№

Төслийн нэр

Санхүүжүүлэгч байггууллага

Хугацаа

Нийт санхүүжилт

Байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийн чиглэлээр

1

2

3

4

5

“Биологийн олон янз
байдлыг хамгаалах, уур
амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох” төсөл
NO 2012 65 511
Гэр хорооллын ариун
цэврийн байгууламжийг
сайжруулах замаар
хөрсний бохирдлыг
бууруулах
Монгол орны баруун
бүсэд газрын доройтол ба
хөгжлийн сөрөг
нөлөөллийг бууруулах,
дүйцүүлэн хамгааллыг
нэвтрүүлэх нь
МУ-д уул уурхайн үйл
ажиллагаанаас байгаль
орчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулах
менежментийн чадавхийг
бэхжүүлэх төсөл
Монгол Улсад олборлох
Салбарын удирдлагыг
бэхжүүлэх нь (SESMIM)

ХБНГУ-ын Засгийн газар,
Сэргээн босголтын зээлийн
банк /КFW/

2015.05-2020.05

Азийн Хөгжлийн Банк
Ядуурлыг бууруулах Японы
Сан

2017.01-2020.12

Даян Дэлхийн Байгаль Орчны
Сан (GEF), НҮБХХ

КОЙКА

2016.6-2019.7

2014-2019

Канад Улсын засгийн газар

15.3 сая евро.
Үүнд:
ХБНГУ-ын Засгийн газар
11.5 сая евро
Монгол Улсын Засгийн Газар
3.8 сая евр
$ 2,8 сая

$ 1.2 сая

$5,8 сая

2016.4-2020.4

Аялал жуулчлалын чиглэлээр

6

“Хөвсгөл нуурын
байгалийн цогцолборт
газрын орчны бүсийн
иргэдийн амьжиргааг
дээшлүүлэх тогтвортой
аялал жуулчлалыг
дэмжих” МОН (48216)

Азийн хөгжлийн банк, Японы
ядуурлыг бууруулах сан

2016.03.172019.12.31

Ядуурлыг бууруулах Японы сан
$ 3 сая Монгол Улсын Засгийн
газар $180 мянган

Ойн бодлого, менежментийн чиглэлээр
7

Монгол-Солонгосын
“Ногоон хэрэм” төсөл

БНСУ-ын Ойн алба

2016.07.172021.07.17

$9 сая

8

9

10

Ой бүхий аймгуудын
биологийн олон янз
байдлын хамгаалал,
тогтвортой ойн
менежмент,
нүүрстөрөгчийн хийн
хуримтлалыг
нэмэгдүүлэх”
GCP/MON/008/GEF
Ойн хомсдол, доройтлоос
үүдэлтэй хүлэмжийн хийн
ялгарлыг ( REDD+)
бууруулах үндэсний
хөтөлбөр төсөл
Биологийн олон янз
байдал ба уур амьсгалын
өөрчлөлтөд ойн гол
экосистемүүдийн дасан
зохицох нь хөтөлбөрийн
2-р үе шат

Даян дэлхийн байгаль орчны
сан (ДДБОС), НҮБ-ийн ХХААБ

2014.11.012018.12.24

$23.3 сая

UN-REDD Олон талт
хандивлагчдын итгэлцлийн
сан, аян Дэлхийн Байгаль
Орчны Сан (GEF), НҮБХХ,
НҮБХХААБ

2015.09.18 2018.11.30

$ 4,0 сая

ХБНГУ-ын Эдийн засгийн
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн
яам

2015.03.012018.11

5,5 сая Евро

Ногоон хөгжил, ногоон эдийн засаг
13 сая CHF

11

Тогтвортой хөгжлийн
боловсрол төсөл

Швейцарийн хөгжлийн
агентлаг

12

Биологийн олон янз
байдлын санхүүжилт
BIOFIN

Германы Засгийн газрын
буцалтгүй тусламж

2016-2018

$500 мянга

13

“Хог хаягдал ба Уур
амьсгалын өөрчлөлт”
бүсийн төсөл

Германы Засгийн газрын
буцалтгүй тусламж

2017 оны 7 дугаар
сар- 2021 оны 7
дугаар сар

2,5 сая Евро

2015.12-2018.11

Био аюулгүй байдлыг хангах, химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын чиглэлээр

14

Монреалийн протолколыг
хэрэгжүүлэх, удирдлага,
зохион байгуулалтыг
бэхжүүлэх нь

Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллага (НҮБ)-ын Байгаль
Орчны Хөтөлбөр (БОХ)

2017-2019

$ 85 мянга

15

Удаан задардаг органик
бохирдуулагчийн тухай
Стокольмын конвенцийг
хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд ил шаталтанд
БАТ, БЭП нэвтрүүлэх
бүсийн төсөл

Даян дэлхийн байгаль орчны
сан

2016-2020

$ 1.5 сая

16

“Нагоя протоколийг
хэрэгжүүлэхэд эрх зүй,
байгууллагын чадавх,
хүний нөөцийг бэхжүүлэх
нь”бүсийн төсөл

Даян дэлхийн байгаль орчны
сан

2017-2019

$ 350 мянга

17

“Алтны бичил уурхайгаас
үүдэлтэй бохирдлыг
бууруулах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулах”

Даян дэлхийн байгаль орчны
сан

2017-2018

$ 500 мянга

18

"Мөнгөн усны суурь
үнэлгээ (Minamata Initial
Assessment)" төсөл

Даян дэлхийн байгаль орчны
сан

2017-2019

$ 300 мянга

19

Төв Азийн орнуудад
биоаюулгүй байдал,
биоаюулгүй ажиллагааг
хангах Р53 бүсийн төсөл

Европын Холбоо

2017-2020

$5 сая

20

Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллагын Сургалт,
судалгааны хүрээлэн
/НҮБССХ/-тэй хамтарсан
“Бохирдуулах бодисын
ялгарал, шилжилтийн
үндэсний бүртгэлийг бий
болгох чадавхийг
бэхжүүлэх замаар Монгол
Улс дахь Олон улсын
химийн бодисын
асуудлаарх стратегийн
механизм (SAICM)-

НҮБССХ /UNITAR/

2018.02.072018.12.31

$105 мянга

