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Канкуны удирдамжид нийцсэн байна
Бүх холбогдох талуудыг ил тод мэдээллээр, чөлөөтэй хангаж,
мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх
СНСМС-ийн талаарх
НҮБ-ын УАӨСК-ийн
удирдамж

Үргэлж засч, сайжруулж болохуйц байх

(Дурбан, Талуудын 17р хурлын шийдвэр,
2011)

Канкуны СНСЗ-уудыг хэрхэн тусгаж, хэрэгжүүлж байгаа
талаар мэдээлдэг байх
Тухайн улс өөрөө бүрэн гардаж, үндэсний хэмжээнд
хэрэгжүүлэх

Одоогийн байгаа мэдээллийн эх үүсвэрүүд дээр суурилах

СНСМС-ийн цар хүрээ ба зорилго


СНСЗ-уудыг хэрхэн тусгаж, хэрэгжүүлж байгаа талаар тайлагнах



НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тавьдаг шаардлагууд болон
бусад хандивлагчдын шаардлагыг биелүүлэхэд ашиглана



REDD+-ийн үйл ажиллагааг байгаль орчин болон нийгэмд ээлтэй аргаар хэрэгжүүлэх



Байгаль хамгаалах тухай хууль, Жендерийн тэгш байдлын тухай хууль зэрэг холбогдох хууль
тогтоомж болон заалтуудын хэрэгжилтийн үр дүнг мэдээлэх



Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг сайжруулах (Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр, Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлаарх үндэсний хөтөлбөр г.м)

СНСМС-д шаардлагатай мэдээлэл, эх сурвалж











ТХЗ / ТХ-ИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
ҮСГ- АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, МАЛ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН
МЭДЭЭ
НОГООН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
ХҮН АМЫН ТООЛЛОГО
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ОЙН БОДЛОГО, ОЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН, ОЙН САЛБАРЫН МЭДЭЭ
ГАЗРЫН САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ҮНДЭСНИЙ ОЙН МОНИТОРИНГИЙН СИСТЕМ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

...................................

СНСМС-ийн техник хангамж?

 Техникийн болон програм
хангамжийн талаар тавих
шаардлага
 Мэдээлэл хадгалалт
 Цахим үйлчилгээ
........................

СНСМС-ийн үйл ажиллагааны аль
хэсгийг, хэн хариуцаж ажиллуулах вэ?
СНСМС-ийг хариуцаж болох байгууллагууд
Байгууллагууд
ОСХТ

Одоогийн чиг үүрэг
Ойн мэдээ цуглуулах, үйл ажиллагаа төлөвлөх, тайлагнах

Байгаль орчны мэдээллийн төв

Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн Мэдээлэл, судалгааны хүрээлэнгийн дэргэд (ус, цаг уурын хүрээлэнгийн
мэдээлэл, судалгааны хүрээлэн) байгаль орчин, цаг уурын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг явуулах,
олон улсын түвшинд танилцуулах байгаль орчны тайланг боловсруулах, байгаль орчны төлөв байдлын
тайланг бэлдэх

Үндэснтий статистикийн хороо

Үндэсний болон бүс нутгийн нийгэм, эдийн засаг, байгалийн нөөц, хүн амын мэдээллийг цуглуулах.

Уур амьсгалын төсөл хэрэгжүүлэх НҮБУӨСК-д хүлэмжийн хийн талаар тайлагнах, үүрэгтэй
нэгж
Газар зохион байгуулалт,
зураг зүйн газар
?

геодизи Газрын сангийн мэдээлэл, тайлагнах

Анхаарал тавьсан та бүхэнд
баярлалаа!

