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Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2018 оны .. дугаар сарын ..    
өдрийн .. дүгээр тогтоолын хавсралт  

 

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СААРУУЛАХ, ДАСАН  

ЗОХИЦОХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

1.1.Дэд хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл  

Монгол Улс Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцид 1993 оны 6 

дугаар сарын 1-ний өдөр нэгдэн орсон бөгөөд УИХ Парисын хэлэлцээрийг Засгийн газрын 

өргөн мэдүүлснээр 2016 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр соёрхон баталсан.   

Монгол орон нь газар зүйн байршил, эмзэг экосистем, байгаль цаг агаараас хараат 

эдийн засгийн тогтолцоо зэргээсээ шалтгаалан уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн өртөмтгий 

бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар нь газрын доройтол, агаарын бохирдол, 

цөлжилт, усны болон ойн сангийн хомсдол, байгалийн гамшигт үзэгдлийн тоо давтамж 

зэргээр хүчтэй илэрч байгаа болно.  Монгол Улс болон Улаанбаатар хотын хувьд ХХЯ 

харьцангуй бага харин нэг хүнд ногдох хүлэмжийн хийн хэмжээ, нэгж бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэхэд зарцуулж байгаа байгалийн нөөцийн хэмжээгээрээ дэлхийд дээгүүрт ордог.  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох дэд хөтөлбөрийг Монгол Улсын 

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ын 2.3.2: “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох”, Ногоон хөгжлийн бодлогын 6 дугаар зорилт:  “Уур амьсгалын өөрчлөлт, бүс нутгийн 

байгалийн нөөц баялаг, сэргэх чадавхад нийцүүлэн хүн амын суурьшлыг төлөвлөн 

хөгжүүлэх” гэж заасныг эрх зүйн үндэслэл болгон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний 

хөтөлбөр, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 

2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хуульд 

нийцүүлэн боловсруулав. 

Газар зүйн байршлын хувьд Улаанбаатар хот Монгол орны физик газар зүйн Хангай, 

Хэнтийн уулархаг их мужийн хэсэгт, тухайлбал Хэнтийн уулархаг мужийн баруун өмнөд 

шувтарга үзүүрт Туул голын өргөн хөндий, ай сав цутгал голуудын бэлчирт далайн төвшнөөс 

дээш 1350 метр өндөрт Номхон далайгаас 1600 орчим км алсад, дэлхийн экватороос хойш 

5310 км, хойд туйлаас урагш 4690 км зайд нийт 473511.6 га талбай бүхий нутаг дэвсгэрийг 

эзэлдэг.  
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Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хот нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд аль нэгэн 

аймагт харьяалагдахгүй бөгөөд Баянзүрх, Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, 

Хан-Уул, Налайх, Багануур, Багахангай гэсэн 9 дүүрэг, нийт 152 хороогоор дамжуулан үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын 45.1% буюу бараг 2 хүн тутмын 

нэг нь нийслэл хотод оршин сууж байна. Нийслэлийн хүн амын 95.0% нь төвийн 6 дүүрэгт, 

тодруулбал Баянзүрх дүүрэгт 23.7%, Сонгинохайрхан дүүрэгт 22.9%, Баянгол дүүрэгт 15.5%, 

Хан- Уул дүүрэгт 11.6%, Чингэлтэй дүүрэгт 11.4%, Сүхбаатар дүүрэгт 9.9%, үлдсэн 5.0% нь 

Налайх, Багануур, Багахангай дүүрэгт тус тус амьдарч байна.  

2012 онд нийслэлийн хэмжээнд нэг км2 нутаг дэвсгэрт 259 хүн оршин сууж байсан бол 

2016 онд 292 хүн оршин суух болжээ. Нийслэлийн хэмжээнд хүн амын нягтрал 2013-2016 оны 

хооронд 9.3%-иар өссөн байна.  

Нийслэлийн Баянгол (8784), Чингэлтэй (1723), Сүхбаатар дүүрэгт (648) хүн амын 

нягтрал хамгийн их байгаа нь нийслэлийн дунджаас 2.2-30.1 дахин их байна. Харин Налайх 

дүүрэгт 53, Багануур дүүрэгт 46, Багахангай дүүрэгт 26 байгаа нь хүн амын нягтрал хамгийн 

бага байна.   

Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээнд Улаанбаатар хотын эзлэх 

хувийг сүүлийн жилүүдээр гаргаж хүснэгт 1-т үзүүлэв. Монгол Улсын дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий хэмжээ 2015 онд 14,750,669 мянган төгрөг байсан ба үүний 63.67%-ийг 

Улаанбаатар хот эзэлж байна.  

Он Монгол улс, 
УБ 

Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн 

Үүнээс:  Салбараар,% 

сая төгрөг % ХАА Аж 
үйлдвэр, 
барилга 

Үйлчилгээ 

2010 Монгол улс            8,414,505  100 14.3 36.2 49.5 

УБ            5,225,922  62.11 0.5 32.1 67.4 

2011 Монгол улс          11,087,724  100 12.3 36.2 51.5 

УБ            7,193,569  64.88 0.5 34.8 64.7 

2012 Монгол улс          16,688,420  100 11.2 34.6 54.2 

УБ          11,126,287  66.67 0.4 31.9 67.7 

2013 Монгол улс          19,174,243  100 13.4 34.4 52.2 

УБ          12,252,723  63.90 0.6 32.4 67 

2014 Монгол улс          22,227,054  100 13.3 34.7 52 

УБ          14,069,952  63.30 0.7 33.6 65.7 

2015 Монгол улс          23,166,779  100 13.6 34.1 52.3 

УБ          14,750,669  63.67 0.7 33.7 65.6 
Хүснэгт 1. УБ хотын ДНБ-ын улсын хэмжээнд эзлэх хувь  

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт, хүлэмжийн хийн ялгарал (ХХЯ)-ын хэмжээг  

хүснэгт 2 болон зураг 1-т харуулав. ДНБ өсөхийн хирээр ХХЯ мөн  өссөн бөгөөд сүүлийн 10 

жилд ДНБ 2.38 дахин ХХЯ 1.74 дахин өссөн байна.   
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Хүснэгт Error! No text of specified style in 
document.. ДНБ, ХХЯ хоорондын хамаарал 

Он Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн,  
сая төгрөг (2005 
оны зэрэгцүүлэх 
үнээр) 

Хүлэмжийн 
хийн ялгарал,  
мянган тн CO2 

эк/жил 

2005 2779.6 19843.41 

2006 3017.4 22864.60 

2007 3325.9 24908.49 

2008 3620.5 25651.14 

2009 3913.7 26661.42 

2010 4162.8 24222.94 

2011 4891.8 26924.97 

2012 5498.5 30105.05 

2013 6132.8 32687.27 

2014 6608.9 34482.73 
 

Зураг 1 ДНБ, ХХЯ хоорондын хамаарал 

 

 

1.2.Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр дагавар 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар Засгийн газар хоорондын мэргэжилтний 

хорооноос (УАӨЗМХ) гаргасан дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үнэлгээний 5-р илтгэлд 

эх газар ба далай тэнгисийг хамтруулан дэлхийн гадарга орчмын агаарын дундаж 

температурыг 1880-2012 оны хооронд 0.85°C дулаарсан гэж гарсан байна. 1950 оноос хойш 

цаг агаар, уур амьсгалын олон тооны эрс бөгөөд онцгой үзэгдэлд өөрчлөлт гарч байгаа нь 

анзаарагдаж байна. Дэлхийн хэмжээнд хүйтэн өдөр, шөнийн тоо буурч харин дулаан өдөр, 

шөнийн тоо нэмэгдэж байна. Дэлхийн дулаарлын улмаас ХХ зууны дунд үеэс дэлхийн 

бөмбөрцгийн хойд хагасын цасан бүрхүүл багасаж эхэлсэн ба зарим бүс нутагт 1975-2005 

оны хооронд газрын хөрсний температур 2-3°C дулаарч тэр хирээр цэвдгийн зузаан нь 

нимгэрч, тархах хүрээ нь хумигдсан байна. Дэлхийн далайн төвшний нэмэгдэлтийн дундаж 

хурд 1901-2010 оны хооронд жилд 1.7 мм байсан бол 1971-2010 оны хооронд 2 мм, 1993-

2010 оны хооронд 3.2 мм болж өссөн байна.  

Дэлхийн дулаарал ийнхүү хурдацтай явагдаж байгаа нь дэлхийн агаар мандал дахь 

ХХЯ ихэссэнтэй холбоотой. Дэлхийн гадаргуу орчмын агаарын 78% нь азот, 21% нь 

хүчилтөрөгч үлдсэн 1% нь бусад төрлийн хийнүүд байдаг. Нүүрсхүчлийн хий дэлхийн 

агаарын дөнгөж 0,03-0,04%-ийг эзэлдэг. Усны уур, нүүрстөрөгчийн хий болон бусад хийнүүд 

дэлхийн гадаргуугаас ойх дулааны цацрагийг өөртөө шингээнэ. Нарнаас эх дэлхийд бууж буй 

энергийн тодорхой хэсэг нь эргээд сансрын уудам руу ойх замаар газрын гадаргуу орчмын 

агаарын давхаргын дулааны баланс хадгалагдах ёстой. Гэтэл хүний үйл ажиллагааны үр 

дүнд үүсэх ХХЯ нэмэгдэхийн хирээр хүлэмжийн хийн давхарга зузаарч дэлхийн агаар мандал 

ба газрын гадаргуугаас эргэж сансар руу ойх ёстой цацрагийн хэмжээ буурснаар газрын 

гадаргуу халж улмаар агаарын температур аажим аажмаар өсч, дэлхийн дулаарал үүснэ.        
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1.3.Улаанбаатар хотын уур амьсгалын өөрчлөлт 

Улаанбаатар хотын уур амьсгал дэлхийн дулааралтын нөлөөгөөр өөрчлөгдөж байна. 

Зураг 1-т Буянт-Ухаа, Улаанбаатар цаг уурын станцын жилийн дундаж агаарын температур, 

нийлбэр хур тунадасны 1961-1990 оны дунджаас хазайх хазайлтын олон жилийн явцыг 

үзүүлэв. Тэдгээрийн өөрчлөлтийн явц үндсэндээ адилхан, 1980-аад оны сүүлээр эрчимтэй 

дулааралт ажиглагдаж өнөөг хүртэл харьцангуй дулаан жилүүд, хур тунадасны хувьд хуурай 

болон хур бороо ихтэй үе ажиглагдаж байгаа хэдий ч 1990-ээд оны эхнээс өнөөг хүртэл хур 

тунадас багатай жилүүд тус тус үргэлжилж байна.  

     

Зураг 2. a) жилийн дундаж агаарын температур, б) хур тунадасны 1961-1990 оны дунджаас хазайх 
хазайлтын утга 

Дээрх мэдээгээр тооцоолон үзэхэд сүүлийн 75 жилд Улаанбаатар хотын жилийн 

дундаж температур 2.6 oC (Монгол орны өөрчлөлтөөс 0.4 oC-ээр их), жилийн нийлбэр хур 

тунадас 5%-иар буурчээ. 

Улирал Температур, oC Хур тунадас, мм 

1961-1990 оны дундаж Өөрчлөлт 1961-1990 оны 

дундаж 

Өөрчлөлт (%) 

Өвөл -22.5 3.7 5.2 2.0 (38%) 

Хавар -0.2 2.5 24.0 13.6 (57%) 

Зун 15.3 2.2 184.0 -24.1(-13%) 

Намар -2.4 2.2 35.6 -3.1 (-9%) 

Жил -2.5 2.6 248.7 -11.7 (-5%) 

Хүснэгт 3. Улаанбаатар хотын улирлын уур амьсгалын өнөөгийн өөрчлөлт, 1940-2015 

Хүснэгт 3-т харуулснаар улирлын өөрчлөлтийг авч үзвэл өвөл хамгийн эрчимтэй 3.7 

oC, хавар 2.5 oC, зун болон намар 2.2 oC-ээр нэмэгдэж тус тус дулаарсан байна. Хур 

тунадасны хувьд  өвөл 38%, хавар 57%-иар нэмэгдэж, зун 13%, намар 9%-иар тус тус 

буурчээ. Хүйтний улиралд дулааралтын эрчим их, тунадас ихсэх, харин дулааны улиралд хур 

тунадас буурах ерөнхий хандлага байна. 

1.4.Улаанбаатар хотын уур амьсгалын өөрчлөлтийн цаашдын хандлага, үр нөлөө 

Хүлэмжийн хийн агууламжийн ачаалал нь  хамгийн их, дунд, бага байх хувилбарыг 

сонгож 1986-2005 оны уур амьсгалтай харьцуулсан өөрчлөлт, уур амьсгалын 10 загварын 
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дунджаар Улаанбаатар хотын жил, улирлын температур, хур тунадасны хандлагыг 2100 

хүртэл тооцоолсныг хүснэгт 4-т үзүүлэв. Ерөнхийдөө хүлэмжийн хийн агууламжийн ирээдүйн 

өөрчлөлтийн эрчимшилээс температурын өөрчлөлт шууд хамаарч байна. Гэхдээ өвлийн 

температурын хандлагын эрчим ялимгүй их байх бөгөөд жил хоорондын өөрчлөлтийн 

хэлбэлзэл бусад улирлаа бодвол арай их байхаар байна.  

    

Зураг 3. a) Өвлийн болон б) зуны температурын ирээдүйн өөрчлөлт 

 

    

Зураг 4. a) Өвлийн болон б) зуны хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлт 

Өөрчлөлтийн тоон утгын эрчимшил ойрын ирээдүйд 2016-2035 оны үед хүлэмжийн 

хийн ялгарлын бүх хувилбарт бараг ижил (1.0-1.5oC), харин түүнээс хойш цаг хугацаа өнгөрөх 

тутам хоорондоо эрс ялгаатай үр дүнг өгч байна. ХХЯ-таас хамааран дунд ирээдүйд улирлын 

температур 3.1oC, алсын ирээдүйд 5.6oC хүртэл нэмэгдэж дулаарахаар байна. 
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RCP4.5 

(дунд 

ялгаралт) 

Өвөл 1.2±0.5 9.7±9.2 2.1±0.6 17.9±7.7 2.8±0.7 28.3±8.7 

Хавар 1.0±0.5 8.4±7.9 1.9±0.5 14.0±9.1 2.4±0.4 15.7±10.2 

Зун 1.1±0.4 2.8±6.9 2.0±0.3 7.3±8.6 2.8±0.3 4.9±10.0 

Намар 1.1±0.3 4.9±7.7 2.2±0.3 7.8±9.2 2.7±0.3 8.1±8.2 

RCP8.5 

(их ялгаралт) 

Өвөл 1.5±0.7 12.1±10.6 3.1±0.9 30.7±10.7 5.6±0.8 52.4±7.9 

Хавар 1.3±0.6 8.1±10.2 2.7±0.8 17.2±7.8 4.8±0.6 26.0±10.4 

Зун 1.3±0.4 4.2±8.5 2.9±0.5 7.1±7.1 5.4±0.7 5.1±9.0 

Намар 1.3±0.4 6.8±11.2 3.1±0.7 9.7±8.3 5.6±0.7 16±8.9 

Хүснэгт 4. Хүлэмжийн хийн янз бүрийн хувилбарт харгалзах Улаанбаатар хотын улирлын уур 
амьсгалын ирээдүйн өөрчлөлт 

Хур тунадасны хувьд өвлийнх нэмэгдэхээр, харин бусад улирлынх ялимгүй өсөлттэй 

гарч байна. Энэ зууны эхэн, дунд, төгсгөл үед харгалзан өвлийн хур тунадас ХХЯ-таас 

хамааран 12.1%, 30.7%, 52.4% хүртэл тус тус нэмэгдэхээр бол зуных бүх үедээ 10%-иас 

багаар нэмэгдэх төлөвтэй байна. 

Улаанбаатар хотод илрэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндсэн үр дагавруудыг 

харуулбал: 

- Хотын дулааны  нөлөө нэмэгдэх, стресс үүсгэх 

- Халууны долгион (агаарын температур өндөр, хэт халуун байх үе олон хоног 

дараалан үргэлжлэх) 

- Хүйтний долгион (агаарын температур бага, хэт хүйтэн байх үе олон хоног дараалан 

үргэлжлэх)  

- Хөрсний хөлдөлт, гэсэлтийн давтамж ойртох  (агаарын температурын 0ºС дайрах 

шилжилт) 

- Ундны усны чанар муудах  

- Ус, цаг уурын гаралтай гамшигт үзэгдэл нэмэгдэх (хэт их хур тунадас орох, үер болон 

хүчтэй  салхи шуурга болох)  

- Хотын ногоон бүсийн ургамлын зүйлийн бүрдэл цөөрөх, талбай нь багасах 

- Халдварт өвчин тээгч хортон шавьж олшрох, популяци нэмэгдэх  

- Харшил болон халдварт өвчлөлийн тоо нэмэгдэх 

- Хотын эрчим хүчний системийн хэвийн горим алдагдах  зэрэг болно. 

1.5.Үндэсний зорилтот хувь нэмэр дэх Улаанбаатар хотын оролцоо 

Монгол улс 2016 онд “Үндэсний зорилтот хувь нэмэр”-ийг (ҮЗХН) үндэсний болон 

салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд үндэслэн боловсруулж, соёрхон баталж, 

НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт 

хүргүүлснээр Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын гэрээнд нэгдэн орсон билээ. Уг ЗХН-т 

ХХЯ-ыг 2030 он гэхэд эдийн засгийн хөгжлийн суурь (BAU) сценаритай харьцуулахад 14%-

иар бууруулах зорилт тавьсан.   
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Монгол улсын нийт хүн амын  45.1% нь Улаанбаатар хотод төвлөрч байгаагаас гадна 

ХХЯ-ын гол эх үүсвэр болсон нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцууд, эрчим 

хүчний томоохон хэрэглэгчдийн ихэнх нь Улаанбаатар хотод байгаа нь ХХЯ-ыг бууруулахад 

Улаанбаатар хотын үүрэг их байгааг харуулж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг үүсгэгчид нь 

хот суурин газрууд болохын зэрэгцээ түүний хор хөнөөлийг хамгийн ихээр хүлээн авч буй 

газрууд нь хүн ам, дэд бүтэц төвлөрсөн хот суурин газар болоод байна.  

Улаанбаатар хотод ХХЯ-ыг бууруулах судалгаа хийж сценариуд гаргахын тулд юуны 

өмнө улсын хэмжээний ХХЯ-ын одоогийн байдал, хэтийн төлөвийг авч үзэх шаардлагатай. 

Нийт ХХЯ-д эрчим хүчний салбарын эзлэх хувь одоогийн байдлаар 70% орчим байгаа ба 

цаашдаа энэ хувь хэмжээ өсөх хандлагатай байна. 

Монгол Улсын ЗХН-ийн ХХЯ-ын бууралтад Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмрийг 

тодорхойлохдоо ХХЯ-ыг бууруулах боломжит сценариудыг Монгол Улсын ЗХН-ийн суурь 

сценариудтай харьцуулж гаргасныг хүснэгт 5-т үзүүлэв.   

Үзүүлэлт  2015 2020 2025 2030 

Суурь сценари 

Монгол улсын зорилтот хувь нэмрийн суурь сценари 28,591 34,632 41,877 51,294 

УБ хотод ХХЯ-ыг бууруулах сценариуд  

1. Цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэл, түгээлтийн үр 

ашгийг дээшлүүлэх 
0.00 786.16 990.00 1280.69 

1.1 ДЦС-уудын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим 

хүчний зарцуулалтыг бууруулах 
0.00 93.51 160.00 226.95 

1.2 Цахилгаан эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлтийн 

алдагдлыг бууруулах 
0.00 276.95 370.00 417.94 

1.3 Дулаан түгээлтийн алдагдлыг бууруулах 0.00 385.70 420.00 583.80 

1.4 Халаалтын зуухны үр ашгийг дээшлүүлэх 0.00 30.00 40.00 52.00 

2. Цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээний үр 

ашгийг нэмэгдүүлэх 
0.00 480.00 638.00 825.60 

2.1 Эрчим хүч ихээр хэрэглэдэг үйлдвэр, үйлчилгээний 

газруудад цахилгаан дулааны эрчим хүчийг хэмнэх 
0.00 80.00 88.00 94.40 

2.2 Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах 0.00 400.00 550.00 731.20 

3. Тээврийн салбарт ХХЯ-ыг бууруулах 0.00 150.00 435.00 880.00 

4. Улсын цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх нийт 

суурилагдсан чадалд СЭХ-ний үүсвэрийн эзлэх хувийг 

нэмэгдүүлэх 

0.00 200.00 400.00 594.00 

Нийт ХХЯ-ын бууралт 0.00 1616.16 2463.00 3580.29 

Хүснэгт 5. Суурь сценари ба УБ хотод ХХЯ-ыг бууруулах сценариудын харьцуулалт 

Монгол Улсын ЗХН-т Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмэр буюу ХХЯ-ыг бууруулах 

боломж нь 2030 онд 3,580 мян.тн СО2-эк/жил болж байгаа бөгөөд энэ нь Монгол улсын 

хэмжээний нийт ХХЯ-ын 7%-ийг эзэлж байна.   ХХЯ-ын Суурь сценари ба ХХЯ-ыг бууруулах 

Монгол Улсын болон Улаанбаатар хотын сценариудыг харьцуулж зураг 5-д үзүүлэв. 
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Зураг 5. Суурь сценари ба ХХЯ-ыг бууруулах сценариуд  

Улаанбаатар хотод ХХЯ-ыг бууруулах хамгийн боломжтой арга хэмжээнүүд нь 

барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах, дулаан, цахилгаан түгээлтийн алдагдлыг 

бууруулах, тээврийн салбарын үр ашгийг дээшлүүлэх зэрэг арга хэмжээнүүд байна.   

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 

2.1.Хөтөлбөрийн зорилго  

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг яаралтай авах, хүлэмжийн 

хийн ялгаралтыг багасгах, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх, ногоон эдийн 

засгийн өсөлтийг дэмжих замаар нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

“Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт нийцсэн, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалтай хот 

болгож, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх” зорилтод хувь нэмэр оруулахад 

оршино. 

2.2.Хөтөлбөрийн зорилтууд  

2.2.1. Байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл, хэрэглээний үр ашиг, 

бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар Улаанбаатар хотын хүлэмжийн хийн ялгарлыг үе шаттайгаар 

бууруулж, нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай эдийн засагт шилжих эхлэлийг тавих; 

2.2.2. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой аюул осол, байгалийн гамшигтай тэмцэх, даван 

туулах, тэдгээрт дасан зохицох, эрт илрүүлэх хувь хүний болон институцийн чадавхийг 

бэхжүүлэх; 

2.2.3. Хотын бодлого төлөвлөлтөд уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг тусгах,  

үр дүнтэй төлөвлөлт, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх; 
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2.2.4.Олон нийтийг уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай мэдээллээр хангах, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоход нь 

дэмжлэг үзүүлэх. 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ, ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА / 2018-2020/ 

3.1.Хөтөлбөрийг 2018-2020 онд хэрэгжүүлнэ.  

3.2.Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд: 

3.2.1.Усан халаалтын зуухнуудын үр ашгийг дээшлүүлэх;  

3.2.2.Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах;   

3.2.3.Авто замын сүлжээг сайжруулж замын түгжрэлийг бууруулах;  

3.2.4.Авто тээврийн хэрэгслийн түлшнээс ялгарах ХХЯ-ыг бууруулах; 

3.2.5.Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид ашиглагдаж байгаа улайсдаг гэрлийг лед 

гэрлээр солих. 

3.3.Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд: 

3.3.1.Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн өртөмтгий дэд бүтцийн салбарын эмзэг байдал, 

эрсдэлийн үнэлгээ хийх; 

3.3.2.УАӨ-ийг даван туулах арга хэмжээний хувилбар, тэдгээрийн өртөг, зардал, үр ашгийн 

тооцоог эдийн засгийн салбар тус бүрээр гаргах; 

3.3.3.Өндөр нарийвчлал бүхий газарзүйн мэдээллийн системийн орон зайн өгөгдлийн гео 

мэдээллийн санг бусад холбогдох мэдээллийн сантай уялдуулж сайжруулах мөн хотын цаг 

уурын станцуудын тоог нэмэгдүүлж, чадавхийг сайжруулах; 

3.3.4.Улаанбаатар хотын гадаргын болон гүний усны нөөцийн судалгаа, саарал усны дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх урьдчилсан суурь судалгааг тус тус хийх; 

3.3.5.Улаанбаатар хотын үерийн далангийн бүтээн байгуулалт болон тухайн орон нутгийн 

экосистемд түшиглэсэн борооны ус хуримтлуулах сангуудыг  байгуулах; 

3.3.6.Ойн менежментийг сайжруулах, хотын ногоон байгууламжид хөрс хучилтыг ашиглах 

замаар ойн хомсдол, хөрсний эвдрэл, доройтлоос үүдэлтэй ХХЯ-ыг бууруулж, нийслэлийн 

ногоон бүсэд экологийн нөхөн сэргээлтийг хийх; 

3.3.7.Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг хот суурин газрын биологийн олон янз байдлыг 

хамгаалах, дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийг түшиглүүлэн хэрэгжүүлэх; 

3.4.Гуравдугаар зорилтын хүрээнд: 

3.4.1.Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан салбар дундын зохицуулалт хийх эрх 

зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх; 
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3.4.2.Шинэчлэн боловсруулагдах Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн асуудлыг “нексус” хандлагаар тусгаж оруулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад уур амьсгалын өөрчлөлтийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт хийх сургалтыг зохион 

байгуулах; 

3.4.3.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, дасан зохицох арга хэмжээнүүдийн үр дүнг 

тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу суурь мэдээллүүдийг цуглуулж, зорилтот түвшинг 

тодорхойлох; 

3.4.4.Хянах, тоолох, баталгаажуулах системийг нэвтрүүлж, хүлэмжийн хийн тооллого, 

тооцоонд шаардлагатай эх мэдээг нийслэлийн статистикийн мэдээлэлд бүрэн оруулж, хүний 

нөөцийн чадавхийг сайжруулах; 

3.4.5.Барилга, зам гүүрийн зураг төслийн стандартад хөрсний хөлдөлт, гэсэлтийн норматив, 

гүн, хур тунадасны хэмжээ, агаарын температур, салхины хурд зэрэг хотын цаг уурын төлөв, 

хандлагыг шинэчлэн тусгах; 

3.5.Дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд: 

3.5.1.Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хүний эрүүл мэндэд учирч болох аюул эрсдэлээс 

хамгаалах талаар хүн амд зориулсан зөвлөмж боловсруулах, сургагч багш бэлтгэх ажлыг 

зохион байгуулах; 

3.5.2.Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, 

түүнд дасан зохицох мэдлэг, арга хэрэгсэл, техник технологийн талаар мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааг өргөжүүлэх; 

3.5.3.Хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох талаар төр, 

засгийн бодлого, шийдвэр, шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт технологийн тухай ном, 

товхимол, гарын авлага, материал, бэлтгэн хэвлүүлэх;  

3.5.4.Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засгийн хөгжлийн тухай 

хичээлийг бүрэн дунд боловсролын агуулгад тусгуулах;  

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР НӨЛӨӨ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН,  

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал нь зөвхөн аль нэг салбар эсвэл байгууллагын 

асуудал биш бөгөөд дэд хөтөлбөрийн зорилго, зорилт бүрийг хэрэгжүүлсний үр дүнд дараах 

үр нөлөө гарна. Үүнд:  

1. Бүтэц зохион байгуулалтын түвшинд Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагыг 2012 оноос Засгийн газрын ерөнхий чиг үүргийн яамны 

хэмжээнд байгуулсан нь улс орны хэмжээнд УАӨ-тэй холбоотой бодлого, арга хэмжээг 

нэгтгэн зангидахад чухал алхам болсон хэдий ч үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, 
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мэдээллийн дутмаг байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр хүлээсэн үүрэг, 

хариуцлага тодорхой бус зэргээс шалтгаалан төлөвлөсөн үйл ажиллагааны үр өгөөж 

хангалтгүй байсан.  

Төлөвлөсөн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх явцдаа төр засгийн байгууллагуудын 

харилцан уялдаа холбоог сайжруулах, үр дүн ба үр ашгийн хяналт, шинжилгээ хийх, уур 

амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах хэтийн арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох, үйл 

ажиллагааны санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг зайлшгүй авч 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай болно. 

2. Хөрөнгө, санхүүжилтийн түвшинд дасан зохицох арга хэмжээнүүд ерөнхийдөө өртөг 

өндөр ба санхүүжилт хангалтгүй тохиолдолд хэрэгжилт үр дүн муутай болох тул гадаадын 

хөрөнгө оруулалт, техник, технологийн дэмжлэг туслалцааг энэ талын арга хэмжээнүүдэд 

түлхүү авахын тулд гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай болно. 

3. Нийгэм, ахуйн түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр дагаврын талаар хувь 

хүмүүсийн мэдлэг, ойлголтын дутмаг байдал, олон нийтийн мэдээллийн хомсдол зэрэг саад 

бэрхшээлүүд нь төлөвлөсөн арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтэд багагүй нөлөө үзүүлэх тул уур 

амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах бодлогын ашиг хүртэгчийн хувьд аливаа арга 

хэмжээнүүдийн тодорхойлох, төлөвлөх болон зохион байгуулах үе шатуудад олон нийтийг 

татан оролцуулснаар ард иргэд өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлан ойлгосноор 

хэрэгжилтийн явцад гарах аливаа хүндрэлийг даван туулах нөхцөл бүрдэнэ.  

№  
Зорилт  

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь 
түвшин 

Зорилтот 
түвшин 

2018 2020 

1.  Байгаль орчинд ээлтэй 
технологи нэвтрүүлэх, 
үйлдвэрлэл, хэрэглээний 
үр ашиг, бүтээмжийг 
дээшлүүлэх замаар 
Улаанбаатар хотын 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
үе шаттайгаар бууруулж, 
нүүрстөрөгчийн ялгарал 
багатай эдийн засагт 
шилжих эхлэлийг тавих 

1.Хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулсан 
хэмжээ 
2.Нийслэлийн төсөвт 
гамшигаас урьдчилан 
сэргийлэхэд зарцуулсан 
зардлын эзлэх хувь             
3.Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг даван 
туулах чадавхи бүхий 
хотын дэд бүтцийг 
сайжруулахад 
зарцуулсан зардлын 
эзлэх хувь                     
4.Болзошгүй гамшигийн 
үед нүүн шилжих эрсдэл 
өндөртэй хүн амын нийт 
суурин хүн амд эзлэх 
хувь 
5.НЗД, НИТХ-ын 
тогтоол, захирамжаар 
батлагдсан уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн 

1.Мянган тонн 
СО2 экв./жил 
2.Гамшгаас 
урьдчилан 
сэргийлэхэд 
зарцуулсан 
зардлын хувь 
3.УАӨ-ийг даван 
туулах чадавхи 
бүхий хотын дэд 
бүтцэд 
зарцуулсан 
зардлыгн хувь 
4.Эрсдэл бүхий 
хүн амын  нийт 
суурин хүн амд 
эзлэх хувь 
5.УАӨ-ийн 
асуудлыг тусгасан 
баримт бичгийн 
эзлэх хувь 
6.Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг 

-  

2.  Уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй холбоотой 
аюул осол, байгалийн 
гамшигтай тэмцэх, даван 
туулах, тэдгээрт дасан 
зохицох, эрт илрүүлэх 
хувь хүний болон 
институцийн чадавхийг 
бэхжүүлэх 

-  

3.  Хотын бодлого 
төлөвлөлтөд уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй 

-  
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холбоотой асуудлыг 
тусгах,  үр дүнтэй 
төлөвлөлт, менежментийн 
чадавхийг бэхжүүлэх 

асуудлыг тусгасан 
бодлого, төлөвлөлтийн 
эзлэх хувь                  
6.Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулж, 
дасан зохицох арга 
хэмжээнд олон улсаас 
санхүүжилт татсан 
байдал 

сааруулж, дасан 
зохицоход 
оруулсан гадаад 
хөрөнгө 
оруулалтын эзлэх 
хувь 

4.  Олон нийтийг уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн 
тухай мэдээллээр хангах, 
уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулах, 
дасан зохицох үйл 
ажиллагаа, арга хэмжээнд 
идэвхтэй оролцоход нь 
дэмжлэг үзүүлэх. 

-  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах үйл ажиллагааны үр дүнг уламжлалт статистик 

болон захиргааны мэдээгээр тооцох боломжгүй тул цаашид энэ хөтөлбөрийн хүрээнд уур 

амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, дасан зохицох арга хэмжээнүүдийн үр дүнг тооцох 

шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу суурь мэдээллүүдийг цуглуулж, зорилтот түвшинг тодорхойлох 

шаардлагатай. 

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ШААРДАГДАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 

5.1.Улсын болон орон нутгийн төсөв; 

5.2.Гадаад улс болон олон улсын байгууллагын зээл, тусламж; 

5.3.Бусад эх үүсвэр. 

 

ЗУРГАА. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,  

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

6.1.Нийслэлийн Байгаль орчны газар дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг хагас, бүтэн 

жилээр Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлнэ. 

6.2.Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс дэд 

хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээг бүхэлд нь хамруулан хэрэгжилтийн явцад хагас, бүтэн 

жилээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 

танилцуулан хоёр жил тутам Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлнэ.  

6.3.Нийслэлийн Байгаль орчны газар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний санал зөвлөмжийн дагуу 

цаашид авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж холбогдох байгууллагуудтай хамтран 

хэрэгжүүлнэ.  

 

 

 

 


