
төлөв байдал,
чиг хандлага,
түүнд учирч
буй аюул, хүн
төрөлхтний сайн
сайхан амьдралд
нөлөөЛӨХ НЬ
Yндэсний 5-р тайлан
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ардын амьдралд нөлөөлж байна.

Газрын
оноос

хойш

ургамлын
хур

гадаргын
118.1

ургалтын

тунадасны

буурсан

нь

ууршиц

1961

мм-ээр

ихэсч,

хугацаанд

ордог

хэмжээ

хуурайшил,

33.0

мм-ээр

цөлжилтийн

жилийн

гол шалтгаан болов. Хавар цас ханзрах

дундаж температур 1940- 2008 онд 2.14

хугацаа бараг нэг сараар урагшилж,

С-ээр харин дэлхийн агаарын дундаж

хөрс цасан бүрхүүлгүй болон ургамал

температур 1880- 2012 онд 0.85 ºС–ээр

бүрхэвчгүй байх хугацаа уртассан нь

нэмэгджээ. Энэ нь манай оронд дулаарал

салхинд газрын хөрс элэгдэх боломжийг

эрчимтэй

нэмэгдүүлж,

Монгол

орны

явагдаж

агаарын

буйг

илэрхийлэх

1960-аад

оноос

хойш

үзүүлэлт бөгөөд өндөр уулсын цас мөс,

шороон шуургатай өдрийн тоо нийт

мөнх цэвдэг хайлж байна.

нутгийн хэмжээнд 3-4 дахин ихэсчээ.

Yндэсний 5-р тайлан
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Монгол улсын хэмжээнд хүлэмжийн

ажиглагдснаас хамгийн их нь аадар

хийн нийт ялгаралт 2006 онд 18,868 мян.

бороо, үер 35 удаа, аянга цахилгаан 19

тн СО2-экв., шингээгч /хүлэмжийн хий,

удаа, нөөлөг салхи 16 удаа, хүчтэй салхи

тоосонцор буюу хүлэмжийн хийн урьдач

шуурга 13 удаа тус тус бүртгэгджээ.

бодис агаар мандалд орж байгаа аливаа

Цаг агаарын аюултай болон гамшигт

явц, үйлдлийн хэлбэр буюу механизм/-

үзэгдлээс болж 2011 онд 13 хүн амь

ийг хассан цэвэр ялгаралт 15,628 мян.

насаа алдан, 1,100 толгой мал хорогдож,

тн СО2 экв. байжээ. Хүлэмжийн хийн

2 тэрбум 807.0 сая төгрөгийн хохирол,

нийт ялгаралтын 54.2% эрчим хүч,

2012 онд 19 хүн амь насаа алдан, 8,444

34.2% хөдөө аж ахуй, бусад хувийг

толгой мал хорогдож, 17 тэрбум 132.0

газар ашиглалт, ойн талбайн өөрчлөлт,

сая төгрөгийн хохирол тус тус учирчээ.

үйлдвэр, хог хаягдал зэрэг эзэлж байна.
Түүнчлэн 2011-2012 онд ус, цаг
агаарын аюулт болон гамшигт үзэгдлийн
тоо өмнөх жилүүдээс нэмэгдэж, 2011
онд нийт 70 удаа, үүнээс аадар бороо
16, үер 15, хүчтэй салхи шуурга 11
удаа ажиглагдсан бол 2012 онд энэ
тоо өмнөх жилээс 2 дахин өсч 140 удаа

Монгол

орны

агаарын

жилийн

дундаж температур 2050 он гэхэд 2.13.0

О

С, зууны сүүлээр 3.1-5.0

О

С-аар

дулаарч, хур тунадас 2030 оноос 6-15%аар нэмэгдэж, харин өвлийн улиралд
2050 он хүртэл 7-15%, түүнээс хойш
хугацаанд 50% өсөх урьдчилсан тооцоо
гарч байна.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимжиж

УСНЫ ХОМСДОЛ

байгаатай

холбогдон

ус

ашиглалт,

тэр дундаа газрын гүний ус ашиглалт
Монгол орны хэмжээнд 2011 онд

нэмэгдэх хандлагатай байна. 2011-2012

хийсэн усны тооллогын дүнгээс үзэхэд

онд ус ашиглах дүгнэлт гаргуулсан 188

6,646 гол горхи тоологдсоноос 6,095

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 123 нь

нь устай, 551 гол ширгэсэн, 3,613 нуур

алтны үндсэн ба шороон орд ашиглах

тойром тоологдсоноос 3,130 нь устай,

үйл ажиллагаа явуулж байжээ.

483 нь ширгэсэн, 10,557 булаг шанд
тоологдсоноос 8,970 нь устай, 1,587 нь

ГАЗАР АШИГЛАЛТ

ширгэжээ. Мөн худаг 34,313 байгаагийн
Монгол орны газар нутаг 2012 оны

26,208 нь уурхайн гүний худаг бөгөөд

байдлаар 73.7% нь хөдөө аж ахуй,

тэдгээрийн 1,595 нь эвдэрчээ.
Монгол оронд 2011 он хүртэл бага

газар тариалан, бэлчээр, 0.44% нь хот

устай үе тохиож, олон гол горхи тасарч,

тосгон, суурин газар, 0.27% нь зам

Говийн Орог, Таацын Цагаан, Адгийн

шугам сүлжээний газар, 11.79% нь ойн

Цагаан, Хаяа, Улаан нуур ширгэж, Улаан

сан, 0.43% нь усны сан, 16% нь улсын

цутгалангийн

байв.

тусгай хэрэгцээний газрын зориулалтаар

Харин 2012 оноос элбэг устай үе эхлэх

ашиглагдаж байна. Эдгээрээс сүүлийн

төлөв

Цагаан,

үед уул уурхайн зориулалтаар газар

Адгийн Цагаан, Улаан, Орог нуур устай

ашиглах асуудал анхаарал ихээр татаж

болж, түвшин нь нэмэгджээ.

байгаа

хүрхрээ

ажиглагдаж,

тасарч

Таацын

юм.

Хэдийгээр

уул

уурхайн

Гол мөрний нийт урсац 2011 онд

салбар Монгол улсын хөгжилд чухал ач

82%-ийн хангамшилттай, олон жилийн

холбогдолтой ч, газрын доройтлыг бий

дунджаас

болгож байгаа үндсэн хүчин зүйлүүдийн

нэн

бага

услагтай,

2012

онд 44% хангамшилтай, олон жилийн

нэг

дундаж орчим услагтай, хатаж ширгэсэн

олборлох, барилгын материал бэлтгэх,

гол горхи, булаг, нуур тойром сэргэж

авто зам тавих, геологийн эрэл хайгуул

эхлэв. Гол мөрний урсац сэргэж байгаа

хийх, барилга байгууламж барих явцад

ч газар доорхи усны түвшний бууралт

байгалийн

үргэлжилж

далан, овоолго хийх, шуудуу татахад

байна.

Тухайлбал,

2000-

болж

хувирлаа.

хөрсийг
гаралтай

Ашигт

хуулах,
хөрсний

малтмал

шороон

2012 онд газрын гүний цооногт хийсэн

техникийн

эвдрэл

судалгаагаар Хөвсгөл аймгийн Мөрөнд

ихээр үүсэв. Хүнд машин механизм олон

0.63 м, Өвөрхангай аймгийн Арвайхээрт

салаа зам гаргаж, тоос босгон хүрээлэн

2.3 м, Баянхонгор аймгийн Эхийн голд

буй орчныг ихээр доройтуулж байна.

0.36 м-ээр газар доорхи усны түвшин
буурчээ.
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Өнөөгийн

байдлаар

эвдэгдсэн 9,856.3 га газар байгаагаас
геологийн эрэл хайгуулын ажлаас 699.4
га,

ашигт

малтмалын

олборлолтоос

8,028.6 га, батлан хамгаалах аюулгүй
байдлыг хангах үйл ажиллагааны улмаас
205.0 га, барилга, инженерийн шугам
сүлжээ барих, засвар үйлчилгээ хийх
ажлаас 125.5 га, зам тээвэр холбооны
барилга засвар үйлчилгээний ажлаас
шалтгаалан 797.2 га газар эвдэрсэн
байдалтай байна.

дүн

мэдээнээс

үзэхэд

2012 оны байдлаар бэлчээр ба өвслөг
ургамалтай газарт 7.8 сая га бэлчээр
хохиролд өртсөн нь газарт учирсан
нийт хохирлын дийлэнх буюу 95.6 хувь
болов.

НҮБ-ын
конвенцийн

Цөлжилттэй
аргачлал

тэмцэх

дээр

үндэслэн

тооцвол Монгол улсын нийт бэлчээрийн
90 орчим хувь нь цөлжилт, газрын
доройтолд

өртөх

магадлалтай

эмзэг

нутаг юм. 2010 оны судалгаагаар нийт
нутаг дэвсгэрийн 77.8 хувь нь тодорхой
зэрэглэлийн цөлжилтөнд өртсөн бөгөөд
6.7 хувь нь хүчтэй, 9.9 хувь нь нэн
хүчтэй зэрэглэлд хамрагдана.
Цөлжилтийн нэн хүчтэй зэрэглэлд
Ховд

аймгийн

аймгийн

Мянгад,

Өмнөговь,

Дөргөн,

Завхан

Увс

аймгийн

Сантмаргац, Говь-Алтай аймгийн Халиун,
Баянхонгор аймгийн Галуут, Эрдэнэцогт,

Бэлчээрт

учирсан

хохирлыг

төрлүүдээр нь ялгаж үзвэл 2.3 сая га
талхлагдсан, 8.6 мян. га салхи, усны
эвдрэлд орсон, 384.1 мян. га элсний
нүүдэлд өртсөн, 2.2 сая. га мэрэгчид,
хортон шавжид идэгдсэн, 2.7 сая га
цөлжсөн, 124.5 мян. га нутаг ашигт
малтмалын

ЦӨЛЖИЛТ

үүнээс 35.3 хувь нь сул, 25.9 нь дунд,

Бэлчээрт учирсан хохирлын улсын
хэмжээний

Судалгааны

ухагдаж

олборлолтоос

бохирджээ.

Мөн ойн сан бүхий газарт түймэрт
нэрвэгдсэн 218.7 мян. га, өвчин хортон
шавжид идэгдсэн 63.2 мян. га, мод, бут,
сөөг, загийг устгасан 147.8 мян. га,
ашигт малтмалын олборлолтонд өртсөн
43 га, бусад 3.5 мян. га газар байна.

Төв аймгийн Баяндэлгэр, Хэнтий аймгийн
Дархан,

Баянхутаг,

Дорнод

аймгийн

Матад, Чулуунхороот, Гурванзагал, Халх
гол, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан,
Сүхбаатар,
аймгийн

Түвшинширээ,

Дорноговь

Хатанбулаг,

Замын-үүд,

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций,
Манлай,
Угтаал,

Дундговь

аймгийн

Баянжаргалан,

Говь-

оны

дүнг

нэн

хүчтэй

2006

болон

харьцуулахад
зэрэглэл

олширов.

2010

цөлжилтийн

бүхий

Тухайлбал,

газрууд

Баянхонгор

олон жилийн дунджаас

3.2-10%, ой

хээрийн бүс, өндөр уулын бүслүүрт 1015%-аар нэмэгджээ. Дулааны улиралд
агаарын

температур

эрс

нэмэгдэж,

аймгийн хойд хэсэг, Орхон голын сав

хур тундас буурч байгаа нь байгалийн

дагуу болон Дорнодын тал нутагт энэ нь

өнөөгийн

тод ажиглагдав. Харин Их Нууруудын

шалтгаан юм.

хотгорын

төв

хэсэг,

Өвөрхангай,

хуурайшил,

Монгол

орны

гандалтын

хувьд

гол

бэлчээрийн

Дундговь аймгийн хил залгаа нутагт

талхлагдал

цөлжилтийн нэн хүчтэй зэрэглэл буурч,

доройтлын үндсэн хүчин зүйл болсоор

тархац нь хумигдах хандлагатай байна.

байна.

Манай орны нийт газар нутгийн
10.4%-д

нь

цөлжилт

илрээгүй

бол

Энэ

нь

цөлжилт,

газрын

бэлчээрийн

газрыг

ашиглах талаархи бодлого, зохицуулалт
муу

байгаагийн

хүний хүчин зүйл давамгайлсан буюу

Монгол

хавсарсан

жилүүдэд

улсын

үр

дагавар

гэлтэй.

мал

сүрэг

сүүлийн

өсч,

Газрын

зүйлийн

нөлөөгөөр

хүчин

зүйлсийн

харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын

нөлөөгөөр 50.6% нь цөлжилтөнд өртжээ.

тайлан мэдээнд дурдсанаар бэлчээрийн

Цөлжилт хүчтэй буюу нэн хүчтэй илэрсэн

даац 32.5%-аар буюу 16 сая хонин

газар нутагт байгалийн хүчин зүйл 56%,

толгойгоор хэтэрчээ.

39%,

хүчин

нь

байгалийн

хүний үйл ажиллагааны нөлөө 44%-ийг
эзлэв.

тогтвортой

Говийн бүсийн төв суурин газрын
түлшний

хэрэгцээнд

1970-аад

оноос

Хур тундасны хэмжээнээс гадна

заг модыг их хэмжээгээр хавтгайруулан

зуны хур борооны шинж өөрчлөгдөн

бэлтгэдэг болсноос 125.0 мянган га

ихээхэн нутаг хамарсан

газрын заг

бүрэн устаж, 370 гаруй

орох тохиолдол багасч, ихэвчлэн түр

мянган

нутгийн

зуурын аадар бороо зурвас байдлаар

аясаар сэргэж ургах чадвараа алдсан

орох болжээ. Эрдэмтдийн судалгаагаар

нь цөлжилт идэвхжих нэг гол шалтгаан

хуурайшил тал хээр, говь цөлийн бүсэд

болов.

зүс

бороо

га

заг

байгалийн

Гурвансайхан,

Өндөршил, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр
сумын ихэнх нутаг орно. Мөн Өмнөговь
аймгийн Номгон, Мандал-Овоо, ЦогтОвоо, Өвөрхангай аймгийн Баруун Баян
Улаан, Бүрд, Баянхонгор аймгийн БаянОвоо,

Бөмбөгөр,

Богд,

Говь-Алтайн

Төгрөг сумын зарим нутаг цөлжилтийн
хүчтэй зэрэглэлд багтана.
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Ургамал
Төрөл

зүйлийн төлөв байдал, чиг хандлага, ирээдүйд учирч болох аюул
занал

УРГАМЛЫН АЙМАГ
Монгол

ГУУРСТ ДЭЭД УРГАМАЛ
Монгол орны гуурст дээд ургамлын
аймагт шинээр 1 овог, 20 төрөл, 292
зүйл

нэмж

илрүүлснээр

өнөөдөр

5

хүрээний 14 ангид багтах 39 багийн 112
овогт хамаарах 676 төрлийн нийт 3,014
зүйл (Urgamal et al., 2013) бүртгэгдсэн
нь өмнөх жилүүдийн судалгааны дүнтэй
харьцуулахад олон төрөл, зүйл нэмэгдэв
(хүснэгт 1).

томоохон

орны

ургамлын

овгуудад:

аймгийн

Asteraceae

(451

зүйл), Fabaceae (349 зүйл), Poaceae (257
зүйл), Rosaceae (156 зүйл), Brassicaceae
(149

зүйл),

харин

олон

зүйлтэй

томоохон төрлүүдэд: Astragalus (128
зүйл), Artemisia (105 зүйл), Oxytropis
(97 зүйл), Carex (92 зүйл), Potentilla (69
зүйл) зэргийг нэрлэж болно (Urgamal et
al., 2013) (хүснэгт 2).

Хүснэгт 1. Монгол орны гуурст дээд ургамлын зүйлийн бүрдлийн түүхэн тойм
Ангиллын нэгж
Овог
Төрөл
Зүйл

1955

1982

1989

1996

2005

2009

2010

2013

97
555
1,897

103
599
2,239

122
625
2,443

128
662
2,823

130
666
2,930

134
~ 680
2,946

132
~ 680
2,950

112
676
3,014

Хүснэгт 2. Монгол орны ургамлын аймаг дахь томоохон овгууд
Овгийн нэр
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Amaranthaceae
Caryophyllaceae
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Төрлийн тоо

Зүйлийн тоо

Эзлэх хувь

84
27
62
28
58
13
21
24
28
21

451
349
257
156
149
132
131
101
99
91

14.95
11.57
8.52
5.17
4.94
4.37
4.34
3.34
3.28
3.01
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Монгол орны гуурст дээд ургамлын
аймагт

хамгийн

олон

зүйл

шинээр

нэмэгдсэн овгууд (хүснэгт 3): Asteraceae
(49 зүйл), Fabaceae (42 зүйл), Poaceae
(19

зүйл),

Rosaceae

Brassicaceae

(17

зүйл),

(19

харин

зүйл),
ургамал

газар зүйн тойргууд: Монгол Алтай (117
зүйл), Хэнтий (67 зүйл), Монгол Дагуур
(58 зүйл), Зүүнгарын говь (40 зүйл),
Хөвсгөл (24 зүйл)-ийг нэрлэх байна.

орны болон ерөнхий тархалт, тэмдэглэл

Монголын ургамлын аймгийн талаарх

Улаан номонд “нэн ховор” ангилалд

зэрэг

хэвлэгдсэн томоохон бүтээлүүд

багтсан 150 зүйл ургамлыг Бүс нутгийн

холбогдох

бусад

мэдээллүүд

байгаль

багтжээ.

цуврал

бүтээл

гүнзгийрүүлж,

Улаан

үнэлжээ.

үргэлжлүүлэн

Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны

туурвих явдал нь онолын судалгааг
хойшид

холбооны

дансны зэрэглэл, шалгуурыг ашиглан

“Монголын ургамлын аймаг” (20
дэвтэр)

хамгаалах

байгаль, уур амьсгалын

ургамал

Монгол

өөрчлөлттэй

судлалын шинжлэх ухааны хөгжлийн

холбогдон

орны

ургамлын

түвшинг олон улсын жишигт хүргэхэд

аймгийн бүрэлдэхүүнээс устсан зүйл

онцгой ач холбогдолтой.

байхгүй, харин цөөн зүйл ургамлын
тархац хумигдах, илт ховордох, олон
жил

ашиглаагүйн

Хүснэгт 3. Монгол орны гуурст дээд ургамлын аймагт шинээр нэмэгдсэн зүйлийн тоо /нийт 292/
Зүйлийн
тоо

Овгийн нэр
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Cystopteridaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae

Овгийн нэр
Euphorbiaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Iridaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Lythraceae
Nitrariaceae
Onagraceae
Onocleaceae
Orchidaceae

8
4
5
3
49
14
19
2
8
8
1
1
5

Зүйлийн
тоо
1
42
2
1
7
1
12
3
2
1
1
2
1

Orobanchaceae
Papaveraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Thymelaeaceae
Violaceae
Таримал

өнжих,
улмаас

зөв

зохистой

тодорхой

зүйл

ургамлын нөөц нь эрс багасах байдал

Зүйлийн
тоо

Овгийн нэр

ургалгүй

ажиглагдав.
Монгол

6
4
1
3
19
2
14
1
17
1
8
12

орны

ургамлын

аймгийг

хамгаалах асуудал төрийн төдийгүй бүх
нийтийн анхаарлын төвд байсаар ирсэн.
Учир нь Монгол орны ургамлын аймаг
өөрийн

онцлог,

өвөрмөц

шинжээрээ

Өмнөд Сибирь, Төв Ази, Дорнод Азийн
(ялангуяа Манжуурын) ургамлын аймгийн
гарал, түүхэн хөгжлийг танин мэдэхэд
“биет

загвар”

болдог,

нөгөөтэйгүүр

тус улсын ургамлын аймагт гоц ашигт
Монгол улсын төдийгүй дэлхийн
ургамал
онцгой

судлалын
ач

шинжлэх

ухаанд

холбогдолтой,

олон

“Флора
Северной

мхов

Монголии”,

Монголии”

бүтээлүүдийг

2010

зэрэг

“Флор

хийгээд нэн ховор, унаган ба үлдвэр

томоохон

ургамлууд олонтой зэрэг нь тэдгээрийг

онд

ОХУ-д

хамгаалах асуудлыг эн тэргүүнээ Монгол

Ургамал

орны ургамалжил, ургамлын аймгийн

жилийн судалгааны үр дүнг нэгтгэсэн

хэвлүүллээ. Эдгээр бүтээлүүдэд Умард

хамгаалах

“Монголын ургамлын аймаг” 20 дэвтэр

Монголын

талаар

зорилтын

бүхий цуврал бүтээлийг туурвих ажил

болон Монгол орны Хөвдийн аймгийн 41

ургамлын

бүх

нэгэнт эхэлж, одоогоор ээлжит 10, 17-р

овгийн 164 төрөлд багтах 456 зүйл, 4

статусыг

үнэлэх

дэвтрүүд хэвлэгдэн гарлаа.

дэд зүйл, 9 янз зүйлийн хөвдийг бүртгэж

ургамлын улаан данс ба хамгааллын

дэлхийд сүүлийн үед мөрдөгдөж байгаа

төлөвлөгөөний

хөвдийн ангиллын шинэ системд оруулж,

2012 онд туурвин гаргасан. Уг бүтээлд

хөвдийн бие бүтцийн болон 444 зүйл

үндэсний болон олон улсын 30 гаруй

хөвдийн тархацын зураг, төрөл, зүйл

судлаач, мэргэжилтнүүд Монгол орны

таних бичиг, тайлбарын хамт багтаажээ.

байгаль хамгаалах асуудал урган гарч

Байгалийн ургамлын тухай хууль болон

болохыг харуулж байна.

Эдгээр дэвтэрт 3 овгийн 49 төрөлд
багтах нийт 204 зүйл ургамлын адилцах
нэрсийн тойм, төрөл ба зүйл таних
түлхүүр, зүйл тус бүрийн дэлгэрэнгүй
ойллого, ургах хугацаа ба орчин, Монгол
Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

ургамлын

Монгол улс

аймгийн

2014
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глобал
одоогоор

стратегийн
мэдэгдэж

зүйлийн
хүрээнд
эмхэтгэл”

Yндэсний 5-р тайлан

16

байгаа

хамгааллын
“Монголын
бүтээлийг

өвөрмөц тал, зүйл тус бүрийн экологи,
тархац, биологийн онцлогтой уялдуулан
цогц

авч

үзэх

шаардлага

байдагтай

холбоотой. Ялангуяа ховор ургамлыг
нэр

зааж

төрөл

зүйлийн

хэмжээнд

хамгаалах чиглэлийг онцгой анхаарах нь
чухал ба энэ нь манай орны экосистем,
цаашилбал

нэгдYгээр бYлэг

бүс

Монгол улс

нутгийн

2014

хэмжээний
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Ургамлын

Монгол орны биологийн олон янз
байдлын

мэдээллийн

сангийн

дөрөв

Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж,
150

“Монгол орны ургамлын аймгийн
681 төрөлд багтах 2,844 зүйл ургамлын

орны цуглуулга 6,000 гаруй ширхэг

дансны шалгуураар үнэлж, зэрэглэлийг

мэдээллийн үндсэн санг үүсгэсэн юм.

байна.

тогтоолоо.

Монгол улсын ургамлын

Уг санд нийт 1,245 зүйл байгалийн

аймагт одоогоор мэдэгдээд буй бүх зүйл

ургамлын 2,821 ширхэг зураг бүрдсэн

ургамлын ховордлын зэрэглэлийг үнэлэх

ба

талаар дэвшүүлсэн зорилт нь улс орны

жимсний 93 гэрэл зураг байна. Мөн 335

бүртгэгдсэн

хэмжээнд ургамал хамгаалах бодлого
чиглэлийг

тодорхойлоход

чухал ач холбогдолтой.
Ойн

зарим

баялгийн

тоо

тоо

Acarosporaceae

4

51

Bacidiaceae

6

21

Cladoniaceae

2

65

байдлаар

Collemataceae

2

32

зүйл ургамлын цэгэн тархацын зургийг

Монгол оронд 4 анги 12 баг 63 овогт

Hymeneliaceae

4

58

үйлджээ.

хамаарах

Lecanoraceae

9

73

Parmeliaceae

33

147

Physciaceae

10

94

Rhizocarpaceae

2

19

Umbilicariaceae

2

36

Lichenaceae

12

23

Peltigeraceae

3

31

Pertusareaceae

2

18

Teloschictaceae

4

47

Verrucariaceae

11

63

104

778

цэцгийн

356,

навчны

137,

үр

мэдээллийн сан”-д 12 овгийн (Apiaceae,
Crassulaceae,

(2011)-д ойн дагалт баялгийн дотроос

Papaveraceae,Ranunculaceae,

ашиглалтын

Сибирь

Fumariaceae,Grossulariaceae,

хуш, 9 зүйл жимс жимсгэнэ, 7 зүйл

Saxifragaceae,Grossulariaceae,

мөөгийг тус тус сонгон тархац, нөөцийн

Pyrolaceae,

судалгаа явуулж биоэкологийн үнэлгээ

төрөлд хамаарах 120 орчим зүйлийн

хийсэн байна. Энэ бүтээл нь ойн дагалт

2,600 гаруй хуудас гербарийн мэдээлэл

баялгийг

бүрдээд

хэрэгцээт

ашиглах

үйл

ажиллагааг

эх цуглуулга 20 гаруй, гадаад

Зүйлийн

атлас (тархац, нөөц, үнэлгээ) бүтээл
нэн

тэмдэглэгддэг.

Төрлийн

“Гуурст дээд ургамлын цуглуулгын

дагалт

овгууд баруун бүс нутгаар түгээмэл

төрөл, зүйлийн тоо

Улаан

оновчтой

зэрэг

Хүснэгт 4. Хагийн зарим томоохон овог ба

орчим,

холбооны

Teloschictaceae

орчим, замаг 4,000 орчим, мөөг 3,500

мэдээллийн сан”-д одоо 134 овгийн

хамгаалах

Бүс

гаруй, хөвд 18,700 орчим, хаг 15,000

нутгийн

байгаль

зүйлийн

Үүнд: гуурст дээд ургамал 83,000

цуглуулгын сан

дэх хэлэлцүүлгийг 2011 оны 10-р сард
нийт

Verrucariaceae,

аймгийн

Ericaceae,

Paeoniaceae,

Vacciniaceae)

байна.

Мөн

80

гуурст

орчим

дээд

зохицуулах болон бэлтгэлийн нөөцийг

ургамлын цуглуулгын 5 хүрээний нийт

тогтоох лавлагаа болохын зэрэгцээ энэ

119 овогт хамаарах 600 орчим төрлийн

чиглэлээр төр, захиргааны байгууллагын

2,500

мэдээллийн үндэс болж байгаа зэргээрээ

цуглуулга дижитал хэлбэрт оров. Өдгөө

ач холбогдолтой.

Ботаникийн

гаруй

зүйлийн

63,464

хүрээлэнгийн

хуудас

Гербарийн

сан 124,000 орчим хувь цуглуулгатай.

Овгийн нэр

ХАГ
Дэлхийд

26,000
бол

191

гаруй

зүйл

өнөөгийн
төрлийн

1,050

хаг

зүйл

хаг тархаж байна. Энэ дүнг 2010 оны
судалгааны дүнтэй харьцуулахад 19
зүйлийн хаг шинээр бүртгэгджээ. Үүнд:
Artthonia mediella, Basidia circumspect,
Blastenia

furfuracea,

Calicium

viride,

Caloplaca chlorine, Cyphelium karelicum,
Lecanora

allophana,

L.cadubriae,

L.boligera,

L.subintricata,

Lepraria

ecorticata, L.rigidula, Leptogium subtile,
Ochrolechias

zatalaлnsis,

Placynthiella

dasaea,

R.septentrionalis,
хагууд

болно

O.turneri,

Rinodina

R.trevisanii
(хүснэгт

Нийт

4).

freyi,
зэрэг
Монгол

орны хагийн аймаг Голарктик, Газрын
Дундад Тэнгисийн болон Зүүн Азийн
хагийн

аймгийн

шинжийг

хадгалсан

онцлогтой. Тэр дотроо Голарктикийн
шинжийг

илэрхийлэгч

Physciaceae,

Cladoniaceae, Peltigeraceae, Parmeliaceae
зэрэг овог нь манай орны умард хэсгээр
өргөн

тархацтай.

Эртний

Газрын

Тэнгисийн

хагийн

аймгийн

Дундад
шинжийг

илэрхийлсэн

Acarosporaceae,
Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

Монгол улс

2014
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Yндэсний 5-р тайлан

Lecanoraceae,
Collemataceae,
нэгдYгээр бYлэг

Монгол улс

2014
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Манай оронд одоогийн байдлаар
унаган хаг 4 зүйл, завсрын унаган
58 зүйл бүртгэгдсэн. Aspicilia hedinii
(H. Magn.) Oksner, Cladonia mongolica
Ach., Peltula zabolotnoji (Elenkin) N.S.
Golubk. унаган хагийг 2013 онд шинээр;
Aspicilia changaica (Klem.) N.S. Golubk.,
Lobaria retigera (Bory.) Trevis, Rhizoplaca
baranowii

(Poelt)

Goluk.,

Squamarina

pamirica N.S. Golubk., Aspicilia esculenta
(Pall.)

Flagey.,

Cetraria

alvеrensis

(Wahlenb.) Vain., Nephromopsis komarovii
(Elenkin.) J. C.Wei, Cetraria potaninii

Үүний зэрэгцээ Шарын гол дахь Ойн
суурин судалгааны бүс нутагт ажиллаж
хөвдийн

зүйлийн

бүрдлийг

тогтоов.

Одоогоор тус нутагт нийт 32 овог 75
төрөл 117 зүйлийн хөвд бүртгэгджээ.
Цаашид хөвдийн ангилалзүйн судалгааг
үргэлжлүүлэн
нутгийн

хийснээр

хөвдийн

тухайн

зүйлийн

бүс

бүрдлийн

бүрэн жагсаалт гарах төдийгүй, Монгол
орны

хөвдийн

сан

хөмрөг

аривжих,

тархалтын цэг нэмэгдэх, түүнчлэн шинэ
зүйл хөвд илрэх боломжтой гэдгийг
дурьдах нь зүйтэй.

kanewskii

Oksner,

Сaloplaca

lenae Sochting et Figueras, Tonina gobica
Golubk

хагийг

номонд

Монгол

бүртгэж

Улсын

тархац

Монгол

улаан

нутгийг

нь

(Хэрлэнчимэг,

Хэнтийд
6
ХӨВД

баг,

22

овогт

Дүлийтэн

төрлийн

14

2013),
овогт

зүйл

Баруун
хамаарах

дүлий

мөөг

(Бүрэнбаатар, 2013) ургадаг.

Хөвсгөлийн

баруун

хойд

хэсэгт

орших Дархадын хотгорын нутаг орчимд
сүүлийн жилүүдэд хөвдийн судалгааг
дагнан хийсний дүнд тус нутагт нийт
50 овог, 130 төрлийн 286 зүйлийн хөвд
бүртгэгдээд байна. Үүнээс Хөвсгөлийн
районд 49 зүйл, Gollania, Bryobrittonia
гэсэн

3

хамаарах 73 төрлийн 217 зүйл малгайт
мөөг

хэсэгчлэн хамгаалалтанд авлаа.

оронд

2

төрөл,

Bryobrittonia
leskoides,

Encalypta

longipes,

procera,

Didymodon

Racomitrium

panschii,

Gollania turgens зэрэг 5 зүйлийн хөвд
Монгол орны хөвдийн аймагт шинээр
тэмдэглэсэн

(Tsegmed

et

al.,

2007;

Игнатов нар, 2009).

Yндэсний 5-р тайлан

Хэнтийн тойрогт

5 зүйл, Хангайн

тойрогт

13

зүйл,

Монгол

Дагуурын

тойрогт

13

зүйл,

Дорнод

Монголын

тойрогт 3 зүйл, Их нууруудын хотгор,
Moнгол Алтай, Ховдын тойрогт 19982012 онд

тус бүр 1 зүйл шинээр

бүртгэгдлээ.
Монгол

орны

дээд

мөөгийн

26

зүйл нь хээр талд ургадаг хөрсний
сапрофит,

эсвэл

(Melanoleuca,

копрофиль

Agaricus,

мөөг

Conocybe,

Agrocybe, Makrolepiota төрлийн ихэнх
зүйл), 212 зүйл нь ойд ургадаг бөгөөд
тэдгээрээс 152 зүйл нь дээд ургамалтай
хамтран амьдарч микориз бүрэлдүүлэгч

нэгдYгээр бYлэг

Монгол улс

2014
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Cortinarius (16), Clitocybe (13), Russula
(13),

төрлийн зарим зүйл), 41 зүйл нь хөвхний

хамгийн олон зүйлтэй байхад Crepidiotia,

сапрофит

Anellaria, Cotilidia, Crepidotia, Antrodia,

мөөг

Mycena,

(Marasmius,

Clitocybe,

Lepiota

Collybia,

Tricholoma

(10)

гэсэн

төрөл

Leucopaxillus,

Auricularia,

Agrocybe,

Spathularia,

төрлийн ихэнх зүйл), 19 зүйл

Tyromyces,

Xeromphalina,

Xerocomus

нь лигнофиль мөөг (Coprinus, Stropharia
төрлийн зарим зүйл)

төрөл нь тус тус 1 зүйлтэй.

байгаа юм. Ойн

Хүнс, эмчилгээний ач холбогдолтой

ихэнх мөөг модлог ургамалтай микориз

ховор мөөгүүдийн цэвэр өсгөвөр гаргах,

үүсгэн

мицел үйлдвэрлэх, тэдгээрийг үржүүлэх

тэдгээрийн

өсөлт

хөгжлийг

дэмждэг тэдгээрийн ойн фитоценозод

судалгаа

мөөгийн гүйцэтгэх үүрэг их.

мөөгийн (Pleurotus ostreatus) polmycel-

Хөвхний
задардаг

MӨӨГИЙН АЙМАГ

Lactarius,

Tricholoma, Boletus, Suillus, Gomphidius

бүрдүүлэгч

Oksner., Cetraria steppae (Savicz) Cogt,
Cladonia

мөөг (Hygrophorus, Russula,

сапрофитүүд
давхрагад

лигнин,

хөрс

байгаа

целлюлоз

муу

эрчимтэй

хийгдэж,

Хясаан

107 омгийн тариалалтын технологийн
үндсэн

параметрүүдийг

тодорхойлон

зэрэг

(Гантулга, 2010), Хясаан мөөг (Мөнхзаяа,

бодисыг задлахад, харин хээрт ургадаг

2010), Хусны онгол (Inonotus obliquus)

хөрсний

(Хэрлэн, 2010)

сапрофит

мөөгүүд

хөрсийг

мөөгийн хөхний хорт

азотоор баяжуулах учир өвслөг ургамал

хавдарт

өтгөн ургаж, мөөгөн хүрээ үүсгэхэд

хавдрын эсийн ургалтыг дарангуйлдаг

үүрэгтэй.

болохыг тогтоосон юм. Иймд

үзүүлэх

нөлөөг

судалж,
Монгол

Boletinus asiaticus Sing., Leccinum

оронд ургадаг Хусны онгол, Хясаан

aurantiacum (Bull.) S.F. Gray, Agaricus

мөөгөөс хорт хавдрын эсрэг бэлдмэл

tabularis Pers., Chlorophyllum agaricoides

гарган

(Czern.)

боломжийг

(Bres.)

Vellinga,
Sing.,

(Sibthorp:

Lepistacae

Leucopaxillus

Fr.)

Sing.,

spitosa

giganteus
Tricholoma

mongolicum Imai, Fomitopsis

авах,

эмчилгээнд
судлах

Дэлхийн
болон

шаардлагатай.

дулаарал,

хүний

хэрэглэх

хуурайшилт

ашиглалтын

үйл

officinalis

ажиллагааны улмаас байгалийн ховор

Ganoderma

ба хүнс, эмийн мөөгийн нөөц өөрчлөгдөх

lucidum (Leyss ex Fr.) Karst., Inonotus

зүй тогтлыг илрүүлж түүнийг зохистой

obliquus

ашиглах, хамгаалах төр засгийн бодлого

(Vill.)

Bond.

et

(Pers.;

gigantea (Batsch)
molle

Pers.

Sing.,
Fr.)

Pilat,

Lloyd,

зүйлийг

Calvatia

Lycoperdon

боловсруулах,

шийдвэр

гаргахад

Монгол улсын

тулгуур мэдээлэл бүрдүүлэх зорилгоор

Улаан ном (2013)-д бүртгэж тархац

мөөгийн тархац-нөөцийн нарийвчилсан

нутгийг хэсэгчлэн хамгаалалтанд авлаа.

судалгаа, биологи- экологийн үнэлгээ

Ботаникийн хүрээлэнгийн мөөгийн

хийж,

өргөн

тархалттай

7

зүйлийн

бэлтгэлийн

нөөцийг

гербарийн санд 2 ангийн 39 овгийн

биологийн

102 төрлийн 282 зүйлийн, 700 орчим

тодорхойлов (Хэрлэнчимэг нар, 2011)

дээж

(хүснэгт 5).

хадгалагдаж байна. Эдгээрээс
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Амьтны аймаг
Хүснэгт 5. Хүнсний мөөгийн нөөцийг зарим бүс нутгаар тооцсон байдал /тонноор/
Нөөц тодорхойлсон
бүс нутаг/
зүйлийн нэр

Хэнтий

Тарвагатай

Булнай

Хангай

Хөвсгөл

1.2

1.5

1.6

2-3

2.5

Lactarius torminosus

-

1.5-1.8

-

2.5

3.5

Laetiporus sulphureus

8

-

-

8

30

Russula emetica

0.5

-

-

0.4

1

Suillus grevillei

4.5

-

-

5.1

1.5

Tricholoma mongolicum

-

-

-

-

-

Agaricus campestris

-

0.6

-

1.5-2

1.8-2

Clitocybe gibba

Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг
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Төрөл

зүйлийн төлөв байдал, чиг

хандлага, ирээдүйд учирч болох аюул
занал

АМЬТНЫ АЙМАГ

ангийн

навч,

шилмүүсээр

хооллогч

шавжаас Монгол улсын Улаан номонд

сумын Хүрэнбулагийн даваа, Сүүдрийн

шавж нь шим тэжээлт бодисыг эргэлтэнд

орсон дамнуурга цэнхэр соно (Aeshna

хавтгай;

оруулах үйлчилгээг гүйцэтгэдэг болохыг

juncea mongolica), аполлон (Parnassius

даваа,

бид мэдэх билээ.

apollo),

сумын Агтын нуруунд сибирийн хүр

Монгол орны ойн сангийн тодорхой

ШАВЖ БОЛОН БУСАД ҮЕ ХӨЛТӨН

Шавжийн

хатсан

цэгүүдэд, тухайлбал, Хэнтийн нурууны

төлөөлөгчид

баруун

хойд

хэсгийн

ой,

Хөвсгөл

махаон

дэвүүр

(Papilio

спорадикус

үхэр

Үүр,

sporadicus)

гэх

хэдгэнэ

(Bombus

хальсан

хээр, уулын сэрүүн бүсийн шилмүүст

оноос хойш хийсэн судалгааны дүнд

ой, өндөр уулын шилмүүст сийрэг ой,

20 орчим овгийн 300 гаруй зүйл бүгэг

холимог ой), тал хээр (хуурай хээр,

эрвээхэй тэмдэглэсэн (Muehlenberg et al.,

бутлаг

хуурайдуу хээр, нугажуу хээр, цөлөрхөг

2011; Энхбаяр, 2013). Хэнтийн нурууны

хооллодог 7 баг, 34 овог, 97 төрлийн

хээр) болон цөлийн экосистем, түүнд

баруун

151

орших ус намгархаг газрууд, гол мөрөн,

судалгаагаар тодорхой овог, төрлийн

бүртгэсэн (Пунцагдулам, 2011). Үүнд:

түүний орчмын хөндий, горхи, булаг,

хүрээнд

нарийвчилсан

Цэнхэрмандал,

тогтоол ус, цөөрөм, нуур гэх зэрэг бүхий

гүйцэтгэн

Carabus

л орчинд тохиолдоно. Иймд шавжийн

Carabus

судалгааг

экосистемүүдийн

interruptus Dej., Pterostichus dauricus

голомт байгааг тогтоосон (Бадамжаргал,

түвшинд гүйцэтгэж амьдрах орчны янз

Geb., Pterostichus (Euryperis) eximius Mor.,

2010). Түүнчлэн Булган аймгийн Орхон

бүрийн хэлбэрүүдийг шүтэн байрших

Cicindela gracilis Pal., Carabus (Carabus)

шавжийн төрөл, зүйлийн талаарх суурь

billbergi Man., Carabus (Morphocarabus)

мэдээллийг

hummeli

тодорхой

бүрдүүлэх

чиглэлд

гол

анхаарлаа хандуулан ажиллаж ирлээ.
Монгол

орны

ойн

экосистем

дэх ургамлын бүлгэмдлийн олон янз
байдлыг

бүрдүүлэх,

түүний

үржил,

нөхөн төлжилтөнд чухал үүрэг гүйцэтгэх
хайрсан

далавчтан

(Lepidoptera),

хальсан далавчтан (Hymenoptera), цох
(Coleoptera), хос далавчтан (Diptera) гэх
зэрэг олон тооны шавж бий. Түүнчлэн
шим тэжээлт бодис нэг төлөвөөс нөгөөд
шилжих процесст үйлчилгээ үзүүлдэг
амьтдын

дунд

шавжийн

эзлэх

хувь

дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг. Тухайлбал,
амьтдын ялгадас, сэг зэм, хагд ургамал,

Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

arcensis

F-W.,

canaliculatus
Herb.,

зэрэг

Ad.,

Pterostichus

жийгээ

цэнхэр

экосистемийнхээ

идэш

тэжээлийн хэлхээнд чухал үүрэгтэй.

зүйл

нутагт

ургамлын
шавж

модлог
эд

болон

эрхтнээр

тохиолдож

Өмнөдэлгэр,

байгааг
Биндэр,

Дадал сумын ойн санд сибирь хүр,
өрөөсгөл

хүр

эрвээхэйн

нутгийн

ойд өрөөсгөл хүр эрвээхэй (Lymantria

Хангайн нурууны шинэсэн ойд 2008

бүс

сумдын

дамнуурга

Эдгээрээс

Энэ

Эрдэнэбулган

sibiricus),

ойн сан, Эг-Үүр голын хөндийн навчит

тохиолджээ.
соно

(Dendrolimus

далавчтан

ба цармын сийрэг ой, өндөр уулын

судалгааг

Баянагт

Хөвсгөлийн Чандмань- Өндөр, Цагаан-

ургах шилмүүст ой, Монгол-Алтай болон

шавжийн

ам;

модны

tityus) зэрэг хайрсан далавчтан, мөн

ой, өндөр уулын сарьдаг, уулын нуга

ойн

Цагаан

эрвээхэй

нуурын баруун эргийн өндөр уулсаар

хэсгийн

Сайхан

сумын

machaon), бэр цэцэгч шумбуур (Hemaris

Монгол орны ойт хээр (сэрүүн бүсийн

хойд

Хутаг-Өндөр

тархалтын

dispar),

Хэнтий

аймгийн

сумын

нутагт

якобсоны

эрвээхэй
байгааг

(Erannis
илрүүлэн

Өмнөдэлгэр
төөлүүрч

jacobsoni)
улсын

олширч

хэмжээгээр

нийт 22,980 га талбайд тэмцлийн ажлыг
зохион байгуулжээ. Баянхонгор аймгийн
Эрдэнэцогт

сумын

нутагт

Цагаан

Мааньтын голын эх орчмын шинэсэн ойд
олширсон эгэл бийрэн сүүлт эрвээхэйн
(Orgyia antiqua Lin.) голомтод тэмцлийн
ажлыг зохион байгуулж популяцийн тоо
толгойн хэт өсөлтийг хянасан (Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам, 2011).
Papilio machaon- Махаон дэвүүр

цохыг

Гэрэл зураг: Ч.Гантигмаа

(Carabidae, Coleoptera), мөн Xylotrechus
rusticus Lin., Monochamus urussovi F-W.,
Saperda scalaris Lin., Xylotrechus ibex Geb.
болон Xylotrechus hircus Geb. зүйлийн
эвэрт цох (Cerambycidae, Coleoptera)
тархаж буйг тогтоосон (Гантигмаа нар,
2012;

Буянжаргал,

2010).

Хэнтийн

нурууны зүүн хэсгийн шилмүүст ойн
шавжийн

төрөл

зүйлийн

судалгааны

явцад Онон голын сав газарт нийт 13
баг, 109 овог, 265 төрөлд хамрагдах 362
зүйлийг бүртгэснээс 13 зүйл нь тухайн
бүс

нутгийн

тэмдэглэгдсэн

амьтны

аймагт

шинээр

(Пунцагдулам,

2011).

Үүнд: Онон голын сав газарт бүртгэгдсэн

Монгол улс
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Монгол орны говь цөлийн бүсэд

хоёр зүйл хоовгон зэргэлдээ орших

Сухайтын хөндий, Нэмэгтийн нуруунд

Marusik, Azarkina & Koponen., Alopecosa

тархах шавж, сээр нуруугүйтний төрөл

2 булагт буюу тархалтын хувьд маш

хийж гүйцэтгэв (Гантигмаа нар, 2012).

pictilis Emerton., Pardosa albomaculata

зүйлийн судалгааны явцад Bryodema

хязгаарлагдмал орчинд буйг тогтоосон.

gebleri

Эдгээр 2 зүйл нь маш хязгаарлагдмал

Zub.,

F-W.,

Bryodema

Calliptamus

mongolicum
Costa.,

тархацтайгаас гадна Apatania mongolica

Compsorhipis bryodemoides Bei-Bienko.,

Martynov зүйл хоовгоны хувьд Монголын

Compsorhipis davidiana Saus., Gryllus

эндемик гэх утгаараа, харин Limnephilus

desertus Pall., Leptopternis gracilis Evers.,

primoryensis Nimmo зүйлийн хувьд сүүлд

Mongolotmethis

Bey-Bienko.,

буюу 1995 онд шинжлэх ухаанд шинээр

Zichya baranovi Bei-Bienko., Zichya sp.

олдож, Монголд анх шинээр бүртгэгдэж

зүйлүүд

байв.

байгаагаараа онцлог юм. Цаашид эдгээр

bryodemoides

зүйлийн биологи, экологийн судалгаанд

kozlovi

түгээмэл

Эдгээрээс

barbarus

тохиолдож

Compsorhipis

ажиглагдаагүй байсан загийн бөгтрөгт
царцааг (Dericorys annulata roseipennis
Redtenbacher) илрүүлсэн. Говь цөлийн
бүсийн уст цэгүүдэд амьдрах шавжийн
бүлгэмдлээс
багийн

хоовгоны

(Trichoptera)

төлөөлөгчдийн

сонирхолтой

мэдээлэл

хувьд

хуримтлуулав.

Учир нь энэ бүсэд орших 40 гаруй
булаг шандад хийсэн судалгааны үр
дүнд

Apatania

Limnephilus

mongolica

primoryensis

Martynov,
Nimmo

Тус

орны

(Arachnida),

хавч

brachyura)

3

(Ostracodasp.)

variabilis,
зүйл,

дунт

төлөөлөгчид

говийн бүсийн зарим усан санд нилээд

Pardosa

tesquorumoides

Song

&

Yu.,

Pardosa uintana Gertsch (Lycosidae) болон
Xysticus obscurus Collett (Thomisidae)
зүйлүүдийг дурьдаж болно.

байснаас Ceriodaphnia pulchella Sars.,

сөрөг үр дагавар үзүүлж байна. Мөн

Daphnia (Daphnia) galeata Sars., Daphnia

уул уурхай, газрын тосны олборлолт

(Ctenodaphnia) triquetra Sars., Daphnia

түүнийг дагасан дэд бүтэц эрчимтэй

(Ctenodaphnia)

Moina

хөгжиж байгаа нь ихээр нөлөө үзүүлж

brachiata Jurine. гэх зэрэг салаа сахалт

байгаа юм. Түүнчлэн мал аж ахуй,

хэлбэртэн

хавч

газар

хэлбэртэн

аймгийн

хамгааллын

аалз

B.

Emerton., Pardosa palustrus Linnaeus.,

байгаль орчинд уур амьсгалын өөрчлөлт

төлөвлөгөөг боловсруулах нь зүйтэй.

судалгаагаар

хавчийн

longicornis,

(Brachionus

Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны

Bienko., Zichya baranovi Bei-Bienko. зэрэг
жилүүдийн

Trichocera

хорхой

бүлгэмдлээр баялаг булаг тохиолдож

анхаарал

сүүлийн

plicatilis

хүрд

түгээмэл байв. Мөн хөвөгч амьтдын

Bei-Bienko., Mongolotmethis kozlovi Beyзүйл Монголын эндемик зүйл бөгөөд

хандуулж,

Үүнээс

болон

carinata

хүрд

Ханбогд

King.,

хорхой
сумын

Өмнөговь

нутаг

дахь

тариалангийн

салбар

Монгол

орны нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд

(Branchiopoda) өргөст хорхой (Clitellata),

Булансухайтын булагт элбэг байлаа.

эрчимтэй

хүрд хорхой (Eurotatoria), хэвэл хөлтөн

Жинхэнэ аалзны бүлгэмдлийн судалгааг

хөрсөн бүрхэвч, усан хангамж, ургамлан

(Gastropoda), хануур хорхой (Hirudinea)

Баян-Өлгий аймгийн Даян нуур орчимд

нөмрөг

зэрэг

гүйцэтгэн

53

тус орны говь, хээрийн бүсийн систем

Энэ

зүйлийг илрүүлснээс 4 овгийн 6 төрөлд

байгалийн болон бусад хүчин зүйлсийн

чиглэлийн судалгааг Өмнөговь аймгийн

хамрагдах 9 зүйл нь Монгол орны амьтны

нөлөөгөөр цөлжилтөнд өртөн системийн

Ханбогд

уул,

аймагт анхлан бүртгэгдсэн (Азжаргал,

хувьд тэнцвэрт харьцаагаа их, бага

Галбын говь, Ундайн голын сайр, мөн

2013). Үүнд: Larinioides cornutus Clerck

хэмжээгээр

аймгийн Гурвантэс сумын нутагт Нарийн

(Araneidae), Phrurolithus festivus Koch

2003). Жишээлбэл, манай орны хялганат

(Corinnidae),

хээрт хүний үйл ажиллагаанаас үүдсэн

9

ангид

хамрагдах

30

зүйлийг судалгаагаар бүртгэсэн.
сумын

нутагт

Ханбогд

гаруй

гэх

11

овог,

22

төрлийн

Acantholycosa

altaiensis

хөгжиж

байгаатай

уялдан

өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал,

алдаж

байна

(Даш

нар,

аюул занал (малын тоо толгой сүүлийн
20 жилд 2 дахин өсч, 45 сая толгойд
хүрсэн) нь ялангуяа сумын төв, уст цэг
орчимд малын хэт төвлөрөлийг үүсгэж,
бэлчээрийг талхлах болсон. Түүнчлэн
энэ бүс нутгийн 27%-д ашигт малтмал,
газрын

тосны

зөвшөөрөл
47%

нь

хайгуулын

олгогдоод
ашигт

байгаа

малтмалын

ашиглалт явуулахад нээлттэй

тусгай
бөгөөд
хайгуул,
(Майкл

Хайнер нар, 2003). Үүний зэрэгцээ говь,
цөлийн бүсийн бэлчээр болон хөдөө
аж ахуйд ашиглагддаг баян бүрдийн
Dendrolimus sibiricus- Сибирийн хүр эрвээхэй
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экосистемийн

доройтол

нэмэгдэхийн

нь багасч улмаар хүн, малын нөлөөнд

популяцийн чиг хандлага, экосистемд

хэрэгжүүлсэн

хирээр энэхүү экосистемийн өвөрмөц

өртөж чанарын хувьд доройтож байгаа

гүйцэтгэх үүргийн талаар нарийвчилсан

цөлийн

бүрдлийг үүсгэдэг тоорой, жигд, бургас

усан орчинд нутагших биологийн олон

судалгаа хийгдээгүй тул уг төрөл зүйлд

байдлын суурь мэдээллийг бүрдүүлэх,

зэрэг модлог ургамал хомсдож, зарим

янз

учирч буй дарамт болон тухайн зүйлийн

өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох

газартаа устаж үгүй болсоор байна (Даш

гүйцэтгэж

арга

зүгээс хүн ардын сайн сайханд үзүүлж

чиглэлийн

нар, 2003).

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай

буй ач холбогдлыг үнэлэх бололцоогүй.

Цаашид

Эхийн гол, Зуунмод, Наранбулаг зэрэг

байна.

Иймд

хүнд

оронд тэмдэглэгдэж байсан ч сүүлийн

томоохон

Limnephilus

чухал үүрэг гүйцэтгэдэг шавж, сээр

жилүүдийн судалгаагаар огт илрэхгүй
байгаа

Сүүлийн жилүүдэд Захуй,

баян

бүрдийг

түшиглэсэн

байдлын

судалгааг

хамгааллын

Apatania

нарийвчлан
тусгай

mongolica

primoryensis

Martynov,

Nimmo

гэх

бид

экосистемд

болон

төслийн

бүсийн

биологийн

судалгаа

энэ

хүрээнд

ажлын

говь

олон

янз

хийгдэж

байна.

хүрээнд

Монгол

малын их төвлөрөл бий болсноор уст

хоовгоно болон бусад сээр нуруугүйтний

нуруугүйтнийг

цэгүүд орчмын хөрс давсжиж, хатах,

оршин

Өмнөговь

хийж, цаашид нарийвчилсан судалгааг

бүртгэлтэй

гүний усны түвшин буурч цөлжих үйл

аймгийн

Гурван

нутгийн

зохион байгуулах чиглэлд гол анхаарлаа

тодорхойлох асуудлыг нарийвчлан авч

явц идэвхжихийн хирээр тухайн нутагт

Нарийн

сухайтын

хандуулах нь зүйтэй.

үзэх

тохиолдох зарим зонхилогч ургамлын

байрлах хоёр булгаар хязгаарлагдана.

бүлгэмдэлд

өөрчлөлт

орчин
тэс

нь

сумын

хөндийд

зэргэлдээ

тухайн

Гэтэл байгаль цаг уурын нөхцөл байдал

экосистем дэх амьдрах орчны хэлбэрүүд

болон уул уурхайн үйл ажиллагааны

чанарын хувьд доройтсноос зарим зүйл

нөлөөгөөр

устах

ширгэж, хатах аюул нүүрлэсэн.

аюулд

хүрч

орж,

амьдрах

байна.

Өмнөговь

аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт
2011-2012 онд гүйцэтгэсэн судалгааны
явцад ажиглалт хийсэн нийт 20 булгаас 7
булаг нь ширгэж хатжээ. Энэхүү 7 булагт
Paracorixa spp., Callicorixa sp. өолон
Sigara sp., Sigara lateralis (Corixidae,
Hemiptera) гэх сэлэгч бясааны зүйлүүд,
Gerris sahlbergi (Gerridae, Hemiptera)
зүйлийн тэшигч бясаа, Ishnura elegans
(Coenagrionidae,

Odonata)

зүйл

соны авгалдай, усны цохоос үрчлээт
цохын
sp.,

овгийн

нэг

зүйл

Helophoridae),

(Helophorus

мөн

Hygrotus

(Coelambus) flaviventris зүйлийн сэлэгч
цох тэмдэглэгдэж байв. Хавч хэлбэртний
төлөөлөгчдөөс

Branchinecta

Milne-Edwards,

ferox

Branchinecta

M.

minuta

Smirnov, Branchinecta orientalis Sars,
Ceriodaphnia
carinata

King

pulchella
болон

Sars,
Moina

Daphnia
brachiata

Jur тохиолдож байв (Гантигмаа нар,
2012).

Цаашид

байгаль

цаг

уурын

нөлөөгөөр тэжээгдэж буй эх үүсвэр
Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

Шавж
ашиглал:

уг

хөндийн

болон

булаг

бусад

үе

шанд

хамааран

шавж,

үйл

хөлтний

бусад

Монгол

үе

хөлтний

улсын

ажиллагааны

БОНХЯ-

хүрээнд

2012

онд тус улсын хэмжээнд ховор болон

сээр

амьтдын тархалтын судалгааг зохион
байгуулж,
болон

Монгол

Улаан

орны

номонд

нэн

ховор

“Ховор”

гэсэн

нуруугүйтний төрөл зүйлийг ашиглах

статустай

явдал харьцангуй ховор боловч шавж,

шинэчлэн эмхэтгэв (Монгол улсын Улаан

сээр нуруугүйтний экосистемд гүйцэтгэж

ном,

буй үүрэг, үйлчилгээний үр дүнд бий

олон янз байдал, популяцийн төлөв

болсон бүтээгдэхүүнийг (зөгийн бал,

байдлын

эмийн ургамал, амьтны гаралтай бусад

байгаа ч өнгөрсөн 4 жилд тодорхой

бүтээгдэхүүн) дам байдлаар маш өргөн

бүс

хэрэглэдэг. Тухайлбал, хар цохын (Blaps

шавж, болон бусад сээр нуруугүйтний

sp., Tenebrionidae) өөрийгөө хамгаалах

бүлгэмдлийн судалгааг хийж биологийн

зорилгоор ялгаруулдаг шүүрэл болон

олон янз байдлын суурь мэдээллийг

биеийн гадаргуугийн биолипид нэгдлийг

бүрдүүлэв. Тухайлбал, “Оюу толгой”,

уламжлалт

ашигладаг

“Өмнийн говийн элс” зэрэг компанийн

(Gunbilig et al., 2009; Алдармаа нар,

хүрээлэн буй орчны ажиглалтын явцад

эмчилгээнд

зүйлүүдийг

нь

хянах,

зүйлийн

зүйтэй.

одоогоор

нөхцөл

Тухайлбал,

байдлыг
шулуун

далавчтны багаас Симилисийн царцаа
болон

хамгаалал:

ны

бүртгэл

ховордож буй шавж, сээр нуруугүйтэн

Монгол орны ахуй амьдралын

онцлогоос

Шавж

тодорхойлон

зүйлүүдийн

2013).

Монгол

талаарх

нутгийн

орны

мэдээ

зарим

мэдээллийг
шавжийн

мөн

дутмаг

экосистем

дэх

(Eclipophleps
царцаа

similis

(Eclipophleps

Mishch.),

цайвар

lucida

Mishch),

говийн үрчлээт царцаа (Rhinotmethis
beybienkoi Chog.), таршаа (Bryodema
nigripennis
царцаа

Mishch),

(Andrea

андриа

төрлийн

gorochovi

Mishch),

тарчигнуур царцаа (Psophus stridulus
Lin.),

цөлийн

царцааны

нэг

(Beybienkia

lithophila

Mishchenko),

мишенкогийн

зүйл

Gorochov

&

ногоон

царцаа (Mongolotettix mistshenkoi Chog.)
гэх зүйл сүүлийн 30 орчим жилийн
хугацаанд
зүйлүүдийн

дахин

олдоогүй.

зэрэгцээ

Улаан номын шавж

Монгол

Дээрх
улсын

болон бусад сээр

нуруугүйтэн амьтдын амьдрах орчин,
биологи, экологи онцлогийг нарийвчлан
судалж,

популяцийн

төлөв

байдлыг

үнэлэх, цаашлан хамгааллын зохих арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

2010). Түүнчлэн хүн, малын амьсгалын
замын багтраа өвчний

үед Bryodema,

Angaracris, Caliptamus төрлийн царцааны
(Acrididae, Orthoptera) хандыг бэлтгэн
эмчилгээнд ашигладаг (Ganbold, 1993).
Өнөөдрийн байдлаар дээрх зүйл шавжийн

Монгол улс

2014

-34-

Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

Монгол улс

2014

-35-

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

ЗАГАС

буурах хандлагатай байгаа нь тухайн
экосистемийн

байгалийн

тогтолцоо

алдагдан, тэнд амьдрах олон зүйлийн

ЗАГАС

загас болон усны бусад организмын

Загасны
байдал:

төрөл

зүйлийн

төлөв

Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай

амьдралд аюул занал учруулах магадлал
тун өндөр байгааг гэрчилнэ.

савд 12 зүйл, Хойд мөсөн далайн ай савд
32 зүйл, Номхон далайн ай савд 44 зүйл
загас бий. Тус орны загасны зүйлийн
бүрэлдэхүүний 56 орчим хувийг мөргийн
(Cyprinidae) овгийн загас эзэлнэ.

Загасны

төрөл зүйлийг хомсдолд

хүргэж буй зонхилох шалтгаан: Сүүлийн

“Усны

экосистемийн

экологи,

биобүтээмж” сэдвийн хүрээнд 2005 онд
140 гаруй хүн/хоног хээрийн судалгаа
явуулан Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн
Борсог, Далбаа, Сэвсүүл, Ноён, Шагнуул,
Тураг гол, Орхон-Сэлэнгийн сав нутаг

13-14 жилийн хугацаанд говь, хээрийн

(Ёрөө, Сэлэнгэ, Эг), Уст, Өгий, Дархадын

бүсийн нуурын ус дундарч, урд өмнө

хотгорын Тарган, Доод, Төгрөг, Хармай

байгаагүйгээр хамгийн бага түвшинд

нуур, Говийн их дархан цаазат газрын

хүрлээ. Цаг уур, орчны шинжилгээний

“А” хэсгийн зарим булаг, шандаас нийт

газрын тайланд дурьдсанаар (2010),

планктон амьтан ургамлын 50, ёроолын

2009

нуурын

амьтны 35, дээд ургамлын 30 гаруй

жилийн дундаж усны түвшин 2001 оноос

хатаадас цуглуулж эрдэм шинжилгээний

хойш 32 см, Тэрхийн цагаан нуурынх

санг

2000 оноос хойш 42 см, Өгий нуурынх

тусгагдаагүй тул энэ удаа бид оруулж

2004 оноос хойш 144 см, Буйр нуурынх

өглөө.

оны

байдлаар

Хар-Ус

баяжуулсан

ажил

4-р

тайланд

1999 оноос хойш 183 см, Хяргас нуурынх
1998 оноос хойш 281 см, Бөөнцагаан

Судалгаагаар Өгий нуур нь ёроолын

нуурынх 1998 оноос хойш 603 см-ээр тус

амьтны зүйлийн бүрдлээр хамгийн өндөр

тус дундарсан байна. Ийнхүү томоохон

(35 зүйл) байв.

усан сангуудын усны түвшин байнга

Зэвэг-Brachymystax lenok
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Уул уурхайн болон аж үйлдвэрийн

Заамар орчимд явуулсан хяналтын

зориулалтаар

үйл ажиллагааны улмаас Заамар орчимд

судалгааны явцад дээр дурьдсан зүйлийн

агнуурын загасны нөөц хомсдож буйн

загас агнуурын үйл ажиллагаа явуулж,

Туул голын ус бохирдон, голын ёроолд

загаснуудаас нэг ч бодгаль баригдаагүй

илрэл юм.

1960-1983 онд агнуурын нэг улиралд

70 см зузаан лаг шавар үүсч, урсгал нь

нь үүний нэг нотолгоо болно.

дунджаар

олборлож

удааширсан. Үүний улмаас Plecoptera,

Дархадын хотгорын Хармай, Доод

байжээ. Харин 1983-1993 онд загас

Ephemeroptera зэрэг реофиль шавжууд

нуураас жилдээ 5-10 тонн цагаан загас

олборлолтын хэмжээ жилд дунджаар

голын энэ хэсэгт үндсэндээ бүрэн устсан

агнуурын

барих боломжтой. Тарган нуурын зарам

320 ц болж буурсан. Сүүлийн 15 жилд

бөгөөд

төрлийн

ач холбогдолгүй явж ирсэн хэдий ч

загасны үржлийн хугацаа 11 сарын

загас агнуурын талаарх нэгдсэн мэдээ

шавжийн авгалдайнууд цөөн тоогоор

сүүлийн жилүүдэд сонирхогчдын загас

эхээс

үргэлжилж

баримт улсын хэмжээнд байхгүй байгаа

тохиолдох болжээ.

агнуур ихээр өргөжиж, ялангуяа хот,

байна. Найман, Улаагчны Хар болон

нь энэ асуудлаар үнэн бодит үнэлгээ

Дархадын

өгөх

Хойд мөсөн далайн ай савын Өгий

Энэ нь нэг талаас тус нуур нь хүний
ахуйн

нөлөөгөөр

12

нилээд

сарыг

дуустал

бохирдож,

хотгорын нууранд зарим

нуурт

үйлдвэрлэлийн

900

ц

загас

Ephemerella,

Baetis

Монголчуудын
уламжлал

хувьд
бага,

загас
төдийлэн

суурин газрын оршин суугчдын дунд

хязгаарлаж

байна.

Туул голын усны энэхүү өөрчлөлт нь

нэн өргөжиж, тул, зэвэг, хадран, цагаан

өөрчлөлтийн

боломжийг

загасны үржлийн хугацаанд агналтыг

Уур

улмаас

тул, зэвэг, шивэр хадран зэрэг реофиль

загасыг хууль бусаар их хэмжээгээр

эрчимтэй

эдгээр

сүүлийн жилүүдэд Өгий нуурын усны

загаснуудын үржлийн хэвийн нөхцлийг

агнаж байгаагаас тоо толгой, нөөц нь

загасны нөөцөд сөрөг нөлөө үзүүлсээр

түвшин үлэмж татарсан нь энд идээшин

алдагдуулахад хүрчээ.

илт багаслаа.

байна.

Найман

амьдардаг агнуурын үнэт загаснуудын

нуурын 1,258 бодгаль цагаан зарам

нөхөн үржилд ихээхэн таагүй нөхцлийг

загасны

биометрийн

үзүүлэлтэнд

үүсгэдэг.

дисперс

шинжилгээ,

харьцуулалт

байгаа

Өвөрхангай

хийснээр
сайн,

явуулж

загасны

бие

нь

аймгийн

экологийн

нөхцөл

загасны

хэмжээ

гүйцсэн

амьсгалын

Barbatula toni- Сахалт эрээлж

Орхон,

Сэлэнгэ

зэрэг

томоохон

голуудын савд уул уурхайн үйлдвэрлэл

өсөж байгааг илрүүлжээ. Иймд загасыг

эрчимжсэн

нь

тухайн

үржлийн үед нь барихгүй байх хугацааг

бохирдуулан, олон зүйл загасны хэвийн

дахин хуульчлан тогтоох шаардлагатай

амьдрах

байна.

уурхайн

нөхцлийг
үйл

усан

санг

алдагдуулав.

ажиллагааны

Уул

улмаас

Орхон голын ус ихээр бохирдсон нь
Загасыг

тооцоо

судалгаа

энд амьдардаг омуль загасны үржлийн

байхгүйгээр хэтрүүлэн олборлох, хууль

нүүдлийн

бусаар агнах явдал ихээр гарч байна.

үхэж

Энэ нь загасны төрөл, зүйлийг хомсдолд

үзүүлэх болжээ. Судалгааны дүнгээс

хүргэж буй хүний үйл ажиллагаанаас

үзвэл Орхон голыг өгсөн явдаг омуль

үүдэлтэй

загасны

үндсэн

шалтгаан

болно.

зам

хорогдох

богиносон,
зэргээр

үржлийн

төрц

сөрөг

нүүдэл

нь

нөлөө

Сүхбаатар

Сүүлийн 20 шахам жилийн хугацаанд

хотоос 5 км зайд үргэлжлээд л зогсох

Их

Хар,

болжээ. Эдгээр баримт нь омуль загасны

Дөргөн нууранд загас агнуур тасралтгүй

үржлийн нүүдэлд Орхон гол тодорхой ач

үргэлжилсээр байна.

холбогдолгүй болжээ гэж үзэхэд хүргэнэ

нуурын

хотгорын

Хар-Ус,

(Дгебуадзе нар, 2009).
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Монгол
Гэвч загасны хууль бус

агнуурт

Загас

хамгаалал

ба

цаашдын

чиг

орны

зэрэглэлийн

ховордлын

нөөцийг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой

үнэлгээгээр

арга хэмжээ боллоо. Уг төвөөс эрхлэн

загасны

үнэлгээ:

Уг

тавих хяналт, шалгалт сул байгаагаас

хандлага:

Амьтны тухай Монгол улсын

"Устаж байгаа" (CR) гэсэн ангилалд 1

Хөвсгөл

ямар хэмжээний хор хохирол учирч

хуулиар

амарын

(Acipenser

зүйл (Шивэр хилэм), "Устаж болзошгүй"

Цагааннуур сумын Доод Цагаан нуурт

байгаа

schrenckii), шаргал үхэрдээ (Tinca tinca)

(EN) ангилалд 6 зүйл (говийн эрээлж,

загас үржүүлгийн лаборатори байгуулан

зэрэг зүйлийг нэн ховор, Засгийн газрын

зүүнгарын сугас, цагаан загас, Амарын

ашиглалтанд оруулав.

шийдвэрээр (Засгийн газрын 2012 оны

хадран,

Монгол улсад аялал жуулчлалын

7-р тогтоолын 1-р хавсралт) хорхой

"Эмзэг" (VU) ангилалд 4 зүйл (алтайн

салбар эрчимтэй хөгжиж байна. Энэ

загас (Lethenteron reissneri), тул (Hucho

сугас, давжаа сугас, монгол хадран,

усан сангуудын биоценозын хувьслыг

салбарын үйл ажиллагааны нэг чиглэл нь

taimen) зэрэг зүйлийг ховор амьтны

Зэвэг),

судлан, загас үржүүлэх арга технологи,

спортын загас агнуур боллоо. Загасчлах

жагсаалтанд тус тус оруулж, тусгайлан

ангилалд 3 зүйл (хатгуурт халбаган

менежментийн

аяллаар дагнасан аж ахуйн нэгжүүдийн

хамгаалж байна.

загас, бух сугас, шивэр хадран) тус

хэрэгжүүлж байгаа нь тус орны загасны

тус оржээ. Харин "Мэдээлэл дутмаг"

элдэв

Монгол улсын Улаан номонд хорхой

22 зүйл загасны ховордлын зэргийн

эерэг үүрэг гүйцэтгэх үндэстэй.

загас, шивэр хилэм, амарын хилэм, тул,

талаар үнэлгээ хийгээгүй. Зөвхөн 12

омуль, шаргал үхэрдээ, зантгар загас

зүйл загасыг "Анхааралд өртөхөөргүй"

зэрэг амьтад оржээ. Олон улсын байгаль

хэмээн үнэлжээ.

талаар

бодит

үнэлгээ

өгөх

боломжгүй.

хилим

тоо ч олширчээ. Зөвхөн Эгийн голын
савд загасчлах үйл ажиллагаа зохион
байгуулдаг

70

гаруй

жуулчны

бааз

байна.

Хөвсгөлийн

"Ховордож

хадран,

аймгийн

Төмөрбулаг

болон

тул),

болзошгүй"

(LC)

Монгол

орны

үндсийг

хэлбэрийг

Монгол

томоохон

боловсруулан

хамгаалахад

улсын

хиймэл

зохих

зохих

хууль

тогтоомжид омуль загасыг 8 дугаар
сарын 30-ны өдрөөс 10 сарын 30-ны

хамгаалах холбооны шалгуурын дагуу
зүйлийн

өдөр хүртэл, цагаан зарам буюу пельд

ховордлын зэрэглэлийн үнэлгээг график

бүрэлдэхүүний 80 гаруй хувь нь ямар нэг

загасыг 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс

1-т үзүүлэв (Ocock et al., 2006).

хэмжээнд ховордсон, юмуу судалгааны

дараа оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр

мэдээ баримт дутмаг, цөөрөх магадлал

хүртэл тус тус барихыг хориглох тухай

өндөр түвшинд байгаа нь анхаарал

заалт оруулахаар санал боловсруулсан

татаж байна.

нь эдгээр зүйл загасны өсөлтийн хэвийн

гүйцэтгэсэн Монгол орны 64 зүйл загасны

График 1. Монгол орны загасны ховордлын үнэлгээ

Монгол

орны

загасны

явцыг хангахад чухал ач холбогдолтой
Монгол

орны

загасны

тархац,

эрх зүйн зохицуулалт болох юм.

биологи, экологи, тоо толгой динамик,
Урд өмнө загасгүй байсан Улаагчны

нөөц, олборлолт, ашиглалтын талаар
нарийвчилсан судалгаа хийж, цаашдын

Хар

нуурын

чиг хандлагын талаарх мониторигийн

тэжээлийн шинэ холбоо буй болгож

хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх нь

Монгол орны загасны аймгийн төрөл

энэ бүлэг амьтдын олон янз байдлыг

зүйлийг шинэ эх сүргээр баяжуулсан

хамгаалахад чухал ач холбогдолтой.

нь

байгалийн

сав

газрын

уурагт

нууруудад

баялаг,

эрүүл

хүнсний шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох
Монгол

улсын

Засгийн

газрын

эх үндсийг тавилаа.

шийдвэрээр “Загас үржүүлгийн эрдэм
шинжилгээний

төв”-ийг

байгуулсан

нь загасны нөөц баялгийг хамгаалах,
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ХОЁР НУТАГТАН

ХОЁР НУТАГТАН

муж, бүс бүслүүрт харилцан адилгүй
тархсан байна. Тухайлбал, гол мөрөн,

Хоёр

нутагтан амьтдын

төлөв

байдал:

нуур цөөрөм зэрэг гадаргын усан сан

төрөл зүйлийн

харьцангуй

Өдгөө Монгол оронд

элбэг,

Хангай-Хэнтийн

2 баг, 4 овогт багтах 6 зүйлийн хоёр

уулархаг болон Монголын Дорнод талын

нутагтан тэмдэглэжээ (хүснэгт 5).

их мужуудад хоёр нутагтны зонхилох

Хүснэгт 5. Монгол орны хоёр нутагтны зүйлийн бүрэлдэхүүн
Баг
Овог

Зүйл

Сүүлтэй хоёр нутагтан
(Caudata)

Гүлмэрийн овог
(Hynobiidae)

Шивэр гүлмэр (Salamandrella keyserlingii)

Сүүлгүй хоёр нутагтан
(Anura)

Бахын овог
(Bufonidae)

Монгол бах (Bufo raddei)
Певцовын бах (Bufo pewzovi)

Модны мэлхийн овог
(Hylidae)

Модны мэлхий (Hyla japonica)

Мэлхийн овог
(Ranidae)

Шивэр мэлхий (Rana amurensis)
Дорнодын мэлхий (Rana chensinensis)

зүйлүүд

Ийнхүү хоёр нутагтны зүйлийн тоо

тархан

байдаг.

усан

багатай

хязгаарлагдмал цөөн байгаа нь тус орны

Харин

газар зүйн байршлын онцлог болон эх

Говийн их муж болон хүйтэн ширүүн уур

газрын эрс тэс уур амьсгалын хүчин

амьсгалтай Алтайн уулархаг их мужид

зүйлтэй холбоотой.

хоёр

Эдгээр цөөн зүйл хоёр нутагтан

гадаргын

нутагшсан

нутагтны

зүйлийн

сан

бүрэлдэхүүн

ядмаг юм (хүснэгт 6).

амьтад Монгол орны байгалийн
Хүснэгт 6. Монгол орны хоёрнутагтан амьтдын тархсан байдал
Алтайн
уулархаг их
муж

Зүйлийн нэр

1

ХангайХэнтийн
уулархаг их
муж

2

3

4

5

6

Монголын
дорнод
талын их
муж
7

8

Говийн их
муж

9

10

11

12

Salamandrella keyserlingii

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

Bufo raddei

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Bufo pewzovi

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Hyla japonica

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

Rana amurensis

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

Rana chensinensis

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

Тайлбар: 1. Монгол Алтайн муж: 2. Говь Алтайн муж: 3. Сийлхэм-Хархираагийн муж:
4. Хангайн муж: 5. Хэнтийн муж: 6. Хөвсгөлийн муж: 7. Халхын дундат ба Даригангын
талархаг муж: 8. Дорнодын тэгш талын муж: 9. Хянганы бэсрэг уулын муж:
10. Алтайн ар говийн муж: 11. Алтайн өмнөх говийн муж: 12. Дорнод говийн муж:
+ Тухайн мужид тэмдэглэсэн: - Тухайн мужид тэмдэглээгүй
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Сүүлийн жилүүдэд Түйн голын урсац
эрс татарснаас Орог нуур үе үе ширгэх
болсон нь энд амьдарч буй монгол бахад
мөн л сөргөөр нөлөөлөх магадлал өндөр
байна.
Монгол

орны

хоёр

нутагтан

амьтдын зүйлийн бүрэлдэхүүний 66.6%
нь идээшин амьдардаг (шивэр гүлмэр,
монгол
Bufo raddei -Монгол бах

Хоёр

өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал болон хүний
үйл

ажиллагаа,

нөлөөнөөс

болж

хотжил,
гол,

суурьшлын

горхи,

нуур,

цөөрөм, намаг олноор хатаж ширгэснээс
хоёр нутагтны тархац нутаг хумигдан,
тоо толгой нь цөөрч байна. Улаанбаатар
хотын дэвсгэр нутагт хамаарах Туул
голын сав нутагт амьдарч байсан шивэр
гүлмэр, шивэр мэлхийн эгэл популяци
байхгүй болж, бас монгол бах үзэгдэхгүй
болов. Дархадын хотгорын Үхэртийн
голын

савын

Бөөрөг

хэмээх

газарт

геологийн урт удаан хугацаанд үүсэн
бүрэлдсэн мөнх цэвдгийн гаралтай 30
гаруй жижиг нуурын талаас илүү нь
хатаж ширгэснээс энд идээшин амьдарч
байсан шивэр гүлмэрийн популяцийн
хэвийн амьдралд таагүй сөрөг байдал
үүсэв. Таацын Цагаан, Улаан, Адгийн
Цагаан зэрэг говийн томоохон нуурууд
бүрэн ширгэснээс эндхийн монгол бахын
популяцийн тоо толгой эрс цөөрч, дэлхэц
нутаг нь тасарч хумигдсаар байна.

модны

мэлхий,

шивэр

мэлхий) Орхон-Сэлэнгийн сав нутагт бас
ийм сөрөг байдал ажиглагдаж байна.

нутагтны төрөл зүйлд учирч буй

аюул занал, сөрөг нөлөө: Уур амьсгалын

бах,

Монгол-

Оросын

хамтарсан

бүрэн

экспедицийн

биологийн

иж

судлаачид

Шаамарын

нутагтан

амьтад

орчимд

идээшин

хоёр

амьдардаг

хоёр бүлэг тогтмол усан санг сонгон
1983-1984

онуудад

судалгаа

хийсэн

байдаг. Эдгээр бүлэг усан сангуудад дээр
дурьдсан 4 зүйлийн хоёр нутагтны 1-ээс
дээш настай бодгалиудын тоо толгой
1,000 м

талбайд 880, тухайн жилийн

2

залуу амьтдын тоо 10,800-д тус тус
хүрч байжээ (Боркин нар, 1988). Гэтэл
24 жилийн дараа буюу 2008 онд энд
давтан судалгаа явуулахад эхнийх нь
бүлэг усан сан бүрэн ширгэж, нугажсан
тул

ямар

эндээс

ч

зүйлийн

олдоогүй.

хоёр

Харин

нутагтан

хоёр

дахь

бүлэг усан санд хоёр нутагтан амьтад
амьдарч байгаа ч зүйлийн бүрэлдэхүүн,
тоо толгой нь эрс хорогджээ (Кузьмин,
2009). Судалгаагаар энэхүү хоёр дахь
бүлэг усан санд шивэр гүлмэр, модны
мэлхий

зэрэг

Монгол

орны

ховор

амьтад огт үгүй болсон нь тогтоогджээ.
Орхон-Сэлэнгийн

сав

нутагт

ийнхүү

хоёр нутагтны популяцийн тоо толгой
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хорогдон, тархац нутаг хумигдаж байгаа

35 хувь нь ийм зэрэмдэг байв. Энэ бүхэн

нь үндсэндээ хүний үйл ажиллагаагаас

нь усны бохирдлоос үүдэлтэй байх бүрэн

хамаарсан байна. Эдгээр усан сангийн

үндэстэй юм.

эргийн ургамлыг ихээр устгаж, ойр
орчмын үлэмж хэмжээний талбайг жимс,

Хоёр

жимсгэнэ,

ба цаашдын чиг хандлага:

хүнсний

ногооны

талбайн

нутагтан

хамгаалал

Монголын

зориулалтаар боловсруулан ашигласны

ховор

зэрэгцээ дээрх тогтмол усан сангуудын

газрын 2012 оны 7-р тогтоолын 1-р

усыг

эдгээр

хавсралт), Монгол улсын Улаан номонд

талбайг услахад ашигласан зэрэг нь

4 зүйлийн хоёр нутагтан (Salamandrella

ийнхүү хоёр нутагтны амьдрах нутаг

keyserlingii, Bufo pewzovi, Hyla japonica,

хомсдож, тоо толгой нь буурах үндсэн

Rana chensinensis) бүртгэгджээ.

таримал

ургамлуудын

амьтны

амьтдын

жагсаалт

(Засгийн

шалтгаан болжээ.
Төв

аймгийн

Батсүмбэр

сумын

Олон

нутаг Хараагийн зүүн гараас цутгадаг

холбооны

Шатангийн

хоёр

голын

шивэр

мэлхийн

улсын

байгаль

шалгуураар

нутагтан

хамгаалах

Монгол

амьтдын

орны

ховордлын

популяцид альбинос бодгаль илэрчээ

зэргийг үнэлэхэд (Terbish et al., 2006),

(Мөнхбаатар, 2008).

Хэрлэн, Балж

эдгээр

голын

бахын

зарим

A1ab(iii), D2] зэрэглэлтэй байна. Эдгээр

олигодактил

баримт тус орны хоёр нутагтан амьтдын

савын

популяцийн

монгол
дотроос

4

зүйл

амьтан

эмзэг

[A3c,

шанаганцрууд олноор олжээ (Боркин

цаашдын

нар, 2011). Тэдний судалгаагаар, Дорнод

байгааг илтгэнэ. Эдгээр ховор хоёр

аймгийн төвөөс холгүй Хэрлэн голын

нутагтнууд бүгд үндсэн тархацынхаа

эргээр орших хэдэн жижиг цөөрмийн

захын

нэгд нь метаморфозын төгсгөлд орж

эдгээр амьтдын тархацын төлөв байдал,

байгаа монгол бахын шанаганцар дотор

тоо толгойн хэлбэлзэл, нөлөөлж буй

аль нэгэн хойд хөл байхгүй бодгалиуд

хүчин зүйлсийг гүнзгийрүүлэн судлах,

олноор тохиолдсон байна. Тухайлбал,

тэдгээрийг

эндхийн зулзаган бахын популяцийн

төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх

40

хувь

ийм

байдал

популяциуд

таатай

болно.

хамгаалах

биш

Иймээс

менежментийн

эрэмдэг

зэрэмдэг

зайлшгүй

Эдгээрийн

амьдарч

хэмжээний хүрээнд шивэр гүлмэр, модны

буй цөөрмийн усны pH-8.3. Гэтэл ойр

мэлхий, шивэр мэлхий, монгол бах хамт

зэргэлдээх цөөрмийн бахын шанаганцар

амьдардаг

дотор ийм бах илрээгүй байна. Хэнтий

сумын

аймгийн Дадал сумын нутаг, Манхаадай

газар нутгийг нөөц газрын ангиллаар

хэмээх горхиноос бас дээрх үзэгдэл

улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай

илэрчээ (Мөнхбаатар, Тэрбиш, 2008).

урд өмнө гарч байсан саналыг дэмжиж

Тэнд тооцоо хийхэд нийт шанаганцрын

байна.

болсон

нь

төлөв

байжээ.

Yндэсний 5-р тайлан
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Сэлэнгэ
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МӨЛХӨГЧИД

МӨЛХӨГЧИД
Зүйлийн

бүрэлдэхүүн:

Судалгааны дүнгээс үзвэл (Ананьева нар, 1998: Terbish et

al., 2013) Монгол оронд 2 салбар баг, 6 овог, 15 төрөлд багтах 22 зүйлийн мөлхөгчид
тэмдэглэжээ (хүснэгт 7).
Хүснэгт 7. Монгол орны мөлхөгчдийн зүйлийн бүрэлдэхүүн
Салбар баг

Гүрвэлийн
салбар баг
(Lacertilia)

Овог

Зүйл

Геккон
гүрвэлийн овог
(Gekkonidae)
Замба гүрвэлийн
овог
(Agamidae)

1.
2.
3.

Төмөр гүрвэл (Alsophylax pipiens)
Говийн махир хуруут гүрвэл (Cyrtopodion elongatus)
Нохой гүрвэл (Teratoscincus przewalskii)

4.
5.
6.

Тойрмын хонин гүрвэл (Phrynocephalus helioscopus)
Цоохор хонин гүрвэл (Phrynocephalus versicolor)
Замба гүрвэл (Paralaudakia stoliczkana)

Жинхэнэ
гүрвэлийн овог
(Lacertidae)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Монгол гүрвэл (Eremias argus)
Толбот гүрвэл (Eremias arguta)
Могой гүрвэл (Eremias multiocellata)
Говийн гүрвэл (Eremias przewalskii)
Загалт гүрвэл (Eremias vermiculata)
Зулзагалагч гүрвэл (Zootoca vivipara)
Гавшгай гүрвэл (Lacerta agilis)

Аварга могойн
овог (Boidae)

14. Тэмээн сүүл могой (Eryx tataricus)

Хар могойн овог
(Colubridae)
Могойн
салбар баг
(Serpentes)

15.
16.
17.
18.
19.

Нарийн могой (Coluber spinalis)
Рашааны могой (Elaphe dione)
Цариг могой (Elaphe schrenckii)
Усны могой (Natrix natrix)
Сум могой (Psammophis lineolatus)

Хорчигнуурт
могойн овог
(Crotalidae)

20. Бамбай хоншоорт могой (Gloydius halys)

Загалмайт
могойн овог
(Viperidae)

21. Эгэл загалмайт могой (Vipera berus)
22. Хээрийн загалмайт могой (Vipera ursini)

Монгол орны мөлхөгчдийн зүйлийн
бүрэлдэхүүний

55

хувийг

Монгол орны харьцангуй дулаан,

жинхэнэ

хуурай амьсгалтай Говийн их мужид

гүрвэл (Lacertidae) ба хар могойн овгийн

мөлхөгчдийн зонхилох зүйлүүд тархсан

(Colubridae) амьтад эзэлнэ.

байдаг (хүснэгт 8).

Gloydius halysБамбай хоншоорт могой
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Elaphe dione Рашааны могой

Хүснэгт 8.Монгол орны физик газар зүйн мужуудад мөлхөгчдийн тархсан байдал
ХангайХэнтийн
уулархаг
их муж

Алтайн
уулархаг
их муж

Зүйлийн
нэр

1

2

3

4

5

Монголын
дорнод
талын их
муж
6

7

8

9

Говийн
их муж
10

11

12

Alsophylax pipiens

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

Cyrtopodion elongatus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Teratoscincus przewalskii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Phrynocephalus helioscopus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Phrynocephalus versicolor

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

Paralaudakia stoliczkana

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+*

+

-

Eremias argus

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

Eremias arguta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Eremias multiocellata

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

Eremias przewalskii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

Eremias vermiculata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Zootoca vivipara

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

Lacerta agilis

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eryx tataricus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Coluber spinalis

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

+

Elaphe dione

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Elaphe schrenckii

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Natrix natrix

+

-

-

+

+

-

-

-

-

Psammophis lineolatus

+

+

-

-

-

-

-

-

Gloydius halys

+

+

+

+

+

+

+

Vipera berus

+

-

-

-

+

+

Vipera ursini

+

-

-

-

-

Бүгд

12

7

2

4

5

Ангилал зүйн судалгааны үр дүнд

эмийн болон үйлдвэрийн түүхий эдийн

Eremias przewalskii tuvensis Szczerbak,

зориулалтаар

+

1970

явдал

-

-

multiocellata bannikowi Szczerbak, 1973

мөлхөгчдийн элдэв хэлбэрт хүний зүгээс

-

-

-

(Щербак, 1973), Eremias multiocellata

үзүүлэх шууд нөлөө тун бага. Гэвч хүний

-

+

+

-

+

+

+

+

+

tsaganbogdensis

et

төрөл бүрийн үйл ажиллагааны улмаас

-

-

-

-

-

-

Боркин,

амьдрах орчин доройтон, мөлхөгчдийн

-

-

-

-

-

-

-

2010),

stoliczkanaaltaica,

тархац нутаг хумигдаж, тоо толгой нь

4

5

4

5

11

14

9

Munkhbayar,

Borkin,

Тайлбар: 1. Монгол Алтайнмуж: 2. Говь Алтайнмуж: 3. Сийлхэм-Хархираагийн муж: 4. Хангайн
муж: 5. Хэнтийн муж: 6. Хөвсгөлийн муж: 7. Халхын дундат ба Даригангын талархаг муж:
8. Дорнодын тэгш талын муж: 9. Хянганы бэсрэг уулын муж: 10. Алтайн Арговийн муж: 11.
Алтайн Өмнөх говийн муж: 12. Дорнодговийн муж:
+ Тухайн мужид тэмдэглэсэн: - Тухайн мужид тэмдэглээгүй: +*Шинээр нутагшуулсан зүйл

(Щербак,

1970),

Eremias

Munkhbayar

2010

(Мунхбаяр,

Paralaudakia

үгүй.

Ийм

учраас

хомсдож болзошгүй байна. Малын тоо

шинжлэх

толгойн хэт өсөлттэй уялдсан бэлчээрийн

ухаанд шинээр бичжээ. Гэсэн хэдий

талхагдал, цөлжилт, тал хээрийн болон

ч

элдэв

ойн түймэр, хөнөөлт шавьж, мэрэгчидтэй

түвшинд

тэмцэх зорилгоор химийн төрөл бүрийн

салбар

Монгол

хэлбэрийг
судалж

(Мөнхбаяр,

бараг

худалдаалах

1971)

зэрэг

1971

ашиглах,

зүйлүүдийг

орны

мөлхөгчдийн

салбар

бүрэн

зүйлийн

дуусаагүй.

Ялангуяа

бэлдмэл

хэрэглэх,

байгалийн

нөөц,

K.J.Baiг (2012) нарын судлаачид хадны замба гүрвэлийн (Laudakia) ангилал зүйн

цоохор хонин гүрвэл, могой гүрвэл,

баялгийг ашиглах явцад үүсч буй хөрс,

талаар явуулсан нарийвчилсан судалгааны үр дүнд Paralaudakia хэмээх шинэ төрлийг

говийн гүрвэл, бамбай хоншоорт могойн

газрын

ялган, Монгол оронд тархсан замба гүрвэлийн зүйлийг уг төрөлд хамааруулсан байна.

зүйлийн дотоод ангиллыг нарийвчлан

зэргийг нэн тэргүүнд дурьдах нь зүйтэй.

Иймээс урд өмнө Laudakia stoliczkana гэж нэрлэдэг байсан замба гүрвэлийн зүйлийг

судлах зайлшгүй шаардлагатай байна.

Гэхдээ

энэхүү тайланд Paralaudakia stoliczkana хэмээн орууллаа.

амьтдад

Хээрийн загалмайт могойг (Vipera ursini) Оросын байгаль шинжээч В.В. Сопожников

Мөлхөгчдийн
занал,

төрөл

зүйлд

учирч

нөлөө:

буй

1906 онд Монгол Алтайн нурууны баруун хэсгээс олж тэмдэглэснээс (Кащенко, 1909)

аюул

өөр судалгааны ямар нэг мэдээ баримт өнөө хир үгүй байна.

орны хувьд мөлхөгчдийг хүнс, тэжээл,
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сөрөг

эвдрэл
мөлхөгч
нөлөө

үзүүлж байгаа талаар тодорхой баримт,
мэдээ үндсэндээ байхгүй.
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Мөлхөгч

Шувуу

ба

мэдээлэл дутагдалтайн улмаас толбот

Монголын ховор

гүрвэл, гавшгай гүрвэл, хар мөрний

амьтны жагсаалт (Засгийн газрын 2012

цариг могой зэрэг 3 зүйлийн ховордлын

оны 7-р тогтоолын 1-р хавсралт), Монгол

зэргийн үнэлгээ хийгээгүй.

амьтдын

цаашдын чиг хандлага:

хамгаалал

улсын Улаан номонд 6 зүйлийн мөлхөгч

Монгол

орны

мөлхөгчдийн

(Cyrtopodion elongatus, Phrynocephalus

тархац, биологи, экологи, тоо толгойн

helioscopus,

динамикийн

Eremias

arguta,

Eryx

талаар

нарийвчилсан

tataricus, Coluber spinalis, Vipera berus)

судалгаа хийж, цаашдын чиг хандлагын

буюу нийт зүйлийн бүрэлдэхүүний 27.2

талаарх

хувь нь оржээ.

боловсруулан хэрэгжүүлэх нь энэ бүлэг

Олон

улсын

холбооны
орны

байгаль

шалгуурын

мөлхөгч

хамгаалах

дагуу

амьтдын

Монгол

ховордлын

мониторигийн

хөтөлбөр

амьтдын элдэв хэлбэрийг хамгаалахад
чухал ач холбогдолтой.
Ховор

болон

зах

хязгаарын

зэрэглэлд

тархалттай мөлхөгчдийн зүйлүүд шүтэн

говийн махир хуруут гүрвэл (D2), эгэл

амьдардаг Алтайн өвөр Говийн Ногоон

загалмайт могой (D2) тус тус орсон

цавын хоолой, Нөмрөг зэрэг зарим чухал

(Terbish et al., 2006). Мөн уг үнэлгээгээр

нутгийг

нохой гүрвэл, замба гүрвэл, тэмээн

авах шаардлагатай байна. Энэ асуудлыг

сүүл могой, нарийн могой, усны могой

өмнөх 4-р тайланд санал болгож байсныг

зэрэг 5 зүйлийг "Ховордож болзошгүй"

дашрамд тэмдэглэх нь зүйтэй.

зэргийг

үнэлэхэд

мөлхөгчид

"Эмзэг"

хэмээн

үзжээ.

улсын

тусгай

хамгаалалтанд

Харин

Phrynocephalus versicolor Цоохор хонин гүрвэл
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энэхүү материалыг нэгтгэх ажлыг манай

цэн

орны шувууны судалгаа, хамгааллын

ба статус:

2011). Тэдгээрээс өвөл Монгол оронд
орж ирдэг болон суурин өвөлждөг нийт
45 зүйл (нийт зүйлийн дотор 6%),
тохиолдлоор

таарах

нийт

67

(8%),

суурин өндөглөдөг 91 (12%), нүүдлийн
өндөглөдөг буюу үрждэг 263 (33%),
нүүдлийн дайрч өнгөрдөг 329 (41%)
зүйл байна (график 2).

комисс хийж байна.

Манай орны ховор шувуудын тархалтын

орчин, ховордлын болон нөлөөлөх хүчин

адилгүй. Ховор шувуудын хамгаалалд

зүйлсийн

байдлаар

Дорнод Монгол, Их Нууруудын Хотгорын

2009 оноос өмнө гаргаагүй байсан юм.

тусгай хамгаалалттай газрууд чухал ач

Харин тухайлсан цөөн зүйл шувууд дээр

холбогдолтой (зураг 1).

үнэлгээг

нэгдсэн

энэ үнэлгээг хийсэн нь бий. Монгол

График 3. Монгол орны шувууны ховордлын

орны шувууны Улаан дансны олон улсын

зэрэглэл

хурлыг

2009

онд

зохион

байгуулж,

улсын

Улаан

шувууны

зэрэглэлд багтсан ба үүнээс 2 зүйл нь

шувуудын хувьд үржих, нүүдлийн үедээ

бүс нутгийн хэмжээнд устаж байгаа, 6

бууж

дансны

нь ховордож буй, 12 нь эмзэг, харин 16

чухал газар болоход нөлөөлжээ.

бүрийг

зүйл нь ховордож болзошгүй (хүснэгт 9).

зүйл

бүртгэгдсэн нийт 476 зүйл шувууны
9.3% бүс нутгийн буюу Монгол улсын
хэмжээнд ховордлын зэрэглэлд багтаж
байна. Гэхдээ энд ховордож болзошгүй
зүйлийг оруулан тооцсон болно.
Манай орны шувуудын 0.5% бүс
манай

оронд

нутгийн хэмжээнд “Устаж байгаа (CR)”,

нүүдлийн

өндөглөдөг

боловч

дайрч

1.5%

нь

өнгөрдөг,

эсвэл

өндөглөдөг

3.2%

нь

“Эмзэг

байгаа

(VU)”,

харин

нь

үнэлэв. Зүйлийн бүрэлдэхүүний 7.7%

зүйлийн

нь “Мэдээлэл дутмаг (DD)”, 83% нь

олон

байгааг

анхаарна уу.
Монгол
бүрэлдэхүүн

“Анхааралд өртөхөөргүй
орны

шувууны

зүйлийн

2013 онд нийт 10 зүйл

шувуугаар баяжигдах боломжтой бөгөөд
Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

зүйл

нь

амрах,

хүчээ

сэлбэх,

өвөлжих

Шувууны бүлэг дотор боршувууны
Бүс нутгийн хэмжээнд ховордсон

баг хамгийн олон зүйлтэй ч ховордлын

шувуудаас

олон

улсын

хэмжээнд

зэрэглэлд орсон зүйлийн тоо харьцангуй

ховордсон

олон

зүйл

(борцгор

цөөн байгаа нь энэ бүлэг шувууд орчны

хотон,

манхин

цагаантолгойт
нугас,

бор

болон

хошуу

ямаансүүл,
ба

хан

галуу,

хүчин зүйлийн нөлөөнд тэсвэртэй, орчны

байгалийн

нөхцлийн өөрчлөлтөнд хурдан зохилдох

бүргэд,

усны

чадвартай, мөн тэдний түүхэн хөгжлийн
замтай нь холбоотой.

Зураг 1. Ховор шувуудын зүйлийн баялаг ба тусгай хамгаалалттай газар нутаг

4.1%

зэргээс шалтгаалан график 2-т үзүүлсэн

болзошгүй

36

(EN)”,

зүйлүүд нь өвөлждөг бүлэгт багтдаг

“Ховордож

Нийт

нөмрөгбүргэд, идлэг шонхор, цагаан,

шувуу

“Ховордож

хүртэл шувууг хамгаалж ирсэн түүхэн
уламжлал нь манай орныг нүүдлийн

уг хурлаар Монгол орны шувуудтай

Олон

Монголчуудын эртнээсээ өнөөдрийг
ховордлын

үнэлсэн бөгөөд энэ ажлаар манай оронд

476-aaс

баялаг:

зүйлийн

хамгаалалттай газар нутаг бүрт харилцан

үндэсний болон олон улсын баг хамтран

тоо

ба

Монгол орны шувуудын амьдрах

холбоотой олон асуудлыг хөндөв.

суурин

тархалт

онцлог нь байгалийн бүс, бүслүүр, тусгай

шалгуураар

зүйл

тоодог,

Шувууны

График 2. Монгол орны шувууны статус

Нэг

хонин

зүй, ховор зүйлийг бүртгэх үндэсний

Монгол оронд нийт 476 зүйл

шувуу бүртгэгджээ (Gombobaatar et al.,

тогоруу,

шулганаа, шарэлэгт хөмрөг).

оролцсон Монгол орны шувууны ангилал

Шувуудын төрөл зүйлийн төлөв байдал

хар

жороо тоодгой, реликт цахлай, өгөөлэй

чиглэлээр ажилладаг судлаач, эрдэмтэд

ШУВУУД

ба

(NT)”

гэж

(LC)”, харин

18.3% нь Улаан дансны шалгуураар
“Үнэлэх боломжгүй” зэрэглэлд багтав
(график 3).
Монгол улс
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Хүснэгт 9. Монгол орны ховор шувуудын ховордлын зэрэглэл
Устаж байгаа
(CR)

Ховордож байгаа
(EN)

Борцгор хотон
Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus

Цагаантолгойт ямаансүүл
White-headed Duck
Oxyura leucocephala

Цагаан тогоруу
Siberian Crane
Grus leucogeranus

Реликт цахлай
Relict Gull
Larus relictus
Бор бүргэд
Greater Spotted Eagle
Aquila clanga
Усны нөмрөгбүргэд
Pallas’s Fish-eagle
Haliaeetus leucoryphus
Могойч загалай
Short-toed Snake-eagle
Circaetus gallicus
Бахимхушуут хурагчбор
Reed Parrotbill
Paradoxornis heudei

Монгол

Эмзэг
(VU)
Одой галуу
Lesser White-fronted
Goose
Anser erythropus
Байгалийн нугас
Baikal Teal
Anas formosa
Ундар шумбуур
Ferruginous Duck
Aythya nyroca
Ооч ёл
Lammergeier
Gypaetus barbatus
Хан бүргэд
Eastern Imperial Eagle
Aquila heliaca
Идлэг шонхор
Saker Falcon
Falco cherrug
Цэн тогоруу
White-naped Crane
Grus vipio
Хар тогоруу
Hooded Crane
Grus monacha
Азийн цууцал
Asian Dowitcher
Limnodromus
semipalmatus
Хонин тоодог
Great Bustard
Otis tarda

Ховордож болзошгүй
(NT)

баялаг

нь

орны

шувууны

байгалийн

бүс,

зүйлийн

шувуу

бүслүүр,

эдгээр газарт эрчимжүүлэх нь зүйтэй

амьдрах орчин бүрээр ялгаатай. Монгол

Усны бухшувуу
Great Bittern
Botaurus stellaris

Дагуур,

Дорнод

Монголын

Их

Нууруудын

хотгор,

Хөвсгөлийн

Дархадын Хотгор зэрэг газрууд шувууны

Зээрд дэглий
Purple Heron
Ardea purpurea

зүйлийн

Манхин галуу
Greater White-fronted Goose
Anser albifrons
Хошуу галуу
Swan Goose
Anser cygnoides
Хуруут хун
Mute Swan
Cygnus olor

баялаг

ихтэй

бол

Говийн

тойргууд бүрхлээрээ, цөлийн хээрийн

Алтайн хойлог
Altai Snowcock
Tetraogallus altaicus

“Мэдээлэл

дутмаг”

зэрэглэлд багтсан 30 зүйл шувуу байгааг
анхаарч, мэдээллийг нэгтгэх, судалгаа
хийх шаардлагатай байгааг бодлогод
тусгах хэрэгтэй.

Эдгээр нутгууд зүйлийн баялаг ихтэй

Манай орны шувуудад нөлөөлөх хүчин

байдаг нь дэлхийн шувууны нүүдлийн

зүйлийг Олон улсын байгаль хамгаалах

Төв болон Баруун Азийн болон Зүүн Ази,

холбооны Улаан дансны нөлөөллийн

Автсрали-Азийн зам

үнэлгээний шалгуур болон хамгаалах

дээр оршдогтой

Монгол Дагуур, Онон-Балж, Хөгнөхаан,
Отгонтэнгэр,

нөлөөлөх

хүчин

зүйлс:

арга хэмжээний төвшинг тогтоох арга

Увс,

Хар-Ус

нуур,

Цамбагарав, Тосон Хулстай, Хар Ямаат,
Их Нарт зэрэг тусгай хамгаалалттай
газрууд нь зүйлийн баялгаар их бөгөөд

Зэрлэг гургуул
Common Pheasant
Phasianus colchicus

Судалгаагаар

Шувуудад

Монгол орны Нөмрөг, Алтан элс,

Цагаансүүлт нөмрөгбүргэд
White-tailed Eagle
Haliaeetus albicilla

хэмжээг

бүс нь баялаг багатай байна (зураг 2).

холбоотой.

Гэзэгт нугас
Falcated Duck
Anas falcata

арга

(Gombobaatar et al., 2011).

хээрийн

Буйр нуурын хэсэг, Их Хянган, Хангай,

Бичил одойбух
Little Bittern
Ixobrychus minutus

хамгааллын

(IUCN, 2003, Lamoreux et al., 2003)-аар
үнэлэн үзэхэд нийт нөлөөлж буй хүчин
зүйлийн дотор тэргүүлэх байр суурьтай
нь амьдрах орчин доройтох, алдагдах
38.1%, хүний шууд хүчин зүйлийн нөлөө
13.6%, элдэв бохирдол 11%, зүйлийн

Зураг 2. Монгол орны шувууны зүйлийн баялаг

Хархираа тогоруу
Common Crane -Grus grus

Жороо тоодгой
Houbara Bustard
Chlamydotis undulata

Ойн шийхнүүхэй
Tree Pipit
Anthus trivialis

Монгол хуланжороо
Mongolian Ground-jay
Podoces hendersoni

Өгөөлэй шулганаа
White-throated Bushchat
Saxicola insignis
Загийн бор шувуу
Saxaul Sparrow
Passer ammodendri
Шарэлэгт хөмрөг
Yellow-breasted Bunting
Emberiza aureola
Наран хөмрөг
Ochre-rumped Bunting
Emberiza yessoensis
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Нөлөөллийн

Haliaeetus albicilla Цагаансүүлт нөмрөгбүргэд

зэрэглэлд

махчин шувуудад өндөр хүчдэл болон

багтах хүчин зүйлд усны шувууд загасны

зарим мэрэгчдийн эсрэг хэрэглэсэн хор

торонд

эрс

болон

хоёрдугаар

орооцолдон
усны

эндэх,

бохирдол

агаарын

(ялангуяа

уурхайн компаниудын үйл ажиллагаатай

уурхай болон дэд бүтцийн хөгжилтэй

холбоотой), махан идэшт амьтдын нөлөө,

холбоотой сөрөг нөлөө харьцангуй ихсэх

шувууны ханиад, бусад өвчин зэрэг багтаж

хандлага ажиглагдаж байна.

үйлчлэл

зориулалтаар

Монгол орноос Идлэг шонхорыг 1994

хандлага эрс буурч байгаа ч эмчилгээний

al. 2011 & 2011a).

зориулалтаар агнах үйл явц буурахгүй

Эдгээрээс манай орны шувуудад
бол

уул

уурхай,

бүтцийн алдаанаас шалтгаалан олон

хөгжил, аялал жуулчлалын баазуудын

зүйл шувууд өндөр хүчдэлд цохиулан

нөлөө, хавар болон намрын үед гарах

эндэж байгааг үндэсний болон олон

түймэр,

холбоотой

улсын судалгааны багийн судлаачид

амьдрах орчны доройтол учир цаашид

тогтоожээ. Энэ талаар МШСН болон

шувуу хамгааллын төлөвлөгөөнд эдгээр

БОНХЯ санаачлан, МУИС, ШУА, Олон

хүчин зүйлийг тооцох шаардлагатай.

улсын зэрлэг амьтдын зөвлөх компани,

Шувууг хууль бусаар агнах явдал
буурахгүй

байна.

Ялангуяа

олон

нийтийн газар үзмэрийн зориулалтаар
байршуулах,

ардын

эмнэлэг

болон

эмчилгээний зорилгоор алтайн хойлог,
сохор

элээ,

монгол

хуланжороог

агнасаар байна.

Yндэсний 5-р тайлан

шувууны

зүйлсийн

бүлэг

бүрт

оноос Арабын орнуудад шинжлэх ухаан,
арилжааны

зорилгоор

гаргаж

ирлээ.

харилцан адилгүй. Тухайлбал, тахианы

Монгол улсын Засгийн газарт Соёл,

багийн

шувуудад

спорт, аялал жуулчлалын яам, МШСН,

тогоруу

болон

хулгайн

хүн,

МУИС-ийн судлаачдын хамтарсан баг

мал, хуурайших үйл явцаас хамаарсан

“Шонхор шувууг” үндэсний бахархалт

амьдрах

шувуугаар зарлан тунхаглах асуудлыг

орчны

усны

агнуур,

шувуудад

хомсдол,

алдагдал,

Falco cherrug Идлэг шонхор

Өндөр хүчдлийн шон болон шугамын

бүтцийн

хуурайшилтай

дэд

хүчин

байна.

хамгийн сөргөөр нөлөөлж буй хүчин
зүйл

нь

буй

тавих

нөлөө 10.7% хүрсэн (Gombobaatar et

Эдгээр

хүчин зүйлийн нөлөө, ялангуяа уул

Нөлөөлж

Үзмэрийн

нөлөөлж байна.

уул

байна.

тоо болон бодгалийн тооноос хамаарах

сөргөөр

Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв
зэрэг байгууллагууд хамтран цаашид
авах

арга

хэмжээг

боловсруулахаар

ажиллаж байна. Сүүлийн үед баригдаж
буй 15КВ-ын өндөр хүчдлийн шугамд
цохиулан эндэж буй махчин шувуудын
тоо

хавар,

намрын

улиралд

ихсэх

хандлагатай байна.
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2012 онд оруулж, олон нийтийн санал

Үлийн

цагаан

эсрэг

химийн

хорыг

асуулгаар хамгийн олон саналыг “Идлэг

Бромадиолон

шонхор” авснаар үндэсний бахархалт

хэрэглэснээр нэн олон махан идэшт

шувуу боллоо.

амьтад

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн
яам 2013 оноос хойш идлэг шонхорыг
арилжааны зорилгоор 5 жил гадаадад
гаргахгүй

байх

асуудлыг

Засгийн

газраар батлуулав. Энэ зүйл шувууны
амьдралыг харуулсан С Гомбобаатарын

тухайлбал

шувуудаас бага хамааралтай. Харин шувуу хамгаалах чиглэлтэй байгуулагдсан тусгай

болон төрийн бус байгууллагууд хамтран

хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа болон малчдын дунд үүсдэг бэлчээр, усны

хорыг хэрэглэхгүй байх талаар нэгдсэн

маргаан байсаар байна.

ойлголтонд хүрсэн юм. Гэхдээ тодорхой
сумын зарим нутагт бага хэмжээгээр
хэрэглэсээр байна.

ерөнхий

хүртээл болов.

шувуудын

болон

олон

улсын судлаачид хамтран амжилттай
хэрэгжүүлж,

хошуу

галуу,

хээрийн

галуу, гангар хун, идлэг шонхор, нөмрөг
тас,

амарын

шонхор,

цэн

тогоруу,

хавтгаалж зэрэг шувуудын нүүдлийн
зам болон нөлөөлөх хүчин зүйлсийг
амжилттай тодорхойлж байна.

болох Оюу толгойн компани Өмнөговь
аймгийн өөрийн уурхай орчмын нутаг
дахь ховор зүйл шувууд-идлэг шонхор,
шувуудын
гадаад

могойч загалай зэрэг

мониторингийн

болон

дотоодын

судалгааг
судлаачдын

тусламжтай гүйцэтгэж байна. Гэхдээ уул
уурхайн компани бүхэн энэ чиглэлийн
мониторингийн судалгааг гүйцэтгэхгүй
байгаа нь харамсалтай.

Yндэсний 5-р тайлан

орны

Тусгай сонирхлын аялал, хариуцлагатай болон тогтвортой аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэхэд нутгийн иргэдийг хамруулан амьд байгаль түшиглэсэн аяллыг хөгжүүлэх
нь нэг талаар шувууд, тэдгээрийн амьдрах орчныг иргэдийн оролцоотой хамгаалах,

шувуудын

хандлага:

популяцийн

Монгол

популяцийн

орны

нөгөө талаар нутгийн иргэд байнгын орлоготой байх боломжтойг бодлогод суулгах нь
зүйтэй.

ерөнхий

хандлагыг Birdlife International (2011)-ын
аргачлалаар 2000-2011 онд харьцуулав.
Харьцуулалтаас үзэхэд нийт 476 зүйл
шувууны хувьд популяцийн байдал нь
харьцангуй тогтвортой байгаа зүйлийн
эзлэх хэмжээ 64.9%, популяцийн хэмжээ
буурах хандлагатай байгаа зүйлийн тоо
4%, популяци нь буурч байгаа 0,1%,
харин популяцийн хандлага тодорхойгүй
нь 31% хүрч байв (Gombobaatar et al.,

Монгол орны томоохон уул уурхай

жороо тоодгой,

Монгол орны шувуудын тоо толгойн өөрчлөлт нь Монголчуудын амьдралд

шувууд олноороо эндсэн билээ. Төрийн

бүтээл 2013 онд хэвлэгдэж, нийтийн

үндэсний

харьцуулах замаар хандлагыг тогтоох шаардлагатай.

шууд сөргөөр нөлөөлөх нь бага. Учир нь тэдний амьжиргаа, амьдралын хэв маяг нь

Монгол

судалгааг

хээрийн

үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх, шувууны Улаан дансны үнэлгээг 2017 онд дахин хийж,

махчин

бичсэн “Монгол орны идлэг шонхор”

Монгол орны шувуудын нүүдлийн

нэртэй

оготны

2011&2011a).
Энэхүү

ерөнхийлсөн

үнэлгээнээс

үзвэл шувууны популяцийн ихэнх хувь
нь харьцангуй тогтвортой байгаа хэдий
ч шууд хүний хүчин зүйл болон орчны
нөхцлийн

өөрчлөлттэй

холбоотойгоор

зарим шувуудын тоо толгой эрс цөөрөв.
Гэхдээ нийт зүйлийн 31% -д хамаарах
зүйлийн
үнэлэх

популяцийн
боломжгүй

байгааг

хандлагыг

Buteo hemilasiusШилийн сар

анхааран

цаашид популяцийн судалгаа, үнэлгээг
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Монгол улс

2014

-58-

Yндэсний 5-р тайлан

нэгдYгээр бYлэг

Монгол улс

2014

-59-

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

ХӨХТӨН

Ховордож

ХӨХТӨН

болзошгүй

зэрэглэлд

нийт

Манай оронд нийт 128 зүйлийн

зүйлийн 6% нь багтав. Шарнад цөөвөр

хөхтөн амьтан бүртгэгджээ (Clark et

бүс нутгийн хэмжээнд устжээ (Clark et

al. 2006). Үүнээс 16% нь бүс нутгийн

al. 2006).

хэмжээнд ховордлын зэрэглэлд орсон
ба

2%

нь

устаж

байгаа

(мазаалай

баавгай, тахь адуу, халиун буга), 11%
нь устаж болзошгүй (монгол тарвага,
Евразийн минж, гозоорой зурам, давжаа
алагдаага, зүүнгар даахай ба бусад),
3% нь эмзэг (соотон алагдаахай, ойн
булга, хар сүүлтий, цаа буга) байна.

Хөхтөн

амьтны зарим төрөл зүйлийн

төлөв байдал:

Монгол орны Хавтгайн

(Camelus bactrianus ferus) популяцийн
тоо толгойн чиг хандлага 2012 онд
хийсэн хавтгайн популяцийн үнэлгээний
дүнгээс үзэхэд тоо толгой нь өмнөх олон
жилийн дунджаас өссөн дүн харагдаж
байна (график 4).

График 4. Хавтгайн тоо толгойн динамик, чиг хандлага
Эх сурвалж: Жирнов, Гунин, Яд. Адъяа, 2011.

Мазаалай (Ursus

arctos gobiensis)-н тоо толгойн төлөв байдал, чиг хандлага:

Мазаалайн тоо толгойн судалгааны сүүлийн үеийн төлөв байдлыг өмнөх олон жилийн
судалгааны дүнтэй харьцуулахад онцгой өөрчлөлт гараагүй, тоо толгой цөөн хэвээр.
Монголын говьд цөөн тоотой үлдсэн энэ ховор зүйл амьтны хувьд сүүлийн жилүүдэд
тухайлбал 2013 оноос эхлэн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд анхаарал
хандуулж, тэдгээрийн амьдрах орчныг зориудын хур тунадас оруулах замаар тэтгэх,
тоо толгой болон ангилал зүйн судалгаа хийх зэргээр анхаарлын төвд оруулаад байна
(хүснэгт 10).
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Тахийн
ажил

Хүснэгт 10. Мазаалай баавгайн тоо толгой
Тоо толгойн судалгаа
хийсэн он

популяцийн тоо толгойн динамик, хандлага:

гадаадын

судлаачдын

дэмжлэгтэйгээр

Монгол оронд тахь нутагшуулах

амжилттай

хэрэгжиж,

тэдгээрийн

популяцийн тоо толгой тогтвортой, өсөх хандлагатай байгааг Хустайн нурууны

Тоо толгой

байгалийн цогцолборт газарт нутагшиж буй тахийн тоо толгойн олон жилийн

Эх сурвалж

динамикаар жишээ болгон энэ тайланд оруулав (график 6).

1960

15-20

Болд, 1967

1970

20<

Болд, Дуламцэрэн, 1981

1980

20-25

Даш, Төмөр, 1983; Бугаев, Төмөр, 1985

1985

25-30

Жирнов, Ильинский,1985

1990

20<

Шаллер нар, 1993; МcCarthy, 2000

1995

30-35

Тулгат, 1995

2004

20<

Batsaikhan et al., 2004; Амгалан нар, 2005

2011

22-31

Одбаяр нар, 2011

2013

30<

Мижиддорж, 2013
Эх сурвалж: Мижиддорж, 2013

Монгол бөхөнгийн тоо толгойн динамик, чиг хандлага: Монгол бөхөнгийн тоо толгойн
төлөв байдал, чиг хандлагыг ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн судлаачид, Дэлхийн
байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүдийн
хамтарсан судалгааны үр дүнд үндэслэн харуулав. Эндээс үзэхэд 2009 оноос хойш
өнөөг хүртэлх хугацаанд хийсэн судлаачдын мэдээгээр бөхөнгийн тархац нутаг тэлж,

График 6. Хустайн нурууны тахийн популяцийн тоо толгойн динамик

тоо толгой нь тогтворжиж, цаашдаа өсөх хандлагатай.

Эх сурвалж: Өсөхжаргал, Банди, 2013.

Монгол орны ойн туруутны популяцийн
тоо

толгойн

төлөв

байдал:

Монгол

Бусад

ховор

төлөв

байдал,

амьтдын
чиг

тоо

толгойн

хандлага:

Монгол

орны ойн туруутан амьтдын популяцийн

орны тал хээрийн бүсэд тархсан тураг

тоо толгойн өнөөгийн төлөв байдлыг

хөхтөн

үзүүлэв. Сүүлийн үеийн судалгааны үр

хойших

дүнгээс үзвэл туруутан амьтдын дотроос

хойш) тоо толгойн онцгой өөрчлөлт

хандгай,

гараагүй

буга,

хүдрийн

популяцийн

амьтдын

хувьд

хугацаанд
байгааг

2009

(4-р

оноос

тайлангаас

судлаачдын

мэдээ

тоо толгой буурах хандлагатай, харин

харуулж байна. Тухайлбал, 2010 онд

зэрлэг гахай, бор гөрөөсний популяцийн

Монгол орны хэмжээнд хийсэн хээрийн

тоо толгой өсөх хандлагатай байв.

туруутан

амьтдын

толгойн

үнэлгээнээс

популяцийн
үзэхэд

тоо

Монгол

орны янгирын тоо 35,300, цагаан зээр
5,700,000,

График 5. Монгол бөхөнгийн тоо толгойн төлөв байдал, хандлага
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зээр

11,900,

туруутны нөөцийн үнэлгээ, 2010).
Spermophilus
undulatusУрт сүүлт зурам

нэгдYгээр бYлэг

сүүлт

хулан 14,000 орчим байна (Тал хээрийн

Эх сурвалж: Амгалан, Бүүвэйбаатар, Чимэддорж нар, 2008.

Yндэсний 5-р тайлан

хар
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Монгол
өөрчлөгдөж,
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Монгол улсын үндсэн хуульд заасны

багагүй хэмжээний мөнгө төвлөрдөг.

дагуу аливаа ан амьтан төрийн өмч

Түүнчлэн энгийн иргэдийн хүнс, ахуйн

бөгөөд хамгаалах зохистой ашиглахтай

хэрэглээнд ч ан амьтнаас орох орлого

холбогдсон харилцааг үндсэн хууль,

тодорхой байр суурийг эзэлж байна

Байгаль

хууль

Монгол улсын Засгийн газар 2011

(2012)

онд ан амьтны экологи-эдийн засгийн

болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан

үнэлгээ, ан амьтны нөөц ашигласны

холбогдох

төлбөр,

(1995),

орчныг
Амьтны
бусад

хамгаалах
тухай

хууль

хууль

тогтоомжоор

зөвшөөрлийн

агнах,

шинэчлэн тогтоожээ.

барихыг

хориглох

хугацаа,

хуулиар зохицуулсан юм.
хамгаалах,

зэрлэг хөхтөн амьтдын амьдрах орчин

нөлөөлөх нь эргэлзээгүй. Говь, цөлийн

өөрчлөгдсөнөөс

хуурай гандуу нутагт тархсан мазаалай,

амьтдын байршил нутаг жилээс жилд

хавтгай, монгол бөхөн, хар сүүлт зээр,

өөрчлөгдөж байна.

Ялангуяа говийн

хулан зэрэг ховор амьтдын хувьд усан

зарим

ширгэснээс

хангамж ховордож, улмаар тэдгээрийн

амьдрах

амьдрах орчин доройтож байгаа нь уур

зээр зэрэг амьтдын улирлын байршил

амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн сөрөг

өөрчлөгдөж,

нөлөө юм. Энэ сөрөг нөлөөг бууруулах

нөхцөл бий болсоор байна.

чиглэлээр

сүүлийн

үед

Монголын

баян

Монгол

орчны

байгаа

дарамт,

хөхтөн

зүйлийн 16% нь бүс нутгийн хэмжээнд

мазаалайг хамгаалах, түүний амьдрах

устах аюултай, 2% нь устаж байгаа, 11%

орчныг дэмжих зорилгоор Их говийн

нь устаж болзошгүй, 3% нь эмзэг буюу

дархан газрын нутагт газрын генератор

байгальд устах эрсдэл өндөр байна.

хэмээх төхөөрөмжийг суурилуулж, хур

Монгол орны зэрлэг амьтад хил давж

тундасыг

нүүх нь элбэг байгаа бөгөөд хилийн наад

арга

хэмжээ

авчээ.

зүйлийн

олборлолтыг

ашигт

урьдал

малтмалын
болгосноос

шалтгаалж, ан амьтны амьдрах орчин

эдийн засагт чухал ач холбогдолтой.

эрс өөрчлөгдөн байршил нутаг алдагдаж

Тухайлбал,

агнуурын амьтдын тоо толгой цөөрч

амьтан

агнуулсны

төлбөрийн орлогоос Монгол улсын төсөвт

байна.

Marmota sibiricaМонгол тарвага

хэсэгт амьтад идээшин нутаглах боломж

Цөлжилт, усны хомсдол, газрын
эвдрэл

ашиглалт,

амьтдын

эхэлсэн байна. Тухайлбал, 2013 оноос

нэмэгдүүлэх

ашиглах

газар

таагүй

учруулж
улмаас

Харин сүүлийн жилүүдэд Монгол

амжиргаа

ан

иргэдийн

хэмжээг

сүүлт

амьдрах

ашиглалтын

авч

амьдрах

хар

Монголын

зохистой

хураамжийн

барих

тэнд

амьтны

хамтран

хэмжээг

хулан,

тэдгээр

орны

орчинд

арга

бүрд

хавтгай,

төрийн болон төрийн бус байгууллага
зарим

шалтгаалан,

зөв

агнах

оронд уул уурхайн салбарыг хэт шүтэж,

Монгол орны ан амьтны баялагийг
нь

зэрлэг хөхтөн амьтдын хувьд тааламжгүй

амьтан

зохицуулж байна. Агнуурын амьтдыг
хориотой аргаар агнахыг амьтны тухай

Ovis ammonАргаль

ан

зэрэг

дээр

нөлөөгөөр

Yндэсний 5-р тайлан

дурьдсан
тэнд

хүчин

амьдрах

нэгдYгээр бYлэг

хумигдсаар. Түүнчлэн мод бэлтгэл, ойн
түймэр зэрэг хүчин зүйлийн сөрөг нөлөө
ихсэх хандлагатай байгаа юм.
Монгол улс

2014
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
“МОНГОЛ УЛСЫН БИОЛОГИЙН
ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДЭСНИЙ
ХӨТӨЛБӨР”, БИОЛОГИЙН ОЛОН
ЯНЗ БАЙДЛЫН CТРАТЕГИ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА АЙЧИГИЙН
ЗОРИЛТУУД
Монгол

улс

“Биологийн

төрөл

2014

оролцоотойгоор Алтай Соёны уулархаг
эко бүсийн биологийн төрөл зүйлийг
Байгаль

төслийн

орчин,

аялал

жуулчлалын

Энэхүү

үнэлгээгээр

боловсруулж, 2000 онд Д.Батболд болон

хүрсэн ба биологийн олон янз байдлыг

A.W.Laurie (2002), 2009 онд Я.Адъяа,

хамгаалахад

Д.Энхбилэг, Б.Ариунболд (2010) нар

байна гэж дүгнэв. Үнэлгээнээс харахад

нийт 2 удаа үнэлгээ хийжээ.

зорилтот үйл ажиллагаанаас 46 нь 90-100

1996

дутмаг

хэрэгжүүлэхэд
асуудлаас

зэрэг

гарч

хөтөлбөрийг
байгаа

хамаарч

олон

хөтөлбөрийн

хэрэгжилт дөнгөж тал хувьтай байна гэж

хийжээ.

дэмжлэгтэйгээр

Үндэсний хөтөлбөр нь гол зорилгодоо

мэдээлэл
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үнэлгээг НҮБХХ-ийн “Нутгийн иргэдийн

онд

хөтөлбөр”-ийг

хувь

нэмрээ

оруулсан

хувьтай биелэгдэж, 39 нь 70-80 хувийн
биелэлттэй, харин 3 үйл ажиллагаа нь
20 хүртэл хувьтай үргэлжилж байна.
“Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах
үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр”
бүхэлдээ

96.5

хувьтай

амжилттай

биелэгдсэн гэж үнэлжээ.
Монгол

дүгнэжээ. Гэхдээ ерөнхий зохицуулалт

улсын

төрөл

үнэлжээ. Энэ үнэлгээгээр хөтөлбөрийн

ажиллагааны Үндэсний хөтөлбөр”-ийг

томоохон

хүрээнд

боловсруулахдаа Австралийн Биологийн

хийгдэж буй ажлуудын үр бүтээлийг

олон янз байдлыг хамгаалах Үндэсний

нэмэгдүүлэхийн

хөтөлбөрийг загвар болгон ашигласан

зорилтуудын
тулд

хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө боловсруулахыг зөвлөв.
Энэхүү
Үндэсний

үнэлгээний
хөтөлбөрийг

үр

комисс томилогдон, үйл ажиллагаанд
зориулан НҮБХХ-ийн Биологийн төрөл
хөтөлбөр

болон

Yндэсний 5-р тайлан

ДДБОС-аас

хамгаалах

үйл

байна.

дүнд

хэрэгжүүлэх

зүйлийг

“Биологийн

сул ч тодорхой ажлуудыг хийсэн хэмээн

санхүүжилт олгосон байна.
Монгол улс

жилийн дараа буюу 2009 онд 2 дахь

үндэсний

зүйлийн

хоёрдугаар бYлэг

9

яам

хяналт муугаас хэрэгжилтийн талаарх

Yндэсний 5-р тайлан

хойш

зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны

уг хөтөлбөрийн зохицуулалт, менежмент,

МОНГОЛ УЛСЫН
БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ
ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР,
БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ
БАЙДЛЫН CТРАТЕГИ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА
АЙЧИГИЙН ЗОРИЛТУУД

үнэлгээнээс

хамгаалах”

Хөтөлбөрийн 2000 оны үнэлгээгээр

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Анхны

Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах
үйл

ажиллагааны

үндэсний

хөтөлбөр

шинэчлэн батлагдаагүй тул 1996 онд
боловсруулсан анхны хөтөлбөрийг 20112020 Айчигийн зорилттой нийцүүлж үзлээ.

хоёрдугаар Бyлэг

Монгол улс

2014
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тухай КОНВЕНЦИЙН Стратегийн
зорилго A: Засгийн газрын

• Монгол

болон нийгмийн хандлагыг

боловсролын

биологийн олон янз байдлын

хөтөлбөрийг

хомсдлын шалтгаанд

хүрээнд

хандуулах

Биологи,

хойшлуулахгүйгээр биологийн
олон янз байдлын үнэ цэнэ, ач
холбогдлыг ойлгож, түүнийг
хамгаалах зохистой ашиглах
алхмуудыг хийж эхлэх

тэдгээрийн хамгаалах ач
холбогдлын талаар иргэдэд
мэдлэг, мэдээлэл өгөх,
олон нийтийн мэдээллийн
хөтөлбөртэй болох.

хөтөлбөрт энэ зорилтын хүрээнд

их,

сургууль,

коллежид

экологийн

сургалтын хөтөлбөр оруулах, багш нар, орон
нутгийн удирдлагуудад экологийн сургалт

материалаар
зохион

хичээл

цэцэрлэгт
оруулах,

дэмжих,

байгуулах

үйл

байгаль
сургалтын

сургах,

зэрэг

ангийн

боловсруулах
Хүн

Иргэний

тусган

байгаль,

боловсролын

хөтөлбөрүүдэд

Ерөнхий

“Биологийн

Боловсролын

нийт

сургуулиудад хэрэгжүүлж байна.
• Хүн байгаль, Биологи, Иргэний
боловсролын сургалтын хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэх

багш

нарт

зориулан

байгуулах арга зүйн гарын авлага болон
хичээлийн хэрэглэгдхүүн, материалыг
боловсруулан тараасан байна.
• МУИС-ийн

уралдаан

ажиллагааг

гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ба мөн

БОНХЯ-

ны ажилтнуудад сургалт явуулах сургалтын

докторын

сургалтын

хөтөлбөрт “Монгол орны биологийн олон
янз байдлын үнэлгээ ба мониторинг”
хичээлийн

Үндэсний

хамгаалах

шинэчлэн

сургалтын

агуулгыг тусган хичээл, сургалтаа зохион

Биологийн ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ хийгээд

сургууль,

сургуулийн

“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах”

БТЗХҮХ-ийн зорилго 6:

явуулах,

Ерөнхий

олон янз байдлыг хамгаалах” агуулгыг

он гэхэд буюу түүнээс

дээд

улсын

1-12

сургалтын

АЙЧИГИЙН ЗОРИЛТ 1: 2020

Ерөнхий

• ССАЖЯ, МШСН, МУИС, МУИС-ийн

боловсролын сургуулийн номын санд

Экологийн боловсролын төв хамтран

байгаль

хандлага,

“Биологийн олон янз байдал ба тусгай

төлөвшил олгоход чиглэсэн ном, толь

сонирхлын тогтвортой аяллын хөтөч”

бичиг, зурагт хуудас тараажээ.

сургалтыг хувийн хэвшил, төрийн болон

• БШУЯ-наас

Биологийн олон янз байдлыН

хөтөлбөрийг

боловсруулан

зааж байна.
• МУБИС-ийн
багш

мэргэжил

сургалтын

их

сургуулийн

эзэмших

хөтөлбөрт

бакалаврын
10

орчин

нийт
хамгаалах

• БШУЯ нь Швейцарийн хөгжлийн
агентлагтай
дугаар

хамтран

ангид

хамтран

“Иргэний

1-3

төрийн бус байгууллагуудад зориулан
2013 онд зохион байгуулав.
• БОНХЯ, БШУЯ болон Швейцарийн

боловсрол”

хөгжлийн

агентлагийн

хэрэгжүүлэх гарын авлага ба бусад

сааруулах

төсөл”-ийн

материалыг боловсруулан тус бүрийг нь

Байгаль

5,000 ш хэвлэж, ерөнхий боловсролын

төв,

сургуулиудад түгээх ажлыг хийсэн.

консерциум

хичээлийн

сургалтын

• Албан

ба

албан

хөтөлбөрийг

бус

сургалт,

орчны

гэсэн

ерөнхий

сургуулиудад

11 аймаг, 5 дүүргийн 77 сургууль олон

хичээлийг

улсын

нэвтрүүлж,

боловсруулан
зайны

теливизээр

сургалтын

цахим

хуудсанд байрлуулан ажиллаж байна.

хөтөлбөрийг

“Эко-

чиглэсэн теле болон зайны сургалтын

Эко

2007

сургуулиудын

оноос

сүлжээнд

бүртгэгдэж, нийт 3,500 багш, 60,000
сурагч хамрагдаад байна.
• 2012-2013

• МШСН, МУИС хамтран “Монгол

онд

амьтдын

Олон

зөвлөх

улсын

орны эргийн шувууд” хээрийн сургалтыг

зэрлэг

2012-2013 онд бага сургуулийн сурагчид,

санхүүжилтээр Зэрлэг амьтан судлах

их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулан

хамгаалах төв зүүн 2 аймгийн дунд

зохион байгуулж, гарын авлага, сургалт

сургуулийн сурагчид болон эко-клубын

болон сурталчилгааны материал тараав.

сурагчдад хиймэл үүр төслийн сургалт,

компанийн

иргэдийн дунд лекц зохион байгуулж,

кредит,

суралтын материал боловсруулав.
Байгаль хамгаалах сангаас

•

сургалтын хэрэглэгдэхүүн шинэчлэх,
сургалт

• Монгол улсын Засгийн газраас

зохион

Экологийн

2013 оныг “Байгаль орчны боловсролыг

байгуулахад

боловсролын

төвд

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.

дэмжих жил” болгон зарласан.

•
орчны

байна.

төслийн

“Монгол

Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар Бyлэг

улсын

засаглалыг

хүрээлэнгийн
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ТББ-ууд

туршин хэрэгжүүлж, 2012 оны байдлаар

хичээл орж байна.

2014

орчны

хамгаалах хандлага, төлөвшил олгоход

байгаль хамгаалах агуулгыг тусгасан

Монгол улс

байгаль

Сургууль”

магистрантын хөтөлбөрт 8 кредит цагийн

хоёрдугаар бYлэг

сургалтын

олон нийтэд зориулсан байгаль орчныг

төв байгуулах, номын сантай болно гэсэн

Yндэсний 5-р тайлан

дэмжлэгтэйгээр

мэдээлэл

Монголын

боловсролын

“Цөлжилтийг

бэхжүүлэх-2”

хүрээнд

Хэвлэлийн

бакалаврын

Монгол улс

байгаль

2014

зэргийн
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сургалтын хөтөлбөрт оруулах байгаль

болон

орчны сэтгүүл зүйн сургалтын хөтөлбөр

асуудлыг

боловсруулсан, байгаль орчны сэтгүүл

хуульчилсан.

зүйн чиглэлээр сургагч багш бэлтгэх
сургалт зохион байгуулсан.
• МУИС-ийн

Степ

форвард

хөтөлбөр, Лондоны амьтан судлалын
нийгэмлэг,

МУИС,

Монголын

шувуу

судлалын нийгэмлэг хамтран “Биологийн
олон янз байдал, мониторингийн аргууд”
сэдвээр гадаад, дотоодын оюутнуудад
зориулсан зуны хээрийн сургалтыг жил

“Бодлого,

тухай

хөтөлбөр,

санаачлан

хуульд

төлөвлөгөөг

боловсруулагч

салбарын

яам нь баримт бичигт стратеги үнэлгээ
хийлгэн

тайланг

байгаль

орчны

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагад ирүүлснээр, тайланг
мэргэжлийн

зөвлөлөөр

хэлэлцэж

дүгнэлтийг Засгийн газарт танилцуулж
байхаар заажээ. Мөн стратеги үнэлгээ
ба төслийн нөлөөллийн нарийвчилсан
үнэлгээг хийхдээ олон нийт, нутгийн
иргэд, оршин суугчдаас санал авах

Yндэсний 5-р тайлан

нийтийн

журмаар

оролцооны

зохицуулагдахаар

дэмжих,

• БОНХЯ ба “Ийгл бродкастинг” ХХК

хүүхдүүдийн байгаль хамгаалах клубын

хамтран “Ногоон Монгол” төслийн 2013

үйл ажиллагааг өрнүүлэх зэрэг 5 үйл

оны 10 сараас хэрэгжүүлж байна. Талууд

ажиллагааг төлөвлөсөн байна.

“Ногоон Монгол” төслийг уул уурхайн

байгуулах

ажлыг

хөхүүлэн

• БОНХЯ ба “Ногоон эрэл” улирал

БТЗХҮХ-ийн зорилго 7:

үйлдвэрлэлийн

байгаль,

экологийн

Биологийн ТӨРӨЛ ЗҮЙЛийг

тутмын сэтгүүлийг Байгаль хамгаалах

тэнцвэрт байдалд үзүүлж буй нөлөө, үр

хамгаалах ач холбогдлын

сангийн санхүүжилтээр гаргаж байна.

дагавар, түүнийг даван туулах арга зам

• БОНХЯ–аас Байгаль орчны төлөв

зэрэг асуудлыг хэвлэл мэдээлэл, форум,

ухамсар, мэдлэгийг

байдлын тайланг 2 жил тутам гаргаж

үзэсгэлэн гэсэн шатлалаар хэрэгжүүлж

дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн

байна.

байна.

талаархи олон нийтийн

• “Монгол орны биологийн олон

мэдээллийн хөтөлбөрийг
боловсруулах

бүр амжилттай зохион байгуулж байна.
• БОНБҮ-ний

олон

Энэхүү зорилгын хүрээнд иргэдийн

•

Идлэг шонхор шувууг Монгол

янз байдлын мэдээллийн сан” ажлын

улсын ЗГ-ын 2012 оны 10-р сарын

хүрээнд БОНХЯ, МУИС, ШУА, Лондоны

20-ны 101 тоот тогтоолоор үндэсний

амьтан

Степ

бахархалт шувуугаар зарлав. Түүгээр

судлалын

нийгэмлэг,

биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ач

форвард

шувуу

дамжуулан тогтвортой аялал жуулчлал,

холбогдлыг хэрхэн ухамсарлаж байгааг

судлалын нийгэмлэг зэрэг төрийн болон

ногоон хөгжил, байгаль хамгаалал, түүх,

тодорхойлох, мэдээллийн бүх хэрэгсэл,

төрийн

хамтран

уламжлалын асуудлыг хөндсөн олон талт

байгаль орчны сэдэвтэй сэтгүүл зүрагт

“Монгол орны шувууны улаан данс,

үйл ажиллагаа /залуучуудын дунд АХА

хуудас, радио, телевизийн хөтөлбөр,

Монгол

хамгааллын

тэмцээн, Үндэсний шувууны марк, бэлэг

БОНХЯ-аас

сонин,

төлөвлөгөө”, “Монгол орны ургамлын

дурсгал, нэгэн сэдэвт бүтээл, “Хаан

мэдээллээр дамжуулан биологийн олон

улаан данс ба хамгааллын хөтөлбөр:

шонхор”

янз байдлын талаархи олон нийтийн

хэсэг 1”-ийг 2011-2012 онд хэвлэн гаргаж

ССАЖЯ, МШСН, МУИС, БОНХЯ хамтран

мэдлэгийг

хүүхдүүдийн

нийтийн хүртээл болгож, ховор зүйлийг

хэрэгжүүлэв.

дунд уран зураг, зохион бичлэг, ярианы

хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг зүйл

хамтран нэвтрүүлэг бэлдэн олон нийтэд

уралдаан

тус бүрээр гаргав.

толилуулав.

гаргадаг

сэтгүүл,

нэмэгдүүлэх,
зохион

байгуулах,

орон

нутгийн музей, байгалийн түүхийн клуб

хоёрдугаар бYлэг

хөтөлбөр,
бус
орны

Монголын

байгууллагууд
шувууны

Монгол улс

2014
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мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор аймаг

Кинг, 2010), “A photographic guide to the

зөвлөлдөх

ЭХЯ,

зөвлөл, Хэнтий аймгийн Биндэр, Хурх,

бүр байгаль орчны чиглэлээр сургалт,

birds of Mongolia” (Gombobaatar, 2010),

МУИС, МШСН хамтран 2013 онд зохион

Баян-Адрага, Дадал сумын сургуулийн

сурталчилгаа,

олон

“Монгол орны түгээмэл шувуудыг таних

байгуулав.

хүүхдүүд оролцов.

байгуулсан.

ном” (Цэвээнмядаг, Нямбаяр, Мөнхзул,

болон

Үүнд: Танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн,

2010), “Хурх-Хүйтэний хөндийн шувууд”

шувууд”

“Байгаль орчны шилдэг эссэ”, “Байгальд
ээлтэй

өдөрлөг

зэрэг

уулзалтыг
“Өндөр

хүчдэлд

махчин

• “Нүүдлийн хун ажиглах” аяллыг

судалгааны

ажлын

сургуулийн сурагчид, оюутан залууст

(Gombobaatar and Jargalsaikhan, 2011),

тайланг гаргаж, загвар гарын авлагыг

зориулан 2013 онд Өвөрхангай аймгийн

“Орчноо

“A field guide to the birds of Hustai”

бэлтгэж хэвлэсэн.

Өлзийт сумын Сангийн далай нуурт

цэцэрлэгжүүлэх ногоон байгууламжийг

(Gombobaatar and Usukhjargal, 2011),

• Эргийн шувуудын олон улсын

нэмэгдүүлэх”,

цэцэг

“Монгол орны сээртэн амьтдын Улаан

сургалтыг МШСН, БОАЖЯ, Австралийн

• Монгол шуудан компанийн Монгол

увидастай”, “Монголын ногоон алт”, “Ус

дансны хураангуй” (Gombobaatar et al.

эргийн шувуу судлалын ажлын хэсэг,

маркын газартай МШСН хамтран 2012

чандмань эрдэнэ” баримтат кино, “Ус ба

2011 and 2011a), “Хан Богдын шувууд”

Зүүн Ази, Австрали-азийн шувуудын

оны 12-р сарын 24-д “Үзэсгэлэнт шувуу”

амьдрал”, “Цөлжилт түүний үр дагавар”

(Пүрэвсүрэн,

орны

нүүдлийн замын сүлжээ олон улсын

маркын

зэргийг дурьдаж болно.

шувууны

(Болдбаатар,

байгууллагатай хамтран Улаанбаатар,

орны шувуу” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг

Төгсбаяр, 2013), “Монгол орны хоёр

Булганы цагаан нуурт 2012 ба 2013 онд

Монголд, “Монгол орны махчин шувууд“

нутагтан,

мөлхөгчдийг

амжилттай зохион байгуулав.

гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Франц улсад

“Монгол орны шувуу–Ornis Mongolica”

(Terbish,

Munkhbayar,

Munkhbaatar,

•

сэтгүүлийг

2013), “Гүн Галуутайн амьтан, ургамал

өдөр”

таних

Монгол улсад МШСН санаачлан, 2012-

хөтөлбөрийн

2013 оны 5-р сард Улаанбаатар хотод

хамтран Биологийн олон янз байдлын
судалгаа, хамгааллын ажлыг сурталчлах

ажиллагаа

зохион

сургууль”

уралдаан,

“Тасалгааны

• Монгол орны шувууны судалгаа,
хамгааллын

болон

ажлыг
МШСН

ШУА-ийн

нэгтгэн

дүгнэсэн

санаачлан,

судлаачид

МУИС

хамтран,

2013),

фото

гарын

“Монгол

лавлах”

таних

авлага” -уудыг

улсын

үйл

гаргав.

“Монгол

2012 онд амжилттай зохион байгуулав.

ажиллагааг

• МУИС-ийн

Степ

форвард

санаачилгаар

ЗАСН-тэй

тус орны биологийн олон янз байдлын

зохион

судалгаа, хамгааллын тухай үнэн зөв

судлах, хамгаалах ажлыг сурталчилав.

зорилготой

мэдээллийг

Энд

BIOWEB yahoo группыг үүсгэн байгуулж,

сурталчилахад чухал нөлөөтэй.
• МУИС-ийн

Степ

форвард

нийтэд

хөтөлбөр, МУИС, МШСН, БОНХЯ, Оюу

холбогдолтой.

Толгой, төрийн бус байгууллага хамтран

• МШСН,

хүргэхэд

нь

олон

цуглуулгыг

биологийн

судлах,

байгаа

“Дэлхийн нүүдлийн шувуудын

МШСН албан ёсоор зохион байгуулав.

хэлбэрээр

зүйлийг

гаргаж

цуврал

хэмээх

эрхлэн гаргаж буй нь Монгол орны
төрөл

хэвлэн

бичиг”

мөргөж

цохиулж

эндсэн

үйл

утас

БОНХЯ,

чухал

махчин

судлалын олон улсын 6-р хурлыг Монгол

тусгай

хамгаалалттай

нутгийн

улсад

гарын

авлага,

“Монгол

бөгөөд хуралд дэлхийн 23 орны 200

тухайлбал,

орны сээртэн амьтдын нэрсийн толь
хөхтөн

амьтдыг

таних

гарын

авлага” (Батсайхан, Самъяа, Шар, Сара

Yндэсний 5-р тайлан

онд

зохион

Биологийн

конвенцийн

шувуу

олон

Монгол

янз
дахь

BIOBEER

үйл

ажиллагаа,

тасралтгүй үргэлжлүүлж байна.

байгуулсан

орчим төлөөлөгчид оролцов.

бичиг” (Gombobaatar, 2009), “Монгол
орны

2010

нүүдлийн

шувуу

биологийн олон янз байдлыг таних болон
газар

БОАЖЯ,

байдлын
Азийн

байгуулж,

• БОНХЯ-ны

санхүүжилтээр

“Цахилгаан дамжуулах байгууламжийг
шувуудад ээлтэй болгох боломж“ сэдэвт

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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дасан

сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төсөлтэй

зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын

хамтран “Дэлхийн байгаль хамгаалах

хөтөлбөрийг

өөрчлөлтөнд өндөр эрсдэлтэй голуудын

өдөр”-ийг угтан их, дээд сургуулийн

экологийн боловсрол олгох зорилгоор

дэмжлэг нэн чухал байна (www.mos.

сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төслийн

оюутан, залуусын дунд уур амьсгалын

бүх шатны сургуулиудын дунд болзолт

mn).

хүрээнд

өөрчлөлтийн

ойлголт,

уралдаан зарлаж, их дээд сурууль, ЕБС,

дасан зохицох болон уур амьсгалын

мэдлэгийг дээшлүүлэх, уур амьсгалын

цэцэрлэгийн хүүхдүүд анги, сургууль

“Эко сургууль” хөтөлбөрийн хүрээнд

өөрчлөлтийн

өөрчлөлтийг

орчноо

“Green Guardian 2013” буюу “Ногоон

• Экосистемд

түшиглэсэн

экосистемд
талаар

түшиглэсэн
олон

нийт,

талаарх
сааруулахад

оюутан сурагчдад зориулсан сургалт,

тэдний

сурталчилгааны

оролцоог идэвхижүүлэх зорилгоор “Уур

материал,

сургалтын

хувь

нэмрийг

оруулах
ойлгуулах,

хэрэм”

үндэсний

дэмжиж,

иргэдэд

цэцэгжүүлэх,

ойжуулах,

ойн

зурвас байгуулах ажилд оролцлоо.

санаачилгуудын
захиргааны

нэг

бөгөөд

төв

• Монгол

төрийн

байгууллагуудын

улсад

олон

улсын

хамгаалагч” нэрийн доор хүүхдийн Эко

• “Монгол орны шувуудад түшиц

зуны зуслан сургалтыг “Нарс” зусланд

гарын авлага бэлтгэх гаргах, телевиз

амьсгалын

сааруулах,

газар” гарын авлагыг ШУА болон Зэрлэг

зохион байгуулав. Уг зуслан сургалтыг

радио, FM-ээр нэвтрүүлэг бэлтгэн цацах,

дасан зохицоход та бид юу хийж чадах

амьтан судлах, хамгаалах төв хамтран

Байгаль орчин мэдээлэл сургалтын төв

2 долоо хоног тутам сонинд эко булан

вэ?” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан,

Япон улсын “Сonsultant trust fund”-ын

болон Дүдү боловсрол сан, Швейцарь

мэдээ гаргах ажлуудыг хийж байна.

“Уур

санхүүжилтээр Монгол, Англи хэлээр

улсын Байгалийн ухааны сургуулийн

хэвлэжээ.

оюутнууд

• БОНХЯ, МУИС, ШУА болон төрийн

өөрчлөлтийг

• “Ногоон

амьсгалын

зохицол”

өөрчлөлт

сэдвээр

богино

ба

дасан

хэмжээний

бус байгууллагын төлөөлөл оролцсон

хөдөлгөөнт кино хийх уралдааныг 2013

“Монгол орны биологийн олон янз байдал”

оны 4-р сард зарласан байна.

нэвтрүүлгийг Монголын үндэсний ТВ-тэй

Дорноговь

•

судлаачид

хамтран Туул голын савд хайрганы

UBS

ЗДТГ-ын

олборлолтоос үүссэн Усан сан, түүний

дэмжиж ажиллажээ.

телевиз

Боловсролын

орчим нутгийг ашиглан шувуу ажиглах,

онд зохион байгуулав.

газар хамтран байгалийн баялаг, нутаг

судлах, нийтийн экологийн боловсролыг

иудад

усаа

хамгаалах

хайрлан

сангаас 2013 оны 10 сард дэлхийд

ёс

ховордож

боловсролыг

буй

Монгол

эх

орондоо

заншлыг

зохион

байгуулж

байгаа бөгөөд БОНХЯ, ШХА, ЦУНБХТ,

Байгаль

Байгаль

газар,

МУИС-ийн

хамтран БОНХЯ-ны санаачилгаар 2013
• БОНХЯ,

орчны

аймгийн

МШСН,

•

хамтран

• Дорнод

зэрэг
аймгийн

“Залуу

байгууллагууд
сумдын

байгальч

ЕБС-

клуб”-ыг

хамгаалах

уламжлал,

дээшлүүлэх ажлыг 2009 оноос эхлэн

байгуулан цэцэг, мод тарих, арчлах,

дэлгэрүүлэх,

экологийн

шувууны

мэдээлэл

дээшлүүлэх

зорилгоор

аялал,

дэлхийн
үндэсний

амьдардаг цоохор ирвэс, хавтгай тэмээ,

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын

өдөр,

мазаалай баавгай, Монгол бөхөн, цаа

ерөнхий

өдөртэй

буга, хүдэр, хандгай гээд өөрийн сайн

ахлах ангийн сурагчдын дунд “Байгаль

мэдэх бусад ховор амьтнаас аль нэгийг

эх дэлхийгээ авран хамгаалъя” сэдэвт

нь онцлон сонгож, тэдгээрийн бусдаас

эссэ бичлэгийн уралдаан зарлажээ.

боловсролын

сургуулиудын

тооллого,

шувуу

нүүдлийн
шувуу

хамтатган

ажиглах

өгөх,

санал

солилцох,

шувуудын

уралдаан тэмцээн зохиох зэрэг байгаль

ажиглагчдын

орчны холбогдолтой үйл ажиллагааг

гүйцэтгэж

ирсэн

зохион байгуулж байна.

нь манай орны хувьд анхдагч ажил,

ялгарах онцлог шинж болон
хэрхэн хамгаалж үржүүлэх
талаархи

хүүхдийн

санаа

бодлыг комик буюу зурагт
өгүүлэмжийн

хэлбэрээр

өгүүлэх уралдаан зарлав.
• НҮБХХ,
“Экосистемд

БОНХЯ-ны
түшиглэсэн

дасан зохицох арга хэмжээг
уур

амьсгалын

өндөр

эрсдэлтэй

өөрчлөлтөд
голуудын
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• Тосон Хулстайн ТХГН-д Де Нейче
Консерванси (TNC) байгууллагаас Зүүн
бүсийн

хүүхдүүдийг

байгаль,

нутаг

орноо хайрлан хамгаалдаг, бахархдаг
хүмүүжлийг
сургалт,

төлөвшүүлэх

зорилгоор

сурталчилгаа

явуулах

мэдээллийн төвийг байгуулсан.

аялал“ танин мэдэхүйн зуны сургалтын
хөтөлбөрийг 2013 оноос эхлэн зохион
байгаа

бөгөөд

аймгийн

Гурвантэс

Өмнөговь

сумын

он гэхэд буюу түүнээс
хойшлуулахгүйгээр

дунд

байдлын үнэ цэнийн тухай
асуудал үндэсний болон

төлөвлөлт, үндэсний төсөв
болон тайлангийн системд
тусгагдсан байх.

нийт 20 хүүхэд тус аялал, сургалтанд

түүнтэй

хамрагдсан.

янз

аялал

нь

өөрийн

холбоо

байдал

гэсэн сургалтын хөтөлбөр, хүүхдийн

хамгаалах

сурах бичиг, багшийн гарын авлагыг

хэдий

боловсруулжээ.

2-т

төрийн ба төрийн бус, хувийн хэвшлийн
хамтран

“Монголын

шувуучлахуй ба шувуу ажиглагчдын
өдөр”,

бууруулах,

талаар

биологийн

хүрээлэн
тусгайлан

Монгол

улс

буй

олон

орчныг

тусгагдаагүй

Айчигийн

зорилт

нийцсэн хэдэн хэдэн үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлсээр ирсэн байна.

• ССАЖЯ, МШСН, МУИС болон бусад
байгууллага

ч

болон

“Үндэсний

шувууны

өдөрлөг”

зэрэг олон талт үйл ажиллагааг хамтран
зохион байгуулж байна.

• Монгол улсын эдийн засаг уул
уурхайн
хөгжиж

салбарт
байна.

түшиглэн
Эдийн

хурдтай

засгийн

энэ

хурдац нь ойн нөөцийн хэт ашиглалт,
уул уурхайгаас үүдэлтэй биологийн олон
янз байдал болон газрын доройтлыг
дагуулж,

байгаль

болгон өөрчилснөөр, улсын болон бүс

эрхэлсэн

нутгийн хэмжээнд хэрэгжих хөгжлийн

яамыг ерөнхий чиг үүргийн яам болгон

төсөл, хөтөлбөр бүрт стратегийн үнэлгээ

шинэчлэн зохион байгуулсан нь улс орны

хийх эрхийг БОНХЯ-нд өгөв.

байгаль

орчны

анхааралдаа
асуудал

тогтвортой

хөгжлийн

загвар

болгон

хөгжүүлэх, ногоон эдийн засагт шилжих
хүсэл зорилгоо харуулсан алхам боллоо.
онд

Бразилын

Рио

де

доогуур

амьдралтай

түвшингээс

болж,

нийгмийн

хурц асуудлууд нэмэгдсээр байна.

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, байгальд
ээлтэй дэвшилтэт техник, технологийг
нэвтрүүлэх

нөхцлийг

бүрдүүлэх,

эрх зүй болон менежментийн таатай

багатай, тогтвортой хөгжлийн асуудлыг

орчныг

хэлэлцэх үндэс суурийг тавьж өгснөөр

хоорондын

Монгол улсын Засгийн газар БОНХЯ

өргөжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа

нь

“Ногоон

эрчимжүүлж, цаашдаа Ногоон хөгжлийн

хөгжлийн үзэл баримтлал” болон дунд

бодлого нь Монголын хөгжлийн тулгуур

хугацааны ногоон хөгжлийн бодлогын

гэж үзэж байна.

НҮБ-ын

дэмжлэгтэйгээр

бүрдүүлэн
хамтын

шинэчлэх,

салбар

ажиллагааг

улам

төсөлд биологийн олон янз байдлын
үнэ

цэнийг

нэмэгдүүлэх

зорилт,

ач

холбогдол, чиглэл туссан.
• НҮБ-ын

Байгаль

орчны

зорилго тавьсан эхний 30 түнш орны нэг

дундаж

анхаарч, энэ салбарт гадаад, дотоодын

оролцоотой хүлэмжийн хийн ялгарал

хөгжиж

амьжиргааны

түлхүү

бүх салбарт дэмжин хөгжүүлэх хууль

гэхэд ногоон эдийн засагтай орон болох

нь

хөгжилд

ын гуравдугаар бага хурлаар нийгмийн

эрчимжүүлсээр. Эдийн засаг эрчимтэй

ялгаа ихэсч, хүн амын 30 орчим хувь

ногоон

тулгуурласан бүхий л үйл ажиллагааг

засгийн төлөөх санаачлагын дагуу 2020

баялагийн

нь

газар,

тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх НҮБ-

нөлөөлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг
ч

БОНХЯ

Засгийн

ногоон зарчим, ногоон үзэл баримтлалд

хөтөлбөрийн PAGE буюу Ногоон эдийн

хэдий

• Шинэчлэлийн

Жанейро хотод болж өнгөрсөн “Рио+20”

сөргөөр

байгаа

орчинд

зохисгүй хуваарилалтын улмаас орлогын

Yндэсний 5-р тайлан

авч

• 2012

ядуурлыг
бүхий

эрхэлсэн яамыг үндсэн чиг үүргийн яам

асуудлыг

Засгийн

асуудлыг цогцоор нь анхааралдаа авсан

стратегийн бодлого

зохион байгуулдаг. 2013 оны байдлаар

улсын

байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн

ядуурлыг бууруулах

БТЗХҮХ-т

газар

энэхүү

биологийн олон янз

сургуулийн сурагчдын дунд жил бүр

Тус

• Монгол

орон нутгийн хөгжил,

• Ирвэс хамгаалах сангаас “Эко

байгуулж

АЙЧИГИЙН ЗОРИЛТ 2: 2020

болсон.
• Монгол улсын Засгийн газар 20122016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
хөтөлбөрт

байгаль

Yндэсний 5-р тайлан
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хүрээнд

газартаа, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж,

АЙЧИГИЙн Зорилт 4: 2020

биологийн олон янз байдлыг хамгаалах,

байгууллага эзэмшлийн газартаа өөрийн

он гэхэд буюу түүнээс

түүнд

нөлөөг

хөрөнгөөр тарьж ургуулсан таримал ой,

хойшлуулахгүйгээр Засгийн

оролцоог

модыг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан

газар болон бизнес санхүүгийн

нэмэгдүүлэх зорилго бүхий урамшуулал,

авах, өмчлүүлэх, ойн санд шилжүүлэх

бүх талууд зохистой

хөнгөлөлтийн

харилцааг зохицуулахад оршино.

үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжсэн

• Хуулийн

АЙЧИГИЙН Зорилт 3: 2020 он,
түүнээс хойшлуулахгүй
биологийн олон янз байдалд
сөрөг нөлөө үзүүлэхээс
зайлсхийх, сөрөг нөлөөг
бууруулах арга хэмжээг

бууруулахад

замаар биологийн олон
янз байдлыг хамгаалах,
зүй зохистой ашиглах үйл
ажиллагаанд урамшуулах,
хөнгөлөлт үзүүлэхийг
гэрээ, хэлэлцээрт хүлээсэн
үүргийн дагуу нийгэм-эдийн

дараахи

• Аж

орчны

хуулийн

45-р

зүйн орчинг шинэлэн байгаль орчны багц
хуулийг боловсруулан батлаад байна.
Үүний дотор “Гол мөрний урсац бүрэлдэх
эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын
бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал
хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль”
2009 онд, “Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй
онд

шинээр боловсруулж, “Ойн тухай хууль”,
“Усны тухай”, “Амьтны тухай” “Байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
тухай”, “Хог хаягдлын тухай хууль“ийг шинэчлэн боловсруулж, “Байгаль
орчныг хамгаалах тухай хууль”-д нэмэлт

албан

ахуйн

нэгжийн

татварын

тухай

орлогын

хуульд

(аж

төлөвлөлтүүдийг хэрэгжүүлж
эхлэх, экологийн тодорхой

зүйлд Байгалийн нөөцийн хамтын

ахуй нэгжийн албан татварын хуулийн

хязгаарын хэмжээнд байгаль

менежментийн

18-р зүйлийн 18.1.8-д, 19-р зүйлийн

орчны нөөцийг ашигладаг

зүйлд Байгаль орчныг хамгаалах

19.11)

болсон байх

эдийн засгийн хөшүүрэг,

чухал ач холбогдол бүхий “Байгалийн

-Хөрс

нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, орчны

нөхөрлөл,

хамгаалах,

54-р

цөлжилтөөс

ногоон

хөгжлийг

хангахад

10-р

бохирдол, хаягдлыг багасгах, байгальд

БТЗХҮХ-ийн зорилго 3:

зүйлд хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс

халгүй 41 нэр төрлийн техник, тоног

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний

сэргийлэх

төхөөрөмжийг худалдан борлуулсан аж

үр дүнг тодорхойлох зорилгоор

ахуйн нэгжийг орлогын албан татвараас

байгаль орчны нөлөөллийн

39-р

чөлөөлж” байхаар Засгийн газрын 2012

үнэлгээ хийх үр дүнтэй

зүйлд ойг хамгаалах эдийн засгийн

оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн

хөтөлбөр боловсруулж,

хөшүүрэг зэрэг заалтууд болно.

хуралдаанаас шийдвэрлэсэн.

хэрэгжүүлэх

тухай

хуулийн

үйл

ажиллагааг

тухай

хуулийн

• УИХ-аас

• Монгол улс байгаль орчны хууль

Yндэсний 5-р тайлан

нийтийн

механизмийг

-Ойн

тусгах

өөрчлөлт оруулав.

сөрөг

урамшуулах,

засгийн үндэсний бодлогод

2012

олон

сэргийлэх

Конвенци, бусад холбогдох

хууль”-ийг

буй

-Байгаль

шаттайгаар бууруулах арга

тухай

үзүүлж

хуулиудад тусгаж өгсөн. Үүнд:

шинэчлэх, эсвэл үе

тэмцэх

шинэчлэлийн

2013

оны

6-р

сард

санг

ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж

баяжуулах, иргэдийг татан оролцуулах,

ахуйн чиглэлийн ажил болон импортоор

идэвхижүүлэх

тухай

оруулж буй тууш чиглэлийн нимгэн

хууль”-д “Өөрийн өмч хөрөнгөөр тарьж,

давхаргатай хавтан /OSB/, бөөрөнхий

ургуулсан

мод, гуалин, модон зүсмэл материал,

• Түүнчлэн

улсын

ойн

зорилгоор

ой

модыг

“Ойн

өмчилж

болно”

(4-р зүйлийн 4.2.) хэмээн хуульчилж,

стандартын

2013 оны гуравдугаар сарын 29-ний

бэлэн модон барилгын угсармал хийцийг

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн болон

нэмэгдсэн өртгийн болон гаалийн албан

Сангийн

А-96/71

татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг 2017

“Ойжуулалт, ойн аж

оны 12 сар хүртэл хүчинтэй байхаар

ахуйн арга хэмжээг төлөвлөх, зохион

батлав. Энэ нь ойжуулалтын ажлыг

байгуулах,

дэмжих, жилд гадаадаас худалдан авах

сайдын

тоот тушаалаар

хамтарсан

санхүүжүүлэх,

таримал

дагуу

засаг, нийгмийг

хөгжүүлэх дунд хугацааны

2016)

(2012-

стратеги төлөвлөгөөнд тэргүүлэх

чиглэлүүдийг хөгжүүлэх зорилготой эдийн
засгийн стратегийн

“Ногоон
Монгол

4

чиглэлийн нэг нь

эдийн засаг” гэж тодорхойлсон.

улсын

Засгийн

орчны салбарын
стратегид

газрын

2012-2016

Биологийн

Байгаль

оны

олон янз байдлыг

хамгаалж, түүний иж бүрдлийг тогтвортой
ашиглан, нөхөн сэргээж, хомсдлоос
сэргийлэх зорилго тавьсан байна.

авах,

батлав.

мод огтлох хууль бус үйлдэл багасах,

Журмын гол зорилгын нэг нь иргэн

улмаар Монголын ойн санг хамгаалахад

байдлын

өөрийн

ач холбогдолтой.

шинэчилсэн найруулгыг 2012 онд батлан

хоёрдугаар бYлэг

өмчлөлийн болон эзэмшлийн
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Yндэсний 5-р тайлан

хулгайгаар

Эдийн

модны

журам”-ыг

нэмэгдэх,

угсрахад

улсын

ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан
өмчлүүлэх

хэмжээ

хийсэн,

Монгол

• Байгаль

хоёрдугаар Бyлэг

орчинд

үнэлгээний

Монгол улс

тухай

2014

нөлөөлөх
хуулийн
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мөрдөж байна. Уг хуульд байгаль орчны
нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд “Байгаль
орчны

стратеги

үнэлгээ”,

“Байгаль

орчны төлөв байдлын үнэлгээ”, “Байгаль
орчны

нөлөөллийн

үнэлгээ”

болон

“Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ”-г
зүйлчлэн оруулсан байна.
• Төслийн

байгаль

орчинд

нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд “дүйцүүлэн
хамгаалах” аргачлалыг БОНБҮТ хуульд
оруулж, журмыг батлав.
• Де

Нейче

Консерванси

• Үндэсний

хэмжээнд

“Бэлчээрийн

мөрдөгдөх

эрүүл

мэндийн

• АНУ-ын Засгийн газрын Мянганы
сорилтын

корпорацийн

“Хот

орчмын

Засгийн газрын бүтээн байгуулалттай
холбоотойгоор 2013 онд 3,321.4

км

мониторингийн үндэсний нэгдсэн арга

бэлчээрийн төсөл” нь 2008-2013 онд

хатуу хучилттай зам нэмж барих, 2,984

зүй” 2011 онд батлагдав. Энэ арга зүй

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хот орчмын

м төмөр, бетон гүүр барьж байгуулахаар

нь Щвейцарийн хөгжлийн агентлагийн

эрчимжсэн

эрчимжсэн

төлөвлөснөөс 1,700 км хатуу хучилттай

“Ногоон алт” төслийн хүрээнд, Ус, цаг

саалийн аж ахуйг эрхлэх 300 малчдын

зам, 924 м гүүрийг байгуулаад байна.

уур, байгаль орчны хяналтын газар

бүлэгт

Энэ хугацаанд нийт 6 аймгийн төвийг

(УЦУБОХГ)-тай

гэрээгээр

хамтран

сүүлийн

5

болон

хагас

бэлчээрийг

удаан

ашиглуулан,

хугацааны

хот

орчмын

Улаанбаатартай хатуу хучилттай замаар

жилийн хугацаанд туршсан арга зүй

бэлчээрийн

бууруулах,

холбосон ба ирэх жил бүх аймгийн

дээр суурилсан ба бэлчээрийн экологийн

малчдын орлогыг нэмэгдүүлснээр эдийн

төвүүд Улаанбаатартай холбогдох юм.

потенциал,

засгийн өсөлтийг дэмжих зорилттойгоор

Монгол улс өнөөгийн байдлаар 1,905

амжилттай хэрэгжсэн.

км төмөр замтай ба 2010 онд “Төрөөс

хөрсний

үзүүлэлтүүдийг

өөрчлөлтийн

нэгтгэсэн

аргачлал

талхагдлыг

хамгаалах”

юм. Арга зүйн сургалтыг орон даяар

• Хийгдэж буй эдгээр ажил нь эхлэл

төмөр замын талаар баримтлах бодлого”

аргачлалын гарын авлагыг боловсруулан,

хийж, 300 гаруй суманд мониторинг

төдий, туршилтын тодорхой хүрээнд

баталж, 5,600 км төмөр замын сүлжээг

мэргэжилтнуудийг

чадавхижуулах

хийж эхлэв. Бэлчээрийн эрүүл мэндийн

хийгдэж байгаа бөгөөд эрчимжсэн аж

нутгийн баруун, зүүн ба урд чиглэлд

сургалтуудыг зохион байгуулж, төрийн

үнэлгээг цаашид үргэлжлүүлэн хийхэд

ахуйг хөгжүүлэхэд эрх зүйн зохицуулалт

барихаар төлөвлөв.

ба

төрийн дэмжлэг шаардлагатай.

дутагдаж байна.

байгууллагаас

төрийн

“дүйцүүлэн

бус

байгууллагуудын

мэргэжилтнүүдийг хамруулжээ.
• Байгаль

орчны

аудит

• Төмөр замын бодлогын зорилго

• Ус, цаг уур, орчны хүрээлэн жил
хийх

бүр бэлчээрийн даацийг тодорхойлж,

БТЗХҮХ-ийн зорилго 11:

Засгийн

Биологийн ТӨРӨЛ ЗҮЙЛийг

газарт

мэдээллийг

хүргэж

нь Монголын уул уурхайн салбарыг
дэд

эрх олгох журмыг 2013 онд БОНХ-

байна. 2010-2011 онд нийт нутгийн

ийн

нөөц

хамгаалах зорилгоор газар

65%-д бэлчээр хүрэлцээтэй байсан бол

ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй

ашиглалт, зам тээврийн

2011-2012 онд хур тунадас элбэгтэй

аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчны

төлөвлөлтийн үр ашигтай

байсантай холбоотойгоор нутгийн 80%

аудит, экологийн хариуцлагын гэрээг

хяналтыг бий болгох

-д бэлчээр хүрэлцээтэй, харин үлдсэн

нэвтрүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэв.

хувьд

сайд

баталж,

байгалийн

БТЗХҮХ-ийн зорилго 10: Хэт
ашиглалтаас шалтгаалан
үүсэх бэлчээрийн доройтлоос
хамгаалах
Монгол

тодорхойлох, бэлчээрийн даацыг тогтоох,
бэлчээрийн даац, багтаамжид тохируулан
малын тоо толгой, төрлийг тогтоох, ардын
уламжлалт болон орчин үеийн шинжлэх
ухааны шилдэг аргуудыг хослуулан

Yндэсний 5-р тайлан

даац

2-5

дахин

хэтэрсэн байжээ.
• 2003-2015 онд эрчимжсэн мал
аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж

мах,

ахуй

эрхлэгчдийг

Үйл

ажиллагаа

сүүний

чиглэлийн

Засгийн

газраас

хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжин ажиллаж
байна.

1,126.3

байгууллагаас

замтайгаас

км,

сайжруулсан
км

байв.

хэрэгжүүлэв.
2014

-80-

хатуу

хучилттай 2,830 км, хайрган хучилттай

Нейче

Консерванси

Төлөвлөлтийн

• Монгол улс 2011 оны байдлаар

2,116

Монгол улс

олон янз

шийдвэрлэх явдал юм.

загварыг Тосон Хулстайн ТХГН-т Де

Yндэсний 5-р тайлан

хувьд

үр

зам 1,800 км бөгөөд 2013-2016 онд

болох олон салаа машин замын асуудлыг

авто

засгийн

явцтай

дэмжих юм. Урд ба зүүн чиглэлийн төмөр

гол зорилго нь хамгийн чухал асуудал

км

эдийн

үйл

гүйцэтгэж дуусгах төлөвлөгөөтэй. Зүүн

3: Биологийн

төлөвлөлтийг зохицуулах.

хөгжлийн

ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй байхыг

зорилгоор зам тээврийн салбарын

49,250

• Бэлчээрийн хамтын менежментийн

хоёрдугаар бYлэг

уялдуулан

байдалд үзүүлэх нөлөөллийг нь багасгах

үхэр, гахай, тахианы фермерийн аж

орны бэлчээрийн эрүүл эсэхийг

ашиглахыг заажээ.

бэлчээрийн

бүтцийн

хөрсөн

зам

Шинэчлэлийн

чиглэлийн төмөр замын техникийн зураг
төслийг боловсруулж байна. Эдгээр дэд
бүтцийн хөгжил нь газрын доройтлыг
буруулахад онцгой ач холбогдолтой үйл
ажиллагаа юм. Урд чиглэлийн төмөр
зам

тавихаар

төлөвлөсөн

Өмнөговь

аймгийн Цогтцэций, Баян-Овоо, Ханбогд
сумдын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч
буй

Тавантолгой-Гашуун

сухайтын

чиглэлийн 235 км авто замаас байгаль
орчинд учруулсан хохирлын судалгааг
2011

хийж,

хохирлын

хэмжээ

50.5

тэрбум төгрөг гэж тогтоожээ.

хоёрдугаар Бyлэг

Монгол улс

2014
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• Зам тээврийн үйл ажиллагаанаас

• Монгол улсын газар нутагт 2013

биологийн олон янз байдалд үзүүлэх

оны эхний сарын байдлаар нийт 20.2 сая

• Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх,

сөрөг нөлөө нь зэрлэг амьтдын амьдрах

га талбайг хамарсан ашигт малтмалын

усны сан бүхий газрын хамгаалалтын

БТЗХҮХ-ийн зорилго 14: Хөдөө

орчин, нүүдлийг хязгаарладаг ба шинээр

3,540

бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал

аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл

бүтээн байгуулж буй урд чиглэлийн зам

төгөлдөр байгаагаас 880.6 мянган га

хайх,

биологийн төрөл зүйлийг

нь 132 малын гарц, хоолойтой байх,

талбайд 1,237 ашигт малтмалын тусгай

газарт байгаль орчныг нөхөн сэргээхтэй

хамгаалах үйл ажиллагаатай

Зүүн чиглэлийн төмөр зам 102 малын

зөвшөөрөл, 19.3 сая га талбайд 2,303

холбогдсон харилцааг зохицуулах үүрэг

нийцэж байгаа эсэхийг

гарц, 32 зэрлэг амьтны гарц, 2,328

хайгуулын тусгай зөвшөөрөл байна. Энэ

бүхий “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх,

тодорхойлох

хоолой хийхээр төлөвлөв.

нь нийт нутаг дэвсгэрийн 12.9% ашигт

усны сан бүхий газрыг хамгаалалтын

малтмалын

талбай

бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал

БТЗХҮХ-т

ашиглалтын,

хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль

үрээр ой, бэлчээрийн сан багасч,

зөвшөөрөл

батлан гаргаснаар ашигт малтмалын

үйлвэрлэлийн бүтээмж буурч, биологийн

зарим лицензийг хүчингүй болгов.

төрөл зүйлүүд устаж байгааг дурьдсан

БТЗХҮХ-ийн зорилго 12:

эзэлж

Уул уурхайн ашиглалтын
нөлөөллөөс биологийн төрөл
зүйлийг хамгаалах хатуу

баримжаатай эдийн

дагуу эрдэс баялагийг байгаль орчинд
сөрөг нөлөөгүй дэвшилтэт технологиор
олборлох шаардлагатай гэж үзсэн.

Уул

уурхайн компаниуд олборлолт явуулж байх
үедээ болон үйл ажиллагаагаа зогсоосны
дараа байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн
сэргээх болон дүйцүүлэн хамгаалах
үйл ажиллагаа явуулж байх талаар
дээрх зорилтын үйл ажиллагаануудад

Байгаль

орчинд нөлөөлөх

байдлын үнэлгээг зөвхөн уул уурхайн үйл
ажиллагаа явуулж байгаа газарт хийхээс
гадна, түүнийг дагалдан бий болж байгаа
суурин, дэд бүтцэд хийх шаардлагатай.

Уул

уурхайн үйл ажиллагаанаас гарах

хог хаягдлыг зайлуулах, хадгалах,
цэвэрлэхтэй холбоотой нэмэлт журам
бий болгох шаардлагатай байгааг
тодорхойлжээ.

Yндэсний 5-р тайлан

зөвшөөрөл

байгаагаас

12.3%

бүхий

0.6%

хайгуулын

хүчин

тусгай

бүхий талбай юм. Тусгай зөвшөөрөлтэй
25.2% -ийг эзэлж байсан бол 2013 оны

засгийн хөгжлийн үзэл баримтлалын

тусгасан.

зөвшөөрөл

талбай 2009 оны эцэст нийт нутгийн

журам боловсруулах
Экологийн

тусгай

эхний байдлаар 12.9% болж буурчээ .
• БОНБҮ-ний тухай хуулийн 9.10д “Байгаль орчныг хамгаалах талаар
хүлээсэн

үүргээ

биелүүлэх

баталгаа

болгож, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллагын
нөхөн

сэргээлтийн

ашиглалтын

үйл

тусгай
ажиллагаа

дансанд
дуусах

хүртэл жил бүр тухайн жилийн байгаль
орчны

менежментийн

төлөвлөгөөг

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлын
50%-тай

тэнцэх

төвлөрүүлнэ

хэмжээний

гэж

заасны

ашиглахыг

• “Байгаль

хориглох,

орчныг

тухайн

хамгаалах

тухай” хуульд “Байгаль орчны аудитыг
байгалийн

нөөц,

баялгийг

ашиглан

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа
аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хоёр
жил тутам хийлгэж, холбогдох дүгнэлт,
зөвлөмж гаргуулан хэрэгжүүлнэ” гэж
заасны дагуу байгаль орчны аудит хийх
аргачлал, эрх олгох журмыг боловсруулан
холбогдох байгууллагуудаас санал авч,
боловсруулж байна.
• Де

Нейче

Консерванси

улмаас

байдалд үнэлгээ хийх, усны менежментийн
системийг сайжруулах, ус, салхинаас
хөрсийг хамгаалах, хөрсний үржил шимийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор өтөг бууц, бусад
төрлийн органик бордоо, сэлгэн тариалах
арга зэргийг хэрэглэх, химийн бордоо

ажиллагааг гүйцэтгэхээр тусгажээ.

ахуй, байгаль хамгаалах шаардлагатай

газар тариалан эрхлэх аргыг дэмжих

тавих

олборлолт,

эвдэрсэн

томоохон өөрчлөлт хийхийн өмнө хөрсний

Үйл

тэнцвэртэйгээр

хослуулах

газрыг

байгаль

ажиллагаа

2: Экологид

нөлөө багатай

шинжлэх

хөгжлийг

ашиглалтын

болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлд

уул уурхайн хөгжлийг нүүдлийн мал аж

сэргээсэн

хайгуул,

үүнд, газар ашиглалт, атар газрыг хагалах

дагуу

ухааны үндэслэл бүхий “Уул уурхайн

тосны

газар тариалан эрхлэх аргыг дэмжих,

ашиглах явдлыг багасгах зэрэг үйл

ашиглах явцад эвдэрсэн газрыг нөхөн
“Газрын

орчинд хор нөлөө багатай

байгууллага Засгийн газартай хамтран

• Газрын тосыг хайх, олборлох,
гүйцэтгэлд

Байгаль

мөнгийг

төвлөрүүлж байна.

ажлын

байдаг.

бодлогогүй үйл ажиллагааны

орчинд

нөлөө

багатайгаар төлөвлөх нь” аргыг туршин
хэрэгжүүлж байна.

нөхөн сэргээлт хийх” MNS 6200: 2010
стандартыг батлав.

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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Yндэсний 5-р тайлан
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хүчний

• Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг

Биологийн олон янз байдлын

Атрын III аяныг цаашид үргэлжлүүлэн

үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн

ашиглах Дөргөний УЦС 2008-2011 он,

тухай конвенцийн Стратегийн

байгаль

газар

Тайширын УЦС 2008-2011 он, Салхитын

зорилт B: Биологийн олон

салхин

янз байдалд үзүүлэх шууд

• Газар

буюу

тариалангийн

орчинд

тэг

халгүй

цомхотгосон

элдэншүүлгийн

нэвтрүүлэн

хөрсний

• “Сэргээгдэх

салбарт

технологи

үржил

шимийг

хамгаалж байна.
• Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011

онд 81,740 м2 талбай бүхий нийт 1,000
иж бүрдэл нийлэг хальсан хүлэмжийг

нэртэйгээр

ажиллагаа

2009

явуулж

оноос

байгаа

үйл

бөгөөд

хотод хаягдал хий ашиглан эрчим хүч

тогтвортой хэрэглээг хөхүүлэн

үйлдвэрлэх төсөл хэрэгжүүлж байна.

дэмжих

нэмэлт өөрчлөлт

оруулах ажил хийж эхлээд байна.
• 2005
Үндэсний

онд

боловсруулсан

хөтөлбөрийг

СЭХ

шинэчлэн

боловсруулж батлуулах ажил эхлэв.

системийг хөгжүүлэх стратеги төслийг

олгож,

Даян

эрхлэх

сургалтанд хамруулав.

дэлхийн

байгууллага,

• Швейцарийн

ногоон

Эрчим

хөгжлийн

хүчний

яамны

• Төв аймагт сургууль, цэцэрлэг,
эмнэлгийн барилгыг хөрсний дулаан
ашиглан халаах технологи нэвтрүүлсэн.
• Нарны коллектроор айл өрхийг
халаах

судалгаа

Улаанбаатар

туршилтын

хотын

хэмжээгээр багасгах

эрчим хүчний салбарыг ногоон эрчим

бууруулах, нэгжийн гарцыг нэмэгдүүлэх

хүчний

зорилгоор нийлэг хучлагатай тариалалт

эрчим

болон салхинаас хамгаалах ойн зурвас

гэрэлтүүлэг,

бүхий

хангахын зэрэгцээ хүрээлэн буй орчинд

цахилгаан

нийт 643 га талбайд шинэ технологи

үзүүлэх

ажил хийгдэж байна.

ашигласнаар тариалангийн нийт талбайн

хувилбаруудад үндэслэн тооцоо хийж,

70 гаруй хувийг хөрсний элэгдэлээс

дүгнэлт

хамгаалж

боловсруулагчдад санаа өгөх, туслах

технологиудыг

байна.

нэвтрүүлж,

Аймгийн

хэмжээнд

услалтын

Монголын

оруулжээ.

нөлөөллийг

гарган

зорилготой

ашиглалтанд

цахилгаан

хортой

нийт 704 га-гийн инженерийн хийцтэй
системийг

хэрэгцээгээр/

Монголын

дулаан,
хэрэгсэл/
багасгах
бодлого

ажээ.

Төслийн

хүрээнд

эрчим

хүчний

хангамж

• Нарны
Дундговь,
Сүхбаатар

эрчим

аймгийн

Сэргээгдэх эрчим хүчний

эрчим хүчний салбарт байгаль орчинд

үйлдвэрлэлийг дэмжихтэй

сөрөг нөлөөгүй орчин үеийн технологи

холбоо бүхий засгийн

нэвтрүүлж, сэргээгдэх эрчим хүчний эх

газрын бодлогыг эдийн

үүсвэрийг өргөн ашиглахаар төлөвлөж

засаг, санхүүгийн арга

дараах ажлууд хийжээ.

10

Төв,

Архангай,
гаруй

гүний

худагт ашигласан. Мөн нарны дулааны
станц

барих

судалгааны

БТЗХҮХ-ийн зорилго 15: Эвдрэлд
орсон газрыг тогтоож, нөхөн
сэргээх
Эвдрэлд
түүний

орсон

тархалт,

газрыг

эвдрэл

тогтоон,

үүсгэж

буй

шалтгааныг тодорхойлох шаардлагатайг

• 5-30 мВт-ын нар салхины станц

онцлоод, эвдрэлд орсон газрыг нөхөн

барих, Их чадлын усан цахилгаан станц

сэргээх ажил явуулах дарааллыг тогтоон,

барихаар төлөвлөж байна.

хэрэглэх

арга,

аргачлалыг

тухайн

тохиолдол бүрт тодорхойлох, доройтлын
зэрэглэлийг тогтоох, доройтол үүсгэгч
шалтгааныг

дэлгэрэнгүй харуулсан эрчим хүчний 4
сценарийг боловсруулсан байна. Түлш

хүчийг

Өвөрхангай,

хэрэглээ 2035 он хүртэл хэрхэн хөгжихийг

БТЗХҮХ-ийн зорилго 16:

хувиар бууруулах, боломжит

ашиглаж байна.

төсөл”-өөр Ховд аймагт усны алдагдлыг

хүчний

хомсдлыг хамгийн багадаа тал

түүний элэгдэл доройтлыг их

хэрэгжүүлж байна. Төсөл нь Монголын
шаардлагатай

ялангуяа ойн нөөцийн

хүчийг гудамжны гэрэлтүүлэгт өргөн

сааруулах

хувилбаруудад

хорооны

гэхэд байгалийн нөөцийн,

нөхцөлд тэглэх болон

оролцоотойгоор 2013 оны 1-р сараас

“Цөлжилтийг

өрх,

ажлууд

Айчигийн Зорилт 5: 2020 он

барилгуудад хийгдсэн. Нарны эрчим

хөгжлийн

агентлагийн

Чойрын

онд гарсан хуулинд

нэгжид 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр
ахуй

оноос,

дарамтыг бууруулах,

• Монголд ногоон эрчим хүчний

аж

2013

Салхин парк төсөл 2011 оноос, Дархан

21 аймаг, нийслэлийн иргэн, аж ахуйн
хүлэмжийн

станц

сэргээгдэх эрчим хүчний тухай 2007

онд 50,170 м2 талбай бүхий нийт 466
иж бүрдэл нийлэг хальсан хүлэмж, 2012

эрчим

нөхөн

сэргээлт

эхлэхээс

өмнө зогсоох шаардлагатай гэжээ.

ажиллагаагаар тодорхойлох,
дэмжих
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БТЗХҮХ-ийн зорилго 14: Хөдөө

• “Гадаргын болон газрын доорх
усны мониторингийн хөтөлбөр”-ийг 2011

• Эвдэрсэн газрын мэдээллийн санд

онд батлав. “Усны экологи эдийн засгийн

эвдэрсэн газрын байршил, эвдрэлийн

үнэлгээ”-г гаргаж, “Ус бохирдуулсны

шалтгааныг оруулсан ба тайлан мэдээг

төлбөрийн тухай”, “Усны тухай” хуулийн

мэдээллийн сангаас гаргах, мэдээллийн

шинэчлэл, “Ус ашиглалт, хэрэглээний

нэгдмэл,

норм,

мэдээллийг хүртээмжтэй болгох, хялбар

норматив”,

“Цэвэр

усны

үнэ,

бодит

байдлыг

хангах,

хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан

шуурхай

зайлуулах

хяналт мониторингийг сайжруулах, орон

тогтоох

үйлчилгээний

аргачлал”-ыг

төлбөрийг

батласан.

авч

ашиглах,

уул

уурхайн

Мөн

нутгийн удирдлага, ард иргэдээс хяналт

“Рашаан ашиглах, хамгаалах журам”,

эвдэрсэн газрын байршил, эвдрэлийн

“Рашаан ашиглах эрхийн бичиг”-ийн

шалтгааныг харах боломжтой юм.
• Байгаль орчны мэдээллийн төв

• Уул уурхайн үйл ажиллагааны

2011-2012

ШУА-ийн

Геоэкологийн

улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн

хүрээлэнтэй

болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх

хөгжлийн

аргачлалыг 2009 онд, “Уул уурхайн үйл

“Цөлжилт, газрын доройтлын үнэлгээ,

ажиллагааны

зураглал ба мэдээллийн сан” төслийг

улмаас

эвдрэлд

орсон

газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын
үнэлгээг
“Байгаль

тооцох
орчны

аргачлал”
хохиролын

хамтран

Щвейцарийн

агентлагийн

санхүүжилтээр

хэрэгжүүлж дууссан.
• Де

Нейче

нөхөн төлбөр тооцох аргачлалыг” 2010

байгууллага

онд тус тус баталсан байна.

хээрийн

• Эвдэрсэн

газрын

мэдээллийн

Монгол

бүсийн

Консерванси
орны

“Хөгжлийг

хялганат
байгаль

орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь”

санг байгуулж 2012 оны 1 сараас олон

үнэлгээгээр

нийтэд нээлттэй тавьжээ.

бүсийн нуур, ус намгархаг газруудын

Монгол

орны

хээрийн

• Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас

экосистем,

эвдэрч, нөхөн сэргээгдэлгүй орхигдсон

экологийн

газрын

онд

нь байгалийн баялагийн менежментэд

нөхөн

ашиглахад ач холбогдолтой мэдээлэл

20

тооллогыг

аймгийн

нутагт

2009-2011
явуулж,

сэргээгдээгүй үлдсэн 4,256 га байгааг

эх

нийцэж байгаа эсэхийг

ажиллагаа

1: Ойн

• “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан

нөөц баялаг,

олон талт арга ажиллагааг нэвтрүүлэх

• Ногоон

хэрэм

Үндэсний

хөтөлбөрийг 2005-2035 он хүртэл 3 үе
аймгийн нутагт 253 га-д, 2011 онд 15
аймгийн нутагт 365 га-д, 2012 онд 15
аймгийн нутагт 256 га-д, 2013 онд 14
аймгийн нутагт 106 га-д ойн зурвас
байгуулав.
• Ойн тухай Үндэсний хөтөлбөрийг
боловсруулан 2001-2015 онд хэрэгжүүлж

газрын

экосистемийн

тодорхойлолтуудыг

хийсэн

болжээ.

• Монгол улс 2011 онд UNREDD+
хөтөлбөрийн түнш орон болж, үндэсний
хөгжлийн

бэлтгэх

салбарын

төлөвлөгөөг

стратегитай

шинэчлэн

ногоон

уялдуулан

боловсрууллаа.
үнэ

цэнэ,

ойн

“Ойн
салбарын

санхүүжилтийн урсгал” үнэлгээг 2013
онд гүйцэтгэв.
• НҮБ-ын

ХХААБ,

ГОУТХАН-тэй

хамтран олон улсын жишигт нийцсэн
шинэ арга технологиор 2014 онд Монгол
орны ойн санг бүрэн хамарсан олон

тогтоов.

зорилтод

ойн

тооллого

явуулахаар

бэлтгэл ажлыг хийж байгаа болно.
• “Гаалийн

НӨАТ болон импортын татвараас бүрэн
чөлөөлсөн.

биологийн олон янз байдлыг хамгаалахуйц

REDD+д

бүтээгдхүүнийг гаднаас оруулж ирэхэд
чөлөөлж, ойжуулалтын ажлыг НӨАТ-аас

тодорхойлох

байна.

болон
үнэлгээ,

хамгаалах үйл ажиллагаатай

Үйл

татварын тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хууль батлан мод модон

биологийн төрөл зүйлийг

шаттайгаар хэрэгжүүлж 2010 онд 16

засвар, “Рашаан ашиглах бичиг хөтлөх”
заавруудыг батлан мөрдөж байна.

аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл

хууль болон “Нэмэгдсэн өртгийн албан

тарифын

тухай”

сэргийлэх
хээрийн
тооцох

журам”-ыг
түймрээс

шинээр,

учирсан

журам”-ыг

”Ой,

хохирлыг

шинэчлэн,

“Сум,

дүүргийн нутаг дэвсгэрт ой, хээрийг
түймрээс

урьдчилан

сэргийлэх,

тэмцэхэд зайлшгүй шаардлагатай багаж
хэрэгслийн

жагсаалт”,

“Ой,

хээрийн

түймрийг унтраах ажилд оролцож буй
иргэдийн хувийн хангамжид байх зүйлс,
тэдний заавал эзэмших арга техникийн
жагсаалт” батлан гаргаж, яамны дэргэд
түймрээс урьдчилан сэргийлэх шуурхай
зохицуулалтын алба, Сэлэнгэ, Булган,
Хөвсгөл,

Дорнод,

Төв,

Архангай,

Өвөрхангай, Завхан, Увс зэрэг аймагт
түймрээс

урьдчилан

хамгаалах

сэргийлэх,

зөвлөл

байгуулагдаж

түймрийн аюулын зэрэгтэй уялдуулан
эргүүл,

харуул

тогтмол

ажиллуулах,

зурвас гаргах, сургалт зохион байгуулах
зэрэг түймрийн менежментийн ажлыг
зохион байгуулж хэрэгжүүлснээр ойн
түймрийн

гаралтыг

2013

онд

урьд

жилээс бууруулав.
• Ой, хээрийн түймрийн зураглалыг
боловсруулан,
цэгийн

мөн

түймрийн

халуун

мэдээллийг

“Байгаль

орчны

мэдээллийн сан”-д байршуулсан.

хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
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• “Ойн

санг

гэрээгээр

эзэмших

хөгжүүлэхэд

дэмжлэг

үзүүлэх”

зэрэг

журам”-ыг 2009 онд баталснаар улсын

төслийг ХБНГУ-ын Техникийн хамтын

хэмжээнд 21 мянга орчим гишүүдийг

ажиллагааны

нийгэмлэгээс

“Байгаль

хамарсан иргэдийн 1,062 нөхөрлөл үйл

хамгаалал,

байгалийн

нөөцийн

ажиллагаа явуулж, 2.34 сая шахам га

менежмент” төслийг тус тус амжилттай

ойн талбайг эзэмшин хамгаалж байна.

хэрэгжүүлэв.
• “Монгол–Солонгосын

• Ойн хөнөөлт шавжийн судалгааны

Ногоон

ажлыг 2,200,000 га талбайд явуулахаас

хэрэм” төсөл 2007-2016 онд хэрэгжиж

1,344,700 га талбайд, тэмцэх ажлыг

байгаа бөгөөд ойн зурвас байгуулах

121,000 га талбайд хийхээс 53,000 га

зорилттойгоор 2008 онд ойн зурвас 200

талбайд гүйцэтгээд байна.

га, 2009 онд ойн зурвас 105 га, нөхөн

• ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэн

тарилт 113 га, 2010 онд ойн зурвас 110

экосистемийн

га, нөхөн тарилт 65 га, ойжуулалт 50

хөдлөлзүй, урт хугацааны мониторинг

га, 2011 онд ойн зурвас 110 га, нөхөн

судалгаа”-г

“Монгол

тарилт 37 га, түймэрт нэрвэгдсэн газрын

орны ойн экосистемийн өөрчлөлтийн

нөхөн сэргээх ойжуулалт 100 га , заган

судалгаа”-г 2012 оноос хийж байна.

ой хамгаалах 10 га , 2012 онд ойн зурвас

“Монгол

орны

ойн

2009-2011

онд,

ухаан,

100 га, нөхөн тарилт 30 га, түймэрт

дэвшилтэд техник технологи нэвтрүүлэх,

нэрвэгдсэн газар 60 га, заган ойн 100

олон

ажиллагааг

га ойн зурвас байгуулсан ба 2013 онд

өргөжүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг

Төв аймгийн Лүн сум, Өмнөговь аймгийн

дээшлүүлэх

Даланзадгад суманд нийт 100 га талбайд

• Ойн

салбарт

улсын

хүрээлэнгийн
суурин

цэг

шинжлэх

хамтын
талаар

Ботаникийн

эрдэмтэд

шарын

голд

ойн зурвас байгуулан, Өмнөговь аймгийн

байгуулан

Баруун

хойд

Булган сумын Баянзаг хэмээх газарт

Хэнтийн ойн экосистемийн өөрчлөгдөл,

заган

түүнээс хамгаалах, нөхөн сэргээх тарьц

зорилгоор 200 га талбайд 96,000 ширхэг

ургуулах ажлыг механикжуулах техник,

бортоготой тарьцаар ойжуулалтын ажил

технологи

хийж 2014 оны ойжуулалтын бэлтгэл

төслийг

Геоэкологийн

ойг

нөхөн

сэргээх,

хамгаалах

НҮБ-ын

ажил -100 га /хашаа барих, нүх ухах,

ХХААБ-аас “Ойн үндэсний хөтөлбөрийг

цахилгааны эх үүсвэр, худаг гаргах гэх

дэмжих”,

эрвээхий

мэт/ хийж, мод үржүүлгийн ажилд хувь

болон голлох бусад хөнөөлт шавжтай

оруулан 15 төрөл зүйлийн 1 сая гаран

тэмцэх

суулгац үржүүлсэн байна.

хүрээлэн

гүйцэтгэж
“Сибирийн
шуурхай

байна.
хүр
арга

хэмжээ”,

“Хамтын оролцооны ойн менежментийг

Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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эзэмших хязгаар, барих арга зэрэгтэй

гэхэд загас, сээр нуруугүйтэн

холбоотой хууль тогтоомжийг эргэн

болон усны ургамлын зөв

харж өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай

зохицуулалттай менежмент

болохыг тодорхойлжээ.

хийх, зүй зохистой ашиглах,

• Ан

агнуурын

тухай

2000

үүний тулд экосистемд

онд

суурилсан хууль эрх зүйн

хүчингүй болгон Амьтны тухай хуулийг

актуудыг хэрэглэж, хууль

шинэчилсэн найруулж хүчин төгөлдөр

бус загас агналтыг багасгах,

болгосон

цөөрч буй төрөл зүйлүүдэд

ашигласны тухай” хуулийг 2012 онд

хяналт тавих, загас агнуурыг

шинэчлэн найруулж баталсан байна.

төрөл зүйлийн тоо болон

батлагдсан

хуулийг

байна.

• 2011

2012

“Байгалийн

онд

“Ан

амьтны

онд

нөөц

нөөц

экосистемийн төлөв байдал,

ашигласны үнэлгээ, төлбөр, хураамжийн

зах зээлд нөлөөлөхгүйгээр

хэмжээ”-г, 2013 онд “Агнуур зохион

экологийн тодорхой

байгуулалтын мэргэжлийн байгууллагын

хязгаарын дотор авч үзэх

ажиллах журам”, “Ховор амьтныг агнах,
барих тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-

БТЗХҮХ-ийн зорилго 9: Ан

ыг батлав.

амьтан, загас агнуурт хяналт
тавих

• 2007-2012
загас

оны

хамгаалах

хооронд

үндэсний

Тул

хөтөлбөр,

2008-2015 оны хооронд Агнуурын загас
Хөтөлбөрт
Монгол

хэт ашиглалт, хулгайн ан

хамгаалах, өсгөн үржүүлэх үндэсний
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

орны байгаль орчинд учирч

байгаа аюул мөн болохыг тэмдэгдээд

5

• Хөтөлбөрийн

хүрээнд

Загас

ажил түүний дотор загас, ан агнуурын

үржүүлгийн

хууль тогтоомжийг сайжруулах, хууль

төвийг 2009 оны 9-р сард

хэрэгжүүлэгчдийг чадваржуулах ажлууд

ухааны академийн харьяанд байгуулан

оржээ.

ажиллуулсан.

Олон

нийтийн мэдээллийн

эрдэм

• Загас

хэрэгслээр дамжуулан байгалийн

шинжилгээний

үржүүлгийн

Шинжлэх

эрдэм

баялагийг нөхөн сэргээх, нутгийн

шинжилгээний төв Монгол тул хамгаалах

ард иргэд хулгайн ан, загасчлалаас

сантай

сэргийлэхэд оролцох, зэрлэг амьтдыг

Төмөрбулаг сумын нутагт дахь Олон

ашиглах, агнах тоо хэмжээ шинжлэх

голын

ухааны үндэслэлтэй, тоо толгойн

Цагаан нуур сумын Доод Цагаан нуурт

тогтвортой байдлыг харгалзан үзсэн

загас үржүүлэх эрдэм шинжилгээний

байх.

газар тус тус байгуулсан.

Ашиглах,

агнуурын хориотой

Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар Бyлэг

хамтран
бэлчирт,

Хөвсгөл
Дархадын

Монгол улс

2014

аймгийн
хотгорын
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• Говь-Алтай

аймгийн

Тайширын

УЦС- Гэгээ нууранд экологи, ургамал
амьтны

төрөл

зүйл,

монгол

хадран

загасны нас, өсөлт, үржлийн судалгаа,
Өвөрхангай
экологи,

аймгийн

амьтны

загасны

Найман

төрөл

нуурын

зүйл,

амьдралын

пельд

экологийн

өөрчлөлтийг судлах судалгааг 2011оноос
ШУА-ийн

Биологийн

хүрээлэн

хийж

байна.
• Хяргас, Буйр нууруудын загасны
тархацын судалгаа, загасны нөөцийг
тогтоох

ажлыг

Дэлхийн

байгаль

хамгаалах сан, ШУА-ийн Геоэкологийн
хүрээлэнтэй хамтран гүйцэтгэв.
• Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг
Горхи, Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор
газар болох Туул голын тохойд загас
өсгөн үржүүлэх цөөрөм байгуулж,
цөөрөмд
хэлтэг

уг

хавар, зуны үржилтэй зэвэг,

зэрэг загаснаас өсгөн үржүүлэх

үйл ажиллагаа явуулж загас үржүүлэх
технологийг
хэрэгжүүлэн

Монгол

орны

нөхцөлд

загасны төрөл зүйлийг

хамгаалж, зарим зүйлийн загасыг өсгөн
үржүүлэх гэсэн төслийг “Жижиг горхи”
ТТБ

санаачлан,

дэмжин

байгаль

БОНХЯ
орчинд

бодлогоор
нөлөөлөх

байдлын ерөнхий үнэлгээг хийв.

• Усны тухай 2012 онд шинэчлэн

айчигийн Зорилт 7: 2020 он

батлагдсан

гэхэд ХАА, ой болон усан сан
бүхий газруудын тогтвортой
менежмент бий болсноор

БТЗХҮХ-ийн зорилго 2: Хүний
үйл ажиллагаанаас Биологийн
ТӨРӨЛ ЗҮЙЛд үзүүлж буй сөрөг
нөлөөг хязгаарлах зорилгоор
хүн ам, зохион байгуулалтын
үр дүнтэй арга хэмжээг авч

нөөц баялагийг

(хөрс,

сэргээгдэх

ус, ой, бэлчээр,

сэргээгдэх эрчим хүч) сайтар судалсны
үндсэн дээр улс орны байгалийн

менежментийн

хүрээнд, УЦУБОХГ-тай хамтран сүүлийн 5

2014-2021

оны

жил гаруй

Засгийн

газрын

юм. Бэлчээрийн эрүүл мэндийн үнэлгээг

(2007-2012),

НҮБХХ,

Дасан

өөрчлөлтийн

нэгтгэсэн

цаашид

дасан

дэмжлэг шаардлагатай байна.

зохицох

арга

хэмжээг

уур

амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй
голуудын

сав

үргэлжлүүлэн

онцлогтой

хийхэд

төрийн

• Ус, цаг уур, орчны хүрээлэн жил

газарт

хэрэгжүүлэх”

бүр бэлчээрийн даацийг тодорхойлж

(MON/12/301)

(2012-2015),

Засгийн газарт мэдээллийг гаргаж өгдөг.

НҮБХХ, ДДБОС-ийн “Байгаль нуурын

• “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг

сав газрын хил дамнасан экосистемийн

дэмжих

байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент”

хэрэгжүүлж мах сүүний чиглэлийн үхэр,

төсөл- IWC-78317 (2012-2015)-ийг тус

гахай,

тус хэрэгжүүлж байна.

эрхлэгчдийг Засгийн Газраас хөнгөлөлттэй

үүсэх бэлчээрийн доройтлоос

хүргэхдээ улс орны соёлын уламжлалаа

хамгаалах
БТЗХҮХ
нутгийн

батлагдах үед

80%-ийг

Монгол

орны газар

бэлчээр эзэлж байсан

Нидерландын Вант улсын Засгийн газрын

бөгөөд үүний ихэнх хэсэг бэлчээрийн

дэмжлэгээр Монгол оронд усны нөөцийн

талхагдал болон бусад шалтгааны улмаас

нэгдсэн менежментийг бэхжүүлэх нь”

доройтжээ.

төслийн хүрээнд усны нөөцийн нэгдсэн

мэдээлэл, боломжинд үндэслэн

менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах

орны бэлчээрийг үнэлэх төлөвлөгөө

суурь судалгааг хийв.

боловсруулан ажиллах нь зүйтэй гэжээ.

Холбогдох

“Бэлчээрийн

хөтөлбөр”-ийг
тахайны

2003-2015

фермерийн

аж

онд
ахуй

зээлээр дэмжиж байна.
• АНУ-ын Засгийн газрын Мянганы
Сорилтын

Корпорацийн

бэлчээрийн

төсөл”

“Хот

орчмын

2008-2013

онд

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хот орчмын

хадгалж байгаль орчноо хамгаалах

яамд одоо байгаа

хэмжээнд
эрүүл

Монгол

мөрдөгдөх
мэндийн

мониторингийн үндэсний нэгдсэн арга
зүй” 2011 онд батлагдан орон даяар
буюу 300 гаруй суманд мониторинг хийх
-90-

хөрсний

зохицох сангийн “Экосистемд түшиглэсэн

амьдралын чанарыг өндөр түвшинд

2014

дээр суурилсан ба бэлчээрийн экологийн

-16664,

ашиглалтаас шалтгаалан

Монгол улс

хугацаанд туршсан арга зүй

үзүүлэлтүүдийг

хязгаарыг тогтоон, өөрийн орны иргэдийн

хоёрдугаар бYлэг

төслийн

менежментийг бэхжүүлэх” төсөл дугаар

• Үндэсний

Yндэсний 5-р тайлан

алт”

потенциал,

БТЗХҮХ-ийн зорилго 10: Хэт

• 2007-2012 оны хооронд хэрэгжсэн

“Ногоон

“Монгол оронд усны нөөцийн нэгдсэн

сэргээгдэх нөөц баялагийн даацын

шаардлагыг тодорхойлох

Энэ арга зүй нь Щвецарийн хөгжлийн
агентлагийн

төсөл-

хэрэгжүүлэх
1: Байгалийн

дагуу

Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн

• Нидерландын

хамгаалагдсан байх.

ажиллагаа

заасны

төлөвлөгөөг 2013 онд батлав.

биологийн олон янз байдал

Үйл

хуульд

сургалтыг явуулж мониторинг хийгдсэн.

Yндэсний 5-р тайлан

эрчимжсэн

болон

хагас

эрчимжсэн

саалийн аж ахуйг дэмжихээр хэрэгжив.
БТЗХҮХ-ийн зорилго 14: Хөдөө
аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл
биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалах үйл ажиллагаатай
нийцэж байгаа эсэхийг
тодорхойлох
Үйл

ажиллагаа

1: Ойн

нөөц баялаг,

биологийн олон янз байдлыг хамгаалахуйц
төрөл бүрийн арга ажиллагааг нэвтрүүлэх

Aйчигийн зорилт 5, БТЗХҮХ-ийн зорилго
14-өөс уншина уу.

хоёрдугаар Бyлэг

Монгол улс

2014
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186, ус судлалын харуул 128, Мөстөл

УБ хотын агаарын чанарыг нийт 15

гаруй цэгт шинжилж байна. Ус судлалын

айчигийн Зорилт 8: 2020

судлалын

судлалын

цэгт 3-8 үзүүлэлтээр (хүхэрлэг хий,

5-н харуулд усны түвшин, температур

он гэхэд шим тэжээлийн

өртөө 2, байгаль орчны хяналтын 21

азотын давхар исэл, нүүрстөрөгчийн

хэмжигч төхөөрөмжөөр хангасан.

илүүдлээс гарсан бүх төрлийн

лаборатори, агаарын чанарын харуул,

дутуу исэл, озоны хэмжээ, том ширхэгт

бохирдлыг экосистем болон

аэрологи

тоосонцорын агууламж зэрэг) хоногийн

биологийн олон янз байдалд

давхаргын ажиглалтын 7 өртөө, нарны

хор хөнөөлгүй байх түвшинд

цацраг судлалын салбар 15, агро цаг

• УЦУОШГ-ын орчны шинжилгээний

хүргэх.

уурын 2 өртөө, зоо цаг уурын 8 харуул,

хэлтэс нь хөрсний чанарт лабораторийн

шар шороон шуурганы 11 станц, суурин

хяналт

радар 1 буюу бүгд 548 нэгжтэй/, Ус цаг

хэмжээнд

БТЗХҮХ-ийн зорилго 8: Агаар,

уур, орчны хүрээлэн, Байгаль орчны

чанарын

ус, хөрсний бохирдолд хяналт

мэдээллийн төв, Байгаль орчин, хэмжил

“Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”,

тавих

зүйн төв лаборатори, Нислэгийн цаг

түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны

уурын төв, “Хурын шим” төв, Агаарын

төлөвлөгөөнд

чанарын мэргэжлийн алба, орон нутагт

шинжилгээний ажлууд тусгагдан газрын

нь ихэсч байгаа тул яаралтай шийдвэрлэх

аймаг, нийслэлийн Ус цаг уур, орчны

доройтол, цөлжилтийн үнэлгээ хийхэд

шаардлагатай гэжээ.

шинжилгээний алба гэсэн мэргэжлийн

ашиглах бэлчээрийн ургамал, хөрсний

агуулагдах хорт бодис ба нянгын

чиглэл, бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа

чанарын анхан шатны хяналтын

зөвшөөрөгдөх хэмжээний стандартыг

явуулж байна.

цэг байгуулан мониторинг хийж байна.

Хөтөлбөрт

тогтоох,

агаар, ус, хөрсний бохирдол

ТХГН-т

Агаар,

ус, хөрсөнд

Сургалт

36

1,

нуур

/агаар

мандлын

дээд

• Ус цаг уур, орчны шинжилгээнд

зөвшөөрөгдөх хэмжээг

багасгахыг заажээ.

өртөө

хийх

зохион

технологийн

шинэчлэлийг

турш тасралтгүй хянаж байна.

тавьж

байна.

Монгол

2011-2012

оны

шинжилгээ

улсын
хөрсний
хийжээ.

цөлжилтийн

хяналт

1,500

• Монгол орны ус, цаг уур, орчны
хяналт

шинжилгээний

сүлжээний

байгуулах, шаардлагатай лаборатори, тоног

үргэлжлүүлэн хийж өнөөдрийн байдлаар

хүрээнд ус судлалын 135, үүнээс гол

төхөөрөмжөөр хангах, бохирдлын хяналтыг

Ус цаг уурын өртөө харуулын 31.2

мөрний 119, нуурын 16 харуулд ажиглалт

сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөснөөс

хувь, нарны цацраг судлалын 40 хувь,

судалгаа хийж байна. Газар доорх усны

орчинд нөлөөлөх байдлын

бэлчээрийн хөрсний чийг тодорхойлох

түвшин, температурын ажиглалтыг 28

үнэлгээний дүгнэлтийг төсөл хэрэгжүүлэх

ажлын 42.9 хувь, агаарын чанарын

цооног, худагт, ундаргын ажиглалтыг

тухай зөвшөөрөл олгоход нөлөөлдөг болох

харуулын 14.3 хувийг тус тус автомат

14 булагт гүйцэтгэжээ. Усны планктон,

зорилтуудыг тавьжээ.

станцын горимд шилжүүлэв.

бентосын

гадна

Байгаль

• Ус

цаг

уур,

орчны

• Улаанбаатар

хяналт

хотын

хэмжээнд

он

2009 оныг хүртэл агаарын чанарыг 4 цэг

хөгжүүлэх”

дээр зөвхөн 2 үзүүлэлтээр тодорхойлж

хөтөлбөрийн 3 дугаар шат буюу 2011-

байсан бол 2009 онд агаарын чанарын 2

2015

харуул, 2010 онд Франц улсын Засгийн

шинжилгээний
хүртэлх
онд

салбарыг

хугацаанд
хэрэгжүүлэх

2015

арга

хэмжээ

цаг

шинжилгээний

шинжилгээний

сорьцыг

140

холбоотой дараахь улсын стандартуудыг
шинээр 2009 оноос хойш боловсруулан
батлав.
доорх

Үүнд:
усыг

чанар:

бохирдуулагч

зөвшөөрөгдөх
6148:2010;

Усны
дээд

Агаарын

Газрын
бодисын

хэмжээчанар:

MNS

Аюултай

хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар
агаар мандалд хаягдах утааны найрлага
дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын
зөвшөөрөгдөх

дээд

хэмжээ

-

MNS-

6342:2012; Агаар, хөрс дэх пестицидийн
үлдэгдлийн
хэмжээ

хүлээн

MNS:2010;

зөвшөөрөх
органик

дээд
нэгдэл

агуулсан шавж устгах бодис, полихлорт
бифенил болон хлортбензолыг хандалж
авсны

дараа

хийн

хроматографаар

тодорхойлох арга MNS ISO 6468:2011;
Хөрсний чанар: Органик хлорт пестицид
ба полихлорт бифенилийн агууламжийг
электрон баригч детектор бүхий хийн
хроматографиар тодорхойлох арга- MNS
ISO 10382:2012; Тусгаарлагч шингэн:
Полихлорт

бифенилийн

бохирдлыг

капилляр колонктой хийн хроматографийн
тусламжтайгаар тодорхойлох арга MNS
CEI EN 61619:2011.

газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр

хийгдэж байна.
• Ус

химийн

сорьцыг 79 харуулд, усны

• Агаар, ус, хөрсний бохирдолтой

уур,
улсын

орчны

хяналт

сүлжээнд

цаг

уурын шинжилгээний өртөө 130, харуул

Yндэсний 5-р тайлан

агаарын

чанарыг

хөдөлгөөнт

1

хянах

харуул,

суурин

5,

нийслэлийн

харьяанд 4 харуул нэмж байгуулснаар

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс
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хэрэглээг

БТЗХҮХ-ийн зорилго 12:

гар

ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт

2007

Уул уурхайн ашиглалтын

үүссэн

болон аюултай бодисын жагсаалт”-д

үйлдвэрийн

нөлөөллөөс биологийн төрөл

шламыг

полихлорт

санаачлан Зүүн болон Зүүн-өмнөд Азийн

зүйлийг хамгаалах хатуу

төвлөрүүлэн, саармагжуулж булшиллаа.

журам боловсруулах

Химийн
м

Үйл

ажиллагаа

3: Уул

2

аргаар

алт

38,836

олборлосны
м

буюу

3

зориулалтын
бодисоор

талбайд

58,253

хаягдлын

бохирдсон

хөрс

улмаас

хуулалт

тн

санд

79,926

хийн,

23

цэгт ДТОХ-оор саармагжуулалт хийв.

уурхайн

үйлдвэрлэлийн хаягдлыг зайлуулах,

Боловсруулсан шламаас 108 кг мөнгөн

хадгалах нарийн дүрэм, журамтай болж

ус, 6.68 кг алт ялгав.
• НҮБ-ын

мөрдөх

• 2012 онд Хог хаягдлын тухай

Аж

үйлдвэрийн

хөгжлийн газарт “Мөнгөн усны зохистой

батлагдснаар

менежментийг бий болгох төсөл”-ийн

түүнийг дагалдан 11 төрлийн журам,

саналыг боловсруулж хүргүүлэн, одоо

аргачлал гарсан байна.

ДДБХСанд өргөн бариад байна.

хууль

шинэчлэгдэн

•

• Монгол улс 2013 онд Мөнгөн

“Удаан

задардаг

органик

зогсоолоо.

“Монгол

• Тайландад болсон яам хоорондын

хууль бусаар химийн бодис ашиглан

бифенилыг

Улсад

оруулж,

ашиглалтыг хяналтанд оруулж байна.
• “Химийн

хорт

болон

аюултай

бодисын тухай” хуульд 2011 онд нэмэлт
өөрчлөлт

оруулснаар

Монгол

улсад

ашиглахыг хориглосон ба хязгаарласан
бодис тус бүрээр, үүний дотор УЗОБ
бодисуудтай холбоотой үйл ажиллагааг
нарийвчлан
журам

зохицуулах

батлан

мөрдүүлэх

тусгайлсан
эрх

зүйн

үндэслэлийг бий болгов.
• Хог

хаягдлын

тухай

хуульд

оны

орнуудад

уулзалтаас
хөгжлийн

НҮБ-ыг

Аж

байгууллагаас

диоксин/фураны

үүсэлтийг

бууруулахад боломжит арга технологи/
байгаль

орчинд

ээлтэй

практик

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх форумыг
байгуулж,
авч

2007-2011

хэрэгжүүлэх

оны

үйл

хооронд

ажиллагааны

төлөвлөгөөг батлав.
Чех

улсын

Хөгжлийн

агентлагт

“Нефтийн бүтээгдэхүүнээр бохирдсон
газрын судалгаа хийх, бохирдсон газрыг
цэвэрлэх

аргачлал

бохирдсон

газрыг

цэвэрлэх

бохирдуулагчийн тухай хөтөлбөр”-ийг

аюултай хог хаягдлын жагсаалт батлах,

төсөл

нэгдэн орсон 92 дахь улс болов.

2006-2020 оны хэрэгжүүлэхээр дараах

аюултай хог хаягдалтай холбоотой үйл

боловсруулж

• “Химийн хорт бодисоор бохирдсон

хэдэн үйл ажиллагааг гүйцэтгэв. Үүнд:

ажиллагааг зохицуулах журам батлах,

хэрэгжихээр батлагдав.

шлам, ул хөрсийг саармагжуулахтай

“Монгол Улсад ашиглахыг хориглосон

аюултай хог хаягдал устгах зөвшөөрөл

холбогдуулан

хэмжээний

химийн хорт болон аюултай бодисын

олгох, ил задгай хог хаягдал шатаахыг

АЙчигийн Зорилт 9: 2020 он

2008

жагсаалт”-д

органик

хориглох тухай зохицуулалтыг оруулсан

гэхэд харь зүйл, тэдгээрийн

Стокгольмын

нь Конвенцийн хавсралт С-д заасан

суурьшлыг судлах, хяналтанд

төрөл

авч, ангилах, нэн тэргүүнд

тухай”

Засгийн

арга

газрын

оны

Удаан

ажлын хүрээнд 2009 онд Баянхонгор,

бохирдуулагчийн

Говь-Алтай,

конвенцийн

Өвөрхангай,

Сэлэнгэ,

Өмнөговь аймагт хуримтлагдсан мөнгөн
ус,

задардаг

тухай

хавсралтад

орсон

9

бодисыг оруулснаар тэдгээрийн импорт,

цианидаар

бохирдсон хаягдлыг
төвлөрүүлэн,

бүрийн

шаталтаас

зориудын

хүргүүлэн

саналыг

2013

оноос

бусаар үүсдэг удаан задардаг органик

анхааран авч үзэх зарим

бохирдуулагчийг бууруулахад чиглэсэн

зүйлийг судалж, тэдгээрийг

эрх зүйн механизм болж байна.

тухайн газар нутагт

• ДДБОС-ийн

санхүүгийн

саармагжуулж

дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн

булшлах

хөгжлийн газартай

ажлыг

төслийн

жишиг

усны тухай Минаматагийн конвенцид

авах

хэрэгжүүлэх

боловсруулах,

суурьшихаас сэргийлэх арга
хэмжээ авах

хамтран 2.6 сая

гүйцэтгэсэн ба Төв,

ам. долларын санхүүжилттэй “Монгол

БХТЗҮХ-т

Сэлэнгэ, Өмнөговь,

улсад

нутагшихаас сэргийлэх зорилгоор

Б а я н х о н г о р ,

байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгах

нүүдлийн замд нь нөлөөлөх зэрэг арга

Өвөрхангай,

Говь-

менежментийн чадавхийг бий болгох”

хэмжээг тусгаагүй хэдий ч холбогдох

аймгийн

төслийг 2009 оноос 4 жилийн хугацаатай

хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсон байна.

хэрэгжүүлж байна.

БТЗХҮХ-ыг

Алтай
21

сумын

дэвсгэрт

100

нутаг

полихлорт

бифенилийг

шинээр боловсруулахдаа энэ

талаар анхаарч үзэх нь зүйтэй.

цэгт

Yндэсний 5-р тайлан

(ПХБ)

харь зүйлийг хянах,

хоёрдугаар бYлэг
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• Монгол улсын 2012 онд баталсан
Амьтны тухай, 1995 оны Байгалийн
ургамлын

тухай

оруулсан

нэмэлт

хуульд

2010

өөрчлөлтөөр

онд
харь

амьтан, ургамлын тухай заалт оруулав.
• Харь

төрөл

зүйлийн

зүйлийн

бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг тодорхойлох,
нэгтгэх,

боловсруулах,

үндэсний

хэмжээний нэгдсэн уулзалтыг зохион
байгуулах ажлыг БОНХЯ, МУИС,
болон МШСН зэрэг төрийн
бус

байгууллага

ШУА

ба төрийн

хамтран

хийхээр

төлөвлөж байна. Санхүүгийн дэмжлэг
үзүүлэх талаар төрийн захиргааны төв
байгууллага анхаарах шаардлагатай.

явц, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн
талаарх мэдлэгээ өргөжүүлэх эрдэм
шинжилгээ судалгааны ажил санаачлахаар
төлөвлөжээ.

Ингэснээр

гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлт
болон далайн хүчиллэгжих
үйл явцын нөлөөгөөр шүрэн
арлын хад болон бусад
эмзэг экосистемд үзүүлж
буй гадны нөлөөг бууруулж,
экосистемийн харилцан
үйлчлэл, уялдааг бэхжүүлэх

хангах, эхний ээлжинд бэлчээрийн
экосистемийн даацыг тодорхойлох
шаардлагатайг тодорхойлов.

• БОАЖЯ,
газрын

биологийн төрөл зүйл ба
түүнд учирч байгаа хор
хөнөөлийн талаар мэдлэгийг
дээшлүүлэхтэй холбогдсон
судалгааны ажил гүйцэтгэх

зорилгын үйл ажиллагаа

Айчигийн 10-р

1

нь

зорилттой шууд

хамааралтай бөгөөд

Монгол

Yндэсний 5-р тайлан

Недерландын

дэмжлэгтэйгээр

Засгийн

хэрэгжсэн

“Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг
бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Усны
нөөцийн

нэгдсэн

менежментийн

төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан
судалгааны эмхэтгэл”-ийг бэлтгэв.
Нейче

байгууллага

Консерванси

экологийн

бүс

нутгийн

үнэлгээг Монгол орны хялганат хээрийн
бүсэд хийж дуусгаад говийн бүсэд Монгол
улын Засгийн газрын санхүүжилтээр
хийсэн ба Хангайд үргэлжлүүлэн хийж

ЛАСН,

ШУА,

БОНХЯ, МШСН, МУИС, ЗААНЗС, Азийн

МШСН, БХС зэрэг төрийн ба төрийн

усны шувуудыг хамгаалах сан хамтран

бус

“Баяннуур/Дашинчилэн,

байгууллага

МУИС,

хамтран

“Монгол

Цагаан

нуур

улсын биологийн олон янз байдлын

орчмын ус намгархаг газарт нүүдлийн

мэдээллийн сан” ажлын хүрээнд сээртэн

шувуудын амьдрах орчныг хамгаалал,

амьтдад нөлөө үзүүлэгч үндсэн хүчин

тогтвортой менежмент” төслийн хүрээнд

зүйлсийг амьтны зүйл бүрээр, мөн зарим

Булганы

ургамлын зүйл тус бүрээр тодорхойлж,

нутгийн

Улаан данс болон ховордсон амьтан,

Нүүдлийн шувууны судалгаа, хамгааллын

ургамлын

түшиц газар болон ЗААНЗС-д хамруулах,

бүтээлд

хамгааллын
тусгалаа.

Энэ

төлөвлөгөө
нь

төрийн

аймгийн
тусгай

эргийн

Баяннуурыг

орон

хамгаалалтанд

авах,

шувуудын

мониторингийн

байгууллагын хувьд ургамал, амьтан

судалгааны төв байгуулахаар ажиллаж

хамгааллын

байна. Үүнд төрийн байгууллагуудын

аливаа

үйл

ажиллагаа

хэрэгжүүлэхэд чухал материал, баримт

бодлого,

болж байна.

туслалцаа шаардлагатай

• Рамсарын Конвенци, Зүүн Ази,

санхүүгийн

зарим

дэмжлэг,

байна (www.

mos.mn).

Австрал-азийн нүүдлийн замын сүлжээ

• КОICA-ын

“Булган

аймгийн

(ЗААНЗС) зэрэг олон улсын байгууллага,

Баяннуур

конвенцийн хүрээнд зарим ус намгархаг

нарны цахилгаан станц ашиглан нуурыг

газруудыг хамгаалалтанд авах замаар

сэргээх” төсөл- Р2010-00140-2 (2010-

биологийн олон янз байдлыг хамгаалж

2012) –ийг хэрэгжүүлжээ.

байна.

Тухайлбал,

2012-2013

суманд

ойжуулалт

болон

онд

байна.
• Говь,

Хэнтийн

нуруу,

Хөвсгөл

нуур, орчмын нутагт биологийн олон янз
байдлын судалгаа, сургалтын хээрийн
төвийг байгуулан МУИС биологийн олон
янз байдлын урт хугацааны судалгаа,

БТЗХҮХ-ийн зорилго 4:

Энэ

байгалийн нөөц,

даацыг зөв тогтоож тогтвортой хөгжлийг

• Де
айчигийн Зорилт 10: 2015 он

• БОНХЯ,

экосистемийн бүтэц, байгалийн үйл

орны

хамгааллын ажлыг амжилттай зохион
байгуулж ирлээ. Энэ ажлын хүрээнд
“Биологийн

олон

янз

байдал

ба

экосистемд уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөө” олон улсын хурлыг 2012 онд,
“Монгол

орны

биологийн

олон

янз

байдлын судалгаа” олон улсын хурлыг
Германы Халле хотод 2012 онд зохион
байгуулав.

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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БТЗХҮХ-ийн зорилго 10: Хэт

БТЗХҮХ-ийн зорилго 11:

ашиглалтаас шалтгаалан

биологийн төрөл зүйлийг

үүсэх бэлчээрийн доройтлоос

хамгаалах зорилгоор газар

хамгаалах

ашиглалт, зам тээврийн
төлөвлөлтийн үр ашигтай
хяналтыг бий болгох

Монгол

орны газар нутгийн ихэнх

хэсгийг задгай тал хээр эзлэх бөгөөд

Газар

үүний ихээхэн хэсэг уур амьсгалын

аж ахуйн, ойн сан бүхий болон усан сан

өөрчлөлт, бэлчээрийн талхагдал болон
газрын зохисгүй ашиглалтаас шалтгаалан
цөлжилтөнд өртсөн тухай
дурьджээ.

Мөн

БТЗХҮХ-т

тал хээрийн экосистем

нь малын гаралтай бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл, бэлчээрийн даац, багтаамж,
эрүүл хөрс, түүний шим тэжээл, усны

нутгийг газар ашиглалтаар нь хөдөө

бүхий газар гэсэн

Энэ

7

энергийн харилцан шүтэлцээнээс
хамаарна.

БТЗХҮХ-т

бэлчээрийн даацыг

хэсэгт ангилсан.

аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл

байдлын Стратегийн

биологийн төрөл зүйлийг

зорилт C: Экосистем, зүйл,

хамгаалах үйл ажиллагаатай

генетикийн олон янз байдлыг

нийцэж байгаа эсэхийг

хамгаалснаар биологийн

тодорхойлох

олон янз байдлын төлөвийг

-Ойн

сайжруулах

нөөц баялаг, биологийн олон

янз байдлыг хамгаалахуйц олон арга
ажиллагааг нэвтрүүлэхийг төлөвлөжээ.
үнэлгээ, дүгнэлтийг гаргаж

байгаль экологит хор нөлөө багатай хөдөө

ангиллын хүрээнд биологийн нөөц,

аж ахуй, газар тариалан эрхэлж цөлжилтөөс

тархалтыг газар ашиглалтын бодлогод

сэргийлж, бэлчээрийн санг хамгаалах.

тусгах шаардлагыг оруулж, газар

-Үйл

ашиглалтын төлөвлөгөөнд байгаль
орчныг хамгаалах ажлыг баталгаажуулах
шаардлагатайг заажээ.

ажиллагаа

1: Ойн

нөөц

баялаг,

тайлангийн Айчигийн зорилт 4, БТЗХҮХийн зорилго 11-ээс үзнэ үү.

хувьд ач холбогдол бүхий
тухайн экосистемийг
илэрхийлж чадах нутгийг
нэгтгэх замаар хуурай газрын
доод тал нь 17 хувь, далайн

ийн зорилго 14-өөс үзнэ үү.
Үйл

ажиллагаа

2: Экологийн

эрэг орчмын 10 хувийг
хамгаалж, хуурай газар
болон тэнгисийн үзэсгэлэнт

нөлөө багатай

Дэлгэрэнгүй баримтыг уг тайлангийн
Айчигийн зорилт 4, БТЗХҮХ-ийн зорилго

болон уламжлалт аргыг хослуулах зэргээр

14-өөс уншина уу.

орны хээрт үзүүлэх хүний нөлөөг

багасгахаар заасан.

нутгуудыг үүсгэх

Эвдрэлд орсон газрыг тогтоож

тайлангийн Айчигийн зорилт 4,

нөхөн сэргээх

БТЗХҮХ-ийн зорилго 10-аас үзнэ үү.

Хөтөлбөрт

эвдрэлд орсон газрыг

тогтоох, эвдрэлийн зэрэг, шалтгааныг
тодорхойлохоор тусгажээ.

Ингэснээр

нөхөн сэргээх ажил явуулах ээлж
дарааллыг тогтоох, нөхөн сэргээх арга
аргачлалыг тухайн тохиолдол бүрд
тодорхойлохыг онцолсон байна.

Нэмэлт мэдээ, баримтыг энэхүү
тайлангийн Айчигийн зорилт 5, БТЗХҮХийн зорилго 15-аас үзнэ үү.
Монгол улс

2014
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БТЗХҮХ-ийн зорилго 1: ОХУ
болон БНХАУ-тай хамтарсан
Бүхий л экосистемийг

БТЗХҮХ-ийн зорилго 15:

Нэмэлт мэдээ, баримтыг энэхүү

хоёрдугаар бYлэг

байдал болон экосистемийн

газар тариалан эрхлэх аргыг дэмжих

менежмент бий болгох, орчин үеийн

Yндэсний 5-р тайлан

гэхэд биологийн олон янз

олон талт үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх

тайлангийн Айчигийн зорилт 5, БТЗХҮХ-

Дэлгэрэнгүй мэдээ, баримтыг энэ

Айчигийн Зорилт 11: 2020 он

биологийн олон янз байдлыг хамгаалахуйц

Нэмэлт мэдээ, баримтыг энэхүү

тодорхойлох, бэлчээрийн зохистой

Монгол

биологийн олон янз

-Хөрсний

нөөц, ургамлын олон янз байдал,
мөн дотоод шим тэжээлийн эргэлт,

БТЗХҮХ-ийн зорилго 14: Хөдөө

төлөөлөх болон ховор
зүйлийг хамгаалах боломжтой
тусгай хамгаалалттай газрын
системийг үүсгэх ба үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх
Энэхүү

зорилгоор

7

төлөвлөсөн байна.

ажлыг хийхээр

Байгалийн

цогцолборт

газар, дархан цаазат газар, байгалийн
нөөц газар, дурсгалт газарт хамаарах нийт

85

нутгийн хил хязгаарыг тэлэхийг

оны

Үндэсний

хөтөлбөрт тусгажээ.

ажлын хүрээнд

хоёрдугаар Бyлэг

ТХГН-ийн

Монгол улс

1996
Уг

хамрах талбайг

2014
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нэмэгдүүлэхээс гадна нутгийн иргэдийн

бүхий 911 газар хамрагдаад байгаа нь

Дагуур болон Яхь нуурын байгалийн нөөц

дэмжлэгийг авах нь тусгай хамгаалалттай

Монгол улсын нийт газар нутгийн 10.3

газруудад цагаан зээр, махчин амьтдын

тусгай хамгаалалтанд авах тухай”, “ТХГН

газар нутаг болоод нутгийн иргэдийн

хувийг эзэлнэ. Орон нутгийн тусгай

судалгаа, Хар-Ус Дөргөн, Хяргас нуурын

дахь рашаан ашиглах тухай”, “ТХГН-т

нэгдмэл байдал болон удирдлага зохион

хамгаалалттай газар нутгийн бүртгэл

загасны судалгаа, Хорьдол Сарьдгийн

газар ашиглах, зөвшөөрөл олгох түр

байгуулалтанд чухал хүчин зүйл болохыг

бүрэн

бус,

дархан цаазат газрын аргал хонины

журам”, “Улсын ТХГН-т

заажээ.

дэглэм

тодорхойгүй

судалгааг гүйцэтгэжээ.

зохицуулах, зэрлэгшсэн нохойг устгахад

Хамтын

зөвлөлдөөн, төлөвлөлт,

мэдээллийг ижил тэгш дамжуулах,

нутгийн

нутгийн иргэдийг сургах, хяналтын

түүний

байгаагаас

мөрдөх журам”, “Улсын ТХГН-т судалгаа

нутгийг авах, гаргах асуудал хяналтгүй

нутгийн хамгаалалтыг 31 хамгаалалтын

шинжилгээний ажил явуулах журам”,

стандарттай болох гэх мэт ажлыг хийхээр

байна. Энэ шалтгаанаар орон нутгийн

захиргаа, зарим байгалийн дурсгалт

“Улсын ТХГН-ийн зөвшөөрөгдсөн бүсэд

төлөвлөсөн.

тусгай

нутгийн

болон нөөц газруудыг харьяа аймгийн

амьтны

газар болон байгалийн баялаг ашиглах

үзүүлэлтийг нийт тусгай хамгаалалттай

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

заазлах, судалгаа шинжилгээний сорьц

уламжлалт аргуудыг дэмжин сэргээн

газар

хамруулж

/хуучин нэрээр/ хариуцан хамгаалалтын

дээж авах, хэмжилт хийх, нутагшуулах,

нэвтрүүлэхийг санал болгожээ.

тооцсонгүй. Тусгай хамгаалалтад авсан

үйл ажиллагаа явуулж байна. ТХГН-ийн

халдварт

хөтөлбөрт

газар нутгийн хэмжээг улсын болон орон

сүлжээний хэмжээнд боловсон хүчний

зорилгоор амьтан агнах, барих журам”,

нийт нутаг дэвсгэрийн 30-аас доошгүй

нутгийн тусгай хамгаалалттай газартай

асуудлыг тодорхой төвшинд

шийдэж,

“ТХГН-т үзүүлэх ажил үйлчилгээний нэг

хувийг ТХГН-ийн сүлжээнд хамруулахаар

нэгтгэн тооцвол тусгай хамгаалалтад

уг сүлжээнд 625 хүн ажиллаж байгаа

удаагийн хөлс төлөх журам”, “ТХГН-

төлөвлөсний дагуу ТХГН-ийн хэмжээг

авсан нийт газар нь Монгол улсын нутаг

ба үүнээс 325 нь байгаль хамгаалагчид

ийн ойд ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа

үе шаттайгаар өргөжүүлснээр өнөөгийн

дэвсгэрийн 27.7%-ийг эзэлж байна.

юм. Ажлын байрны тодорхойлолтонд

явуулах журам”, “Тусгай хамгаалалттай

заасан шаардлагыг хангахуйц боловсон

газар

хүчнээр бэхжүүлсэн гэж үзэж байна.

зөрчин зориулалт өөрчлөх мэт хууль бус

• ТХГН-ийн

бэлчээрийн

үндэсний

байдлаар нийт 27.2 сая га талбай бүхий

хамгаалалтад

орон

хамгаалалттай
нутгийн

• Улсын

газар

үнэлгээнд

тусгай

газар

хамгаалалтанд

99 газрыг улсын тусгай хамгаалалтад

авах зорилгоор 2013 онд 9 аймгийн 24

хамруулаад

сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах 15 газар

байгаа

нь

нийт

нутаг

дэвсгэрийн 17.4 хувийг эзэлж байна.

нутгийг судлах ажил эхлэв.

• Тусгай

хамгаалалттай

чонын тоог

газар

Түүнчлэн

тусгай

хамгаалалтын

“Газар нутгийг орон нутгийн

•

• Тусгай
газруудын

менежментийн

газар

ашиглах

устгах

гэрээг

үйл ажиллагаа явуулснаас учруулсан
хохирлыг тооцох экологи–эдийн засгийн

Онон-Балжийн БЦГ-ыг хил дамнасан

менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан

ногдуулах

газар бөгөөд нийт ТХГН-ын 45.6%-ийг

“Амарын эх” нэртэй тусгай хамгаалалттай

хэрэгжүүлж

болон хил хамгаалах талаар хамтран

эзлэх ба 32 нь 11,887.9 га талбай бүхий

газар байгуулах талаар хоёр улсын

бүсийн

байгалийн

хэлэлцээр бүрэн тохиролцоонд хүрсэн

боловсруулах,

нийт ТХГН-ийн 43.7%-ийг эзэлнэ. Нийт

ба албажуулах

19

2,779.5 га талбайтай 34 байгалийн нөөц

байна.

газар нь нийт тусгай хамгаалалттай

• ОХУ-тай

газрын 10.2%-д хүрдэг бол харин нийт

нуурын”

13 байгалийн дурсгалт газар нь 129.6 га

гарав.

талбайтай ба нийт тусгай хамгаалалттай

дамнан

үүний

дархан

сум,

аймгийн

ИТХ-

хил

ТХГ-ыг

дамнасан

байгуулах

“Увс

шийдвэр

ОХУ,

байрших

орчны

цаазат

газар

төлөвлөгөө

зөвлөмжийн
бүсийн

Орчны
дагуу

менежментийн

үнэлгээний

ажиллах

аргачлал,
журам”,
тухай

мөрдүүлж

төлбөр

“Байгаль

орчныг

журам”-ыг

байна.

ашиглалтын

нөхөн

ТХГН-т

тухай

журам,

батлан,
бэлчээр
ТХГН-т

төлөвлөгөөг боловсруулав. Нийт 13 газар

газар түр ашиглах журмуудын талаар

менежментийн

хэлэлцэж байна.

үр

ашигтай

байдлын

үнэлгээг 2012-2013 онд хийв.

“Тусгай

хамгаалалттай

газар нутагт эко аялал жуулчлалын

хил

газар нутгийн тухай хуулийг шинэчилсэн

зориулалттай байр сууц, үйлчилгээнд

Дагуурын

найруулгаар боловсруулах ажлыг 2013

тавих шаардлага” стандартыг 2013 онд

онд эхлүүлж, хуулийн үзэл баримтлал,

боловсруулж батлуулав.

орчны

бүсийн

тусгай

• БОНХЯ

хамгаалалттай

БНХАУ-ын

Монгол

байна.

менежментийн

• Улсын

• Монгол,

газрын 0.5%-ийг тус тус эзлэв. Мөн
зэрэгцээ

бэлтгэл ажлыг хийж

эхлээд

байгуулагдаж,

нутагт

голомтыг

12.402 га талбай бүхий дархан цаазат

бөгөөд

зөвлөл

өвчний

зохицуулах

• ОХУ-ын Сохонд, Монгол улсын

газар

бүсийн

зөвлөл,

бүтцийг

Тусгай хамгаалалттай 99 газраас 20 нь

цогцолбор

орчны

хамгаалалттай

сүргийн

ын шийдвэрээр орон нутгийн тусгай

нуурууд дахь зарим ховор шувуудын

хуулийн

хамгаалалттай газарт 16.31 сая га талбай

байршил, тоо толгойн судалгаа, Монгол

боловсруулаад олон нийтийн саналыг

төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх,

авах шатандаа явж байна.

зарцуулах, тайлагнах журмыг Монгол

Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс
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улсын Засгийн газар 2014 онд баталж

ашиглаж байна. Тусгай хамгаалалттай

мөрдөж

газар

газрын захиргаанд 2012 онд судалгааны

“Зэрлэг

ашигласны төлбөрийн 30 ба түүнээс дээш

63 ажил хийснээс гол мөрөн, уст цэг, усны

судалгааны

хувийг

хамгаалалттай

урсац, найрлага, тэнцвэрийн чиглэлээр

оронд нэн өргөн хүрээтэй хэрэглэж,

төрөл зүйлүүд хамгаалагдаж

газар нутгийн хамгаалалт, нөхөн сэргээх

4, ой 6, хөрс 4, ургамал, ургамалжилт

судалгаа, хамгааллын чухал үр дүнд

чадсан байх, тэдгээрийн

үйл ажиллагаанд зарцуулах боломжийг

6, хөхтөн амьтан 31, шавж, мөлхөгч,

хүрлээ. Энэ ажлын зарим үр дүнгээр

хамгаалалтын байдал

анх удаа олгож өгсөн ажил болжээ.

хоёр

Мянган Угалзатын БЦГ-ын хилийн цэс

сайжирсан, тогтворжсон байх

эхэлсэн
тухайн

нь

тусгай

ТХГН-т

нутагтан

2,

шувуу

3,

нийгэм

• МУИС-ийн

• Байгаль орчны сайдын 1996 онд

эдийн засгийн 4, түүх, аялал жуулчлал,

батлагдсан “Улсын тусгай хамгаалалттай

байгалийн үзэсгэлэнт газрын судалгаа

газар нутагт судалгаа, шинжилгээний

3, харин 2013 онд Байгаль хамгаалах

төв

ажил

сангийн

тусгай

явуулахад

мөрдөх

журам”-ыг

санхүүжилтээр

УТХГ-н

27

Степ

амьтдын
аргыг

форвард

зурган
анх

удаа

индекс”

айчигийн Зорилт 12: 2020 он

Монгол

гэхэд устаж аюулд орсон

өөрчлөгджээ.
• Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах
Эрдэнэсантын
хамгаалалттай

орон
газар

БТЗХҮХ-ийн зорилго 4:

нутгийн

биологийн төрөл зүйл,

нутгийг

түүнд учирч байгаа хор

одоогийн нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэн

хамгаалалтын захиргаанд 52 судалгаа

байгуулахад хамтран ажиллав. Нийт

хөнөөлийн талаар мэдлэгийг

боловсруулахаар

шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэснээс

35,000 га газартай энэ нутагт 8 зүйлийн

дээшлүүлэхтэй холбогдсон

ургамалжилтын 11, нэн ховор, ховор

махчин шувууд үржиж, 6 зүйлийн бусад

судалгааны ажил гүйцэтгэх

хэлэлцүүлэг

зохион

байгуулав.
• Судалгааны
экологийн

төлөв

ажлыг

ТХГН-ийн

хөхтөн амьтдын 30, загасны 3, ойн 3,

махчин шувууд нүүдлийн үедээ дайрч

байдлын

өөрчлөлт,

усны 3, түүх соёлын өвийг хамгаалах 2

өнгөрдөг ажээ.

биологийн олон янз байдлын динамик,

• “Тусгай

ажиллагаа

2: Биологийн

олон янз

байдал, түүнд учирч байгаа хор хөнөөлийн

ажлыг гүйцэтгэсэн байна.

ТХГН-ийн үнэ цэнэ, аялал жуулчлалын

Үйл

хамгаалалттай

газар

талаар мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй

даац багтаамж гэсэн үндсэн чиглэлүүдээр

нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийг

холбогдсон судалгааны ажил гүйцэтгэх.

явуулж, тайлан дүгнэлт гаргаж, цаашдын

2011

Энэхүү

үйл ажиллагаанд чиг баримжаа болгон

дэмжлэгтэйгээр

оноос

НҮБХХ

ба

ДДБОС-ийн

хэрэгжүүлж

эхлээд

зорилгын

2-т

ховордож байгаа,

устаж болзошгүй болон унаган зүйлүүд

байна.

Хайрга олборлосноос үүссэн усан
сан нь шувуу ажиглах цэгийг
байгуулахад тохиромжтой
Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс
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БТЗХҮХ-ийн зорилго 5:

мөн агнуурын ач холбогдолтой зэрлэг

үнэлгээг Монгол орны хялганат хээр ба

• Цоохор ирвэсний урт хугацааны

амьтан ба байгалийн ургамлын төрөл

Өмнийн говийн бүсэд Монгол улсын ЗГ-

экологийн судалгаа 2008 оноос хойш

биологийн төрөл зүйлийг

зүйлүүдийн популяци, тархалтын талаарх

ын санхүүжилтээр хийсэн ба Хангайн

хэрэгжиж байна. Энэ хугацаанд нийт

хамгаалахтай холбогдсон

мэдээллийг нягтлан боловсруулахыг санал

бүсэд үргэлжлүүлэн хийж байна.

19

болгожээ.

Энэ

• ШУА-ийн

нь зүйлд учирч буй аюулыг

Биологийн

хүрээлэн

ирвэс

Өмнөговь

аймгийн

үндэсний мэдээлэл, хяналтын

сумын

Тостын

нуруунд

тогтолцоог бүрдүүлэх

цоохор

Гурвантэс

тодорхойлох, тодорхой зүйлүүдэд үзүүлэх

2008-2010 онд “Монгол орны хөхтний

хүзүүвчилжээ. Урьдчилсан байдлаар эм

нөлөөг бууруулах эхний алхмууд юм.

экологи,

менежментийн

ирвэс 40-60 км2 нутгийг, эр ирвэс нийт

хамгаалахад экологийн харьцаа, төрөл

• Нэн ховор, ховордсон амьтдыг

үндэслэл”, 2011-2013 онд “Монгол орны

250-450 км нутагт тус тус идэвхтэйгээр

зүйлийн тархац, одоогийн байдал болон

хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг 2011

ховор болон экосистемд зорхилох үүрэг

амьдралынхаа

өнгөрүүлж

цаашдын хөгжлийн хандлага зэргийг

онд МУ-ын Засгийн газрын тогтоолоор

бүхий хөхтний экологи, хамгаалал”, 2012-

байна. Энэ судалгаанд бусад дагалдах

тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага байгааг

баталжээ.

Хөтөлбөрийн

2014 онд “Дагуурын хээрийн биологийн

туруутан,

тодорхойлоод

нэн

амьтдын

олон янз байдлын судалгаа”-г хийжээ.

ургамлын судалгааг гүйцэтгэж байна.

ховор

хүрээнд

менежментийн

• ЛАСН

төлөвлөгөө боловсруулж байна.
• Үндэсний

аюулгүй

хамгааллын

байдлын

нь

хөтөлбөрөөр

Степ

2

хугацааг

жижиг

хөхтөн,

шувуу,

Биологийн

янз

энэхүү

үйл

байдлыг

ажиллагаа

нь төрөл зүйлийг хамгаалах, ховордож
устахаас сэргийлсэн шийдвэр гаргахад

форвард

• БОНХЯ, ЛАСН, МУИС, ШУА, Степ

EDGE

форвард хөтөлбөр, МШСН болон бусад

шаардагдах

дамжуулан

олон

нийгэм–эдийн

зөвлөл “Байгалийн ургамал, амьтдыг

хөтөлбөрийн хүрээнд соотон алагдаага,

төрийн

байгууллага

мэдээлэл,

хамгаалах

соргог бөхөн, хавтгай тэмээний биологи,

хамтран Монголын Биологийн олон янз

мэдээлэл,

хэмжээний тухай” ҮАБЗ-ийн зөвлөмж,

экологийн

амжилттай

байдлын мэдээллийн сан хөтөлбөрийн

зэргийг цуглуулах судалгааны анхан

тэмдэглэл

газарт

гүйцэтгэв. Энэ ажлын хүрээнд ЛАСН,

хүрээнд 2009 онд Монгол орны Шувууны

шатны программаас эхлэх юм. Энэхүү

дагуу

Степ форвард хөтөлбөр, МХТХС, ШУА,

Улаан данс, 2011 онд Ургамлын Улаан

зорилтын хүрээнд байгаа мэдээллийг

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж

МУИС

дансны

цуглуулах,

“Байгалийн ургамал хамгаалах үндэсний

хамгааллын хөтөлбөрийг боловсруулан

уулзалтыг зохион байгуулж, 2011 онд

үнэлгээний олон сүлжээг зохицуулахтай

хөтөлбөр” боловсруулан яамдаас санал

БОНХЯ-нд хүргүүлэв.

“Монгол орны ховор шувууны хамгааллын

холбоотой

төлөвлөгөө”, 2012 онд “Монгол орны

төлөвлөсөн. Хөтөлбөрийг боловсруулж

БОНХЯ, МУИС хамтран минж нутагшуулах

зарим

хамгааллын

байх үед цаг уурын болон экологийн

ажлыг

төлөвлөгөөг” боловсруулан гаргав. Энэ

мэдээллийг хэд хэдэн газар цуглуулдаг

ажлын хүрээнд одоогоор Монгол улс

боловч тэдгээрийн хоорондын уялдаа

амьдрах

загас, хоёр нутагтан, мөлхөгчид, шувуу,

холбоо

шаардлагатай судалгаа, шинжилгээний

орчныг сайжруулах, судалгааны ажлыг

хөхтөн амьтдын Улаан данс, хамгааллын

хүртээмж сул байгааг дурьдсан байна.

бүх ажлыг хийж гүйцэтгэв. Ингэснээр

эрчимжүүлэх

төлөвлөгөөг

Мөн түүнчлэн олон зүйлийн тархалт,

нөөц, байршил нь ихээхэн хомсдож буй

байгуулагдан үйл ажиллагааны 7 зорилт

нийцүүлэн боловсруулсан Азийн анхны

популяци

буган цаа (зэрлэг цаа), голын халиу,

бүхий 41 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх

орон боллоо.

байгаа ба хамгийн тэргүүн ээлжинд

бараан хандгай, усны булга зэрэг өндөр

төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж байна.

уулын туурайтан, үслэг амьтдын байран

Үүнд: булаг шанд тохижуулах, нэмэлт

үндэсний бахархалт шувуугаар зарлан

тодорхойлох

амьдрах орчин хамгаалах, өсөн үржих

тэжээл тавих, тэжээлийн цех байгуулах,

тунхаглаж,

тодорхойжээ. Энэ зорилгоор зайнаас

таатай орчин бүрэлдэх юм.

автомат камер суурилуулж тоо толгойг

худалдах үйл ажиллагааг 5 жилээр түр

тандах

тогтоох ажлууд хийгдэж байна.

зогсоов.

ашиглан ажиглалт, хяналт, шинжилгээг

хүргүүлсэн

талаар

авах

гарган
ба

зарим

Засгийн

зөвлөмжийн

арга

• ШУА-ийн

Биологийн

хүрээлэн

Тэнгис, Шишгэдийн голын сав газрыг
Рамсарын

• Де
байгууллага

конвенцид

Нейче
экологийн

бүс

Хавтгай

Туул

тэмээний

хотын

голын

савд

захиргаа,
амжилттай

хэрэгжүүлж байна.
• Мазаалай

бүртгүүлэхээр

Консерванси

хамтран

• Улаанбаатар

авч нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанд
оруулахаар бэлтгэж байна.

судалгааг

баавгайн

чиглэлээр

ажлын

хэсэг

ба

төрийн

Олон

ховор

улсын

ажлын

ургамлын

олон

• ССАЖЯ

бус

улсын

идлэг

БОНХЯ

хэсгийн

стандартад

шонхор
түүнийг

шувууг
гадаад

зүйлүүдийн

засгийн

байгаль

орчны

анализ
4

мэдээлэл

хийхийн

ажил

зохицуулалт

нь

биологийн

гүйцэтгэхээр

муу,

сайн

ашиглалт,

судлагдаагүй

унаган ба ховордсон төрөл зүйлийг

зэрэг

шаардлагатай
дэвшилтэт

байгааг

технологийг

сайжруулах, мөн байцаагчийн

нутгийн

тулд

үүргийг

онцлов.
Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар бYлэг
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Үйл

ажиллагаа

2: Бүх

• Ирвэс

зүйлүүдийн

хамгаалах

сангаас

устсан, устах аюулд өртсөн зүйлүүдээр

тэжээлийг 2013 оны 4-р сард 5 тн, 6-р

тархалт, амьдрах орчны талаарх

Иргэдийн

газар

хязгаарлах нь зүйтэй. Харин зэрлэг

сард 5 тн тэжээлийг тавьсан. ГИДЦГ-

биологийн мэдээллийг сайжруулах.

нутагт зэрлэг амьтны мониторинг хийх

популяцийг хамгаалах, амьдрах орчныг

ын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа

Одоогийн

төсөл 2012 оноос явагдаж, хариуцан

нөхөн

шаардлагатай

2013 оны 3-р сарын 15-наас эхлэн

популяци нь сайн судлагдаагүй байна.

хамгаалах газар нутгийг зурагжуулж

арга хэмжээнүүдийг авахаар төлөвлөсөн

хавар ичээнээс гарч буй мазаалайд

Хамгийн

цоохор ирвэсэнд учирч буй бэрхшээлийг

байдаг.

зориулж нийт 11.5 тн нэмэлт тэжээлийг

ховордсон төрөл зүйлийг тодорхойлох

тодорхойлох

Үйл

шаардлагатай.

оролцоотойгоор хийгдээд байна.

байдлаар олон зүйлийн тархалт,

тэргүүн ээлжинд унаган ба

• ЛАСН,

БОНХЯ,

Дэлхийн

хариуцан

хамгаалах

ажлууд

нөхөрлөлийн

• ШУА болон Зэрлэг амьтан судлах,

банк,

сэргээх

ажиллагаа

талаар

1: Зэрлэг

гол байршил нутаг болох Атас, Ингэс,

амьтдыг

гаршуулах шаардлагыг сайн тооцоолон

Шар хулст, Цагаан богд уулсын 15 цэгт

үзэх шаардлагатай.

тараан тавьсан. Үүнд 10.0 тн малын

Тухайлбал,

гаршуулсан

нөхцөлд үржүүлгийн ажил хийх, мөн

хорголжин тэжээл болон 1,5 тн уураг,

нийт 6 бодгаль цэн тогорууны нүүдлийг

ховордсон амьтныг дахин нутагшуулах

тослог

форвард

шувууны ханиадтай холбон судлав. Мөн

төслийг

хөтөлбөр, МШСН, ДБХС зэрэг төрийн

энэ зүйл тогорууны үржлийн судалгааны

устаж болзошгүй төрөл зүйлийн тухайд

лууванг туршилтын журмаар тэжээлийн

бус

мэдээллийн сан байгуулсан болно.

хязгаарлах шаардлагатай.

зэрлэг

саванд хийв. Нийт 10 ширхэг тэжээлийн

популяцийг хамгаалах, амьдрах орчныг

сав шинээр хийж, байршуулав. Алтан

нөхөн сэргээх талаар шаардлагатай арга

тэвш, Шар хулс баянбүрдэд тус бүр 2

хэмжээг авах нь зүйтэй.

ширхэг тэжээлийн савтай ба Алаг үнээт,

Нидерландын Вант улсын санхүүжилт,

хамгаалах

хамтын ажиллагаагаар МУИС, ШУА зэрэг
төрийн

байгууллага,

байгууллага

орны

биологийн

Степ

хамтран
олон

янз

Монгол

ЛАСН

ОУБХХ-ны

тэмээний

аргачлалын

дагуу

төрх,

үүсгэн, үргэлжлүүлж байна.
• Монгол орны нүүдлийн шувуудын

хамтран

2014

оноос

• МУИС, Степ форвард хөтөлбөр,

байдлын

мэдээллийн санг 2006 оноос эхлүүлэн,
арга,

төв

хамтран
тоо

2014
толгой,

үржлийн

мониторингийн

оноос

Хавтгай

нягтшил,

зан

зарим

онцлогийн

судалгаа,

мэдээллийн

Монгол

оронд ховор, эсвэл

• БОНХЯ-аас

Харин

нэн

ховор,

болон

илчлэг

ихтэй

нохойд

зориулсан тусгай хоол, мөн манжин,

ховор

Шар

хулсны

байгаль

хамгаалагчийн

амьтдыг байгальд нь өсгөн үржүүлэх

байрны хажууд тус бүр 2 тн тэжээл

санг байгуулахаар эхлүүлээд байна.

зорилт тавин ажиллаж Монгол бөхөн

нөөцлөх сав байрлуулсан байна.

шувуудын мэдээллийн сан, Монгол орны

БТЗХҮХ-ийн зорилго 17:

үржүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл

шувуудын зурган мэдээллийн санг /350

биологийн төрөл зүйлийг

боловсруулан

аймгийн

Мянган тоорой гэх газруудад богино

зүйлийн шувууны 3,000 гаруй бодгалийн

унаган орчинд нь хамгаалах

нутагт өсгөн үржүүлэх газрыг сонгов.

яндант нарны эрчим хүчээр ажилладаг

гэрэл зураг/ МШСН, МУИС-ийн судлаач,

арга ажиллагааны

Нэн

худгуудыг 2013 оны 10-р сард гарган

дэмжигчид 2000 оноос эхлэн үүсгэн

менежментийг дээшлүүлэх,

орчныг сэргээн тэтгэх чиглэлээр:

баяжуулж, манай орны хувьд хамгийн

удмын санг хамгаалах

томд тооцогдох шувууны гэрэл зургийн

БТЗХҮХ-т зүйлүүдийг байгалийн амьдрах

зорилгоор ГИДЦГ-ын А хэсэг буюу Атас

тооройн

сантай болоод байна.

орчинд нь хамгаалахыг илүүд үзэж,

Богд, Шар хулсны хуруу, Цагаан Богд

ундрагатай, Баруун шаргын худаг 200-

хэрхэн хамгаалах арга замыг эрэлхийлэх

ууланд 2013 оны 9-р сард суурилуулж

250 л/цаг байна.

байдал

нь чухал гэж үзсэн. Зэрлэг амьтдыг

байгаль хамгаалагчдад сургалт явуулав.

үндэсний гэрэл зургийн мэдээллийн сан”

гаршуулж хамгаалах хөтөлбөр эхлэхийн

Нийт 3 ширхэг генератор, 108 түлшийг

ажлыг БОНХЯ болон МШСН, МУИС-ийн

өмнө бүх хүчин зүйлүүдийг сайтар судлах

тус бүрт нь хүлээлгэн өгч, Говь-Алтай

судлаачид санаачлан 2013 онд эхлүүлэв.

шаардлагатай. Мөн байгалийн орчинд нь

аймгийн

• Дэлхийн байгаль хамгаалах сан

хамгаалах хөтөлбөр зохиомол нөхцөлд

хамтарсан гэрээ байгуулжээ. 2013 оны

ба Де Нейче Консерванси байгууллага

хамгаалах

холбоотой

9-р сарын 21-нд Цагаан Богд орчимд

биологийн олон янз байдлын орхигдлын

байх ёстой. Зэрлэг амьтдыг гаршуулан

генератор ажиллуулснаар 5 мл тунадас

үнэлгээг Төв болон Дорнодын өвст хээр

хамгаалах шаардлагыг сайн тооцоолж

унажээ.

болон ойт хээрт хийжээ.

үзэх шаардлагатай бөгөөд Монгол оронд

мэдээллийн

сан,

нүүдлийн

махчин

• Тус Конвенцийн хүрээнд “Монгол
орны

биологийн

олон

Yндэсний 5-р тайлан

янз

хоёрдугаар бYлэг

хөтөлбөртэй

Монгол улс

2014

ховор,
- Усан
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Баянхонгор
ховор

амьтдын

хангамжийг

УЦУОША,

- Мазаалай

нэмэгдүүлэх

ГИДЦГ,

баавгайн

Yндэсний 5-р тайлан

амьдрах

- ГИДЦГ-н А хэсэгт Баруун шарга,

ГИДЦГ-н

А

захиргаанд

хэсгийн
хүлээлгэн

худаг

цагт

хамгаалалтын
өгөв.
25-30

Мянган
л/цаг

ЦУОШГ

нэмэлт

хоёрдугаар Бyлэг

Монгол улс

2014
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• Соргог

бөхөн,

цөөвөр

чоно

айчигийн Зорилт 13: 2020

• “Биоаюулгүй байдлын Картагены

төлөвлөгөө”-ний

хэрэгжилтэнд

сэргээн нутагшуулах боломжийг тогтоох

он гэхэд генетикийн төрөл

протоколын

судалгааг гүйцэтгэх, соргог бөхөн, цөөвөр

зүйл болох тарималжуулсан

төлбөрийн тухай нэмэлт

чоныг сэргээн нутагшуулахад болзошгүй

ургамал, фермийн болон

нэгдэн орох шийдвэрийг 2012 онд УИХ-

GCP/RAS/240/JPN

сөрөг нөлөөлөл үүсэх боломжтой тул

гэрийн тэжээмэл амьтад,

аас соёрхон батлав.

Японы Засгийн газар, Хүнс хөдөө аж

өнөөгийн байдлаар энэ ажлыг эхлүүлэх

тэдгээрийн зэрлэг овог, төрөл

шаардлагагүй гэж үзжээ.

зүйл болон нийгэм-эдийн

филогенез

зэрлэг

амжилттай хэрэгжүүлэв. Энэ төслийн

хариуцлага

ба

нөхөн

протокол”-д

• “Монгол мал болон тэдгээртэй
холбоотой

зарим

мониторинг хийж “Мэдээлэл солилцооны
үндэсний

ахуйн

механизм”-ийг

байгуулах

төслийг

байгууллагын

УГТЭШХ

дэмжлэгтэйгээр

монгол

бөхөн

сэргээн

засаг болон ёс заншлын ач

амьтдын митохондрын геном” судалгааг

хүрээнд Монгол оронд ургамлын генетик

нутагшуулах,

баданга

хүдэр

сэргээн

холбогдол бүхий амьтдыг

2008-2010

нөөцийг хадгалж, хамгаалах, ашиглах

нутагшуулах,

алтайн

хойлог

сэргээн

хамгаалах, тэдгээрийн генетик

хүрээлэнгээс хийжээ.

• Цаашид

нутагшуулах, мазаалай баавгайн амьдрах

доройтлыг хамгаалсан арга

орчныг тэтгэх, хамгаалах урт хугацааны

хэмжээг боловсруулах.

газар

нутагт

зэрлэг

ШУА-ийн

• ШУА-ийн

хөтөлбөр боловсруулах, зарим тусгай
хамгаалалттай

онд

БТЗХҮХ-ийн зорилго 4:

Биологийн

үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлдэг,

Биологийн

хүрээлэн

зохион

байгуулдаг,

гүйцэтгэдэг

“Монгол малын удмын сангийн суурь

байгууллага,

судалгаа”-г хийв.

төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүн, бүтээсэн

• Монгол

орны

ховор

амьтдын

шинэ

хүмүүс,

таримал

хэрэгжүүлсэн

сорт,

хэлбэрүүд,

амьтдын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх

биологийн төрөл зүйл,

геномын

зорилгоор булаг, хөв тохижуулан усны

түүнд учирч байгаа хор

технологийн

сангийн

ундрагыг нэмэгдүүлэх, сэргээгдэх эрчим

хөнөөлийн талаар мэдлэгийг

МУИС-ийн

судлаачид

хүчээр ажилладаг худаг гаргах ажлыг

дээшлүүлэхтэй холбогдсон

гүйцэтгэж, зарим ховор амьтдын ДНХ-г

үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлыг гүйцэтгэв.

хийхээр төлөвлөж байна.

судалгааны ажил хийх

ялган авсан байна.

Монгол оронд ХАА-н ургамлын генетик

• Монгол

хүдэр

хамгаалах
3: Амьд

• Монгол

нийгэмлэг баданга хүдрийг гаршуулах

Үйл

өсгөх зорилгоор 4 толгой баданга хүдэр

удмын санг хамгаалах чиглэлээр судалгаа

барих зөвшөөрлийг 2010 онд авчээ.

шинжилгээний ажлыг хэрэгжүүлэх

ажиллагаа

организмын

Энэ зорилгын хүрээнд төлөвлөсөн 3

Хүдэр судлах станцад тэжээгдэж байгаа

дахь үйл ажиллагаа бол амьд организмын

баданга хүдрийн цус ойртох, сургийн

удмын

бүтэц алдагдахаас сэргийлэх зорилгоор 2

судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх байлаа.

толгой баданга хүдэр барьж нутагшуулах
зөвшөөрөл авсан.

үндэсний

• Амьтан асралт ХХК Төв аймгийн
Батсүмбэрт
үржүүлэх

• Био

халиун

буга

зорилгоор

5

гаршуулан
илий

барих

зөвшөөрлийг 2012 онд авсан байна.

хамгаалах

байдлыг

хангах

хөтөлбөрт

заасан

генетик

тухай

ажлын

хэсэг

баримтлалыг

хууль

оронд

ухаан

эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд, ном,

дэмжлэгтэйгээр

хэвлэлийн материалууд зэрэг мэдээллийг

амжилттай

“Хүнс

хөдөө

хамгаалж,

Ашиглах

даян

дэлхийн

цуглуулж

тэдгээрийг

боловсруулж

нөөцийг хадгалах, ашиглах чиглэлээр
хэрэгжүүлж

байгаа

өнөөгийн

үйл

ажиллагааны ололт, амжилт, доголдол,

чиглэлээр

аюулгүй

нөөцийн

Шинжлэх

аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийг

Уламжлалт анагаах ухааны хүрээлэнгийн

санг

судалгааг

боловсруулах

байгуулан,

боловсруулж

2014

үзэл
онд

Засгийн газраар батлуулсан.

• Хустайн нуруу, Тахийн тал зэрэг

• “Генетик нөөц болон тэдгээрийг

ТХГН-т тахь сэргээн нутагшуулах ажил

ашигласнаас бий болох үр ашгийг шударга,

амжилттай үргэлжилж байна.

эрх тэгш хуваарилах тухай Нагоягийн

Хустайн нурууны тхгн-т сэргээн
нутагшуулсан тахь.

протокол”–ыг 2012 онд УИХ-аас баталж
нэгдэх шийдвэр гаргав.
Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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дутагдал, боломж бололцоонд дүгнэлт

биологийн олон янз

хийж цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай

байдлын тухай конвенцийн

БТЗХҮХ-ийн зорилго 8: Агаар,

арга

Стратегийн зорилт D: Бүх

ус, хөрсний бохирдолд хяналт

удаа бүрдэж байгаад энэ төслийн ач

төрлийн биологийн олон янз

тавих

холбогдол оршиж байна.

байдал болон экосистемийн

хэмжээг

төлөвлөх

боломж

анх

БТЗХҮХ-ийн зорилго 17:

менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж

хамгаалах арга ажиллагаагны
менежментийг дээшлүүлэх,
удмын санг хамгаалах
Үйл

ажиллагаа

4: Монгол

• Малын удмын сангийн үндэсний
төв нь 2006 онд зохион байгуулагдав.
Малын удмын санг хамгаалах, малын
үржлийн ажил, үйлчилгээнд биотехнологи,
генийн инженерчлэлийн дэвшилтэт арга
нэвтрүүлэх

чиглэлээр

үйл

ажиллагаа

явуулдаг.
• “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр
2010 онд батлагдан хөтөлбөрийн хүрээнд
“Малын

удмын

цогцолбор”

сангийн

үндэсний

Дархан-Уул

аймагт

байгуулав.

зохицуулалтыг

салбар

хэрэгжүүлэх

ажиллагааны

зорилгоор Засгийн газраас “Хатан-Туул”

дээшлүүлэх

хүрээнд гол нууруудын эрүүл байдлыг

хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 1-р

хадгалснаар экосистемийг хамгаалахад

үе шат /2012-2016 он/-ны төлөвлөгөөг

чиглэсэн.

батлав.

Айчигийн Зорилт 14: 2020

Үйл

чухал үйлчилгээ үзүүлдэг

эмзэг бүлгүүдэд ихээхэн ач
холбогдол бүхий, тухайлбал,
ус зэрэг хүний эрүүл мэнд,
амьжиргаанд чухал нөлөөтэй
экосистемийг хамгаалах,

голын бохирдлыг

“Tuul River Improvement” төсөл Японы
Засгийн

газрын

үргэлжлүүлэх, төслийн явцад олж авсан

сангийн

дэмжлэгтэйгээр

мэдээг туршлага бусад голын бохирдлыг

хэрэгжүүлж эхэлж байна.

хянахад ашиглах.

сав

газрын

удирдлагын

байгуулагдсан.

Монгол

зэрэгцээ нийт экосистемийг

бүр

орны

захиргааг

хамгаалалттай газар нутгийн
иж бүрэн системийг ОХУ, БНХАУ-

хамгаалалтанд орхигдсон ургамал,
амьтан, бичил биетний зүйл, экосистемийг
бүрэн хамруулахыг анхаарсан байна.

Энэ талаарх мэдээ, баримтыг энэхүү
тайлангийн Айчигийн зорилт 11, БТЗХҮХийн зорилго 1-ээс харна уу.
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2014

оноос

хэлтэс
нутаг

Туул голын бохирдлыг үнэлэх судалгааны
төслийг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг
хийж эхлээд байна.

захиргаатай

Одоогоор

• Туул голын экологийн тэнцвэрт
байдлын

судалгааг

“Эко-Ази”

дээд

25

сургуулийн судлаачдын баг 2010 онд

байгуулсан

гүйцэтгэв. Энэ судалгааны ажлаар Туул
голын

сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг

Туул голын сав газар, түүний цутгал

экологийн

тэнцвэрт

байдлыг

ажлыг

хийж байна.
• Туул
газрын
сав

голын

захиргаа

онд

өртгөтгөх, шинээр байгуулахдаа

бууруулах

тэдгээрийн үйл ажиллагаа тогтмолжоод
боловсруулах

төлөөлж чадахуйц тусгай

өөрийн

хуульчилсан.

газрын

Ядуурлыг

• Азийн хөгжлийн банктай хамтран

• БОНХЯ-ны зохион байгуулалтанд

сав

зүйлийг хамгаалахын

2014

4: Туул

багасгах төслийн үйл ажиллагааг

байхаар

Ховор, ховордсон төрөл

Монгол улс

ажиллагаа

бөгөөд тус

БТЗХҮХ-ийн зорилго 1:

хоёрдугаар бYлэг

үйл

дэвсгэрийг 29 голын ай савд хуваасан

нөхөн сэргээх

ТХГН-ийг

зорилгоор,

• Туул голын сав газрын захиргаа

он гэхэд байгаль орчны

тай хамтран бүрдүүлэх

Yндэсний 5-р тайлан

сайжруулах,

Энэ

уугуул оршин суугчид, ядуу,

удмын санг байгуулах

хамгаалалтыг

үйлчилгээний үр ашгийг

ялангуяа эмэгтэйчүүд, нутгийн

улсын малын

• Туул голын бохирдлыг бууруулах,
дундын

Биологийн төрөл зүйлийг
байгалийн орчинд нь

байна.

сав
2012

байгуулагдаж,
газрын

хэмжээнд

усны нөөцийн хомсдол,
бохирдлоос

хамгаалах

боломжит

нөөцийг

зохистой

ашиглах,

нөхөн
дундын

сэргээх,

салбар

зохицуулалт,

усны нөөцийн нэгдсэн

Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар Бyлэг

Монгол улс

2014
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алба”-ыг

голуудын хэмжээнд цогцоор нь судлан

байгуулж

Киотогийн

БТЗХҮХ-ийн зорилго 14:

Айчигийн Зорилт 15: 2020

протоколын Цэвэр хөгжлийн механизмын

нөлөөлж буй хүчин зүйлс, нөлөөллийн

Хөдөө аж ахуй, ойн

он гэхэд доройтолд орсон

үндэсний товчоог тус албаны бүтцэд

эрчимшил, цар хүрээг шинжлэх ухааны

үйлдвэрлэл биологийн төрөл

экосистемийн 15-аас доошгүй

оруулан, албаны даргаар уур амьсгалын

үндэслэлтэй

зүйлийг хамгаалах үйл

хувийг хамгаалж, нөхөн

өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан тусгай

голын экосистемд одоогийн байдлаар

ажиллагаатай нийцэж байгаа

сэргээснээр экосистемийн

элч ажиллаж байна. “Уур амьсгалын

учраад байгаа байгаль орчны хохирлын

эсэхийг тодорхойлох

уян хатан байдал сайжирч,

үндэсний хороо”-г 2012 онд байгуулав.

үзэж,

экосистемийн

өөрчлөлтөд

нарийвчлан

тогтоож,

биологийн олон янз байдлаас

үнэлгээг тооцож, энэ ажлын үр дүнд
тулгуурлан

Туул

голын

өөрчлөлт,

Үйл

ажиллагаа

1: Ойн

нөөц баялаг,

• “Озоны

үүдэлтэй нүүрсхүчлийн

үндэсний

давхаргыг

хөтөлбөр”

хамгаалах

(1999-2030)-ийг

байгаль орчны доройтол, бохирдлыг

биологийн олон янз байдлыг хамгаалахуйц

хэмжээнд нөлөөлж, улмаар

батлан

бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулсан.

төрөл бүрийн арга ажиллагааг нэвтрүүлэх

уур амьсгалын өөрчлөлтийг

ажлууд зохион байгуулагдаж байна.

• Туул голын сав дагуух “Доройтсон

Ойн нөөц баялаг, биологийн олон
байдлыг

чиглэлээр

• Монгол улс Япон улсын Засгийн

цөлжилттэй тэмцэхэд тус

газраас

нэмэр болох

багатай хөгжлийн түншлэл байгуулах”

санаачилсан

“Нүүрстөрөгч

янз

жодоо” ХХК гүйцэтгэж, 56.3 га газарт

бүрийн арга ажиллагааг нэвтрүүлэхийг

техникийн нөхөн сэргээлт хийж, 9802 м3

төлөвлөжээ. Энэ талаарх бусад мэдээ,

хогийг цэвэрлэжээ. Хууль бусаар хайргыг

баримтыг

нь аваад эзэнгүй орхигдсон 15х20, 20х30

зорилт 5, БТЗХҮХ-ийн зорилго 14-өөс

хөтөлбөр” (2010-2020)-ийг НҮБ-ын уур

анхны

м-ийн хэмжээтэй 0.5-1 м-ийн гүнтэй

үзнэ үү.

амьсгалын

2013 оны 1-р сард гарын үсэг зурсан.

тайлангийн

төрөл

тодорхой

орчныг нөхөн сэргээх” ажлыг “Монгол

уг

хамгаалахуйц

бууруулж, дасан зохицох,

гаргаж,

баримт
• “Цөлжилттэй

Айчигийн

тэмцэх

18 газарт техникийн нөхөн сэргээлтийг

тэмцэх

өөрчлөлт

ба

конвенцийн

үндэсний
цөлжилттэй

хүрээнд

2010

бичигт

ажиллагааны

Уг

улс

хоёр

талын

хамтын

үсэг

зурсан

гарын
болсон

түншлэлийн

бөгөөд

хүрээнд

хоёр

улс

хамтарсан

хийв. Туул голын урсацыг дэмжихээр

БТЗХҮХ-ийн зорилго 15: Эвдрэлд

онд

хамгаалах,

кредит олгох механизмыг хэрэгжүүлэх,

55 га талбайд ногоон байгууламж барих

орсон газрыг тогтоож нөхөн

цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуулийг

хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад

ажлыг гүйцэтгэж, “Үндэсний цэцэрлэгт

сэргээх

2012 боловсруулан батлав. Энэ хууль

чиглэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд

батлагдсанаар

Япон

хүрээлэн” шинээр байгуулав.
Үйл

ажиллагаа

2: Эвдрэлд

орсон газрыг

БТЗХҮХ-ийн зорилго 10: Хэт

нөхөн сэргээх ажил явуулах ээлж

ашиглалтаас шалтгаалан

дарааллыг тогтоон, уг ажлыг гүйцэтгэх

үүсэх бэлчээрийн доройтлоос

10

хамгаалах

тохиолдол бүрд хэрэглэх арга, аргачлалыг

Бэлчээр нь хүнс, түлш, ус, хийн

жилийн төлөвлөгөө гаргах.

тодорхойлох.

Газрын

тухай

Тухайн

солилцоо, шим тэжээлийн эргэлтийн

зэрэглэлийг тогтоох.

үйлчилгээгээр хүн төрөлхтнийг хангаж

ажиллагаа эхлэхээс өмнө доройтол үүсгэгч

байдаг. Энэхүү зорилгын хүрээнд 3

шалтгааныг үгүй болгосон байх ёстой.

сэргээх үйл

үйлчлэлийг бүрэн хэмжээнд хангахад

Энэ талаарх мэдээ, баримтыг энэхүү

чиглэгдсэн байна.

тайлангийн Айчигийн зорилт 5, БТЗХҮХ-

Энэ

талаарх

дэлгэрэнгүй

мэдээ,

ийн зорилго 15-аас харна уу.

НҮБ-ын

хүлээсэн

Монгол улс

2014

өөрчлөлтийн

суурь

үүргийн

конвенциор

хүрээнд

Монгол

улсын Засгийн газар “Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн

үндэсний

хөтөлбөр”

боловсруулан

хэрэгжүүлж,

2000

онд

“Уур

амьсгалын

боловсруулж,

үндэсний
2011
2

онд

үе

хөтөлбөр”
шинэчлэн
шаттайгаар

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011
амьсгалын

4, БТЗХҮХ-ийн зорилго 10-аас харна уу.
хоёрдугаар бYлэг

тэмцэх

оны тушаалаар тус яамны дэргэд “Уур

баримтыг тайлангийн Айчигийн зорилт

Yндэсний 5-р тайлан

цөлжилттэй

амьсгалын

(2011-2021)-ийг

үйл ажиллагааг төлөвлөсөн нь эдгээр

хөрс

ажлын хууль эрх зүйн орчин бий боллоо.
• Уур

доройтлын

Нөхөн

шинэчлэн,
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өөрчлөлтийн

Yндэсний 5-р тайлан

зохицуулах

улсын

зүгээс

байгальд

ээлтэй

технологи нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалт
хийх,

чадавхи

үзүүлэхээр
хоёр

тал

бэхжүүлэхэд

тохиролцов.
хүлэмжийн

дэмжлэг
Ингэснээр

хийн

ялгарлыг

бууруулах буюу шингээх дэлхий дахины
үйл

ажиллагааг

дэмжин

олон

улсын

өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, уур
амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын
суурь конвенцийн хэрэгжилтэнд хувь
нэмрээ оруулахаар ажиллаж байна.
• “Биологийн олон янз байдал ба
уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ойн гол
экосистемүүдийн
хөтөлбөр

хоёрдугаар Бyлэг

дасан

(2012-2015),

Монгол улс

зохицох

нь”

Швейцарийн

2014
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хөгжлийн

агентлагийн

сааруулах

төсөл”-

(2007-2013),
ын

“Цөлжилтийг

7F-05405.01.618

Нидерландын

“Цөлжилтийг

ЗГ-

бууруулах

газрын

БТЗХҮХ-ийн зорилго 15: Эвдрэлд

айчигийн Зорилт 16:

биологийн олон янз байдлын

орсон газрыг тогтоох нөхөн

2015 он гэхэд Генетикийн

тухай конвенцийн Стратегийн

сэргээх

нөөцийг хүртэх, түүнээс гарах

зорилт E: Оролцогч талуудын

үр ашгийн шудрага тэгш

чадавхийг бэхжүүлснээр

хуваарилах тухай Нагояагийн

хэрэгжилтийг хангах

тогтвортой

менежмент”

төсөл-

MON/08/301

(2008-2012),

НҮБХХ,

Эдгээр зорилгын хүрээнд эвдрэлд

Дасан зохицох сангийн “Уур амьсгалын

орсон нийт газар нутгийг эвдрэлийн

Протокол үндэсний хууль

өөрчлөлтөнд ойн гол экосистемүүдийн

шалтгаанаар

тогтоомжинд нийцэн хүчин

айчигийн Зорилт 17: 2015 он

дасан зохицох нь” (2012-2017) тус тус

нөхөн сэргээх ээлж дарааллыг төлөвлөх,

төгөлдөр болон хэрэгжих.

гэхэд Конвенцийн талууд

хэрэгжиж байна.

арга аргачлалыг тодорхойлох, гүйцэтгэх

БТЗХҮХ-ийн зорилго 10: Хэт
ашиглалтаас шалтгаалан
үүсэх бэлчээрийн доройтлоос
хамгаалах

ангилах,

ингэснээр

Биологийн олон янз байдлын

үйл ажиллагааг төлөвлөжээ. Газар нутаг

БТЗХҮХ-ийн тухайлсан зорилго,

үндэсний стратеги, үйл

нөхөн сэргээгдснээр нүүрсхүчлийн хий

зорилтоос гадна тэдгээрийн

ажиллагааны төлөвлөгөөг

цуглуулах, гадны нөлөөлөлд тэсвэртэй

хэрэгжилтийг хангах хууль эрхзүйн

тусгасан шинэчилсэн

байх экосистемийн үйлчилгээг өсгөдөг.

орчныг бүрдүүлэхээр заасан.

бодлогын баримт бичигтэй
болсон байх

Тэсвэртэй байснаар гал, үер, болон

БТЗХҮХ-ийн зорилго 14: Хөдөө
аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл
биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалах үйл ажиллагаатай
нийцэж байгаа эсэхийг
тодорхойлох

нь

газар хөдлөлтөнд илүү хурдан нөхөн
сэргэх чадвартай байна.

Тогтвортой
орчны

хөгжилд

хамгааллыг

байгаль

тусгахын

Биологийн

тулд

олон

янз

биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

үндэсний

тайлангийн Айчигийн зорилт 4, БТЗХҮХ-

тухай

ийн зорилго 10, 14, Айчигийн зорилт 5,

шаардлагатай

БТЗХҮХ-ийн 14, 15-аас уншина уу.

тулд одоо байгаа хууль тогтоомжид

5-ны

дүгнэлт

янз

байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг

байдлыг хамгаалахад нөлөөлөх хууль

анхдугаар хуралдаанаар ажлын хэсгийн

дүрмүүдийг

гишүүдийг

Дэлгэрэнгүй мэдээ, баримтыг энэхүү

хууль

хийх,

боловсруулах

бий

болгох

ажлын хэсгийг Байгаль орчин, ногоон

үзсэн.

Үүний

хөгжлийн сайдын 2013 оны 4-р сарын

тогтоомж
гэж

стратегийг

байдлын

биологийн

боловсронгуй

олон

болгохоор

өдрийн

А108

үүргийг

тоот

тушаалаар

тодорхой

болгов.

заасан ба энэ үйл ажиллагааны хүрээнд

Энэ хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын

Нагояагийн протоколын хэрэгжилтийг

төлөвлөгөөг гаргаж,

хангах боломжтой.

янз байдлын тухай конвенцийн Нарийн

Биологийн олон

бичгийн дарга нарын газарт хүргүүлсэн.
БТЗХҮХ нь Нагояагийн протокол

Биологийн олон янз байдлын үндэсний

батлагдахаас өмнө хийгдсэн учир уг

стратегийг аймаг, бүс нутгийн хөгжлийн

протокол тусгагдаагүй бөгөөд БТЗХҮХ

хөтөлбөртэй

шинэчлэх үед үүнийг харгалзан үзэх нь

аймгуудын

зүйтэй.

шинжилгээ хийж тайлан боловсруулав.

уялдуулах
хөгжлийн

зорилгоор

хөтөлбөрт

дүн

Монгол улс 2020 он хүртэл биологийн
олон янз байдлын алдагдлын талаарх
урьдчилсан

дүгнэлт

гаргах

загварыг

2014
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айчигийн Зорилт 18: 2020 он

оор

гэхэд нутгийн уугуул иргэд,

нэмэгдүүлэх.

оршин суугчдын байгаль

идсэн

орчинд хандах хандлага,

оновчтой хувилбарыг

түүний нөөц баялагийг зүй

Бэлчээрийн

зохистой ашиглаж ирсэн

хэрэгжүүлэх замаар ирвэсний амьдрах

ухааны суурь судалгаа, арга

уламжлалт зан заншлыг

орчин, идэш тэжээл бологч амьтдын

технологийг сайжруулах, үр

үндэсний, олон улсын хууль,

(гэрийн мал орно) тэтгэх зэрэг үйл

дүнг өргөн хүрээгээр мэдээлж,

дүрэм болон Конвенцийн

ажиллагааг гүйцэтгэлээ.

сурталчилж, ашигладаг болох

хэрэгжилтэд бүрэн тусгасан
байх

агнахаас

сэргийлэх

арга

замыг

Жишээлбэл,

ирвэсийн

АЙЧИГИЙН Зорилт 19: 2020

даатгалын

системийн

оны түвшинд Биологийн

малын

нэвтрүүлэх; 3.

тогтвортой

менежментийг

олон янз байдлын өөрчлөлт
хандлагыг тогтоосон шинжлэх

• Монгол бөхөн хамгаалах төсөл
-2

(2011-2014)-ийн хүрээнд

ажиллагаа

5: Өсөн

нэмэгдэж байгаа

хэрэгжүүлсэнээр

бөхөн

хамгаалах

• Биоаюулгүй
үндэсний

байдлыг

хөтөлбөрийн

хангах

үйлсэд орон нутгийн болон бүс нутгаас

2013 онд Засгийн газарт өргөн барьсан.

сөрөг нөлөөний талаархи ард иргэдэд

үзүүлэх дэмжлэг нэмэгдсэн байна.

2020 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөөгөө

• Ирвэс

хамгаалах

сангаас

батлан гаргаж, Биоаюулгүй байдлын

өргөжүүлэх, ядууралтай тэмцэх,

цоохор ирвэс

болон хүний хоорондын

үндэсний хорооны хийх ажлуудыг ч

ажилгүйдлийг багасгах хөтөлбөрүүдийг

зөрчлийг зөөлрүүлэх, өрхийн орлогыг

энэ стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан

биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

нэмэгдүүлэх замаар нутгийн иргэдийг

хийлээ.

хөтөлбөртэй нягт уялдуулан боловсруулж,

байгаль хамгаалахад татан оролцуулах

энэ чиглэлээр олон улсын хамтын

зорилготой

ажиллагааг өргөтгөх

хөтөлбөр”–ийг

• Японы

Ядуурлыг

“Ирвэс
1997

Энтерпрайз
оноос

хойш

бууруулах

хэрэгжүүлж байна. Монгол орны ирвэс

сангийн санхүүжилттэй “Онон-Балжийн

бүхий Увс, Ховд, Баян-Өлгий, Өмнөговь,

сав газарт нутгийн иргэдэд түшиглэсэн

Говь-Алтай,

байгалийн

нөөцийн

менежментээр

зохистой

зэрэг аймгийн зарим малчдын бүлэг,

дамжуулан

ядуурлыг

нөхөрлөлүүдийн

2007-2013 онд

хэрэгжүүлэв.
“Ази

тивийн

дасан

өндөр

бүлгэмдлийг

малын

түүхий

нийт

АНУ-д
400

борлуулж
орчим

байна.

Үүнд

малчин-эмэгтэйчүүд

хамрагддаг. Малын даатгалын хөтөлбөр:

ирвэс”

нийт 30 гаруй малчид малаа даатгалын

төслөөр 1. Алтай -Соёны эко бүс нутагт

сандаа даатгуулан хэрвээ ирвэс, чононд

нутгийн иргэдэд түшиглэсэн ирвэсний

бариулсан

мониторинг судалгаа хийх, мэдээллийг

төлбөрөө

эргүүлэн

баяжуулах;

сангийн

40%-ийг

2.

зохицох:

дунд

эдээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан
авч

уулсын ландшафт болон
хамгаалах,

Өвөрхангай

зүй

бууруулах төсөл”-ийг
• ДБХС

Баянхонгор,

Ирвэсний

амьдрах

орчин шахагдах, “Өс авах зорилго”-

бүрдүүлж

бол

хагас

ирвэс,

жилээр

авдаг.

дугаар

бүтээгдэхүүнийг

таньж илрүүлэх шинжилгээний аргууд,
Нуклейн

хүчлийн

чанарт

суурилсан

аргууд MNS ISO 21569: 2011” үндэсний
стандартыг батлуулж, олон улсад болон
Европын
буй

холбооны

улсад

стандартуудыг
хүрээнд

мөрдөгдөж

нутагшуулах

15

стандартыг

баталгаажуулахаар ажиллаж байна.

• ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнтэй
хамтран хувиргасан амьд организмыг
илрүүлэх

лаборатори

байгуулж,

хувиргасан амьд организмын эрсдлийн
үнэлгээний сургалтыг 2011 онд зохион

зүйлд

тухай

хууль”-ийн

“Хувиргасан

амьд

организмаас гаралтай хүнсний бүртгэл,
импортын үеийн хяналт, олон нийтэд
мэдээлэх тухай” зохицуулалтыг тусгаж
зээл тусламжаар дээрх хүнсийг авахыг
хориглох,

“Хүнсний

бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”ийн 14 дүгээр зүйлд “Хувиргасан амьд
организмаас гаралтай хүнсний түүхий
эд, бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, эрсдлийн
үнэлгээ хийх, дотоодод болон импортын
бүтээгдэхүүний

хяналт”-ын

тухай

тусгалаа.

Даатгалын

малчид
чононд

нөхөн

гаралтай

организм,

байгуулав.

• “Хүнсний
7

амьд

төлөвлөгөөг

хүн амаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх

зориулсан мэдээлэл сурталчилгааг

түүний

ажлын

сургалт,

сурталчилгааны оновчтой хөтөлбөрийг
Үйл

• Хувиргасан

өөрсдөө
бариулсан

малын үнэлгээг өөрсдөө тогтоодог.
Yндэсний 5-р тайлан

хоёрдугаар бYлэг
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сангуудаар
• Газар

тариалан

эрхэлж

буй

мэдээлэл

хэрэглэгчдэд

үйлчилж

бүрдүүлж
байна.

Мета

MODIS-ийн

мэдээгээр

мэдээнүүдийг

MYD13

боловсруулан

NDVI

айчигийн Зорилт 20: 2020 оны

зураг

түвшинд Биологийн олон

аймгуудын нутаг дэвсгэрт 2013 онд

мэдээллийн сан, Гео-Мэдээллийн сан,

хийж www.icc.mn вэб сайтанд; Гангын

тариалсан

янз байдлын стратегийн

Удирдлагын мэдээллийн санг багтаасан

зураглал

дагуулын

төлөвлөгөө 2010-2020 үр

Үндэсний хэмжээний мэдээллийн сан,

MODIS – ийн мэдээг ашиглан Монгол

амьд организм, түүний гаралтай нэмэлт

ашигтай хэрэгжүүлэхэд

Тусгай

нутгийн

орны хэмжээгээр боловсруулан www.

бүтээгдэхүүн,

зориулсан санхүүжилтийн

мэдээллийн сан, Химийн хорт болон

icc.mn болон веб сайтад байрлуулав.

боломжит эх үүсвэрээс

сан,

Мөн түүнчлэн гангын мониторингийн

бүрдүүлэх, нөөц ашиглалтын

байдлын

зураглал, ургамалжилт болон биомассын

стратегийг амжилттай

зураглалыг гаргаж байна.

хэрэгжүүлснээр одоогийн

тооллого,

ажлыг

тосны ургамлын талбайн
бүртгэл

хийж,

түүхий

ҮХААЯ-нд,

хэрэглэх

хувиргасан

эдийг

бүртгэх

хамгаалалттай

эмийн

үйлдвэрт

аюултай

бодисын

амьд

организм,

Байгаль

орчинд

хувиргасан

газар

мэдээллийн
нөлөөлөх

Aqua

хиймэл

түүний гаралтай нэмэлт бүтээгдэхүүнийг

үнэлгээний мэдээллийн сан, Агаарын

бүртгэх ажлын удирдамжийг ЭМЯ-нд

бохирдлын мэдээллийн сан, Байгаль

хүргүүллээ.

орчны статистик мэдээллийн сан, Ой

дагуулын

зохион байгуулалтын мэдээллийн сан,

аймгийн

Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн

ба Богдхан ДЦГ-ын ойн бүрхэвчийн

нөөцийн хэмжээг үнэлж,

сан, Газрын мэдээллийн сан, Цөлжилтийн

өөрчлөлтийг

тайлагнасны үндсэн дээр хувь

мэдээллийн

мэдээг

БТЗХҮХ-ийн зорилго 5:
биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалахтай холбогдсон
үндэсний мэдээлэл, хяналтын
тогтолцоог бүрдүүлэх
Үйл

ажиллагаа

1: Мэдээлэл

болон

мониторингийн сүлжээ хоорондын уялдаа
холбоог сайжруулах

Энэ

зорилгын

хүрээнд

хийгдэх

эхний үйл ажиллагаа нь мэдээлэл болон
мониторингийн

сүлжээ

хоорондын

уялдаа холбоог сайжруулах юм. Төрийн
болон

нийгмийн

бусад

салбаруудын

хооронд мэдээлэл солилцох ингэснээр
мэдээлэл

хянагдан,

чанаржснаар

судалгаа, шинжилгээний үр дүн сайжрах
боломжтой болж байгаа юм.
•
төвийг

Байгаль
2010

байгуулж

орчны

онд

мэдээллийн

шинээр

хуулийн

Yндэсний 5-р тайлан

дагуу

өргөтгөн
19

дэд

сан,

БО-ны

эрх

зүйн

• Landsat

TM,

мэдээ
Ерөө

ETM+

хиймэл

түвшинг сайжруулах,

ашиглан

Сэлэнгэ

мөн тухайн зорилтыг

сумын

зураглав.

бэлчээрийн

ойг

ангилсан

MODIS

төлөв

NDVI

байдлын

хэрэгжүүлэхэд талууд

хэмжээг тохирох

мэдээллийн сан, БО-ны бодлого, төсөл,

мониторинг хийхэд ашиглаж зураглах,

хөтөлбөрийн мэдээллийн санг багтаасан

ургамлын бүс бүслүүр бүрээр салгаж

дэд мэдээллийн санг байгуулан БОНХЯ-

тус бүрд нь боловсруулав. Монгол орны

• Монгол улсын Засгийн газраас

ны сайтад байрлуулаад байна (http://

зүүн бүсийн аймгийн хэмжээгээр ой,

2002 онд баталсан “Байгалийн ховор

eic.mn/).

хээрийн түймрийн эрсдлийн зураглал

ургамлыг хамгаалах, зохистой ашиглах

гаргах

судалгааны

үндэсний

байна.

Хуурайшлын

Үйл

ажиллагаа

3: Бүх

зүйлүүдийн

ажлыг

хийж

зураглал

хийж,

“Байгалийн

хөтөлбөр”-ийг
ургамлыг

шинэчлэн
хамгаалах

тархалт, амьдрах орчны талаарх

цөлжилтийн атлас, ойн бүрхэвч болон

үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулан

биологийн мэдээллийг сайжруулах.

ургамлын бүрхэвчийн зураг, нийт таван

2013-2021

Одоогийн

ТХГН-ын газрын бүрхэвчийн зургийг тус

ажиллаж байна. Мөн Монгол улс ХХI

тус гаргажээ.

зууны Тогтвортой хөгжлийн түгээмэл

байдлаар олон зүйлийн тархалт,

популяци нь сайн судлагдаагүй байна.

Хамгиийн

онд

хэрэгжүүлэхээр

• Степ форвард хөтөлбөр болон

үзэл, хандлагад нийцүүлэн үндэсний

ховордсон төрөл зүйлийг тодорхойлох

ЛАСН зэрлэг амьтдын зурган индекс

хэмжээний 27 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж

шаардлагатай

судалгааны цогц ажлыг зохион байгуулж,

байгаагийн

Монгол

камерийн

хөтөлбөр (2010-2021), “Ногоон хэрэм”

хүрээтэй

үндэсний хөтөлбөр (2005-2035), Ойн

судалгааны

үндэсний хөтөлбөр (2001-2015), ТХГН-

цэгийн мэдээллийг http://geodata.mne-

үр дүн нь зарим тусгай хамгаалалттай

ийн үндэсний хөтөлбөр (1998-2015),

ngic.mn

газрын биологийн олон янз байдлыг

Озоны үе давхарыг хамгаалах үндэсний

тэргүүн ээлжинд унаган ба

• Ой, хээрийн түймрийн зураглалыг
боловсруулан www.icc.mn вэб сайтад

судалгааг

байрлуулах,

ашиглаж

вэб

зураглалыг

хоёрдугаар бYлэг

мөн

түймрийн

сайтад;
Aqua

Монгол улс

халуун

ургамалжилтын
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2014

дагуулын
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оронд

автомат

хамгийн
байгаа

өргөн

бөгөөд

дотор
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хөтөлбөр

(1999-2030),

• Монгол улс “Ус, намгархаг газар,

орчны шинжилгээний 2015 он хүртэл

ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг

хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Удаан

орчны тухай конвенци”, “Зэрлэг амьтан

задардаг

бохирдуулагчийн

ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг

тухай хөтөлбөр (2006-2020), Цаг агаар

олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай

зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг

конвенци”, “Зэрлэг амьтдын нүүдлийг

2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр

хамгаалах тухай конвенци” “Озоны үе

(2007-2015), Чанарын болон байгаль

давхаргыг хамгаалах конвенци”, “Уур

Энэхүү тайланг Монгол улсын “Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл

орчны

менежментийг

амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ийн

ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр”-ийг (БТЗХҮХ) баримтлан боловсрууллаа. Монгол

дэмжих үндэсний хөтөлбөр (2002-2016),

суурь конвенци, Киотогийн протокол”,

улсын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл ажиллагаа, чармайлт нь 1996 онд

Газар хөдлөлтийн эрсдлийг бууруулах

“Биологийн олон янз байдлын тухай

боловсруулан баталсан БТЗХҮХ-т тусгагдсан зорилго, үйл ажиллагааг хангахад чиглэж

үндэсний хөтөлбөр (2008-2020), Монгол

конвенцийн биоаюулгүй байдлын тухай

байлаа. Монгол улс одоогоор БОЯБҮС-ийг шинэчлэн боловсруулж байна. Тиймээс ч

орны

хамгаалах

Картагены протокол” –ыг нэгдэн орж,

урьд жилүүдийн зарим үйл ажиллагаанууд нь 2010-2020 оны Айчигийн зорилттой яв

үндэсний хөтөлбөр (2013-2018), Тул

эдгээр конвенцийн хүрээнд биологийн

цав тохирох боломжгүй.

загас

олон янз байдлыг хамгаалж байна.

удирдлага,

мазаалай
хамгаалах

баавгай
үндэсний

цаг

Биологийн төрөл зүйл
(Биологийн олон янз байдал)-ИЙг
хамгаалах Үндэсний хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэнд хийсэн ДҮГНЭЛТ

уур,

органик

Ус,

хөтөлбөр

“Айчи 2011-2020

зорилт”-д чиглэсэн дүгнэлт

Монгол улс БТЗХҮХ-ийн хүрээнд тодорхой зорилгыг тавьж, хэрэгжилт нь 96%-тай

загасыг

гэж дүгнэсэн ба үүний дотор Айчигийн зорилтод хүрэх зарим үйл ажиллагаа хэдийнээ

хамгаалах үндэсний хөтөлбөр (2008-

хэрэгжээд эхэлсэн байна. Монгол улсын биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад

2015),

өөрчлөлтийн

оруулж буй хувь нэмрийг Монгол улсын шинээр боловсруулж буй БОЯБҮС-ийн зорилго

(2011-2021),

ба Айчигийн зорилттой нягт холбох арга замаар үнэлэх боломжтой.

(2007-2012),
Уур

үндэсний

Агнуурын
амьсгалын
хөтөлбөр

Монгол улсын хувьд Айчигийн зорилтод хүрэхэд ойрхон, амжилттай хэрэгжиж

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

буй үйл ажиллагаа бол ТХГН-ийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, биологийн олон янз байдлыг

(2010-2020) орж байна.

хамгаалах талаархи мэдлэг боловсрол олгох зэрэг болно. Засгийн газар хүрээлэн буй
орчинтой холбоо бүхий тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийж байгаагийн нэг нь ТХГН-ийн
хил хязгаар, хэмжээг нэмэгдүүлэх явдал юм. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
төв байгууллага болох Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам (хуучин нэрээ Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам) нэр болон бүтцийн хувьд өөрчлөлт хийж, ерөнхий
чиг үүргийн яам болгон шинэчлэн байгуулагдсан нь улс болон бүс нутгийн хэмжээнд
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт үнэлгээ хийх бүрэн эрхтэй боллоо.
Тайлангийн нэг ба хоёрдугаар бүлгийн мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж, Айчигийн
2011-2020 зорилтод чиглэсэн Монгол улсын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах
хүрээнд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааг Айчигийн илтгэлцүүрээр харууллаа.
Монголын ТХГН-ийн нэгдсэн сүлжээ ялангуяа дархан цаазат газрын статустай
нутгийн хэмжээ нэмэгдсэн болохыг энэ тайлангийн хоёрдугаар бүлгээс харж болно.
Одоогоор Монгол орны газар нутгийн 17.4% ТХГН-т ороод байна. ТХГН-ийн хэмжээ
2008 онд 11.1% байсан ба тогтвортой нэмэгдсээр байгааг цохон дурьдууштай. ТХГН-
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ийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, ТХГН-ийн менежментийг сайжруулах, энэ үйл ажиллагаанд

холбогдолтой үйл ажиллагаа болжээ.

нутгийн иргэдийг татан оролцуулах, оролцоог сайжруулах зорилго бүхий тодорхой

нийтийн анхаарлын хандуулах зорилго бүхий тодорхой санаачлагуудыг гаргаж

төслүүдийг хэрэгжүүлж, ТХГН-ийн захиргааг чадавхижуулах, менежмент сайжруулахад

байгаагийн нэг нь засгийн газраас хэвлэн нийтэлж буй гарын авлага, товхимол болон

чиглэсэн алхмуудыг хийж байна.

бусад хэвлэлүүд юм.

Засгийн газар байгаль орчны асуудалд олон

ТХГН-ийн сүлжээнд хамрагдаагүй зарим нутагт зарим амьтдын амьдрах орчин

Айчигийн зорилго В-д хүрэхэд чиглэсэн дараахь чухал үйл ажиллагааг

доройтол, гадны хүчин зүйлийн дарамт нэмэгдэж байгаа нь ТХГН-ийг байгуулах,

хэрэгжүүлсэн. Үүнд: ТХГН-ийн хэмжээг 30 хувьд хүргэх, Олон улсын байгаль хамгаалах

менежментийг сайжруулах асуудал улам чухал болж байна. Манай орны хувьд дээрх

холбооны Улаан дансыг бүхий л сээртэн амьтдын хувьд бүрэн хэвлүүлсэн Азийн

хүчин зүйлд хамгийн ихээр өртсөн бүс бол хээр тал бөгөөд бэлчээрийн даацын хэтрэлт,

анхны орон болсон, мөн сээртэн амьтдын ховор зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны

цаг уурын өөрчлөлт илүү сөргөөр нөлөөлж байна. Агаарын жилийн дундаж хэм 1940

хөтөлбөрийг боловсруулжээ.

оноос хойш 2.14 ºC-аар нэмэгдэж, 1961 оноос хойш жилд буух хур тунадасны дундаж

Айчигийн зорилго С нь Монгол улсын хувьд хангалттай үр дүнд хүрсэн үйл

хэмжээ 33 мл багассан нь байгалийн бүс, бүслүүр хуурайшиж, цөлжилт эрчимжиж

ажиллагаа одоогоор хийгдэж чадаагүй байгаа зорилгын нэг юм. Энэ нь биологийн

байна. Монгол улсын нийт бэлчээрийн 90 орчим хувь нь цөлжилт, газрын доройтлын

олон янз байдал болон түүний тогтвортой байхад үзүүлэх шууд сөрөг нөлөөг бууруулах

үйл явцад өртөх өндөр магадлалтай эмзэг бүст хамрагдаад байна. Эрдэмтдийн 2010 оны

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл байгааг харуулж байна. Үүний шалтгаан нь

судалгааны үр дүнгээс үзэхэд нийт нутаг дэвсгэрийн 77.8% нь тодорхой зэрэглэлийн

богино хугацаанд үр дүнд хүрэхэд хүндрэлтэй томоохон хүчин зүйл- газар ашиглалт,

цөлжилтөнд өртсөн гэж байсан бол 2010 оноос хойш энэ байдал улам дордсоор байна.

уул уурхай болон цаг уурын хавсарсан нөлөө байх боломжтой. Энэхүү олон талт

Амьд биесийн ангилал зүйн бүлгүүдэд шинэ зүйл олдсоор байгаа нь Монгол орны

үйл ажиллагаа бүхий асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг холбогдох талуудтай хамтран

зүйлийн мэдээллийн санг боловсруулах, сайжруулах шаардлага байгааг илтгэж байна.

боловсруулж, нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг тооцон, шинээр боловсруулж

Монголд олдсон зүйлийн тоо 1955 оноос тогтвортой нэмэгдэж байгаа ба 2010 оноос

буй БОЯБҮС-т тусгах нь зүйтэй юм.

хойш хагийн 19 зүйл, 1998 оноос хойш мөөгийн 35 зүйл, 2007 оноос хойш шувууны 10
зүйл шинээр олджээ.

Биологийн олон янз байдлын тухай болон одоогийн “техникийн мэдлэг”-ийг
сайжруулах чиглэлээр тавьж буй олон хүч чармайлт бий бөгөөд цаашид үүнд урт
хугацааны тогтвортой хяналт, үнэлгээ шаардлагатай байна. Энэ нь

2011-2020 Айчи

зорилтонд чиглэсэн

Монгол

улсын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн үнэлгээ

Монгол улсын 1996 онд баталсан БТЗХҮХ нь 21 зорилго бүхий 87 үйл
ажиллагааг хийхээр төлөвлөсөн. БТЗХҮХ-ийн явц, хэрэгжилтэнд

эргэх холбоо,

залгамж механизмыг хөгжүүлэх, цаашлаад хүчин чармайлтыг бодитоор үнэлэх,
шаардлагатай тохиолдолд дахин анхаарал хандуулах боломжтой болно.

2002 ба 2010 онд

Монголын биологийн олон янз байдал, тэр дотроо биологийн зүйлийн үнэлгээнд

тус тус үнэлгээ хийв. Эхний үнэлгээгээр зорилтод үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд

тавьж буй хүчин чармайлт нь хамгааллын менежментийн шийдвэр гаргахад чухал

зохицуулалт дутагдалтай байгаагаас ахиц дэвшил муу байна гэж үнэлсэн тул БТЗХҮХ-

үүрэгтэй. Ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг зарим гадаад хүчин зүйлийн үйлчлэл

ний хэрэгжилтийг хянах хороог байгуулж, уг хорооны үйл ажиллагааг дэмжих,

нь хүнтэй хамааралтай амьдрах зүйл болон тэдгээрийн амьдрах орчинд урт хугацаанд

санхүүжилтийг засгийн газраас зохицуулж байна.

үйлчилдэг онцлог үр дагавартай.

Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд

хоёрдах үнэлгээгээр үйл ажиллагаанд дэвшил гарч, нийт үйл ажиллагааны бараг тал

Тайлангийн 3-р бүлэгт дурьдсан хүснэгтээр Монгол улсын Айчигийн зорилт 2020-

хувь нь 90-100 хувь, талаас доош хувь нь 70-90 хувь, 2 үйл ажиллагаа нь 0-20 хувийн

д чиглэсэн үйл ажиллагааны ахиц дэвшлийн үнэлгээг биологийн олон янз байдлын

биелэлттэй байв. Хөтөлбөрийг 2010 онд дахин үнэлсэн ба биелэлт нь 96.5%-тай байна.

тодорхой чиглэлээрх үндэсний зорилго ба Мянганы хөгжлийн зорилтын холбогдох

Монгол улс ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт

зорилгуудад хамааруулан дүгнэлээ. Хүснэгтээр үйл ажиллагааны ахиц болон буурах

биологийн төрөл зүйл, түүнийг хамгаалах талаарх асуудлыг цогцоор оруулсан

чиг хандлага, эсвэл онцлог өөрчлөлтгүйг үзүүлэн чанарын ерөнхийлсөн үнэлгээг

нь конвенцийн “Айчигийн зорилго А-ийн зорилт 1, 2 ба 4”-д хүрэх ач холбогдол

үзүүлэв.

бүхий хүчин чармайлт байлаа. Мөн түүнчлэн байгаль орчны сэтгүүлчийн хөтөлбөрийг
боловсруулсан нь байгаль орчны сэдэвт мэдээ, мэдээллийн чанар сайжирах ач
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БҮЛЭГ 3. Дүгнэлт –
Биологийн олон янз
байдлын ТУХАЙ Аичигийн
зорилт (2011-2020)-ыг
хэрэгжүүлэх ажлын явц
ололт амжилт

БҮЛЭГ 3. АЙЧИГИЙН ЗОРИЛТ БОЛОН 2015 ОН ХҮРТЭЛХ МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН
ЗОРИЛТОД ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМЭР, АХИЦ ДЭВШИЛ
									

Индикаторын үнэлгээ

Ахицын илтгүүр
Мэдээлэл хангалтгүй

Сайжирч байгаа
Мэдэгдэхүйц ахиц байхгүй
Мэдэгдэхүйц өөрчлөлт байхгүй

Тодорхой ахиц гарсан

Сөрөг нөлөөтэй байгаа, эсвэл холбогдох
үйл ажиллагаа байхгүй

Сайн ахиц гарсан

Мянганы хөгжлийн зорилт
Айчигийн зорилт
1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

2014

-124-

Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

2014

-125-

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц
Мянганы хөгжлийн зорилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

зорилго

A: Засгийн

газрын болон нийгмийн хандлагыг биологийн олон янз байдлын хомсдлын шалтгаанд

Биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээний
талаарх олон нийтийн мэдлэг,
хандлага, оролцоо

6) Биологийн төрөл
зүйлийн хамгааллын талаар
мэдлэг мэдээлэл өгөх
хөтөлбөр боловсруулах.
7) Биологийн төрөл зүйл,
тэдгээрийг хамгаалах
ач холбогдлын талаарх
олон нийтийн мэдлэгийг
дээшлүүлэхмэдээллийн
хөтөлбөр боловсруулах.

Хэрэгжилт

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

хандуулах

Зорилт 1: Мэдээллийг
нэмэгдүүлэх.

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

нэмэгдэх.
Төсөл хөтөлбөрүүдэд мэдлэг,
хандлагыг өөрчлөх үйл
ажиллагааг тусгах.
Биологийн олон янз байдлын
хамгаалалд олон нийтийн
оролцоо нэмэгдсэн хэдий ч
зарим газар хязгаарлагдмал
байх.

/

Мэдээлэл харилцааны
хөтөлбөрүүдийн чиг хандлагыг
өөрчлөх, нийгмийн хариуцлагыг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажил
лагаа.

Стратегийн

зорилго

A: Засгийн

газрын болон нийгмийн хандлагыг биологийн олон янз байдлын хомсдлын

шалтгаанд хандуулах

• ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт байгаль
хамгааллын агуулгыг шинэчлэн
тусгасан. МУБИС-ийн их сургуулийн
багш мэргэжил эзэмших бакалаврын
сургалтын хөтөлбөрт байгаль хамгаалах
агуулгыг оруулав. ЕБС-д гарын авлага,
сургалтын материал, DVD-г хэвлэн
тараасан.
• Хэвлэлийн хүрээлэнгийн бакалаврын
зэргийн сургалтын хөтөлбөрт оруулах
байгаль орчны сэтгүүл зүйн сургалтын
хөтөлбөр боловсруулсан.
• Монгол улсын Засгийн газраас 2013
оныг “Байгаль орчны боловсролыг
дэмжих жил” болгон зарлав.
• БОНХЯ “Ногоон эрэл” улирал тутмын
сэтгүүлийг гаргаж байна.
• БОНХЯ –наас Байгаль орчны төлөв
байдлын тайланг 2 жил тутам гаргаж
байна.

Биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээ, түүний
үр ашгийг хуваарилалтыг
бодлого, төлөвлөлт,
урамшууллын системд

•

тусгах.
Эдийн засгийн үнэлгээ хийх
заавар, зөвлөмжийг

Зорилт 2: Биологийн

олон

янз байдлын үнэ цэнийг
тусгах.

шинэчлэх.

•

Биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээний үнэ
цэнийг олон салбарын бодлогод

•

тусгах.
Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээнд биологийн
олон янз байдал, экосистемийн
үйлчилгээг авч үзэж байгаа
хэдий ч уул уурхайн үйл

•

Монгол улс НҮБ-ын Байгаль Орчны
Хөтөлбөр-ийн PAGE буюу Ногоон эдийн
засгийн төлөөх санаачлагын дагуу 2020
гэхэд ногоон эдийн засагтай орон болох
зорилго тавьсан эхний 30 түнш орны
нэг болов.
Улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд
хэрэгжих хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр
бүрт стратегийн үнэлгээ хийх эрхийг
БОНХЯ-д өгөв.
Экологийн эдийн засгийн үнэлгээний
дотоод аудит хийв.
2011 онд засгийн газраас амьтдын
экологи-эдийн засгийн үнэлгээ,
байгалийн нөөц ашигласны болон
ангийн төлбөр зэргийг шинэчлэн
батлав.

ажиллагааны сөрөг нөлөө.

Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

2014

-126-

Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

2014

-127-

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Мянганы хөгжлийн зорилт
Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

зорилго

A: Засгийн

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

шалтгаанд хандуулах

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

зорилго

A: Засгийн

газрын болон нийгмийн хандлагыг биологийн олон янз байдлын хомсдлын

Зорилт 4: Тогтвортой

Хөдөө аж ахуй, ой ашиглалт,
загасчлал зэргээс үүссэн нөлөөг

10) Хэт ашиглалтаас үүсэх
бэлчээрийн доройтлоос
хамгаалах.
11) Биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалах зорилгоор газар
ашиглалт, зам тээврийн
төлөвлөлтийн үр ашигтай
хяналтыг бий болгох.
12) Уул уурхайн ашиглалтын
нөлөөнөөс биологийн олон янз
байдалийг хамгаалах хатуу
журам боловсруулах.
14) Хөдөө аж ахуй, ойн
үйлдвэрлэл биологийн олон
янз байдалийг хамгаалах үйл
ажиллагаатай нийцэж байгаа
эсэхийг тодорхойлох.
16) Сэргээгдэх эрчим хүчний
үйлдвэрлэлийг дэмжихтэй
холбоо бүхий засгийн газрын
бодлогыг эдийн засаг,
санхүүгийн арга ажиллагаагаар
тодорхойлох, дэмжих.

бууруулах.

хэрэглээ ба үйлдвэрлэл.

Биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээ,
түүний үр ашгийг хуваарилах
талаар бодлого, төлөвлөлт,
урамшууллын системд
тусгах.
Эерэг хувь нэмэр оруулж байгаа
тохиолдолд урамшуулал олгох,
түүнийг сайжруулах,
сөрөг үйлдэлд хариуцлага хүлээл

• Байгаль орчны хуулиудад хийсэн нэмэлт
өөрчлөлтөөр урамшууллын механизмыг
тусгаж өгсөн.

гэх.

Зорилт 7 А: Тогтвортой

Бэлчээрийн ашиглалт,
бэлчээрийн даацын хязгаарыг
Амьдрах орчны болон уур
амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн
баялагийн хэт ашиглалтыг
тооцон үзэх замаар малын тоог
хянах.

Монгол улс

2014
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Yндэсний 5-р тайлан

•

•

•
•

Биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээ, түүний
үр ашгийг тэгш хуваарилах
талаар бодлого, төлөвлөлт
боловсруулах, урамшууллын
системд тусгах.
Байгалийн сэргээгдэх эрчим
хүчний ашиглалтыг
сайжруулах.

гуравдугаар бYлэг

•
•

•

тусгах.

гуравдугаар бYлэг

•

тогтоох.

хөгжлийн ойлголтыг

Yндэсний 5-р тайлан

Ахиц

шалтгаанд хандуулах

газрын болон нийгмийн хандлагыг биологийн олон янз байдлын хомсдлын

Зорилт 3: Урамшууллыг
шинэчлэх.

Хэрэгжилт

Монгол улс

Тусгай зөвшөөрөлтэй талбай 2009 оны
эцэст нийт нутгийн 25.2% -ийг эзэлж байсан
бол 2013 оны эхний байдлаар 12.9% болж
буурав.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд 50,170
м2, 2012 онд 81,740 м2 талбай бүхий
хүлэмжийг 21 аймаг, нийслэлийн иргэн,
аж ахуйн нэгжид 50 хувийн хөнгөлөлттэй
олгож, сургалтанд хамруулав.
Үндэсний хэмжээнд мөрдөгдөх “Бэлчээрийн
мониторингийн үндэсний нэгдсэн арга зүй”
2011 онд батлагдсан ба 2010-2011 онд
бэлчээрийн хүрэлцээг үнэлсэн.
Газрын тогтвортой менежментийг дэмжих
Хот орчмын бэлчээрийн төсөлд нийт 300
малчдын бүлэг хамрагдав.
2013 оны байдлаар 1,700 км хатуу
хучилттай зам, 924 м гүүрийг барьж
дотоодын тээврээс байгаль орчинд учирч
болзошгүй аюулаас сэргийлэв. Энэ
ажлын хүрээнд нийт 6 аймгийн төвийг
Улаанбаатартай холбосон.
2013 онд өмнө болон зүүн чиглэлийн нийт
1,800 км төмөр зам барих ажил эхлэв.
Говийн өмнө хэсэг дэх уул уурхайд
зориулсан 235 км зам барьж, үүнд мал
болон амьтдад зориулсан 132 гарц байхаар
төлөвлөжээ.
2008-2013 онд салхин цахилгаан станц
2, усан цахилгаан станц 2-ийг байгуулав.
Нарны болон хөрсний дулаан ашиглах
ажлыг хийж эхлэв.

2014
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Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

зорилт

B: Биологийн

Уур амьсгалын өөрчлөлт болон
газар ашиглалтын нөлөөгөөр
экосистемийн нөхцөл байдал
орчны

алдагдлыг тал хувиар
бууруулах, багасгах.

доройтож, эмзэгших.
Тодорхой амьдрах орчныг түшиж
амьдардаг зүйлүүдийн

15) Эвдрэлд орсон газрыг
тогтоож, нөхөн сэргээх.

•

•

•

•

Хөдөө аж ахуй, ойн ашиглалт,
загасчлал зэргээс үүссэн сөрөг
нөлөө.
•

Зорилт 7 А: Тогтвортой
хөгжлийн ойлголтыг
тусгах.

Yндэсний 5-р тайлан

Цөлжилтийн нөлөөнд өртсөн
газрын хэмжээ.

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

Ахиц

Стратегийн

зорилт

B: Биологийн

олон янз байдалд үзүүлэх шууд дарамтыг бууруулах, тогтвортой хэрэглээг

хөхүүлэн дэмжих

устах эрсдэл.

14) Хөдөө аж ахуй, ойн
үйлдвэрлэл биологийн олон Эрүүл ойн хэмжээ багасч,
бэлчээр доройтсон/аюулд өртсөн
янз байдалийг хамгаалах
амьдрах орчны эзлэх хувь
үйл ажиллагаатай нийцэх.
хэмжээ.

Хэрэгжилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

олон янз байдалд үзүүлэх шууд дарамтыг бууруулах, тогтвортой хэрэглээг

хөхүүлэн дэмжих

Зорилт 5: Амьдрах

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

Мянганы хөгжлийн зорилт

•

Эвдэрсэн газрын мэдээллийн санг 2012
онд байгуулж, эвдэрсэн газрын байршил,
эвдрэлийн шалтгааныг оруулсан тайлан
мэдээг олон нийтэд нээлттэй болгов.
Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдэрч,
нөхөн сэргээгдэлгүй орхигдсон газрын
тооллогыг 20 аймгийн нутагт 2009-2011 онд
явуулж, нөхөн сэргээгдээгүй үлдсэн 4,256 га
байгааг тогтоов.
Ногоон хэрэм Үндэсний хөтөлбөрийг
2005-2035 он хүртэл 3 үе шаттайгаар
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 2011-2013 онд
706 га-д ойн зурвас байгуулав.
Түймрээс хамгаалах систем нэвтрүүлж,
9 аймагт хэрэгжүүлснээр 2013 онд ойт
хээрийн түймэр багассан. Ой, хээрийн
түймрийн зураглалыг боловсруулан, мөн
түймрийн халуун цэгийн мэдээллийг байгаль
орчны мэдээллийн санд байршуулав.
Ойн санг эзэмших журмыг баталснаар улсын
хэмжээнд 8,000 орчим гишүүдийг хамарсан
иргэдийн 540 нөхөрлөл үйл ажиллагаа
явуулж, 1.34 сая шахам га ойн талбайг
хамгаалж байна.
Ойн хөнөөлт шавжийн судалгааг нийт
2,200,000 га талбайд явуулахаас 1,344,700
га талбайд, тэмцэх ажлыг 121,000 га
талбайд хийхээс 53,000 га талбайд
гүйцэтгээд байна.

2014

Зорилт 6: Тогтвортой
менежмент.
9) Ан амьтан, загас агнуурт
хяналт тавих.

Зорилт 7 B: Биологийн
олон янз байдлын алдагдлыг
бууруулах.

Хөдөө аж ахуй, ойн үйлдвэрлэл,
загасчлал зэргээс үүссэн нөлөөг

•

бууруулах.
Усны болон бусад агнуурын
зүйлүүдийн популяцийн болон
устах эрсдлийг тодорхойлоогүй

•

байх.
Усны болон бусад агнуурын
зүйлүүдийн тоо толгойн
чиг хандлага.

Зорилт 7: Тогтвортой ХАА,
усан болон ойн аж ахуй.

Хөдөө аж ахуй тогтвортой бус
үйлдвэрлэлийн нөлөөлийн чиг
хандлага.

10) Хэт ашиглалтаас
шалтгаалан үүсэх бэлчээрийн Ой, хөдөө аж ахуй, усны
экосистемийн талбайн эзлэх
доройтлоос хамгаалах.
14) Хөдөө аж ахуй, ойн
үйлдвэрлэл биологийн олон
янз байдалийг хамгаалах үйл
ажиллагаатай нийцэх.
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Yндэсний 5-р тайлан

•

хувь хэмжээ.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн
хөгжил

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

•
•

“Тул болон агнуурын загас хамгаалах
үндэсний хөтөлбөрүүд 2007-2012 онд
хэрэгжиж, 2009 онд Загас үржүүлгийн
эрдэм шинжилгээний төв байгуулсан.
Зэвэг, хэлтэг зэрэг загас үржүүлэх
цөөрмийг Төв аймагт байгуулав.
Ан агнуурын тухай хуулийг хүчингүй
болгож Амьтны тухай хууль, Байгалийн
нөөц ашигласны тухай хуулийг
шинэчлэн найруулж 2012 онд баталсан
байна.
Үндэсний хэмжээнд мөрдөгдөх
“Бэлчээрийн мониторингийн үндэсний
нэгдсэн арга зүй” 2011 онд батлагдан
орон даяар буюу 300 гаруй суманд
сургалтыг явуулж мониторинг хийсэн.
Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрөөр
2010 оноос хойш 980 га-д ойн зурвас
байгуулав.
Монгол-Солонгосын Ногоон хэрэм
төслөөр 725 га-д ойн зурвас, 405 га-д
нөхөн тарилт, 110 га-д заган ой, 50 га-д
ойжуулалт хийсэн.

2014
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Мянганы хөгжлийн зорилт

Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

зорилт

B: Биологийн

Зорилт 8: Бохирдлыг
багасгах.
8) Агаар, ус, хөрсний
бохирдолд хяналт тавих.

Голлох бохирдуулагчийг
цэвэрлэх арга хэмжээ.
Уул уурхайн сөрөг нөлөөллийн
тухай хууль эрх зүйн орчин.

•
•
•

Харь зүйлийн тооны
чиг хандлага.

•

Монгол улс

Амьтны болон байгалийн ургамлын
тухай хуулиудад харь зүйлийн заалт
оруулав.

2014

нөлөө.

4) Биологийн олон янз
байдал, түүнд учирч байгаа
хор хөнөөлийн талаар
мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй
холбогдсон судалгааны ажил
гүйцэтгэх.
10) Хэт ашиглалтаас
шалтгаалан үүсэх бэлчээрийн
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
доройтлоос хамгаалах.
нөлөөнд мониторинг,
11) Газар ашиглалт, зам
тээврийн төлөвлөлтийн
үнэлгээ хийх.
үр ашигтай хяналтыг бий
болгох.
14) Хөдөө аж ахуй, ойн
үйлдвэрлэл биологийн олон
янз байдлыг хамгаалах үйл
ажиллагаатай нийцэж байгаа
эсэхийг тодорхойлох.
15) Эвдрэлд орсон газрыг
тогтоож нөхөн сэргээх.

чиг хандлага.

гуравдугаар бYлэг

олон янз байдалд үзүүлэх шууд дарамтыг бууруулах, тогтвортой хэрэглээг

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн

нөлөөллийг бууруулах.

Харь зүйлээс шалтгаалан зэрлэг
амьтдад тархсан өвчний

Yндэсний 5-р тайлан

B: Биологийн

экосистемд үзүүлэх

зүйлийн нөлөө.
зүйл.

зорилт

Зорилт 10: Эмзэг

Ус цаг уурын орчны хяналт,
шинжилгээний салбарыг 2015 он хүртэл
хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд техник,
технологийн шинэчлэл хийгдэж байна.
38,836 м3 буюу 58,253 тн шламыг
зориулалтын хаягдлыг саармагжуулж
булшиллаа.
Химийн бодисоор бохирдсон 79,926 м2
талбайд хөрс хуулалт, саармагжуулат
хийв.
ОХУ-тай хамтран усан замаар хиллэж
байгаа хэсгүүдэд цэвэрлэгээ явуулсан.

Зүйлийн устах эрсдэлд харь

Зорилт 9: Харь

Ахиц

хөхүүлэн дэмжих

хөхүүлэн дэмжих

•

Хэрэгжилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

олон янз байдалд үзүүлэх шууд дарамтыг бууруулах, тогтвортой хэрэглээг

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

-132-

Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

•

•
•
•
•
•
•
•

Гадаргын болон газрын доорх усны
мониторингийн хөтөлбөр батлан
усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээ
гаргасан.
Экологийн бүс нутгийн үнэлгээгэ говь,
хээр, хангайн бүсэд хийв.
Бэлчээрийн эрүүл мэндийн үнэлгээг
орон даяар хийв.
“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн зохицуулах
алба”-ыг 2011 онд байгуулав.
“Монгол улсын уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үнэлгээний илтгэлийг
гаргав.
Зам тээврийн сөрөг нөлөөллийг
буруулах арга замыг зам тээврийн
бүтээн байгуулалтанд тусгав.
Ойн тооллого шинэ аргачлалаар орон
даяар хийхэд бэлэн боллоо.
Эвдрэлд орсон газрын мэдээллийн
санг байгуулж, эвдрэлд орсон газрын
эдийн засгийн үнэлгээ, нөхөн төлбөрийг
тооцох аргачлал боловсруулав.

2014
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Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

зорилт

C: Экосистем,

ТХГН-ийн хэмжээ тогтвортой
өсөх.

1) Ховор, ховордсон төрөл
зүйлийг хамгаалахын
зэрэгцээ нийт экосистемийг
төлөөлж чадахуйц тусгай
хамгаалалттай газар
нутгийн иж бүрэн системийг
ОХУ, БНХАУ-тай хамтран
бүрдүүлэх.

Yндэсний 5-р тайлан

Боловсон хүчний чадавхи,
тусгай хамгаалалттай
газрын нөхцөл байдал болон
менежментийн үр ашигтай

•
•

•

байдал.

Хуурай газар, эсвэл далай
тэнгисийн тусгай хамгаалалттай
газруудын холбоо.

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

•

Стратегийн

Ахиц

зорилт

C: Экосистем,

зүйл, генетикийн олон янз байдлыг хамгаалснаар биологийн олон янз байдлын

төлөвийг сайжруулах

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
хэмжээ нийт газар нутгийн 14%-аас
17.4% болж 2008 – 2012 онд нэмэгдэв.
Тусгай хамгаалалттай газар
ажиллагсадын тоо 4 дүгээр тайлан
гарах үеийнхтэй харьцуулахад 380-аас
625 болж нэмэгдсэн.
ТХГН-ийн экологи, динамик, биологийн
олон янз байдал, үнэ цэнийг судлах
“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл 2011 оноос
таван жилийн хугацаатай хэрэгжиж
эхлээд байна.
1996 онд батлагдсан “Улсын тусгай
хамгаалалттай газар нутагт судалгаа,
шинжилгээний ажил явуулахад мөрдөх
журам”-ыг одоогийн нөхцөлд нийцүүлэн
шинэчлэн боловсруулав.

2014

Хэрэгжилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

зүйл, генетикийн олон янз байдлыг хамгаалснаар биологийн олон янз байдлын

төлөвийг сайжруулах

Зорилт 11: Хамгаалалттай
газар нутаг.

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

Мянганы хөгжлийн зорилт

Зорилт 12: Устахаас
сэргийлэх.

4-р тайлан гарснаас хойш
зүйлийн элбэгшил, тархалт
болон устах эрсдэл дэх

өөрчлөлт.
4) Биологийн олон янз
байдал, түүнд учирч байгаа
хор хөнөөлийн талаар
мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй
холбогдсон судалгааны ажил.
5) Биологийн олон янз
байдлыг хамгаалахтай
Аюул заналыг тодруулах
холбогдсон үндэсний
судалгаа ба хамгааллын арга
мэдээлэл, хяналтын
тогтолцоог бүрдүүлэх.
хэмжээг боловсруулах.
17) Биологийн олон янз
байдлыг унаган орчинд нь
хамгаалах арга ажиллагаагны
менежментийг дээшлүүлэх,
удмын санг хамгаалах.
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Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

•

•
•

•

•
•

Үндэсний 4-р тайлан 2009 онд гарснаас
хойш шинээр 2 газрыг, нийт 13 газрыг
Рамсарын конвенцид бүртгүүлж, ховор
амьтдын амьдрах орчныг хамгаалав.
Хавтгай тэмээний хамгааллын
төлөвлөгөөг БОХНЯ-д өргөн барив.
2006-2012 онд дараах ангилал зүйн
бүлгүүдийн Улаан данс, хамгааллын
төлөвлөгөөний эмхэтгэлийг олон
улсын шалгуурын дагуу боловсруулав.
Үүнд: хөхтөн, шувуу, хоёр нутагтан,
мөлхөгчид, загас, ургамал.
Монгол орны шувуудын тархалт,
экологи, учирч буй аюулын талаарх
бүтээлүүд хэвлэгдсэн нь цаашид
хийх хамгааллын ажилд чухал ач
холбогдолтой.
Монгол орны сээртэн амьтдын улаан
дансны хураангуй хэвлэгдсэн.
Монгол орны ховор амьтдыг багтаасан
Улаан ном шинэчлэгдэв.

2014
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Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

зорилт

C: Экосистем,

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

Мянганы хөгжлийн зорилт

Стратегийн

төлөвийг сайжруулах

Зорилт 13 – Генетикийн

зорилт

D: Биологийн

олон янз байдлыг хангах.

Зорилт 14: Экосистем,

4) Биологийн олон янз
байдал, түүнд учирч байгаа
хор хөнөөлийн талаар
мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй
холбогдсон судалгааны
ажил.

хамгаалах.

17) Биологийн олон
янз байдлыг байгалийн
орчинд нь хамгаалах арга
ажиллагааны менежментийг
дээшлүүлэх, удмын санг
хамгаалах.

олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх

•

түүний үйлчилгээг

Таримал ургамал, мал,
гаршуулсан амьтад болон
тэдгээрийн ойр төрлийн амьтан,
ургамлыг генетикийн олон янз

•

байдлын судалгаа.

•

•

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

зүйл, генетикийн олон янз байдлыг хамгаалснаар биологийн олон янз байдлын

•

Хэрэгжилт

Биологийн хүрээлэн, ХААИС-д
генетикийн лаборатори байгуулагдсан.
Мазаалай баавгай, хавтгай тэмээ зэрэг
ховор амьтдын генетикийн судалгаа
хийгдэж байна.
Малын удмын сангийн үндэсний
цогцолбор байгуулагдав.
Генетикийн нөөцийн тухай хууль
боловсруулагдаж байна.

1) Ховор, ховордсон төрөл
•
зүйлийг хамгаалахын
зэрэгцээ нийт экосистемийг
төлөөлж чадахуйц
тусгай хамгаалалттай
газар нутгийн иж бүрэн
системийг ОХУ, БНХАУ-тай Нөхөн сэргээсэн / нөхөн сэргээлт
явуулах доройтсон экосистемийн •
хамтран бүрдүүлэх.
талбайн хэмжээ.
/
8) Агаар, ус, хөрсний
бохирдолд хяналт тавих.
10) Хэт ашиглалтаас
шалтгаалан үүсэх
бэлчээрийн доройтлоос
хамгаалах.

•
•

Усны нөөцийн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулж, усны сав
газрын менежментийг хэрэгжүүлэж
байна.
Туул голын сав газрын захиргааг 2012
онд байгуулагдан, менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсан голын
бохирдлыг багасгах, салбар хоорондын
хамтын ажиллагааг сайжруулах, голыг
хамгаалахаар үйл ажиллагааг тусгасан.
2010 онд санаачилсан Туул голыг
сайжруулах төслийн хүрээнд голын
төлөв байдлын судалгаа хийгдэж
байна. Судалгааны үр дүнд үндэслэн
орчны доройтлыг багасгах төлөвлөгөө
боловсруулна.
Ойн тухай үндэсний хөтөлбөрийн
хүрээнд ойн санг хамгаалах үйл
ажиллагаанууд эрчимжиж байна.

15) Эвдрэлд орсон газрыг
тогтоож нөхөн сэргээх.

Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

2014
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Yндэсний 5-р тайлан

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс
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Мянганы хөгжлийн зорилт

Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

зорилт

D: Биологийн

•
•

15) Эвдрэлд орсон газрыг
тогтоож нөхөн сэргээх.

•

Тусгай хамгаалалттай газрын
талбай, нөхцөл байдал, үр
ашигтай байдал.

Yндэсний 5-р тайлан

Стратегийн

олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх

Зорилт 15: Экосистемийг ба чиг хандлага.
нөхөн сэргээх, бэхжүүлэх.

протоколыг хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго
Нүүрстөрөгчийн хэмжээнд
нөлөөлдөг амьдрах орчны
хэмжээ, нөхцлийг төлөв байдал

Зорилт 16: Нагояагийн

Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Шинээр батлан гаргах БТЗХҮХ-т
Нагояагийн протоколыг үзэл
баримтлалыг тусгах.

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

•

•

2010-2012 онд малын бэлчээрийн даац
нутгийн 20-45%-д 2-5 дахин хэтэрсэн
байна.
Ой бүхий газрын хэмжээ 2006 оноос
2010 онд 8.59%-аас 8.26% болж
буурсан.
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх
хуулийг 2012 онд батласан.
Улсын ТХГН-ийн хэмжээ 17,4%-д, орон
нутгийн ТХГН-ийн 10,3%-д хүрсэн.

E: Оролцогч

талуудын чадавхийг бэхжүүлснээр хэрэгжилтийг хангах

Зорилт 17: БТЗХҮХ-тэй
болох.

Биологийн олон янз байдлын
үндэсний хөтөлбөрийг
боловсруулах, батлах, түгээх,
хэрэгжүүлэх

•

Биологийн олон янз байдлын үндэсний
стратеги боловсруулах ажлыг хэсэг
байгуулагдан төлөвлөгөөний дагуу
холбогдох ажлуудыг гүйцэтгэж байна.

•

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах
үйл ажиллагаанд нутгийн иргэдийг
оролцуулан, иргэд хамтын нөхөрлөлийн
хэлбэрээр байгаль хамгаалахын
зэрэгцээ байгалийн баялагаа ашиглахыг
бодлого чиглэлд тусган, хэрэгжүүлж
эхлээд байна.

байдал.

Зорилт 18: Уламжлалт
мэдлэгийг хадгалах.
1) Ховор, ховордсон төрөл
зүйлийг хамгаалахын
зэрэгцээ нийт экосистемийг
төлөөлж чадахуйц тусгай
хамгаалалттай газар
нутгийн иж бүрэн системийг
ОХУ, БНХАУ-тай хамтран
бүрдүүлэх.

БТЗХҮХ нь Нагояагийн протокол
батлагдахаас өмнө боловруулагдсан
учир тодорхой үйл ажиллагаа
төлөвлөгдөөгүй. Шинэчлэгдэн
батлагдах БТЗХҮХ-т тусгах боломжтой.

2014
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Шинжлэх ухаан/технологи/
уламжлалт мэдлэг, түүний
хэрэглээ, хүртээмжтэй
байдал.
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Мянганы хөгжлийн зорилт
Холбогдох үндсэн үзүүлэлт

Айчигийн зорилт

Хэрэгжилт

Ахиц

1996 оны БТЗХҮХ-ийн зорилго

Стратегийн

зорилт

E: Оролцогч

талуудын чадавхийг бэхжүүлснээр хэрэгжилтийг хангах

Зорилт 19: Мэдлэг,

мэдээллийг сайжруулах,
хуваалцах, ашиглах.

Шинжлэх ухаан/технологи/
уламжлалт мэдлэг, түүний
хэрэглээ, хүртээмжтэй

•

байдал.

5) Биологийн олон янз
байдлыг хамгаалахтай
холбогдсон үндэсний
мэдээлэл, хяналтын
тогтолцоог бүрдүүлэх.

Чадавхжуулах ба мэдлэг
дамжуулах, эдгээрийг бодлогод
чиглэлд тусгах.

•

•

Зорилт 20: Санхүүгийн
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх.

Yндэсний 5-р тайлан

эх

Санхүүжилтийн эх үүсвэр
олох.

гуравдугаар бYлэг

Монгол улс

Байгаль орчны мэдээллийн төвийг
2010 онд байгуулсан. GIS, удирдлага,
ТХГН, байгаль орчны статистикийн
зэрэг мэдээллийн сангууд /одоогоор 12
мэдээллийн сан/ олон нийтэд нээлттэй
болоод байна.
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
ОУБХХ-ны Улаан дансыг зүйлийн
хамгаалалд ашиглаж байна.
Үндэсний 4-р тайлан гарснаас хойш
БОНХЯ нийт 16 томоохон төсөл
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, Биологийн олон
янз байдлын тухай Конвенци, Рамсарын
конвенци, Монтриалын протокол зэрэг
хэд хэдэн олон улсын конвенцийн
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.
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Нэмэлт 1. ТОХИОЛДОЛ судалгаанууд

нэмэлт БОЛОН ХАВСРАЛТ

Тохиолдол

судалгаа

1: Улаан

Тохиолдол

Соёны

данс ба хамгааллын төлөвлөгөө

Биологийн
хамгаалахтай

олон
холбоо

янз

байдлыг

бүхий

үндэсний

хэмжээний мэдээллийн болон мониторингийн

2: Алтай

судалгаа

экобүсийн уулархаг нутгийн

биологийн янз байдлыг ард иргэдийн
оролцоотой хамгаалах төсөл

“Алтай

Соёны

экобүсийн

уулархаг

сүлжээ байгуулах ажлын хүрээнд үндэсний

нутгийн биологийн янз байдлыг ард иргэдийн

болон

шинжээчид

оролцоотой хамгаалах” төсөл Баян-Өлгий,

Монгол орны загасны 64 зүйл, хоёр нутагтан,

Ховд, Хөвсгөл, Увс аймгийн нийт 20 сумыг

мөлхөгчдийн 27 зүйл, шувууны 487 зүйл,

хамран 2005-2011 онд амжилттай хэрэгжлээ.

хөхтний 128 зүйл, ургамлын 150 зүйлийн

Төслийн үр дүнд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн

үнэлгээг хийв.

байгалийн нөөцийн менежментийн асуудлыг

олон

улсын

судлаач,

Энэхүү хамтын үйл ажиллагааны чухал

малчдын нөхөрлөлүүд байгалийн нөөцийг

үр дүн бол Олон улсын байгаль хамгаалах

зүй зохистой ашиглах, үр ашгийг хүртэх утга

холбооны Улаан дансны шалгуураар сээртэн

бүхий нэмэлт заалтыг Байгаль орчны хуулинд

амьтны бүхий л зүйлийг үнэлсэнд оршино.

оруулав. Малчдын нөхөрлөлүүд байгалийн

Монгол улс бүх сээртэн амьтны Улаан дансаа

нөөцийн зарим баялгийг хамгаалах, эзэмших

бүтээсэн Азийн анхны орон боллоо.

журмыг

боловсронгуй

болгоход

дэмжлэг

хоёр

үзүүлж, шинэчилсэн журмаар нөхөрлөлийн

нутагтан, мөлхөгчид, шувуу, хөхтөн, зарим

эзэмшилд байгаа газар нутгийн гэрээний

ургамлын

хугацааг 5-10 болгон нэмж, нөхөрлөлийн

Бүс

нутгийн

хэмжээнд

ховор

зүйлийн

загас,

хамгааллын
Уг

гишүүдийн доод тоо 20-30 байсныг багасгаж

төлөвлөгөөнд ховор болон ховордож буй

10, нөхөрлөл өөрсдөөсөө сайн дурын байгаль

зүйлийн популяцийн хандлага, одоогийн

хамгаалагч ажиллуулах эрхтэй болж, тухайн

болон ирээдүйн хамгааллын үйл ажиллагааг

газар нутагт оршин суугч иргэн бүр гишүүн

тодорхойлон бичив.

байх эрхтэй болсон зэрэг өөрчлөлтүүдийг

төлөвлөгөөг

боловсруулан

гаргалаа.

хийжээ.
Төслийн хүрээнд 1,275,755 га газрыг
Бүс нутгийн Улаан данс

хамарсан

байгалийн

нөөцийг

ашиглах

албан ёсны бүртгэлтэй 116 нөхөрлөл үйл
ажиллагаа явуулах боллоо.
Байгаль

орчны

чиглэлээр

ажиллаж

байгаа байгууллага, албан хаагчдын ажлын
уялдааг
ажлыг

сайжруулах,

байгаль

хамгаалах

нийгэм-эдийн

засгийн

хөгжлийн

бодлоготой
нэгдсэн
Ховор зүйлийн
хамгааллын төлөвлөгөө

уялдуулах,

удирдлагаар

хэрэгжилтийг

хангах,

малчдын

бүлэг нөхөрлөлд арга зүйн зөвлөгөө өгөх
зорилготой
хөгжлийн

Байгаль
тасгуудыг

орчин

тогтвортой

байгуулсан.

БОАЖЯ

/хуучин нэрээр/ нь энэхүү орон тооны бус
бүтцийг иргэдэд тулгуурласан байгалийн
нөөцийн

менежментийг

хэрэгжүүлэхэд

төрийн байгууллага болон малчдыг холбох
үр дүнтэй механизм гэж үзэн, туршлагыг
Монгол орны бүх сумдад нэвтрүүлэхээр
шийдвэрлэсэн юм.
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судалгаа

3: Тусгай

хамгаалалттай газар нутаг

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Доорх зургаар шинээр тусгай
хамгаалалтанд авсан газрын тоо, хэмжээ
хэрхэн нэмэгдсэн болохыг үзүүлэв.

Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний 5-р тайлан
боловсруулах ажлыг МУИС-ийн Степ форвард хөтөлбөр БОНХЯ-тай хамтран байгуулсан
гэрээний дагуу гүйцэтгэлээ. Тайлангийн нэгдүгээр бүлэг болох “Биологийн олон янз
байдлын төлөв байдал, чиг хандлага, түүнд учирч буй аюул“-ыг тодорхойлохдоо Монгол
улсын их сургуулийн Биологийн тэнхим, Шинжлэх ухааны академийн Биологийн
хүрээлэн болон Ус, цаг уур орчны шинжилгээний хүрээлэн зэрэг төрийн болон төрийн
бу байгууллагын эрдэмтэн, судлаачдыг татан оролцуулав. Ургамал, шавж, загас,
мөлхөгч, хоёр нутагтан, шувуу, хөхтний ангилал зүйн бүлгийг бичихэд судлаач,
эрдэмтдийн уулзалт, зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, хариуцан боловсруулах хүнийг
томилон ажиллуулав.

БТЗХҮХ батлагдсан цагаас хойш Монгол
улсын Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
сүлжээ байгуулах ажил энэ хөтөлбөрийн
хүрээнд

амжилттай

хэрэгжсэн

1957 - 1991

ажлуудын

нэг боллоо. Монгол улс 1996 оны сүүлчээр
15,305.4 га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 9.8%ийг эзлэх, нийт 33 ТХГН-тай байв. Засгийн
газраас нийт газар нутгийн 30%-ийг тусгай
хамгаалалтанд авч, дархан цаазат газар,
байгалийн

цогцолборт

газар,

1992 - 1998

байгалийн

нөөц газар, түүхэн дурсгалт газар гэсэн

Тайлангийн Хоёрдугаар бүлэг болох Монгол улсын Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Биологийн төрөл зүйлийн стратеги зорилго
болон Айчигийн зорилтууд бүлгийг боловсруулахдаа БТЗХҮХ-ийн зорилго, үйл
ажиллагааны дагуу Монгол улсад гүйцэтгэгдсэн үйл ажиллагааны мэдээ, баримтыг
холбогдох байгууллагуудаас цуглуулан нэгтгэж, БТЗХҮХ-ийн зорилго үйл ажиллагааг
Айчигийн зорилтод нийцүүлэн нэгтгэн дүгнэсэн болно.

ангилалд хамруулахаар зорьсон. БТЗХҮХ-т
нийт нутгийн 18%-ийг хамгаалалтанд авах
ойрын зорилго тавьсан юм.
Монгол улсын БТЗХҮХ шинэчлэгдэхийн

2000 - 2008

өмнө ТХГН-ийн хэмжээ 27,199 га буюу нийт
нутаг дэвсгэрийн 17.4%-д хүрэв. ТХГН-ийн

Үйл ажиллагааны мэдээ, баримт цуглуулах ажлын хүрээнд холбогдох
байгууллагуудад албан бичиг илгээж, Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах тухай
конвенцийн зорилго болон БТЗХҮХ–ийг зорилттой нийцсэн үйл ажиллагаагаа энэхүү
тайланд нэгтгэн оруулж хамтарч ажиллах хүсэлтийг хүргүүлснээр холбогдох яамдаас
биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагаанд салбар хоорондын хамтын
ажиллагааны мэдээллийг, байгууллагуудаас үйл ажиллагааны тайлан мэдээг албан
бичгээр болон цахим шуудангаар авч, зарим байгууллагуудтай уулзалт, ярилцлага
хийлээ (тайлан бэлтгэхэд оролцсон талууд хавсралт 2-оос харна уу). Тайлангийн
сүүлийн хувилбарыг оролцогч талуудад тараан өгч, санал зөвлөлгөөг авч тайланг
хянан боловсруулав.

хэмжээ 1996 оноос хойш жил бүр дунджаар
3% нэмэгдсээр ирсэн бөгөөд энэ хэвээр
нэмэгдвэл 2030 онд урт хугацааны зорилт
буюу 30%-д хүрэх юм. Гэсэн хэдий ч энд уул

2009 - 2011

уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй газрын хэмжээ
нөлөөлөх боломжтой. Газрын зурагт шинээр
тусгай

хамгаалалтанд

авсан

газруудыг

цаг хугацаагаар харьцуулан үзүүлэв. Мөн
графикаас нийт нутаг дэвсгэрт ТХГН-ийн
эзлэх хувь хэмжээ хэрхэн нэмэгдэж байгааг
харж болно.
Бүх тусгай хамгаалалттай газрыг 2011
оны байдлаар үзүүлэв.

Доорх графикт Монгол орны нутаг дэвсгэрт
ТХГН-ийн эзлэх хувь хэмжээг
харуулав.

Хавсралт 1. Тайлан бэлтгэсэн үйл явцын тухай

Тохиолдол

судалгаа

4: Мод

тарих өдөр

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны
4-р сарын 14-ний өдрийн 63 тоот зарлигийн
дагуу жил бүрийн 5 ба 10-р сарын хоёр дахь
долоо хоногийн бямба гарагийг “Бүх нийтээр
мод тарих үндэсний өдөр” болгон зарласан
билээ. Хавар, намрын энэ өдрүүдэд төрийн
түшээд ард түмнээ уриалан мод тарьдаг.
2010 онд 7,637 ААН байгууллага, 226 мянган
хүн хамрагдан 1,754.6 мянган мод, сөөг,
тарьжээ. 2011 онд энэ арга хэмжээнд 4,669
аж ахуйн нэгж, байгууллага, 156 мянган
иргэд оролцож, 1,545.1 мянган ширхэг мод

Энэхүү тайланд БОНХЯ-ны үйл ажиллагааны тайлан он бүрээр, Монгол улсын УИХ,
Засгийн газрын тогтоолоор БОНХЯ-наас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийн
хэрэгжилтийн болон байгаль орчин ногоон хөгжлийн салбарт гадаадын буцалтгүй
тусламжаар хэрэгжиж буй төслийн товчоог 2013 оны эхний хагасын байдлаар тусгалаа.
Тайлан боловсруулах явцад оролцогч байгууллагуудаас биологийн олон янз
байдлыг хамгаалах хүрээнд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаатай холбоо бүхий мэдээллийг
төлөвлөсөн хугацаандаа цуглуулан авах, байгууллагуудын оролцоог дэмжих зорилгоор
биологийн олон янз байдлыг хамгаалах конвенцийн цар хүрээ, тайлангийн ач холбогдол
зэргийг тодотгосон биологийн олон янз байдлын конвенцийн толгой бүхий захиаг
албан ёсоор холбогдох салбарын яамд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад
хүргүүлвэл дараа дараагийн тайлан бичихэд илүү тустай байх хэмээн үзэж байна.
Биологийн олон янз байдлын конвенцийн тайланг боловсруулахад шаардлагатай
мэдээ, баримтаа хугацаа алдалгүй, бүрэн цуглуулах боломжийг тайлан бичиж буй
холбогдох хүмүүст олгох талаар хамтран ажиллаж буй болон хүсэлт гаргасан талууд
цаашид анхааран үзэж, дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй юм.

тарьсан байна. 2012 онд 1.7 сая ширхэг мод,
сөөгийг төв суурин газарт тарив.
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биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

Биологийн ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ конвенци

-

Хавсралт 2. Ашигласан ЦАХИМ хуудАс
Эх сурвалж

Цахим хуудас

Байгаль

орчны гео-мэдээллийн сан

http://geodata.mne-ngic.mn/

Байгаль

орчны мэдээллийн төв

http://www.icc.mn/

БОНХЯ

http://mne.mn/v3/

БО-ны

http://www.eic.mn/policy/index.php?id=5&page=2

бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн

мэдээллийн сан

Монгол

http:www.legalinfo.mn/law

улсын хуулиуд

Монголын

шувуу судлалын нийгэмлэг

НҮБ-ийн Хөгжлийн

Степ форвард хөтөлбөр
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний хүрээлэн
Уул уурхайн яам
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам
ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн
Экологийн боловсролын төв

хөтөлбөр,

Мянганы

хөгжлийн зорилт

www. mos.mn
http://www.mn.undp.org/content/mongolia/en/home/
mdgoverview/

Эш

татсан тайлан, мэдээ:

•

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

•

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

нөөцийг хамгаалж ашиглах даян дэлхийн

•

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

хэрэгжилтэнд

•

Монгол улсын УИХ, Засгийн Газрын тогтоолоор БОНХЯ-наас хэрэгжүүлж буй
үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн товчоо (2013 оны эхний хагас жилийн
байдлаар)

•

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн салбарт гадаадын буцалтгүй тусламжаар
хэрэгжиж буй төслийн товчоо (2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар)

•

Био-аюулгүй байдлын үндэсний хорооны 2010-2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

•

Амьтан, ургамал хамгаалах үндэсний хороо үйл ажиллагааны мэдээлэл

•

Рамсарын конвенцийн тайлан (Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг
газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны шувууд олноор амьдардаг
орчны тухай конвенци). Улаанбаатар хот. 2011 он.

•

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцийн тайлан.
Улаанбаатар хот. 2012 он.

•

Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт. Үндэсний дөрөв дэх
илтгэл. Монгол улсын засгийн газар. Улаанбаатар хот. 2011 он.

•

Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр (20122016). 2012. Монгол улсын Засгийн газар. Улаанбаатар хот.

•

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд (2012-2016).
2012. Монгол улсын Засгийн газар. Улаанбаатар хот.

•

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний илтгэл 2009. Монгол улс. БОАЖЯ.
Улаанбаатар хот. 2010 он.

•

Ховор амьтны зүйлийн жагсаалт батлах тухай Монгол улсын засгийн газрын 2012
оны 7-р тогтоолын 1-р хавсралт. Улаанбаатар хот. 2012 он.

НҮБ-ийн Хөгжлийн

хөтөлбөр, төсөл,

хөтөлбөр

http://www.mn.undp.org/content/mongolia/en/home/
ourwork/overview.html

Хүнс

http://www.pgrfa.org/gpa/mng/mngwelcome.html

хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик

төлөвлөгөө”-ний

(GPA-PGRFA)
мониторинг хийх Мэдээлэл

солилцооны үндэсний механизм

ШУА, Биологийн

http://www.biology.mas.ac.mn/index.php/2013-01-17-1148-26

хүрээлэн

Щвейцарийн Хөгжлийн агентлагийн
Цөлжилтийг сааруулах төсөл

http://www.swisscooperation.admin.ch/mongolia/en/
Home/Completed_Projects_2001_2013/Coping_with_
Desertification
http://www.greenmongolia.mn/mn/about-codep.html

Щвейцарийн Хөгжлийн

агентлагийн

сургууль төсөл

Эко-

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/mongolia/en/Home/
Completed_Projects_2001_2013/Ecological_Education

Тайлан бэлтгэхэд оролцсон талууд:
- Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг
- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
- Боловсрол шинжлэх ухааны яам
- Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар
- Де Нейче Консерванси
- Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
- Зайнаас тандан судлах үндэсний төв
- Зам тээврийн яам
- Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв
- Ирвэс хамгаалах сан
- Лондоны амьтан судлалын нийгэмлэг
- Малын удмын сангийн үндэсний төв
- Монгол улсын их сургууль
- Монголика хэвлэлийн газар
- Монголын бэлчээрийн менежментийн холбоо
- Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг
- Ойн судалгаа, хөгжлийн төв
- Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам
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