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ДЭЛХИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

2015 он - Дэлхийн Тогвортой

хөгжлийн хөтөлбөр

17 зорилго, 169 зорилт, 

244 шалгуур үзүүлэлт

2016 он – МУ-ын Тогтвортой хөгжлийн

үзэл баримтлал - 2030 2020 он – Алсын хараа 2050

Монгол Улс – 2019 онд

Тогтвортой хөгжлийн зорилгын

хэрэгжилтийн талаарх

САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ-ээ

танилцуулсан.

Тогтвортой хөгжлийн

зорилгын хэрэгжилтийн

талаарх

САЙН ДУРЫН ИЛТГЭЛ

2018 он

47 улс

2019 он

50 улс



Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ус, гамшгаас хамгаалах 

болон байгалийн нөөцийн чиглэлийн зорилтын хамрах хүрээ

/ТХЗ 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17/

50 шалгуур 

үзүүлэлт 

шинжилж

үндэсний

түвшинд

тодорхойлсон

Зорилго-1. Ядуурлыг устгах

Зорилго-6. Баталгаат ундны ус, ариун 

цэврийн байгууламжаар хангах

Зорилго-8. Эдийн засгийн өсөлт, 

баталгаат ажлын байрыг бий болгох

Зорилго-11. Ээлтэй хот, иргэдийн 

оролцоог дэмжих

Зорилго-12. Хариуцлагатай хэрэглээг 

дэмжих

Зорилго-13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

үр нөлөгөө багасгах

Зорилго-14. Далай тэнгисийн нөөцийг 

хамгаалах

Зорилго-15. Хуурай газрын эко системийг 

хамгаалах

Зорилго-17. Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг 

бэхжүүлэх

ЗГХЭГ-ын даргын 2019

оны 29 дүгээр тушаал 

– Дэд ажлын хэсэг

29 гишүүн – холбогдох 

яамд, байгууллагууд

БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2019

оны А/52 тоот тушаал –

Дэд ажлын хэсэг

24 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

– холбогдох газар, 

хэлтсүүд

Нийт 9 

зорилго



Үндэсний түвшинд 

тодорхойлсон үзүүлэлт - 50

• Хамааралтай үзүүлэлт: 47

• Хамааралгүй үзүүлэлт: 3 
(“Зорилго 14. Далай 

тэнгисийн нөөцийг 

хамгаалах”)

• Мэдээлэл бэлэн: 10

• Бэлэн байгаа мэдээлэлд нэмэлт тооцоолол 

хийж гаргах: 14

• Гарах боломжтой боловч үзүүлэлтийг 

нарийвчлан задлах үүднээс мэдээллийн эх 

үүсвэрийг бий болгох: 11

• Мэдээллийн эх үүсвэрийг шинээр бий 

болгох: 15

Монгол Улсад 

хамааралтай/

хамааралгүй

Мэдээллийн 

бэлэн байдал  

(50 үзүүлэлт)

Аргачлал

• Олон улсын түвшинд батлагдсан

аргачлалтай: 11

• Үндэсний түвшинд батлагдсан 

аргачлалтай: 13

• Олон улсын аргачлалыг үндэсний 

болгох шаардлагатай: 15

• Аргачлалгүй: 11

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ус, гамшгаас хамгаалах 

болон байгалийн нөөцийн чиглэлийн зорилтын хамрах хүрээ



Баримтлах  
бодлого

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах

Байгалийн баялгийг зүй 

зохистой ашиглах

Нөхөн сэргээх, 

хариуцлагатай уул 

уурхайг дэмжих

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах
Хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд 

амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Аялал жуулчлалыг эдийн 

засгийн тэргүүлэх салбарын 

нэг болгох

Байгаль орчинд ээлтэй 

технологийг дэмжих

БНАТ-ын орлогын 

зарцуулалтыг сайжруулах 



Ойгоор бүрхэгдсэн талбайг 8.6%-д хүргэнэ

Цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрдэх 

эхийн 55%-ийг улсын тусгай хамгаалалтад 

авна

Гадаргын усны хуримтлал бий болгон усан 

хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хөх морь” 

төслийг эхлүүлнэ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна

АЛТАЙ ТАВАНБОГДЫН УУЛС
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ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ 

ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ  ЧИГЛЭЛЭЭР /2020-2024 ОНД/



Хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор 

Эко жорлон арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч, олон 

жил орхигдсон 8 мянган га талбайг нөхөн сэргээнэ

Усны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 

Хөвсгөл нууранд живсэн машиныг гаргана

Улаанбаатар хотод агаарын бохирдлыг 80 

хүртэл хувиар бууруулна

2018 2020

АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ 

УУЛ УУРХАЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР /2020-2024 ОНД/



Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлж жуулчдын тоог 1 саяд хүргэнэ 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

/2020-2024 ОНД/



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


