
ӨНГӨРСӨН ХУГАЦААНЫ ТОЙМ

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ӨНӨӨГИЙН 
БАЙДАЛ

Агаарын бохирдолтой холбоотой 
эдийн засгийн зардал 

Агаарын бохирдолтой холбоотой 
халамжийн зардал

645.1 сая $  
485.9 сая $  

2830 
11-100квц  хүртэл 

багтаамжтай уурын 
зуух  

320 
101квц-аас илүү  
багтаамжтай уурын 

зуух  

194900 
10квц хүртэл 

багтаамжтай 
зуух 

УБ хотын бохирдол 
өндөртэй дүүргийн 

хүүхдүүдийн  
уушигны багтаамжийг 

орон нутгийнхтай 
харьцуулахад

доогуур байна  
40%  

Агаарын бохирдол 
нь Монгол Улсад             

хавсарсан байдлаар 
нас баралт, хөгжлийн 

бэрхшээлд хүргэх 
эрсдэлийн

гол хүчин зүйлийн нэг  
10 

Агаарын бохирдол 
ихтэй өдрүүдэд 
хөдөлмөрийн 

бүтээмж 

-иар буурдаг  
6%  

Энэ судалгаагаар 2010-2017 онд Монгол Улсад агаарын бохирдлыг 
бууруулахад зарцуулсан төсөв, зохицуулалтын орчныг судлан, уг 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дөхөм болох хувилбарууд, 
ирээдүйн төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийсэн болно.
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Агаарын бохирдлын татвар
Агаарын бохирдлыг бууруулах нийт зардал

тус тус бага 
зарцуулалттай

17.9%
23%
39.9%

2012 онд

2013 онд

2014 онд

Батлагдсан төсвөөс

ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНИЙН ТЭГШ БУС 
БАЙДАЛ:  

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ГОЛ ЭХ ҮҮСВЭР:  

АЛДАГДСАН БОЛОМЖ:  

17.5% 58% 38%

түлш/дулаанд 
зарцуулагддаг

гэр хороололд 
амьдардаг

ядуурлын зэрэгт 
хамрагддаг

ЖИЛИЙН 
ДУНДАЖ ОРЛОГЫН 

ГЭР ХОРООЛЛЫН 
ӨРХИЙН 

АЖИЛЛАХ 
ХҮЧНИЙ 

Бодлого, институцийн орчин бий болов:

Агаарын 
бохирдлын 

эсрэг сан дахин 
байгуулагдсан

Улаанбаатар 
хотод түүхий 

нүүрс түлэхийг 
хориглосон

Агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөрийг 

баталсан

₮  
₮  ₮  

Үндэсний 
хөтөлбөр

₮ ₮ ₮ ₮ ₮ ₮ ₮

Гэр хорооллын иргэд нэгж дулаанд бусад хэрэглэгчдээс 
7 дахин илүү буюу зах зээлийн үнэ төлдөг

₮

2013-2014 онд зарим 
бохирдуулагчийн 
хэмжээ буурсан 

1.2% = 147.3  
   тэрбум төгрөгийн

гадаадын тусламжийг 
агаарын бохирдлын 
эсрэг арга хэмжээнд 
зарцуулжээ 

2008-2018

УЛСЫН ТӨСӨВ

PM2.5



ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ АРГА ХЭМЖЭЭ  

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ

• Эрчим хүчний татаасыг аажмаар 
бууруулж, тарифыг тэнцвэржүүлэх

• Төсвийн үр ашгийг дээшлүүлж, 
зарцуулалтыг ил тод байлгах

ТӨСВИЙН ЗӨВ ЗОХИЦУУЛАЛТ Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 
хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх 

БОГИНО ХУГАЦААНД:  

ДУНД БОЛОН УРТ ХУГАЦААНД: 

ОРОН СУУЦЖУУЛАХ, 
ЦАХИЛГААНААР ХАЛААХ 

• Нүүрсийг хориглох, агаарын бохирдлыг 
бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах     

• Олон нийт, хэрэглэгчдийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх

ХЯНАЛТ ТАВИХ, МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ

• Нүүрсэнд суурилсан эрчим хүчний 
эзлэх хувийг бууруулж сэргээгдэх 
эрчим хүчний хувийг нэмэгдүүлэх 

• Хүрэн эрчим хүчний татварыг нэмэх  

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ

• Эрчим хүчийг үр ашигтай, хэмнэлттэй хэрэглэх    
• Гэр хороололд сайжруулсан түлш, эрчим 

хүчний хэмнэлттэй зуухны хэрэглээ, орон 
байрны дулаалгыг нэмэгдүүлэх

ХЭМНЭЛТТЭЙ ХЭРЭГЛЭЭ 

• Нийгмийн эмзэг болон өндөр эрсдэлтэй 
бүлгүүдэд зориулсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх     

• Түүхий нүүрсийг хориглосноор ажлын байргүй 
болсон иргэдийг ажилд зуучлах, чадавхжуулах 

ЗОРИЛТОТ  БҮЛГИЙГ ДЭМЖИХ

• Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг 
өргөжүүлэх 

• Цахилгаан халаагуурын хэрэглээг дэмжих 

НҮБ-ын суурин төлөөлөгчийн газар,
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 14,
Сүхбаатар дүүрэг 14201, Улаанбаатар
www.mn.undp.org

Мэдээллийг НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс эрхлэн гаргасан 
“Монгол Улс дахь агаарын бохирдол ба цаашдын боломжууд” 
судалгааны тайлангаас эмхэтгэн ашиглав. 
Тайланг бүрэн эхээр нь www.mn.undp.org хаягаас татаж авч болно.


