
ТӨСӨЛ

2025 он 2030 он

(3 жил) (10 жил)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Улсын тусгай хамгаалалтад авсан газар 

нутгийн хэмжээ, нийт газар нутагт эзлэх хувь
Хувь 21 2021 27.0 30.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

өгөөж/жилд
Тэрбум төг 289,000 2021 372,000 413,000

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

ELD эх 

сурвалж 

ашиглан 

тооцоолох

2 жилд 1 

удаа

Улсын төсөв Байгаль орчин
Засаглал 

Соёл

Тусгай хамгаалалттай өвөрмөц экосистем 

бүхий газрыг эзлэх хэмжээ
Хувь

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Улсын төсөв, 

Хувийн хэвшил
Байгаль орчин

Барилга, хот 

байгуулалт, 

Хөдөө аж ахуй

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний 

улсын дундаж

Хувь 61.9 2021 70.0 80.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

МЕТТ-ийн 

тайлан

2 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага
Усны урсац бүрэлдэх эхийг тусгай 

хамгаалалтад авсан хэмжээ
Хувь 49.9 2021 55.0 60.0

Ойн сан бүхий газрыг тусгай хамгаалалтад 

авсан хэмжээ
Хувь 40.2 2021 45.0 50.0

Усны сан бүхий газрыг тусгай хамгаалалтад 

авсан хэмжээ
Хувь - 2021 9.1 12.1

Хээрийн экосистем бүхий газрыг тусгай 

хамгаалалтад авсан хэмжээ
Хувь 11 2021 20.0 30.0

Хүлэрт намаг бүхий газрыг тусгай 

хамгаалалтад авсан хэмжээ
Хувь 60 2021 65.0 80.0

Улсын тусгай хамгаалалтад авсан түүх, 

соёлын дурсгалт газар
Тоо 14 2021 17 23

Соёлын өвийн дурсгалт газар Тоо 0 2021 1 3

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээгээр 

хамгааллын менежментийг хэрэгжүүлж 

байгаа тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

тоо

Тоо 4 2021 8 12
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль 

хамгаалагчийн тоо
Тоо 2021 БОАЖЯ-ны тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 

олгосон газар ашиглалтын зөвшөөрлийн тоо
тоо - 2021 5.0 15.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Эко аялал жуулчлалын ногоон гэрчилгээ 

авсан хуулийн этгээд
Хувь - 2021 10.0 30.0 БОАЖЯ-ны тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний 

орчны бүсэд аялал жуулчлалын үйл 

ажиллагаа эрхлэхэд тавих шаардлагыг 

тогтоосон стандартын тоо

Тоо 2 2021 7 12 БОАЖЯ-ны тайлан

Стандартын 

мэдээллийн 

сан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, 

Стандартын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны 

байгууллага

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь 

стандартад нийцсэн цэвэрлэх байгууламж 

суурилуулсан аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний байгууллагуудын эзлэх хувь

Хувь 30 2021 50 100
МХЕГ, БОАЖЯ-ны 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

1.2
Зорилт 1.2. Байгалийн нөөцийн үнэлгээ, 

хамгаалалтын менежментийг сайжруулна
                 5,340.0 

Байгаль 

орчин
Засаглал   Байгаль орчны гүйцэтгэлийн индекс оноо 29.6 2022 58.0 59.0

Иелийн их 

сургуулийн 

судалгаа

Холбогдох 

олон улсын 

аргачлал, 

тайлан

Жилд нэг 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

                    150.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ, СЯ, ШУА
Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийгдсэн 

ургамлын зүйлийн тоо
Тоо 2050 2021 5,652 -

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн

3 жилд 1 

удаа

БОАЖЯ, ШУА-ийн 

Ботаникийн цэцэрлэгт 

хүрээлэн

150.0                   

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ, СЯ, ШУА
Амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 

хийгдсэн овог, зүйлийн тоо
Тоо 756 2021 1,000 -

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

ШУА-ийн 

Биологийн 

хүрээлэн

3 жилд 1 

удаа

Эх байгаль анхдагч экосистем

1.2.1
6.1.1

6.1.3

Үйл ажиллагаа 1.2.1.  Байгалийн нөөцийн 

экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн 

тогтооно. 
Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

ЭЗХЯ, ХЗДХЯ, 

БХБЯ, СЯ, 

ЦХХХЯ, ЦЕГ, ҮСХ

1.1.3

6.1.8

4.2.45

4.2.46

Үйл ажиллагаа 1.1.3. Тусгай хамгаалалттай 

газар нутагт байгальд ээлтэй эко аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

             101,060.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Хувийн хэвшил

БОАЖЯ

МХЕГ 

АНЗДТГ

Хувийн хэвшил

Стандарт 

хэмжилзүйн газар

1.1.2

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

Үйл ажиллагаа 1.1.2.Тусгай хамгаалалттай газар 

нутгийн олон талын оролцоотой байгаль 

хамгааллын менежментийн үр ашгийг 

сайжруулна

               63,900.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө

БОАЖЯ

Соёлын яам, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

Засаг даргын 

тамгын газар

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа
БОАЖЯ

СоЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа
Соёлын яам

1.1.1 6.1.4

Үйл ажиллагаа 1.1.1.Өвөрмөц экосистем, түүх, 

соёлын дурсгалт газар нутгийг улсын тусгай 

хамгаалалтад авна.

                 1,663.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

1.1
6.1.4

9.2.16

Зорилт 1.1.Тусгай хамгаалалттай газар 

нутгийн сүлжээг өргөжүүлж, хамгаалалтын 

менежментийн үр ашгийг сайжруулна.

             101,060.0 

1
Зорилго 1.Анхдагч экосистемийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.
106,400.0            Улсын төсөв

Зорилтот түвшин
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Хариуцах 

байгууллага[6]

Үндсэн Хамтрагч Түвшин Он

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ 

№

Бодлогын 

үндэслэл

[1]

Зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа

 Шаардагдах 

хөрөнгийн 

хэмжээ (сая 

төгрөг) 

Санхүүжилтийн 

эх үүсвэр[2]

Хамрах салбар
[3]

, Хэрэгжүүлэх 

байгууллага
[4]

Шалгуур үзүүлэлт[5] Хэмжих нэгж

Суурь



180.0                   

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ СЯ
Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 

шинэчлэн тогтоосон эсэх
Тийм/ Үгүй Тийм 2019 Үгүй Тийм 

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

3 жилд 1 

удаа

                    150.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ СЯ
Усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг 

шинэчлэн тогтоосон эсэх
Тийм/ Үгүй Үгүй 2021 Тийм Тийм 

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

3 жилд 1 

удаа

Байгаль хамгааллийн зардлын ДНБ-нд эзлэх 

хувь
Хувь 

Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, хувийн 

хэвшлийн байгууллагын хариуцан хамгаалж 

байгаа талбай

Сая.га 8.4 2021 9.2 16.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа
БОАЖЯ

Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа идэвхтэн 

байгаль хамгаалагчийн тоо
Тоо 300 2021 400 600 БОАЖЯ-ны тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа
БОАЖЯ

Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь Хувь 7.9 2021 8.7 9.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд 

өртсөн газрийн нийт газар нутагт эзлэх 

хувь

Хувь 23.3 2020 22.5 21.3 БОАЖЯ

Цөлжилтийн 

төлөв 

байдлын 

судалгаа

5 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Ойжуулсан талбайн хэмжээ Мян.га 5 2021 30.0 500.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Шинээр тарьж ургуулсан модны хэмжээ Сая.ш 7 2021 45.0 1,000.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Ойн хүлэмжийн хийн шингээлт Хувь - 2021 5.4 11.0

Хүлэмжийн хийн 

тооллогын дүн, 

мэдээ

Хүлэмжийн 

хийн 

тооллогр 

хийх арга, 

зүй

2 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

                 4,650.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, аж 

ахуйн нэгж, 

байгууллагын 

төсөв

БОАЖЯ

АНЗДТГ, хувийн 

хэвшлийн 

байгууллагууд

Стандартын шаардлага хангасан ойн үрийн 

хэмжээ
Кг 330 2021 3,300 6,000

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

5,000,000.0          

Улс, орон нутаг, 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, 

төсөл, хөтөлбөр

БОАЖЯ

Ойн газар, 

АНЗДТГ, хувийн 

хэвшлийн 

байгууллагууд, 

төсөл, хөтөлбөр

Ургуулсан стандартын тарьц, суулгац Сая.ш 9.2 2021 500.0 1,500.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

6,260,000.0          

Улс, орон нутаг, 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, 

төсөл, хөтөлбөр

БОАЖЯ

Ойн газар, 

АНЗДТГ, хувийн 

хэвшлийн 

байгууллагууд, 

төсөл, хөтөлбөр

Шинээр тарьсан модны тоо Сая.ш 7 2021 45 1,000
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

361,800.0            

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

БОАЖЯ, 

АНЗДТГ

Ойн газар, 

хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд, 

төсөл, хөтөлбөр

Агро ойн талбай Мян.га 0.3 2021 5.0 19.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

1,300,000.0          

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

БХБЯ

БОАЖЯ, 

АНЗДТГ, аж 

ахуйн нэгж 

байгууллага

Хот, суурин газрын нэг хүнд ногдох ногоон 

байгууламж
м2/жил

5.5 

(Улаанбаатар 

хот)

2021 20.0 30.0 БХБЯ-ны тайлан
Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага, Аймаг, 

нийслэлийн Засаг 

даргын тамгын газар

2.1.2 6.2.4, 9.2.9.

Үйл ажиллагаа 2.1.2.Ойн хөнөөлт шавжийн 

тархалт, үр дагаврыг загварчилж, байгальд 

ээлтэй биологийн аргаар тэмцэж тархалтын 

голомтыг бүрэн хяналтад авна.

73,000.0              

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө

БОАЖЯ

Ойн газар, 

АНЗДТГ, хувийн 

хэвшлийн аж 

ахуйн нэгж 

байгууллага

Хөнөөлт шавжийн тархалтын голомтыг 

бууруулж, бүрэн хяналтанд авсан талбайн 

хэмжээ

Мян.га 50.0 2021 450.0 550.0
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

10,000.0              

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшил

БОАЖЯ

Ойн газар, 

АНЗДТГ, хувийн 

хэвшлийн аж 

ахуйн нэгж 

байгууллага

Ойн сэргэн ургалтыг дэмжсэн, нөхөн 

сэргээсэн талбайн хэмжээ
Мян.га 30.0 2021 90.0 150.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Байгалийн нөөц баялгийн зохистой ашиглалт

Хөдөө аж ахуй, 

Барилга, хот 

байгуулалт, Зам, 

тээвэр, Уул 

уурхай, 

Боловсрол, 

Шинжлэх ухаан, 

инновац, Орон 

нутгийн засаг 

захиргаа

2.1.1

Үйл ажиллагаа 2.1.1.Доройтсон ойг нөхөн 

сэргээх, хот суурины ногоон байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх, хамгаалалтын ойн зурвас 

байгуулж, агро ойжуулалтыг хөгжүүлэх замаар 

"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг 

хэрэгжүүлнэ.                                                   
6.2.3, 6.2.4, 

6.2.9, 9.2.2, 

9.2.9, 9.2.11.

2.1.3 6.2.4, 9.2.9.

Үйл ажиллагаа 2.1.3.Ойн экосистемийг 

хамгаалах, сэргэн ургалтыг тэтгэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ.

2.1
6.2.4, 9.2.9.

Зорилт 2.1.Ой хамгааллын бодлогыг 

хэрэгжүүлж, "Тэрбум мод" үндэсний 

хөдөлгөөнийг өрнүүлэх замаар ойн 

доройтлыг бууруулж, хомсдолыг зогсооно.

13,466,360.0        

Улсын төсөв, 

орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж, 

хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө

Байгаль 

орчин, 

Барилга, хот 

байгуулалт, 

Хөдөө аж ахуй

ХЗДХЯ

ГХЯ

БШУЯ

ЦХХХЯ

АНЗДТГ

ЦУОШГ

ЦЕГ

2

Зорилго 2.Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн 

сэргээж, хомсдолыг бууруулан зохистой 

ашиглалтыг бий болгоно.

14,210,439.8        -

Байгаль 

орчин, Хөдөө 

аж ахуй, 

Барилга хот 

байгуулалт, 

Боловсрол, 

Шинжлэх 

ухаан, 

Зам, тээвэр, Уул 

уурхай, Орон 

нутгийн засаг 

захиргаа

1.2.1
6.1.1

6.1.3

Үйл ажиллагаа 1.2.1.  Байгалийн нөөцийн 

экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн 

тогтооно. 
Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

1.2.2

6.1.6.

6.2.7

6.2.17

6.2.18

6.3.6

Үйл ажиллагаа 1.2.2.Олон талын оролцоонд 

тулгуурласан байгаль хамгааллын менежментийг 

сайжруулна. 

                 4,710.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

БОАЖЯ



4,160.0                Улсын төсөв БОАЖЯ

Ойн мэргэжлийн 

байгууллагын эрх 

бүхий хувийн 

хэвшлийн 

байгууллагууд

Ой зохион байгуулалт хийсэн талбайн 

хэмжээ
Мян.га 1600.0 2021 6,000.0 10,000

Ой зохион 

байгуулалтын 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

Засаг дарга

Ойн нөхөрлөлийн хариуцан хамгаалж байгаа 

ойн талбай
Сая.га 3.3 2021 4.5 5

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

БОАЖЯ
ХХААХҮЯ, Ойн 

газар

Хууль бусаар бэлтгэсэн модны 

хэмжээ(бууралт)
м3 550.0 2020 300.0 50

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

2.1.5 9.2.9

Үйл ажиллагаа 2.1.5.Түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх, түймрийн эрсдэлийг бууруулах 

дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, түймэртэй 

тэмцэх, сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлнэ

420,750.0            

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

БОАЖЯ ОБЕГ
Түймэрт өртөж доройтсон ойн талбайн 

хэмжээ(бууралт)
Га/жил 130,000 2021 100,000.0 50,000.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

2.1.6 6.2.4

Үйл ажиллагаа 2.1.6.Ойн цэвэрлэгээний нөөцийг 

эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, дэвшилтэт 

технологи, инновацыг  нэвтрүүлнэ.

28,000.0              

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт, 

гадаадын зээл, 

тусламж

ХХААХҮЯ БОАЖЯ, БШУЯ Нэгж модны ашиглалтын түвшин, хувь Хувь 48 2020 50.0 70.0
ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Хөнгөн үйлдвэрийн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

2.1.7
6.2.4, 9.2.8, 

9.2.9.

Үйл ажиллагаа 2.1.7.Ойн хомсдол доройтлоос 

үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 

(REDD+) үндэсний стратеги, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангана.

-

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ
ХХААХҮЯ, 

АНЗДТГ, БШУЯ

Ойн хомсдол доройтлоос үүдэлтэй 

хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжээ
- 2021

Байгалийн ургамлыг тарималжуулсан 

талбайн хэмжээ
Га 500 2021 1,000 2,000

АНЗДТГ(БОАЖГ)-

ын тайлан

Аймгуудын 

БОАЖГазар

Нэн ховор, ховор амьтан сэргээн 

нутагшуулсан төслийн тоо
Тоо 3 2021 6 8

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Дотоод хэрэг
БОАЖЯ, БШУЯ, 

ШУА

Ургамал, амьтны хамгаалагдсан зүйлийн 

хууль бус ашиглалтын зөрчлийн бууралт, 

хувь  

Тоо 2021
ЦЕГ-ийн жилийн  

тайлан

Хууль сахиулах 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

байгууллага

                    150.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ, ШУА
Улаан дансны үнэлгээ хийгдсэн ургамлын 

зүйл
Тоо 1876 2021 3,000.0 6,702.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

3 жилд 1 

удаа

200.0                   

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ, ШУА Улаан дансны үнэлгээ хийгдсэн амьтны зүйл Тоо 654 2021
523 (зүйл 

шувуу)
700.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Мэдээллийн 

сан

5 жилд 1 

удаа

                 1,300.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ, ШУА
Нөөц тогтоосон ургамал-газарзүйн тойргийн 

тоо
Тоо 3 2020 9 16

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн

Жилд 1 

удаа

                 1,200.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ, ШУА Нөөц тогтоосон амьтны зүйлийн тоо Зүйлийн тоо 3 2021 15 30
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Мэдээллийн 

сан

Жилд 1 

удаа

                 4,000.0 

Хувийн хэвшлийн 

ХО, улсын төсөв, 

орон нутгийн 

төсөв

БОАЖЯ
БШУЯ, ШУА, 

ААНБ
Тарималжуулсан ургамлын зүйлийн тоо Тоо 10 2021 20 30

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн, ХААИС

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн, 

ХААИС-ийн 

жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

ШУА-ийн Ботаникийн 

цэцэрлэгт хүрээлэн, 

ХААИС, Хувийн 

хэвшил, АНЗДТГ

Ургах орчинд нь буюу in-situ нөхцөлд 

хамгаалагдсан ургамлын зүйл 
Тоо 53 2021 93 133

Зориудаар буюу ex-situ нөхцөлд 

хамгаалагдсан ургамлын зүйл
Тоо 31 2021 50 70

                      53.0 

Улсын төсөв, 

хувийн хөрөнгө, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ БШУЯ Амьтан үржүүлгийн төв Тоо 3 2021 8 12
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

                 1,000.0 
Улсын төсөв, 

төсөл
БОАЖЯ

БШУЯ, ХХААХҮЯ, 

ЭМЯ, ШУА

Олон улсын мэдээлэл солилцооны төв, 

үндэсний бүртгэлийн системд бүртгэгдсэн 

хувиргасан амьд организм, түүний гаралтай 

түүхий эд, бүтээгдэхүүн өссөн дүнгээр 

жилээр

Тоо 1 2021 2 4
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

5 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Тоо 1 2021 10 30

Эзлэх талбай, га 2021

БОАЖЯ, 

ХХААХҮЯ, ШУА

Хувиргасан амьд организмын эрсдэлийн 

үнэлгээ хийсэн таримал ургамлын зүйлийн 

тоо, цар хүрээ

ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны болон 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

асуудал эрхэлсэн 2.2.4 6.2.5

Үйл ажиллагаа 2.2.4. Био-аюулгүй байдлыг 

хангах материаллаг баазыг бэхжүүлж,  

түрэмгийлэгч харь зүйлийн хяналтыг сайжруулж, 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.

                    500.0 
Улсын төсөв, 

хувийн хэвшил
ХХААХҮЯ

БОАЖЯ БШУЯ, ШУА

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн, ХААИС

ШУА-ийн 

Ботаникийн 

цэцэрлэгт 

хүрээлэн, 

Жилд 1 

удаа

ШУА-ийн Ботаникийн 

цэцэрлэгт хүрээлэн, 

ХААИС, Хувийн 

хэвшил, АНЗДТГ

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, ШУА-ийн 

судалгааны хүрээлэн

2.2.2 6.2.2.

Үйл ажиллагаа 2.2.2.Ургамал, амьтны тархац, 

нөөцийн судалгааг улсын хэмжээнд үе шаттай 

хийж нөөцийн өөрчлөлтийг шинэчлэн тогтооно.

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, ШУА-ийн 

судалгааны хүрээлэн

2.2.3 6.2.3.

Үйл ажиллагаа 2.2.3.Ашиглалтад өртөмтгий, уур 

амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг болон нэн ховор, 

ховор амьтан, ургамлыг зориудаар өсгөн 

үржүүлж, тарималжуулах, тархац нутгийг 

хамгаалах арга хэмжээ авна.
                 1,300.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Байгаль 

орчин
БШУЯ, ШУА

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

2.2.1 6.2.2.

Үйл ажиллагаа 2.2.1.Монгол орны ургамал (7702 

зүйл), амьтан(756 зүйл сээр нуруутан болон 

бусад сээр нуруугүйтэн)-ы аймгийн бүх зүйлийг 

олон улсын "Улаан данс"-ны үнэлгээгээр үнэлж, 

ховордсон зүйлийн хамгааллын арга замыг 

тодорхойлж хэрэгжүүлнэ.

2.1.4 9.2.5

Үйл ажиллагаа 2.1.4.Ойн менежментийн 

төлөвлөгөөнд үндэслэсэн зохистой ашиглалтын 

менежментийг ашиглалтын бүсийн ойн санд 

хэрэгжүүлж, хяналтыг сайжруулж, хууль бус мод 

бэлтгэлийг бууруулна.

4,000.0                

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

2.2

Зорилт 2.2.Биологийн олон янз байдлын 

тархац нутаг, амьдрах орчныг тэтгэж, 

хамгаалах, зориудаар өсгөн үржүүлэх, 

тарималжуулах замаар  ашиглалтын нөөцийг 

бүсчлэн бий болгож, байгалиас шууд авч 

ашиглах дарамтыг бууруулж, хомстлоос 

сэргийлнэ.

11,263.0              

Улсын төсөв, 

орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж

2.1.3 6.2.4, 9.2.9.

Үйл ажиллагаа 2.1.3.Ойн экосистемийг 

хамгаалах, сэргэн ургалтыг тэтгэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ.



530.0                   
Хяналтад авсан харь зүйлийн амьтны 

зүйлийн тоо

Тоо
0 2020 43 43-аас ихгүй

530.0                   
Хяналтад авсан харь зүйлийн ургамлын 

зүйлийн тоо

Тоо
0 2020 82 82-оос ихгүй

2.2.5
4.2.21

8.3.18

Үйл ажиллагаа 2.2.5. Мал, зэрлэг амьтны 

халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тандалт 

судалгааг тогтмолжуулж, эрсдэлийг бууруулах 

хамгааллын арга хэмжээ авна. 

500.0                   

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

ХХААХҮЯ

БОАЖЯ, МЭЕГ, 

МХЕГ, ОБЕГ, 

АНЗДТГ

Мал, зэрлэг амьтны гаралтай халдварт 

өвчний суурь судалгаа хийгдсэн эсэх
Тийм/Үгүй Үгүй 2021 Тийм Тийм

Судалгааны 

тайлан

Судалгааны 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Хүнс, хөдөө аж ахуйн  

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

2.3 6.2.1

Зорилт 2.3.Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой 

уламжлалт мэдлэгийг судалж бүртгэлжүүлэн, 

биотехнологийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг 

дэмжиж, генетик нөөцийн үр шимийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

26,200.0              

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө

Шинжлэх 

ухаан, 

инноваци

Байгаль орчин
Үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүний 

тоо
Тоо 3 2021 10 20

БШУЯ-ны жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Боловсрол, шинжлэх 

ухааны асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

                    600.0 Улсын төсөв БОАЖЯ БШУЯ, ШУА

Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт 

мэдлэгийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 

сантай эсэх

Тийм/Үгүй Үгүй 2021 Тийм Тийм

                    600.0 Улсын төсөв БОАЖЯ БШУЯ, ШУА
Эмийн болон ашигт ургамал, амьтны 

уламжлалт мэдлэгийн мэдээлэл
Тоо 0 2021 2,000 4,000

2.3.2 6.2.1
Үйл ажиллагаа 2.3.2.Генетик нөөцийн төрөлжсөн 

генийн сангууд байгуулна.
               20,000.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшил

БОАЖЯ
БШУЯ, ОУБ, 

ААНБ
Төрөлжсөн генийн сангийн байгууламж Тоо 0 2021 2 5

БШУЯ-ны жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

2.3.3 6.2.1

Үйл ажиллагаа 2.3.3. Биотехнологийн 

бүтээгдэхүүний судалгаа, үйлдвэрлэлийг 

дэмжин хөгжүүлнэ.

                 5,000.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшил

БШУЯ
БОАЖЯ, ШУА, 

хувийн хэвшил

Биотехнологийн бүтээгдэхүүний судалгаа, 

үйлдвэрлэлийг дэмжсэн төсөл
Тоо 5 2021 10.0 20.0

БШУЯ-ны жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

2.4 6.2.8

Зорилт 2.4.Хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 

элсний нүүдлийг хязгаарлах дэвшилтэт 

технологи, инновацийг нэвтрүүлэх замаар 

цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулна. 

706,616.8            

Байгаль 

орчин, Хөдөө 

аж ахуй, 

Шинжлэх 

ухаан 

Шинжлэх ухаан

Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд 

өртсөн газрийн нийт газар нутагт эзлэх 

хувь

Хувь 23.3 2020 22.5 21.3
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Цөлжилтийн 

төлөв 

байдлын 

судалгаа

5 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

14,000.0              

Цөлжилтөд өртсөн газар нутгийг нөхөн 

сэргээх,  ургамалжуулах, элсний нүүлтийг 

хязгаарлах, баянбүрдийг хамгаалах арга 

хэмжээ авсан талбайн хэмжээ

га 200 2021 800 1,800
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, Шинжлэх 

ухааны судалгааны 

байгууллага

             751,000.0 

Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах, 

элсний нүүдлийг зогсоох хамгаалалтын ойн 

зурвасын хэмжээ

Мян.га 0.2 2021 8.0 74.4
БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

                 1,100.0 
Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах 

суурин судалгааны төвийн тоо
Тоо 3 2021 4 5

БШУЯ, ШУА-ийн 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

600.0                   

Цөлжилтийг бууруулах, элсний нүүдлийг 

сааруулах чиглэлээр боловсруулсан, 

нэвтрүүлсэн технологи

Тоо 4 2021 20 50
БШУЯ, ШУА-ийн 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Бэлчээрийн талхагдал Хувь 70 2021 60 50
Бэлчээрийн төлөв 

байдлын судалгаа

Батлагдсан 

аргачлал

Жилд 1 

удаа
БОАЖЯ

Малчдын бүлэг, хоршоодын бэлчээрийн 

зохистой менежментийг хэрэгжүүлж байгаа 

талбайн хэмжээ

сая.га 16 2018 50 114
ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

ХХААХҮЯ

Аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, 

Засаг даргын тамгын 

газар 

Бэлчээрийн даац

Малын 

тоо(хонин 

толгой)

117 2021 112.0 96.0
Мал тооллогын 

дүн мэдээ

Статистик 

үзүүлэлт

Жилд 1 

удаа

Үндэсний 

статистикийн хороо

Элэгдэл, эвдрэлд орж үржил шимээ алдсан, 

атаршсан талбайг тордож, эргэлтэд оруулсан 

хэмжээ

Мян.га 800 2021 1,000 1,050
ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Тариалангийн талбайд байгуулсан 

хамгаалалтын ойн зурвасын хэмжээ
Га 942 2021 11,150 19,676

АНЗДТГ-ын 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

 - - УУХҮЯ, АМГТГ БОАЖЯ

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан, ойн 

сан бүхий газарт ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигчийн тоо

Тоо 512 2022 300 0

1,023.0                
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө 

УУХҮЯ, 

БОАЖЯ

АМГТГ, АНЗДТГ, 

МХЕГ, ЦЕГ

Гол мөрний урсац бүрэлдэх, ой, усны сан 

бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд нөхөн 

сэргээлт хийсэн талбайн эзлэх хэмжээ

Хувь 20 2021 50 100

Уул уурхайн асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага, 

2.4.3
6.2.9

6.2.10

Үйл ажиллагаа 2.4.3. Уул уурхай, үйлдвэрлэлийн 

үйл ажиллагаанаас үүсэх газрын доройтлоос 

сэргийлж, нөхөн сэргэнэ.

АМГТГ-ын жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

жилд 1 

удаа

БОАЖЯ, АИТХ, 

АНЗДТГ

             603,263.8 

Улсын төсөв, 

Орон нутгийн 

төсөв, хувийн 

хэвшил

ХХААХҮЯ АНЗДТГ

ХХААХҮЯ

Аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, 

Засаг даргын тамгын 

газар 

2.4.2

6.2.8

6.2.9

6.2.11

6.2.12 

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Үйл ажиллагаа 2.4.2. Хөрсний доройтолд хөдөө 

аж ахуйн салбарын үзүүлэх сөрөг нөлөөг 

бууруулна.

58,620.0              

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

ХХААХҮЯ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

2.4.1 6.2.8

Үйл ажиллагаа 2.4.1.Цөлжилтийн нэн хүчтэй, 

хүчтэй зэрэглэлд өртсөн газар нутгийг нөхөн 

сэргээж, элсний нүүлтийг хязгаарлаж, 

баянбүрдийг хамгаална

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ, ШУА БШУЯ, АНЗДТГ

Боловсрол, шинжлэх 

ухааны асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага, Шинжлэх 

ХХААХҮЯ, Эрдэм 

шинжилгээ, 

судалгааны 

байгууллагууд

2.3.1 6.2.1

Үйл ажиллагаа 2.3.1.Генетик нөөц, түүнтэй 

холбоотой уламжлалт мэдлэгийн бүртгэл, 

мэдээллийн сан байгуулна.

БОАЖЯ болон 

Шинжлэх ухааны 

академийн 

Ботаникийн 

хүрээлэнгийн 

Жилийн 

тайлан

2.2.4 6.2.5

Үйл ажиллагаа 2.2.4. Био-аюулгүй байдлыг 

хангах материаллаг баазыг бэхжүүлж,  

түрэмгийлэгч харь зүйлийн хяналтыг сайжруулж, 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшил

БОАЖЯ



Техникийн 

нөхөн сэргээлт, 

га

2123 2021 6,000 16,000

Биологийн 

нөхөн сэргээлт, 

га

679 2021 2,479 5,479

               40,610.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшил, 

гадаадын зээл, 

тусламж

УУХҮЯ, АМГТГ
БОАЖЯ, 

АНЗДТГ, ЦЕГ

Нөхөн сэргээлт хийгдэлгүй орхигдсон 

талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн 

эзлэх хэмжээ

Хувь 10 2021 50 80
Нөхөн сэргээлтийн 

ажлын тайлан

Жилийн 

тайлан

жилд 1 

удаа

Уул уурхайн болон 

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, 

                 1,400.0 Улсын төсөв  ЦЕГ, МХЕГ УУХҮЯ,  АНДЗТГ
Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон 

гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо
Тоо 2021

ЦЕГ-ын жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

жилд 1 

удаа

Мэргэжлийн хяналтын 

болон Хууль 

сахиулахын  асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны 

байгууллага

Ашигласан усны хэмжээ Сая шоо метр 570 2021 600 650
БОАЖЯ, ҮСХ-ний 

жилийн тайлан

Эргүүлэн болон дахин ашигласан усны 

хэмжээ 
Хувь 10 2021 20 30

БОАЖЯ, СЯ-ны 

жилийн тайлан

3.1 6.3
Зорилт 3.1.Усны нөөцийг хамгаалж, 

хуримтлал бий болгоно.
               51,575.0 

Улсын төсөв, 

хувийн хэвшил, 

төсөл хөтөлбөр

Барилга, хот 

байгуулалт

Байгаль орчин, 

аялал 

жуулчлалын 

яам

Шаардлагад нийцсэн ундны усаар 

хангагдсан хүн амын эзлэх хувь
Хувь 82.5 2018 85 87

Үндэсний 

статистикийн 

хороо

Түүвэр 

судалгаа

5 жилд 1 

удаа

Үндэсний 

статистикийн хороо

                 2,205.0 

Улсын төсөв-70 

хувь, гадаадын 

зээл, тусламж-30 

хувь

БОАЖЯ ЦУОШГ
Шинээр байгуулж нэгдсэн сүлжээнд холбосон 

гадаргын усны харуулын тоо
Тоо 153 2018 226 300

ЦУОШГ-ын 

жилийн тайлан

               12,000.0 

Улсын төсөв-50%, 

гадаадын зээл, 

тусламж-20%, 

хувийн хэвшил-

30%

БОАЖЯ УГ, ЦУОШГ, СГЗ
Шинээр байгуулж нэгдсэн сүлжээнд холбосон 

газрын доорх усны хяналтын цооногийн тоо
Тоо 309 2021 409 509 УГ, СГЗ, БОАЖГ

                    500.0 

Улсын төсөв-70%, 

гадаадын зээл, 

тусламж-30%

БОАЖЯ ЦУОШГ, ШУА Цэвдэг, мөстлийн  төлөв байдлын судалгаа Тоо 2 2021 - 2

ЦУОШГ, ШУА-ын 

Газарзүй, 

геоэкологийн 

хүрээлэнгийн 

тайлан

Судалгааны 

тайлан

15 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

3.1.2
6.3.5

9.2.16

Үйл ажиллагаа 3.1.2. Ус хангамжийн эх 

үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийг бүрэн тогтоож, 

хамгаалалтын дэглэмийг мөрдүүлнэ.

                    200.0 Улсын төсөв
СГЗ, бүх 

шатны ИТХ

БХБЯ, БОАЖЯ, 

УГ

Эрүүл ахуйн бүс тогтоосон ус хангамжийн эх 

үүсвэрийн эзлэх хувь
Хувь 80 2021 100.0 100.0

УГ, СГЗ, 

аймгуудын БОАЖГ-

ын жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

3.1.3

6.4.8

9.2.16

9.2.20

Үйл ажиллагаа 3.1.3.Ус намгархаг газар, булаг 

шандны эхийг хашиж хамгаалах, цэвдэг, 

мөстлийн хайлах үйл явцыг сааруулна.

               20,070.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ АНЗДТГ
Хашиж хамгаалсан булаг шанд, ус намгархаг 

газрын тоо
Тоо 2936 2021 3,900 4,900

УГ, СГЗ, 

аймгуудын БОАЖГ-

ын жилин тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

3.1.4 6.3.11

Үйл ажиллагаа 3.1.4. Газрын доорх усны нөөцийг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн шингээх худаг, 

нэвчүүлэх цөөрөм зэрэг дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлнэ.

                 1,500.0 
Улсын төсөв-30, 

Хувийн хэвшил-70
БОАЖЯ, ААНБ УУХҮЯ Хэрэгжүүлсэн төслийн тоо Тоо 1 2021 3 10

УГ-ын жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан
жил бүр

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

3.1.5 6.3.10

Үйл ажиллагаа 3.1.5. Хур тунадас, хайлсан цас, 

мөсний усыг хуримтлуулах цувраа хөв цөөрөм, 

далд усан сангууд байгуулна.

               15,100.0 

Улсын төсөв-50 

хувь, гадаадын 

зээл, тусламж-50 

хувь

БОАЖЯ ХХААХҮЯ
Шинээр байгуулсан хөв цөөрөм, далд усан 

сангийн тоо
Тоо 69 2021 81 93

УГ, СГЗ, 

аймгуудын БОАЖГ-

ын жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Усны асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны 

байгууллага

Баталгаатай ундны усаар хангагдсан хүн 

амын эзлэх хувь
Хувь 30 2020 35.0 50.0

БХБЯ, БОАЖЯ, 

ҮСХ, ДЭМБ, 

НҮБХС

JMP 

washdata

Үндэсний 

статистикийн хороо

Цэнгэг усны нийт нөөцөөс авч ашиглаж 

байгаа усны хэмжээ
Хувь 7.2 2018 15.0 20.0

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

БОАЖЯ 

Усны асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны 

байгууллага

БОАЖЯ СЯ Усны нөөц ашигласан төлбөрийн орлого Тэрбум.төг 49 2021 60 70
БОАЖЯ, СЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

СЯ БОАЖЯ, УГ

Ус нөөц ашигласны төлбөрөөс ус, усан 

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд 

зарцуулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ

Хувь 26 2021 30 35
БОАЖЯ, СЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

3.2.2 6.3.1

Үйл ажиллагаа 3.2.2.Усны ашиглалтыг бүрэн 

тоолууржуулж, усны үр ашиг, хэмнэлтийг 

сайжруулна.

                    800.0 Хувийн хэвшил БОАЖЯ (УГ) БХБЯ, СХГ Тоолууржуулсан эх үүсвэрийн эзлэх хувь Хувь - 2020 100 100 УГ, СГЗ, БОАЖГ
Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Ус ашиглагч иргэн, 

ААНБ

УУХҮЯ, 

ХХААХҮЯ, БХБЯ, 

бусад 

холбогдох 

байгууллагууд

3.2.1 6.3.2 
Үйл ажиллагаа 3.2.1.Усны үнэлэмжийг 

нэмэгдүүлж, орлогыг дахин хуваарилна.
                      50.0 Улсын төсөв

3.2
Зорилт 3.2.Усны нөөцийн зохистой 

ашиглалтыг хэвшүүлнэ.
72,430.00

Улсын төсөв-70,  

гадаадын зээл, 

тусламж-30

Байгаль 

орчин

Эдийн засаг, 

нийгэм, орон 

нутаг

Жилийн 

тайлан
жил бүр

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага, 

Усны асуудал 

3.1.1 6.3.8
Үйл ажиллагаа 3.1.1. Усны нөөц баялгийг 

бүртгэлжүүлнэ.

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

3

Зорилго 3. Усны нөөцийг хамгаалж,  

хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээг 

нэмэгдүүлнэ.

124,005.0            

Улсын төсөв, 

хувийн хэвшил, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Байгаль 

орчин

-
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө 
УУХҮЯ, АМГТГ БОАЖЯ

Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын хийсэн техникийн болон 

биологийн  нөхөн сэргээлтийн ажлын хэмжээ, 

өссөн дүнгээр

Уулын ажлын 

тайлан, Байгаль 

орчны менежмен- 

тийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийн 

тайлан

УУХҮЯ, 

БОАЖЯ-ны 

жилийн 

тайлан

жилд 1 

удаа

Уул уурхайн болон 

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага
2.4.3

6.2.9

6.2.10

Үйл ажиллагаа 2.4.3. Уул уурхай, үйлдвэрлэлийн 

үйл ажиллагаанаас үүсэх газрын доройтлоос 

сэргийлж, нөхөн сэргэнэ.



3.2.3
9.2.19

Үйл ажиллагаа 3.2.3. Газрын доорх цэнгэг усны 

ордыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахыг 

хязгаарлаж, гадаргын усны ашиглалтыг 

нэмэгдүүлнэ.

110.0                   

Улсын төсөв-30, 

Хувийн хэвшил-

50, гадаадын зээл, 

тусламж-30

Гүний ус ашиглалтын хувь Тоо 0 2021

Уул уурхай, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын 

ус ашиглалт

сая шоо метр
93.6 2021 110 150

Усыг эргүүлэн болон дахин ашиглаж байгаа 

ААНБ-ын тоо
Тоо 10 2021 30 80

Эргүүлэн болон дахин ашигласан усны 

хэмжээ

сая шоо метр
28.0 2021 35.0 60.0

                 4,800.0 

 Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт  

ХХААХҮЯ БОАЖЯ

Уламжлалт усалгааны технологийг халж, 

хэмнэлттэй дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлснээр гарсан усны хэмнэлт

сая шоо 

метр/жил

13 тоог 

нягтлаж зөв 

тоо оруулах

2022 20 23 АЗДТГ-ын тайлан

Батлагдсан 

хүснэгтийн 

дагуу

Жилд нэг 

удаа

                    660.0 

Улсын төсөв 

(50%), Хувийн 

хэвшил (50%)

ХХААХҮЯ БОАЖЯ
Хөдөө аж ахуйн салбарт тоолууржуулсан эх 

үүсвэрийн эзлэх хувь
Хувь - 2021 40 80

ХХААХҮЯ-ны 

тайлан
Тайлан, мэдээ

Жилд нэг 

удаа

65,560.0              

 Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

хувийн хэвшил

ХХААХҮЯ БОАЖЯ, АНЗДТГ ХАА салбарын ус ашиглалт

сая шоо 

метр/жил 339.2 2021 340 350
ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан
Тайлан, мэдээ жил бүр

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Рашааны нөөцийн зохистой ашиглалтын 

үзүүлэлт
Тоо 2021

Судалгаа хийсэн рашааны ордын тоо Тоо 5 2021 10 13

УГ, СГЗ, 

аймгуудын БОАЖГ-

ын жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Усны асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны 

байгууллага

Агаарын чанарын стандартаас давсан 

бохирдолтой хот суурин газрын тоо
Тоо 8 2021 6 0

ЦУОШГ-ын 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Усны чанарын индексээр маш бохир, 

бохир зэрэглэлтэй илэрсэн цэгийн тоо
Тоо 3 2021 0 0

ЦУОШГ-ын 

жилийн тайлан

Усны 

чанарын 

жилийн тойм

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Хөрсний чанарын стандартаас давсан 

хүнд металлын бохирдолтой цэгийн тоо
Тоо 10 2021 3 0

ЦУОШГ-ын 

жилийн тайлан

Хөрсний 

чанарын 

жилийн тойм

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

4.1 Зорилт 4.1. Агаарын бохирдлыг бууруулна           4,314,290.0 

Орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж, 

хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө

БОАЖЯ ЦУОШГ
Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 

тоосонцорын жилийн дундаж агууламж 
мкг/м3 44 2021 40 25

ЦУОШГ-ын 

жилийн тайлан

статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Супер критикал даралтад технологи 

нэвтрүүлсэн станцын тоо   
Тоо - 2021 - 2 ЭХЯ-ны тайлан

Жилийн 

тайлан

5 жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

Нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцуудын 

ашигт үйлийн коэффициент 
Хувь 35 2014 39 43

ЭХЯ-ны жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

4.1.2 2.5.8

Үйл ажиллагаа 4.1.2. Аймаг, сумын төвийн 

халаалтын зууханд техник, технологийн 

шинэчлэл хийнэ.

               45,000.0 

Орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө

АНЗДТГ, ЭХЯ БХБЯ

Нүүрсэн түлшээр ажилладаг халаалтын 

зуухыг халж, байгальд хал багатай 

дэвшилтэт технологиор халаалтаа шийдсэн 

байгууламжийн тоо 

Тоо 226 2021 426 526
ЭХЯ, АНЗДТГ-ын 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага, Аймаг, 

нийслэлийн 

Засагдаргын тамгын 

4.1.3 2.5.9

Үйл ажиллагаа 4.1.3. Агаарын бохирдолтой хот, 

суурин газрын гэр хорооллын айл өрхийн түүхий 

нүүрсний хэрэглээг бууруулна.

             120,000.0 
Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв
АНЗДТГ

ЭХЯ, УУХҮЯ, 

БОАЖЯ

Түүхий нүүрсний хэрэглээнээс татгалзсан 

өрх
Тоо 195,992 2021 250,000.0 300,000.0

АНЗДТГ-ын 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Аймаг, нийслэлийн 

Засагдаргын тамгын 

газар

111,040.0            БХБЯ АНЗДТГ, ОУБ Дулаалсан угсармал орон сууцны барилга Тоо 97 2021 300 680 БХБЯ  АНЗДТГ

- АНЗДТГ Банкууд, ОУБ Гэр хорооллын дулаалсан байшин Тоо 1816 2021 2016 3016 АНЗДТГ

67,500.0              АНЗДТГ Банк, ББСБ, ОУБ
Монгол гэрийн дулаалга, халаалтын багц 

нэвтрүүлсэн өрх
Тоо 734 2021 5000 20000 АНЗДТГ

             840,000.0 БХБЯ ЭХЯ, АНЗДТГ Барилгын дулаан алдагдлыг бууруулсан хувь Хувь - 2021 25 40
БХБЯ-ны жилийн 

тайлан

4.1.5 6.4.3

Үйл ажиллагаа 4.1.5.Пассив, тэг барилга зэрэг 

эрчим хүч, материалын хэмнэлттэй, дулааны 

алдагдалгүй ногоон барилгыг нэмэгдүүлнэ

 - 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

БХБЯ БОАЖЯ, АНЗДТГ

Ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох үндэсний 

үнэлгээний системийн дагуу 

гэрчилгээжүүлсэн барилгын тоо 

Тоо 1 2021 >50 >200
БХБЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

Жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

Аймгийн засаг даргын 

тамгын газар

ЭЗХЯ, БХБЯ, 

УУХҮЯ

4.1.4
2.5.2

3.1.12

Үйл ажиллагаа 4.1.4.Орон сууц, гэр байшингийн 

дулаан алдагдлыг бууруулж, эрчим хүчний 

хэмнэлттэй, хаягдал багатай халаалтын 

технологи, бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлнэ.

Орон нутгийн 

төсөв, хувийн 

хөрөнгө, Ногоон 

зээл, гадаадын 

зээл, тусламж

Тайлан, мэдээ

4.1.1 4.2.41

Үйл ажиллагаа 4.1.1. Шинээр байгуулах дулааны 

цахилгаан станцад супер критикал даралтад 

технологи нэвтрүүлж, хуучин станцуудад 

технологийн шинэчлэл хийж үр ашгийг 

дээшлүүлнэ.

          3,125,550.0 

Улсын төсөв(20%), 

гадаадын зээл, 

тусламж (60%), 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө(20%)

ЭХЯ

БОАЖЯ

4
Зорилго 4. Агаар, ус, хөрсний бохирдлыг 

бууруулна.
          7,275,747.3 

Орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж, 

хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө

Эрчим хүч, 

Барилга, хот 

байгуулалт, 

Зам, тээвэр, 

Байгаль 

орчин

Санхүү, төсөв, 

Хөдөө аж ахуй, 

Аймаг, нийслэл

3.2.6 8.2.3

Үйл ажиллагаа 3.2.6.Рашааны судалгааг 

эрчимжүүлж, сувиллын зориулалтаар рашааны 

нөөцийг зохистой ашиглах, байгаль орчны 

стандарт нормыг чанд мөрдүүлнэ.

                 4,000.0 
Улсын төсөв-50, 

Хувийн хэвшил-50
БОАЖЯ

 УУХҮЯ, 

ХХААХҮЯ, БХБЯ, 

ЭХЯ, АНЗДТГ, 

УСУГ

Усны газрын 

жилийн тайлан
Тайлан, мэдээ жил бүр

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага, Усны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

3.2.5

4.2.9

8.3.26

4.2.20 

6.3.2

Үйл ажиллагаа 3.2.5.Хөдөө аж ахуйн салбарт ус 

ашигласны төлбөр тогтоож, зохистой хэрэглээг 

нэмэгдүүлнэ. 

Хөдөө, аж ахуйн 

асуудал  эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

3.2.4 6.3.3
Үйл ажиллагаа 3.2.4. Үйлдвэрлэлийн усны дахин 

ашиглалт, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.
                    500.0 Хувийн хэвшил БОАЖЯ



 - ЗТХЯ НЗДТГ
Нийт тээврийн хэрэгсэлд 10 дээш жилийн 

насжилттай машины эзлэх хувь
хувь 70 2021 50.0 20.0

 - ЗТХЯ УУХҮЯ, АНЗДТГ

Цахилгаан тэжээлт болон хийгээр  

ажилладаг автомашины эзлэх хувь Хувь 2 2021 3 5

                 5,200.0 ЗТХЯ ЭХЯ, АНЗДТГ Цахилгаан автомашин цэнэглэх станцын тоо Тоо 28 2021 35 100

4.1.7 9.2.13

Үйл ажиллагаа 4.1.7.Евро-5 ба түүнээс дээш 

ангиллын стандартын бензин, дизель түлшний 

импорт, хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө

ЗТХЯ БОАЖЯ, АНЗДТГ

Түлш, шатахууны хэрэглээнд Евро-5 

стандартаас доошгүй бензин, дизель 

түлшний эзлэх хувь

Хувь 7.7 2018 70.0 100.0
УУХҮЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Уул уурхайн асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

Улсын төсөв БХБЯ УГ

Хүрээлэн буй орчин:MNS4943:2015 

стандартын шаардлага хангасан хаягдал 

усны эзлэх хувь

Хувь 15 2021 60 95
БХБЯ-ны жилийн 

тайлан

Тайлан, 

мэдээ

жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага
Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Гадаргын усны чанарын хяналт 

шинжилгээний цэг
Тоо 190 2021 200 250

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний 

цэг
Тоо 304 2021 310 400

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

Орчны цацрагийн хяналт шинжилгээний 

цэг
Тоо 35 2021 35 35

             945,487.3 Гадаадын зээл
Шинээр барьсан болон шинэчлэл хийсэн 

цэвэрлэх байгууламжийн тоо
Тоо 6 2021 12.0 13.0

БХБЯ-ны жилийн 

тайлан
Тайлан, мэдээ

жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

             427,200.0 Улсын төсөв
Төвлөрсөн сүлжээнд холбогдсон айл өрхийн 

эзлэх хувь
Хувь 37.5 2020 70.0 75.0 ҮСХ-ны судалгаа

хүн ам орон 

сууцны 

тооллогоор

5 жил 

тутамд 1 

удаа

Үндэсний 

статистикийн хороо

4.2.2 6.3.1

Үйл ажиллагаа 4.2.2.Ус бохирдуулагч аж ахуйн 

нэгж байгууллагын хаягдал бохир усыг 

тоолууржуулна

                 4,000.0 Хувийн хэвшил УГ, СГЗ
Стандартчлал 

хэмжилзүйн газар

Бохир усны тоолуур суурилуулсан аж ахуйн 

нэгж байгууллагын тоо
Тоо 4 2021 100 200

Стандартчлал 

хэмжилзүйн газар, 

УГ, СГЗ

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Усны асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны 

байгууллага

             181,400.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ БХБЯ

Стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэрлэх 

байгууламж бүхий арьс шир ноос, ноолуурын 

үйлдвэрийн эзлэх хувь

Хувь 5 2021 50.0 100.0

ХХААХҮЯ болон 

УСУГ-ын жилийн 

тайлан

УСУГ-н 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Хөдөө аж ахуйн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

 - 
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

ХХААХҮЯ, 

хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага

БХБЯ,  АНЗДТГ, 

МХЕГ

Технологийн шаардлага хангасан цэвэрлэх 

байгууламж бүхий хөнгөн, хүнсний үйлдвэр, 

авто угаалгын гзрын эзлэх хувь

Хувь - 2021 80.0 100.0
ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан
Тайлан 

Жилд 1 

удаа 

Хөдөө аж ахуйн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

БОАЖЯ, ЭЗХЯ АНЗДТГ
Аюултай хог хаягдлыг устгах төвлөрсөн 

байгууламжийн тоо 
Тоо - 2021 1 1

ХХААХҮЯ-ны 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа 

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

          1,400,000.0 БОАЖЯ, ЭЗХЯ АНЗДТГ
Аюултай хог хаягдлыг цуглуулж түр хадгалах 

зориулалтын байгууламжийн тоо 
Тоо 2 2021 16 22

ХХААХҮЯ-ны 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа 

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

                    370.0 ЭМЯ БОАЖЯ, АНЗДТГ
Эрүүл мэндийн байгууллагаас үүсэх  аюултай 

хог хаягдлыг устгасан хувь
Хувь 4.8 2021 60.0 80.0

ЭМЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Эрүүл мэндийн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

ХҮААХҮЯ БОАЖЯ, АНЗДТГ

Арьс шир, үслэг, ноос ноолуур, ээрмэлийн 

үйлдвэрлэлээс гарах аюултай  хог хаягдлыг 

устгасан  хувь

Хувь 0.3 2021 30.0 50.0
ХХААХҮЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

                 3,000.0 Улсын төсөв ЦЭК БОАЖЯ, БХБЯ
Цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн 

барилга байгууламж
Тоо 2 2021 3 4

ЦЭК-ын жилийн 

тайлан 

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Цөмийн энергийн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

байгууллага

5

Зорилго 5.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг 

сааруулах, дасан зохицох олон улсын хүчин 

чармайлтад хувь нэмэр оруулна.

          9,271,027.9 

Улсын төсөв, 

орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж, 

хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө

Байгаль 

орчин, Эрчим 

хүч, Барилга, 

хот 

байгуулалт, 

Хөдөө аж 

ахуй, Уул 

уурхай, Хүнд 

үйлдвэр, Зам, 

тээвэр, 

Боловсрол, 

Эрүүл мэнд

Санхүү, Дотоод 

хэрэг
Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралт  Хувь 

25.8 сая.тонн 

CO2 экв
2010 12.3 22

Үндэсний 2 жил 

тутмын тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон нүүрстөрөгч багатай ногоон хөгжил

Гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

4.2.3
                        

4.2.10

Үйл ажиллагаа 4.2.3. Үйлдвэрийн хаягдал усыг 

эх үүсвэр дээр нь цэвэрлэж, дахин ашиглаж, 

цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх усыг 

стандартын түвшинд хүргэнэ.

4.2.4

6.4.20

9.2.30

6.4.18

Үйл ажиллагаа 4.2.4.Аюултай хог хаягдлыг 

цуглуулж, түр хадгалах, тээвэрлэх, дахин 

боловсруулах, устгах байгууламжийг үе 

шаттайгаар байгуулна.

ЦУОШГ-ын 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа 

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага 

4.2.1 6.4.22

Үйл ажиллагаа 4.2.1. Дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлэн цэвэрлэх байгууламжийн хүчин 

чадал, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ

Барилга, хот 

байгуулалт

Байгаль орчин, 

Хүнс, Хөдөө аж 

ахуй, Хөнгөн 

үйлдвэр

4.2 Зорилт 4.2. Хөрс, усны бохирдлыг бууруулна           2,961,457.3 

Байгаль 

орчин

Шинжлэх ухаан, 

инноваци

4.1.6 9.2.13

Үйл ажиллагаа 4.1.6.Насжилттай автотээврийн 

хэрэгслийн  импортыг хязгаарлаж, байгальд 

ээлтэй цахилгаан тэжээлт болон хийгээр 

ажилладаг автомашины хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

ЗТХЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Зам, тээврийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 



Барилга, хот 

байгуулалт

ЭХЯ, БОАЖЯ, 

АНЗДТГ

Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг бууруулах хэмжээ

Мян.тонн СО2 

экв
4006.6 2021 699.9 830.1

Үндэсний 2 жил 

тутмын тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Хүнд үйлдвэр БХБЯ, ЭХЯ
Аж үйлдвэрийн салбарын хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг бууруулах хэмжээ

Мян.тонн СО2 

экв
1177.4 306 782.1 1,045.2

Үндэсний 2 жил 

тутмын тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

Зам, тээвэр
 БОАЖЯ, УУХҮЯ, 

БХБЯ, АНЗДТГ

Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг бууруулах хэмжээ

Мян.тонн СО2 

экв
2,003.6 2015 779.1 1,048.8

Үндэсний 2 жил 

тутмын тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Барилгын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

Хөдөө аж ахуй
 БОАЖЯ, УУХҮЯ, 

БХБЯ, АНЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн салбарын хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг бууруулах хэмжээ

Мян.тонн СО2 

экв
18,002.2 2015 3,378.9 5,283.3

Үндэсний 2 жил 

тутмын тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Хөдөө аж ахуйн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага

Санхүү, төсөв, 

Байгаль 

орчин

Шинжлэх ухаан, 

Хөдөө аж ахуй, 

Эрчим хүч, 

Барилга

Ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд 

зарцуулсан зардлын дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь

Хувь - 2021 1.5 3
ЭЗХЯ-ны жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

төв байгууллага 

2,800,000.0          

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

ЭХЯ, ЭХЗХ БОАЖЯ, БХБЯ
Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд сэргээгдэх эрчим 

хүчний эзлэх хувь
Хувь 10.2 2021 25 30

Эрчим хүчний 

зохицуулах 

хорооны тайлан

Хорооны 

жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

ЭХЯ, ЭХЗХ Хувийн хэвшил
Сэргээгдэх эрчим хүчээр хэрэгцээгээ хангаж, 

түгээх сүлжээнд холбогдсон өрхийн тоо
Тоо 20 2022 100 >3000

Эрчим хүчний 

зохицуулах 

хорооны тайлан

Хорооны 

жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

БОАЖЯ Хувийн хэвшил
Сайн дурын нүүрстөрөгчийн зах зээлд 

хамрагдсан өрхийн тоо
Тоо 5 2022 20 >100

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага

5.1.2 6.4.7

Үйл ажиллагаа 5.1.2.Уул уурхайн олборлолт, 

боловсруулалтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 

хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцоолж, дэвшилтэт 

арга технологи нэвтрүүлэх, нөхөн сэргээх 

замаар нөлөөллийг бууруулна.

-

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт, 

гадаадын зээл, 

тусламж

УУХҮЯ БХБЯ, ЭХЯ
Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 

хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах хэмжээ
- 2021

ҮСХ-ний жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

ЭХЯ АНЗДТГ Цахилгаан дамжуулалт, түгээлтийн алдагдал Хувь 13.7 2021 11 6.9
ЭХЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

ЭХЯ БХБЯ, АНЗДТГ

Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон 

аймгийн төвийн төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системд холбогдсон барилга 

байгууламжийн дулааны тоолууржуулалт

Хувь - 2021 50.0 80.0
ЭХЯ-ны жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

5.1.4 4.2.42
Үйл ажиллагаа 5.1.4.Газрын гүнийн дулааны 

ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.
               10,000.0 

Улсын төсөв 

(50%),гадаадын 

зээл, тусламж

ЭХЯ БОАЖЯ
Газрын гүний дулаан ашиглаж байгаа 

төслийн тоо
Тоо 2 2021 20 >50

ЭХЯ-ны жилийн 

тайлан

Судалгааны 

тайлан

Жилд нэг 

удаа

Эрчим хүчний асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

5.1.5 6.4.9
Үйл ажиллагаа 5.1.5.Салбаруудын хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг хэмждэг болно.
                    160.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ

ЭХЯ, БХБЯ, 

ХХААХҮЯ, 

УУХҮЯ, ЗТХЯ

Хэмжилт тогтмолжсон салбарын тоо Тоо 0 2021

Улсын төсөв

Ногоон төсөл, ногоон зээлийн үр өгөөж 

хүртсэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын 

тоо

Тоо - 2021 7,000 10,000
НЗДТГ-ын жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Нийслэлийн Засаг 

даргын тамгын газар

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын 

хувь
Хувь - 2021 10.0 20.0

СЯ-ны жилийн 

тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Санхүү, төсвийн 

асуудал эрхэлсэн 

Гадаадын зээл, 

тусламж

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 

зарцуулах ус, эрчим хүчний зарцуулалтыг 

бууруулсан байдал

Хувь - 2021 10.0 40.0
ҮСХ-ний жилийн 

тайлан

Статистик 

мэдээ

2 жилд 1 

удаа

Үндэсний 

статистикийн хороо

-

Хувийн хэвшил, 

гадаадын зээл, 

тусламж

СЯ, СЗХ

БОАЖЯ, УУХҮЯ, 

Монгол банк, 

Хөрөнгийн бирж

Тогтвортой байдлын тайлан (байгаль орчин, 

нийгэм, засаглал) гаргаж, олон нийтэд 

мэдээлдэг хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 

компанийн тоо

Тоо - 2022 10 30
СЯ, СЗХ-ны 

жилийн тайлан

Статистик 

мэдээ

Жилд 1 

удаа

 Санхүү, төсвийн 

болон Хөгжлийн 

бодлого төлөвлөлтийн 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага 

5.1.7 6.4.5

Үйл ажиллагаа 5.1.7.Тогтвортой бизнесийн 

зарчим(ESG)-ыг эдийн засаг, нийгмийн салбарт 

нэвтрүүлж, аж ахуйн нэгжийн байгаль орчин, 

нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлнэ.

5.1.6 6.4.14

Үйл ажиллагаа 5.1.6.Байгальд ээлтэй ногоон 

төсөл, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан үндэсний 

ногоон санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлнэ.

156,627.9            НЗДТГ БОАЖЯ, СЯ

5.1.1

4.2.46

2.5.4

6.4.15

Үйл ажиллагаа 5.1.1.Сэргээгдэх эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө, гадаадын 

зээл, тусламж 

5.1.3 6.4.7
Үйл ажиллагаа 5.1.3.Дулаан, цахилгааны түгээх, 

дамжуулах сүлжээний алдагдлыг бууруулна.
          1,400,000.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө

5.1 6.4.7

Зорилт 5.1.Хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

бууруулж, ногоон санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлнэ.

4,367,067.9

Улсын төсөв, 

орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж, 

хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө



280.0                   

Улсын төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө, гадаадын 

зээл, тусламж

БОАЖЯ

СХЗГ, хувийн 

хэвшлийн 

байгууллага

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны 

ISO 14000 стандарт нэвтрүүлсэн, эко тэмдэг, 

ногоон гэрчилгээ авсан байгууллагын тооны 

өсөлт

Тоо 8 2020 24 40

Стандарт, хэмжил 

зүйн газар, 

БОАЖЯ-ны тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага болон 

Стандарт, хэмжил 

зүйн асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

байгууллага 

5.2

Зорилт 5.2.Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох, тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлж, 

болзошгүй эрсдэл, сөрөг үр дагаврыг 

бууруулна.

4,903,960.0          

Улсын төсөв, 

орон нутгийн 

төсөв, гадаадын 

зээл, тусламж

Байгаль 

орчин

ЭЗХЯ, 

холбогдох яамд, 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ

Дасан зохицох үндэсний төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн хувь
Хувь - 2022 80 100

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа
БОАЖЯ, ЭЗХЯ

Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын улмаас амь 

насаа алдсан, сураггүй алга болсон, 

нэрвэгдсэн хүний тоо (100 000 хүн тутам)

Тоо 2022

Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын улмаас 

учирсан хохирлын ДНБ-д эзлэх хувь    
Хувь 2021

5.2.2 6.4.3

Үйл ажиллагаа 5.2.2.Хүүхэд, өсвөр үеийнхний 

байгаль хамгаалал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

талаарх санаачилга, үйл ажиллагааг дэмжиж, 

оролцоог нэмэгдүүлнэ.

                    100.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ
БШУЯ, АНЗДТГ, 

ОУБ

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний санаачилга, үйл 

хэрэгт хамрагдсан хүүхдийн тоо
Тоо 150 2021 >500 >5000

БОАЖЯ-ны 

жилийн тайлан

Жилийн 

тайлан

Жилд 1 

удаа

Байгаль орчны 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны төв 

байгууллага 

5.2.3 6.4.12

Үйл ажиллагаа 5.2.3.Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 

үүдэлтэй эрсдэлийн даатгалын тогтолцоог 

бүрдүүлнэ.

                      60.0 

Улсын төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ ХЗДХЯ, СЯ 2021

          4,903,800.0 

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

гадаадын зээл, 

тусламж

БОАЖЯ

ЭЗХЯ, холбогдох 

яамд, Аймаг, 

нийслэлийн ЗДТГ

5.1.7 6.4.5

Үйл ажиллагаа 5.1.7.Тогтвортой бизнесийн 

зарчим(ESG)-ыг эдийн засаг, нийгмийн салбарт 

нэвтрүүлж, аж ахуйн нэгжийн байгаль орчин, 

нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлнэ.

5.2.1 6.4.11 

Үйл ажиллагаа 5.2.1.Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах, урьдчилан сэргийлэх дасан зохицох 

чадавхийг бэхжүүлнэ.


