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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

БҮЛЭГ I
УДИРТГАЛ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох гэдэг нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодит болон
болзошгүй нөлөөлөл, үр дагаварт байгаль, нийгмийн өртөх байдлыг бууруулах, эсвэл эерэг
нөлөөлөл, аятай таатай нөхцөлийг аль болох бүрэн дүүрэн ашиглахад чиглэсэн хүний үйл
ажиллагаа, арга хэмжээ юм (Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Үндэсний Хөтөлбөр). Энэхүү Монгол
Улсын Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөлт (ҮДЗТ)-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд зориулсан
техникийн удирдамжийг боловсруулахдаа Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур Амьсгалын
Өөрчлөлтийн Суурь Конвенц (НҮБУАӨСК)-оос Буурай хөгжилтэй орнуудад зориулан 2012 онд
эрхлэн гаргасан ҮДЗТ-ийн үйл явцын удирдамж дээр үндэслэн, бусад холбогдох ном товхимол,
материалыг ашиглан өөрийн орны онцлогийг харгалзан нэгтгэн боловсруулав.
НҮБУАӨСК-ын түүхэн цаг хугацаа ба дасан зохицох арга хэмжээтэй холбоотой шийдвэрүүд
• 1992 оны Рио-Де-Жанейро дахь Дэлхийн дээд хэмжээний чуулга уулзалтын үеэр уур
амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдэх тодорхой арга, механизмуудыг боловсруулах
ерөнхий чиг баримжааг тогтоох үндсэн гэрээнд нийт 154 орны Засгийн Газар гарын
үсэг зурснаар НҮБУАӨСК-ыг баталсан. Одоогоор тус Конвенцод НҮБ-ын бүх гишүүн
орнууд нэгдэн орсон бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх олон улсын бодлогыг
тодорхойлоход хамгийн нөлөөтэй, өргөн хэмжээний баримт бичиг юм.
• 1994 онд НҮБУАӨСК хүчин төгөлдөр болж анх Конвенцод нэгдсэн улс орнуудын Талуудын
Бага Хурал (ТБХ)-ыг зохион байгуулсан. ТБХ-аар Конвенц болон түүнтэй холбоотой эрх
зүйн баримт бичгүүдийг хэлэлцэж, Конвенцын хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх
шаардлагатай шийдвэрүүдийг батлан гаргадаг. Конвенцод нэгдэн орсон Талууд түүний
зорилтыг хэрэгжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас бий болсон тулгамдсан
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнийхээ талаар
тодорхой хугацаанд тайлан илтгэл боловсруулж, тайлагнах үүрэгтэй байдаг. Талууд
хүлэмжийн хийн ялгарлаа бууруулахад гол анхаарлаа хандуулж байсан хэдий ч зарим
улс орнууд дэлхийн хэмжээний уур амьсгалын загварын үр дүнд үндэслэн нөлөөллийн
үнэлгээгээ хийж, өөрсдийн орны уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдал, дасан зохицох
хэрэгцээ шаардлагаа тодорхойлон, Үндэсний анхдугаар тайлан илтгэлдээ тусгаж байсан
байна. Түүнээс хойш ТБХ-аас гаргасан дасан зохицох арга хэмжээтэй холбогдох чухал
шийдвэрүүдийг Зураг 1-т үзүүлэв.

Зураг 1 НҮБУАӨСК-ын Талуудын бага хурлын дасан зохицох арга хэмжээтэй холбоотой шийдвэрүүд
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1. 2001/ТБХ7: Энэхүү хурлаар буурай хөгжилтэй орнуудыг уур амьсгалын өөрчлөлтийн
улмаас үүссэн саад бэрхшээлийг даван туулахад зориулан Үндэсний Дасан Зохицох Арга
Хэмжээг Хэрэгжүүлэх Хөтөлбөр (ҮДЗАХХХ)-ийг багтаасан багц шийдвэр боловсруулсан.
ҮДЗАХХХ нь тухайн орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтөд яаралтай дасан зохицох хэрэгцээ,
шаардлагыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.
2. 2005/ТБХ11: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой мэдээ, мэдээллийг
боловсруулж, түгээх замаар дасан зохицох бодлого, сайн туршлагыг дэмжих зорилготой
Найробигийн Ажлын Хөтөлбөр (НАХ)-ийг боловсруулсан. НАХ нь бүх Талуудын ялангуяа
Хөгжиж буй орнуудын дасан зохицох арга хэмжээний талаарх ойлголт, нөлөөлөл, эмзэг
байдлын үнэлгээг сайжруулах, цаашлаад энэ талаар шийдвэр гаргах түвшинг илүү
боловсронгуй болгоход дэмжиж ажилладаг.
3. 2007/ТБХ13: Энэ хурал Индонез Улсын Бали арал дээр зохион байгуулагдсан бөгөөд уг
хурлаар Балигийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө (БҮАТ)-г багтаасан Бали Замын Зураглал
(БЗЗ)-ыг боловсруулсан. БҮАТ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох,
технологи, санхүүжилт гэсэн 4 зүйл дээр төвлөрсөн. Түүний дасан зохицох үйл ажиллагаанд
доорх зүйлсийг тусгасан байна:
•

Дасан зохицох арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын
хамтын ажиллагаа. Үүнд: эмзэг байдлын үнэлгээ, үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл,
санхүүгийн хэрэгцээний үнэлгээ, чадавх бэхжүүлэх, хариу арга хэмжээ авах стратеги
төлөвлөгөө, дасан зохицох үйл ажиллагааг салбар хооронд, үндэсний төлөвлөгөөнд,
тодорхой төсөл, хөтөлбөрт нэгтгэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд эмзэг
хөгжиж буй орнуудын яаралтай хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан дасан зохицох үйл
ажиллагааны хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй
хөгжлийг бий болгох зэрэг багтана.

•

Эрсдэлийн менежмент, эрсдэлийг бууруулах стратеги, үүнд эрсдэлийг хуваалцах
болон даатгал зэрэг дамжуулах механизмыг хамруулах;

•

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд эмзэг хөгжиж буй орнуудад уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлтэй холбогдох алдагдал, хохирлыг даван туулах
гамшгийг бууруулах стратеги төлөвлөгөө боловсруулах;

•

Тогтвортой байдлыг бий болгох эдийн засгийн хөгжлийг цогцлоох;

•

Конвенцын олон талт байгууллагууд, төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд,
иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжиж, үйл ажиллагаа болон үе шатуудын
хоорондын хамтын хүчин чармайлтад тулгуурлан уялдаа холбоотой, нэгдсэн аргаар
дасан зохицох арга хэмжээг дэмжих.

4. 2010/ТБХ16: Талууд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээнд сааруулах
арга хэмжээтэй адил түвшний ач холбогдол өгөх эрмэлзэлтэй байгаагаа нотолж, Канкуны
Дасан Зохицох арга хэмжээ баримт бичгийг (1/CP16 шийдвэрээр) зөвшөөрч ҮДЗТ-ийн
үйл явцыг батлав. Талууд ҮДЗТ-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар дунд болон урт
хугацааны дасан зохицох хэрэгцээ шаардлагаа тодорхойлж, тэдгээрийг хангах төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийг цаашид боловсруулахаар шийдвэрлэв.
5. 2013/ТБХ19: Хэрэв дасан зохицох арга хэмжээ хангалтгүй байх үед байгалийн онцгой
үзэгдэл болон урт удаан хугацаанд болдог гамшгаас үүдсэн алдагдал ба хохирол гэх үлдсэн
нөлөөллийг бууруулах, улмаар арилгах шаардлага тулгардаг. Тиймээс 2013 онд Польш
Улсын нийслэл Варшав хотноо болсон Конвенцын Талуудын 19 дүгээр бага хурлаар Олон
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Улсын Алдагдал, Хохирлын Механизмыг үүсгэн байгуулсан. Энэхүү ажлын гол зорилго нь
алдагдал, хохирлыг арилгах аргуудын талаар мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, оролцогч
талуудын дунд хэлэлцүүлэг, зохицуулалт хийх, тууштай байдлыг бий болгох, мөн түүнчлэн
алдагдал, хохирлыг арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэхэд оршино.
Энэ механизм нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд онцгой өртөмтгий хөгжиж буй орнуудад
анхаарлаа төвлөрүүлдэг.
6. 2015/ТБХ21: Парисын Хэлэлцээрийн гол зорилго нь энэ зууны дэлхийн температурын
өсөлтийг аж үйлдвэрийн өмнөх түвшинтэй харьцуулахад 2 хэмээс доош барих, цаашлаад
1.5 хэм хүртэл хязгаарлах хүчин чармайлт гаргах, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс улбаалан бий
болж болзошгүй аюулд дэлхий нийтийн хариу арга хэмжээг бэхжүүлэхэд оршино. Парисын
Хэлэлцээрийн температурын өсөлтийг хязгаарлах зорилгын нэг хэсэг болох дэлхийн дасан
зохицох зорилт нь дасан зохицох чадавхыг бэхжүүлж, тэсвэрлэх чадварыг сайжруулж, уур
амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг бууруулна хэмээн тодорхойлсон байна. Дасан зохицох
зорилт нь тусламж дэмжлэг, олон улсын хамтын ажиллагаагаар дамжуулан үндэсний дасан
зохицох хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх үндсэн зорилготой. Парисын Хэлэлцээрийн 7 дугаар
зүйлд бүх Талууд Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар
дасан зохицох шаардлагатай бөгөөд ҮДЗТ-дөө дасан зохицох тэргүүлэх чиглэл, хэрэгцээ
шаардлага, төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны талаар тусгасан баримт бичгийг Конвенцод
хүргүүлж, тодорхой хугацааны давтамжтай шинэчилж байх шаардлагатай хэмээжээ.
7. 2016/ТБХ22: Энэхүү хурлаар Парисын Хэлэлцээрийн зорилтууд болон Тогтвортой Хөгжлийн
Зорилтуудыг биелүүлэхэд нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай уур амьсгалын
өөрчлөлтийг сааруулах болон дасан зохицох арга хэмжээний оролцогч талуудын уялдаа
холбоог бэхжүүлэх зорилгоор Марракешийн Түншлэлийг баталсан.
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МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл явцын олон хэлбэрүүд байдаг. Түүнээс хамгийн
сайн танигдсан нь бие даасан, төлөвлөсөн, байгалийн дасан зохицох арга хэмжээ юм. Эдгээр
нь бүгд өөр өөрийн онцлог шинжүүдтэй боловч төлөвлөсөн дасан зохицох арга хэмжээ нь
бодлого боловсруулагчид болон олон нийтэд сайн танигдсан. Дасан зохицох үйл ажиллагааны
хэлбэрүүдээс дурдвал:
• Бие даасан дасан зохицох үйл ажиллагаа (автоном) (хэрэгжүүлэгч нь ихэвчлэн хувийн
хэвшил байна.)
• Төлөвлөсөн дасан зохицох үйл ажиллагаа (уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр зах
зээл, халамжийн систем өөрчлөгдвөл төлөвлөсөн дасан зохицох үйл явцын хэрэгжүүлэгч
нь төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцогч талууд байна.)
• Байгалийн дасан зохицох үйл ажиллагаа (энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд экосистем
өөрөө хариу үйлдэл үзүүлэхийг хэлнэ.)
Монгол Улсын хувьд дасан зохицох арга хэмжээний төрлүүдийг идэвхгүй, идэвхтэй, нэн идэвхтэй
буюу сөрж дасан зохицох гэж ангилна (Хүснэгт 1). Манай орны хөдөө, орон нутгийн иргэд
байгалийн аюулт үзэгдэлд өндөр эрсдэлтэй бэлчээрийн мал аж ахуйд суурилсан уламжлалт
нүүдэлчин амьдралын хэв маягтай. Үүний зэрэгцээ уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн хувирал,
хэлбэлзэл, түүний нөлөөллийг даван туулж ирсэн олон мянган жилийн туршид хуримтлуулсан
дасан зохицох чадавхтай. Энэ мэт нөхцөл байдлын ачаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг
нөлөөллийг хохирол багатай даван туулах идэвхгүй дасан зохицох арга хэмжээ хэрэгжих
боломжтой. Харин шинээр хөгжиж буй эрчим хүч, дэд бүтэц, уул уурхай, хот байгуулалт
зэрэг эдийн засгийн салбарууд нь санхүүгийн үр дагавар, технологийн хөгжлийн хэрэгцээний
шаардлагад нийцүүлэн дасан зохицох арга хэмжээг илүү идэвхтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай
болно. Урт хугацааны төлөвлөсөн дасан зохицох арга хэмжээнд анхаарч ажиллах нь зүйтэй
боловч энэхүү арга хэмжээнд тодорхой хэмжээний загвар, санхүү, технологи, менежментийн
том хэмжээний шинэчлэлт шаардагдаж болзошгүй.
Хүснэгт 1 Дасан зохицох арга хэмжээний төрлүүд
Дасан
зохицох арга
хэмжээний
төрөл
Зорилго
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Идэвхгүй

Идэвхтэй

Нэн идэвхтэй

Дасан зохицох арга
хэмжээний идэвхгүй
төрөл нь орон нутгийн
хүн ам олон жилийн
турш
үргэлжилсэн
байгалийн
гамшиг
(ган,
зуд,
уур
амьсгалын тодорхой
хэлбэлзэл)-ийг даван
туулах чадварыг орон
нутгийн
уламжлалт
чадавхад тулгуурлан
бодлогыг' хуулбарлан'
эсвэл
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлж
болно
гэсэн
таамаглалаас
үүдэлтэй.

Дасан зохицох арга хэмжээний
идэвхтэй төрөл нь бодлого,
арга
хэмжээг
хуулбарлах
эсвэл хэсэгчлэн хэрэгжүүлэхээр
зогсохгүй энэ хоёрыг хослуулан
хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой
сорилттой
тулгарна.
Үүнд
хамаарах хэсгүүдийн аль аль
нь (загвар, орчин) өөрчлөгдөж,
амьдрал дээр буюу практикт
өөрчлөлт
оруулж,
цаашид
бодох хэрэгтэй болно. Ийм
төрлийн дасан зохицох арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн
болон хүний нөөцийг нэмж
хуваарилахад
шаардлагатай
бодлогын
нэмэлт
өөрчлөлт,
арга
хэмжээний
төлөвлөлт
шаардагдана.

Урьд өмнө нь тохиолдсон үйл
явдлыг засаж, сайжруулахын оронд
урьдаас сөрж суурь өөрчлөлт
хийж (“хариу үйлдэл бүхий дасан
зохицох
хандлага”)
тулгамдаж
буй бэрхшээлийг боломж болгон
хувиргах ("Сөрж дасан зохицох"),
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
дасан зохицох арга хэмжээнд
анхаарлаа төвлөрүүлэх нь ашигтай
бөгөөд зардал багатай. Энэ нь
бодлогод болон хариу үйлдэл
үзүүлэхэд
өөрчлөлт
оруулах
шаардлагатай. Бэрхшээлийг боломж
болгоход бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг
хандлага,
түүнтэй
холбоотой
боловсон хүчний чадавх, санхүүгийн
нэмэлт
эх
үүсвэр
зайлшгүй
шаардлагатай болдог.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Эдийн засгийн томоохон салбарууд (ус, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, тээвэр, аялал жуулчлал, дэд
бүтэц), хүн амын суурьшил, нийгмийн эрүүл мэнд болон нийгмийн бусад мэдрэг салбаруудын
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох хувилбарууд өөр өөр онцлогтой байдаг.
Усны нөөцийн салбарт хур тунадасны улирлын шилжилт, эрчмийн өөрчлөлтийг харгалзан
аадар бороо, цас мөсний хайлалтын усыг тогтоон барих, эргэлт буцалтгүй хайлж, нуур
цөөрөмд хуримтлагдан ууршиж хорогдох мөнх цас, мөсөн голын усыг замд нь тогтоон барих,
хур тунадасны эргэн уурших эрчмийг бууруулах, усжуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх гэх мэт
стратеги төлөвлөгөө дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай
байна.
Газар тариалангийн салбарт тариалах хугацааг зохицуулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эерэг
нөлөөг зохистой ашиглах, сөрөг нөлөөг сааруулах замаар тариалангийн бүтээгдэхүүний гарцыг
сайжруулах нь үндсэн стратеги болно.
Хүлэрт намаг нь цэвдэг хайлахаас хамгаалж, цэвдэг бүхий газрыг тэтгэдэг. Тиймээс дэд
бүтцийн салбарт цэвдгийн хайлалт, хүлэрт газрын доройтлыг зохицуулах зорилгоор нүүлгэн
шилжүүлэх, намгархаг газрыг бий болгох төлөвлөгөө багтана (БОАЖЯ 2018).
Тээврийн салбар дахь дасан зохицох арга хэмжээнүүдэд авто тээвэр, төмөр замын тээвэр,
дулаан хангамж, ус зайлуулах байгууламж зэргийг хамарсан бусад дэд бүтцийн төлөвлөлт,
загварчлал, стандарт зэргийг багтаадаг. Мөн үүнд ялангуяа өвлийн улиралд цас ихээр орж хур
тунадасны өөрчлөлтөд арга хэмжээ авах үйл ажиллагаа ч орно.
Манай орны эрчим хүчний салбар нүүрс гэх ганц эрчим хүчний эх үүсвэрээс хамааралтай
байдлаа багасгаж, арвин нөөцтэй сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрт давуу эрх олгох хэрэгцээ
шаардлага байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төвийн мэдээллээр Монгол Улсын
сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц асар их буюу нийт 2.6 Тераватт хүчин чадалтай ажээ.
Аялал жуулчлалын салбарт уур амьсгалын таатай байдлын индекс өндөр, үндэсний болон
орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг өргөжүүлж, аялал жуулчлалын үзвэр, орлогыг
нэмэгдүүлж төрөлжүүлэх нь зүйтэй. Уур амьсгалын таатай байдлын индекс олон төрөл
байдаг ба түүний нэг нь “Sperling’s Best Places” буюу ихэвчлэн “Зуны таатай индекс” гэж
нэрлэгддэг. Энэ нь хур тунадас орсон өдрүүд, нийт хур тунадасны хэмжээ, өдрийн хамгийн
их ба бага температур болон хэт өндөр ба бага температур гэх мэт уур амьсгалын долоон
хувьсах хэмжигдэхүүнээс бүрддэг. Эдгээрээс зарим индексүүдийг (http:www.weatherbase.
com) Монгол орны нөхцөлд ашиглаж болдог. Заавал аялал жуулчлалын салбар гэлтгүй өндөр
настан, цаг агаарын өөрчлөлтөд мэдрэг хүмүүс амьдран суух газраа сонгоход ашиглаж болдог
давуу талтай. Жишээ дурдвал, Завхан аймаг, Баянхонгор аймгийн хаа нэгтээ зуны өдрийн
температур адилхан заах боловч агаарын чийгшлээс хамааран тэнд амьдарч буй хүмүүс өөр
өөрөөр мэдрэх боломжтой юм.
Эцэст нь нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд
уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэг өвчний тандалт, хяналтыг сайжруулах шаардлагатай байна.
Ялангуяа тухайн орон нутгийн онцлог шинжтэй өвчин тархсан байвал тухайн уур амьсгалын
бүсийг шилжүүлэх боломжийн талаар хэлэлцэхэд чухал ач холбогдолтой юм.
Нийтлэг ойлголтоор бол дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс улбаалан халуун орны уур
амьсгалтай бүсэд халуун орны өвчлөл, ялангуяа салбар дамжин тархдаг өвчин дэгдэнэ
гэсэн таамаг байна. Жишээлбэл, хорхойн халдвар (schistosomiasis, bilharzia, snail fever),
ончокеркиазын халдвар (голын харалган), халуун хумхаа (халуун орны шумуулаас авах өвчин),
зааны хөл өвчин (Filariasis, elephantiasis), Африкийн трипаносомиаз (унтах өвчин), лешманиа
(шимэгчийн шалтгаант өвчин), Америкийн трипаносомиаз (Чагасийн өвчин), чичрэг өвчин, мөн
маш цөөн тооны шумуул болон хачгаас хүнд халдах өвчин зэрэг орно. Эдгээр халдварт өвчнүүд
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нь хүнээс гадна бусад төрлийн амьд биетэд ч халдварлах боломжтой. Судлаачид уур амьсгал
өөрчлөгдөж, бидний хүрээлэн буй орчинд нөлөөлсөөр байх бөгөөд энэ нь халдварт өвчний
хувьд таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт нь халдварт өвчнүүдийн
газар зүйн хамрах хүрээг тэлэхээсээ илүүтэйгээр газар зүйн байршлын хувьд шилжин тархах
магадлал илүү өндөр байгааг онцлон дүгнэжээ.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх засгийн газар хоорондын мэргэжилтний
хороо (УАӨЗГМХ) болон Үнэлгээний тайлангууд
1988 оны 11 сард Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллага болон НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөр
хамтран Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх засгийн газар хоорондын мэргэжилтний
хороо (УАӨЗГМХ)-г байгуулсан. Мэргэжилтний хороо нь гурван ажлын хэсэгтэй бөгөөд хэсэг
тус бүр тусгай асуудал хариуцан ажилладаг. Үүнд:
I.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжлэх ухааны үндэслэл, онолын судалгаа,

II. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, дасан зохицох,
III. Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах асуудлуудыг тус тус
хариуцдаг.
Эдгээрээс гадна улс орнуудын баримтлах Хүлэмжийн хийн тооллого хийх арга зүйг боловсруулах
асуудлыг хариуцсан тусгай ажлын хэсэг ажилладаг. Өнгөрсөн хугацаанд уур амьсгалын
өөрчлөлтийн тухай шинжлэх ухааны үндэслэл, тухайн үеийн хамгийн сүүлийн үеийн ойлголт,
дэлхийн эрдэмтдийн судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэн 5 удаагийн Үнэлгээний тайланг 1990,
1995, 2001, 2007, 2015 онуудад тус тус гаргасан бөгөөд Үнэлгээний зургадугаар тайланг 2021
онд гаргахаар төлөвлөжээ.
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Зураг 2 дээр Үнэлгээний дөрөв болон тавдугаар тайлангийн агуулгын ялгааг харуулсан байна.
УАӨЗГМХ-ны 2007 оны Үнэлгээний дөрөвдүгээр тайланд эмзэг байдал нь байгалийн буюу
нийгмийн тогтолцооны уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд хэр өртөмтгий, тэсвэрлэх
чадваргүй байдлын түвшинг тодорхойлсон үндсэн ойлголт юм. Учир нь, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавх эсвэл мэдрэг байдал зэрэг хүчин зүйлүүд нь эмзэг байдал
болон дасан зохицоход нөлөөлдөг ба гол төлөв эмзэг байдлыг багасгахыг эрмэлзэж байдаг.
Эмзэг байдлын тухай ойлголтыг өртөнги ба мэдрэг байдал гэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсгээр
тодорхойлж болно. Уур амьсгалын нөлөөлөл нь тухайн бүс нутаг эсвэл тогтолцоо буюу иргэд,
амьтан, ургамлын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг бол тэдний дасан зохицох чадавхыг нэмэгдүүлэх
нь эмзэг байдлыг бууруулдаг. Түүнээс гадна уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэмтгий, гэхдээ
дасан зохицох чадавх өндөртэй тогтолцоо нь чадавх багатай тогтолцооноос бага өртөмтгий
байх магадлалтай. Үүний нэг сонгодог жишээ бол Монгол орны уламжлалт бэлчээрийн мал аж
ахуй юм.
Харин УАӨЗГМХ-ны 2014 оны Үнэлгээний тавдугаар тайланд эрсдэлийн үнэлгээг тодорхойлохдоо
аюул, эмзэг байдал, өртөнги байдал зэргийг харгалзан үзнэ гэжээ. Тус тайлангийн ирээдүйн
уур амьсгалтай холбогдох эрсдэл, эмзэг байдал, нөлөөллийг тооцоолохдоо өмнөх үнэлгээний
тайлангуудтай адил туршилт, аналоги болон загваруудыг ашигласан байна. Эрсдэл нь
байгалийн аюулт үзэгдлүүд, түүнд нийгмийн болон байгалийн тогтолцооны эмзэг болон өртөнги
байдлын харилцан үйлчлэлийн үр дүнд үүсдэг. Үнэлгээний тав дугаар тайлангийн дөрөв
дүгээр тайлангаасаа ялгарах онцлог нь нийгмийн болон байгалийн тогтолцоонд учрах аюулын
нөлөөллийг тооцох биш харин тус тогтолцоо хэрхэн өртөж буйд төвлөрч буй явдал юм. Мөн
энэхүү тайлан нь тогтолцооны одоогийн нөхцөл байдлын сул талд суурилан дасан зохицох
арга хэмжээг тодорхойлоход тусалж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй арга замуудыг
санал болгодог давуу талтай.
Дасан зохицох арга хэмжээг бодлого, дэд бүтэц, технологид оруулсан хөрөнгө оруулалт
болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт зэргээр төр болон хувийн хэвшлийн оролцогч талууд
хэрэгжүүлдэг (Knittel, 2016). Ялангуяа манай улс шиг хуучны төвлөрсөн, төлөвлөгөөт эдийн
засгийн зарчмаасаа бүрэн салаагүй улс орнуудын хувьд Засгийн Газар нь газар эзэмшигч байх
нь төрийн оролцоотой үйл ажиллагаа юм. Үүний нэг тод жишээ нь 1992 онд буюу зах зээлийн
эдийн засагт шилжин орсны дараахан батлагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд тухайн газрыг
бэлчээр болгон ашиглах бол хувьчлах боломжгүй гэж заасан байна. Мөн хувьчлагдсан газраас
бусад бүх газруудыг олон нийтийн өмч (үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, дэд бүтцийн хөгжил,
амьтдын шилжилт хөдөлгөөн гэх мэт) хэмээн үзэж, Засгийн Газар эсвэл эрх бүхий төрийн
байгууллага нь удирдан зохион байгуулдаг. Харин үерийн хяналтын хаалт, усжуулалтын суваг
гэх мэт барилга байгууламжийг дасан зохицох арга хэмжээний нэг хэсэг гэж үзэн хувийн
хэвшил хариуцан хэрэгжүүлэх боломжтой боловч зохицуулалт хийх, мэдээлэл түгээх, бусад
хэрэгцээт үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай тул төрийн байгууллагын оролцоо нэн
чухал байдаг.
Дасан зохицох арга хэмжээний төрлүүдийг хэрэгжүүлэх хугацаа, зорилго, сэдэл, богино, дунд,
урт хугацааны нөлөөллийн эрсдэлээр нь ангилж болно (IPCC 2014).
Урьдчилан дасан зохицох арга хэмжээ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл ажиглагдахаас
өмнө авах арга хэмжээг хэлдэг бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн анхны нөлөөлөл ажиглагдсаны
дараа хариу үйлдэл бүхий дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. Байгалийн дасан зохицох
арга хэмжээ нь ямарваа нэг нөлөөлөлд байгаль өөрөө хариу үйлдэл үзүүлэхийг хэлнэ. Энэ нь
Монгол орны хувьд бэлчээрийн мал аж ахуй, усалгаагүй хадлан бэлтгэл зэрэг илүү байгальд
ойр экосистем байж болно. Зохиомол, хүний гараар бүтээсэн тогтолцооноос ялгаатай нь энэ
нь урьдчилан болон хариу үйлдэл бүхий дасан зохицох арга хэмжээнүүд байж болно. Уур
амьсгалын хэтийн төлөвтэй холбоотой тодорхойгүй байдлаас болж бүр хамгийн сүүлийн үеийн,
боловсронгуй, дэлхийн уур амьсгалын загваруудыг ашигласан ч урьдчилан дасан зохицох арга
хэмжээ нь илүү эрсдэлтэй байж болно.
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Түүнээс гадна, зарим тохиолдолд дасан зохицоогүй тохиолдлууд гардаг. Монгол орон нийт
хоёр сая га орчим тариалангийн талбайтай бөгөөд түүний тал хувийг нь тогтмол тариалалтад
ашигладаг байна. Гэвч сүүлийн арван жилийн хугацаанд малын тоо толгой эрс нэмэгдсэнээс
үүдэн ургац сүйтгэгдэж, орон нутгийн тариаланчид болон малчдын хоорондын зөрчил улам
хурцадсан. Үүнтэй холбогдуулан Засгийн Газрын зүгээс тариалангийн талбайн эргэн тойронд
хашаа босгож, ургацаа хамгаалахад нь тариаланчдад туслахаар улсын төсвөөс тодорхой
хэсгийг зарцуулахаар болсон. Эдгээр газруудад хур тунадасны дундаж хэмжээ одоог хүртэл
байсантай ижил байна гэсэн таамаглалд үндэслэн ийм шийдвэрийг гаргасан бол харин уур
амьсгалын хэтийн төлөв нь хур тунадасны улирлын болон газар зүйн болзошгүй шилжилтийн
улмаас ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй гэдгийг харуулж байна. Хур тунадасны хэмжээ нь тухайн
газар нутагт усалгаагүй тариалангийн үйлдвэрлэлд чухал нөлөө үзүүлж болзошгүй. Алтайн
нурууны мөсөн голын уснаас эх аван, усалгаатай газар тариалан эрхлэх нь түгээмэл байдаг
Монгол Улсын Баруун бүсэд мөн ийм асуудал гарч магадгүй. Гэвч одоогийн байдлаар дулаарч
буй уур амьсгалын улмаас мөсөн гол хурдан хайлж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагчид тэнд
усжуулалтын байгууламж барих сонирхолгүй болж байна. Нөгөөтээгүүр, уур амьсгалын хэтийн
төлөвөөс харахад энэ бүс нутагт өвлийн улиралд ууланд цас ихээр хуримтлагдан, усалгааны
усны нөөц бүрдэх боломжтой хэвээр байна. Эдгээр жишээ нь уур амьсгалын болзошгүй
нөхцөл байдалд дасан зохицож чадахгүй байхаас зайлсхийхэд Засгийн Газар болон хувийн
хэвшлийнхэнд туслах уур амьсгалын судалгааны байгууллагуудын гүйцэтгэх гол үүргийг
харуулж байна. Өөр нэг асуудал бол, урамшууллын бүтэц хангалтгүй, зах зээлийн уналттай
холбоотойгоор урьдчилан дасан зохицох арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд саад тотгор
учруулж болзошгүй юм. Өнөөгийн байдлаар манай улсад сүүлийн хорин жилийн хугацаанд
малын тоо гурав дахин өссөн нь бэлчээрийн даац хэтрэх, бэлчээрийн нүүрстөрөгчийг шингээх
чадавх буурахад хүргэж байна. Мөн ноолуурын үнийн зах зээлээс хамааран ямааны тоо
хэлбэлзэж байдаг тул аливаа захиргааны арга хэмжээ, удирдлагын хүчин чармайлт нь асуудлыг
байгаль орчинд ээлтэйгээр шийдвэрлэхэд тус болж чадахгүй.
Дасан зохицох арга хэмжээг төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцогч талууд хэрэгжүүлдэг тул
шийдвэр гаргахад тулгардаг саад бэрхшээл нь хүссэн дасан зохицох түвшинг бууруулж болох
юм. Монгол Улсад эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамжийн салбар хараахан хувьчлагдаагүй
төрийн мэдэлд байгаа бөгөөд дасан зохицох болон сааруулах арга хэмжээний хувьд давхар
үр ашигтай хэдий ч Засгийн Газрын зүгээс сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулах
сонирхол төдийлөн байдаггүй. Гэхдээ Уур Амьсгалын Ногоон Сан, Хамтарсан Кредит Олгох
Механизм, Цэвэр Хөгжлийн Механизм болон бусад олон улсын санхүүгийн механизмын хүрээнд
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тогтолцоо Монгол Улсад амжилттай хэрэгжиж, тусгай
зөвшөөрөлтэй холбоотой саад, бэрхшээлийг багасгаж байна. Үүний ачаар Монгол Улс 2020 он
гэхэд цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эрчим
хүчний эзлэх хэмжээг 20 хувь болгон нэмэгдүүлэх зорилтдоо хүрч чадсан. Энэ асуудлыг эдийн
засгийн үүднээс авч үзвэл, ажил, үйлчилгээний зардал гэх мэт зарим хязгаарлалт нь дасан
зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад нь төрийн байгууллагуудад саад, бэрхшээл
учруулдаг. Дасан зохицох арга хэмжээний шууд ашгийг ихэвчлэн мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлэх
боломжгүй, мөн эдгээр цогц ажил, үйлчилгээнүүдэд тодорхой хэмжээний ашиггүйгээр оролцох
сонирхолтой хүмүүс байдаггүй нь үнэн бодит байдал юм. Харагдах байдал, мэдээллийн тэгш
бус байдал, ёс суртахууны аюул зэрэг зах зээлийн уналтад хүргэдэг хүчин зүйлүүдээс болж
бусад саад, бэрхшээлүүд гарч ирдэг. Иргэд, өрх, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийнхөө эдийн засгийн
зардлаас гарсан шууд бус зардал эсвэл ашгийг дотооддоо ашигладаггүй гэдгээ бүгд сайн
мэддэг. Үр дүнд нь үүсэх нийгмийн болон хувийн зардал, үр өгөөжийн хооронд хийдэл гарч
зах зээлийг үр ашиггүй байдалд хүргэдэг. Монгол орны хувьд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн гэх
мэт тусгай хамгаалалттай газраас олох байгаль орчны үйлчилгээний үр ашиг, хувьдаа малтай
айлуудаас бэлчээрийг доройтуулж буй зардал гэх мэтийг тооцдоггүй тул зохих зохицуулалт,
санхүүжилтийг хэрэгжүүлж арга хэмжээ авахад саад учирч байна. Мөн манай орны хувьд
мэдээллийн тэгш бус байдлын асуудал болон үүссэн ёс суртахууны аюул зэрэг нь зах зээлийн
эдийн засгийн тасралтгүй суралцах үйл явцтай холбоотойгоор хангалттай сайн шийдэгдээгүй
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

байна. Мөн шаардлагатай мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байгаагаас хамаарч хангалттай мэдээлэл
өгч чадахгүй байх болон эрсдэл гарч ирсэн ч бусад хэн нэгэн эсвэл гуравдагч талын этгээд
асуудлыг шийдвэрлэж өгөх байх гэсэн үзэл бодол холилдон улмаар Монгол орны хувьд уур
амьсгалын өөрчлөлтийн хувьсамтгай байдлыг даван туулах, дасан зохицох үйл ажиллагааг
өргөжүүлэхэд таагүй нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Бусад хөгжиж буй орнуудынхтай ижил
төсгүй эдгээр бүх асуудлыг ҮДЗТ-ийн үйл явцад зарим тусгайлсан арга замаар шийдвэрлэх
шаардлагатай бөгөөд энэхүү удирдамж нь тухайн цогц үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд тодорхой
чиглэлийг өгөх болно.
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НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Дасан зохицох: Бодит буюу ирээдүйн уур
амьсгал, түүний нөлөөлөлд зохицох үйл
явц. Хүний нийгмийн дасан зохицох нь
болзошгүй хор нөлөөллийг багасгах буюу
түүнээс зайлсхийх, эсвэл аятай таатай
боломжуудыг ашиглахыг эрмэлзэхэд чиглэнэ.
Байгалийн зарим зүй тогтлын хувьд хүний
оролцоотойгоор ирээдүйн уур амьсгал, түүний
болзошгүй нөлөөнд дасан зохицоход дөхөм
үзүүлнэ.
Дасан зохицох арга хэмжээний үнэлгээ:
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
арга хэмжээний хувилбаруудыг тодорхойлж,
тэдгээрийг боломж, үр өгөөж, өртөг, үр ашиг,
хэмнэлт, хэрэгжих боломж зэрэг шалгуур
үзүүлэлтээр үнэлэх практик арга хэмжээ.
Дасан
зохицох
арга
хэмжээний
хувилбарууд: Дасан зохицох хэрэгцээг
шийдвэрлэхэд чиглэсэн боломжтой, тохирсон
стратеги, арга хэмжээнүүдийн багц. Эдгээрт
бүтцийн, байгууллагуудын болон нийгмийн
гэж ангилж болохуйц олон төрлийн арга
хэмжээнүүд хамрагдана.
Дасан зохицох чадамж: Ямар нэгэн
тогтолцоо, байгууллага, хүн болон бусад
организмын болзошгүй өөрчлөлтөд зохицох,
боломжийн давуу талыг ашиглах, үр дагаварт
хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар.
Суурь нөхцөл/лавлах эх сурвалж: Суурь
нөхцөл (эсвэл лавлах эх сурвалж) нь
өөрчлөлтийг харьцуулан хэмжих төлөв байдал
юм. Суурь хугацааны үе гэдэг нь хазайлтыг
харьцуулан тооцоолох үеийг ойлгоно. Бага
хольцтой хийн суурь агууламж гэдэг нь хүний
үйл ажиллагаанд өртөөгүй байх үед тухайн
бүс нутагт хэмжсэн агууламжийг хэлнэ.
Уур амьсгалын өөрчлөлт: Уур амьсгалын
өөрчлөлт нь уур амьсгалын төлөвийн
үзүүлэлтүүдийн дундаж, эсвэл хэлбэлзлийн,
өөрчлөлтийн (жишээ нь статистик дүн
шинжилгээг ашиглан тодорхойлсон) ихэвчлэн
хэдэн арван жил, түүнээс урт хугацааг
хамарсан хугацаанд тохиолдох өөрчлөлтийг
хэлнэ.
Олон нийтэд түшиглэсэн дасан зохицох:
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Орон нутгийн, олон нийтэд түшиглэсэн дасан
зохицох. Олон нийтэд суурилсан дасан зохицох
арга хэмжээ нь олон нийтийн дасан зохицох
чадамжийг бэхжүүлэх, дэмжихэд төвлөрнө.
Энэ нь олон нийтийн нөхцөл байдал, соёл,
мэдлэг, шаардлага, хүсэл сонирхлыг давуу
тал болгон авч үзэх хандлага, арга зам юм.
Гамшиг: Бодит гамшигт үзэгдэл нийгмийн
эмзэг нөхцөл байдалтай давхцан үйлчилсний
улмаас олон нийт, нийгмийн хэвийн үйл
ажиллагаанд ноцтой нөлөөлж, хүний болон
материаллаг, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны
их хэмжээний сөрөг үр дагаварт хүргэж, хүний
нэн чухал хэрэгцээг хангахын тулд яаралтай
тусламжийн хариу арга хэмжээ авах, зарим
тохиолдолд сэргээн босгох ажиллагаанд
гадаадын дэмжлэг туслалцаа шаардагдаж
болзошгүй үзэгдэл юм.
Гамшгийн
менежмент:
Байгууллага,
нийгмийн янз бүрийн түвшинд гамшгийн
үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах,
сэргээн босгох үйл ажиллагааг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, үнэлэх, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
стратеги, бодлого, арга хэмжээний нийгмийн
үйл явц.
Гамшгийн эрсдэл: Гамшгийн
хугацаанд гарах магадлал.

тодорхой

Гамшгийн эрсдэлийн менежмент (ГЭМ):
Гамшгийн эрсдэлийн талаарх ойлголтыг
сайжруулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах,
шилжүүлэхэд чиглэсэн стратеги, бодлого,
арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
үнэлэх үйл явц, гамшгийн үеийн бэлэн
байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголтын
үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлэх, хүний аюулгүй байдал, сайн
сайхан байдал, амьдралын чанар, тогтвортой
хөгжлийг нэмэгдүүлэх үйл явц.
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах (ГЭБ):
Бодлогын
зорилго,
зорилт,
гамшгийн
ирээдүйн эрсдэлийг урьдчилан сэргийлэх
болон гамшигт өртөх өнөөгийн байдал, аюул
гамшиг, эмзэг байдлыг бууруулах; гамшигт
бага өртөх дархлааг сайжруулахад чиглэсэн
стратеги, бодит арга хэрэгсэл болон бодлогын
зорилтын аль алиныг хамарна.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Доод түвшинд шилжүүлэх арга: Том хэмжээст
загвар, мэдээний анализын мэдээллийг
орон нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд (10-100
км) шилжүүлэхийг доод түвшинд шилжүүлэх
арга гэдэг. Энд динамик шилжүүлэг болон
туршилтын буюу эмпирик шилжүүлгийн
арга гэсэн хоёр үндсэн аргыг хэрэглэнэ.
Динамик шилжүүлгийн арга нь бүс нутгийн
уур амьсгалын загвар, орон зайн хэмжээс
бүхий дэлхийн хэмжээний загвар, эсвэл илүү
өндөр нарийвчлалтай дэлхийн загваруудын
мэдээлэлд ашигладаг. Эмпирик буюу статистик
шилжүүлгийн аргууд нь том хэмжээний агаар
мандлын хувьсагчдыг орон нутгийн болон
бүс нутгийн уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийг
холбосон статистик хамаарлыг тогтооход
ашиглана. Бүх тохиолдолд хөтлөгч эх
загварын чанар нь доод түвшинд шилжүүлсэн
мэдээллийн чанарын чухал хязгаарлалт
хэвээр байдаг.
Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох:
Биологийн олон янз байдал, экосистемийн
үйлчилгээг уур амьсгалын өөрчлөлтийн
сөрөг нөлөөнд дасан зохицоход нь иргэдэд
туслахад чиглэсэн дасан зохицох ерөнхий
стратегийн нэг хэсэг болгон ашиглана.
Экосистемд суурилсан дасан зохицох нь
экосистемийн тогтвортой менежмент, түүнийг
хамгаалах, нөхөн сэргээх өргөн боломжийг
уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд дасан
зохицоход нь хүмүүст олгоход ашигладаг. Энэ
нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд
тэсвэртэй байдлыг хадгалах, нэмэгдүүлэх,
экосистем ба хүмүүсийн эмзэг байдлыг
бууруулахад чиглэнэ. Экосистемд суурилсан
дасан зохицох чадварыг илүү өргөн хүрээнд
дасан зохицох болон хөгжлийн стратегиудад
хамгийн тохиромжтой байдлаар нэгтгэж
болно.
Өртөнги байдал: Сөрөг нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй хүмүүс, тэдний амьжиргаа, ургамал
амьтны төрөл зүйл буюу экосистем, байгаль
орчны чиг үүрэг, үйлчилгээ, нөөц баялаг, дэд
бүтэц, эсвэл эдийн засаг, нийгэм, соёлын үнэт
зүйлсийн оршин тогтнохуй.
Аюул гамшиг: Хүний амь нас үрэгдэх буюу
бэртэж гэмтэх, эрүүл мэндийн хохирол учрах,
эд хөрөнгө, дэд бүтэц, амьжиргаа, үйлчилгээ,
экосистем болон байгалийн нөөцөд хор

хохирол учруулах байгалийн болон хүний үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэй үзэгдэл явц, бодит
нөлөөллийн хандлагын болзошгүй давтагдал.
Энэхүү тайланд аюул гэдэг нэр томъёо нь
ихэвчлэн уур амьсгалтай холбоотой бодит
үзэгдэл, чиг хандлага, тэдгээрийн бодит
нөлөөллийг ойлгоно.
Магадлал: Тодорхой үр дүн гарах боломж
бөгөөд үүнийг магадлалын онолоор тооцоолж
болно. Энэхүү тайланд стандарт нэр томъёог
ашиглан магадлалыг илэрхийлэв.
Амьжиргаа: Амьдрахын тулд ашигласан
нөөц баялаг ба авч хэрэгжүүлсэн үйл
ажиллагаа. Амьжиргааг ихэвчлэн хүмүүсийн
авах, ашиглах боломжтой эрх ямба,
хөрөнгөөр тодорхойлдог. Ийм хөрөнгийг
хүний, нийгмийн, байгалийн, биет, санхүүгийн
гэж ангилж болно.
Дасан зохицох буруу арга хэмжээ (Хуурмаг
дасан зохицох): Уур амьсгалтай холбоотой
сөрөг үр дагаврын эрсдэлийг мөн уур
амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байдлыг
нэмэгдүүлсэн, эсвэл одоо болон ирээдүйд
халамж буурахад хүргэж болзошгүй арга
хэмжээнүүд.
Агууламжийн
төлөөллийн
замналууд
(RCPs): Жигд тархалттай хүлэмжийн хий,
аэрозоль, химийн идэвхтэй хийн ялгарал
болон агууламжийн мэдээллийн цуваа,
түүнчлэн газар ашиглалт / газрын бүрхэвчийн
тухай мэдээллийн цувааг агуулах боломжит
хувилбарууд. Төлөөлөл гэдэг үг нь RCP тус
бүр нь тодорхой цацрагийн хүчин зүйлийг
илэрхийлэх олон боломжит хувилбаруудаас
зөвхөн нэгийг нь төлөөлөхийг илэрхийлдэг.
Замнал гэдэг нэр томьёо нь зөвхөн хийн
агууламжийн урт хугацааны түвшинг сонирхох
төдийгүй энэ үр дүнд хүрэх цаг хугацааны
туулсан замналыг авч үзсэнийг илэрхийлнэ.
RCP нь ихэвчлэн хийн агууламжийн замналын
2100 хүртэл үргэлжлэх хэсгийг авч үздэг
бөгөөд үүнд Нэгдсэн үнэлгээний загварууд
нь харгалзах хийн ялгарлын хувилбаруудыг
гаргасан болно. Хийн агууламжийн өргөтгөсөн
замналууд (ECPs) нь оролцогч талуудын
зөвлөгөөнөөс гаргасан энгийн дүрмийг
ашиглан RCP-ийн хувилбаруудыг 2100-аас
2500 он хүртэлх өргөтгөсөн хувилбарууд
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илэрхийлэх
бөгөөд
харин
хувилбаруудыг төлөөлөхгүй.

тодорхой

нөлөөллийн
эрсдэлийг
ашигласан болно.

тодорхойлоход

Нэгдсэн үнэлгээний загваруудын дөрвөн
RCP-г хэвлэгдсэн тайлангуудаас сонгож авсан
бөгөөд эдгээрийг УАӨЗГМХ-ны сүүлийн үеийн
Үнэлгээнд 1-р ажлын хэсгийн Үнэлгээний тав
дугаар тайлангийн 11-14 бүлэгт оруулсан уур
амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн урьдчилсан
таамаг болон төсөөллийн үндэс суурь болгон
ашигласан.

Эрсдэлийн үнэлгээ: Шинжлэх ухааны
үндэслэлтэйгээр эрсдэлд чанарын болон/
эсвэл тоон үнэлгээ хийхийг хэлнэ.

RCP2.6: 2100 оноос өмнө цацрагийн хүчин
зүйл ойролцоогоор 3 Вт/м2 болж оргилдоо
хүрээд дараа нь буурахыг илэрхийлэх нэг
замнал (холбогдох ECP нь 2100 оноос хойш
тогтмол ялгаралтай байна гэж үзсэн).

Мэдрэг байдал: Уур амьсгалын хэлбэлзэл,
өөрчлөлтийн ямар нэгэн систем, төрөл зүйлд
сөргөөр эсвэл ашигтайгаар нөлөөлөх түвшин.
Үр нөлөө нь шууд (жишээлбэл, температурын
дундаж, агууриг, хэлбэлзлийн өөрчлөлтөөс
хамаарсан таримал ургамлын ургацын
өөрчлөлт), эсвэл шууд бус (жишээлбэл,
далайн түвшний өсөлтөөс болж далайн
эргийн үерийн давтамж нэмэгдсэнээс үүсэх
хохирол) байж болно.

RCP4.5 ба RCP6.0: 2100 оноос хойш
цацрагийн хүчин зүйл нь ойролцоогоор 4.5
Вт/м2 ба 6.0 Вт/м2 хэмжээнд тогтворжино гэж
үзсэн хоёр завсрын тогтворжуулах замнал
(холбогдох ECP нь 2150 оноос хойш тогтмол
ялгаралтай байна гэж үзсэн).
RCP8.5: Цацрагийн хүчин зүйл нь 2100 он
гэхэд 8.5 Вт/м2-ээс их болж, цаашид тодорхой
хугацааны турш өссөөр байна гэж үзсэн нэг
өндөр замнал (холбогдох ECP нь 2150 оноос
хойш тогтмол ялгаралтай, 2250 оноос хойш
тогтмол агууламжтай байна гэж үзсэн.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан
буюу тэсвэртэй байдал: Нийгэм, эдийн
засаг, байгаль орчны тогтолцоо нь аюултай
үзэгдэл, эсвэл чиг хандлага, эсвэл түгшүүрийг
даван туулахад чиглэсэн хариу арга хэмжээ
авах, өөрчлөн байгуулахдаа үндсэн чиг
үүрэг, онцлог шинж чанар, бүтэц зохион
байгуулалтаа хадгалах, дасан зохицох,
суралцах, өөрчлөлт шилжилт хийх чадамж.
Эрсдэл: Үнэт зүйлсийн олон янз байдлыг
хүлээн зөвшөөрч, хэрэв үнэ цэнтэй зүйл
эрсдэлд орж, гарах үр дүн нь тодорхойгүй
байвал ямар нэг үр дагавар гарах магадлалыг
хэлнэ. Эрсдэлийг ихэвчлэн аюултай үзэгдэл
эсвэл чиг хандлагыг эдгээрийн нөлөөллөөр нь
үржүүлэн үүсэх магадлалаар нь илэрхийлдэг.
Эрсдэл нь эмзэг, өртөмтгий байдал болон
аюул
гамшгийн
харилцан
үйлчлэлээс
үүсдэг. Энэхүү тайланд эрсдэл гэсэн нэр
томьёог голчлон уур амьсгалын өөрчлөлтийн
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Эрсдэлийн удирдлага: Эрсдэл учрах магадлал,
болон түүний үр дагаврыг бууруулах, үр
дагаварт хариу үзүүлэх төлөвлөгөө, арга
хэмжээ, бодлого.

Эмзэг байдал: Сөрөг нөлөөлөлд өртөнги
хандлага буюу урьдчилсан нөхцөл. Эмзэг
байдал нь мэдрэг байдал, хор хөнөөлд
өртөмтгий
байдал,
тэсвэрлэх
чадвар,
өөрчлөлттэй
тэмцэх,
дасан
зохицох
чадамжгүй байх зэрэг олон янзын ойлголт,
элементүүдийг агуулдаг.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР (ДЗАХХХ) БОЛОН
ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН ХОЛБОО ХАМААРАЛ
НҮБУАӨСК хоёр чиглэлээр дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлж ирсэн (Хүснэгт 2). Үүнд:
• Дасан Зохицох Арга Хэмжээг Хэрэгжүүлэх Хөтөлбөр (ДЗАХХХ)
• ҮДЗТ-ийн үйл явц
Конвенцын 2001 оны Талуудын Бага Хурал (ТБХ)-аар буурай хөгжилтэй орнуудад зориулан
ажлын хөтөлбөрийг боловсруулсан ба үүний нэг хэсэг нь ДЗАХХХ (Монгол Улсад хамаарахгүй
байж магадгүй) юм. Тус ажлын хөтөлбөр нь тэдгээр орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг
байдлыг харгалзан, тулгарч буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд нь дэмжих зорилготой.
Харин ҮДЗТ нь 2010 онд Канкуны дасан зохицох арга хэмжээний хүрээнд батлагдсан. Энэ
нь дунд болон урт хугацааны дасан зохицох хэрэгцээнд төвлөрч, тэдгээр хэрэгцээг хангахад
шаардлагатай стратеги, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлдэг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох арга хэмжээг холбогдох шинэ эсвэл одоо хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, арга
хэмжээнд нэгтгэдэг.
Хүснэгт 2 ДЗАХХХ болон ҮДЗТ-ийн үйл явцын хоорондын ялгаа
Үзүүлэлт

ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

Зорилго

Яаралтай, нэн чухал хэрэгцээ шаардлагад
хариу арга хэмжээ авахад хувь нэмэр
оруулах тэргүүлэх чиглэлийн арга
хэмжээнүүдийг тодорхойлох

Дунд болон урт хугацааны дасан зохицох
хэрэгцээнд төвлөрч, тэдгээр хэрэгцээг
хангахад шаардлагатай стратеги, хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх

Буурай хөгжилтэй орнууд

Буурай хөгжилтэй орнууд болон хөгжиж буй
орнууд

ДЗАХХХ-н баримт бичиг; яаралтай, нэн
чухал хэрэгцээ шаардлагад хариу арга
хэмжээ авах

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй хөгжлийг
цогцлоож, байгальд ээлтэй, тогтвортой
механизмыг бүрдүүлэх

Зорилтот улс
орнууд
Үр дүн

ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН ЗОРИЛТ
Өмнөх хэсэгт дурдсанчлан ҮДЗТ-ийн үйл явц нь 2010 онд Канкуны дасан зохицох арга хэмжээний
хүрээнд батлагдсан. Гол зорилго нь дунд болон урт хугацааны дасан зохицох хэрэгцээнд төвлөрч,
тэдгээр хэрэгцээг хангахад шаардлагатай стратеги, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн. НҮБУАӨК-ын Талуудын ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд тохиролцсон зорилтыг
Шигтгээ 1-т тодруулав.
ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖИЙН ЗОРИЛГО
а) Дасан зохицох чадавх, тэсвэрлэх чадварыг бий болгох замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд эмзэг
байдлыг бууруулах.
б) Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг холбогдох шинэ эсвэл одоо хэрэгжиж буй бодлого,
хөтөлбөр, арга хэмжээтэй нэгтгэх, үүнд холбогдох бүх салбарын хүрээнд, шаардлагатай гэж үзвэл өөр өөр
түвшнийг хамруулж, уялдааг хангах.

Шигтгээ 1 ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд талуудын тохиролцсон зорилтууд

Техникийн удирдамжийн үндсэн зорилго нь Монгол орны ҮДЗТ-ийн үйл явцыг үндэсний түвшинд
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
• Дасан зохицох төлөвлөлтийг холбогдох бүх түвшинд, дунд болон урт хугацааны үзэл
баримтлалтай уялдуулах үндэсний хэмжээний үйл явцыг боловсронгуй болгох.
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• Хүний нөөцийн болон техникийн хүчин чадлын дутагдлыг тодорхойлж, дасан зохицох
арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний
хөгжлийн төлөвлөлтийн үе шатад нэгтгэхэд зориулж, чадавхыг бэхжүүлэх.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход чиглэсэн үйл ажиллагаа, бодлого
зохицуулалт, хөтөлбөрийг багтаасан Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөг боловсруулах.
• Дасан зохицох хэрэгцээ шаардлага болон арга хэмжээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
тогтолцоог бэхжүүлэх, шинээр бий болж буй хэрэгцээ шаардлагыг тухайн үе шатад нь
шийдвэрлэх төлөвлөгөөг боловсруулах.
• Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдох мэдээлэл харилцааны стратеги боловсруулах.
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

БҮЛЭГ II
ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦ, ТҮҮНИЙ АЛХМУУД
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицно гэдэг нь асар том, нарийн төвөгтэй үйл ажиллагаа
юм. Тиймээс энэ асуудлыг том зургаар нь харж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр шийдэх
зайлшгүй шаардлагатай. Манай орны хууль, бодлого, хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөөний хувьд
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудал тодорхой хэмжээнд тусгагдсан байдаг. Үүнд:
• Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Үндэсний Хөтөлбөр (УАӨҮХ)
• Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Үзэл Баримтлал 2010
• Монгол Улсын Ногоон Хөгжлийн Бодлого
• Ойн Тухайн Хууль
• Төрөөс Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Талаар Баримтлах Бодлого
• "Ус" Үндэсний Хөтөлбөр
• Гамшгийн Эрсдэлийг Олон Нийтийн Оролцоотой Бууруулах Үндэсний Хөтөлбөр
• Тогтвортой Хөгжлийн Боловсрол Үндэсний Хөтөлбөр
• Монгол Малчин Үндэсний Хөтөлбөр
• Үндэсний Тодорхойлсон Хувь Нэмэр Баримт Бичиг
• “Алсын Хараа-2050” Монгол Улсын Урт Хугацааны Хөгжлийн Бодлого зэрэг болно.
Монгол Улсын ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд зориулсан техникийн удирдамж нь дасан
зохицох боломжит бүх арга хэмжээг нэгтгэхийг эрмэлзэж, цаашлаад ҮДЗТ-ийн үйл явцын
алхам бүрд ашиглаж болох үйл ажиллагаа, арга барилыг тусгаснаараа онцлог юм. Удирдамж
нь нийт 20 алхмаас бүрдсэн үндсэн таван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй (Зураг 3) бөгөөд дэлгэрэнгүйг
Хүснэгт 3-т дурдсан байна. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсэг нь одоогийн нөхцөл байдалд суурилан,
Монгол Улсад хэрэгжүүлэх боломжтой алхам, арга хэмжээнүүдийг санал болгож, цаашид
дасан зохицох арга хэмжээний шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Зураг 3 Монгол орны ҮДЗТ-ийн үйл явцын бүрэлдэхүүн хэсгүүд, тэдгээрийн хоорондын хамаарал
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Хүснэгт 3 ҮДЗТ-ийн үйл явц, түүний задаргаа
ҮНДСЭН АЛХМУУД

1. Үндэс суурийг
тавих

1. ҮДЗТ-ийн үйл явцын бүтэц зохион байгуулалтын хамрах хүрээ (дасан
зохицох арга хэмжээний ерөнхий зохицуулалт, манлайллыг бий болгоход
байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, бодлого, хөтөлбөр болон чадавхыг
тодорхойлох, үнэлэх)
2. Төлөвлөлтийн өмнөх үйл явц

2. Бэлтгэл ажил
(уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
өнөөгийн болон
ирээдүйн нөхцөл
байдлыг үнэлж,
шинжлэх)

1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэл, дасан зохицох
арга хэмжээний талаарх бэлэн байгаа мэдээллийг тодорхойлж, үнэлэх,
шаардлагатай орчныг бүрдүүлэхэд орхигдол болон хэрэгцээг үнэлэх
2. Хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага, уур амьсгалын эмзэг байдлыг цогцоор нь үе
шаттайгаар үнэлэх
3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн төлөв болон ирээдүйн төсөөлөлд дүн
шинжилгээ хийх
4. Уур амьсгалын эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх, дасан зохицох арга
хэмжээний хувилбаруудыг салбарын, орон нутгийн, үндэсний болон бусад
зохих түвшинд тодорхойлох

3. Үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөөг
боловсруулах,
батлуулах, хүчин
төгөлдөр болгох

1. Дасан зохицох арга хэмжээний хувилбаруудыг хянах, үнэлэх (уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ - эрэмбэлэх
шалгуур үзүүлэлт, параметр)
2. Технологийн хэрэгцээний үнэлгээг авч үзэх
3. Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал ба эрсдэлд
тулгуурлан ажлыг эрэмбэлэх
4. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхыг
бэхжүүлэх, мөн түүний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх
5. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний оролцогч талуудын чадавхыг
бэхжүүлэх, олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх
6. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг улсын болон орон
нутгийн хөгжил, салбарын төлөвлөлттэй уялдуулах

4. Хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

1. Үндэсний дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх дунд болон урт хугацааны
төлөвлөгөөг боловсруулах
2. Дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх
3. Бүс нутгийн түвшинд болон байгаль орчны бусад олон талт хэлэлцээртэй
уялдуулан, хамтын ажиллагааг дэмжих

5. Хяналтшинжилгээ, үнэлгээ,

1. Дасан зохицох арга хэмжээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, тайлагналтын
шаардлага, үндэслэл
2. Дасан зохицох бодлого, стратегийг ойлгох хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,
үнэлгээний системийн зорилгыг тодорхойлох
3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний системд шаардлагатай тоон мэдээллийг
тодорхойлох
4. Үндэсний дасан зохицох хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд
шаардлагатай чиг үүргийг тодорхойлох
5. Үр дүнг тайлагнах, түгээх, уялдуулах
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

1.ҮНДЭС СУУРИЙГ ТАВИХ
1.1 ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ (ДАСАН
ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ, МАНЛАЙЛЛЫГ БИЙ БОЛГОХОД
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР БОЛОН
ЧАДАВХЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ҮНЭЛЭХ)
Алхам 1.1. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцыг зохицуулах, удирдахын тулд үндэсний түвшинд зохион байгуулалтын
ямар зохицуулалт шаардлагатай вэ?
Илэрхийлэх үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• ҮДЗТ-ийн үйл явцын үндэсний алсын хараа, хүрэх зорилгыг бий болгох, сайжруулах.
• Оролцогч талуудын гол үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох.
Бүтэц, зохион байгуулалтын бэлтгэл
ҮДЗТ-ийн үйл явцад Засгийн Газар болон бусад оролцогч талууд оролцоно. Тиймээс ҮДЗТ-ийн
үйл явцад оролцож буй бүх оролцогч талууд, байгууллагуудыг тодорхойлж, тэдний ҮДЗТ-ийн
үйл явцыг хэрэгжүүлэх практик үе шатуудад гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох нь нэн
чухал юм.
Дасан зохицох арга хэмжээ, ялангуяа ҮДЗТ-ийн үйл явцын эхний үе шатанд Засгийн Газар
манлайлах үүрэг гүйцэтгэж, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг ойлгох, түүнд бэлтгэх,
ҮДЗТ-ийн баримт бичгийг боловсруулах, ажлыг эхлүүлэхэд чухал оролцоотой байдаг.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаад нь
өөр өөр нэмэлт үүрэг гүйцэтгэнэ. Эдгээрт:
- Зохицуулалт, стандарт, эдийн засгийн арга хэрэгслийг багтаасан бодлого, стратеги
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах. Үүнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авч үзэх
асуудлыг одоо үйлчилж байгаа улсын хэмжээний болон орон нутаг, салбарын хөгжлийн
бодлого, стратегитай уялдуулах;
- Онцгой нөхцөлийн менежмент, эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөллийг арилгах олон нийтийн болон зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг бий болгох,
хадгалах;
- Дасан зохицох чадавхыг бий болгох, үүнд арга хэрэгсэл болон мэдээллээр хангах, дасан
зохицох арга хэмжээний хувилбаруудын тухай мэдлэгийг дээшлүүлэх, энэ салбарын
мэргэжилтнүүдийг сургах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжлэх ухаан болон бусад
нийгэм, экологи, эдийн засгийн судалгаануудад хөрөнгө оруулах;
- Засгийн Газар менежментийн үүрэг хүлээдэг байгалийн экосистем (үүнд газар, ой,
үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн г.м), дэд бүтэц (жишээлбэл, тээвэр, цахилгаан, ус г.м)
зэрэг салбарын хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, үнэт зүйлст уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүсэх
эрсдэлийг удирдан шийдвэрлэх.
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг тодорхой хэмжээгээр хариуцах боломжтой байгууллагууд болон оролцогч
талуудыг дараах байдлаар ангилан тодорхойлж болно:
- Засгийн Газрын яам, агентлагууд;
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- Академи ба эрдэм шинжилгээний байгууллагууд;
- Олон нийтийн оролцогч талууд, ба
- Хувийн хэвшлийн оролцогч талууд.
Эдгээр оролцогч талуудын ҮДЗТ-ийн үйл явцад гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон
байх ёстой. Хариуцлага, үүргийг тодорхойлохдоо доорх загвар Хүснэгт 4-ийг ашиглаж болно.
(Шаардлагатай бол өөрчилж тохируулна уу.)
Хүснэгт 4 Гол оролцогч талуудыг тодорхойлох, ҮДЗТ-ийн үйл явцад гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлагыг
тодорхойлоход ашиглах загвар
Үндсэн оролцогч тал
УИХ-ын байгууллагууд
Монгол Улсын Их Хурал (Парламент)
Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Засгийн Газрын гол яам, агентлаг
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) /
Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ)
Орон нутаг буюу аймаг / сумын захиргаа
Яам, агентлагууд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
(ХХААХҮЯ)
Сангийн яам
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Эрүүл мэндийн яам
…
Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний газар
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
(ALAMGaC)
Хөрс хамгаалал, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний
комисс
…
Тусгай хамгаалалттай нутгийн захиргаад
Гол, мөрний сав газрын захиргаад
….
Академи, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд
ШУА-ийн хүрээлэн, төвүүд
УЦУОСМХ
Салбарын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүд
…
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Үндсэн оролцогч тал

Ерөнхий чиг үүрэг

ҮДЗТ-ийн үйл явцад
гүйцэтгэх үүрэг

Орон нутгийн болон олон нийтийн байгууллагууд
Байгаль орчны ТББ,
Орон нутгийн ТББ,
Орон нутгийн иргэдийн бүлэг,
Орон нутгийн хэрэглэгчдийн бүлгүүд,
Эмэгтэйчүүд, хүүхэд залуучуудын байгууллагууд,
г.м.
Хувийн салбарын байгууллагууд
Хувийн компаниуд,
Ногоон санхүүжилтийн холбоод,
Арилжааны банкууд, ялангуяа УАНС-ийн
үндэсний хэрэгжүүлэгч байгууллага болох
магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагууд (XAC
банк, ХХБ)

Байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлох, үнэлэх явц нь дараах үйл ажиллагааг
хамарна.
1. ҮДЗТ-ийн үйл явцад хамрагдах гол байгууллагууд болон оролцогч талуудыг тодруулах:
- Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох ажиллагаанд Засгийн Газрын ерөнхий
манлайллын үүргийг тодорхойлох,
- Улсын Их Хурал, Орон Нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын гүйцэтгэх үүргийг
тодорхойлох,
- ҮДЗТ-ийн үйл явцыг бүхэлд нь зохицуулах, хянах Засгийн Газрын гол яамыг тодруулах
(Монгол Улсын хувьд одоогоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь уур амьсгалын
өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төрийн гол байгууллагын үүргийг
хангаж байна. Өөр нэг боломжит тэргүүлэгч төрийн байгууллага нь одоогийн Үндэсний
Хөгжлийн Газар бөгөөд үндэсний хөгжлийн бодлогын шинэ хуулиар Үндэсний хөгжлийн
яам/комисс болгон статусыг нь нэмэгдүүлэх боломжтой),
- ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцох Засгийн Газрын бусад яам, агентлагуудыг тодруулах,
- Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийдэг
эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, зөвлөх байгууллагуудыг тодорхойлох,
- ТББ ба олон нийтийн бүлгүүд,
- Хувийн хэвшлийн оролцогч талууд,
- Бусад оролцогч талууд.
2. Тодорхойлогдсон байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох,
- Засгийн Газрын удирдах, тэргүүлэх үүрэг,
- Салбарын яам, агентлагууд өөр өөрийн чиглэлээр гүйцэтгэх үүрэг,
- ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талууд, олон нийтийн оролцоог хангах журам,
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдлыг үнэлэхэд эрдэм шинжилгээний
хүрээлэн, их дээд сургуулийн гүйцэтгэх үүрэг,
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- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, улс орны эмзэг байдлын талаар цогц үнэлгээ
хийх үүрэг бүхий тэргүүлэх байгууллагыг тодруулах.
Ингэхдээ одоо ажиллаж буй судалгааны байгууллагууд, энэ чиглэлээр ажилладаг
байгууллагуудын жагсаалтыг ашиглаж болно.
1). Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн,
2). Монголын Шинжлэх Ухааны Академи (Газар зүй ба геоэкологийн хүрээлэн гэх мэт),
3). МУИС,
4). Хөдөө аж ахуйн их сургууль,
5). Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв.
3. Дасан зохицох арга хэмжээ, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцыг хянах, мөшгөх/эсвэл
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)-нд оролцогч талуудын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох.
Эрх зүй ба бодлогын хүрээ
1). Уур амьсгалын өөрчлөлт, ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох,
эрсдэлийн менежментийн талаар одоо мөрдөж буй хууль тогтоомж, шийдвэрүүд,
2). Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний болон салбарын бодлого,
стратеги,
3). Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай үндэсний хөтөлбөрүүд (хамрах хүрээ, ерөнхий
зорилго, дасан зохицох зорилт, арга хэмжээ),
4). Дасан зохицох бодлого, үйл ажиллагааг үндэсний хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулах,
нэгтгэх хэрэгцээ шаардлага,
5). Дасан зохицох болон Тогтвортой хөгжлийн зорилт (ТХЗ)-ын хоорондын уялдаа холбоо,
6). Гол салбаруудын дасан зохицох бодлого.
Дасан зохицох арга хэмжээтэй холбоотой хөтөлбөр
Уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицох арга хэмжээний талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөр,
судалгаа:
• Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой одоо байгаа бодлогын баримт бичиг, үндэсний
болон салбарын хөгжлийн хөтөлбөр, стратегийн иж бүрэн жагсаалтыг гаргах,
• Эдгээр бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрүүдийн бүрэн байдал, хамрах хүрээг үнэлэх,
• Эдгээр бодлогын баримт бичгийн орхигдол, сул талуудыг үнэлэх.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хувилбарууд, нөлөөлөл, эмзэг байдлын судалгаа, үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний ирээдүйн төсөөлөл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх
нөлөө, эмзэг байдлын талаарх судалгаа:
1.1. Боломжтой судалгаа, тайлангийн урьдчилсан дэлгэрэнгүй судалгаа,
1.2. Судалгаа, үнэлгээний орхигдлын дүн шинжилгээ,
1.3. Дэлхийн уур амьсгалын загвар (GCM), бүс нутгийн уур амьсгалын загвар (RCM) болон
супер компьютер ашиглан уур амьсгалын өөрчлөлтийн хувилбаруудыг боловсруулж буй
цорын ганц байгууллага болох УЦУОСМХ-ийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох.
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Гол байгууллагууд болон оролцогч талуудын чадавхыг үнэлэх
1. Одоо байгаа хүчин чадал, чадавхыг үнэлэх
2. ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцох байгууллагууд болон оролцогч талуудын чадавхыг
бэхжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлох
3. Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага
1.2 ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨМНӨХ ҮЙЛ ЯВЦ
Үндсэн үйл ажиллагааны суурийг тавих ажил нь төлөвлөлтийн өмнөх үйл явцыг багтаасан
байх ёстой. Энэ нь салбар дундын үйл ажиллагааны чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах,
Монголын ҮДЗТ-ийн үйл явцын зарчмын зорилго, зорилтыг тодорхойлох, стратеги ажлын
төлөвлөгөө боловсруулах элементүүдээс бүрдэнэ. Оролцогч талуудыг оролцуулах замын
зураглал нь төлөвлөлтийн өмнөх үйл явцыг нарийвчлан тодорхойлно.
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:
NAP Technical guideline LDC, 2012 Татаж авах: https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_
adaptation_framework/application/pdf/naptechguidelines_eng_high__res.pdf
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2. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БОЛОН ИРЭЭДҮЙН НӨХЦӨЛ
БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ, ШИНЖЛЭХ
2.1. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ, ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛ, ДАСАН
ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ БЭЛЭН БАЙГАА МЭДЭЭЛЛИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ,
ҮНЭЛЭХ, ШААРДЛАГАТАЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХЭД ОРХИГДОЛ БОЛОН ХЭРЭГЦЭЭГ
ҮНЭЛЭХ
Алхам 2.1. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Уур амьсгалын өнөөгийн болон ирээдүйн эрсдэл, эмзэг байдал, дасан зохицох чадавхыг
үнэлэх мэдээлэл, мэдлэг хэр байна вэ?
• ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцох чадавх, мэдээ, мэдээллийн хүрэлцээ, шаардлагатай
нөөцтэй холбоотой ямар орхигдол байна вэ?
• Дасан зохицох арга хэмжээг үр дүнтэй боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд ямар саад
бэрхшээлүүд тулгарч байна вэ?
Боломжтой үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно.
• Одоо хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжиж дууссан дасан зохицох үйл ажиллагаанууд болон
тэдгээрийн үр дүнгийн талаар судалж, мэдээлэл цуглуулах
• Өнөөгийн болон ирээдүйн уур амьсгалын талаар үндэсний хэмжээнд болон бүс нутаг,
орон нутгийн түвшинд хийсэн ажлын дүн шинжилгээг нэгтгэх,
• ҮДЗТ-ийн үйл явцад үр дүнтэй оролцоход шаардагдах хүчин чадал, өгөгдөл, мэдээлэл,
нөөцтэй холбоотой давуу болон сул талыг үнэлэхийн тулд орхигдлын дүн шинжилгээ
хийх.
• Дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд гарч болзошгүй саад бэрхшээлийг
үнэлэх.
Монгол Улсад нэн даруй авч хэрэгжүүлэх дасан зохицох хэрэгцээ шаардлагыг хангахад
чиглэсэн өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн болон одоо хэрэгжүүлж буй олон төсөл, арга хэмжээ
байна. Эдгээрийг ТББ, иргэний нийгэмлэг, бусад өргөн хүрээний оролцогч талууд хэрэгжүүлж
байна. Холбогдох санаачилга, арга хэмжээ нь жишээлбэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг
байдал, эдийн засгийн нөлөөлөл, технологийн хэрэгцээний үнэлгээг тодорхой салбарт болон
тодорхой газар нутагт чиглэсэн судалгааг хамарч байна. Ийм дасан зохицох үйл ажиллагаа
(төсөл, хөтөлбөр, бодлого, чадавхыг бэхжүүлэх хүчин чармайлт)-ны талаарх мэдээллийг
нэгтгэж, эдгээр үйл ажиллагааг хэрхэн боловсруулж, дэмжлэг, санхүүжилт авсан, үргэлжилсэн
хугацаа болон тэдгээрийн ерөнхий үр ашигт дүн шинжилгээ хийх нь Монгол Улсад ихээхэн
ашиг тустай байх болно. Эдгээр мэдээллийг нэгтгэн дүгнэснээр улс орны дасан зохицох арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэх ерөнхий төсөөлөл авах боломж олгоно.
ҮДЗТ-ийн үйл явц нь дасан зохицох төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтаар хязгаарлагдахгүй,
харин өнгөрсөн хугацаанд болон одоо хэрэгжиж буй арга хэмжээний бүртгэлийг хийснээр,
мөн цуглуулсан тоо баримтууд болон мэдээлэл, эхний шатны үр дүн, одоогийн зохицуулалт,
чадавх зэргийг тодорхойлсноор үндэсний түвшинд ҮДЗТ-ийн үйл явцын гол оролцогч талуудыг
хамруулсан дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч нийгэмлэгийг байгуулж болно. Мөн
өнгөрсөн хугацааны болон одоо хэрэгжиж буй арга хэмжээний бүртгэлийг хийж нэгтгэснээр
тэдгээр арга хэмжээний мэдээллийн санд нэвтрэх, бүр цаашлаад тэдгээрийн үр дүнгийн
мэдээллийг авах боломж нээгдэнэ. Энэ мэт мэдээллийн сан нь тухайн улсын чадавхыг
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бэхжүүлэх болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааны талаар тайлагнахад чухал үндэс суурь
болдог. Өөрөөр хэлбэл, дасан зохицох арга хэмжээг баримтжуулахын тулд бүс нутгийн болон
олон улсын түвшинд одоо хэрэгжиж буй үйл ажиллагааг сайжруулах мэдээллийг нэгтгэхэд
хувь нэмрээ оруулдаг.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, дасан зохицох нөхцөл байдал болон
орхигдлын дүн шинжилгээ хийхийн тулд дараах зүйлсийг хийх нь чухал юм. Үүнд:
I. Нөлөөллийн болон эмзэг байдлын үнэлгээний орхигдлыг тодорхойлох.
II. Монгол Улсын хувьд хамгийн эмзэг салбаруудыг тодорхойлох. Жишээ нь:
- Экосистемийн үйлчилгээ, байгалийн бүс нутаг
- Биофизикийн орчин: цас ба мөсөн гол, цэвдэг
- Бэлчээр / хөрс
- Ой, намгархаг газар, хүлэрт намаг
- Мал аж ахуй
- Газар тариалан
- Усны нөөц
- Байгалийн гамшгийн менежмент
- Нийгмийн эрүүл мэнд
- Амьжиргаа
- Дэд бүтэц: барилга, тээвэр, инженерийн байгууламж болон сүлжээ, холбооны
сүлжээ
- Эрчим хүч, эрчим хүчний түгээх сүлжээ
III. Биофизикийн эмзэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
- Хуурай, хээрийн бүс нутгууд
- Цас, мөсөн голтой өндөр уулын бүс нутгууд
IV. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг орон нутгийн бүлгүүд, иргэдийг тодорхойлох:
- Алслагдсан бүс нутгийн иргэд
- Уугуул иргэд, бүлгүүд (цаатан гэх мэт)
- Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд гэх мэт.
V. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг салбаруудыг тодорхойлох, түүнчлэн нэмэлт судалгаа,
үнэлгээ хийх шаардлагатай бол тэдгээрийг тодорхойлох,
Өнөөгийн болон ирээдүйн уур амьсгалын талаар үндэсний хэмжээнд болон бүс нутаг,
орон нутгийн түвшинд хийсэн ажлын дүн шинжилгээнүүдийг нэгтгэх
Үндэсний хэмжээнд бэлэн дүн шинжилгээнүүдийг өнөөгийн уур амьсгалын хэлбэлзэл, одоо
ажиглагдаж буй өөрчлөлт ба ирээдүйн хандлага, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл,
эмзэг байдал, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн өнгөрсөн хугацааны дасан зохицох хүчин
чармайлтын үр дүнтэй холбогдох ололт амжилтын талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нэгтгэх
нь зүйтэй юм. Энэ нь цаашдын төлөвлөлтийн суурь нь болж, мэдлэгийн санг өргөжүүлэх хүчин
чармайлтад удирдан чиглүүлнэ.
Энэхүү үйл ажиллагаанд өнөөгийн уур амьсгал болон өнөөгийн уур амьсгалын төлөвүүдийн
бэлэн үнэлгээнүүдийг цуглуулж нэгтгэх ажил багтана. Энэхүү нэгтгэсэн мэдээлэл нь уур
амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй эрсдэлийн гол хүчин зүйлийг зааж өгөхөөр ч зогсохгүй
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цаашид тоон мэдээлэл нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийхэд хааш нь чиглүүлбэл зохилтой талаар
шийдвэр гаргагчдад туслах болно. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдлын
мэдээллийн санг бүрдүүлэх нь цаашид дасан зохицох арга хэмжээний үнэлгээг хийхэд чухал
алхам болох юм. Энэ мэт үнэлгээ дутмаг эсвэл хангалтгүй тохиолдолд орхигдлыг цаашид
арилгах шаардлагатайг илэрхийлнэ.
Тухайн улс оронд хэрэгжиж буй ҮДЗТ-ийн үйл явцад үнэлгээний хэд хэдэн аргыг ашиглах
боломжтой. Ихэнх улс орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн нөлөөллийн болон эмзэг
байдлын мэдээллийн санг бүрдүүлж, түүнийгээ ашиглан дасан зохицох арга хэмжээний
үнэлгээг хийх нь илүү үр ашигтай. Түүнчлэн хэд хэдэн улс орнууд өнгөрсөн хугацаанд
хийгдсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, дасан зохицох арга хэмжээний
хувилбаруудын үнэлгээнээс зарим шаардлагатай мэдээллийг олж тогтоосон байна. Зарим
тохиолдолд өмнө нь хэрэгжсэн дасан зохицох арга хэмжээний үр дүн, ололт амжилттай
холбогдох мэдээллийг ч авах боломжтой.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, дасан зохицох арга хэмжээг нэгтгэхэд
үндэсний хэмжээний үнэлгээнээс гадна бүс нутгийн болон дэлхийн хэмжээний үнэлгээнүүд
нэгэн чухал мэдээллийн эх үүсвэр болж, чиглүүлж чаддаг.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх засгийн газар хоорондын мэргэжилтний хороо
(УАӨЗГМХ)-ны хамгийн сүүлийн үеийн үнэлгээний тайлан, 2011 оны “Аюулт үзэгдэл болон
гамшгийн тухай” гэх мэт тусгай тайланд хэрэгцээтэй мэдээллийг нэгтгэхэд улс орны хүчин
чармайлтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүс нутгийн жишээг хүртэл өөртөө багтаасан судалгааны
жишээнүүдийг санал болгосон байдаг.
Монгол Улс дэлхийн хэмжээний болон бүс нутгийн уур амьсгалын загварт 10-20 километрийн
орон зайн нарийвчлалтай динамик буулгалт хийж эхэлсэн бөгөөд энэ нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийн ирээдүйн хандлага, нөлөөллийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг.
Нэгдсэн дүн шинжилгээний урт хугацааны зорилго нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн
талаарх шинжээчдийн мэдлэгийг хэтрүүлэн үнэлэхээс зайлсхийн эмх журамтайгаар
баримтжуулсан тогтолцоо, эсвэл мэдээллийн санг бий болгох явдал юм. Хуримтлагдсан
мэдлэг, өгөгдлийн эмхэтгэл нь янз бүрийн хэлбэр, бүтэцтэй байж болох ба, жишээлбэл бүх
төрлийн хэрэглэгчид хандаж, мэдээллээ хадгалах боломжтой цахимд суурилсан мэдээллийн
сан эсвэл ҮДЗТ-ийн эхний үе шатанд гаргасан “мэдлэгийн төлөв байдал” тайлан байж болно.
ҮДЗТ-ийн үйл явцад үр дүнтэй оролцоход шаардагдах хүчин чадал, өгөгдөл тоон
мэдээ, мэдээлэл, нөөцийн давуу болон сул талыг үнэлэхийн тулд орхигдлын дүн
шинжилгээг хийх
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг дэмжихэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх бэлэн байгаа мэдээлэл,
мэдлэгийг нэгтгэх үйл ажиллагаа нь одоо байгаа мэдээ, мэдээллийн хүрэлцээтэй эсэхийг
харуулж, шинэ мэдээлэл цуглуулах, шинэ дүн шинжилгээ хийх ажлыг бэхжүүлэхэд шаардлагатай
томоохон орхигдол, нөөцийг тодорхойлоход тусална. Орхигдлын дүн шинжилгээнд одоо байгаа
өгөгдөл, мэдээллийг үнэлэхээс гадна чадавх, түүний хязгаарлагдмал байдал, байгууллагуудын
давуу болон сул тал, ҮДЗТ-ийн үйл явцад үр дүнтэй оролцоход шаардагдах нөөцийг үнэлэх
шаардлагатай болно.
Дасан зохицох асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэхийн тулд үндэсний дасан зохицох системд
дараах чиглэлүүдэд чадавх бий болгох шаардлагатай:
- Үндэсний хэмжээнд дасан зохицох ажлын ерөнхий зохицуулалт
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эрсдэл, эмзэг байдлыг олон хэмжүүр, бүс
нутаг, салбараар үнэлэх
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ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

- Нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийг шийдвэрлэх стратеги, хамрах хүрээ, мөн
төлөвлөгөө боловсруулах
- Дасан зохицох хэрэгцээг эрэмбэлэх, дасан зохицох тусгай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
- Эдгээр хэрэгцээг хангах төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх нөөцийг
баталгаажуулах
- Мэдээллийн менежмент (дасан зохицох үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор мэдээлэл
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, түгээх)
- Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай
чадавх, хүчин чармайлт, нөөцийг үнэлэх, хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлэх.
Дасан зохицох чадавхын орхигдол, хэрэгцээ нь улс орнуудад харилцан адилгүй байдаг бөгөөд
үүнд: уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийн шинж чанар; төлөвлөлт,
хэрэгжүүлэх үйл явцын мөн чанар; дасан зохицох санаачилгын талаар өнгөрсөн болон одоо
хэрэгжүүлж байсан санал санаачилгын туршлагатай байх зэрэг болно.
Конвенцын хүрээнд ҮДЗТ-ийн үйл явцад ашигтай байх чадавхыг үнэлэх, бий болгох асуудлаар
Талуудыг дэмжсээр ирсэн арга хэмжээний хэд хэдэн жишээ байдаг. Жишээлбэл, хөгжиж
буй орнуудын чадавхыг бэхжүүлэх тогтолцоог 2001 онд баталсан бөгөөд энэ нь Конвенцыг
хэрэгжүүлэгч улс орнуудын чадавхыг бэхжүүлэх, Киотогийн Протоколын хүрээнд үйл
ажиллагаануудад үр дүнтэй оролцоход бэлтгэх зорилготой. Энэхүү тогтолцооны хүрээнд бий
болгосон чадавх нь Конвенцын зорилтыг хангахын зэрэгцээ улс орнуудад тогтвортой хөгжлийг
хөхүүлэн дэмжихэд нь тусалдаг. Уг тогтолцоо нь тогтвортой хөгжлийг цогцлооход чиглэсэн
чадавхыг хувь хүний, байгууллагын болон системчилсэн гэж гурав ангилах бөгөөд эдгээр нь
мөн дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдана.
Конвенцын хүрээнд батлагдсан нэмэлт дүрэм, журмууд нь хөгжиж буй орнуудыг уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэхэд суурь чадавхыг тодорхойлох, зарим
тохиолдолд түүнийг бүрдүүлэхэд тусална. Үүнд:
i.) Дасан Зохицох Арга Хэмжээг Хэрэгжүүлэх Хөтөлбөр (ДЗАХХХ)-ийн үйл явц (Монгол
Улсад хамаарахгүй байж магадгүй). Яаралтай, нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай
төсөлд байгууллагын болон хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх, мөн дасан зохицох
арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлээд үр ашгийг эртнээс хүртсэн улс орнуудын ДЗАХХХ-ийг
хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх ба үүнд гамшиг, аюулаас эрт сэрэмжлүүлэх тогтолцоог
бүрдүүлж, өгөгдөл, мэдээллийг загварчлах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар
боловсрол, мэдлэг болон бодлогын хамрах хүрээг сайжруулах, чадавхыг бэхжүүлэх
зэрэг үйл ажиллагаануудыг хамруулна;
ii.) Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, дасан зохицох арга хэмжээ
зэргийг хамарсан Найробигийн ажлын хөтөлбөр;
iii.)Үндэсний тайлан илтгэлүүд;
iv.)Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ (ТХҮ). ТХҮ-ний үйл явцын хүрээнд Монгол Улс
байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, түгээх, дамжуулах ажилд
бүрэн хамрагдах шаардлагатай байгааг илэрхийлсэн;
Конвенцоос гадуурх бусад арга хэмжээ, үйл явц ч гэсэн хөгжиж буй орнуудын дасан зохицох
чадавхын хэрэгцээ шаардлагыг үнэлж ба/эсвэл эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг хангахад дэмжлэг
үзүүлж ирсэн.
Улс орнуудын өөрийнхөө чадавхыг үнэлэх үйл явцаас харахад олон орнууд байгаль орчны
менежментийг зохих түвшинд санхүүжүүлэхийн тулд бүтэц, зохион байгуулалтын тодорхойгүй
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байдалд байгаагаа илрүүлсэн. Хөгжиж буй орнуудад байгаль орчны менежментэд шаардлагатай
хууль тогтоомж, зохицуулалт байхгүй эсвэл байгаа ч амьдралд хэрэгжихгүй байгаатай
холбоотойгоор байгаль орчны талаарх цогц бодлого цаашид ч хэрэгцээтэй байна.
Дасан зохицох арга хэмжээг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх чухал алхам бол түүнийг
хэрэгжүүлэх бүтэц, тогтолцооны чадавхад орхигдлын дүн шинжилгээг журмын дагуу хийж,
дутагдлыг арилгах стратеги боловсруулах явдал юм. Үүнд янз бүрийн байгууллагууд, талууд,
хөтөлбөрүүд, шаардлагатай механизмууд, бодлого, хууль тогтоомж, тогтолцоо зэрэг багтах
бөгөөд тэдгээрийг бэхжүүлэх, эсвэл бий болгох хувилбаруудыг тодорхойлох шаардлагатай
байна.
Дэлхийн нөөцийн хүрээлэнгээс боловсруулсан Үндэсний Дасан Зохицох Чадавх (ҮДЗЧ)-ын
тогтолцоо нь дасан зохицоход туслах, эсвэл саад болж болзошгүй бүтэц, зохион байгуулалтын
давуу болон сул талыг үнэлэхэд шаардлагатай системчилсэн арга барил, хандлагыг бий
болгоно. Энэхүү ҮДЗЧ-ын тогтолцоонд дасан зохицох үйл ажиллагааны чиг үүргийг гүйцэтгэх
үндэсний түвшний бүтэц, зохион байгуулалт, байгууллагуудын чадавхыг тодорхойлж болох
асуултуудыг тусгасан байдаг. Тиймээс ҮДЗЧ-ын тогтолцоог ҮДЗТ-ийн үйл явцад тохируулан,
дүн шинжилгээ хийх арга хэрэгсэл болгон ашиглаж болно.
Дасан зохицох үйл ажиллагааг төлөвлөх, томьёолох, хэрэгжүүлэхэд гарч болох саад
бэрхшээлийг үнэлэх
Энэхүү үйл ажиллагаа нь дасан зохицох төлөвлөгөө, дасан зохицох үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэхэд гарч болох саад бэрхшээлийг тодорхойлох, хэрэгжилтийг сайжруулах хүчин
чармайлтыг удирдан чиглүүлэх зорилготой. Хоёр төрлийн саад бэрхшээлийг ҮДЗТ-ийн үйл
явцын өөр өөр үе шатанд (жишээлбэл, эхний үе шатанд эсвэл хэрэгжүүлэх явцад) шийдвэрлэх
боломжтой байхаар ялган авч үзэх нь ашигтай байдаг. Дасан зохицох төлөвлөлтөд тулгардаг
саад бэрхшээл бол тухайн орны алсын хараа, хандлагын хүрээнд ҮДЗТ-г боловсруулахад саад
болохуйц байгууллагын, материаллаг болон соёлын, эсвэл бүр бодлогын хязгаарлагдмал
байдал юм.
2.2. ХӨГЖЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА, УУР АМЬСГАЛЫН ЭМЗЭГ БАЙДЛЫГ
ЦОГЦООР НЬ ҮЕ ШАТТАЙГААР ҮНЭЛЭХ
Алхам 2.2. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага, уур амьсгалын эмзэг байдлыг цогцоор нь үе шаттайгаар
үнэлэхийн тулд ямар төрлийн үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Хөгжил болон дасан зохицох зорилго, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн уялдаа холбоог
тодорхойлох.
Энэхүү алхам нь хөгжлийн томоохон зорилго, зорилтууд, мөн төсөл, хөтөлбөрүүдийг
тодорхойлоход чиглэгддэг. Үүний шалтгаан нь янз бүрийн түвшний хөгжлийн бодлого, үйл
ажиллагааны талаар сайн мэдлэгтэй байх шаардлагатай байдаг. Газар тариалангийн салбарт
дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын
жишээг Зураг 4-т үзүүлэв.
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Зураг 4 Газар тариалангийн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын жишээ

Хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага, уур амьсгалын эмзэг байдлыг цогцоор нь үе
шаттайгаар үнэлэх
Хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага, уур амьсгалын эмзэг байдлыг цогцоор нь үе шаттайгаар
үнэлэхийн тулд дараах үнэлгээ, дүн шинжилгээг хийх хэрэгтэй.
i. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор бий болж болзошгүй нөлөөлөл, эмзэг байдал,
эрсдэлийг цогцоор нь үнэлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн эмзэг биофизикийн
бүрэлдэхүүн хэсэг, нийгэм эдийн засгийн салбарыг тодорхойлох,
ii. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний болон салбарын хөгжлийн стратеги, зорилгод
үзүүлэх нөлөө, эрсдэлийн давуу тал болон саад бэрхшээл, сорилтыг шинжлэн дүгнэх,
iii. Үндэсний болон салбарын хөгжлийн стратеги, зорилтыг хангахад уур амьсгалын
өөрчлөлтийн талаарх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох,
iv. Хөгжлийн үндсэн зорилго, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг
нэгтгэх,
v. Дасан зохицох үйл ажиллагаа нь үндэсний болон салбарын, ялангуяа уур амьсгалын
өөрчлөлтөд хамгийн эмзэг салбаруудын хөгжлийн зорилт, хөтөлбөрүүдэд хэрхэн тусч
байгааг үнэлэх,
vi. Хөгжлийн болон дасан зохицох зорилго, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хоорондын
уялдаа холбоог тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтад учирч болзошгүй эрсдэл, хамтын
ажиллагааны боломж, давхар үр ашиг (уур амьсгалд зохицохоос эхэлж), эдийн засгийн
үр ашгийг бодит болгож хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох.
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2.3 УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БОЛОН ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨВИЙГ
ҮНЭЛЭХ
Уур амьсгалын горим, өнөөгийн хэлбэлзэл өөрчлөлт болон ирээдүйн уур амьсгалын
өөрчлөлтийн төсөөллийг тоон байдлаар үнэлэх нь, түүнд үндэслэсэн нөлөөлөл, эмзэг байдал,
эрсдэлийн үнэлгээ хийх, дараа нь дасан зохицох арга хэмжээг тодорхойлох эх үүсвэр нь болж
өгдөг.
Алхам 2.3. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн төлөвийг хэрхэн үнэлэх вэ?
• Ирээдүйн уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөөллийг тоон байдлаар хэрхэн үнэлэх вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
* Одоогийн болон ирээдүйн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийх
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн төлөв
Монгол Улсад цаг уурын ажиглалт, хэмжилтийг 1940-өөд оноос хийж эхэлсэн бөгөөд уур
амьсгалын өөрчлөлтийн тухай анхны нийтлэл 1980 онд хэвлэгдэн гарсан байна. Одоогоор 135
гаруй цаг уурын өртөөд ажиллаж, Дэлхийн цаг уурын байгууллагын хөтөлбөр ёсоор хоногт 8 удаа
агаарын даралт, агаар, хөрсний гадаргын температур, агаарын чийгшил, хур тунадас, салхи,
цасан бүрхүүлийн тархац ба зузаан /цас тогтсон үед/, агаарын үзэгдэлд байнгын ажиглалт хийж
байна. Мөн Монгол Улсын засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох 181 сумдад цаг уурын
харуул ажиллаж, 6 цаг тутамд агаар болон хөрсний гадаргын температур, харьцангуй чийгшил,
салхи г.м, мөн түүнчлэн цаг агаарын үзэгдэлд ажиглалт хийдэг. Уур амьсгалын тогтолцооны
хяналт, шинжилгээг хийж буй уур амьсгалын ажиглалтын сүлжээнүүдээс дурдвал:
- Уур амьсгалын ажиглалтын сүлжээ
- Нарны цацрагийн ажиглалтын сүлжээ
- Аэрологийн сүлжээ
- Хүлэмжийн хийн мониторинг
- Шороон шуурганы мониторинг
- Агро цаг уурын ажиглалтын сүлжээ
- Газар бүрхэвчийн хяналт шинжилгээ
- Мал аж ахуйн цаг уурын ажиглалт
- Хөрсний чийгийн мониторинг
- Гадаргын усны мониторинг
- Цэвдэгт мандлын хяналт шинжилгээ
- Мөстөл судлалын хяналт шинжилгээ
- Сансрын ажиглалтын систем зэрэг болно.
Эдгээр ажиглалт хэмжилтийн мэдээ нь үндэсний хэмжээнд уур амьсгалын горим, өнөөгийн
хэлбэлзлийг үнэлэх, ирээдүйн хувьсал өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглах үндэс болж өгдөг.
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Уур амьсгалын горим, өнөөгийн хувирал өөрчлөлтийг үнэлэхдээ:
- Уур амьсгалын мэдээний боловсруулалтыг хийхдээ өртөөдийн цаг уурын
хэмжигдэхүүний ажиглалтын өгөгдлийг ашиглан уур амьсгалын цуваагаа бүрдүүлж,
өгөгдөл мэдээгээ шалгасны дараа уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндсэн үзүүлэлт
болох температур тунадасны горим, хэлбэлзэл, олон жилийн дунджаас хазайх
хазайлт болон хандлагыг гаргана. Үнэмшлийг шинжлэхдээ параметрийн T- шалгуур,
F-шалгуур болон шугаман регресс зэргийг, параметрийн бус Mann Kendall-н
шалгуур, Kruskal-Wallis-н шалгуур зэргийг ашиглаж болох ба үнэмлэхүйц ялгаатaй
тохиолдолд нь Sen-н налууг тооцоологч зэргийг ашиглах боломжтой.
- Дэлхийн цаг уурын байгууллагын санал болгосон температур, хур тунадасны
индексүүдийг ашиглан уур амьсгалын элементийн захын утга буюу экстремаль
үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг цаг уурын өртөөдийн мэдээгээр тооцоолон тэдгээрийн
өөрчлөлт, хандлагыг тогтоох шаардлагатай.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн хандлага
Дэлхийн уур амьсгалын систем нь агаар мандал, газрын гадарга, цас мөсөн бүрхүүл, далай
тэнгис, нуур, гол мөрөн, амьдралыг тэтгэх бусад хүчин зүйлийн харилцан үйлчлэл бүхий
маш нарийн төвөгтэй тогтолцоо юм. Уур амьсгалын системийн агаар мандлын хүчин зүйлс
нь ерөнхийдөө уур амьсгалыг тодорхойлох бөгөөд уур амьсгалын систем нь түүнд нөлөөлөх
өөрийн дотоод хөдлөл зүй болон гадаад хүчин зүйлүүдийн нөлөөн дор хувьсан өөрчлөгдөж
байдаг. Гадаад хүчин зүйлст галт уулын дэлбэрэлт, нарны цацрагийн хувьсал зэрэг байгалийн
юмс үзэгдлээс гадна хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалан агаар мандлын бүтэц найрлага
өөрчлөгдөх зэргийг оруулж болно.
Иймд уур амьсгалын энэ нарийн төвөгтэй тогтолцоо буюу агаар мандал, далай, газар бүрхэвч,
цэвдэг мандлын хоорондын харилцан үйлчлэлийг физикийн хуульд үндэслэгдсэн тоон аргаар
тооцоолж, уур амьсгалын ирээдүйн төсөөллийг хийх гэдэг ихээхэн төвөгтэй асуудал байдаг.
Дэлхийн уур амьсгалын ирээдүйн хандлагыг тодорхойлохдоо агаар мандлын хөдөлгөөний зүй
тогтол, физикийн үндсэн хуулиудад тулгуурласан дифференциал тэгшитгэлүүдийн системийн
шийдлийг математик загварууд ашиглан тооцоолдог учраас харьцангуй өндөр хүчин чадалтай
тооцоолох машин шаардагддаг.
Дэлхийн хэмжээний уур амьсгалын загварыг өндөр хөгжилтэй орнууд өнгөрсөн болон ирээдүйн
уур амьсгалын судалгаанд голдуу ашиглаж байна.
Дэлхийн уур амьсгалын загварын орон зайн нарийвчлал нь ойролцоогоор 100 км байдаг ба
хотгор гүдгэр сайн дүрслэгддэггүй, газар бүрхэвчийн мэдээлэл хомс зэргээс шалтгаалан бүс
нутгийн түвшинд гарч буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дүнг төдийлөн нарийвчлалтай гаргаж
чаддаггүй байна.
Иймд бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээг дэлхийн хэмжээний загвараас статистик
болон динамик буулгалт хийх замаар бэсрэг масштабтай бүс нутгийн уур амьсгалын загварыг
ашиглан тооцоолдог (Зураг 5). Бүс нутгийн уур амьсгалын загвар нь орон зайн нарийвчлалын
хувьд өндөр мөн өндөршил болон газар бүрхэвчийн ангиллын мэдээ загварт сайн тусгагдсан,
тэдгээрээс хамаарч хувьсан өөрчлөгдөх агаар мандлын бэсрэг хэмжээст процесс, агаар
мандал-газар бүрхэвчийн харилцан үйлчлэлийн нөлөөг илүү тусгаж өгснөөрөө бус нутгийн
түвшний үнэлгээг хийх, үүн дээр үндэслэн шийдвэр гаргах боломжийг олгодог.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн төсөөллийн үнэлгээнд дэлхийн дулаарлыг бий болгож
буй хүлэмжийн хийн агууламжийн өсөлт мөн түүнд уур амьсгалын тогтолцооны үзүүлэх хариу
үйлдэл маш чухал үүрэгтэй байдаг.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх
Засгийн газар хоорондын мэргэжилтний
хороо (УАӨЗГМХ) нь УАӨ-ийн асуудлаар
олон улсын хэлэлцээр явуулах, цаашид
авах арга хэмжээний талаар тодорхой
шийдвэр гаргах, шинжлэх ухааны тухайн
үеийн хамгийн сүүлийн ойлголт, дэлхийн
эрдэмтдийн судалгааны ажлын үр дүнг
нэгтгэн дүгнэлт өгч 5-6 жил тутамд
дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг
үнэлэн гаргадаг. Тус хорооноос одоогоор
5 удаагийн тайланг 1990, 1995, 2001,
2007, 2015 онуудад нэгтгэн гаргаад
байгаад бөгөөд зургадугаар тайлан нь
боловсруулах шатандаа явж байна.

Зураг 5. Динамик буулгалт хийх ерөнхий бүдүүвч
(Viner, 2012)

Тус хороо нь 2000 онд уур амьсгалын
загвараар анх хүлэмжийн хийн ялгарал
түүний
хуримтлалын
хувилбаруудыг
тодорхойлсон тусгай илтгэл (SRES, 2000)ийг боловсруулсан. Энэхүү тусгай илтгэлд
авч үзсэн хүлэмжийн хийн хуримтлалын
боломжит хувилбарууд нь дэлхийн хүн
амын өсөлт, эдийн засгийн хөгжлийн
үзүүлэлтүүдэд үндэслэгдсэн. Харин аль
ч хувилбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нэмэлт арга хэмжээ, санаачилга болох
НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилт болон Киотогийн
Протоколын хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах
зорилгын
хэрэгжилтийн
асуудлыг тусгаагүй байна.

УАӨЗГМХ-ны Үнэлгээний тавдугаар тайланд хүлэмжийн хийн агууламжийн төлөөлөх замнал
(ХХАТЗ-RCP)-уудыг нийгэм, эдийн засгийн хэтийн төлвөөс хамааруулан тодорхойлж, уур
амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн хандлагыг 2100 он хүртэл үнэлэхдээ аж үйлдвэрлэлийн
өмнөх үеийнхтэй харьцуулбал дэлхийн агаар мандлын цацрагийн тэнцэлд цацрагийн ачааллыг
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 Вт/м2 -аар нэмэгдүүлэх 4 үндсэн хувилбарыг уур амьсгалын
загварын анхны нөхцөлд тооцоолсон1.
2021 онд гаргахаар төлөвлөж буй УАӨЗГМХ-ны Үнэлгээний зургадугаар тайланд Парисын
Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах дэлхийн дундаж температурын өсөлтийг 1.5°C-т барих
зорилгыг хангахад цацрагийн ачаалал RCP 1.9 Вт/м2 байх болон температурын өсөлтийг 3°C
болон 5 °C-ээр нэмэгдэх ХХЯ-ын бусад хувилбаруудыг (RCP3.4, RCP 7.0 Вт/м2 ) 2100 он хүртэл
нэмж тусгаж байгаагаараа онцлог юм.
Монгол Улс НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилтийг хангах үндэсний тайлан-илтгэлүүдийг боловсруулж
хүргүүлдэг. 2018 онд боловсруулсан Конвенцын хэрэгжилтийг хангах Үндэсний Гуравдугаар
тайлан илтгэл (TNC, 2018)-ийн үр дүнгээс Хүснэгт 5-д үзүүлэв. Энэхүү тайлан илтгэлд бүс
нутгаар дундчилсан өвөл, зуны улирлын температур, хур тунадасны ирээдүйн хандлагыг 2100
он хүртэл тооцоолохдоо цацрагийн ачаалал хамгийн их (RCP 8.5) дунд (RCP 6.0) бага (RCP
2.6) байх гурван хувилбарыг сонгон авсан байна.
1 (Climate Change 2013: The Physical Science Basis, IPCC Working Group I Contribution to AR5, 2014).
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Хүснэгт 5 Хүлэмжийн хийн ялгарлын янз бүрийн хувилбарт харгалзах Монгол орны улирлын уур
амьсгалын өөрчлөлт
Хүлэмжийн
хийн ялгарлын
хувилбар

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

Улирал
Өвөл
Хавар
Зун
Намар
Өвөл
Хавар
Зун
Намар
Өвөл
Хавар
Зун
Намар

Ойрын ирээдүйд, 2016-2035
Температурын
өөрчлөлт, °C
2.3
2.3
2.2
2.1
2.1
2.0
2.1
2.0
2.2
2.2
2.2
2.2

Хур тунадасны
өөрчлөлт, %
10.1
9.2
6.2
7.6
12.3
7.8
1.1
8.1
14.0
9.8
2.4
6.4

Алс ирээдүйд, 2081-2100
Температурын
өөрчлөлт, °C
2.5
2.4
2.5
2.4
3.7
3.4
3.5
3.4
6.3
5.6
6.0
6.1

Хур тунадасны
өөрчлөлт, %
15.5
11.7
5.1
7.6
28.7
17.4
7.8
11.7
50.2
28.6
8.7
24.1

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн төсөөллийг тооцохдоо:
• Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөөллийн үнэлгээг УАӨЗГМХ-ны үнэлгээний
тайлангийн сүүлийн хувилбарт үндэслэн, манай орны уур амьсгалыг харьцангуй бага
алдаатай тооцоолдог дэлхийн хэмжээний болон бүс нутгийн уур амьсгалын загварт 1020 км-ын орон зайн нарийвчлалтай (газар ашиглалт, газрын бүрхэвчийн өөрчлөлтийг
тооцоолсон) динамик буулгалт хийх,
• Динамик буулгалт хийсэн загваруудын үр дүнгийн ансамбль дунджаар улирлын
температур болон хур тунадас, уур амьсгалын эктремаль үзэгдлийн давтагдал, эрчмийн
өөрчлөлтийн ирээдүйн төсөөллийг цаг хугацааны хувьд ойрын, дунд, алс ирээдүйн гэсэн
гурван үе шаттайгаар 2100 он хүртэл тооцоолох зэрэг болно.
Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн хэтийн төлөвийн үнэлгээг хийх байгууллага нь Ус
цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн шиг хүний нөөцийн болон техник, технологийн
хүчин чадавх бүхий төрийн болон төрийн бус байгууллага байна.
2.4. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨГӨӨР ҮҮССЭН ЭМЗЭГ БАЙДАЛ,
ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ; САЛБАР, ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИНД ДАСАН
ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫГ ТОДОРХОЙЛОХ
Алхам 2.4. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр үүссэн эмзэг байдал, эрсдэлийг хэрхэн үнэлэх
вэ?
• Дээрээс доош, доороос дээш чиглэсэн аргачлал гэж юу вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр үүссэн эмзэг байдал, эрсдэлийг үндэсний, орон
нутгийн болон салбарын хэмжээнд зохистой түвшинд үнэлэх
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр үүссэн эмзэг байдал, эрсдэлийг эрэмбэлэх
• Дасан зохицох хувилбаруудыг тодорхойлох
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр үүссэн эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх
ҮДЗТ-ийн үйл явцын хүрээнд эрсдэл, эмзэг байдлыг үнэлэхдээ ерөнхийд нь гурав хуваана.
• Тухайн улс орны уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн томоохон аюул, эрсдэл зэрэг хүчин
зүйлс
• ҮДЗТ-ийн үйл явцын стратеги, тогтолцооны түвшин тодорхой байх (үндэсний, бүс нутгийн,
эсвэл салбарын түвшний асуудлыг шийдвэрлэх эсэхээс хамаарч ялгаатай байна)
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийн тухай мэдлэг, мэдээлэл
УАӨЗГМХ-ноос гаргасан тайлан илтгэл, удирдамжийг улс орнууд олон улсын зөвлөмж болгон
ашиглаж байна. УАӨЗГМХ-ны 2007 оны үнэлгээний дөрөвдүгээр тайланд эмзэг байдлыг уур
амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд байгаль болон нийгмийн тогтолцоо хэр зэрэг өртөж
байгаагаар нь, даван туулах чадавх байгаа эсэхээр нь тодорхойлсон болно. УАӨЗГМХ-ны II
дугаар ажлын хэсгийн хамгийн сүүлийн буюу Үнэлгээний тавдугаар тайланд эмзэг байдлын
үндсэн тодорхойлолтыг эрсдэлийн тухай тодорхойлолтоор сольсон байна. Энэхүү эрсдэлийн
тодорхойлолтыг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нийгэмлэгийн буюу ард иргэдийн эрсдэлийн
үнэлгээний арга барил, сайн туршлагаас авч хэрэгжүүлсэн байна.
УАӨЗГМХ-ны эрсдэлийн тодорхойлолтод тусгаснаар:
• Харилцан уялдаатай нөлөөллийн дийлэнх хувийг эрсдэлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан
аюултай үзэгдлүүд өдөөж байдаг.
• Эрсдэлийн үнэлгээ нь гарч болзошгүй нөлөөллийн үр дагаврын магадлалыг тодорхойлдог.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, гамшгийн эрсдэлийг сааруулах гэсэн
судалгааны хоёр салбарыг нэгтгэхэд хувь нэмэр оруулна.
УАӨЗГМХ-ны Үнэлгээний тавдугаар тайланд эрсдэл нь системд хор хөнөөл учруулж болзошгүй
уур амьсгалын нөлөөллийн эрсдэлийг үнэлэхэд чиглэгддэг. Эрсдэл нь эмзэг болон өртөнги
байдал, аюултай үзэгдлийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнд тодорхойлогддог. Энэхүү сүүлийн
тайланд эмзэг байдал нь зөвхөн аюулт үзэгдлийн болзошгүй үр дагаврыг нэмэгдүүлэх эсвэл
бууруулах байдлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна (Зураг 6). Эмзэг байдал болон уур
амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ нь уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл нь
улс орон, бүс нутаг, салбар, ард иргэдэд хор хохирол учруулж болзошгүй байдал, түүний цар
хүрээг тодорхойлоход тусалдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр үүссэн эмзэг байдал
болон эрсдэлийн үнэлгээ нь дасан зохицох үйл ажиллагааны гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
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Зураг 6 Эмзэг байдал, өртөнги байдал, аюулт үзэгдлийн харилцан хамаарал
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг үнэлэх
УАӨЗГМХ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг үнэлэх Шинжлэх ухааны тэргүүлэх олон улсын
байгууллага бөгөөд энэхүү бичвэрийг (шинжлэх ухааны өгүүллэгийн) дээрх байгууллагын
тодорхойлсон эмзэг байдал сэдвээр эхэлж байна.
УАӨЗГМХ-ны (2007) тодорхойлолтоор уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал бол “Систем
нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг даван туулах чадваргүй байдал юм. Эмзэг байдал
гэдэг нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрчимжилт, түүний хэлбэлзлийн шинж чанар, хэмжээ,
хурд, мэдрэг байдал болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн дасан зохицох чадавхын функц юм.”
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарыг эмзэг байдлын жишээ болгон
авч үзье. Температурын өсөлтөд өртөх газар тариалан, ургацын мэдрэг байдлын хэмжээ,
тариалан эрхлэгчдийн үүнд дасан зохицох чадавхаар тодорхойлогдоно. Жишээ нь, тэд
халуунд илүү тэсвэртэй ургацын төрөл зүйл тариалах замаар үүнд дасан зохицож болох юм.
Үүний нэгэн адил, Монголчууд ихэвчлэн бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг бөгөөд энэ нь зуны
улирлын өндөр/нам температурт, өвлийн улирлын их/бага цас унах (зуд)-д бүрэн өртдөг.
УАӨЗГМХ-ны (2007) тодорхойлолтын дагуу уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал нь
өртөнги байдал, мэдрэг байдал, дасан зохицох чадавх гэдэг гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй
(Зураг 7, Allen Consulting (2005).
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Зураг 7 Эмзэг байдал түүний бүрэлдэхүүн хэсэг

Хэрэв систем нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөнги, мэдрэг, мөн түүнчлэн дасан
зохицох чадавх нь хязгаарлагдмал байвал уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг болохыг илэрхийлж
байна. Үүний эсрэгээр хэрэв системийн өртөнги, мэдрэг байдал бага бөгөөд үүнд дасан зохицох
чадавх их байвал үүнийг уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг биш систем гэж үзнэ. Монголд мал
аж ахуй эрхэлдэг орон нутгийн иргэдийн хувьд улирлын чанартай нүүдэл хийх болон бусад
уламжлалт байдлаар арга хэмжээ авч ган, зуд зэрэг байгалийн аюулт, удаан үргэлжилсэн сөрөг
нөлөөг даван туулах чадавхтай байдаг (З. Батжаргал 2017). Эдгээр чадавх нь богино хугацааны
уур амьсгалын хэлбэлзлийн үед ч тус болох нь эргэлзээгүй юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
өртөнги байдал нь “системийн уур амьсгалын мэдэгдэхүйц хэлбэлзэлд өртөнги шинж чанар,
түвшин”-тэй холбоотой байдаг (УАӨЗГМХ, 2001). Эмзэг байдлын бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг
болох өртөнги байдал гэдэг нь тухайн систем уур амьсгалын мэдэгдэхүйц хэлбэлзэлд өртсөн
байдлын зэрэг юм (Adger, 2006).
Эмзэг байдлын үнэлгээний хувьд уур амьсгалын хэлбэлзлийг уур амьсгалын тогтолцооны
тодорхой өөрчлөлтүүдтэй (жишээлбэл, температурын өсөлт, хэлбэлзэл ба хур тунадасны
өөрчлөлт гэх мэт) нэгтгэж болох юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөнги байдалтай
холбоотойгоор өртөнги байдлын нэгжийг тодорхойлох, өөрөөр хэлбэл уур амьсгалын
өөрчлөлтөд өртөж буй үйл ажиллагаа, бүлэг, бүс нутаг эсвэл нөөцийг тодорхойлох нь чухал
юм (УАӨЗГМХ, 2001).
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн системийн мэдрэг байдал гэдэг нь “уур амьсгалын хэлбэлзэл
эсвэл өөрчлөлтөөс улбаалан системд эерэг болон сөргөөр нөлөөлөх түвшнийг тусгасан болно.
Үр нөлөө нь шууд (жишээлбэл, температурын хэлбэлзэлд хариу үзүүлэх ургацын өөрчлөлт)
эсвэл шууд бус (жишээлбэл, далайн түвшин дээшилснээс болж далайн эргийн үерийн давтамж
нэмэгдсэнээс үүсэх хохирол) байж болно (УАӨЗГМХ, 2007). Мэдрэг байдал нь уур амьсгалын
нөлөөнд хариу үйлдэл үзүүлэх систем бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс түүнд одоогийн
байдлаар нөлөөлж байгаа түвшнийг харуулдаг. Иймд мэдрэг байдлын систем нь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд маш өндөр хариу үйлдэл үзүүлдэг бөгөөд бага зэргийн уур амьсгалын өөрчлөлт ч
түүнд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг байна.
УАӨ-д өртөнги байдал болон мэдрэг байдал нь хамтдаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн системд
үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлдог. Хэдийгээр систем нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд
маш их өртсөн, мэдрэг байж болох ч энэ нь эмзэг гэсэн үг биш юм. Монголын бэлчээрийн мал
аж ахуйд хэрэгжүүлдэг уламжлалт үйл ажиллагаа нь үүний хамгийн сайн жишээ юм. Учир нь
УАӨ-д өртөнги байдал, мэдрэг байдлын аль нь ч уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
системийн чадавхыг (өөрөөр хэлбэл түүний дасан зохицох чадавхыг) тооцоолдоггүй бол эмзэг
байдал нь дасан зохицсоны дараа үлдэх цэвэр нөлөөллийг тооцдог байна (Зураг 8).
Тиймээс системийн дасан зохицох чадавх нь УАӨ-д өртөнги байдал, мэдрэг байдлыг өөрчлөх
замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдалд нөлөөлдөг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг
өдөөгч хүчин зүйлүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн бүх элементүүд (уур амьсгалын хэлбэлзэл,
аюулт үзэгдлийн давтамж ба хэмжээ) орно (УАӨЗГМХ, 2001).
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Зураг 8 Эмзэг байдал ба дасан зохицох чадавхын харилцан хамаарал

Дасан зохицох чадавх болон даван туулах чадавхын хязгаар
Дасан зохицох чадавх болон даван туулах чадавхын хязгаарыг хооронд нь ялгах нь маш чухал
юм. Учир нь энэ хоёр ойлголт нь өөр өөр үйл явцыг илэрхийлж байдаг. Тодорхой хэмжээний
хэлбэлзэл нь уур амьсгалын төрөлхийн шинж чанар бөгөөд ихэнх нийгэм, эдийн засгийн
системүүд нь (хөдөө аж ахуй) уур амьсгалын зарим өөрчлөлтийг даван туулах чадавхтай
байдаг. Уур амьсгалын "хэвийн" нөхцөлөөс ‘’хазайлт’’-ыг зохицуулах системийн хүчин чадал
нь тухайн бүс нутгийн хувьд харилцан адилгүй байж болох "даван туулах чадавхын хязгаар"ыг тодорхойлдог.
Систем нь тэсвэрлэх чадавхгүй болж, даван туулах чадавхын хязгаараас давсан тохиолдолд
системийн хүлцэл хэтэрч, эмзэг байдлын үе шатанд шилждэг байна (Зураг 9).
Жишээлбэл, хөдөө аж ахуй нь тухайн бүс нутгийн цаг уур, уур амьсгалын нөхцөлөөс хамаардаг
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

(тодорхой сар, улирал, жилд бороо их орох юмуу эсвэл илүү хуурай байвал гэх мэт) бөгөөд
эдгээр нөхцөлийн зарим хэлбэлзлийг даван туулж чаддаг байна. Хэрэв нөхцөл байдал хэт
хүндэрч, (аадар бороо, үер эсвэл ган гачгийн давтамж ихсэх) даван туулах чадавхын хязгаараас
хэтэрвэл энэ нь бүтээмжийн түвшинд ноцтой нөлөө үзүүлж, иргэдийн амьжиргааны түвшинг
ч бууруулж болзошгүй юм. Системийн даван туулах чадавхын хязгаар, эмзэг байдлын босго
түвшинг ойлгох нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүсч болзошгүй нөлөөлөл, түүнд дасан зохицох
боломжийг урьдчилан үнэлэх боломж олгодог.
Системийн даван туулах чадавхын хязгаар болон дасан зохицох чадавх нь хоорондоо харилцан
уялдаатай хэдий ч уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр дагаварт хариу үйлдэл үзүүлэх
системийн чадварыг хэмжихдээ энэхүү хоёр ойлголтыг хооронд нь ялгаатай гэж явч үзэх нь
зайлшгүй чухал юм. Даван туулах чадавхын хэмжээний тухай ойлголт нь практик ойлголтын
загвар юм. Учир нь:
- Энэ нь ихэнх хүмүүсийн эрсдэлтэй холбоотой сэтгэл зүйн загварт нийцдэг;
- Энэ нь өнөөгийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох тухай ойлголтыг уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох хэрэгцээтэй холбоход тусалдаг (Jones and
Boer, 2005; Jones and Mearns 2005; Carter et al., 2007).
Үүний эсрэгээр дасан зохицох чадавхыг дараах байдлаар тодорхойлдог:
- Дасан зохицох боломжийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай урьдчилсан нөхцөлийн
мэдээллүүд (байгаль орчны ба нийгмийн элементүүд орно);
- Эдгээр элементүүдийг хөдөлгөөнд оруулах чадвар (Nelson, Adger and Brown, 2007).
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Зураг 9 Эмзэг байдал ба дасан зохицох чадавхын харилцан хамаарал
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал гэдэг нь уур амьсгалын хэлбэлзэл, аюулт үзэгдэл
зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд өртөнги байдал, түүнийг даван туулах
чадавхгүй байх байдал юм.
Өмнөх тодорхойлолтыг үндэслэн болзошгүй нөлөөлөл болон дасан зохицох чадавхыг хооронд
нь уялдуулж эмзэг бүс нутаг эсвэл салбарыг тодорхойлж болно.
- Болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлох замаар ( = өртөмтгий байдал/эсвэл мэдрэг
байдлыг бууруулах)
- Дасан зохицох чадавхыг хэмжих замаар (= дасан зохицох чадавхыг нэмэгдүүлэх)
Эмзэг байдал нь юун түрүүнд тухайн бүс нутгийн ойлголт бөгөөд үүнийг дараах илэрхийллээр
тайлбарлаж болно.
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Хүчин зүйлс:
• Өртөнги байдал байдал (+)
• Мэдрэг байдал (+)
• Дасан зохицох чадавх (-)
ЭМЗЭГ БАЙДАЛ = БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨЛӨЛ (МЭДРЭГ БАЙДАЛ * ӨРТӨНГИ БАЙДАЛ) –
ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДАВХ
Дээр дурдсан томьёогоор тодорхой харуулсанчлан системийн эмзэг байдлыг багасгах нь
нөлөөллийг бууруулж, (жишээлбэл, системийн өртөнги байдал эсвэл мэдрэг байдлыг бууруулах
замаар) дасан зохицох чадавхыг нэмэгдүүлдэг.
Уламжлал ёсоор эхний хоёр тодорхойлогч хүчин зүйлс (өртөнги байдал болон мэдрэг байдал)
нь сөрөг үр дагаварт хүргэж болзошгүй байгаа нь сөрөг нөлөөлөлд өртөмтгий болохыг харуулж
байна. Харин гурав дахь тодорхойлогч (дасан зохицох чадавх) нь системийн зохицуулах
чадавхыг илэрхийлж, улмаар эмзэг байдлыг бууруулдаг байна. Тиймээс болзошгүй нөлөөлөл
болон дасан зохицох чадавхыг хооронд нь уялдуулж эмзэг бүс нутаг эсвэл салбарыг
тодорхойлж болно (Зураг 10). Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдлыг үнэлэх нь уур
амьсгалын өөрчлөлтөөс учирч болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхээс илүү төвөгтэй байдаг. Дасан
зохицох чадавхыг тооцоолох нь эмзэг байдлыг үнэлэх гол алхам юм.
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Зураг 10 Эмзэг байдлын дүрслэл

Зураг 10-т болзошгүй нөлөөлөл (мэдрэг байдал, өртөнги байдал), дасан зохицох чадавхыг
тодорхойлох эмзэг байдлын матрицыг харуулав. Мөн зурагт үзүүлсний дагуу дараах дүрмийг
анхаарч үзэх хэрэгтэй. Үүнд:
- Дасан зохицох чадавх өндөр, мэдрэг/өртөнги байдал бага байх нь нөлөөллийг илүү их
тэсвэрлэх чадвартай тул эмзэг байдал бага байдаг.
- Мэдрэг/өртөнги байдал өндөр, дасан зохицох чадавх бага байх нь уур амьсгалын
нөлөөлөлд илүү өртөмтгий тул эмзэг байдал өндөр байдаг.
Болзошгүй нөлөөлөл
Өртөнги байдал болон мэдрэг байдлыг хослуулан уур амьсгалын өөрчлөлтийн болзошгүй
нөлөөллийг тодорхойлдог. Жишээлбэл: аадар бороо орох (өртөнги байдал) нь налуу газрын
эмзэгшсэн хөрс (мэдрэг байдал)-ний нөхцөл байдал хослох нь хөрсийг элэгдэлд хүргэж
болзошгүй юм (болзошгүй нөлөөлөл).
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Өртөнги байдал нь уур амьсгалын параметрүүдтэй шууд холбоотой цорын ганц бүрэлдэхүүн
хэсэг юм. Өртөнги байдлын хүчин зүйлүүдэд дараах зүйлсийг оруулна. Үүнд:
- Агаарын жилийн дундаж температур
- Хур тунадасны жилийн нийлбэр дүн
- Гангийн давтамж
- Зудын давтамж
Мэдрэг байдал нь систем уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртсөн тохиолдолд тэрхүү
систем хэр зэрэг сөрөг нөлөө эсвэл эерэг нөлөөнд өртсөн түвшинг тодорхойлдог. Мэдрэг
байдлыг ихэвчлэн системийн байгалийн /бодит шинж чанарууд тодорхойлж байдаг, жишээлбэл,
газрын гадаргын адраашил, хөрсний янз бүрийн төрлүүдийн элэгдлийг эсэргүүцэх чадвар,
газрын бүрхэвчний төрөл гэх мэт. Түүнчлэн системийн тогтолцоонд бодитоор нөлөөлөх усны
менежмент, нөөцийн хомсдол, хүн амын өсөлт зэрэг хүний үйл ажиллагаанаас үүдэн гарсан
нөлөөллийг оруулан авч үздэг. Ихэнх системүүд нь өнөөгийн уур амьсгалын нөхцөл байдалд
дасан зохицсон байдаг (жишээ нь далан барих, усжуулалтын систем гэх мэт). Мэдрэг байдлын
дүн шинжилгээний загварын Хүснэгт 6-д үзүүлэв.
Хүснэгт 6 Мэдрэг байдлын дүн шинжилгээний загвар
Боломжит
шалгуур
үзүүлэлтүүд

Одоо
байгаа
стресс

Одоо байгаа
стрессийн улмаас
үүссэн эмзэг
байдлын түвшин
(Их/Дунд/Бага)

Ус

Багасах

Их

Болзошгүй
стресс

Болзошгүй
стрессийн улмаас
үүсэх эмзэг байдлын
түвшин
(Их/Дунд/Бага)

Эмзэг
байдалын
түвшин
(Их/Дунд/Бага)

Усны чанар
буурах

Өндөр

Их

Бэлчээрийн мал
аж ахуй
Усалгаатай газар
тариалан
Биологийн олон
янз байдал
…

Дасан зохицох чадавх
Дасан зохицох чадавх нь байгалийн аюултай үзэгдлийг даван туулах системийн чадварыг
хэлнэ. Ерөнхийдөө уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавх нь биет нөөц, технологи
болон мэдээллийн хүртээмжийг үнэлэх, дэд бүтцийн төрөл зүйл, байгууллагын чадавх, нөөцийн
хуваарилалтаас хамаарч өөрчлөгдөж байдаг. Дасан зохицох чадавхын шалгуур үзүүлэлтүүдэд
эдийн засгийн чадавх, бодит дэд бүтэц, хөрөнгө, байгууллагын чадавх гэх мэт орно. Эдийн
засгийн чадавх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдлыг бууруулах боломжтой эдийн
засгийн нөөцийг илэрхийлдэг. Үүнд хүний нөөц болон технологийн хувилбарууд багтана. (Yohe
and Tol, 2002).
Эмзэг байдлын үнэлгээг дасан зохицох чадавхыг үнэлэхгүйгээр тодорхойлох боломжгүй юм. Энэ
утгаараа эмзэг байдлын үнэлгээ нь тухайн бүс нутаг эсвэл салбарын дасан зохицох чадавхын
үнэлгээг багтаасан тул уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас гарах болзошгүй хохирлыг хэмжээг
тогтоох энгийн хэмжүүрээс илүү их зүйлийг хамардаг. Тиймээс уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөлөл тус бүрд дасан зохицох чадавхын тодорхойлогч хүчин зүйлийг хэлэлцүүлгээр авч
43

үзэж үнэлэх шаардлагатай. Дасан зохицох чадавхыг тодорхойлох загвар болон тэдгээрийн дүн
шинжилгээг хүснэгт 7, 8-д үзүүлэв.
Хүснэгт 7 Дасан зохицох чадавхыг тодорхойлох загвар
Тодорхойлогдох хүчин зүйлс

Тодорхойлолт

Анхаарах асуудлууд

Эдийн засгийн нөөц
Технологи
Ур чадвар, мэдээлэл
Дэд бүтэц
Байгууллагууд
Тэгш байдал

Хүснэгт 8 Дасан зохицох чадавхын дүн шинжилгээний загвар
Шалгуур
үзүүлэлтүүд

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөө

Одоогийн дасан зохицох хариу
арга хэмжээ

Дасан зохицох чадвар
(Их/Дунд/Бага)

Усны чанар

Газрын болон гадаргын ус
багасч байна

Усны менежментийн чиглэлээр
тодорхой ажил төлөвлөөгүй

Бага

…
…
…

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллөөс үүдсэн эрсдэлийг үнэлэх
Гамшгийн эрсдэлийн менежмент ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь динамик
талбар юм. Зураг 11-д гамшгийн эрсдэлийн менежмент, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицохтой холбоотой үндсэн ойлголтууд болон эдгээрийн тогтвортой хөгжилтэй хэрхэн
харилцан уялдахыг харуулав.
Сөрөг үр дагавар нь өргөн цар хүрээтэй хохирол учруулж, нийгмийн хэвийн үйл ажиллагаанд
ноцтой өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд үүнийг гамшигт тооцдог. УАӨЗГМХ-ны “Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох байдлыг шат ахиулахын тулд байгалийн аюулт үзэгдэл болон
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь” тайланд тодорхойлсноор байгалийн аюулт үзэгдэл, өртөнги
байдал, эмзэг байдалд хүнээс үүдэлтэй уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын хэлбэлзэл,
нийгэм эдийн засгийн хөгжил зэрэг олон төрлийн хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Гамшгийн
эрсдэлийн менежмент болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь эрсдэлийг бүрэн
арилгаж чадахгүй ч уур амьсгалын сөрөг нөлөөлөлд тэсвэрлэх байдлыг нэмэгдүүлж, өртөнги
байдлыг бууруулахад чиглэдэг.
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Зураг 11 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохын тулд байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшгийн
эрсдэлийг удирдах үндсэн үзэл баримтлал

Эмзэг байдлын тогтолцоо нь орчин үед эрсдэлийн тухай ойлголт давамгайлж буй шинжлэх
ухааны бүтээлүүдэд тусгагдсан бусад загваруудтай тохирохгүй байна. Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох, гамшгийн эрсдэлийн менежмент гэх ойлголт нь олон давхацдаг тул
энэ хоёр ойлголтыг бодит байдал дээр нэгтгэн тодорхойлох нь зүйтэй юм. Тиймээс УАӨЗГМХ нь
эрсдэлд суурилсан үзэл баримтлалын тогтолцоонд шилжиж Үнэлгээний тавдугаар тайлангийн
хүрээнд эмзэг байдлын тодорхойлолтыг өөрчилсөн. Тиймээс Үнэлгээний тавдугаар тайланд
шинэ үзэл баримтлалыг нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь УАӨЗГМХ-ны Үнэлгээний дөрөвдүгээр
тайланд дурдсан эмзэг байдлын талаарх ойлголтоос ялгаатай боловч гамшгийн эрсдэлийн
үзэл баримтлалтай төсөөтэй юм. Үнэлгээний тавдугаар тайланд тодорхойлсноор эрсдэл гэдэг
нь (Зураг 12) ”аливаа харилцан адилгүй үнэ цэнтэй зүйлс эрсдэлд орж, үнэ цэнэ нь цаашид
яаж өөрчлөгдөх нь тодорхой бус болох үр дагаврын илрэл юм. Эрсдэл нь гол төлөв байгалийн
аюулт үзэгдэл тохиох магадлал, тэдгээрийн нөлөөллөөс үүдэлтэй сүлжилдсэн үйл явдлын
хандлага байдлаар илэрхийлэгддэг. Эрсдэл нь эмзэг байдал, өртөнги байдал, аюулт үзэгдлийн
харилцан нөлөөллөөс үүсдэг”.

Зураг 12 Эрсдэлийн нэгдсэн схем
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Эрсдэлийг ирээдүйд үүсэх дэлхийн тогтолцооны өөрчлөлт болон нийгэм, экосистемийн эмзэг
байдлын олон талт хэмжээсүүдийн харилцан үйлчлэл дээр үндэслэн үнэлдэг. Өгөгдөл нь үүсэж
болох магадлалыг шууд тооцоолох боломжийг олгох нь ховор байдаг. Тиймээс тодорхой шалгуур
үзүүлэлт (нөлөөллийн хэмжээ, магадлал, эргэлт буцалтгүй байдал, нөлөөллийн цаг хугацаа;
эрсдэлийг үүсгэх өртөнги байдал эсвэл байнгын эмзэг байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох эсвэл сааруулах замаар эрсдэлийг бууруулах хязгаарлагдмал боломж)-ээр
дамжуулан шинжээчдийн дүгнэлттэй хавсран тодорхой аюулын хүрээнд өртөнги байдал, эмзэг
байдлыг харгалзан үр дагаврын чухал хэрэгцээтэй байдал болон үүсэх магадлалтай холбоотой
олон янзын мэдээллийн эх сурвалжийг эрсдэлийн үнэлгээнд нэгтгэхэд ашигладаг.
ЭРСДЭЛ = ҮР ДАГАВАР * АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ ТОХИОХ МАГАДЛАЛ
Нөлөөллийн үр дагавар нь тухайн нөлөөллийн мэдэгдэж байгаа буюу тооцоолсон (эдийн
засаг, байгаль орчин, нийгэм, соёл, хууль эрх зүйн) үр дагаврыг хэлнэ.
Магадлал гэдэг нь ирээдүйд учирч болох (төлөвлөсөн) нөлөөлөл тохиолдох магадлал хэр их
байхыг үнэлэхэд чиглэгддэг.
ÀÞÓËÒ ¯ÇÝÃÄÝË ÒÎÕÈÎÕ ÌÀÃÀÄËÀË

Ýðñäýë èõ

Ýðñäýë áàãà
¯Ð ÄÀÃÀÂÐÛÍ ÖÀÃ Õ¯ÐÝÝ

Зураг 13 Эрсдэлийн тодорхойлолт

Үнэн хэрэгтээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллөөс үүдсэн аюулт үзэгдэл тохиох магадлал
нь бүх нөлөөлөлд харилцан адилгүй байдаг. Бид өмнө нь тулгарч байсан туршлага дээр
үндэслэн ирээдүйд учирч болох аюулаас урьдчилан сэргийлэх, даван туулах хөтөлбөр
боловсруулах зэрэг арга хэмжээ авч болно. Гэсэн хэдий ч дэлхийн дулаарлын улмаас үүдэн
үүсэх аюулт үзэгдэл ирээдүйд өөрчлөгдөх магадлалтай юм. Хэрэв аюулт үзэгдэл тохиох
магадлал өндөр бол ноцтой үр дагаварт хүргэж болзошгүй гэж үзэн үүнийг өндөр эрсдэлтэй,
анхаарал хандуулах шаардлагатай гэж үзнэ. Нөгөө талаас, аюулт үзэгдэл тохиох магадлал
бага бол эрсдэл багатай бөгөөд анхаарал хандуулах шаардлагагүй хэмээн үзнэ (Зураг 13).
(Adaptation Wizard, UKCIP)
Эрсдэлийн тодорхойлолт болон эмзэг байдлын үнэлгээний хүрээнд боловсруулсан мэдээлэлд
үндэслэн эрсдэлийн үнэлгээг хоёр бүрэлдэхүүн хэсгийн үнэлгээгээр гүйцэтгэнэ:
a. Аюулт үзэгдэл тохиох магадлал
b. Гарч болзошгүй нөлөөллийн цар хүрээ буюу үр дагавар
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Цаг хугацааны хэмжээс: одоогийн ба ирээдүйн уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг
байдал, эрсдэлийн цаашдын шинж чанар
Эмзэг байдлын өөр өөр тайлбарын талаарх хэлэлцүүлэгт эмзэг байдлыг үнэлэх хоёр өөр цаг
хугацааны хэмжээс (цаг хугацааны байдал) байгааг онцолсон байдаг.

Áàéãàëü îð÷íû ýìçýã
áàéäëóóä
Ìýäðýã áàéäàë
Äàâàí òóóëàõ ÷àäâàð
Äàñàí çîõèöîõ
÷àäâàð
Òýñâýðòýé áàéäàë

Óóð àìüñãàë
Óóð àìüñãàëûí
õýëáýëçýë
Óóð àìüñãàëûí õàðèó
àðãà õýìæýý
Óóð àìüñãàëûí àþóëò
¿çýãäýë
Ãàçðûí
ºíäºðøèë/àäðààøèë
Óñíû îëäîö
Áèåò äýä á¿òýö
Õÿçãààðûí áîñãî
Äàâòàìæ
¯ðãýëæëýõ õóãàöàà
Õýìæýý
...

Íèéãýì ýäèéí
çàñãèéí ýìçýã
áàéäëóóä
Àþóëò ¿çýãäýë
ªðòºíãè áàéäàë
Ìýäðýã áàéäàë

Àìüæèðãàà,
Ýäèéí çàñãèéí
îëîí òàëò
áàéäàë,
ßäóóðàë,
Íèéãìèéí
ýð¿¿ë ìýíä,
Áîëîâñðîë,
Ìýäëýã,
Ìýäýýëýë,
Òåõíîëîãè,
Òºëºâëºëò,
Õÿçãààðûí áîñãî
...

Óóð àìüñãàëûí
ººð÷ëºëòººñ ¿¿äñýí
ýìçýã áàéäàë

Íèéãìèéí íýãäìýë
áàéäàë
Õºðºíãº ÷èíýý,
Òýãø áàéäàë,
Çàñàãëàë
Óëñ òºðèéí
òîãòâîðòîé áàéäàë
Àâèëãàë
Áîäëîãî
áîëîâñðóóëàëò,
Áîäëîãûí òýðã¿¿ëýõ
÷èãëýë
Äýëõèé íèéòèéí ÷èã
õàíäëàãà
...

Áîëçîøã¿é
Õîð íºëºº,
¯ð äàãàâàð,
Íºëººëºë,
¯ð ä¿í,
Ãàðç õîõèðîë
...

ªðòºõ
ìàãàäëàë

Үр дүнгийн эмзэг байдлын талаарх ойлголт нь ирээдүйн эмзэг байдалд төвлөрдөг бол нөхцөл
байдлаас хамаарах эмзэг байдал нь өнөөгийн эмзэг байдалд төвлөрдөг байна. Энэхүү ялгаа
ихэвчлэн эмзэг байдал, дасан зохицох байдлын судалгаанд оролцдог бусад салбаруудтай
холбоотой байдаг (Preston and Stafford-Smith, 2009). Дээр тайлбарласны дагуу байгалийн
ухааны эрдэмтэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн байгаль орчны тодорхойлогч хүчин зүйл дээр
голчлон анхаарлаа төвлөрүүлж, дүн шинжилгээний эцсийн цэг болох ирээдүйн эмзэг байдлыг
үнэлдэг. Нөгөөтээгүүр, нийгэм-эдийн засгийн тодорхойлогч хүчин зүйл дээр ажиллаж буй
эрдэмтэд дүн шинжилгээний эхлэл болох өнөөгийн эмзэг байдалд илүү төвлөрөх хандлагатай
байдаг.

Óóð àìüñãàëûí
ººð÷ëºëòèéí
íºëººëëººñ ¿¿ññýí
ýðñäýë

Ìàãàäëàë,
Õàìðàõ õ¿ðýý,
Äàâòàãäàõ
õóãàöàà,
Òîãòñîí äýã
ººð áàéõ,
Àç òîõèîõ
áîëîìæ,
Òààìàãëàë,
Èòãýë
¿íýìøèë,
Ñàíàë íýãäýõ,
Æèí
...

Зураг 14 Уур амьсгалын эмзэг байдал, эрсдэлтэй холбоотой ойлголтуудын хоорондын харилцаа
(Preston and Stafford-Smith, 2009)

Зураг 14-т үзүүлснээр энэхүү цаг хугацааны хоёр өөр хэмжээс нь хоёулаа чухал хүчин зүйл
бөгөөд энэ мэт өөр өөр хэтийн төлөвийг авч үзэх нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Гэсэн хэдий
ч уур амьсгалын бус (нийгэм-эдийн засгийн) хүчин зүйлүүд нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөллийг ихээхэн өөрчилж чаддаг байна (Carter et al, 2007; Polsky, Neff and Yarnall, 2007).
Энэ нь ирээдүйн эмзэг байдал нь өнөөгийн (автономит/эсвэл төлөвлөсөн) дасан зохицох үйл
явцаас ихээхэн хамааралтай болохыг харуулж байна (Даунинг ба Патвархан, 2005; Картер нар,
2007, Картер ба Макинен, 2011). Эмзэг байдлын талаарх бүрэн дүр зургийг олж авахын тулд
цаг хугацааны хоёр хэмжээс (өнөөгийн, ирээдүйн) болон байгаль орчны, нийгэм-эдийн засгийн
эмзэг байдлыг тодорхойлдог хүчин зүйлсийг хооронд нь нэгтгэх шаардлагатай. Престон ба
Стаффорд-Смит нар уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоогийн болон ирээдүйн эмзэг байдлыг
байгаль орчны төдийгүй нийгэм, эдийн засгийн тодорхойлогч хүчин зүйлстэй уялдуулж холбоо
хамаарлыг доорх зураг 15-д харуулсан байна. Хүснэгт 9-д болзошгүй үр дагаврыг харьцуулсан
жишээг үзүүлэв.
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ªíººãèéí
áàéäàë

Áàéãàëü îð÷íû òîäîðõîéëîã÷
õ¿÷èí ç¿éëñ

Íèéãýì ýäèéí çàñãèéí
òîäîðõîéëîã÷ õ¿÷èí ç¿éëñ

Óóð àìüñãàëûí õýëáýëçýë,
ãàçðûí ãàäàðãûí àäðààøèë
ãàçàð àøèãëàëò, õàìãààëàëò, äýä
á¿òöèéí íàñæèëò, áàðèëãûí
ìàòåðèàë

Õºðºíãº ÷èíýý, òåõíîëîãè,
áîëîâñðîë, ýðõ, íèéãýìèéí
ºâ ñî¸ë

Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòººñ
¿¿äýëòýé ºíººãèéí ýìçýã áàéäàë

Òåìïåðàòóð, õóð òóíäàñ,
óóðøèëò, ñàëõèíû ÷èð,
÷èéãøëèéí ººð÷ëºëò

Õ¿í àìûí ºñºëò, ýäèéí çàñãèéí
ºñºëò, ¿íýò ç¿éë, çàñàãëàë,
áîäëîãûí øèéäâýð¿¿äèéí
ººð÷ëºëò

Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòººñ
¿¿äýëòýé èðýýä¿éí ýìçýã áàéäàë

Èðýýä¿éí
ººð÷ëºëò

Зураг 15 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлын өнөөгийн ба ирээдүйн тодорхойлогч хүчин зүйлс
хоорондын хамаарал
Хүснэгт 9 Үр дагаврын ангиллын жишээ матриц
ҮР ДАГАВРЫН АНГИЛЛЫН ЖИШЭЭ
Эрсдэлийн
хэмжээ

Стратеги

Ач
Стратегид
холбогдолгүй
нөлөөлөхгүй
(1)

Санхүүжилт Үйл ажиллагаа

99,000 ам.
доллароос
бага

Төлөвлөгөөний
гүйцэтгэлд
нөлөөлөхгүй.

Байгаль орчин &
Аюулгүй байдал

Олон нийтийн ойлголт

Хүний эрүүл мэнд,
аюулгүй байдал, орчны
чанарт нөлөөлөхгүй.

Олон нийтэд
үзүүлэх нөлөөлөл
хязгаарлагдмал.
Хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр олон нийтэд
мэдээлдэггүй.

Бага зэргийн хохирол.
Байгаль орчны чанарт
үзүүлэх нөлөө бага
бөгөөд амархан сэргэнэ.

Олон нийтэд үзүүлэх
зарим нөлөөлөл.
Орон нутгийн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр
бага хугацаанд
мэдээлэх.

Бага (2)

Стратегийн
бага зэрэг
өөрчлөлт

Төлөвлөгөөний
100,000 гүйцэтгэлд
249,000 ам.
үзүүлэх нөлөө
доллар
бага зэрэг

Боломжит
(3)

Стратегийн
олон
удаагийн
өөрчлөлт

Төлөвлөгөөний
гүйцэтгэлд
үзүүлэх нөлөө
дунд зэрэг

Урт хугацааны туршид
байгаль орчинд үзүүлэх
дунд зэргийн нөлөөлөл.

Олон нийтэд үзүүлэх
дунд зэргийн нөлөөлөл.
Орон нутгийн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр
хязгаарлагдмал
хугацаанд мэдээлэх.

Стратегийг
759,000
бодитойгоор
- 1.5 сая
өөрчлөх
ам.доллар
шаардлагатай

Төлөвлөгөөний
гүйцэтгэлд
бодит нөлөө
үзүүлэх

Гэмтэл авах, өвчлөх
байдлаар байнга
хохирол учруулах,
Байгаль орчинд үзүүлэх
нөлөөллийг нөхөн
сэргээхэд 25 гаруй жил
шаардагдана.

Олон нийтэд үзүүлэх
бодит нөлөөлөл.
Орон нутгийн эсвэл
үндэсний хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр
урт хугацааны туршид
мэдээлэх.

Байгууллагын
зорилт,
1.5 сая ам.
стратегийг
доллароос
нэг мөсөн
илүү
өөрчлөх

Төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд
чухал нөлөө
үзүүлэх

Гамшигт байдал, Байгаль
орчны чанарт үзүүлэх
гамшигт үзэгдлийг нөхөн
сэргээхэд 100 гаруй жил
шаардагдана.

Олон нийтэд үзүүлэх
нөлөө ноцтой. Үндэсний
эсвэл олон улсын хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр
өргөн нэвтрүүлэх.

Үндсэн (4)

Ноцтой (5)
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250,000
- 749,000
ам.доллар

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Хүснэгт 10 Магадлалын хувь жингийн жишээ
Ховор (1)

Боломжгүй (2)

Боломжтой (3)

Магадгүй (4)

Бараг тодорхой (5)

Энэ эрсдэл ирэх
X жилд гарах
магадлал маш бага
байна.

Энэ эрсдэл Ирэх
X жилд гарах
магадлал 50% -иас
бага байна.

Энэ эрсдэл ирэх
X жилд тохиолдох
магадлал 50/50.

Энэ эрсдэл ойрын
X жилд тохиолдох
магадлал өндөр
байна.

Энэ эрсдэл ойрын
X жилд гарах
магадлал маш
өндөр байна.

Хүснэгт 11 Эрсдэлийн үнэлгээний жишээ
Эрсдэлийн шинжилгээ
Үр дагавар
Олон нийтийн
ойлголт

Хөдөө аж ахуй

Байгаль орчин,
аюулгүй байдал

Ойн түймэр
ихсэх

Үйл ажиллагаа

Ой мод

Эрсдэлийн
эрэмбэ
(Их /Дунд/ Бага)

Санхүүжилт

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл

Тохиох магадлал

Стратеги

Шалгуур
үзүүлэлтүүд

Дунд зэрэг

1

2

1

5

2

Бараг тодорхой (5)

Өндөр

Усны хомсдол Дунд зэрэг

1

1

2

2

2

Бараг тодорхой (5)

Өндөр

Эмзэг
байдал

…

Эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай хоёр хүчин зүйлийн нэг болох үр дагаврын ангиллын
жишээ матрицыг Хүснэгт 9-д, харин магадлалын хувь жингийн жишээг Хүснэгт 10-д харуулсан
байна. Эдгээрт тулгуурлан Хүснэгт 11-д эрсдэлийн үнэлгээ хийх жишээ загварыг үзүүлэв.
Энэхүү үе шатын зорилго нь гарч болзошгүй эрсдэл, аюулыг тодорхойлох эсвэл тэдгээрийн
үр дагавар, магадлалыг үнэлэхэд оршино. Эрсдэлийн үнэлгээний эмзэг байдлыг үнэлгээнээс
ялгарах онцлог нь дасан зохицох үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход
шаардлагатай мэдээллийг өгдөг. Тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллага нь эрсдэлийн
үнэлгээг аль хэдийн хийчихсэн бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг асуудлыг үүн дээр нэмэлтээр
оруулж болно. Эсрэгээрээ эрсдэлийн үнэлгээг хийж эхэлж буй хүмүүсийн хувьд тооноос илүү
чанарын хандлагаар хэрэгжүүлэх нь зохистой байж болох юм. Хэрэв холбогдох шийдвэр гаргах
шаардлагатай тохиолдолд тоон аргыг ашиглах нь зүйтэй юм.
Эмзэг байдлын нэгэн адил эрсдэл нь хөдөлгөөнгүй зарчим биш бөгөөд хөрөнгө, дэд бүтэц гэх
мэт зүйлс нь амьдралын явцад өөрчлөгдөж болзошгүй тул эдгээр зүйлүүдийн хувьд ашиглах
хугацааг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Цаашилбал, нийгэм дэх хувь хүмүүс тодорхой түвшний
эрсдэлийг хэрхэн хүлээн авах хандлагын талаар авч үзэх нь чухал юм. Засгийн газрын удирдагч
нартай хийсэн ярилцлага, уулзалтуудаар дамжуулан нийгэмд ямар эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч
болох, болохгүй, түүний босго түвшний талаарх хэрэгтэй мэдээллийг өгч магадгүй юм.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх дээрээс-доош, доороосдээш аргачлал
Олон улсын болон үндэсний түвшинд хийсэн олон тооны судалгаагаар дасан зохицох янз
бүрийн стратеги, аргачлалыг тодорхойлдог бөгөөд тэдгээрийг “дээрээс-доош” ба “доороосдээш” гэсэн хоёр үндсэн ангилалд хуваан авч үзэж болно (Зураг 16). Дээрээс-доош
чиглэсэн аргачлал бол бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээг дэлхийн хэмжээний
загвараас статистик болон динамик буулгалт хийх замаар бэсрэг масштабтай бүс нутгийн уур
амьсгалын загварыг ашиглан тооцоолсон ирээдүйн төсөөлөл, нөлөөллийн үнэлгээ, стратеги,
хувилбаруудыг боловсруулахаас бүрдэх сценарийн нөлөөллийн аргачлалыг хэлнэ. Доороос
дээш чиглэсэн аргачлал нь төсөөлөл-нөлөөллийн арга юм. Энэ нь тодорхой салбар эсвэл
олон нийтийн эмзэг байдал, мэдрэг байдал, босго түвшнийг тодорхойлохоос эхэлнэ. Дээрээсдоош аргачлалд нөлөөлөл, эмзэг байдлын давхар үнэлгээ болон орон нутгийн иргэдийн дасан
зохицох чадавхын бүтцийг бий болгодог бөгөөд энэ нь тодорхойгүй байдалд авах ердийн
стратеги юм.
ÄÝÝÐÝÝÑ-ÄÎÎØ ÀÐÃÀ×ËÀË
Äýëõèéí õºãæèë

Äýëõèé

Õ¿ëýìæèéí õèé
Äýëõèéí óóð àìüñãàëûí çàãâàð
Á¿ñ íóòãèéí óóð àìüñãàëûí çàãâàð
Íºëººëºë
Ýìçýã áàéäàë
(Áàéãàëü îð÷íû)
Ýðñäýë

Äàñàí
çîõèöîõ
áîäëîãî

Ýðñäýë

Ýìçýã áàéäàë
(íèéãìèéí)
Äàñàí çîõèöîõ ÷àäàâõ

Ýäèéí çàñãèéí íººö, òåõíîëîãè, äýä á¿òýö,
ìýäýýëýë, óð ÷àäâàð, áàéãóóëëàãà,òýãø áàéäàëä
¿íäýñëýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

Îðîí íóòàã

ÄÝÝÐÝÝÑ-ÄÎÎØ ÀÐÃÀ×ËÀË

Àæèãëàëò

Òºñººëºë

Зураг 16 Эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх дээрээс-доош, доороос-дээш чиглэсэн аргачлал

Энэхүү хоёр аргачлал нь хоорондоо зөрчилдөхгүй харин ч харилцан бие биеэ нөхөх шинж
чанартай байдаг. Түүнчлэн өөр өөрийн давуу болон сул талуудаас бүрдсэн ялгаатай шинж
чанаруудтай. (Хүснэгт 12 болон 13) Эдгээр хүснэгтүүдийн эх сурвалж: Dessai, 2004; Ferrara
and Farruggia, 2007
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Хүснэгт 12 Дээрээс доош чиглэсэн аргачлал
ДЭЭРЭЭС-ДООШ ЧИГЛЭСЭН АРГАЧЛАЛ

Холбогдох асуултууд

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндсэн урт хугацааны нөлөөллүүдэд юу юу орох вэ?
Дасан зохицох нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг хэрхэн
бууруулах вэ?

Орон зайн хамрах
хүрээ

Ерөнхий (глобал)-өөс нарийн руу чиглэнэ (эмзэг байдал-бодит).

Ерөнхий аргачлал

Энэ аргачлалд цаашид үүсэх (ирээдүйн) уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөллийг
тодорхойлж, эмзэг байдлын улмаас үүсэх үр дагаврыг шинжилдэг.

Зорилгын төрөл

Ирээдүйн уур амьсгалаас үүдэн гарах эрсдэл болон нөлөөллийг бууруулах үйл
ажиллагаа.

Хувилбарууд

Уур амьсгалын хувилбарууд нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн гарах нөлөөллийг
үнэлэх суурь болдог. Нийгэм, эдийн засгийн хувилбарууд нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн
улмаас хүн, эд хөрөнгөд учирсан хохирлын хэмжээ, зардлыг үнэлэх суурь үндэс юм.
Энэ нөхцөлд нөлөөллийн магадлалыг тооцоолох нь маш хэрэгтэй.

Арга зүй

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн гарах нөлөөллийг аль болох өндөр нарийвчлалтайгаар
загварчлах, үүнд аюулт үзэгдэл тохиох магадлалын мэдээлэл шаардагдах бөгөөд
улмаар аюулын өндөр түвшинд өртөнги байдлыг бууруулах дасан зохицох стратеги
боловсруулах хэрэгтэй.

Шинжилгээний
нэгжийн төрөл, цар
хүрээ

Энэ нь бодит болон байгалийн өртөнги байдлыг нэгжүүдтэй хамааралтай (жишээлбэл,
усны хагалбар, экосистем, усжуулалтын төсөл, барилга байгууламж гэх мэт).

Цаг хугацааны
хэмжээс ба
төлөвлөлтийн хэтийн
төлөв

Одоог хүртэл дунд болон урт хугацааны хэтийн төлөвт (жишээлбэл, 2050, 2100-аад
оны) анхаарлаа хандуулж ирсэн боловч энэ нь мэдээллийн шаардлагыг хангаагүй
байна. Мөн төлөвлөлтийн хэтийн төлөв маш чухал зүйлд тооцогддог. Учир нь өртөнги
байдлыг урт хугацааны төлөвлөлттэй (жишээлбэл, далан, зам, гүүр гэх мэт) уялдуулж
уур амьсгалын өөрчлөлтийн аюулт үзэгдлийн магадлалыг тооцоолох нь стратегийн
дасан зохицох шийдвэр гаргахад тусалж, ялангуяа нөхөх боломжгүй хохирол учрахаас
сэргийлж чадна.

Дасан зохицох
хувилбарууд

Уур амьсгал урьдчилан таамаглаж байснаар өөрчлөгдөхгүй байх магадлалтай ба энэ
нь дасан зохицох арга хэмжээ оновчгүй болсныг харуулдаг. Энэ тохиолдолд эмзэг
байдал нь зөвхөн уур амьсгалын хүчин зүйл дээр үндэслэсэн байна. Дасан зохицох
арга хэмжээнд зөвхөн уур амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзан үзэх бөгөөд үүнийг
хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрт нэмж оруулах шаардлагатай болно.

Тухайн газар нутгийн
хөгжлийн түвшин

Ихэнх хөгжингүй орнууд хөгжиж буй орнуудтай харьцуулахад уур амьсгалын хэлбэлзэл,
өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэй (бага өртдөг) гэж үздэг. Ийм учир хөгжингүй орнуудын
эмзэг байдалд суурилсан судалгаанаас илүүтэй урьдчилан төсөөлж боловсруулсан
судалгааг илүүд үздэг байна.

Энэхүү аргачлалд
ашиг тусаа өгөх дасан
зохицох хэлбэр

Ихэнхдээ олон нийт шийдвэр гаргагчид нь байдаг урьдчилан дасан зохицох, төлөвлөгөөт
дасан зохицох, стратеги дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тохиолдолд уур
амьсгалын өөрчлөлтийн магадлал нэн чухал гэдэг нь ойлгомжтой юм.маш их байх
боломжтой юм.
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Хүснэгт 13 Доороос-дээш чиглэсэн аргачлал
ДЭЭРЭЭС-ДООШ ЧИГЛЭСЭН АРГАЧЛАЛ
Холбогдох
асуултууд

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохын тулд улс орон болон иргэд юу хийж
чадах вэ?
Дасан зохицох бодлогыг хэрхэн сайжруулж, хэрэгжүүлэх вэ ?

Орон зайн хамрах
хүрээ

Нарийн (эмзэг байдал-бодит)-аас ерөнхий (глобал) рүү чиглэнэ.

Ерөнхий аргачлал

Эмзэг байдал бол эхлэх цэг юм.Одоогийн эмзэг байдал янз бүрийн хүчин зүйлээс
шалтгаалж байгаа бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлттэй хамааралгүй. Гэвч уур амьсгалын
өөрчлөлт нөлөөгөөр тэрхүү эмзэг байдал өөрчлөгдөх магадлалтай. Тиймээс эмзэг байдлыг
уур амьсгалын өөрчлөлт болон бусад олон хүчин зүйлийн өнцгөөс харах шаардлагатай.
Энэхүү аргачлал нь орон нутгийн түвшинд техник, зохион байгуулалт, институтийн ур
чадварын дутагдлыг тодорхойлох боломжийг олгож, дасан зохицох чадварыг хэрхэн
сайжруулах тухай холбогдох хэрэгтэй мэдээллээр хангадаг.

Зорилгын төрөл

Эмзэг байдлыг бууруулах үйл ажиллагаа.

Хувилбарууд

Нийгэм, эдийн засгийн төсөөллийн хувилбарууд.

Арга зүй

Үүнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний өнөөгийн болон ирээдүйн эмзэг байдлыг уур
амьсгалын бус хүчин зүйлүүдэд нэгтгэж, гол оролцогч талуудыг оролцоог эрчимжүүлэх.
Эмзэг байдлын шалгуур үзүүлэлтүүд.

Шинжилгээний
нэгжийн төрөл, цар
хүрээ

Энэ нь айл өрх, нийгэмлэг, эсвэл зарим тохиолдолд үндэсний цөөнх болон нийт үндэстэн
гэх мэт нийгмийн өртөмтгий нэгжүүдэд зориулагдсан болно. Энэ нь нийгэм, эдийн засгийн
сайн сайхан байдалд илүү төвлөрдөг.

Цаг хугацааны
хэмжээс ба
төлөвлөлтийн хэтийн
төлөв

Энэ нь голчлон богино дунд хугацаанд бодлого боловсруулахад мэдээлэл өгөх зорилгоор
өнгөрсөн ба өнөөгийн нөхцөл байдалд голчлон анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Нийгмийн
нөлөөллийн олон нэгжүүд ихэвчлэн богино хугацааны төлөвлөлт, эргэлтийн хугацаатай
байдаг бөгөөд энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлийн магадлалыг шаарддаггүй. Жишээ нь
төрийн болон бизнесийн байгууллагын бодлого нь ихэвчлэн богино хугацаанд төвлөрдөг.

Дасан зохицох
хувилбарууд

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь байгаль орчин, нийгэм эдийн засагт бий болгох өөрчлөлтийг
одоогийн бодлогод нэгтгэхийн тулд динамик төлөвлөлтийн бодлого шаардлагатай. Дасан
зохицох хувилбарууд нь голчлон уур амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзан эмзэг байдлыг
багасгахад чиглэж одоогийн бодлогыг өөрчлөхийг зорьдог.

Тухайн газар нутгийн
хөгжлийн түвшин

Олон хөгжиж буй орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн хэлбэлзэлд эмзэг байдаг тул (урт
хугацааны) ирээдүйн талаар урьдчилан таамаглахаас илүүтэйгээр эмзэг байдлыг үүсгэж
буй үйл явцыг авч үзэх нь илүү ач холбогдолтой юм. Зарим хөгжингүй орны шийдвэр
гаргагчид уур амьсгалын өөрчлөлтийн хувилбар (сценар)-уудыг төлөвлөлтөд ашиггүй
гэж үзсэн байдаг. Үүний оронд тэд өнгөрсөн хугацаанд тохиолдсон ган гачгийн нөхцөл
байдлыг хамгийн муу болзошгүй хувилбар (сценар) болгон төлөвлөлтөд ашиглаж ирсэн.

Энэхүү аргачлалд
ашиг тусаа өгөх
дасан зохицох
хэлбэр

Хувийн хэвшлийн шийдвэр гаргагчдын голчлон хэрэгжүүлдэг бие даасан дасан зохицох,
мэдрэмжтэй дасан зохицох, шуурхай дасан зохицох үйл ажиллагаанууд нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийн хүрээнд хэрэгждэг өөр төрлийн дасан зохицох юм. Энэ төрлийн дасан
зохицох нь магадлалын мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан төлөвлөхөөс илүүтэй уур
амьсгалын өөрчлөлтийн аюулыг мэдэрч, тухайн мэдэрсэн аюулд хариу арга хэмжээ авдаг
тул уур амьсгалын өөрчлөлтийн магадлал үүнд үр өгөөжөө өгдөггүй.

52

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Дээрээс-доош, доороос-дээш аргачлалын элементүүд нь орон нутгийн мэдлэг, шинжлэх
ухааны мэдлэг (эмзэг байдлыг бууруулах, нөлөөллийг арилгах) -т тодорхой арга хэмжээ болон
тодорхойгүй байдлын зохицуулалт хийх замаар улам бүр хоорондоо нэгдэж байна. Ямартай
ч дасан зохицох олон арга хэмжээ орон нутгийн түвшинд өөрөө бие даан хэрэгжиж байгаа
бөгөөд хот, суурин газрын хувьд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахад доороос
дээш аргачлалыг ашиглах нь илүү тохиромжтой гэж үздэг байна. Монгол Улсын хамгийн сүүлд
гаргасан Үндэсний Гуравдугаар тайлан илтгэлд (TNC 2018) эмзэг байдал, эрсдэлийг НҮБ-ын
Хүний хөгжлийн индексийн арга зүйг ашиглан улсын болон орон нутгийн түвшинд үнэлсэн
(HDI, UNDP, 2006). Үндэсний Гуравдугаар тайлан илтгэлд Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн
эмзэг 10 салбарыг тодорхойлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд маш эмзэг салбаруудад дасан
зохицох стратегийг тодорхойлсон болно. Үүнд:
- Мал аж ахуй
- Газар тариалан
- Усны нөөц
- Ойн нөөц
- Нийгмийн эрүүл мэнд
Парисын Хэлэлцээрт оруулах Монгол Улсын Үндэсний Тодорхойлсон Хувь Нэмэр (ҮТХН)
тайланд уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах болон дасан зохицох зорилтод түвшнийг
найман салбарт тодорхойлсон. Үүнд:
- Мал аж ахуй
- Газар тариалан
- Усны нөөц
- Ойн нөөц
- Биологийн олон янз байдал
- Байгалийн гамшиг
- Нийгмийн эрүүл мэнд
- Амьжиргаа болон нийгмийн хамгаалал
Тиймээс эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээний баг эдгээр үнэлгээний арга зүй болон бусад арга
зүйг судалж үзээд Монгол Улсад хамгийн тохирох арга зүйг тодорхойлох хэрэгтэй. Үндэсний
дасан зохицох төлөвлөгөөг амжилттай боловсруулахын тулд ҮДЗТ-ийн үйл явцын баг УАӨЗГМХноос хамгийн сүүлд гаргасан үнэлгээний тайланд үндэслэн эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх
ёстой. Дасан зохицох нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн эрсдэлийг бууруулж болох
боловч түүний үр нөлөө хязгаартай ба шалтгаан нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн цар хүрээ,
хурд ихтэй байгаатай холбоотой. Дасан зохицох нь одоо болон ирээдүйд хүн амын сайн сайхан
байдал, эд хөрөнгийн аюулгүй байдал, экосистемийн тэнцвэрт байдалд хувь нэмэр оруулдаг.
Ирээдүйд нүүрлэх уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох эхний алхам бол эмзэг байдлыг
бууруулах болон өнөөгийн уур амьсгалын хэлбэлзэлд дасан зохицох явдал юм. Төлөвлөлтөд
(бодлого, шийдвэр зэрэг) дасан зохицох үйл явцыг нэгтгэх нь хөгжил, гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах хамтын хүчин чармайлтыг дэмжих боломж олгодог. Дасан зохицох чадавхыг бий
болгох нь дасан зохицох хувилбаруудыг үр дүнтэй сонгох, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд маш
чухал юм. Дасан зохицох төлөвлөлт болон хэрэгжилтийг хувь хүмүүсээс засгийн газар хүртэлх
түвшний харилцан үйл ажиллагааны үр дүнд сайжруулах боломжтой. Засгийн Газар нь эмзэг
бүлгийг хамгаалах, эдийн засгийг дэмжих бодлого, эрх зүйн орчинг сайжруулах, санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх замаар аймаг сум, хот дүүргүүдийн дасан зохицох үйл ажиллагааг уялдуулж
болох юм.
53

Орон нутгийн засаг захиргаа болон хувийн хэвшил нь олон нийт, өрх гэр, иргэний нийгмийн
дасан зохицох чадавхыг нэмэгдүүлэх болон эрсдэлийн мэдээлэл, санхүүжилтийг удирдах
байдлаар дасан зохицох үйл явцад ахиц дэвшил гаргахад чухал үүрэг оролцоотой нь хүлээн
зөвшөөрөгдөж байна. Бүх шатны засаглалын дасан зохицох төлөвлөлт болон хэрэгжилт нь
нийгмийн үнэт зүйлс, зорилт, эрсдэлийн талаарх ойлголтоос хамаардаг. Харилцан адилгүй
ашиг сонирхол, нөхцөл байдал, нийгэм соёлын зөрүүтэй байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь
шийдвэр гаргахад өндөр ач холбогдолтой юм (IPCC 2014).
Уугуул иргэд, орон нутаг, уламжлалт мэдлэгийн тогтолцоо болон тэдгээрийн дадал зуршил
(уугуул иргэдийн нийгэм, байгаль орчны талаарх цогц ойлголт зэрэг) нь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох томоохон нөөц бололцоо юм. Гэхдээ эдгээрийг өнөөгийн дасан
зохицох үйл ажиллагаанд тэр бүр ашиглаж чадаагүй байна. Ийм төрлийн мэдлэг, сайн туршлагыг
өнөөгийн практик үйл ажиллагаанд нэгтгэх нь дасан зохицох үр нөлөөг нэмэгдүүлдэг.
Хязгаарлагдмал байдал нь дасан зохицох төлөвлөлт, хэрэгжилтэд саад учруулж болзошгүй.
Дасан зохицох төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тулгардаг нийтлэг хязгаарлалтууд нь дараах нөхцөл
байдлаас үүдэлтэй.
- Хүний нөөц болон санхүүгийн хязгаарлагдмал байдал
- Засаглалын хангалтгүй зохицуулалт
- Төсөөлсөн нөлөөллийн тодорхойгүй байдал
- Эрсдэлийн талаарх зөрүүтэй ойлголтууд; өрсөлдөхүйц үнэт зүйлс
- Дасан зохицох үйл ажиллагааны гол удирдагч, дасан зохицох байдлыг дэмжигчид байхгүй
байх
- Дасан зохицох байдлын үр ашгийг тодорхойлоход хяналт тавих техник хэрэгслийн
хязгаарлагдмал байдал.
Бусад хязгаарлагдмал байдалд судалгаа, хяналт-шинжилгээ, ажиглалтын хангалтгүй байдал,
мөн тэдгээрийг сайжруулахад шаардагдах санхүүгийн хангалтгүй байдал орно. Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн хурд нэмэгдэж, хамрах хүрээ ихэсвэл уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны
болон/эсвэл нийгэм-эдийн засгийн хязгаарлалтын харилцан үйлчлэлээс үүсэх дасан зохицох
хязгаарыг давах магадлал нэмэгдэнэ.
Цаашилбал, төлөвлөлтийг хангалтгүй хийх, хэрэгжилт муу байх, богино хугацааны үр дүнг
хэт чухалчлан үзэх эсвэл үр дагаврыг нь хангалттай тооцоолоогүй байх нь дасан зохицох
боломжгүй байдалд хүргэж, цаашид бүс нутаг болон салбарын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлнэ.
Нийгмийн үйл явцын хувьд дасан зохицох нарийн төвөгтэй байдлыг дутуу үнэлэх нь дасан
зохицох үр дүнд хүрэх бодит бус хүлээлтийг үүсгэдэг байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг
сааруулах, дасан зохицох хоёрын хооронд, мөн төрөл бүрийн дасан зохицох хариу үйлдлүүдийн
хооронд ихээхэн давхар үр ашиг, уялдаа холбоо, тохиролцоо байдаг бөгөөд энэ нь орон нутагт
болон олон улсын аль аль түвшинд тохиолддог. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах болон
дасан зохицох хүчин чармайлт нэмэгдсэнээр эдгээрийн (ялануяа ус, эрчим хүч, газар ашиглалт,
биологийн олон янз байдал)-ын харилцан нөлөөлөл улам төвөгтэй болж байна. Гэвч эдгээр
харилцан нөлөөллийг ойлгож, удирдан чиглүүлэхэд шаардлагатай механизм хязгаарлагдмал
хэвээр байна.
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Давхар үр ашиг бүхий үйл ажиллагааны жишээ:
i. Эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлж, цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэрийг сайжруулах нь
эрүүл мэндэд хортой, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлдөг агаар бохирдуулагч хийн
ялгарлыг бууруулах
ii. Ногоон хотыг нэмэгдүүлж, усыг дахин боловсруулах замаар хот суурин газруудын эрчим
хүч, усны хэрэглээг бууруулах
iii. Тогтвортой хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйг дэмжих
iv. Экосистем дэх нүүрстөрөгчийн агууламж, бусад экосистемийн үйлчилгээний тэнцвэрт
байдлыг хадгалах
Эдийн засаг, нийгэм, технологи, улс төрийн шийдвэр болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт нь
дасан зохицох чадварыг сайжруулж, тогтвортой хөгжлийг дэмждэг. Үндэсний түвшинд тухайн
улсын өөрийн үндэсний нөхцөл байдал, тэргүүлэх чиглэлд нийцүүлэн тогтвортой хөгжилд
хүрэх алсын хараа, хандлагыг тусгасан үйл ажиллагааны өөрчлөлт нь хамгийн үр дүнтэй
гэж тооцогддог. Цаашид тохиож болзошгүй өөрчлөлтийг тооцоолохгүйгээр, одоо байгаа
систем болон бүтцийн өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ авах нь өртөг, алдагдлыг
нэмэгдүүлж, боломжийг хязгаарлаж магадгүй. Дасан зохицох үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн
төлөвлөлт болон хэрэгжилтэд бэхэжсэн, өөрчлөгдсөн, эсвэл уялдуулсан парадигмуудыг
тусгаж, ирээдүйн зорилго, алсын харааг тэдгээрт тохируулж, боломжит тэгш байдал, ёс зүйн
ойлголтыг шийдвэрлэхэд засаглалын бүтцэд шинээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага
гарч болзошгүй юм. Дасан зохицох арга замыг олон удаагийн сургалт хийх, зөвлөлдөх, шинэ
санаачилгыг хөгжүүлэх замаар сайжруулна.
Дасан зохицох хувилбаруудыг тодорхойлох
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох болон сааруулах хувилбарууд нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийг шийдвэрлэхэд тус болох боловч ганц хувилбар нь өөрөө хангалттай биш юм.
Хэрэгжилт үр дүнтэй байх эсэх нь бүх түвшний бодлого, хамтын ажиллагаанаас шалтгаалдаг
бөгөөд дасан зохицох, болон сааруулах асуудлыг нийгмийн бусад зорилттой уялдуулан,
нэгдсэн хариу арга хэмжээ авах замаар сайжруулах боломжтой. Дасан зохицох төслүүдэд
өндөр ач холбогдол өгөхийн тулд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах болон байгаль орчны
бусад төслүүдийн харилцан уялдааг олж харах хэрэгтэй юм.
Энэхүү зарчим нь Парисын Хэлэлцээрт оруулах Монгол Улсын Үндэсний Зорилтод Хувь Нэмэр
(ҮЗХН, 2015) болон Үндэсний Тодорхойлсон Хувь Нэмэр (ҮТХН, 2019) баримт бичгүүдэд
тусгагдсан шаардлагуудын нэг юм. Энэхүү хандлага нь дасан зохицох болон сааруулах хариу
арга хэмжээний нийтлэг хүчин зүйлүүдэд үндэслэдэг гэсэн төсөөлөл дээр тулгуурласан болно.
Үүнд, үр дүнтэй институцууд ба засаглал, байгаль орчинд ээлтэй технологи, дэд бүтцэд
оруулах шинэ санаачлага, хөрөнгө оруулалт, тогтвортой амьжиргаа, зан байдал, амьдралын
хэв маягийн сонголтууд орно.
Дасан зохицох хувилбарууд нь бүх салбарт байдаг боловч хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал, уур
амьсгалтай холбоотой эрсдэлийг бууруулах боломж нь салбарууд болон тухайн орон нутаг бүрд
харилцан адилгүй байдаг. Жишээлбэл, Монгол Улсын хувьд эрчим хүчний салбар хүлэмжийн
хийн голлох ялгаруулагч бөгөөд уг салбар нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах чиглэлийн
бодлого, арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Харин хөдөө аж ахуйн салбар нь
зөвхөн хүлэмжийн хийн ялгаруулагч төдийгүй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах салбар тул
өөр өөр арга барил ашиглан өөр өөр чиглэлийн арга хэмжээ авах ёстой юм. Дасан зохицох
зарим хариу арга хэмжээ нь давхар үр ашиг, уялдаа холбоо ихтэй байдаг боловч бүгд тийм биш
юм. Өнөөг хүртэл Монгол Улсад том хот суурингуудын агаарын бохирдолтой тэмцэх талаар
Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, хүний
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эрүүл мэндэд үзүүлэх хортой нөлөөг багасгаж байна. Ерөнхийдөө эрчимжиж буй уур амьсгалын
өөрчлөлт, түүний газар зүйн тархац нь дасан зохицох олон хувилбарт үзүүлэх сорилтуудыг
нэмэгдүүлдэг гэдгийг Засгийн Газар болон олон нийтийн аль аль нь ойлгох хэрэгтэй юм.
Эмзэг байдал, эрсдэлийг үнэлэх, тэдгээрийг даван туулахын тулд дасан зохицох хувилбарыг
тодорхойлох шаардлагатай. Энэ үе шатанд дасан зохицох хувилбаруудыг тодорхойлох болон
тодорхой шалгууруудыг ашиглан тэдгээрээс хамгийн зохимжтой дасан зохицох хувилбарыг
сонгох замаар тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн хамгийн оновчтой байдлаар шийдвэрлэхийг
тодорхойлно. Сөрөг нөлөөллийг хүлцэж болох түвшинд хүргэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс
үүдэлтэй эерэг боломжуудыг ашиглахын тулд дасан зохицох хувилбаруудыг авч үзэх болно.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох хувилбарууд нь дасан зохицох чадавхыг бий
болгохоос эхлээд дасан зохицох бодит арга хэмжээнүүдийг багтаасан өргөн хүрээтэй байна.
Дасан зохицох хувилбаруудыг тодорхойлохын өмнө Монгол Улсад байгаа эмзэг байдал,
нөлөөллийн үнэлгээг хянаж, дүн шинжилгээ хийж болно.
Энэ хэсэгт дараах зүйлсийг тусгаж болно. Үүнд:
- Эмзэг байдал, нөлөөллийн үнэлгээнд ашигласан аргууд, тэдгээрийн тодорхойгүй
байдлын түвшин
- Үнэлгээнд хамрагдсан газар нутаг, салбарууд
- Үнэлгээний цаг хугацаа, хамрах хүрээ хэмжээс
- Тухайн газар/салбаруудын уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн эрсдэл, дарамт
- Сөрөг нөлөөлөл ба эрсдэлийг арилгах арга зам, хувилбарууд
- Санал болгож буй дасан зохицох хувилбаруудын дан болон давхар үр өгөөж, ашиг тус
- Бусад
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3. ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ, АЛБАЖУУЛАХ,
ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛГОХ
3.1. ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫГ ХЯНАХ, ҮНЭЛЭХ (УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ, ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ - ЭРЭМБЭЛЭХ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ПАРАМЕТР)
Алхам 3.1. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг салбаруудад үзүүлэх нөлөөлөл, эмзэг байдлын
үнэлгээнд үндэслэн дасан зохицох хувилбарууд, арга хэмжээг хэрхэн тодорхойлох вэ?
• Тодорхойлсон дасан зохицох арга хэмжээний хувилбаруудыг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Монгол Улсын эмзэг салбар, чиглэл бүрд явуулсан нөлөөлөл, эмзэг байдлын үнэлгээ,
дасан зохицох хэрэгцээний үнэлгээг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх,
• Салбар, чиглэл тус бүрийн дасан зохицох чадамжийг үнэлэх,
• Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулахын тулд
эмзэг салбар, чиглэл тус бүрд дасан зохицох хувилбаруудыг тодорхойлох
• Дасан зохицох хувилбар бүрийн эдийн засаг, экосистем, нийгмийн өртөг зардал, ашиг тус
болон эерэг боломж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг үнэлэх
Дасан зохицох хувилбар, арга хэмжээг тодорхойлохын тулд дараах асуудлыг анхаарч үзэх
хэрэгтэй:
- Салбар, чиглэл тус бүрийн нөлөөлөл, эмзэг байдлын түвшин,
- Тодорхой салбар, чиглэл бүрд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг арилгах арга зүй, технологи
байгаа эсэх,
- Дасан зохицох арга хэмжээний өртөг, үр ашиг,
- Санхүүгийн дэмжлэг эсвэл хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ шаардлага гэх мэт.
Дасан зохицох арга хэмжээг эрэмбэлэх шалгуур нь гурван зорилгыг агуулдаг.
• Тодорхойлолт, тайлбар: Арга хэмжээг, ялангуяа түүний үр нөлөөний талаар
нарийвчлан тайлбарлах хэрэгтэй.
• Мэдлэгийн зөрүү, хийдлийг анхаарах: Эрэмбэлэх явцад мэдлэгийн цоорхой,
хийдэл байгаа нь тодорхой болж болзошгүй, жишээлбэл, арга хэмжээнүүдийн ашиг
тус, эсвэл бусад салбарт үзүүлэх нөлөөллийг тооцоход орхигдсон зүйл байж болно.
Эдгээр цоорхойг аль болох үйл ажиллагааны явцад боломжоороо шийдвэрлэх
хэрэгтэй.
• Үнэлгээ: Эцэст нь арга хэмжээнүүдийг шалгуур үзүүлэлтүүдийн дунджаар (тоон
байдлаар) үнэлэх хэрэгтэй. Шалгуурыг сонгох, субъектив үнэлгээ, үнэлэмж, хэм
хэмжээ, улс төрийн нөлөөллийг жинлэхдээ үнэлгээ нь угаасаа субьектив шинжтэй
байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үнэлгээ ба арга хэмжээг эрэмбэлэх хоорондох
алхам нь үргэлж бодитой байж чадахгүй тул үргэлж шүүмжлэлтэйгээр хандаж шалгаж
байх ёстой.
Шигтгээ 2 Дасан зохицох арга хэмжээг эрэмбэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд
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Дасан зохицох тэргүүлэх чиглэлүүд нь үндэсний түвшнээс илүү аймаг, орон нутгийн оролцогч
талуудын өнцгөөс харахад өөр байж болно. Хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлэхийн тулд ҮДЗТ-д
тодорхойлсон дасан зохицох хувилбаруудыг бүх оролцогч талуудын тохиролцсон шалгуурыг
ашиглан орон нутгийн нийгэм, экологи, эдийн засгийн онцлог нөхцөл байдлыг харгалзан
эрэмбэлэх ёстой. Дасан зохицох арга хэмжээг эрэмбэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг зорилгыг
Шигтгээ 2-т тодруулав. Орон нутгийн түвшний шалгуур үзүүлэлтүүдэд нь эмзэг бүлэг,
экосистемийн өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, дасан зохицох чадавхын нөлөө, дархлаат
байдалд үзүүлэх нөлөө, орон нутгийн хөгжлийн зорилтуудтай хамаарах байдал, дасан зохицох
үр өгөөжийг хэр олон хүн хүртэх зэрэг асуудлуудыг илүү анхаарна.
Эрэмбэлэх боломжит шалгуурт дараах зүйлс орно.
1. АЧ ХОЛБОГДОЛ: Эдийн засаг, экологи, нийгмийн томоохон хохирлоос (ялангуяа хүний эрүүл
мэнд, халамжтай холбоотой) урьдчилан сэргийлэх, хохирлыг багасгах, эсвэл ашиг тусаа өгөх
боломжтой үед арга хэмжээнд үргэлж онцгой ач холбогдол өгч авч үздэг. Ингэж авч үзэхдээ
мөнгөн дүнгээр, тоон үзүүлэлтээр хэмжигдэхүйц хохирол, (ашиг тус ба хор хохирол), мөн үр
ашгийг мөнгөөр илэрхийлэх боломжгүй арга хэмжээ, хамгийн муу тохиолдолд эргэлт буцалтгүй
байж болох өөрчлөлт (жишээлбэл, экосистем, түүний үйл ажиллагаа устаж үгүй болох) аль аль
нь хамаарна.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Энэ арга хэмжээ нь ихээхэн хохирол учруулахаас сэргийлж чадах уу?
• Арга хэмжээ авснаар нөхөж баршгүй хохирол гарахаас зайлсхийж чадах үү?
• Энэ арга хэмжээ нь хүн амд өргөн (хамгаалалтын) хэмжээний нөлөө үзүүлэх үү? зэрэг
байж болно.
2. ЯАРАЛТАЙ БАЙДАЛ: Энэ нь ач холбогдлоос цаг хугацааны хүчин зүйлээр ялгаатай. Аль
хэдийн үүссэн хор хохирлоос урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг яаралтай гэж авч
үзнэ. Энд дасан зохицох боломж байхгүйг онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. Ирээдүйн уур амьсгалыг
сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ мөн хамаарна (арга хэмжээний хамрах хугацаанаас
хамааран) гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Энэ арга хэмжээний дүнд урьдчилан сэргийлэх эсвэл бууруулах боломжтой их хэмжээний
хохирол аль хэдийн бий болсон уу?
• Энэхүү арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэх хүртэл төлөвлөлтийн үе шатнаас хэрэгжилт хүртэл
хэр их хугацаа өнгөрөх вэ? Энэхүү арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэхээс өмнө урт хугацаа
шаардагдах эсвэл урьдчилсан боловсруулалтын үе шат хэрэгтэй юу?
3. ТОГТВОРТОЙ, УЯН ХАТАН БАЙДАЛ: Дасан зохицох бүх арга хэмжээг ирээдүйн уур
амьсгалын өөрчлөлтийн байж болох хамгийн өргөн хэлбэлзлийн хүрээнд тохирч байгаа
эсэхийг нарийвчлан шалгаж үзэх хэрэгтэй. Тодорхой дасан зохицох арга хэмжээний ирээдүйн
боломжит нөхцөлд тохирч байгаа эсэх, мөн шинэчилсэн найруулгын талаар авч үзэх хэрэгтэй.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Уур амьсгалын өөрчлөлт ирээдүйд илүү хурдацтай, эрс хүчтэй болсон ч, урьдчилан
таамаглахааргүй өөрчлөлт гарсан ч гэсэн энэ арга хэмжээ нь дасан зохицоход хувь
нэмэр оруулж чадах уу?
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• Илүү хүчтэй хамгаалах хэрэгцээ шаардлага гарсан ч энэхүү арга хэмжээ нь зохицож
чадах уу?
• Шаардлагатай бол энэ арга хэмжээг эдийн засгийн хувьд өөрчлөх, эсвэл арилгаж болох
уу? (зөвхөн бүтцийн арга хэмжээнд хамаарна)
4. БУСАД БОДЛОГЫН ЗОРИЛТУУДТАЙ УЯЛДАХ БУЮУ ЗӨРЧИЛДӨХ НЬ: Салбарын
онцлог үр өгөөж төдийгүй бусад салбарт дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг уур
амьсгалын бодлогын хувьд онцгой үнэ цэнтэйг (харилцан ашигтай) тодорхойлсон. Энэ нь уур
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах болон дасан зохицох гэсэн хоёр асуудалд давхар үр ашиг
дээр нэмэгдээд дасан зохицох арга хэмжээг эрэмбэлэх нэг давуу тал болно гэсэн үг юм.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүлэмжийн хийн ялгарал тогтвортой буурах уу?
• Энэ арга хэмжээ нь бусад зорилтот салбаруудад эерэг нөлөө үзүүлж чадах уу?
5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮР ДАГАВАР: Дасан зохицох арга хэмжээ нь хүрээлэн буй орчинд ихээхэн
нөлөөлж болзошгүй юм. Иймээс хамгаалалтын тодорхой зорилго нь экосистемд үзүүлэх нөлөөг
арилгах, эсвэл арай бага хамгаалах ч байгаль орчны сөрөг үр дагаварт хүргэхгүй өөр арга
хэмжээ байгаа эсэхийг сайтар бодож үзэх хэрэгтэй.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Энэхүү арга хэмжээ нь байгалийн экосистемийн чиг үүрэг / үйлчилгээг бэхжүүлэхэд
туслах уу?
• "Саарал" буюу бүтэц зохион байгуулалтын шинжтэй арга хэмжээний дасан зохицох
буюу хамгаалах зорилтод бага нөлөө бүхий “зөөлөн", эсвэл "ногоон" арга хэмжээгээр
дамжуулан хүрч болох уу?
• Энэ арга хэмжээ нь хамгаалагдсан хөрөнгө, тусгай хамгаалалттай газар нутагт үзүүлэх
сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийж чадах уу?
6. НИЙГМИЙН ҮР ДАГАВАР: Экологи, эдийн засаг, эрүүл мэнд гэх мэт асуудлаас гадна дасан
зохицох арга хэмжээ нь нийгмийн талыг бас харгалзан үзэх ёстой. Дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлж эхлэхэд нийгмийн үр дагавар юу вэ гэдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Энэхүү арга хэмжээ нь уур амьсгалын эрсдэлийг тэгшээр хуваарилахад хувь нэмэр
оруулах уу эсвэл аль болох олон хүнд хамгаалалтын давуу талыг бий болгож, нийт хүн
амын сайн сайхан байдал, эрүүл мэндийг дэмжих үү?
• Төсвийн байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хувьд хүн амын
бүлгүүдэд боломжийн давуу талыг бий болгож чадсан уу?
• Энэхүү арга хэмжээ нь хүн амын нэн эмзэг хэсэгт (өндөр настан, архаг өвчтэй, ядуу) ашиг
тусаа өгөх үү?
7. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ: Дасан зохицох арга хэмжээ нь үр дүнтэй, үр ашигтай байх ёстой.
Энэ арга хэмжээ нь боломжит хамгийн өргөн хүрээг хамарсан эсвэл ирээдүйн хөгжилд тодорхой
хамгаалалтыг бий болгох үр дүнтэй байдаг; мөн арга хэмжээний үр ашиг нь зардлаасаа давсан
тохиолдолд хэмжүүр үр дүнтэй болно. Техникийн дасан зохицох арга хэмжээний зардлыг
ихэвчлэн шууд тодорхойлж болох боловч арга хэмжээний үр ашиг нь ирээдүйн уур амьсгал,
эсвэл ил хөрөнгө, хүмүүс зэрэг олон (тодорхойгүй) хүчин зүйлээс хамаарч болно.
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Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Энэхүү арга хэмжээ нь төсвийн салбарыг дунд болон урт хугацааны бодлогын зорилтоо
хэрэгжүүлэхэд дэмжиж байгаа юу?
• Илүү энгийнээр тайлбарлавал арга хэмжээнд оруулсан хөрөнгө оруулалтыг болзошгүй
хохирлын урьдчилан сэргийлсэн зардал нөхөж чадах уу?
• Энэ арга хэмжээ нь тодорхой хамгаалалтын зорилгод хамгийн хэмнэлттэй байдлаар хүрч
чадах уу? (ижил хамгаалалтын буюу дасан зохицох зорилготой бусад арга хэмжээтэй
харьцуулахад)
8. БОЛОМЖТОЙ БАЙДАЛ: Дасан зохицох арга хэмжээний боломжтой эсэх нь заавал
эрэмбэлэх шалгуур байх албагүй боловч үүнийг сайтар бодож үзэх хэрэгтэй. Хэтэрхий олон
шийдвэр гаргагчид оролцох, энэ арга хэмжээ нь улс төрийн хувьд тохиромжгүй мэт санагдах,
эсвэл нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүйгээс дасан зохицох арга хэмжээ ихэвчлэн бүтэлгүйтдэг.
Тиймээс амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд уг арга хэмжээнд хамрагдсан хүмүүст дүн шинжилгээ
хийх нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Арга хэмжээг одоо хэрэгжиж байгаа процесстой уялдуулах
боломжтой болоход онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
Дэмжлэг үзүүлэх үндсэн асуултууд нь:
• Энэ арга хэмжээ нь улс төрийн хувьд тохиромжтой юу, өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргагчдын
улс төрийн зорилгуудтай нийцэж байна уу?
• Энэхүү арга хэмжээ нь нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн үү эсвэл хүн амын нэлээд
эсэргүүцэлтэй тулгарах уу?
• Тодорхой тооны шийдвэр гаргах түвшний хүмүүсийг оролцуулах нь арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд хялбар байдаг уу?
• Энэхүү арга хэмжээг бодлогын бусад чиглэлд нэгтгэж болох уу?
Эрэмбэлэх шалгууруудыг дахин жинлэх ёстой (Хүснэгт 14) бөгөөд ингэснээр арга хэмжээний
хүлээн зөвшөөрөлтийг нэмэгдүүлэхэд тусална.
Арга хэмжээний үнэлгээг 1 (бага) -аас 5 (их) хүртэлх хэмжүүрээр хийнэ.
Хүснэгт 14 Эрэмбэлэх шалгуурыг жинлэх аргын загвар (Жич: шаардлагатай бол тохируулж болно)
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Өнөөдрийг хүртэл Монгол Улс дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг туршилтын матриц (Screening
Matrix) аргыг ашиглан эрэмбэлж ирсэн байна. Энэ аргад дасан зохицох хувилбаруудыг илүү сайн
илэрхийлэх тодорхой шалгуур, үзүүлэлтийг ашиглан сонгоно. Дасан зохицох хувилбаруудыг
хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, ач холбогдол, дасан зохицох хувилбаруудын нэн даруй хэрэгжүүлэх
хэрэгцээнээс хамааран үнэлгээг их, дунд, бага гэсэн чанарын үнэлгээгээр үнэлнэ. Үүний үр
дүнд саад бэрхшээл, өртөг зардал багатай арга хэмжээ хялбархан хэрэгжүүлэх боломжтой.
3.2. ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох шаардлагатай эмзэг салбар, бүс нутгуудыг
тодорхойлсны дараагаар тухайн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нэн хэрэгцээтэй байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд сөрөг
нөлөөгүй өндөр бүтээмж бүхий технологиудын хэрэгцээний үнэлгээг хийж гүйцэтгэх нь чухал
юм.
Алхам 3.2. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох зорилгод хувь нэмэр үзүүлэх
чухал ач холбогдол бүхий технологийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
• Тухайн технологиудыг дамжуулах, нэвтрүүлэхэд тулгарч буй болон учирч болох саад
бэрхшээлийг тодорхойлж, тэдгээрийг даван туулах арга хэмжээг хэрхэн үнэлж эрэмбэлэх
вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох зорилтод хүрэхэд чухал ач
холбогдол бүхий технологийг тодорхойлж, эрэмбэлэх.
Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ нь байгаль орчинд ээлтэй технологийг тодорхойлох,
дамжуулах, мөн НҮБУАӨСК-ын 4 болон 5 дугаар заалтыг хангах боломж олгодог. Монгол орны
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох зорилгод хувь нэмэр үзүүлэх чухал ач холбогдол бүхий
технологийг дамжуулах, нэвтрүүлэхийн тулд юуны өмнө технологийн хэрэгцээ шаардлагын
нарийвчилсан үнэлгээг салбар бүрээр хийж, хамгийн тохиромжтой, өндөр үр ашигтай, хөрөнгө
зардлын хувьд боломжтой техник технологийг сонгон хэрэгжүүлэх шаардлагатай болно. Дасан
зохицох арга хэмжээний технологийн хэрэгцээний үнэлгээг хийх алхмуудыг Зураг 17-т үзүүлэв.
1. Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүд болон
судалгааны тайлангуудад дүн шинжилгээ хийж, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд нэн эмзэг салбаруудад нэвтрүүлэх шаардлагатай
технологиудыг тодорхойлох
2. Олон Шалгуурт Шийдвэрийн Шинжилгээ (ОШШШ)-ний аргаар
технологиудыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх
3. Дэвшилтэт технологийг бий болгох, нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхэд
тулгарч буй болон учирч болох саад бэрхшээлийг тодорхойлох
4. Тулгарч буй болон учирч болох саад бэрхшээлийг даван туулах арга
хэмжээг тодорхойлох
5. Сонгогдсон технологи бүрийн хувьд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах

Зураг 17 Технологийн хэрэгцээний үнэлгээг хийх алхмууд
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1. Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүд болон судалгааны
тайлангуудад дүн шинжилгээ хийж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг
салбаруудад нэвтрүүлэх шаардлагатай технологиудыг тодорхойлох
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг салбаруудад дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
илүү ач холбогдолтой технологийн хэрэгцээний үнэлгээг хийх эхний алхам нь Монгол Улсын
хөгжлийн болон салбарын бодлогын бичиг баримтуудад туссан зорилт, технологийн өнөөгийн
хэрэглээ, нэвтэрсэн байдал, нэвтрүүлэх боломжит технологийн талаарх судалгааны тайлангууд,
мөн олон улсад нэвтрүүлж буй шинэ шинэлэг технологиудыг судалж, эхний ээлжид нэвтрүүлэх
боломжтой дэвшилтэд технологиудыг тодорхойлох хэрэгтэй. Одоогоор Монгол Улсад хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөж буй бодлогын бичиг баримтууд болон судалгааны тайлангуудаас дурдвал:
Бодлогын бичиг баримтууд:
- Технологи дамжуулалтын тухай хууль (1998 он)
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр (2011 он)
- Ногоон хөгжлийн бодлого (2014 он)
- Парисын Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт (2019)
- Алсын хараа - 2050 (2020).
Судалгааны тайлангууд:
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дасан зохицохуйн технологийн хэрэгцээний үнэлгээ (2013)
- НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилтийн талаарх Үндэсний гуравдугаар тайлан-илтгэл (2018) зэрэг
болно
2. Олон шалгуурт шийдвэрийн шинжилгээ (ОШШШ)-ний аргаар технологиудыг ач
холбогдлоор нь эрэмбэлэх
Нэн тэргүүнд нэвтрүүлэх хэрэгцээтэй технологиудыг тодорхойлсны дараагийн алхам нь Олон
шалгуурт шийдвэрийн шинжилгээ (ОШШШ)-ний аргаар технологиудыг ач холбогдлоор нь
эрэмбэлэх явдал юм. ОШШШ-ний боломжит шалгууруудаас дурдвал:
- Эдийн засгийн алдагдал (хөрөнгө; бизнес, зах зээлийн үйл ажиллагаа)
- Байгаль орчны алдагдал (биологийн олон янз байдал; экосистемийн үйлчилгээ)
- Нийгмийн алдагдал (нийгмийн эрүүл мэнд ба амьжиргаа; ажил эрхлэлт)
- Хөрөнгө оруулалтын зардал
- Эмзэг байдлыг бууруулахад оруулах хувь нэмэр зэрэг болно.
Технологиудыг ОШШШ-ний аргаар эрэмбэлэх загварыг Хүснэгт 15-т үзүүлэв. (1 маш бага, 2
бага, 3 дунд, 4 их, 5 маш их) (Жич: шаардлагатай тохиолдолд өөрчилж болно.)
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Оноо

Ажил эрхлэлт

Нийгэм
Нийгмийн эрүүл мэнд,
амьжиргаа

Экосистемийн үйлчилгээ

Технологийн
бүлэг

Байгаль орчин

Биологийн олон янз
байдал

Технологийн
нэр

Эд хөрөнгө

№

Бизнес, зах зээлийн үйл
ажиллагаа

Эдийн засаг

Эмзэг өртөмтгий байдлыг
бууруулахад үзүүлэх хувь нэмэр

Ач холбогдол

Шаардагдах хөрөнгө оруулалтын
зардал

Хүснэгт 15 ОШШШ-ний аргаар эрэмбэлэх загвар

Түүнчлэн технологиудыг эрэмбэлэхдээ байгаль орчин, уур амьсгалтайгаа бүрэн зохицон
амьдарч ирсэн баялаг өв уламжлал, зан заншилтай манай орны хувьд уламжлалт амьдралын
хэвшлийг орчин үеийн техникийн дэвшил, ололттой хослуулан хэрэгжүүлэх боломжийг
харгалзан үзэх шаардлагатай.
3. Дэвшилтэт технологийг бий болгох, нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхэд тулгарч
буй болон учирч болох саад бэрхшээлийг тодорхойлох
Монгол Улс хөгжиж байгаа улс орнуудын нэгэн адил уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд санхүү, техник технологи, боловсон хүчин, байгууллагын
чадавхи, нөөц боломж зэргээс шалтгаалан саад бэрхшээлүүд тулгарсаар байна. Иймд хамгийн
шаардлагатай технологиудыг тогтоосны дараа тэрхүү технологийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд тулгарч
буй болон учирч болох саад бэрхшээлийг тодорхойлох шаардлагатай. Саад бэрхшээлүүдийг
тухайн технологи бүрийн хувьд хууль эрх зүйн хангалтгүй орчин, санхүү эдийн засаг, хүний
нөөц, мэдээллийн систем, олон нийтийн ухуулга сурталчилгааны дутмаг байдал зэргээр
ангилан тодорхойлох хэрэгтэй. Эдгээрийг ерөнхий байдлаар ангилбал:
1).

Санхүү, эдийн засаг хүндрэлүүд

2).

Зах зээлийн доголдол, дутмаг байдал

3).

Хууль эрх зүйн болон бодлого зохицуулалтын хүндрэл

4).

Сүлжээ, уялдаа холбооны бэрхшээл

5).

Байгууллагын институцийн чадавхын бэрхшээл

6).

Хүний нөөцийн бэрхшээл

7).

Ахуй соёл, нийгмийн хүндрэл

8).

Мэдээлэл сурталчилгааны бэрхшээл

9).

Техник тоног төхөөрөмжтэй холбоотой бэрхшээл

10). Бусад хүндрэл бэрхшээл
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4. Тулгарч буй болон учирч болох саад бэрхшээлийг даван туулах арга хэмжээг
тодорхойлох
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход шаардлагатай дэвшилтэт технологийг
нэвтрүүлэхэд тулгарч буй болон учирч болох саад бэрхшээлийг даван туулж, арилгах
боломжит арга хэмжээний хувилбарыг тодорхойлох жишиг загварыг Хүснэгт 16-д үзүүлэв.
(Жич: шаардлагатай тохиолдолд өөрчилж болно.)
Хүснэгт 16 Дасан зохицох технологийг дамжуулах, нэвтрүүлэхэд тулгарах саад бэрхшээлийг
арилгах арга хэмжээг тодорхойлох загвар
№

НИЙТЛЭГ СААД БЭРХШЭЭЛ

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД
ЭМЗЭГ САЛБАР
Газар тариалан
Мал аж ахуй
Усны нөөц

1

Санхүүгийн дутмаг байдал

Ойн нөөц
Зарим биологийн олон янз байдал
Нийгмийн эрүүл мэнд
Байгалийн гамшиг
Газар тариалан
Мал аж ахуй
Усны нөөц

2

Бодлого зохицуулалт,
төлөвлөлтийн дутмаг байдал

Ойн нөөц
Зарим биологийн олон янз байдал
Нийгмийн эрүүл мэнд
Байгалийн гамшиг
Газар тариалан
Мал аж ахуй
Усны нөөц

3

Хүний нөөцийн мэдлэг чадвар
сул

Ойн нөөц
Зарим биологийн олон янз байдал
Нийгмийн эрүүл мэнд
Байгалийн гамшиг
Газар тариалан
Мал аж ахуй
Усны нөөц

4

Судалгаа туршилтын ажил
хангалтгүй

Ойн нөөц
Зарим биологийн олон янз байдал
Нийгмийн эрүүл мэнд
Байгалийн гамшиг
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СААД БЭРХШЭЭЛИЙГ ДАВАН
ТУУЛАХ БОЛОМЖИТ АРГА
ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

5. Сонгогдсон технологи бүрийн хувьд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг салбаруудад дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
илүү ач холбогдолтой технологийн хэрэгцээний үнэлгээг хийсний үндсэн дээр сонгогдсон
технологи бүрийн хувьд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа технологийн хөгжлийн
үе шатаас хамааран судалгааг өргөтгөх, турших, нэвтрүүлэх, өргөжүүлэх арга хэмжээг
багтаахын зэрэгцээ хэрэгжих хугацаа, хэрэгжүүлэгч байгууллага институт, хүрэх үр дүн,
шаардагдах эх үүсвэрүүдийн хамт нарийвчлан боловсруулж, холбогдох талуудаар хэлэлцүүлж,
саналыг тусган эцэслэх хэрэгтэй.
3.3. ХӨГЖЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ЭМЗЭГ БАЙДАЛ БА
ЭРСДЭЛД ТУЛГУУРЛАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЭМБЭЛЭХ
Үндэсний хөгжлийн төлөвлөлтийн илүү өргөн хүрээнд дасан зохицох үйл ажиллагааг тусган
эрэмбэлэх нь үндэсний болон дэд түвшинд тухайн улсын тулгамдаж буй хөгжлийн хэрэгцээг
харгалзан дасан зохицох хамгийн чухал арга хэмжээг сонгоход бодлого боловсруулагчид
болон холбогдох оролцогч талуудад тусална. Улмаар одоо хэрэгжиж буй дасан зохицох үйл
ажиллагаанууд дээр суурилан сайжруулж, байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
үндэсний зорилтуудад нийцсэн ач холбогдол бүхий, хэрэгжих боломжтой дасан зохицох арга
хэмжээг тодорхойлох боломжийг олгодог.
Алхам 3.3. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно:
• Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын эмзэг байдал ба эрсдэл, одоо байгаа төлөвлөгөө зэргийг
харгалзан үндэсний болон дэд түвшинд дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд
хэрхэн хамгийн үр дүнтэйгээр эрэмбэлэн зохицуулах вэ?
• Тэргүүлэх арга хэмжээг ямар шалгуураар тодорхойлох вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал ба эрсдэл, одоо хэрэгжиж
буй төлөвлөгөөнд үндэслэн хэрэгжилтийг эрэмбэлэн зохион байгуулах үндэсний шалгуур
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох.
• Одоо хэрэгжиж буй дасан зохицох үйл ажиллагааг сайжруулж, нэмэлт боломжуудыг
тодорхойлох.
Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдал, эрсдэл болон
одоо хэрэгжиж буй төлөвлөгөөнд үндэслэн хэрэгжилтийг эрэмбэлэн, үндэсний
хэмжээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэл, эмзэг байдал (Бэлтгэл ажлын хэсэгт тайлбарласан)-ыг
эрэмбэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд нь дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрэмбэлэхэд
үндсэн суурь болдог. Тухайн шалгуурыг үндэсний хөгжлийн зорилго, тэргүүлэх чиглэлтэй
уялдуулж тодорхойлно. Үүнд дараах тодорхой анхаарах зүйлс болон шалгуур үзүүлэлтүүд
багтана:
• Голлох эмзэг байдал, эрсдэлийг үр дүнтэй шийдвэрлэх боломж;
• Үндэсний, бүс нутгийн, орон нутгийн түвшинд дасан зохицох чадавх, уян хатан байх
чадварыг сайжруулах;
• Төсвийн хариуцлагатай байдал (зардлын үр ашиг, өөрөөр хэлбэл дасан зохицох арга
хэмжээ хэрэгжсэн тохиолдолд зардлаа бүрэн нөхөж, ашигтай байх);
• Дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хугацаа;
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• Үндэсний зорилтуудыг хэрэгжүүлэх боломж, жишээ нь Монгол Улсын Үндэсний
Тодорхойлсон Хувь Нэмэр (ҮТХН), Ногоон хөгжлийн бодлого, Алсын хараа-2050 зэрэг
хөгжлийн багц баримт бичгүүдийн агуулга, зорилт, хэрэгжилт болон тэдгээрийн уялдаа
холбоог хангах;
• Дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллагын чадавх;
• Давхар үр ашиг болон сөрөг нөлөөлөл: тухайн арга хэмжээнүүд нь бусад хөгжлийн
зорилтуудад эерэг болон сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх, нэмэлт зардал гарах эсэх.
Боломжтой бол эрэмбэлэгдсэн дасан зохицох үйл ажиллагааг одоо хэрэгжиж буй дасан зохицох
арга хэмжээ болон хөгжлийн үйл ажиллагаанд сайжруулах замаар засварлаж оруулах, эсвэл
нэмэлтээр оруулах шаардлагатай.
Одоо хэрэгжиж буй дасан зохицох арга хэмжээг боловсронгуй болгон сайжруулах
боломжийг тодорхойлох
Дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэхэд тогтвортой арга барилаар хангаж ажиллахын тулд доорх
дасан зохицох үйл ажиллагаанд суурилсан хэрэгжүүлэх стратеги боловсруулах шаардлагатай:
• Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлого, Алсын хараа-2050 гэх мэт үндэсний, орон
нутгийн болон салбарын хөгжлийн бодлогууд;
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр, Үндэсний Тодорхойлсон Хувь Нэмэр
(ҮТХН) баримт бичиг гэх мэт хөгжлийн томоохон хөтөлбөр, төслүүд.
Дасан зохицох хувилбаруудыг орон нутаг, аймгийн түвшинд хэрэгжүүлэхдээ хэрхэн эрэмбэлэх вэ?
Дасан зохицох тэргүүлэх чиглэлүүд нь үндэсний болон орон нутаг/аймгийн түвшинд ялгаатай
байж болно. Хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлэхийн тулд бүх холбогдох талуудын тохиролцсон
шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан ҮДЗТ-д тодорхойлогдсон дасан зохицох хувилбарыг орон
нутгийн байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн онцлогт тохируулан эрэмбэлэх шаардлагатай.
Орон нутгийн түвшний шалгуур үзүүлэлтүүд нь эмзэг бүлгүүд болон экосистемийн дасан
зохицох чадавх, уур амьсгалд тэсвэрлэх чадвар, орон нутгийн хөгжлийн зорилтуудын холбоо
хамаарал эсвэл олон нийтэд ашиг тусаа өгөх боломж зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах
болно. Орон нутгийн үйл ажиллагааг зохицуулахын тулд дасан зохицох чадавхын нөөцийг
хамгийн их хэрэгцээтэй газарт нь чиглүүлж, бүс нутаг, засаг захиргааны хамрах түвшин болон
оролцогч талуудын хоорондын хүчин чармайлтыг тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Дасан зохицох арга
хэмжээг үр дүнтэй эрэмбэлэхийн тулд бүс нутгийн түвшинд оролцож байгаа талууд өнөөгийн
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэл, ирээдүйн хэтийн төлөвийг сайтар судалж, ашиглахаар
сонгосон арга хэмжээнүүдийн өртөг, үр ашгийг төрөл бүрийн хувилбараар тодорхойлж
түүнийгээ оролцож буй бүх талуудад мэдээлэх шаардлагатай.
3.4. ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭМХТГЭЖ, ХОЛБОГДОХ ТАЛУУДАД
МЭДЭЭЛЭХ
Дасан зохицох үнэлгээ, эмзэг байдлын үнэлгээ, технологийн хэрэгцээний үнэлгээ зэрэг
холбогдох үнэлгээний үр дүнгүүдийг ҮДЗТ-д нэгтгэж тусгасан байх шаардлагатай.
Алхам 3.4. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно. ҮДЗТ-нд төсөлд ямар баримт бичгүүд багтах вэ?
• Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний төсөлд бүх оролцогч талуудаас ирсэн саналыг
хэрхэн нэгтгэж оруулах вэ?
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Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг нэгтгэж, оролцогч талуудаар хянуулахад бэлэн
болгох
• Тэдгээрийн саналыг нэгтгэж оруулан, үндэсний хэмжээнд ҮДЗТ-г батлуулах
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Зураг 18 Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг боловсруулах, хянуулах, батлуулах, түгээх үйл явц

Зураг 18-т Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах шатнаас эхлэн
талуудаар хянуулах, талуудын саналыг нэгтгэж оруулах, батлуулах, олон нийтэд түгээх бүх
алхмуудыг тусгасан болно.
1. Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний төслийг эмхэтгэж нэгтгэх
Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөнд дараах баримт бичгүүд багтаасан байна:
• Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний үйл явцын хураангуй
• Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдтэй уялдуулан уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал,
эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн
• Дасан зохицох стратегийн тэргүүлэх чиглэлийн жагсаалт (бодлого, хөтөлбөр, төсөл,
бусад үйл ажиллагаа, зэрэг)
• Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг үнэлэхэд шаардлагатай шалгуур үзүүлэлт, хяналтшинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө
• Хийгдэж буй үнэлгээг шинэчлэх шаардлагатай тохиолдолд Үндэсний дасан зохицох
төлөвлөгөө, стратегийг дахин хянахад зориулсан цаг хугацааны төлөвлөгөө
Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж эмхэтгэсний дараа холбогдох
бүх оролцогч талуудаар хянуулах боломжтой болно. Энэ үе шатанд тус төлөвлөгөөний
төслийн баримт бичгийг бүх оролцогч талуудад танилцуулж, дөрвөн долоо хоногийн дотор
бүх талуудаас албан ёсны цахим шуудангаар эсвэл танхимын хурал зохион байгуулж санал
хүсэлтийг хүлээн авна.
Мөн Төлөвлөгөөний хүрээнд бий болох дээрх үндсэн баримт бичгүүдээс гадна бусад олон
тооны холбогдох баримт бичгүүдийг зохих ёсоор боловсруулна.
2. Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний төсөлд талуудаас ирсэн саналыг нэгтгэж оруулах
Талуудын саналыг хүлээн авсны дараа Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний төслийг
эцэслэж батлах ажлаа эхлүүлнэ. ҮДЗТ-ийн үйл явцын Үндэсний эрх бүхий байгууллага ирсэн
саналуудыг хянаж нэгтгэн, төлөвлөгөөнд засвар оруулан хоёр долоо хоногийн дотор эцэслэн
батална.
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3. Үндэсний хэмжээнд ҮДЗТ-ийн үйл явцыг батлуулах
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг Засгийн Газраас батлах нь үндэсний өмчит байх, Үндэсний эрх бүхий
байгууллагын үйл ажиллагаанд нийцсэн төлөвлөгөөг батлахад чухал алхам болно. Үндэсний
Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний хувьд байнгын шинэчлэгдэж үргэлжилж байх баримт бичиг
бөгөөд үүнд үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулж, холбогдох мэдээ мэдээлэл,
сайн туршлагыг байнга шинэчилж байх шаардлагатай.
4. Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөг олон нийтэд өргөнөөр таниулах
Үндэсний хэмжээнд Төлөвлөгөөг албажуулсны дараагаар үндэсний хэмжээний дагаж мөрдөх
баримт бичиг болж түүний зорилго, үйл ажиллагааг бүх оролцогч талууд болон олон нийтэд
өргөнөөр таниулах
- ҮДЗТ-ийн үйл явцын Үндэсний эрх бүхий байгууллага нь Төлөвлөгөөний талаар бусад
оролцогч талуудтай хамтарч ажиллахдаа албан ёсны цахим шуудангаар холбогдох
- Холбогдох оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах
- Монгол Улсад Үндэсний Дасан Зохицох Төлөвлөгөөний баримт бичгийг вэбсайт, зурагт
хуудас, телевиз, гэх мэт арга хэрэгслээр олон нийтэд түгээх боломжтой. ҮДЗТ болон
холбогдох үр дүнгүүдийг олон нийтэд түгээх боломжтой вэбсайт:
• www.mne.mn
• www.ndc.mne.gov.mn
• www.ecfund.mn гэх мэт.
3.5. ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН
ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ОЛОН НИЙТИЙГ МЭДЛЭГ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ
Алхам 3.5. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцад яагаад олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, оролцогч
талуудын чадавхыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна вэ?
• Шийдвэр гаргагчид болон бусад талуудын чадавхыг хэрхэн сайжруулах вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Холбогдох талуудыг чадавхжуулах
Олон нийтийг мэдлэг, мэдээллээр хангах
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар олон нийтийг мэдлэг, мэдээллээр хангах нь дасан
зохицох үйл ажиллагааны эхний шатанд төдийгүй бүх шатанд ач холбогдол бүхий салшгүй хэсэг
юм. Жишээлбэл, найруулагч Аль Горын 2006 онд хийсэн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн
талаарх “Тааламжгүй үнэн” баримтат кино болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх
засгийн газар хоорондын мэргэжилтний хороо (УАӨЗГМХ)-оос хүний оролцооноос улбаалан
үүссэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай олон нийтэд таниулж, түгээснийг нь өндрөөр үнэлж
Нобелийн Энхтайваны Шагнал хүртээсэн. Харин эсрэгээрээ 2010-2011 оны Европ дахь хүйтэн
өвлийн улирал, УАӨЗГМХ-оос гаргасан жижиг алдаанууд болон Зүүн Английн их сургуулийн
Уур амьсгалын судалгааны нэгжийн ил болсон цахим шуудангийн хэрэг уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудлыг олон нийт хүлээн зөвшөөрөхөд сөргөөр нөлөөлж, тэдний эргэлзээг улам
бүр нэмэгдүүлсэн. Цаашид ҮДЗТ-ийн үйл явцын бүх түвшинд олон нийтэд чиглэсэн техникийн
болон бодлогын товч мэдээлэл бүхий танилцуулга, мэдлэг мэдээлэл бэлдэх болон сургалтын
материал боловсруулах, түгээх зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлагатай байна.
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Оролцогч талуудын чадавхыг бэхжүүлэх
Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан суудлыг шийдвэрлэхэд
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх нь нэн чухал юм. Энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг
сааруулах, дасан зохицох арга хэмжээг дэмжиж буй холбогдох агентлаг, байгууллага,
хувийн хэвшлийн байгууллагуудын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, бэхжүүлэх ажлыг
урагшлуулахад чухал ач холбогдолтой юм.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг
үндэсний хэмжээнд зохицуулах үүрэг бүхий Засгийн Газрын гол төв байгууллага юм. Гэсэн
хэдий ч бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, чадавхыг бэхжүүлэх гэх мэтийг
хэрэгжүүлэхэд БОАЖЯ-ны хариуцан ажиллах боловсон хүчин хязгаарлагдмал тул байгууллагын
зохион байгуулалт, ажилчдын чадавхын хувьд сул тал их бий.
Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлал 2030 баримт бичигт уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний чадавхыг бүрдүүлж, уур амьсгалын аюулт үзэгдэл,
байгалийн гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлнэ хэмээжээ.
Түүнчлэн Монгол Улсын Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Үндэсний Хөтөлбөрийг (УАӨҮХ) /20112021 он/ хэрэгжүүлэх гол үндэслэл нь "Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого"-ын Монгол Улсын хөгжлийн 5 дугаар тэргүүлэх чиглэлийн
"Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхыг бий болгох, экосистемийн тэнцвэрт
байдлын алдагдлыг зогсоох, хамгаалах замаар тогтвортой хөгжлийн орчин бий болгоно" гэсэн
заалт байжээ. Үүнд Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн чадавхыг бэхжүүлэх гол хэрэгцээ,
шаардлагуудыг нэн тэргүүнд тавьж, дараах байдлаар тусгасан байна:
• Хамтран ажиллаж буй холбогдох байгууллагуудын боловсон хүчин, байгууллагын
чадавхыг бэхжүүлснээр тогтвортой хөгжлийг хангах:
• Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодлогын тогтолцооны суурь нь
харьцангуй сайн тавигдсан. Харин хэрэгжүүлэх тулгамдаж буй бэрхшээлүүдийн нэг нь
яахын аргагүй байгууллагын тогтвортой байдал, боловсон хүчний хүрэлцээг хангах юм.
Цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар баримталж буй бодлого, олон улсын гэрээ
хэлэлцээр, уур амьсгалын санхүүжилтийн талаар өргөн мэдлэг, туршлагатай боловсон
хүчний тоог нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Мөн шийдвэр гаргагчид болон
бодлого боловсруулагчдын уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний баримтлах бодлогын талаарх
мэдлэгийг дээшлүүлэх шаардлагатай байна.
• Монгол Улсын хувьд дотооддоо болон олон улсын хэмжээнд хэлэлцээр хийх чадварыг
дээшлүүлэх нь нэн чухал асуудал юм. Дотоодын түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тухай даацтай шийдвэр гаргахад оролцогч талуудын уялдааг хангаж, харилцан ойлголцох
чадварыг бэхжүүлэх, харин олон улсын түвшинд хэлэлцээр хийж, боломжийг бий болгож,
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд санхүүжилт татах нь зүйтэй гэж үзэж байна.
• Салбарын, хотын, орон нутгийн бүх түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг
чадварыг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Салбарын түвшний байгууллага
болон орон нутгийн захиргааны байгууллагууд нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах,
дасан зохицох чиглэлийн бодлого, арга хэмжээний талаар ерөнхий ойлголт дутмаг
байгаагаас тэдгээр асуудлын талаар тайлан бичихэд асуудал тулгарч байна.
Чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хамгийн эхний алхам нь оролцогч талуудыг тодорхойлох
явдал юм. ҮДЗТ-ийн үйл явцын чадавхыг бэхжүүлэхдээ гурван түвшний оролцогчдыг
тодорхойлж болно (Зураг 19).
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Зураг 19 Чадавх бэхжүүлэх гурван түвшин

Дараагийн алхамд ҮДЗТ-ийн үйл явцад ямар чадавхаа сайжруулахыг шийдэх шаардлагатай.
Чадавх бэхжүүлэх нь гурван өөр ойлголтоос бүрддэг (Зураг 20). Нэг нь онол, аргачлал,
тогтолцоо, тодорхойлолт гэх мэт мэдлэгээ дээшлүүлэх чадавхыг хэлдэг бол харин дараагийнх
нь шинэ мэдлэгийг практикт нэвтрүүлэх, техникийн ур чадвар гэх мэт ур чадвараа хөгжүүлэх
ойлголтыг хэлдэг. Сүүлийн ойлголт нь хувь хүний хандлагаа өөрчлөх (сайжруулах) явдлыг
хэлнэ.

Хэрэв
та
зорилтот
бүлгийнхээ
мэдлэгийг
дээшлүүлэхийг хүсэж байвал анги танхимын сургалт
хамгийн тохиромжтой байдаг. Харин ур чадвар,
хандлагыг өдөр тутам, байнга давтан хийснээр
хөгжүүлэх боломжтой тул ур чадвараа хөгжүүлэх
сургалт, хандлагаа өөрчлөх сургалтыг анги танхимаар
заахаас гадна хурал семинараар дамжуулан
хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай.

Зураг 20 Чадавх бэхжүүлэх
гурван ойлголт
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

3.6. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮНДЭСНИЙ
БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ, САЛБАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭГТГЭХ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн бэрхшээл саадыг даван туулахын тулд дасан зохицох
төлөвлөгөө, үйл ажиллагаа нэн чухал юм. Гэвч өнөөгийн нөхцөл байдалд дасан зохицох арга
хэмжээний хувилбаруудыг хэрхэн боловсруулах, нэгтгэх талаар тодорхой нэгдсэн ойлголтгүй
байгаагаас улбаалан олон тооны хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрүүдэд уур
амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар тусгагдаагүй байна. Хөгжлийн хамтын ажиллагаанд дасан
зохицох үйл ажиллагааг нэгтгэх нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэй хөгжлийн
бодлого боловсруулахад, санхүүжилтийг татахад чухал ач холбогдолтой. Хөгжлийн стратеги,
хөтөлбөрт дасан зохицох асуудлыг нэгтгэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
арга хэмжээг үндэсний хөгжилд тусгасан бодлогын удирдамжид суурилсан байх ёстой. Мөн
уур амьсгалын өөрчлөлтийг хөгжлийн хамтын ажиллагаанд тусгахын тулд зохих механизмд
суурилах шаардлагатай.
Алхам 3.6. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг үндэсний болон орон нутгийн
хөгжил, салбарын төлөвлөгөөнд нэгтгэх үйл явцыг хэрхэн сайжруулах вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг үндэсний, салбарын, төслийн
болон орон нутгийн түвшний хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагаанд нэгтгэхийн тулд зохих
хандлага, практик арга хэмжээг ойлгох, тодорхойлох
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн ган, зуд, үер, уур амьсгалын эрс тэс үзэгдэл, мөнх цэвдгийн
цас мөсний хайлалт ихээр нэмэгдэж байгаа нь усны хомсдол, дэд бүтцийн эвдрэл, хүн амын
амьжиргааны үндэс суурь болох байгалийн баялгийн доройтол зэрэгт нөлөөлж байж болзошгүй
юм. Энэ нь цаашлаад тухайн улс орны аль хэдийн хүрсэн ололт амжилтыг эрсдэлд оруулж,
улс орны хөгжлийн зорилтууд, түүний дотор Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэх замыг
илүү төвөгтэй болоход нөлөөлж байж магадгүй.
Тиймээс уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь зайлшгүй шаардлагатай юм. Учир
нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал нь зөвхөн байгаль орчинд нөлөөлөхөөс гадна
тогтвортой хөгжлийн эдийн засаг, нийгмийн хэмжигдэхүүнүүдэд давхар нөлөөлж байна. Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэл, боломжийг тооцолгүйгээр "Суурь хөгжил"-өөрөө хөгжих
нь эдгээр тулгамдаж буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх боломжийг бидэнд олгохгүй. Олон
төрлийн хөгжлийн үйл ажиллагаанууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн томоохон нөлөөнд өртөх
эмзэг байдлаа бууруулахад нь хувь нэмрээ оруулдаг боловч, зарим тохиолдолд хөгжлийн
санаачилгууд уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөх эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг. Үүнээс гадна уур
амьсгалын өөрчлөлтийг хөгжлийн үйл ажиллагаанд тусгах нь хөдөө аж ахуй, орон нутгийн
хөгжил, усны нөөцийн менежмент зэрэг салбарт оруулахдэмжлэгийг нэмэгдүүлж магадгүй
юм. Дасан зохицох арга хэмжээг бий болгохын тулд бүх түвшний хөгжлийн төлөвлөлтөд
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийг системтэйгээр авч үзэх шаардлагатай болно. Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг Ядуурлыг Бууруулах Стратеги, хамтарсан тусламжийн
стратеги, бусад уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадварыг сайжруулах
төсөл хөтөлбөрүүдийг ҮДЗТ-д тусгаж нэгтгэн оруулахын тулд Үндэсний Хөгжлийн Газар,
Монгол Улсын Сангийн Яамтай хамтран ажиллах нэн тэргүүний хэрэгцээ, шаардлага байна.
Анхаарал хандуулах зүйлс:
Урт хугацааны эерэг нөлөө үзүүлэх бодлого, төслүүдэд тусгайлан анхаарал хандуулах
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шаардлагатай. Үүнд, ялангуяа дэд бүтцийн томоохон төслүүд, тээврийн сүлжээ, газар
ашиглалтын төлөвлөлтийн томоохон санаачилгууд, хот байгуулалтын мастер төлөвлөгөө
зэрэг багтана. Эдгээр нь эдийн засгийн хөгжлийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулахад тулгуур
үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг цаг тухайд нь
авснаар олон тооны хөгжлийн санаачилгуудын үр ашиг нэмэгдэж, тогтвортой байдал сайжрах
боломжтой.
1. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг үндэсний түвшинд нэгтгэх (Энэ нь
үндэсний түвшинд дасан зохицох арга хэмжээг хэрхэн эхлүүлэхийг дараах байдлаар тусгасан
байна.)
- Үндэсний хэмжээний гол оролцогчдыг тодорхойлж, татан оролцуулах
- Үндэсний түвшинд уур амьсгалын мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах
- Дасан зохицох асуудлыг илүү сайн шийдвэрлэх зорилгоор Засгийн Газрын бүтцийг зохион
байгуулах
- Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний механизмыг бий болгох, бэхжүүлэх
- Одоо болон ирээдүйд учирч болох уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийг тусгах
зорилгоор журам, стандартыг өөрчлөх
- Олон талт/бүс нутгийн амлалтууд болон дасан зохицох арга хэмжээний уялдаа холбоог
сайжруулах.
Үндэсний бодлогын үе шатуудад дасан зохицох арга хэмжээг дараах байдлаар тусгаж болно:
- Бодлого боловсруулах үе шатанд;
- Төлөвлөлтийн үе шатанд (Олон жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө);
- Нөөцийг хуваарилах үе шатанд (дунд хугацааны зардлын бүтэц, үндэсний төсөв);
- Програмчлах/ хэрэгжүүлэх үе шатанд - (салбарын түвшний хөгжлийн төлөвлөгөө).
Төсөвт дэмжлэг үзүүлэх механизм болон хандивлагч орны тусламжийн стратегиар дамжуулан
Үндэсний түвшинд дасан зохицох арга хэмжээг нэгтгэхэд хандивлагчийн дэмжлэгийг авч
болдог. Мөн энэ нь үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэхэд тулгарах саад бэрхшээл болон тэргүүлэх
чиглэлүүдийг нэгтгэн дүгнэдэг.
2.Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг салбарын түвшинд нэгтгэх
(Салбарын түвшинд дасан зохицох нь яагаад чухал асуудал вэ гэвэл энэ түвшинд тэргүүлэх
чиглэлийн салбаруудыг тодорхойлж, салбарын түвшний гол хариуцан ажиллагчийг
тодорхойлдог.)
Салбарын бодлогын үе шатуудад хүрээнд дасан зохицох арга хэмжээг дараах байдлаар тусгаж
болно:
- Бодлого боловсруулах үе шатанд;
- Төлөвлөлтийн үе шатанд;
- Нөөцийг хуваарилах болон салбарын програмчлалын үе шатанд;
- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шатанд;
Салбарын түвшинд дасан зохицох арга хэмжээг нэгтгэхэд хандивлагчийн дэмжлэгийг авч,
хэрэгжүүлэхэд тулгарч болзошгүй саад бэрхшээл болон тэргүүлэх чиглэлүүдийн талаар
хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
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Энэхүү ҮДЗТ-ийн үйл явцын удирдамжид салбарын түвшинд дасан зохицох арга хэмжээг
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхтэй нэгтгэхэд хоёр тэргүүлэх үйл ажиллагааг санал болгож
байна.
- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоо болон чадавх бэхжүүлэхийн тулд шаардлагатай
нөөцийг дайчлах;
- Дасан зохицох арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хянах үзүүлэлтүүдийг бий болгох.
3. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг төсөл/үйл ажиллагааны түвшинд
нэгтгэх (Энд төслийн түвшин яагаад дасан зохицоход чухал болохыг тайлбарлана). Төслийн
үе шат гэдэг нь тухайн төслийг тодорхойлохоос эхлэн үнэлэх, нарийвчилсан зураг төсөл
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх зэргээр бүх үе шат, дамжлагуудыг
хэлнэ. Үргэлжлүүлэн төслийн үе шатад дасан зохицох арга хэмжээг нэгтгэх, нэгтгэхэд боломжит
хандивлагчдын үүрэг оролцооны талаар хэлэлцэнэ.
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4.ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ҮДЗТ-ийн үйл явцын гурав дахь элемент бол үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулах явдал юм. Энэ үе шатанд дасан зохицох төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үйл ажиллагаануудыг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
• Үр дүндээ хүрэхэд шаардагдах үйл ажиллагааны дарааллыг үргэлжлүүлэн авч үзэх (юуг
хэзээ хийх вэ?)
• Үйл ажиллагаанд санхүүжилт татах эсвэл санхүүжилт татах талаар бодож төлөвлөх
• Хэрэгжилтийг дэмжих хамтын ажиллагаа, түншлэлийг хөгжүүлэх.
Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө нь цоо шинэ зүйл биш бөгөөд боломжийн хэрээр одоо байгаа
үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан хэрэгжүүлнэ. Үүний гол гарц нь Үндэсний дасан зохицох
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, түүнд тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлүүдийг хэрэгжүүлэх
бодит үйл ажиллагаанууд, бүс нутгийн болон үндэсний түвшинд байгаль орчны бусад олон
талт хэлэлцээр (БООТХ), бодлого, хөтөлбөртэй уялдаа холбоог нь хангах, дэмжих зэрэг
ажлыг төлөвлөх юм.
ҮДЗТ-өөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө нь дараах үндсэн гурван алхмаас бүрдэх бөгөөд алхам
бүрд хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаануудыг санал болгосон. Үндсэн алхмууд нь: (i) ҮДЗТ-өөг
дунд болон урт хугацаанд төлөвлөх, (ii) дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
чадавхыг нэмэгдүүлэх, (iii) хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг бүс нутгийн түвшинд зохицуулах, мөн
байгаль орчны бусад олон талт хэлэлцээртэй уялдуулан зохицуулах. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг
боловсруулахаас өмнө тодорхойлсон дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг Бүлэг 3.3-т дурдсан
шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу эрэмбэлэх шаардлагатай. Энэ нь дээр дурдсан санхүүжилтийг
татах, хөрөнгө, нөөцийг хуваарилах зэрэг үйл ажиллагаанд ач холбогдолтой. Ингэж эрэмбэлсний
дараа ҮДЗТ-өөг хэрэгжүүлэх байгууллага нь төлөвлөлтийн үйл явцын дагуу хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхлэх нь зүйтэй.
4.1. ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДУНД БОЛОН УРТ ХУГАЦААНД
ТӨЛӨВЛӨХ
ҮДЗТ-өөг урт хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлэхэд асуудлыг “том дүр зураг”-аар харах
шаардлагатай байдаг, өөрөөр хэлбэл, хэрэгжилтийг хэн (оролцогч талууд), хаана (өөр өөр
салбарт), хэзээ (цаг хугацаа), хэрхэн (нарийвчилсан үйл ажиллагаа) хангах зэрэг асуултуудад
хариулах шаардлагатай болно. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг урт хугацаанд илүү нарийн төлөвлөх
нь дасан зохицох чадварыг орон нутгийн (аймаг/нийслэл, сум/дүүрэг, баг/хороо гэх мэт) болон
үндэсний түвшинд шийдвэрлэхэд маш чухал удирдамж болно.
Энэхүү удирдамжийн 4.1 дүгээр алхам нь байгууллага, хувь хүнд ҮДЗТ-ийн үйл явцыг
боловсруулахад нь дараах асуултуудад хариулж, үйл ажиллагаагаа төлөвлөхөд нь тус болох
юм. Үүнд:
• Цаг хугацаа, зорилтот хүрээ буюу ашиг хүртэгчид, хариуцлагатай эрх бүхий байгууллагууд,
үйл ажиллагааны дараалал зэрэг дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хамгийн
тохиромжтой стратеги нь юу вэ?
• Хэрэгжилт нь одоо байгаа дасан зохицох арга хэмжээнд хэрхэн тулгуурлаж, түүнийг
нөхөж чадах вэ?
• ҮДЗТ-ний болзошгүй зардлууд юу байж болох, мөн эдгээр зардлыг хэрхэн хангах
боломжтой вэ? гэх мэт.
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Дээрх асуудлуудыг дараах үйл ажиллагаануудаар шийдвэрлэж болох юм. Үүнд:
• Зорилтот хүрээ буюу ашиг хүртэгчид, хариуцлагатай эрх бүхий байгууллагууд, цаг
хугацаа, үйл ажиллагааны дараалал, нөөцийг дайчлах зэрэг дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг тодорхойлох.
• ҮДЗТ-нд үндэслэсэн дасан зохицох бодит арга хэмжээнүүдийг бодлого, төсөл,
хөтөлбөрийн тусламжтай хэрэгжүүлэх гэх мэт.
Зорилтот хүрээ буюу ашиг хүртэгчид, хариуцлагатай эрх бүхий байгууллагууд,
цаг хугацаа, үйл ажиллагааны дараалал, нөөцийг дайчлах зэрэг дасан зохицох арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг тодорхойлох
Дасан зохицох арга хэмжээнүүд нь эмзэг байдал, эрсдэлийн дараах гол асуудлуудыг хөндөнө.
• Дасан зохицох үйл ажиллагааны үндэсний түвшний тэргүүлэх чиглэл;
• Төсөл тус бүрээр, салбарын хэмжээнд буюу хөтөлбөрт нийцсэн, уян хатан, уур амьсгалд
тэсвэртэй хөгжлийн замаар, мөн экосистемд суурилсан гэх мэт арга барилаар үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх аргын сонголт;
• Нийгмийн хамгийн эмзэг бүлгүүд ба / эсвэл тогтолцоог эрэмбэлэх ерөнхий төлөвлөгөө;
• Дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр болон
бусад хэлбэрийн дэмжлэг;
• Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн ерөнхий зохицуулалт;
• Олон талын оролцоотой үйл явц болон бусад сувгууд, түүний дотор орон нутгийн,
үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд санхүүгийн, техникийн болон чадавх бэхжүүлэх
дэмжлэгийн сонголтууд;
• Бусад төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй харилцан уялдаатай байдлыг шинээр гаргаж ирэх,
нэмэгдүүлэх арга, хэрэгсэл;
• Шаардлагатай, хэрэгжиж буй болон төлөвлөсөн дасан зохицох арга хэмжээ ба хөгжлийн
санаачилгатай харьцуулан одоогийн байгаа нөөц бололцоогоо харгалзан үзэж,
хэрэгжүүлэх дараалал.
Мөн арга хэмжээ тус бүрийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгана.
• Зорилго, бүтээгдэхүүн болон хүлээгдэж буй үр дүн;
• Зорилтот хүрээ буюу ашиг хүртэгчид;
• Хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөц бололцоо, тухайлбал өгөгдөл, мэдээлэл, боловсон
хүчний, байгууллагын ба системчилсэн хүчин чадал болон санхүүгийн эх үүсвэр;
• Хэрэгжилт ба / эсвэл хэрэгжилтийг зохицуулах үүрэг бүхий байгууллагууд ба / эсвэл
агентлагууд.
ҮДЗТ-д үндэслэсэн дасан зохицох бодит арга хэмжээнүүдийг бодлого, төсөл,
хөтөлбөрийн тусламжтай хэрэгжүүлэх
Дасан зохицох бодит арга хэмжээг агуулсан хэрэгжилтийн төлөвлөгөө нь тодорхой чиглэлтэй,
төвлөрсөн байх хэрэгтэй бөгөөд үндэсний хэмжээний дунд болон урт хугацааны алсын
хараа, төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй уялдсан байх шаардлагатай. Хэрэгжилт нь дунд хугацаандаа
үндэсний хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй, тухайлбал, 2014 оны 6 сард батлагдсан “Ногоон
хөгжлийн бодлого”-той уялдсан байж болох ба 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн
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бусад салбарын бодлогын баримт бичиг, тухайлбал, Монгол Улсын Засгийн Газраас 2015 оны
8 сард баталсан “Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр (2015-2025)”-тэй уялдсан
байж болох юм. Харин урт хугацаанд Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт
бичиг болох “Алсын хараа-2050”-тай уялдуулж болох юм. “Алсын хараа-2050” бодлогын баримт
бичгийг Монгол Улсын Их Хурал 2020 оны 5 сард баталсан бөгөөд энэ нь Монгол Улсын уур
амьсгалын өөрчлөлт, хүний хөгжил, сайн засаглал гэх мэт дараагийн 30 жилд авч хэрэгжүүлэх
нийгэм эдийн засгийн болон байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр тусгасан
хөгжлийн малгай баримт бичиг юм.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний санхүүжилт ба
санхүүгийн механизм
Дасан зохицох төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь хөрөнгө, нөөц их шаарддаг. Өмнөх үе шатуудад дасан
зохицох арга хэмжээг үнэлж, сонгохдоо дасан зохицох үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн зардлыг
тооцсон байх шаардлагатай бөгөөд зарим тохиолдолд санхүүжилт эсвэл санхүүгийн боломжит
эх үүсвэрийг тодорхой зааж өгсөн байх хэрэгтэй. Төлөвлөсөн үйл ажиллагааны нарийн ширийн
зүйлийг шийдэхээсээ өмнө эдгээрийг анхаарч үзэх нь зүйтэй. Энэ үе шатанд дасан зохицох
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт эсвэл санхүүгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулсан эсэхийг
шалгаж үзэх шаардлагатай бөгөөд хэрэв үгүй бол үүнийг хэрэгжүүлэхэд юу шаардлагатай
байна вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй.
Санхүүжилт болон мөнгөн хөрөнгийн хоорондын ялгаа юу вэ?
Мөнгөн хөрөнгө - гэрээ, хэлэлцээр хийн эсвэл хийхгүйгээр зарцуулж болох мөнгөн
дүнг хэлнэ. Орон нутгийн засаг захиргааны хувьд энэ нь татвар, хэрэглэгчийн төлбөр,
буцалтгүй тусламж гэх мэт байж болно.
Санхүүжилт - санхүүжилтээр эргэн төлөгдөх гэрээн дээр үндэслэсэн бэлэн мөнгө (гол
төлөв гадны байгууллага, жишээлбэл санхүүгийн зуучлагч байгууллагаас өгдөг хүүтэй
зээл гэх мэт)-ийг хэлнэ.
Дасан зохицох арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд төрийн, ялангуяа хувийн хэвшлийн оролцоог
нэмэгдүүлэх нь ашигтай байх бөгөөд зайлшгүй шаардлагатай ажил юм. Тиймээс санхүүжилтийн
механизмууд нь дасан зохицох хэрэгцээг хэрэгжүүлэхэд хэр зэрэг тусалж чадах вэ гэдэг асуулт
гарч ирж байна. Санхүүжилтийн механизм нь дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд,
нэг талаас шаардагдах зардлын хэрэгцээг хангах боломжийг олгодог бөгөөд, нөгөө талаас
хязгаарлалтыг бий болгож байдаг.
Товчхон:
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь орон нутгийн
засаг захиргаанд шинээр нэмэгдэл зардлуудыг бий болгодог.
• Одоо байгаа орлогын эх үүсвэрүүдийн чадавх нь бодит байдал дээр хязгаарлагдмал
байдаг бөгөөд энэ нь дасан зохицох төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх байгууллагуудын
чадварыг хязгаарлахад нөлөөлдөг. Дасан зохицох төлөвлөлтөд эдгээр хязгаарлалтыг
харгалзан үзэх шаардлагатай бөгөөд дасан зохицох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
боломжит механизмуудыг эрэлхийлэх хэрэгтэй.
• Дасан зохицох арга хэмжээг санхүүжүүлэх санхүүжилтийн механизмууд нь уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход өргөн хэрэглэгдээгүй боловч орон нутгийн
засаг захиргааны бусад, тухайлбал, дэд бүтцийн хангамжийн зардалд ашиглагдаж
ирсэн одоо байгаа механизмуудаас бүрддэг.
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Санхүүжилт ба мөнгөн хөрөнгө хоёрын хоорондын ялгааг гаргахдаа санхүүжилт нь өөрөө
мөнгөн хөрөнгө шаарддаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал юм. Дасан зохицох арга хэмжээг
санхүүжүүлэх зардлыг эхний төлөвлөлтийн өртөг, бүтээн байгуулалтын зардал, тухайлбал дэд
бүтэц болон засвар үйлчилгээний зардал гэх мэт гурван үе шаттайгаар хэсэгчлэн хуваарилж
болно (Зураг 21).
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Зураг 21 Дасан зохицох арга хэмжээнд мөнгөн хөрөнгө болон санхүүжилтийн үзүүлэх нөлөө

Дээр үзүүлсэн жишээнд үндэслэн мөнгөн хөрөнгө нь дасан зохицох төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд
тулгардаг гол бэрхшээл бөгөөд санхүүжилт нь зарим тохиолдолд энэ бэрхшээлийг таван
туулахад түлхэц болно. Үүний дагуу “дасан зохицоход зориулсан санхүүжилтийн механизм”
нь нийгмийг дасан зохицоход туслах санаачилгууд (ж. нь төсөл, төлөвлөгөө, стратеги, г. м.)-ыг
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн мөнгөн хөрөнгө болон санхүүжилтийг багтаана.
Дасан зохицох төлөвлөгөөг орон нутгийн түвшинд боловсруулах
Дасан зохицох үйл ажиллагаануудыг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд ямар оролцогч талууд
хамгийн тохиромжтой вэ?
Дасан зохицох үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг Засгийн Газрын байгууллагууд
удирдан зохион байгуулна. Зарим тохиолдолд тэд хэрэгжилтийн зарим асуудлыг өөрсдөө
хариуцан ажиллах шаардлагатай. Дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангахад,
ялангуяа орон нутгийн түвшинд илүү сайн оролцоотой бусад оролцогч талууд байдаг. Тиймээс
хэрэгжүүлэх замын зураглал/төлөвлөгөө нь сүлжээ, чадавх, боломжит нөөцөд тулгуурлан
үндэсний болон орон нутгийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд
(ТББ), иргэний бизнесийн байгууллагууд (ИББ), хувийн хэвшлийн байгууллагууд болон бусад
холбогдох талуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгож өгөх ёстой. Үүнд төсөв, техникийн
хувилбарууд болон хөндлөнгийн оролцоог чиглүүлэх, мөн үр дүнгийн ба тайлангийн хүлээлтийн
талаар өөр өөр оролцогч талуудын шийдвэр гаргах эрх мэдлийн хүрээг тодорхой болгох
хэрэгтэй.
Дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд аймаг / нийслэлийн болон сум/дүүргийн
түвшний оролцогч талуудад ямар нөөц бололцоо шаардагдах вэ?
Хэрэгжүүлэх замын зураглал/төлөвлөгөөг боловсруулах гол элемент нь дасан зохицох тэргүүлэх
арга хэмжээнд шаардагдах нөөцийг үнэлэх, үүнд хэрхэн хүрч болохыг тодорхойлох явдал юм.
Үүнд санхүүжилтийн эх үүсвэр, дэд бүтэцтэй холбоотой дасан зохицох арга хэмжээний хувьд
боловсон хүчний эсвэл эд материалын нөөц гэх мэт бусад төрлийн хөрөнгө оруулалт орно.
Аймаг, нийслэлийн болон сум, дүүргийн оролцогч талуудад нөөцийн хэрэгцээгээ тодорхой
илэрхийлэн, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг аль болох бодитой байлгах үүднээс дасан зохицох
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тэргүүлэх арга хэмжээний өртөг, зардлыг тооцох, мөн түүнчлэн нөөцийг хэрхэн дайчлах тухай
төлөвлөгөөг боловсруулахад нь дэмжлэг шаардагдаж магадгүй.
Дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжихийн тулд орон нутгийн хөгжлийн
санхүүжилтийн механизмыг хэрхэн ашиглаж болох вэ?
Аливаа хууль, журам, хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд тухайн чиглэлээр, тухайлбал,
дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны санхүүжилтийн төрөл, эх үүсвэрийг
тусгасан байдаг. Энэ нь санхүүжилтийн механизмын нэг хэрэгсэл болох төдийгүй ҮДЗТ-өөг
хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудыг тодорхойлох нэг нөхцөл, шалгуур болох юм.
Монгол орны хувьд байгаль орчны талаарх хууль эрх зүйн орчны боловсруулалт сайн
байдаг боловч, хэрэгжилт нь хангалтгүй байх нийтлэг хандлага ажиглагддаг. Нөгөө талаар,
байгаль орчны салбарын арга хэмжээний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ихээхэн явцуу хүрээнд
тодорхойлсон байдаг бөгөөд ихэнх тохиолдолд улсын төсөв, хандивлагчдын хөрөнгө, мөн
байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос бүрдэхээр тусгасан байдаг.
Нэг жишээ дурдахад: 2015-2019 оны хугацаанд Германы олон улсын хамтын ажиллагааны
хүрээнд хэрэгжүүлсэн “Биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийн Монгол дах санаачилга
(БИОФИН)” төслийн судалгааны хүрээнд биологийн олон янз байдлын санхүүжилтэд оролцогч
талуудыг тодорхойлохын тулд байгаль орчны салбарт хэрэгжиж буй үндсэн хэмээн нэрлэж
болохуйц 16 хуулийг сонгон, тэдгээрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, боломжийг тодорхойлсон
байдалд дүн шинжилгээ хийсэн. Хуулийн хүрээнд тодорхойлогдсон санхүүжилтийн эх
үүсвэрүүдийг нэгтгэн үзэхэд биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийг дараах үндсэн хоёр
чиглэлээр бүрдүүлэхээр заасан байна. Үүнд:
1. Мөнгөн хөрөнгийн буюу санхүүжилтийн эх үүсвэр
2. Эдийн засгийн хөшүүрэг
Дээрх хоёр үндсэн чиглэлийн хүрээнд байгаль орчны салбарын хууль тогтоомж, журам,
бодлогын баримт бичигт тодорхойлсон санхүүжилтийн эх үүсвэрүүд нь дараах төрлүүдтэй
байхаар хуульчилсан байна. Хүснэгт 17-с харахад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай
холбоотой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийн дийлэнх
хэсгийг улс, орон нутгийн төсөв болон байгалийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжаас
бүрдүүлэхээр заасан байгаа бол эдийн засгийн хөшүүргийн хувьд байгаль орчинд учруулсан
хохирлын нөхөн төлбөрийн орлого голлож байна.
Хүснэгт 17 Санхүүжилтийн эх үүсвэрүүд
БАЙГАЛЬ ОРНЫ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫН ХҮРЭЭНД
1. Санхүүжилтийн эх үүсвэрүүд
• Улсын төсөв (37%)
• Орон нутгийн төсөв (25%)
• Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийн
орлого (43%)
• Аялал жуулчлалын болон бусад ажил
үйлчилгээний орлого (18%)
• Хандив, тусламж (19%)
• Ашиглагч, эзэмшигчийн хөрөнгө (19%)
• Бусад (12%)
2. Эдийн засгийн хөшүүрэг
• Дэвшилтэт технологийн урамшууллын механизм
(26%)
• Экологийн боловсрол олгох (6%)
• Мэдээлэл хүлээн авч урамшуулах (12%)
• Хохирлын нөхөн төлбөр (93%)
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ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХҮРЭЭНД
• Улсын төсөв (80%)
• Орон нутгийн төсөв (50%)
• Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийн
орлого (15%)
• Аялал жуулчлалын болон бусад ажил
үйлчилгээний орлого (20%)
• Хандив, тусламж (45%)
• Байгаль хамгаалах сан (75%)
• Ашиглагч, эзэмшигчийн хөрөнгө (45%)
• Бусад (40%)

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Харин байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжиж буй хорин төрлийн Үндэсний хөтөлбөрт тухайн
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон байдлыг нэгтгэн дүгнэж
үзэхэд дийлэнх хувь нь улс, орон нутгийн төсөв, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив,
тусламж, тухайн байгалийн нөөцийг ашиглагч, эзэмшигчийн өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс
санхүүжих боломжтой байхаар заасан байна1.
Энэ бүлгийн эхний үе шатанд тэргүүлэх ач холбогдол бүхий дасан зохицох арга хэмжээг дээр
дурдсан санхүүжилтийн боломжуудыг ашиглан хэрэгжүүлэх боломжтой. Нэмж дурдахад,
хувийн хэвшил, Засгийн Газрын тусгай сан, Орон нутгийн хөгжлийн сан гэх мэт байгууллагууд
байж болох юм.
Орон нутгийн (аймаг, сумын) оролцогч талууд олон улсын дасан зохицох санхүүжилтийг хэрхэн
олж авах боломжтой вэ?
Дасан зохицох зарим арга хэмжээг дотоодын эх үүсвэр, боломжуудаа ашиглан санхүүжүүлж
болно. Тухайлбал, орон нутгийн хөгжлийн төсөвт нэмэлт сангуудыг оруулах замаар
санхүүжүүлэхээр төлөвлөж болно. Гэвч дасан зохицох үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт
(дотоодын эх үүсвэр, боломжоос давсан үед) зардалд санхүүжилтийн шинэ эх үүсвэр буюу
олон улсын уур амьсгалын санхүүжилтийн механизмуудыг ашиглаж болно. Дасан зохицох
арга хэмжээний санхүүжилт болон орон нутгийн дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах бусад санхүүжилтийг засаг захиргааны хамгийн доод түвшинд хүртэл орон
нутгийн оролцогч талуудад хэрхэн хуваарилах талаар бодолцох хэрэгтэй. Санхүүжилтийг орон
нутгийн түвшинд чиглүүлэх механизм нь ил тод байх бөгөөд дасан зохицох арга хэмжээний
хувилбаруудыг эрэмбэлэх, замын зураглал / төлөвлөгөөг боловсруулахад олон талт оролцогч
талууд хоорондоо нягт уялдаа холбоотой, мөн бодлого ба журам нь тодорхой байх ёстой.
4.2. ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧАДАВХЫГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ
ҮДЗТ-ийн үйл явцаар дамжуулан дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэх алсын зорилго нь уур
амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байдлыг бууруулах, дасан зохицох чадавхыг бий болгох,
хөгжлийн төлөвлөлтөд дасан зохицох асуудлыг нэгтгэхэд чиглэсэн үндэсний стратеги, бодлого,
төсөл, хөтөлбөрийг төлөвлөх, эрэмбэлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг олгоход оршино. Энэхүү
алхам нь улс орон даяар, эсвэл тухайн салбар, орон нутгийн хувьд стратегийн тэргүүлэх
чиглэлүүдийн чадавхыг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтыг хамруулна. Ийм төрлийн хөрөнгө
оруулалтыг байгууллагын, боловсон хүчний, нийгмийн болон системийн төлөвлөлтийн
чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглүүлж болно.
Энэхүү удирдамжийн 4.2 дугаар алхам нь байгууллага, хувь хүнд ҮДЗТ-ийн үйл явцыг
боловсруулахад нь дараах асуултуудад хариулж, үйл ажиллагаагаа төлөвлөхөд нь тус болох
юм. Үүнд:
• Дасан зохицох арга хэмжээг урт хугацаанд төлөвлөн, хэрэгжүүлэхэд байгууллага,
мэргэжилтний чадавхыг, зохицуулалтыг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хэрхэн
сайжруулж, хөгжүүлэх вэ?
• Дасан зохицох төлөвлөлтийн талаарх бусад олон улсын туршлага, хамтын ажиллагаанаас
юу сурч болох вэ?
Дээрх асуудлуудыг дараах үйл ажиллагаануудаар шийдвэрлэж болох юм. Үүнд:
• Дасан зохицох арга хэмжээг урт хугацаанд үндэсний болон салбарын түвшинд шийдвэрлэх
байгууллагын болон зохицуулалтын тогтолцоог бэхжүүлэх.
“Биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийн санаачилга” төсөл, “Бодлого ба институцийн (бүтэц, зохион байгуулалт) өнөөгийн нөхцөл байдалд
дүн шинжилгээ хийсэн ажлын тайлан”, 33-р хуудас. 2016 оны 12 дугаар сар.
1
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• Орон нутгийн түвшинд дасан зохицох төлөвлөлтийг дэмжих үүднээс ҮДЗТ-ийн үйл явцын
талаар байнга сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлж байх.
• ҮДЗТ-н үйл явцын үр дүнг олон нийтэд өргөнөөр таниулан, олон улсын хамтын
ажиллагааны талаар сурталчлах гэх мэт.
Дасан зохицох арга хэмжээг урт хугацаанд үндэсний болон салбарын түвшинд
шийдвэрлэх байгууллагын болон зохицуулалтын тогтолцоог бэхжүүлэх
Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад орон нутгийн түвшинд аливаа үйл
ажиллагааг төлөвлөхөд саад бэрхшээл гарах, хүчин чадал дутагдахаас гадна, мөн техникийн
буюу мэргэжлийн боловсон хүчний дутагдал, тухайлбал, зарим гол яамд нь Засгийн Газрын
доод түвшинд төлөөлөлгүй байж болох бөгөөд дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах практик ур чадвар, мэдлэг дутагдах магадлалтай. Тиймээс ҮДЗТ-ний хэрэгжилтэд
оролцох орон нутгийн холбогдох мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх асуудлыг нэн
тэргүүнд анхаарч үзэх ёстой. Жишээлбэл, уур амьсгалын асуудлаар сургалт зохион байгуулах,
сургалтыг илүү үр дүнтэй, хүртээмжтэй байлгах үүднээс шаардлагатай бол мэргэжлийн
зөвлөх, шинжээчдийг оролцуулах, мөн / эсвэл дасан зохицох асуудал хариуцсан салбарын
мэргэжилтэн, баг хамт олонтой мэдлэг солилцох уулзалт, семинарыг зохион байгуулах гэх
мэт. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг төлөвлөн боловсруулж буй мэргэжилтнүүдэд өөрийн орны нөхцөл
байдал, хэрэгцээ шаардлага, байгаа нөөц бололцоогоо судлан, чадавх бэхжүүлэх тусгай
хөтөлбөр эсвэл төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлага тулгарна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
чиглэлээр чадавх бэхжүүлэх, ялангуяа дасан зохицох асуудлыг үндэсний болон орон нутгийн
түвшинд төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллага, эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллагууд дээр төвлөрүүлэн, БОАЖЯ-ны гол удирдлага дор зохион байгуулж
ажиллах нь зүйтэй. БОАЖЯ-ны зүгээс дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оролцож буй
техникийн ажилтнууд, мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдлэг, мэдээлэл өгөх сургалт семинар,
зорилтод чиглэсэн практик сургалтыг зохион байгуулах шаардлагатай.
Үндэсний болон орон нутгийн байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, мөн тэдний үйл
ажиллагаа, хоорондын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг дэмжихийн тулд зохих эрх зүйн
зохицуулалтыг хангалттай хийх хэрэгтэй. Үүнд, дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нэн
тэргүүнд шаардлагатай хууль, эрх зүйн зохицуулалт, бодлогын баримт бичиг, мөн байгууллага,
хувь хүмүүсийн үйл ажиллагааны хүрээнд хариуцлагын тогтолцоог багтаасан таатай орчныг
бүрдүүлэх шаардлагатай.
Орон нутгийн түвшинд дасан зохицох төлөвлөлтийг дэмжих үүднээс ҮДЗТ-ийн үйл
явцын талаар байнга сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлж байх
ҮДЗТ-ийн үйл явц нь байнга шинэчлэгдэж байх ёстой бөгөөд шинээр гарсан хөгжлийн бодлого,
хэрэгцээ, шаардлагыг тусгаж байх шаардлагатай. Тиймээс үндэсний шинжээч, байгууллага,
тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, тасралтгүй
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго нь:
• ҮДЗТ-н үйл явцад чиглэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг олгох боловсрол,
сургалт, ур чадварыг дээшлүүлэх байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх;
• Төрийн байгууллагууд, шинжлэх ухаан, техникийн болон удирдах ажилтнууд, сэтгүүлчид,
багш нар, орон нутгийн болон үндэсний түвшин дэх сум, хороо, дүүргийн удирдлагууд
зэрэг ҮДЗТ-ийн үйл явцад чухал үүрэг гүйцэтгэх бүлэг хүмүүсийн чадавхыг бэхжүүлэх;
• Бүх түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтөд чиглэсэн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, залуучуудад
хандсан албан болон албан бус боловсрол, сургалтын хөтөлбөрүүдэд хамтран ажиллах,
сурталчлах, дэмжих, хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, тэр дундаа мэргэжилтэн бэлтгэх боловсон
хүчнийг солилцох, томилох.
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ҮДЗТ-ийн үйл явцын үр дүнг олон нийтэд өргөнөөр таниулан, олон улсын хамтын
ажиллагааны талаар сурталчлах
ҮДЗТ-ийн үйл явцын талаар олон нийтэд таниулан ажиллахын тулд үндэсний баг хамт олон
дараах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж болно. Үүнд:
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийг ойлгох, танин мэдэх, хэрхэн шийдвэрлэх, хариу арга хэмжээ
авах, мөн ҮДЗТ-ийн үйл явцын талаар шаардлагатай мэдлэг, мэдээллийг олж авахад нь
төрийн болон бусад оролцогч талуудад дэмжлэг үзүүлэх;
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа болон засаглалын талаар санал хүсэлт,
мэтгэлцээн, түншлэлийг дэмжих замаар ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талуудын оролцоог
дэмжих;
• Дасан зохицох төлөвлөлт, хэрэгжилтийн талаар бүс нутгийн болон олон улсын түвшний
сургамж, сайн туршлага хуваалцахыг хөхүүлэн дэмжих.
ҮДЗТ-ийн үйл явцын талаарх мэдлэг, мэдээллийг төрийн болон бусад оролцогч талуудад
хүргэхийн тулд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны холбогдолтой бусад асуудлуудыг
холбосон дасан зохицох платформыг байгуулж болно. Мэдээлэл, сургамж, сайн туршлагыг
бусадтай хуваалцах боломжтой иймэрхүү дасан зохицох платформуудын бусад орнуудын
жишээнээс дурдахад: Европ дах Клаймэт-Адапт, Дасан зохицох зуучлалын платформ, Данийн
үндэсний дасан зохицох платформ, Норвегийн дасан зохицох платформ гэх мэт. Үндэсний
дасан зохицох платформ байгуулахаас гадна ҮДЗТ-ийн үйл явцад төрийн болон бусад оролцогч
талуудын оролцоог дэмжих ажлыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өндөр хандалттай,
баталгаатай мэдээллийн эх сурвалж бүхий вэбсайтуудыг ашиглан хийж болно.
Дасан зохицох сургамж, сайн туршлагыг хуваалцах ажлыг дэмжихийн тулд үндэсний болон
олон улсын сайн туршлагын талаар судалгааны төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг гаргах нь
зүйтэй бөгөөд энэ жагсаалтыг шаардлагатай тохиолдолд тогтмол шинэчилж байх хэрэгтэй.
Хүснэгт 18-д уг жагсаалтын бүтцийг жишээ байдлаар харуулав. (Жич: өөрийн хүссэнээр засаж
болно)
Хүснэгт 18 Загвар бүтэц
Хэрэгжүүлэх хугацааг багтаасан төсөл,
хөтөлбөрийн нэр ба вэб холбоос

Санхүүжилт / хөрөнгө оруулж буй
байгууллага

Төсөл, хөтөлбөрийн удирдах
байгууллага

Нэмж дурдахад, дасан зохицох төлөвлөлт, хэрэгжилтийн талаар бүс нутгийн болон олон улсын
түвшний сургамж, сайн туршлага хуваалцахыг дэмжих зорилгоор хоёр ба олон талт зөвлөлдөх
уулзалт, семинар, ярилцлагыг зохион байгуулж болно.
Дасан зохицох арга хэмжээний сайн туршлагын жишээ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тогтвортой хариу арга хэмжээ авах, дасан зохицох арга хэмжээг
амжилттай хэрэгжүүлж болохыг харуулсан хэд хэдэн үр дүнтэй практик жишээнүүд байдаг.
Сайн туршлага, практик жишээ (Шигтгээ 3)-нүүдийг нэгтгэн, судалж үзэх нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үр дагаврыг хэрхэн тодорхойлох талаар өөрсдийн санаа бодлыг боловсруулахад
мэргэжилтэн, шинжээч нарт төрөл бүрийн санаа, урам зориг өгч, тэднийг дэмжиж чадна.
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Австрийн Линз хотод борооны ус ашиглах систем байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Стратегийн арга хэмжээ / техникийн арга хэмжээ
Зуны халуун өдрүүд болон хэт халууны үеэр ундны ус, үйлдвэрлэлийн усны эрэлт хэрэгцээ
нэмэгдэх хандлагатай байдаг. Мөн хотуудад нягтрал ихэссэнээр аадар бороо орох
давтамж нэмэгдэж, одоо байгаа бохирын системд ачаалал өгдөг. Хувийн хэрэглээндээ
борооны усыг ариун цэврийн өрөө, угаалгын машин, зүлэг, ногоо услах гэх мэтээр ашиглаж
ундны усаа хэмнэж болох юм. Борооны усны систем нь мөн хур тунадасны зарим хэсгийг
зайлуулдаг тул бохирын системд үзүүлэх ачааллыг бууруулах ач холбогдолтой.
Линз хотын захиргаанаас зүлэг, ногоо услах, машин угаалгын газар, мөн бие засах
газарт ашиглах зориулалтаар газар доорх усан сан бүхий борооны ус ашиглах системийг
байгуулах ажлыг дэмжин ажиллаж байна.
Шигтгээ 3 Бусад орнуудын дасан зохицох арга хэмжээний сайн туршлагын жишээ

4.3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БҮС НУТГИЙН ТҮВШИНД БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
БУСАД ОЛОН ТАЛТ ХЭЛЭЛЦЭЭРТЭЙ УЯЛДУУЛАН ЗОХИЦУУЛАХ
Энэхүү алхам нь дасан зохицох төсөл, хөтөлбөрийг төлөвлөн, хэрэгжүүлэх үйл явцыг бүсийн
түвшинд болон байгаль орчны бусад олон улсын гэрээ, хэлэлцээртэй хэрхэн уялдуулан
зохицуулах талаар авч үзнэ. ҮДЗТ-ийн үйл явц, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг
“Рио”-гийн гурван конвенц болох НҮБ-ын “Цөлжилттэй тэмцэх конвенц”, “Биологийн олон янз
байдлын конвенц”, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц”-уудад суурилан уялдуулах
шаардлагатай.
Энэхүү удирдамжийн 4.3 дугаар алхам нь байгууллага, хувь хүнд ҮДЗТ-ийн үйл явцыг
боловсруулахад нь дараах асуултуудад хариулж, үйл ажиллагаагаа төлөвлөхөд нь тус болох
юм. Үүнд:
• Дасан зохицох төлөвлөлтийн салбар дундын болон бүсийн түвшний уялдаа, зохицуулалтыг
хэрхэн сайжруулан, дэмжих вэ?
• ҮДЗТ-өөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх үйл явцыг байгаль орчны бусад олон улсын гэрээ,
хэлэлцээртэй уялдуулах асуудлыг хэрхэн тодорхойлон, дэмжих вэ?
Дээрх асуудлуудыг дараах үйл ажиллагаануудаар шийдвэрлэж болох юм. Үүнд:
• Дасан зохицох төлөвлөлтийн салбар дундын уялдааг хангах;
• Дасан зохицох асуудлыг үнэлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд бүсийн түвшний уялдааг хангах
асуудлыг зохих ёсоор тодорхойлж, дэмжих;
• Дасан зохицох төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, холбогдох төлөвлөгөөг боловсруулах,
чадавх бэхжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ байгаль орчны бусад олон талт гэрээ
хэлэлцээртэй уялдуулах боломжийг тодорхойлж, дэмжих зэрэг болно.
Дасан зохицох төлөвлөлтийн салбар дундын уялдааг хангах
Эмзэг байдлыг үнэлэх, дасан зохицох төлөвлөгөөг загварчлах үеийн ихэнх арга хэмжээ аливаа
нэг салбараас үл хамааран өөр хоорондоо ижил төстэй байдаг ба тэдгээр арга хэмжээг
салбарын түвшинд уялдуулах нь үр ашигтай бөгөөд зардал багатай юм. Мөн түүнчлэн, хөгжлийн
тэргүүлэх чиглэлийн ихэнх нь хэд хэдэн салбарын хамтын ажиллагаан дээр суурилсан байдаг.
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Тухайлбал, хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг хөндөх үед хөдөө аж ахуй, ус, усжуулалт,
тээвэр, жендэр, эрүүл мэнд, гамшиг, газар ашиглалтын төлөвлөлт зэрэг салбаруудын оролцоог
шаардаж байдаг.
Дасан зохицох асуудлыг үнэлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд бүсийн түвшний уялдааг
хангах асуудлыг зохих ёсоор тодорхойлж, дэмжих
Бүсийн хамтын ажиллагаагаар дамжуулан дасан зохицох төлөвлөлтийн урт хугацааны үр нөлөө,
үр ашгийг дэмжих боломжтой байдаг. Мөн түүнчлэн, бүсийн түвшний уялдаа, зохицуулалтыг
хангаснаар дасан зохицох төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд дараах үр ашгийг бий
болгох боломжтой. Үүнд:
• ҮДЗТ-ийн үйл явцыг бий болгоход шаардлагатай чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ, шаардлагыг
тодорхойлох;
• Бүсийн шинжээчидтэй хамтран ажиллах, шилдэг туршлага, тухайн бүсээс олж авсан
сургамжийг ашиглах замаар дасан зохицохтой холбоотой мэдлэгийн санг өргөжүүлэх;
• Хамтран хэрэгжүүлэх боломжит арга хэмжээний зардлыг хуваалцах, нөөцийг
нэгтгэх боломжийг олгоно (жишээлбэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хувилбаруудыг
боловсруулах);
• Хил дамнасан сөрөг нөлөөллөөс, ялангуяа хил дамнасан голын сав газар эсвэл бусад
экосистемд үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх.
Бүсийн түвшний уялдаа, зохицуулалтыг тодорхойлон хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмуудыг
хэрэгжүүлэх нь үр ашигтай. Үүнд:
• Бүсийн түвшинд хамтран ажиллах тодорхой стратегийг тодорхойлох;
• Холбогдох улсуудын, бүсийн байгууллагуудын дасан зохицохтой холбоотой хэрэгжүүлж
буй бүх төслүүдийг бүрэн хамруулахыг эрмэлзэх;
• Холбогдох бүх оролцогч талуудын оролцоог хангах асуудлыг харгалзан үзэх зэрэг болно.
Дасан зохицох төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, холбогдох төлөвлөгөөг боловсруулах,
чадавх бэхжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ байгаль орчны бусад олон талт
гэрээ хэлэлцээртэй уялдуулах боломжийг тодорхойлж, дэмжих
Улс орнууд үндэсний түвшинд “Рио”-гийн гурван конвенц болон байгаль орчны бусад олон
талт хэлэлцээрийн хүрээнд үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулахад
үндсэн хоёр арга барилыг ашигладаг. Нэгдүгээрт, Засгийн Газрын олон агентлаг, байгууллагууд,
оролцогч талуудыг хооронд нь уялдуулан зохицуулах салбар дундын байгууллага эсвэл албан
ёсны зохицуулалтын механизмыг байгуулах явдал юм. Хоёрдугаарт, тухайн конвенцоор
хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг албан ёсоор нэг яам, агентлагийн тухайлсан нэг газар, нэгжид
нэгтгэх явдал юм. Энэ тохиолдолд тэдгээр мэргэжилтэн нь бусад Конвенц хариуцсан
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах, сургамж, сайн туршлагыг хуваалцах боломжтой байдаг.
Монгол Улсын хувьд хоёрдугаар арга барилыг хэрэгжүүлж байгаа ба Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-ны Уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны газар нь
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг байгаль орчны бусад олон талт хэлэлцээрүүдтэй уялдуулах ажлыг бүрэн
гүйцэтгэх боломжтой байгаа юм.
Конвенцоор хүлээсэн үүргийг хооронд нь уялдуулан зохицуулахын тулд тухайн конвенцын
хэрэгжилтийг хариуцдаг төрийн болон олон улсын байгууллагууд, олон төрлийн оролцогч
талуудын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байдаг. Үндэсний түвшинд харилцан
уялдааг бий болгоход дараах нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Үүнд:
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• “Рио”-гийн гурван конвенцын хүрээн дэх арга хэмжээг тодорхойлж, эрэмбэлэх;
• Конвенцоор хүлээсэн үүргийг аливаа хуулийн шинэчлэлт эсвэл шинээр хууль батлагдах
үйл явцад харилцан уялдаатай байдлаар харгалзан үзэх;
• Гурван конвенцын хүрээн дэх ажлыг хооронд нь уялдуулахын тулд аль нэг конвенцын
механизмыг ашиглах зэрэг болно.
Дээрх арга хэмжээний үр дүнд мэдээллийн удирдлагын тогтолцоо нь өгөгдөл, мэдээлэл
цуглуулах, солилцох, уур амьсгалын өөрчлөлт, агаар мандал, биологийн олон янз байдал,
газрын доройтол, цөлжилттэй холбоотой үйл ажиллагааг уялдуулах хүчирхэг хэрэгсэл байх
боломжтой юм.
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтэц
Хэрэгжилтийн гол үзүүлэлт нь дасан зохицох хувилбарыг эрэмбэлэх, төлөвлөгөөг үйл ажиллагаа
болгон хэрэгжүүлэхэд оршино. ҮДЗТ-ийн арга хэмжээг Засгийн Газрын салбар яамд, орон
нутгийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшил, нийгэмлэгүүд зэрэг
өргөн цар хүрээнд олон төрлийн түвшний оролцогч талууд хэрэгжүүлнэ.
Хэрэгжилтийг хангахад удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтэц нь үндэсний болон
орон нутгийн оролцогч талуудын дасан зохицох тэргүүлэх чиглэл, үйл ажиллагааны уялдаа
холбоо, хамтын ажиллагааг хангах, ялангуяа орон нутгийн захиргаад болон орон нутгийн
байгууллагуудын дасан зохицох үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл, нөөц
(санхүүгийн нөөцийг оруулна) болон чадавхыг олж авах боломжийг олгоход чиглэнэ.
Ийм төрлийн бүтцийг Зураг 22-т үзүүлсэн бөгөөд үндэсний, орон нутгийн буюу аймаг/нийслэл,
сум/дүүргийн зэрэг өөр өөр түвшинг холбосон байнга давтагдах үйл явцыг багтаасан байдаг.
Дасан зохицох тэргүүлэх чиглэлийг сум/дүүргийн түвшинд тодорхойлоход эмзэг бүлгүүд,
иргэдийн оролцоо чухал байдаг ба нутгийн уугуул иргэдийн мэдээллийг шинжлэх ухааны
мэдээлэлтэй нэгтгэх замаар уур амьсгалын өнөөгийн эрсдэлийг болон ирээдүйн хувилбарууд
хоорондын уялдаа холбоог баталгаажуулан тодорхойлох боломжтой. Сум/дүүргийн түвшний
хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг хянан, нэгтгэх замаар орон нутгийн буюу аймаг/нийслэлийн түвшний
хэрэгжилтийн төлөвлөгөөнд тусгадаг. Эдгээрийг цаашлаад үндэсний түвшний хэрэгжилтийн
төлөвлөгөөнд тусгадаг. Хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай нөөц, тухайлбал санхүү болон
хүний нөөц нь үндэсний түвшнээс орон нутгийн түвшин рүү чиглэсэн байдаг. Эдгээр чиглэлийг
ногоон сумаар дүрсэлсэн. Зураг 22-т үзүүлсний дагуу хэрэгжилтийг хангах байгууллагын
бүтэц, зохион байгуулалт (улбар шар сумаар дүрсэлсэн) нь өөр өөр түвшинд үйл ажиллагааны
харилцан уялдааг хангах, санхүүжилт болон бусад нөөц, үйлчилгээний урсгалыг бий болгох
боломжийг олгодог.
Мөн чадавх бэхжүүлэхийг шар сумаар харуулсан ба энэ нь өөр өөр түвшний оролцогч талуудад
хэрэгжилтийн төлөвлөгөөтэй холбоотой үүрэг, хариуцлагаа биелүүлэх боломжийг олгодог. Өөр
өөр түвшинд мэдээлэл солилцохыг улаан сумаар үзүүлсэн ба энэ нь хэрэгжилтийн үр дүнтэй,
үр ашигтай байдлыг дэмждэг. Энэхүү удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтцийн эцсийн
үр дүн нь Засгийн Газар, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, олон нийт, хувь хүмүүсийн дасан
зохицох үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшний холбогдох үйл ажиллагаатай
харилцан уялдаатай байдлаар хэрэгжүүлэх явдал юм.
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Үндэсний
Үндэсний хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

Аймаг/нийслэлийн
түвшний хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг хянах, нэгтгэх

Орон нутгийн буюу
аймаг/нийслэлийн

Эмзэг
бүлгүүд,
иргэд ба
экосистем

Хэрэгжүүлэх
нөөц

Аймаг/нийслэлийн
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Сум/дүүргийн
түвшний хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг хянах,
нэгтгэх
Хэрэгжүүлэх
стратегийг
олон нийтийн
оролцоотой
боловсруулах

Хэрэгжүүлэх
нөөц

Сум/дүүргийн
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

Бүтэц, зохион
байгуулалт
Зохицуулалт,
чадавх
бэхжүүлэх,
мэдээлэл
солилцох
ажлыг дэмжих

Мэдээлэл
солилцох
Уур амьсгалын
ажиглалт ба
төсөөлөл,
дасан зохицох
тэргүүлэх
чиглэл,
нөөцийн
хэрэгцээ ба
хүртээмж

Чадавх
бэхжүүлэх
Үндэсний
дасан зохицох
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд техникийн
туслалцаа
үзүүлэх

Идэвхжүүлэх хүчин зүйлс

Зураг 22 ҮДЗТ-өөг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтэц

Хэрэгжилтийг хангах удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтэц дэх
идэвхжүүлэх хүчин зүйлс
Бүтэц, зохион байгуулалт: механизмууд байгаа бөгөөд үндэсний болон орон нутгийн түвшний
оролцогч талуудыг хооронд нь уялдуулах нөөцийг хуваарилсан.
Мэдээлэл солилцох: бүх түвшний оролцогч талууд дасан зохицох арга хэмжээг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэлтэй байдаг.
Чадавх бэхжүүлэх: орон нутгийн оролцогч талууд дасан зохицох арга хэмжээг урт хугацаанд
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чадавхтай байдаг.
Зураг 22-т харуулснаар, эдгээр идэвхжүүлэх хүчин зүйлс нь удирдлага, зохион байгуулалтын
босоо бүтцийн төвд нь байх бөгөөд төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)ний явцад гарч болох бусад бүх зүйлийн үндэс суурийг бүрдүүлдэг. Эдгээр идэвхжүүлэх хүчин
зүйлсийг одоо цаг дээр илэрхийлсэн нь ҮДЗТ-ийн үйл явцад гарч болох саад, бэрхшээл,
хэрэгцээ, шаардлагыг аль хэдийн шийдвэрлэн, байнга шинэчлэгдэн, боловсруулагдаж байх
мөчлөгт үйл явцыг тогтмол идэвхжүүлж байх гэсэн утгатай юм.
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ТӨЛӨВЛӨЛТ

ХЭРЭГЖИЛТ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭ

БҮТЭЦ ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ

Дасан зохицох төлөвлөлтийн
үндэсний болон орон
нутгийн үйл явцыг хооронд
нь уялдуулах механизмууд
байдаг

Механизм байгаа бөгөөд
үндэсний болон орон
нутгийн оролцогч талуудыг
хооронд нь уялдуулах
нөөцийг хуваарилсан

Үндэсний болон орон нутгийн
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
тогтолцоог хооронд нь
уялдуулах механизмууд байдаг

МЭДЭЭЛЭЛ
СОЛИЛЦОХ

Дасан зохицох төлөвлөлтийг
хялбарчлахын тулд үндэсний
болог орон нутгийн түвшинд
холбогдох мэдээллийг
солилцох

Бүх түвшний оролцогч
талууд дасан зохицох
арга хэмжээг үр
дүнтэй хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай мэдээлэлтэй
байдаг

Үндэсний болон орон
нутгийн оролцогч талуудын
дунд мэдээллийг тогтмол
боловсруулж солилцдог

ЧАДАВХ
БЭХЖҮҮЛЭХ

Үндэсний болон орон нутгийн
оролцогч талууд дасан зохицох
төлөвлөлтийг харилцан
уялдаатай, харилцан дэмжиж
ажиллах чадавхтай байдаг

Орон нутгийн оролцогч
талууд засан зохицох арга
хэмжээг урт хугацаанд
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
чадавхтай байдаг

Орон нутгийн оролцогч талууд
засан зохицох арга хэмжээнд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх чадавхтай байдаг

Зураг 23 Удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтэц дэх идэвхжүүлэх хүчин зүйлс

ҮДЗТ-ийн үйл явцын үе шат тус бүрд идэвхжүүлэх хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлөхийг Зураг
23-т харуулав. ҮДЗТ-ийн үйл явц дах удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтцийн гол
санаануудыг Хүснэгт 19-д харуулав.
Хүснэгт 19 ҮДЗТ-ийн үйл явцад удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтцийг ашиглах
ҮДЗТ-ийн ҮЙЛ ЯВЦАД УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БОСОО БҮТЦИЙН ГОЛ САНААНУУД
Бүтэц, зохион
байгуулалт
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• Одоогийн байгаа төвлөрлийг сааруулах үйл явц буюу бүх асуудлыг нэг дор
төвлөрүүлэхгүйгээр, салбар бүр өөр өөрсдийн чиг үүргийн дагуу ажиллах
байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт нь ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд
удирдлага, зохион байгуулалтын босоо бүтцийг үр дүнтэй ашиглах үндсэн суурь
нь болох юм.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцын туршид үндэсний болон орон нутгийн оролцогч талуудыг
хооронд нь харилцан холбоотой байлгах, зохицуулалт хийх, мэдээлэл солилцох
механизмыг бий болгох нь ҮДЗТ-ийн үйл явцад байнгын, өргөн цар хүрээтэй
оролцоог хангахад тусална.
• Иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшил гэх мэт төрийн бус байгууллагуудыг
хамарсан оролцогч талууд өөр өөр түвшинд ямар үүрэг гүйцэтгэж чадах эсэхийг
тодорхойлох нь дасан зохицох арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт, ХШҮ-ний үе
шатуудын үүрэг, хариуцлагыг зааглан харуулахад тусална.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын уян хатан байдлыг
хангах нь бодлого, засаглалын хүрээнд гарах өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэхэд
тусална.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Мэдээлэл
солилцох

• Төлөвлөлт, хэрэгжилт, ХШҮ-ний явцад өөр өөр оролцогч талуудын мэдээллийн
хэрэгцээг харгалзан үзэх нь бүх түвшинд мэдээлэл сайтай шийдвэрүүдийг
гаргахад дөхөм болно.
• Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд оролцогч талуудын хооронд байнгын
мэдээлэл солилцох механизмыг бий болгосноор тэднийг суралцах, хооронд нь
зохицуулах боломжоор хангана.
• Уур амьсгалын талаарх мэдээллийг зохих цар хүрээ, цаг хугацаанд, хүртээмжтэй
хэлбэрээр өгөх нь орон нутгийн оролцогч талуудад энэ талын мэдээллийг
ашиглахад дөхөм болно.
• Өөр өөр түвшний оролцогч талуудын хоорондын харилцааг дэмжих нь уур
амьсгалын талаарх шинжлэх ухааны болон орон нутгийн мэдээллийг хооронд
нь холбох, дасан зохицох талаар туршлага солилцох, мөн дасан зохицох үйл
ажиллагаануудыг харилцан дэмжсэн байдлыг хангахад тусална.

Чадавх бэхжүүлэх

• Үйл явцыг хүртээмжтэй, оролцоотой байлгахын тулд удирдлага, зохион
байгуулалтын босоо бүтцийг дэмжих үүднээс ҮДЗТ-ийн багт ямар чадавх
шаардлагатай болохыг анхаарах буюу үүнд оролцогч талуудын оролцоо,
техникийн туслалцаа үзүүлэхтэй холбоотой ур чадварыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
• Дасан зохицохтой холбоотой үүрэг, хариуцлагаа ухамсарлахын тулд орон нутгийн
байгууллагуудын чадавхыг дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
талаар техникийн мэдлэг, түүнчлэн ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хүртээмжтэй болгох, ХШҮ
зэрэг чиглэлийн дагуу бэхжүүлэх шаардлагатай.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцтай холбогдох оролцогч талуудын чадавх бэхжүүлэх стратегийг
уялдуулах, үүнд хэрэгжилт, нөөцийг дайчлах стратеги, ХШҮ-ний тогтолцоо зэрэг
нь нөөцийг хуваарилах, ахиц, дэвшилд хяналт тавихад тусална.
Төлөвлөлт

• ҮДЗТ-ийн үйл явцыг эхлүүлэх явцад орон нутгийн хөгжлийн хэтийн төлөвийг
хэрхэн хамгийн сайнаар уялдуулж болохыг харгалзан үзэх нь төлөвлөлтийн үйл
ажиллагаа, үр дүнгийн зохих загвар, дарааллыг бий болгох боломжийг олгоно.
• Хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага, уур амьсгалын эмзэг байдлын талаарх орон
нутгийн олон талт байдлыг ҮДЗТ-ийн үйл явцад харгалзан үзнэ гэсэн үүрэг
амлалт нь олон нийтийн оролцоотой, жендэрийн мэдрэмжтэй, эмзэг бүлгүүдийг
хамруулсан дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцыг дэмжих боломжтой.
• Боломжтой бөгөөд тохиромжтой тохиолдолд дасан зохицох арга хэмжээг орон
нутгийн хөгжлийн төлөвлөлттэй уялдуулах нь дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл
явцын тогтвортой, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Хэрэгжилт

• Дасан зохицох арга хэмжээний хувилбаруудыг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд хэрхэн
хамгийн сайнаар эрэмбэлж болох талаар буюу үйл явц гэдэг утгаар нь ямар
оролцогч талуудыг хамруулах, эрэмбэлэхэд ямар шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах
зэргийн талаар харгалзан үзэх нь ҮДЗТ-ийн үйл явц хэрэгцээ, шаардлагад хэрхэн
нийцэж байгааг харуулахад тусална.
• Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахын тулд орон нутгийн оролцогч талууд
дасан зохицох арга хэмжээг эрэмбэлэх зардал, нөөцийг дайчлах арга хэлбэрийг
боловсронгуй болгоход дэмжлэг шаардагдаж магадгүй.
• Дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжихийн тулд орон нутгийн
хөгжлийн санхүүжилтийн одоо байгаа механизмыг хөшүүрэг болгох боломж бий.
• Ил тод байдлын механизмыг бий болгосноор орон нутгийн оролцогч талууд дасан
зохицох арга хэмжээнд санхүүжилтийг татах таатай орчныг бүрдүүлэхэд тусална.
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Хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ (ХШҮ)

• Үндэсний ХШҮ-ний цогц тогтолцоонд орон нутгийн түвшний өгөгдөл, мэдээллийг
оруулахдаа тэдгээрийг хэрхэн цуглуулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх талаар
харгалзан үзэж байж оруулна.
• ХШҮ-ний тогтолцоог ҮДЗТ-н үйл явцтай уялдуулснаар орон нутгийн туршлага,
сургамжийг олж авах боломжоор хангана.
• ХШҮ-ний тогтолцооноос гарсан нэгтгэсэн үр дүн, сургамжуудыг орон нутгийн
оролцогч талуудтай хуваалцах нь дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, ХШҮ хийх үе шатуудад суралцах, үр дүн, мэдээллийг уялдуулахад
нь дэмжлэг болж чадна.
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

5. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ТАЙЛАГНАЛТ
5.1. ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
ТАЙЛАГНАЛТЫН ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,
тайлагналт (ХШҮТ) нь ҮДЗТ-ийн үйл явцын чухал хэсэг төдийгүй, аливаа арга хэмжээний
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг мөшгөхөд болон шийдвэр гаргагчдад дасан зохицох арга хэмжээ,
үйл ажиллагааг хөгжлийг бодлого төлөвлөлтөд тусгах, шаардлагатай зохицуулалтыг
тодорхойлох, мөн оролцогч талуудад хариуцлагаа илэрхийлэхэд шаардлагатай мэдээллийг
өгч байдаг. Гэвч уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц
бөгөөд үр нөлөөг тохиромжтой шалгуур үзүүлэлтээр хэмжих нь бэрхшээлтэй асуудал байдаг.
Тиймд, системчилсэн ХШҮТ-ын үйл явцыг бий болгон хөгжүүлснээр дасан зохицох стратеги,
төлөвлөлтийн үр дүнг урт хугацаандаа хангах, шаардлагатай өөрчлөлтийг ҮДЗТ-ийн үйл явцад
тусгах нөхцөл бүрдэнэ.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох системчилсэн ХШҮТ-ыг хийхийн ач холбогдлыг
дараах жагсаалтаар харууллаа:
• Стратегийн удирдлага: тухайн нөхцөл байдалд нийцсэн, урьдчилан тодорхойлсон
шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан дасан зохицох үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнг мөшгөх
замаар зорилтот үр дүнд хүрч буй эсэхийг хянах нь удирдлагын салшгүй чухал хэсэг. Энэ
нь асуудлыг эрт илрүүлж, стратегийн түвшинд өөрчлөлтийг хийхэд ач холбогдолтой.
• Үйл ажиллагааны удирдлага: эрсдэл, эмзэг байдлын түвшнийг хянах замаар дасан
зохицох төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, шинэ арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэхэд чухал
үүрэгтэй. Ялангуяа орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагын чадавх, мэдээ мэдээллийн
дутагдлаас болж уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдал, эрсдэл, нөлөөлөл болон
ирээдүйн төсөөллийн судалгаанууд тодорхой бус байдаг ба нэмэлт мэдээлэл бий
болмогц өөрчлөгдөн, шинэчлэгддэг. Иймд байнгын хяналттай ажиллан, шаардлагатай
өөрчлөлтийг үйл ажиллагааны түвшинд хийх нь чухал.
• Хариуцлагатай байх: шийдвэр гаргагч, санхүүжүүлэгч, хамтран хэрэгжүүлэгч, иргэд, үр
шим хүртэгчид гэх мэт олон талуудад үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу эдийн засгийн
хувьд үр ашигтай, мөн үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлж буйг илэрхийлэх буюу хариуцлагатай
байхад ХШҮТ-ын тогтолцоо нэн чухал үүрэгтэй.
• Суралцах, чадавх бэхжүүлэх: дасан зохицох үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хамтын
ажиллагааг мөшгөн, улмаар амжилт, ололт, алдаа, оноо, сайн туршлагуудыг нэгтгэн
холбогдох талуудтай хуваалцах нь цаашдын дасан зохицох арга хэмжээ, дасан зохицох
төлөвлөлтийн үйл явцын үр дүнг дээшлүүлэх суурийг тавьдаг.
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ) нь өөр өөр зориулалт бүхий олон төрлийн мэдээллийг олон
талуудад хүргэдэг үйл явц юм. Тухайлбал, үр дүнд ашиглагдах нотолгооны мэдээлэл, эсвэл
дасан зохицох төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулахад шаардлагатай мэдээллээр хангана.
Хяналт - шинжилгээ - үйл ажиллагааны болон үйл явцын үр дүнг хэмжихэд шаардлагатай
урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг мөшгөхөд шаардлагатай тоон болон
бусад мэдээллийн тасралтгүй урсгал юм.
Үнэлгээ - хэрэгжиж буй эсвэл хэрэгжиж дууссан арга хэмжээний нөлөөлөл, үр дүн, үр ашиг
болон тогтвортой байдлыг тодорхойлоход чиглэсэн үе шатлал бүхий үнэлгээг хэлнэ.
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Дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-нд тулгардаг сорилтууд:
• Урт хугацааг хамарсан байдал: хэдийгээр дасан зохицох арга хэмжээний зарим үр
дүн богино хугацаанд гарч болох ч нарийвчилсан, цогц арга хэмжээний үр дүн ихэнхдээ
урт хугацаа (20 ба түүнээс дээш жил)-ны дараа илэрдэг. Иймээс өнөөдөр ирээдүйн
амжилттай дасан зохицох үйл ажиллагаанд шаардлагатай зүйлсийг тодорхойлох, тэдгээр
шаардлагад нийцсэн үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх нь тулгардаг
асуудлуудын нэг юм.
• Ирээдүйн уур амьсгалын өөрчлөлт болон суурь нөхцөл байдлын талаарх
тодорхойгүй байдал: уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл ажиллагааны
төлөвлөлт нь уур амьсгалын хувирал, өөрчлөлтийн өнөөгийн явц, цаашдын таамаглалд
тулгуурладаг бөгөөд эдгээр нь бүгд тодорхой түвшний тодорхойгүй байдалд судлагдсан
зүйлс юм. Хэрэв уур амьсгал, уур амьсгалын өөрчлөлт одоогийн урьдчилсан таамаглалаас
өөрөөр явагдвал тогтоосон гарааны нөхцөл байдал мөн өөрчлөгдөж болзошгүй.
Дасан зохицох арга хэмжээний үйл ажиллагаа тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан
өөрчлөгдөж болно. Ийм динамик орчин, нөхцөлийг зохицуулахын тулд ирээдүйн уур
амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх таамаглалыг нухацтай үнэлэн, дасан зохицох үйл
ажиллагааг хянах хэрэгтэй. Мөн гарч болзошгүй өөрчлөлтөд уян хатан хандах нь чухал.
• Нарийн төвөгтэй байдал: тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан уур амьсгалын
өөрчлөлтөд эмзэг, өртөмтгий байх гэдэг нь харилцан адилгүй олон хүчин зүйлсийг
илэрхийлж болно. Иймд дасан зохицох чиглэлээр авах арга хэмжээ нь салбар бүрээр
төдийгүй газар зүйн байршил, чиглэж буй зорилтот бүлгүүдээрээ харилцан адилгүй
байна гэсэн үг. Ихэнх тохиолдолд энэ нь салбар хоорондын шинж чанартай байж, төрөл
бүрийн үйл ажиллагааг хамарч, нийгмийн тогтолцоо, бүтэц зохион байгуулалт буюу эдийн
засгийн бүтцэд өөрчлөлт хийхэд хүргэдэг. Түүнчлэн дасан зохицох үйл ажиллагаанд
байгалийн баялаг, нөөцөд үзүүлэх хүний үйл ажиллагааны нөлөө, дарамт эсвэл бүтэц
зохион байгуулалтын асуудал зэрэг уур амьсгалын бус хүчин зүйлсийг авч үзэх хэрэгтэй.
Иймд дасан зохицох арга хэмжээний төлөвлөлт, ХШҮ-нд олон хүчин зүйлсийг хамааруулж
үзэх шаардлагатай юм.
• Нэг хэмжигдэхүүнээр тодорхойлогдохгүй байх: хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах
үйл ажиллагаатай харьцуулбал (хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралт нь ХШҮ-ний шалгуур
үзүүлэлт болдог) дасан зохицох үйл явц нь илүү нарийн, тодорхой нөхцөл байдлаас
хамааралтай, салбар хоорондын шинжтэй байдаг тул түүний үр дүн нь нэг ерөнхий
шалгуур үзүүлэлтээр хэмжигдэх боломжгүй.
Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ нь орон нутгийн түвшний болоод
хөгжлийн асуудалтай шууд холбогддог тул ХШҮ-ний тогтолцоо нь тухайн орон нутгийн дасан
зохицох арга хэмжээний үр дүн, нотолгоог шингээн авч, түүнд түшиглэн үндэсний болон бүс
нутгийн түвшний уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, тогтвортой хөгжлийн талаарх бодлогыг
тодорхойлох, шийдвэр гаргахад дэмжлэг өгөхүйц байх нь чухал.
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ХШҮ-г үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцын бүх үе шатанд ашиглах боломжтой,
тухайлбал уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдал, эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээнд ашиглах
шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох, эсвэл хэрэгжилтийн гүйцэтгэл, үр дүнг хэмжих шалгуур
үзүүлэлтийг тодорхойлох гэх мэт үйл явцад ХШҮ-ний тогтолцоо чухал үүрэгтэй. ХШҮ-ний
тогтолцоо нь ҮДЗТ-ийн үйл явцын хамгийн эхний бөгөөд чухал үе шатны нэг юм.
Энэ бүлэг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцын ХШҮ-ний
үндэсний тогтолцоог бий болгох, болоод дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилтийг
мөшгөхөд чиглэсэн гарын авлага, удирдамжийг багтаав.
Үндэсний болон орон нутгийн ХШҮ-ний тогтолцоо
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь манай орны нийгэм, эдийн засгийн тулгуур салбарууд болох
хөдөө аж ахуй, ус, эрүүл мэнд, дэд бүтцийн салбарт эерэг болон сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлийг
дагуулдаг тул салбар хоорондын бодлогын уялдаа, зохицуулалтыг үндэсний болоод орон
нутгийн түвшинд бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. Нөгөөтээгүүр уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад олон талт байгууллагад тухайлбал яамд, агентлагууд
(үүнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болоод төсөв хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагууд
хамаарна)-ын хамтын ажиллагаа, үүрэг оролцоо шаардлагатай. Иймд, үндэсний дасан зохицох
арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоо нь эдийн засгийн салбар хооронд, захиргааны өөр өөр
түвшинд ажилладаг байх улмаар одоогоор мөрдөгдөж буй ХШҮ-ний аливаа бүтэцтэй уялдаж
байх нь чухал юм.
Үндэсний

Үндэсний хяналтшинжилгээ, үнэлгээний
систем

Аймаг/нийслэлийн
түвшний хяналтшинжилгээний мэдээллийг
хянаж, үнэлэх

Орон нутгийн буюу
аймаг/нийслэлийн

Аймаг/нийслэлийн хяналтшинжилгээ, үнэлгээний
системүүд

Сум/дүүргийн түвшний
хяналт-шинжилгээний
мэдээллийг хянаж, үнэлэх

Эмзэг
бүлгүүд,
иргэд ба
экосистем

Нэгдсэн
үр дүнгийн
тайлан ба сайн
туршлага

Сайн дурын
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ

Нэгдсэн
үр дүнгийн
тайлан ба сайн
туршлага

Сум/дүүргийн хяналтшинжилгээ, үнэлгээний
системүүд

Бүтэц, зохион
байгуулалт
Зохицуулалт,
чадавх
бэхжүүлэх,
мэдээлэл
солилцох
ажлыг дэмжих

Мэдээлэл
солилцох
Уур амьсгалын
ажиглалт ба
төсөөлөл,
дасан зохицох
тэргүүлэх
чиглэл,
нөөцийн
хэрэгцээ ба
хүртээмж

Чадавх
бэхжүүлэх
Үндэсний
дасан зохицох
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд техникийн
туслалцаа
үзүүлэх

Идэвхжүүлэх хүчин зүйлс

Зураг 24 ХШҮ-ний жишиг загвар босоо бүтэц
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Зураг 24-т үндэсний болоод орон нутгийн түвшний нэгдсэн ХШҮ-ний жишиг загварыг 1харууллаа.
Үндэсний ХШҮ-ний тогтолцоо нь ихэвчлэн дасан зохицох арга хэмжээний үйл явц эсвэл үр
дүнг үнэлэхэд чиглэсэн байдаг. Үйл явц гэдэг нь дасан зохицох арга хэмжээ, үйл ажиллагааны
хэрэгжилтийн явц буюу ахиц, дэвшлийг хэлдэг бол үр дүн гэдэг нь дасан зохицох арга хэмжээ
хэрэгжүүлснээр гарсан өөрчлөлт, үр дүнг (дасан зохицох хэрэгцээ хангагдсан эсэх) хэлнэ.
Үйл явц болон үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны загварыг Германы олон улсын хамтын
ажиллагааны нийгэмлэг (ГОУХАН) 2015 онд боловсруулсан ба Зураг 25-т харуулав.
Хамаарал
Бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадавх бүрдсэн
эсэхийг болон хэрэгжилтийн ахиц, дэвшлийг
аливаа арга хэмжээтэй шууд хамааралтай болохыг
илэрхийлж харуулах.

ОРЦ

ПРОЦЕСС

Дасан зохицох
арга хэмжээнд
шаардлагатай санхүү
болон боловсон
хүчний нөөц

Дасан зохицох
бодлого,
төлөвлөгөө, чадавх
бэхжүүлэх зэрэг
үйл ажиллагааны
хэрэгжилт

Орон нутаг/
төсөлд суурилсан
арга хэмжээнд
шаардлагатай нөөц

Орон нутаг/
төсөлд суурилсан
арга хэмжээн

Хувь нэмэр
Бодлого, төлөвлөгөө, чадавх бэхжүүлэх арга
хэмжээний хэрэгжилт нь дасан зохицох үр дүнд хувь
нэмэр оруулсан эсэхийг илэрхийлж харуулах.

Нийгмийн
өөрчлөлт
Байгаль орчны
өөрчлөлт
Эдийн засгийн
өөрчлөлт

Дасан зохицохуйн
Үр дүнгүүд
Эмзэг байдал, дасан
цохицох чадавх, зан үйлд
гарсан өөрчлөлт, уур
амьсгалын өөрчлөлтөөс
үл хамааран бий болсон
хөгжлийн прогресс

Орон нутгийн эсвэл
дасан зохицох
төслийн хэрэгжилтэд
нөлөөлж болохуйц
уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс бусад
хүчин зүйлс

Орон нутаг/
төслийн арга
хэмжээний
үр дүнгүүд

Цаг хугацаа

Үндэсний түвшин

Орон нутаг/
төслийн түвшин

Зураг 25 ХШҮ-ний дасан зохицох үйл явц ба үр дүн

Үндэсний дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоог бий болгоход
баримтлах үндсэн зарим болоод харгалзан үзэх гол асуудлууд
Олон улсын түвшинд үндэсний дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний талаарх олон судалдаа,
мэдээллүүд бий. Олон улсын сайн туршлага, үндэсний онцлог нөхцөлийг харгалзан үзсэний
үндсэн дээр дараах зарчмуудыг дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцооны загварыг
боловсруулан, хөгжүүлэхэд баримтлахыг санал болгож байна. Үүнд:

Dazé, A., Price-Kelly, H. and Rass, N., 2016. Vertical Integration in National Adaptation Plan (NAP) Processes: A guidance note for linking national and
sub-national adaptation processes. International
1
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• Нэгдүгээрт, үндэсний түвшний дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоог
хариуцан, хэрэгжүүлэн, зохицуулан авч явах этгээдийг тодорхойлох шаардлагатай.
Мөн ямар байгууллагууд хамтран оролцох, ХШҮ-ний тогтолцооны үр дүнг хэн хүртэх,
ашиглах гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй болно. Олон талт хэлэлцүүлэг, хамтын ажиллагааг
эртнээс эхлүүлэн байгууллага тус бүрийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох нь ХШҮ-ний
тогтолцооны хэвийн ажиллагааг хангах, эзэмшүүлэхэд ач холбогдолтой.
• Мэдээ баримт цуглуулах нөөц, чадавх хязгаарлагдмал байдаг. Иймд аливаа ХШҮ-ний
тогтолцоо аль болох байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн, шаардлагатай тохиолдолд бусад
ХШҮ-ний тогтолцоог ашиглан, бусад холбогдох механизмуудыг авч хэрэглэх хэрэгтэй.
ХШҮ-ний бусад тогтолцоотой хэвтээ ба босоо холбоотой байх нь одоо байгаа болон
тогтмол цуглуулдаг мэдээллүүдийг ашиглаж болно гэсэн үг бөгөөд ингэснээр өмнө нь
хийгдсэн ажлыг дахин хийхээс зайлсхийж чадна. Жишээ нь, Үндэсний статистикийн хороо,
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын мониторинг сүлжээ, Байгаль орчны мэдээллийн
сан, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны ХШҮ-ний
тогтолцоотой уялдуулах шаардлагатай.
• Өөр өөр түвшний болон өөр өөр салбарын ХШҮ-ний тогтолцоог аль болох нэг түвшинд
болгох хэрэгтэй. Ингэснээр зардал хэмнэхээс гадна, мэдээллийг нэгтгэх эсвэл задалж,
дүн шинжилгээ хийхэд тустай. Ялангуяа орон нутгийн ХШҮ-ний тогтолцоог сайжруулснаар
уламжлалт мэдлэг, зан үйл, арга хэмжээг мэдэхээс гадна орон нутгийн хэрэгцээ
шаардлагыг нарийн ойлгон, тухайн нөхцөл байдалд нийцсэн, үр дүнтэй дасан зохицох
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог.
Өөр өөр системүүдийг нэгтгэн, уялдуулахад дараах зүйлсийг давхар шалгах хэрэгтэй:
• Бусад түвшин, салбарын дасан зохицох стратеги, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны ХШҮ-ний
тогтолцоо
• Дасан зохицохтой холбоотой мэдээлэл агуулсан мэдээллийн эх сурвалжууд ба шалгуур
үзүүлэлтүүд
• Мэдээлэл цуглуулах үүрэг хариуцлага
• Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах механизм.
Эдгээрээс гадна бас нэгэн чухал зарчим бол ХШҮ-ний тогтолцоог харилцан тохиролцох үйл
явц гэж харах явдал юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг үнэлэхэд
ашиглагдах бэлэн, хялбар ХШҮ-ний тогтолцоо гэж байхгүй төдийгүй, ХШҮ-ний тогтолцоо нь
олон талуудын туршлага, байр суурь, сонирхол (нийгэм, байгаль орчин, эдийн засаг) дээр
тулгуурлан бий болдог. Олон талын (үүнд орон нутаг, бүс нутаг, үндэсний төрийн байгууллага,
шинжлэх ухааны байгууллага, орон нутгийн судлаачид, бизнес, хувийн хэвшил, иргэний
нийгмийн байгууллага гэх мэт) сонирхол, мэдлэг, үнэ цэн нийлснээр мэдээ мэдээлэл цуглуулах
ажил бодит болж, түүний үр дүн илүүтэйгээр ашиглагддаг байна.
ХШҮ-ний тогтолцоог хөгжүүлэх үе шат бүхий алхмуудыг (Хүснэгт 20) хэрэгжүүлэхийн өмнө, гол
оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг оролцоо тодорхой болж нэгдсэн ойлголтод хүрсэн байх нь
нэн чухал.
ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх дөрвөн алхамт арга
Стратегийн түвшинд буюу үндэсний түвшний уур амьсгалын өөрчлөлтийн дасан зохицох
төлөвлөлтийн үйл явц дахь ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэхэд нь төслийн түвшний ХШҮ-ний
механизм боловсруулахаас нэлээд ялгаатай ба ээдрээтэй. Энэхүү ээдрээтэй үйл явцыг үндсэн
дөрвөн алхамт арга хэмжээнд хуваан авч харууллаа (Хүснэгт 20, Зураг 26).
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Хүснэгт 20 Үндсэн алхмууд
Алхам 1

• Стратегийн ач холбогдлыг тодорхойлох
• Зорилго, хамрах хүрээ, түвшинг тодорхойлох

Алхам 2

• ХШҮ-ний тогтолцооны фокусыг тодорхойлох
• ХШҮ-ний аргачлалаа хэрхэн сонгох, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох
• Шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр шаардлагатай тоон мэдээлэл, бусад мэдээлэл болон
тэдгээрийн эх сурвалжийг тодорхойлох

Алхам 3

• ХШҮ-ний тогтолцооны үйл ажиллагааг эхлүүлэх, шийдвэр гаргахад ашиглах

Алхам 4

• ХШҮ-ний үр дүн, бүтээгдэхүүнийг боловсруулан гаргах, түгээн ашиглах

1
2
3
4

НӨХЦӨЛ

АГУУЛГА

ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Бодлого, стратеги
Зорилго
Түвшин

Үндсэн чиглэл, аргачлал
Дата, мэдээлэл

Бүтэц зохион
байгуулалт, нөөц
Нэгтгэл

Гарц ба тайлан

Зураг 26 Дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх алхам

5.2. ДАСАН ЗОХИЦОХ БОДЛОГО, СТРАТЕГИЙГ ОЙЛГОХ, ХШҮ-НИЙ ТОГТОЛЦООНЫ
ЗОРИЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ
Алхам 5.2. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ нь үндэсний түвшний бодлого,
ХШҮ-ний тогтолцооны орчинд хэрхэн уялдаж байна вэ?
• ХШҮ-ний тогтолцооны зориулалт, зорилго юу болох, мөн үр дүнг хэрхэн, ямар зориулалтаар
ашиглах вэ?
• Ямар түвшинд ашиглах, хэр нарийвчлалтай байх вэ?
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Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь өргөн хүрээний үндэсний бодлого,
стратегитай хэрхэн уялдаж буйг ойлгох, мөн ХШҮ-ний тогтолцооны хүрээнд цуглуулсан
мэдээллийг яг ямар зорилгоор хэрэглэж, ашиглахыг тодорхой болгох.
• Дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний шийдвэр гаргах үйл явцтай нийцүүлэх, улмаар
бусад буюу одоогоор ашиглагдаж буй ХШҮ-ний бүтэцтэй холбох, нийлүүлэх замаар
зорилтот хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй болгох асуудлыг харгалзан үзэх.
Энэхүү эхний алхам нь дасан зохицох бодлогын орчныг ойлгох, ХШҮ-ний зориулалт, зорилго
болон ашиглалтын түвшин, нарийвчлалыг тодорхойлоход чиглэнэ. Дараах нөхцөл байдлыг
судалж, дүн шинжилгээ хийн улмаар олон талт оролцогч талууд зөвшилцөн эцсийн шийдвэрийг
гаргавал зохимжтой.
Бодлогын орчин - Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ нь үндэсний түвшний
бодлого, ХШҮ-ний тогтолцооны орчинд хэрхэн уялдаж байна вэ?
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь өргөн хүрээний үндэсний бодлого,
стратегитай хэрхэн уялдаж буйг ойлгох, мөн ХШҮ-ний тогтолцооны хүрээнд цуглуулсан
мэдээллийг яг ямар зорилгоор хэрэглэж, ашиглахыг тодорхой болгох. Үүний тулд уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох болон бусад холбогдох бодлого, хөгжлийн
төлөвлөгөө, стратеги, үндэсний илтгэл-тайланг судлах шаардлагатай, тухайлбал Парисын
Хэлэлцээрт оруулах Монгол Улсын Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт (NDC,
2019), Алсын хараа-2050, Ногоон хөгжлийн бодлого, НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
суурь конвенцын хэрэгжилтийн Үндэсний тайлан, илтгэлүүд (BUR1, TNC).
• Дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний шийдвэр гаргах үйл явцтай нийцүүлэх, улмаар
бусад буюу одоогоор ашиглагдаж буй ХШҮ-ний бүтэцтэй холбох, нийлүүлэх замаар
зорилтот хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй болгох.
Зорилго - ХШҮ-ний тогтолцооны зориулалт, зорилго юу болох, мөн үр дүнг хэрхэн юунд
ашиглах?
ХШҮ-ний тогтолцооны зорилго болон үр дүн, эцсийн бүтээгдэхүүнийг ямар зориулалтаар
ашиглах зэргийг эрт тодорхойлох нь нэн чухал. Өмнө нь дурдсанчлан үндэсний дасан зохицох
арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоо нь дараах зорилготой байдаг:
- Суралцах: дасан зохицох суурь нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлага, сайн туршлага гэх
мэт асуудлын хүрээнд мэдлэгийг бүтээгдэхүүн боловсруулж, хөгжүүлэх.
- Хариуцлагатай байх: олон талт оролцогч талуудад үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнах.
- Дасан зохицсон удирдлага: төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж буй эсэхийг хянаж,
шаардлагатай тохиолдолд өөрчлөлт оруулах.
Түвшин: Ямар түвшинд ашиглах, хэр нарийвчлалтай байх вэ?
ХШҮ-ний тогтолцооны нарийвчлал, ашиглалтын түвшинд тодорхойлох нь хамрах хүрээг
тодорхойлж, оролцогч талуудын оролцоог бүрэн хангах, цаашид хэрэгжилтийг хангахад чухал
үүрэгтэй. Үндэсний дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоо нь үндэсний, салбарын,
орон нутгийн нэлээд олон байгууллагуудаас тоон болон бусад мэдээлэл цуглуулах хэрэгцээтэй
байдаг. Дараах түвшний нарийвчлалтай байж болно. Үүнд:
• Хэвтээ буюу салбар хоорондын: уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг хэмээн судлагдсан,
бодлого, хөтөлбөрт тодорхойлсон нийгэм, эдийн засгийн салбар хоорондын систем байх
боломжтой.
95

• Босоо буюу газар нутгийн түвшинд: хэрэв тоон болон бусад мэдээллийг орон нутгийн
засаг, захиргааны нэгж, байгууллагууд (жишээ нь аймаг, нийслэл, сум эсвэл дасан
зохицох төсөл)-аас авах шаардлагатай тохиолдолд босоо түвшний системийг бүрдүүлэх
хэрэгтэй.
• Босоо түвшний систем нь одоогийн орон нутаг, төслийн түвшинд ашиглагдаж буй ХШҮний тогтолцоонд түшиглэх нь чухал.
5.3 ХШҮ-НИЙ ТОГТОЛЦООНД ШААРДЛАГАТАЙ ТООН БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙГ
ТОДОРХОЙЛОХ
Алхам 5.3. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Юунд ХШҮ хийх вэ?
• ХШҮ-ний тогтолцооны зорилгыг биелүүлэхэд ямар төрлийн тоон болон бусад мэдээлэл
шаардлагатай вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Дасан зохицох бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр гарах өөрчлөлтийг үнэлэх.
• Эмзэг байдал, дасан зохицох чадавх болон ерөнхий эрүүл энх байдалд гарсан өөрчлөлтийг
үнэлэх.
Фокус: Юунд ХШҮ хийх вэ?
Хэдийгээр ХШҮ-ний тогтолцоо нь ерөнхий зорилготой ч, яг юунд ХШҮ хийхийг тодорхойлох
шаардлагатай. Манай улсын хувьд дасан зохицох ХШҮ-ний тогтолцоо нь үйл явц болон үр
дүнг мөшгөдөг байх нь зохимжтой. Дийлэнх улс орнууд мөн адил үйл явц болон үр дүнд
суурилсан дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний тогтолцоотой байдаг. Дасан зохицох арга
хэмжээний үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоо нь дасан зохицох бодлого, арга хэмжээний
хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлэх боломжийг бүрдүүлдэг. Үүнд, эмзэг байдал, дасан зохицох чадавх
болон ерөнхий эрүүл энх байдалд гарсан өөрчлөлтүүд мөн багтана. Харин үйл явцад суурилсан
ХШҮ-ний тогтолцоо нь дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад гарсан ахиц болоод тулгарч буй
саад бэрхшээл, хүний нөөц, санхүүгийн чадавхын асуудлуудыг илрүүлэхэд ач холбогдолтой.
Иймд үйл явцад суурилсан ХШҮ-ний үр дүнд үндэсний түвшний дасан зохицох төлөвлөлтийн
үйл явцад шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулах боломжтой юм.
Хүснэгт 21-д үндэсний дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний олон улсын түвшинд ашиглагдаж
буй арга хэрэгсэл болон тогтолцоог харуулав.
Хүснэгт 21 Олон улсад ашиглагдаж буй дасан зохицох арга хэмжээний ХШҮ-ний арга хэрэгсэл болон
тогтолцоо
ҮЙЛ ЯВЦАД СУУРИЛСАН ХШҮ
Үндэсний дасан зохицох
төлөвлөлтийн хянан
нягтлах хэрэгсэл
(Stocktaking for National
Adaptation Planning Tool,
SNAP Tool)
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Дасан зохицох
төлөвлөлтийн үйл
явцын ахиц дэвшил, үр
нөлөө, болон хийдлийн
ХШҮ-ний хэрэгсэл
Tool for monitoring,
Progress, Effectiveness,
and Gaps (PEG) under
the NAP process

ҮЙЛ ЯВЦ БОЛОН ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХШҮ
Дасан зохицох арга хэмжээг
мөшгөх ба хөгжлийг хэмжих
арга барил
The Tracking Adaptation and
Measuring Development (TAMD)
approach

Дасан зохицох арга
хэмжээг тооцох
тогтолцоо
The Making
adaptation Count
framework

МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

“SNAP” хэмээх энэхүү
хэрэгсэл нь улс
орныг дараах долоон
амжилтын хүчин зүйлсэд
тулгуурлан дасан
зохицох төлөвлөлтийн
үйл явцыг хэрэгжүүлэх
өөрийн чадавхаа
үнэлэхэд зааж чиглүүлнэ.
Амжилтын хүчин
зүйлст: уур амьсгалын
мэдээлэл, хүний болон
байгууллагын хүчин
зүйлс, урт хугацааны
зорилго болон эрх зүйн
зохицуулалт, хэрэгжилт,
оролцоо, бодлого
хөтөлбөрт туссан байдал,
болон ХШҮ.
Эх сурвалж: Fact
Sheet on the SNAP Tool
(GIZ 2014)

Уг арга, хэрэгсэл
нь улс орныг дасан
зохицох төлөвлөлтийн
үйл явцын үндсэн үйл
ажиллагааг гүйцэтгэж
буй эсэхийг үнэлэхэд
тусална. Үндсэн
үйл ажиллагаанаас
хүлээгдэх буй үр дүн
болон ахиц, дэвшлийг
үнэлэх шаардлагатай
шалгуур үзүүлэлтийг
тодорхойлох замаар
дасан зохицох үйл
явцыг үнэлдэг.
Эх сурвалж:
Presentation on the
PEG Tool (LEG 2015)

“TAMD” хэмээх арга барил нь
дасан зохицох арга хэмжээг
хоёр замаар хэмждэг:
Нэгдүгээрт, “Уур амьсгалын
эрсдэлийн удирдлага”, буюу
үйл явцад суурилсан ХШҮ: энэ
нь уур амьсгалын эрсдэлийг
удирдах институт, бодлого,
болон чадавхыг орчныг үнэлдэг.
Хоёрдугаарт, “Дасан зохицох
гүйцэтгэл”, үр дүнд суурилсан:
энэ нь уур амьсгалын
эрсдэлийн удирдлагын үйл
явц нь дасан зохицох чадавх,
иргэдийн эрүүл сайн сайхан
амьдралд ахиц авчирч буй эсэх
талаас нь үнэлдэг.
Эх сурвалж: Environment and
Development
(IIED), TAMD:
A manual for national govern
ments (Rai et al. 2015)

Уг арга, хэрэгсэл
нь өөрчлөлтийн
онолд тулгуурлан
дасан зохицох арга
хэмжээний ХШҮ-ний
тогтолцоог бүрдүүлэх
зургаан алхам
бүхий аргачлалаас
бүрдэнэ. Энэ нь үйл
явц болон үр дүнд
суурилсан ХШҮ-ний
тогтолцоог хамрах
ба өөр өөр түвшинд
ашиглах боломжтой.
Эх сурвалж: WRI
& GIZ: Making
adaptation
count
(Spearman & McGray
2011).

Тоон болон бусад мэдээллийн хэрэгцээ: ХШҮ-ний тогтолцооны зорилгыг биелүүлэхэд ямар
төрлийн тоон болон бусад мэдээлэл шаардлагатай вэ?
Тоон болон бусад мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага нь ХШҮ-ний тогтолцооны зорилгоос
хамаарна. Тоон болон бусад мэдээлэл цуглуулах үйл явцад судалгаа, шинжилгээний
байгууллагыг оролцуулахыг зөвлөдөг ба ингэснээр шинжлэх ухаан бодлого хоорондын уялдааг
хангахаас гадна, зорилтот хэрэгцээнд нийцсэн, зөв мэдээллийг цуглуулах баталгаа бий болдог.
Тиймээс ХШҮ-ний зорилгоос хамаарч, дасан зохицох арга хэмжээний ахиц, дэвшил болон үр
дүнг хэмжихэд ашиглагдах дийлэнх шалгуур үзүүлэлтийг урьдчилан цуглуулдаг. Гэвч, зарим
шалгуур үзүүлэлт бэлэн биш байдаг тул аль болох уян хатан арга барилаар буюу хийнгээ
суралцах замаар тоон болон бусад мэдээллийг цуглуулах нь зүйтэй. Ингэснээр дасан зохицох
төлөвлөлтийн явцад болон хэрэгжилтийн туршид бий болох шинэ тоон болон бусад мэдээллийг
ашиглах боломж бүрддэг.
Тохирох үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох
ХШҮ-ний тогтолцооны үндсэн үзүүлэлтүүд нь (Шигтгээ 4) хэмжигдэхүйц шинж чанартай эсвэл
тоон утга бүхий үзүүлэлтүүд байх бөгөөд эдгээр нь тодорхой хугацааны туршид одоогийн
нөхцөл байдал, түүнд гарсан өөрчлөлт, ирээдүйн хандлагыг тодорхойлж мөшгөхөд тусалдаг.
Тодорхой: шалгуур үзүүлэлт нь үр дүнд хүрэх явцыг хэмжихэд хангалттай тодорхой байгаа эсэх?
Хэмжигдэхүйц: шалгуур үзүүлэлт нь хэр найдвартай, тодорхой хэмжүүрээр үр дүнг илтгэж байна
вэ?
Хүрч болохуйц: шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж буй үр дүн нь бодитой юу?
Хамаарал: шалгуур үзүүлэлт нь төлөвлөсөн үр дүн болон үйл явцад хамааралтай эсэх?
Төлөвлөсөн хугацаанд: одоо байгаа өгөгдөл мэдээллийг цуглуулахад боломжийн өртөг, хүчин
чармайлт зарцуулж чадаж байгаа эсэх?
Шигтгээ 4 Үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд
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Дасан зохицох шалгуур үзүүлэлтүүдийг олон улсын хэмжээнд боловсруулсан туршлага байдаг
бөгөөд эдгээрийг ашиглах боломжтой үзүүлэлтүүдийг (Шигтгээ 5). Гэсэн хэдий ч тухайн
орны суурь нөхцөл, зорилгууд нь өөр байдаг тул зарим сайн туршлагуудыг шууд нэвтрүүлэх
боломжгүй. Тиймээс тухайн орны онцлог нөхцөл байдал, одоо баримталж буй бодлогын
агуулга, үнэлгээ шинжилгээний зорилго, ашиг сонирхолд нийцүүлэн зохих үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлох нь нэн чухал юм.
Дасан зохицох үзүүлэлтүүдийн сан (Hammill et al. 2014)
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох програмчлалын сонгосон үзүүлэлтүүд (Bours et al.
2014)
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл явцыг хянах, үнэлэх үзүүлэлтийг боловсруулах,
сонгох, ашиглах туршлагын судалгаа (Viggh et al. 2015)
Цаг уурын уян хатан хөгжлийн индекс: онолын хүрээ, сонгон шалгаруулалтын шалгуур болон
зорилгод нийцсэн үзүүлэлт (Miola et al. 2015)
Шигтгээ 5 Шалгуур үзүүлэлтүүдийн сайн туршлагын жишээ

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлоход дараах
зүйлсийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Үүнд:
- Тухайн улсад хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, төслүүдийн дасан зохицох үзүүлэлтүүдийг
бүртгэж авах.
- Холбогдох үзүүлэлтүүдийг боловсруулж, тухайн чиглэлүүдийн дагуу ХШҮ-ний
ажилтнуудтай хамтран ажиллах.
- Өөрчлөлтийн онол эсвэл дасан зохицох урт хугацааны алсын харааны шалгуур
үзүүлэлтийг сонгох.
- ХШҮ-ний тогтолцоонд ашигласан урьдчилсан шалгуур үзүүлэлтүүд.
Шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох үйл явц нь цаашид хувь нэмрээ оруулах боломжтой, туршлага
бүхий олон талын оролцогчид болон олон нийтийн оролцоог хангасан байх шаардлагатай.
Шалгуур үзүүлэлтүүдийн төрөл
Үйл явцад суурилсан шалгуур үзүүлэлтүүд нь дасан зохицох бодлого, төсөл хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, дасан зохицох таатай орчныг бүрдүүлж буй байгууллагын чадавхын өөрчлөлтийг
хэрэгжүүлэх явцыг хэмждэг. Үр дүнд суурилсан шалгуур үзүүлэлтийг хөндлөнгийн оролцоо,
төлөвлөгөө, бодлогод тулгуурлан зорилго, зорилт, үр дүнд хүрсэн эсэхийг үнэлэхэд ашигладаг
(жишээлбэл, дасан зохицох зорилтод хүрсэн түвшин). Ерөнхийдөө ихэнх үйл явцад суурилсан
шалгуур үзүүлэлтүүд чанарынх, харин үр дүнд суурилсан шалгуур үзүүлэлтүүд нь тоон шинж
чанартай байдаг (Шигтгээ 6) (FAO, 2019).
Шалгуур үзүүлэлтүүдийн нийгэм, эдийн засаг, газар зүйн ялгаа
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох байдлыг хэд хэдэн тодорхойлогч хүчин зүйлсэд
хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаар нь авч үзэх нь чухал. Жишээ нь, усны нөөц, хөдөө аж
ахуй, эрүүл мэнд зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтөд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эмзэг байдал,
хариу үйлдэл нь өөр өөр байдлаар нөлөөлдөг. Ийм тохиолдолд тухайн зорилтод жендэрийн
нөлөөлөл хэр байгааг харгалзан авч үзэх шаардлагатай. Ялгаатай нөлөөлөл болон эмзэг
байдал нь тодорхой болбол шалгуур үзүүлэлтүүд мөн адил ялгаатай байх шаардлагатай.
Дийлэнх шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхой бүлэгт хялбар хуваах боломжтой.
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Тоон үзүүлэлтүүд - Тоон үзүүлэлтүүд нь хамгийн их ашиглагддаг бөгөөд “хэд” болон “хэчнээн”
гэх асуултуудад хариултыг өгдөг (жишээлбэл, дасан зохицох арга хэмжээний улмаас хэчнээн
хэмжээний ус хэмнэсэн, эмзэг байдлын индексээр хэчнээн хүнийг маш эмзэг ангилалд
хамруулсан, цаг агаарын эрс тэс үзэгдэлд хэдэн өрх өртөж байгаа талаарх мэдээллийг өгдөг).
Чанарын үзүүлэлтүүд - Чанарын үзүүлэлтүүд нь тухайн нөхцөл байдлыг хүмүүс хэрхэн хүлээж
авч гүйцэтгэдэг, хүмүүс хандаж байгаа зэрэг мэдээллээр хангадаг. Амжилтыг тоон үзүүлэлтээр
тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд чанарын аргууд нь илүү ач холбогдолтой хувилбар болдог.
Үүдэн гарах ашиг, эрсдэлийг энгийн, тоон утгаар хэмжих боломжгүй тохиолдолд уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс газар тариалангийн үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтийн талаар тариаланчдын
санал, сэтгэгдэл зэрэг чанарын мэдээллийг цуглуулах нь тоон мэдээлэл цуглуулахаас илүү
боломжтой байдаг. Ихэнх тохиолдолд, чанарын үзүүлэлт нь хөндлөнгийн оролцооны ололт,
үр дүнгийн талаарх мэдээллээр хангана. Мөн эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлэг, тодорхой чиглэлийн
үйлчилгээ үзүүлэгчид (олон нийтийн эсвэл ТББ)-ийн тухайн асуудлын талаарх үзэл бодол,
хандлагын талаарх мэдээлэл зайлшгүй шаардлагатай байдаг.
Эх сурвалж: НҮБ-ын эмэгтэйчүүд, 2013. Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан
зогсоох: хөтөлбөрийн гол зүйлс. Бүлэг IV Хяналт ба үнэлгээ. 4.12.2018 оны 4 сарын 12-ны
өдөр (онлайнаар нэвтэрсэн өдөр) http://www.endvawnow.org/en/modules/view/14-programmingessentials-monitoringevaluation.html#14

Шигтгээ 6 Тоон болон чанарын үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлтийг сонгох - Дараах гол санаануудыг анхаарч үзэх хэрэгтэй (Hammill et
al., 2014):
Фокус: та дасан зохицох арга хэмжээ, эсвэл стратегийн хэрэгжилтийн явцыг хянах гэж байна
уу? Үйл явц ба үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний үзүүлэлтүүд ялгаатай байдаг.
Мэдээлэл цуглуулахад шаардлагатай цаг хугацаа болон нөөц: хэрэв шалгуур үзүүлэлтийг
хянахад хэтэрхий төвөгтэй эсвэл маш их нөөц шаардагдахаар байвал үүнийг хэрэгжүүлэх
боломж тун бага байдаг. Үүнтэй адилаар хэт олон үзүүлэлтийг хянах нь үйл ажиллагааг
хүндрүүлэх болон хэт их нөөц шаардлагатай болдог. Тиймээс холбогдох яамд, Засгийн Газрын
агентлагууд, статистикийн газар, засгийн газрын үндэстэн дамнасан байгууллагууд, нутгийн
захиргааны байгууллагуудаас одоо байгаа мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглан бодит, бэлэн
байгаа мэдээллийг цуглуулах аргуудыг үндэслэн үзүүлэлтүүдийг сонгож, холбогдох талуудад
нэмэлт дарамт учруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Оролцогч талууд ХШҮ-ний тогтолцооны
зорилтод хүрэхэд чухал ач холбогдол бүхий үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохын тулд шалгуур
үзүүлэлтийг ерөнхийд нь эрэмбэлэх шаардлагатай. Шинэлэг мэдээлэл цуглуулах аргуудыг
Хүснэгт 22-д жагсаав (UNDP, 2013).
Одоо байгаа мэдээллийн эх үүсвэрүүд болон ХШҮ-ний тогтолцооны бэлэн байдал:
ачааллын давхцалаас зайлсхийх, дасан зохицох ХШҮ болон бодлогын агуулгатай уялдуулахын
тулд ямар мэдээлэл бэлэн байгааг эхний алхмаар судална. Тухайн бэлэн байгаа мэдээллүүдийг
тодорхойлсноор үзүүлэлтүүдийг эрэмбэлэхэд онцгой хувь нэмэр үзүүлдэг. Жишээ нь, системд
шууд нэвтрэх боломжтой салбарууд нь ХШҮ хийгдсэн байх боломжтой бөгөөд тухайн
мэдээллийг шууд үндэсний статистикийн газраас авах боломжтой. Дасан зохицох үйл явцыг
хянах боломжтой холбогдох мэдээллийн эх үүсвэрийг зураглан үзүүлэх нь илүү хялбараар
ойлгуулахад тусалдаг бас нэгэн арга юм.
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Хүснэгт 22 Шинэлэг мэдээлэл цуглуулах арга
ШИНЭЛЭГ АРГА ЗАМ

ТАЙЛБАР

1. Олон хүний
мэдээллийн эх үүсвэр

Олон тооны хүмүүс гар утас болон нээлттэй мэдээллийн платформыг ашиглан
эргэн тойрон дахь нөхцөл байдлын талаар идэвхтэй мэдээлэх үйл ажиллагаа.

2. Бодит цагт энгийн
тайлан

Хөтөлбөр, төслийн менежерүүдэд зориулсан албан ёсны тайлангийн шаардлагыг
багасгаж, компьютер болон хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр дамжуулан текст, зураг,
видео агуулсан, илүү ойрхон давтамжаар бодит цагт багтаан цаг хэмнэх боломжтой
аргачлал.

3. Олон нийтийн
оролцоотой статистик

Орон нутгийн иргэд өөрсдөө статистик мэдээ гаргах арга хэмжээ; олон тооны
бүлгүүдээр дамжуулан баттай тоон мэдээг цуглуулах оролцооны аргачлал.

4.Гар утаснаас мэдээлэл
цуглуулах

Тусгай программ хангамжийг ашиглан гар утас, таблет эсвэл олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан зорилтот бүтцийн мэдээллийг цуглуулах аргачлал.

5. Хүүрнэсэн мэдээлэл

Бодит цаг үеийн асуудлууд, нийгэмд тулгарч буй өөрчлөлтүүдийн талаарх ойлголтыг
олж авахын тулд тусгай алгоритм ашиглан иргэдийн мянга мянган богино түүхүүдийн
нэгтгэсэн аргачлал.

6. Албан бус мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, гар утас, вебсайт гэх мэт
дижитал үйлчилгээг ашиглан хүний үйлдлийн асар их мэдээллийг цуглуулдаг
аргачлал.

7. Ухаалаг дэд бүтэц

Зам гүүр, барилга байгууламж, ус цэвэрлэх байгууламж, нийтийн бие засах газар,
зуух зэрэг дэд бүтцийн байгууламжуудыг зайнаас удирдах боломжтой хямд өртөгтэй
автомат мэдрэгчээр тоноглосон аргачлал.

8. Зайнаас тандан судлах

Хиймэл дагуул, нисэх онгоц эсвэл агаарын тээврийн хэрэгслүүдийн цахилгаан
соронзон спектрийн мэдээллийг ашиглан алсын зайн ажиглалт, дүн шинжилгээ
хийдэг аргачлал.

9.Дүрслэлийн мэдээлэл

Тоон мэдээллийн зураглал болон харилцаа холбооны илэрхийлэлд гол төлөв
видео, интерактив вэбсайт, график, цаг хугацааны хүснэгт, мэдээллийн самбар,
газрын зураг ордог.

10. Олон түвшний
холимог үнэлгээний
аргачлал

Нарийн төвөгтэй үнэлгээ, ялангуяа үйлчилгээ үзүүлэх системд зориулсан олон
түвшний холимог (тоон ба чанарын) аргачлал, маш өргөн хүрээнд ашиглагддаг.

11. Үр дүнг цуглуулах

Урьдчилан тооцоолсон үр дүнд хүрэх ахиц дэвшлийг хэмжих бус харин хүрсэн үр
дүнгийн нотолгоог цуглуулж, төсөл эсвэл хөндлөнгийн оролцоо өөрчлөлтөд хэрхэн
нөлөөлсөн эсэхийг тодорхойлохын тулд ажилладаг үнэлгээний аргачлал.

Шалгуур үзүүлэлтийг сонгосны дараа суурь түвшнийг хэрхэн бий болгохыг бодож үзэх
шаардлагатай (Шигтгээ 7). Өөрөөр хэлбэл, удаан хугацааны туршид цуглуулсан үзүүлэлтийн
өгөгдлийг харьцуулах нь уг ажлын эхлэл байж болно. Жишээ нь, “Туршилтын усалгааны
үйлчилгээнд хамрагдсан тариаланчдын тоо” гэх зэрэг үйл ажиллагаанд чиглэсэн үзүүлэлтийн
хувьд суурь түвшин нь тэг байж болох юм. “Хөдөө орон нутгийн ядуурлын түвшин” гэх мэт
үр дүнгийн үзүүлэлтийн хувьд (Хүснэгт 23) харьцуулалтын ямарваа нэгэн утга шаардлагатай
болдог.
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Тохирох үзүүлэлтүүдийг багцлан тодорхойлсны дараа мэргэжилтнүүд хэрэгжилтээс өмнө, нөхцөл
байдлыг харьцуулах суурь утгыг бүртгэх боломжтой. Суурь түвшнийг ойлгох нь мэргэжилтнүүдэд
дасан зохицох арга хэмжээний бодит, цаг үетэй уялдсан зорилгыг боловсруулах боломжийг олгодог.
Дунд хугацааны болон эцсийн үнэлгээ нь тухайн зорилтуудын талаарх ажиглалт, тэмдэглэлт,
баталгаажилтын мэдээллүүдэд үндэслэн "өмнөх ба дараах" харьцуулалтыг шууд хийх боломжийг
олгодог.
Зарим тохиолдолд тухайн үнэлгээний үр дүнг дасан зохицох арга хэмжээг тусгалгүйгээр тооцоолсон
ирээдүйн төлөвтийг харьцуулж болно. Ийм "эсрэг баримтууд" нь заримдаа хөдөлгөөнт эсвэл
динамик суурь түвшнийг шийдвэрлэхэд хэрэглэгддэг, эсвэл анхны суурь ажиглалт нь дасан зохицох
арга хэмжээний оролцоог үнэлэх үед хамааралгүй болсон тохиолдолд хэрэглэгддэг.
Суурь түвшин, утгыг тодорхойлох үед суурь өгөгдөл байхгүй, өгөгдөл бүрэн бус, эсвэл нарийвчлалгүй
байх нь бий. Ийм тохиолдолд итгэлцлийн эсвэл орлуулагч суурь түвшнийг ашиглана, эсвэл
холбогдох үзүүлэлтүүдийг шууд орхиж болно. Жишээлбэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх
бодлого, холбогдох хуулиудыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа эсэх нь тодорхойгүй байх боломжтой. Уур
амьсгалын өнөөгийн хэлбэлзэлд онцгой эмзэг, мэдрэг салбаруудын жижиг хэмжээний түүвэрлэлт
нь арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтот бүлэгт чиглэсэн чухал суурь мэдээллийг боловсруулахад
хангалттай мэдээлэл өгөх боломжтой.
Мэргэжилтнүүдийн дасан зохицох анхан шатны ойлголтыг бүрдүүлэх үүднээс доорх асуултуудыг
анхаарч үзэх шаардлагатай. Үүнд:
• Суурь түвшин нь хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй эрсдэл болон эмзэг байдлын талаар тодорхой
дүр зургийг гаргаж өгч байна уу?
• Суурь түвшин нь уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын бус динамикаас үүдсэн
өөрчлөлт, хөндлөнгийн нөлөөллөөс үүдэлтэй өөрчлөлтүүдээс шалтгаалан гарч болзошгүй
өөрчлөлтүүдийг уялдуулан ХШҮ-ний үйл явцыг цаг тухайд нь өөрчлөн хэрэгжүүлэх боломжийг
олгож байна уу ?
• Суурь түвшнийг бүрдүүлэхийн тулд цуглуулсан мэдээллээр үйл ажиллагааны тэргүүлэх
чиглэлүүд тодорхойлогдох боломжтой юу?
• Санал болгож буй зорилтууд нь суурь өгөгдөл болон хяналтын удирдлагын эх үүсвэр дээр
үндэслэх нь хэр бодитой вэ?
• Суурь түвшин цаг хугацааны явцад шилждэг үү? Хэрэв тийм бол суурь түвшнийг ямар
давтамжтайгаар дахин хянах вэ?
Шигтгээ 7 Суурь түвшинг тодорхойлох
Хүснэгт 23 Хөдөө аж ахуйн салбар дахь дасан зохицох шалгуур үзүүлэлтүүдийн жишээ

Уур амьсгалын
параметрүүд

Жилийн температурын өөрчлөлт
Сарын дундаж температур
Жилийн халуун өдрүүдийн тоо
Жилийн хур тунадасны өөрчлөлт
Сарын хур тунадас
Хур тунадасны онцгой үзэгдлүүд

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл

Ган гачигт нэрвэгдсэн өрхийн тоо, өрхийн тэргүүний хүйсээр ангилсан
Ган гачигт үрэгдсэн малын эзлэх хувь
Агаарын температурын эрс тэс байдлаас шалтгаалан усны чанар муудаж байгаа
гадаргын усны талбайн хэмжээ
Хөрсний элэгдэлд орсон үржил шимтэй газрын талбай хэмжээ
Экосистем эвдэгдэж гэмтсэн газрын талбай хэмжээ
Тахал, түймэрт нэрвэгдсэн ургамлаар бүрхэгдсэн газрын талбай хэмжээ
Таримал ургамлын агрофенологийн фазын шилжилт
Хэт их хур тунадасны улмаас ДНБ-ний алдагдал, жилд хувиар
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Дасан зохицох үйл
ажиллагаа

Санхүүгийн үйлчилгээ авах боломжтой тариаланчид, малчдын эзлэх хувь, хүйсээр
ангилсан
Мал хамгаалах хөтөлбөрт оруулсан нийт хөрөнгө оруулалтын дүн
Биологийн олон янз байдалд нөлөөлж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн бүртгэлийн тоо
Хөрс хамгаалах арга хэмжээ авах
Цэвэршүүлсэн бохир усны хувь
Сайжруулсан усжуулалтын системтэй газар тариалангийн талбайн эзлэх хувь
Туршилтын усалгааны төсөлд хамрагдсан тариаланчдын тоо, хүйсээр ангилсан
Эмэгтэйчүүдийн зохион байгуулсан хөдөө аж ахуйн хоршооллын тоо
Улаан дарсны сортын тариалалт

Дасан зохицох үр
дүн

Аюулгүй ундны устай, ганд өртөх магадлалтай газар нутгийн ядуу иргэдийн эзлэх хувь
Нөөцөлсөн усны хэмжээ (куб метр)
Бэлэн ургацын усны хэрэгцээний хувь хэмжээг одоо байгаа нөөцөөр хангаж байгаа
байдал
Гэрийн ногооны талбай болон өрхийн хэрэгцээний усны хувь хэмжээг одоо байгаа
нөөцөөр хангаж байгаа байдал
Цаг агаарын эрс тэс байдлын эрсдэлээс хамгаалах даатгалд даатгуулсан малын эзлэх
хувь
Тариалангийн даатгалд хамрагдсан тариалангийн талбайн эзлэх хувь
Бэлчээрийн малд оногдох нэмэлт тэжээлийн хувь
Ургац хураасан газрыг усжуулалтын замаар хөдөө аж ахуйн гарцын нэмэгдсэн өсөлт
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй ургац ашиглалтын нэмэгдсэн хувь
Ганд тэсвэртэй сортоор тариалсан тариалангийн газрын эзлэх хувь
Хөдөө аж ахуйн хоршооллын бий болгосон эргэлт

Шигтгээ 7 Суурь түвшинг тодорхойлох

ҮДЗТ-ийн үйл явцын ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд SNAP аргачлалыг ашиглана. Доорх
Хүснэгт 24-т дурдсан үр дүнгийн хүчин зүйлс бүрийн хувьд SNAP аргачлал нь үндэсний дасан
зохицох гүйцэтгэлийг нарийвчлан үнэлэх хэд хэдэн жишиг асуултыг тавьдаг бөгөөд үр дүнг
бодитоор харуулах боломжтой.
Хүснэгт 24 SNAP - ҮДЗТ-ийн үйл явцын үр дүнгийн хүчин зүйлст ХШҮ хийх, үнэлэх
ҮР ДҮНГИЙН ХҮЧИН
ЗҮЙЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн мэдээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх хариу арга хэмжээний талаар хатуу шийдвэр
гаргах үндсийг бүрдүүлж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал,
дасан зохицох хувилбаруудын мэдээлэл

Хүний нөөц болон
байгууллагын чадавх

Оролцогч талууд болон байгууллагуудын дасан зохицох үйл явцыг зохицуулах, уур
амьсгалын мэдээллийг ашиглах, удирдах чадвар

Урт хугацааны алсын
хараа болон шийдвэр

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзан үндэсний хөгжлийн урт хугацааны зорилтын
талаарх нийтлэг ойлголт, гол үйл ажиллагааг энэхүү алсын хараатай уялдуулах
шийдвэр

Хэрэгжилт

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг дээшлүүлэх, эсвэл эмзэг байдлыг
бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний чанар, тоо хэмжээ, стратегийн
чиг хандлага

Үндсэн чиглэл

Үндэсний, салбарын, олон нийтийн бодлогын баримт баримт бичиг, хөтөлбөр
зэрэг бүх түвшний төлөвлөлт, хөгжлийн үйл явцад дасан зохицох үйл ажиллагааг
уялдуулах

Оролцоо

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд, олон төрлийн салбарын төрийн захиргааны
байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагуудын
төлөөллийг оролцуулах. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэгш бус байдлаар өртөх нь их
байдаг тул эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг оролцуулах нь чухал.
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, санхүүгийн эх үүсвэр, дасан зохицох
гүйцэтгэлд хяналт тавих, дасан зохицох үр дүнг хянах, үнэлэх нь дасан зохицох
төлөвлөлт, шийдвэр гаргахад чухал мэдээлэл өгдөг. Дасан зохицох арга хэмжээний
ХШҮ-ний тогтолцоо нь үр ашигтай нөөц хуваарилалт, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, үйл
ажиллагааг бэхжүүлэх, дасан зохицох талаар суралцах боломжийг хангадаг.

5.4. ҮДЗТ-ИЙН ХШҮ-НД ШААРДЛАГАТАЙ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
Эхний алхмаар үндэсний дасан зохицох хөтөлбөрийн ХШҮ-ний үйл ажиллагаанд шаардлагатай
байгууллагууд, оролцогч талууд, түншлэл болон бусад нөөц боломжуудыг тодорхойлох
шаардлагатай.
Алхам 5.4. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• Та ямар нөөц бололцоотой байгууллагатай хамтран ажиллах вэ?
• Шаардлагатай мэдээ мэдээллийг хэрхэн цуглуулах вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Байгууллага тус бүрийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, мэдээлэх
ХШҮ-ний ерөнхий бүтэц бий болсны дараа уг бүтцийг ажиллуулахын тулд ХШҮ-ний төлөвлөгөө
гаргах шаардлагатай. ХШҮ-ний төлөвлөгөө нь сонгосон шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрхэн
ажиллахыг тодорхойлдог. Үүнд тохирох хэмжээг тодорхойлох, ажиглалт хийх цэгүүдийг мэдэх,
өгөгдлийг бүртгэх, хэмжих давтамж, мөн ямар мэргэжилтэн мэдээлэл цуглуулах үүрэгтэйг
тодорхойлох зэрэг орно.
Дасан зохицох үндэсний ХШҮ-г гүйцэтгэхийн тулд дасан зохицох ХШҮ-г хариуцсан яам дараах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
• Дасан зохицох ХШҮ-ний чадавхыг үнэлэх, оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага, шалгуур
үзүүлэлт эсвэл хэсэг тус бүрд мэдээлэл цуглуулах арга хэлбэрийг тодорхойлно. Жишээ
нь, тодорхой үзүүлэлтийг мэдээллийн хуудсанд байршуулах.
• Мэдээлэл нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, тайлбарлах, баримтжуулах, үр дүнг түгээх гэх
мэт хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрөх - энэ нь ихэвчлэн ХШҮ-ний бүтцийн нарийн төвөгтэй
байдал, хамрах хүрээнээс хамаарах ойлголцол, холбогдох талуудтай зөвлөлдөх
шаардлагатай байдаг.
• Шалгуур үзүүлэлт бүрийн суурь үзүүлэлтийг бий болгож, цаашид гарах ХШҮ-ний үр дүнг
жишиг нөхцөлтэй харьцуулж, аливаа өөрчлөлтийг тодорхойлох боломжтой болгоно.
• ХШҮ-ний төлөвлөгөөг боловсруулахдаа ажлын хэсэг эсвэл ажлын хэсгийг ХШҮ-нд
шаардагдах хангалттай төсөвтэйгөөр зохион байгуулж, шийдвэр гаргагчид болон гол
оролцогч талуудад танилцуулж, батлуулах.
• ХШҮ-ний төлөвлөгөөний төсвийг батлах.
Байгууллагын зохион байгуулалт, нөөц
• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодлогыг хариуцан
ажилладаг бөгөөд дасан зохицох, мэргэжлийн шинжээчдийг дэмжихэд чиглэсэн үндэсний
ХШҮ-ний тогтолцоог бий болгох тэргүүлэх байгууллага байна.
103

• Байгууллагын зохион байгуулалт нь гол оролцогчдын үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох юм.
Салбарын яам, агентлаг, цаг уурын алба, судалгааны хүрээлэн нь мэдээлэл цуглуулах,
үйлдвэрлэх, савлах, үүсгэсэн мэдээллийг түгээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлнэ.
Түүнчлэн, Засгийн Газрын агентлагууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын салбар
дундын мэргэжилтнүүдийн хамтарсан ажлын хэсэг гаргахыг санал болгодог 1бөгөөд
ХШҮ-ний техникийн ажлын хэсэг байгуулж, шалгуур үзүүлэлт боловсруулах, ХШҮ-ний
төлөвлөгөө, мэдээлэл цуглуулахад шаардлагатай багаж хэрэгслийг боловсруулж, ХШҮний ерөнхий бүтцийн талаар сургалт зохион байгуулах шаардлагатай.
• Санхүүгийн болон хүний нөөц нь дасан зохицох ХШҮ-г үр дүнтэй ажиллуулах чухал хүчин
зүйлс юм. Оролцогч талуудын дунд зөвлөлдөх санал асуулга явуулж, нөөц дэх дутагдлыг
арилгах хэрэгтэй; шаардлагатай сургалт явуулах, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ
хийх арга хэрэгслээр хангаж, ХШҮ-ний зорилгыг биелүүлэхийн тулд тасралтгүй харилцаа
холбоо, санал хүсэлтийн практик оролцооны механизмыг бий болгох хэрэгтэй.
Тоон өгөгдлийг цуглуулж мэдээллийг нэгтгэх
• Шаардлагатай өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах, бүрдүүлэх арга зам, алхмыг тодорхойлж,
мэдээлэх нь ХШҮ-ний тогтолцооны үнэн зөв, үр ашигтай байдлыг хангахад чухал үүрэг
гүйцэтгэнэ.
• Судалгаанаас босоо чиглэлд олон түвшинд, эсвэл хэвтээ тэнхлэгийн чиглэлд тохируулан
ХШҮ-г дасан зохицох гурван практик аргыг санал болгодог.
• Мэдээллийг хялбар нэгтгэхийн тулд стандартчилагдсан буюу нэг ижил хэмжүүрийг ХШҮний тогтолцоонд оруулах бүх хэмжүүрийг ашиглана.
• Бүх оролцогчид үндэсний түвшинд тодорхойлсон нийтлэг сэдвийг хөндсөн тодорхой
хэмжүүрийг ашиглахыг зөвшөөрдөг. Төрөл бүрийн салбар эсвэл өөр түвшний оролцогчид
өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээлэл цуглуулах боломжийг олгодог бөгөөд
гаргасан мэдээллийг үндэсний системтэй хялбар уялдуулах боломжтой.
• Албан бус холбооснууд болон мэдээ мэдээллийн нэгдлийг анхаарах: сурч мэдсэн зүйлс,
туршлагын талаар мэдээлэл цуглуулах боломжийг олгодог бөгөөд судалгаа, төлөвлөгөө
хэрэгжүүлэгчдээс санал асуулга авах, голлох бүлгүүдийг зохион байгуулах, олон нийтийн
яриа хэлэлцээр, хэлэлцүүлгийн үр дүнг нэгтгэх зэрэг багтана.
5.5. ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ, ТҮГЭЭХ, УЯЛДУУЛАХ
Алхам 5.5. ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлж буй байгууллага эсвэл хувь хүнд дараах гол
асуултуудад хариулахад туслах болно.
• ХШҮ-ний тогтолцоонд ямар бүтээгдэхүүнүүд ордог вэ?
Хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагаа дараах байдалтай байж болно:
• Үндэсний дасан зохицох хөтөлбөрийн үйл явц, үр дүнгийн талаарх үндэсний тайлан
илтгэлд мэдээлэл болгон оруулах
ХШҮ-ний тогтолцооноос ямар үр дүн гарах вэ?
Юуны өмнө мэдээлэл цуглуулах, нэгтгэх, ХШҮ-ний үр дүнг тайлагнах давтамж, хугацааг талууд
тохиролцсон байна. Тайлан гаргах ажлыг тухайн орны Үндэсний тайлан илтгэлийн хугацаатай
уялдуулж болохоос гадна НҮБУАӨСК-ын хуваарийн дагуу тайлагнах боломжтой. Хэрэглэгчдийн
1
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД
ЗОРИУЛСАН ТЕХНИКИЙН УДИРДАМЖ

хэрэгцээнээс хамааран дасан зохицох ХШҮ-ний үр дүн, тайлагналын хэлбэрээс хамааран тус
бүр өөр зорилготой байна.
Үндэсний дасан зохицох ХШҮ-ний зохицуулах байгууллага нь харилцаа холбооны стратеги,
төлөвлөгөө боловсруулж, мэдээллийг ашиглаж болох гол оролцогч талуудыг тодорхойлж,
мэдээлэл хуваалцах, түгээх хэрэгсэл, арга хэлбэр, тайлан, семинар, форум, цахим платформ
эсвэл хэвлэл мэдээллийн сувгууд зэргийг тодорхойлдог.
Мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийсний дараа ХШҮ-ний дүнд суурилсан чухал
асуудлууд, баримт нотолгоо болон өмнөх туршлагаас авсан сургамж зэрэг мэдээллийг багцлан
боловсруулах боломжтой. ХШҮ-ний өгөгдлийг үйл ажиллагааны болон бодлогын түвшинд
явагдаж буй салбарын төлөвлөлт, үндэсний дасан зохицох хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт,
шийдвэр гарган мэдээлэхэд ашиглана. Шийдвэр гаргахад ХШҮ-ний үр дүн нь дасан зохицох
үйл явцын хэрэгжилттэй, шаардлагатай бол үндэсний хөгжлийн үйл явцтай шууд холбогдоно.
Мэдээллийг дүрсээр үзүүлэх нь илүү ойлгомжтой байдаг. Жишээлбэл, SNAP хэрэгсэл нь ҮДЗТийн үйл явцтай холбоотой долоон үзүүлэлтийн эхлэх цэг, зорилт, ахиц дэвшлийг харуулахын
тулд радарын диаграммыг ашигласан байна (Зураг 27).
Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
мэдээ

Одоогийн нөхцөл байдал
Стратегийн зорилт

Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ

Хүний нөөц болон
байгууллагын чадавх

Урт хугацааны
алсын хараа
болон шийдвэр

Оролцоо

Үндсэн чиглэл

Хэрэгжилт

Зураг 27 Радарын диаграммын жишээ

Дасан зохицох ХШҮ-г дасан зохицох цогц төлөвлөгөө, төсвийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг
болгон нэгтгэсэн тохиолдолд уур амьсгалын өөрчлөлттэй уялдуулан дасан зохицох чадавхыг
нэмэгдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүний дагуу ХШҮ-ний
үр дүнг төлөвлөсөн зорилтот бүлэгт (бодлого боловсруулагчаас шийдвэр гаргагчид, нөлөөлөлд
өртсөн оролцогч талууд эсвэл олон нийтийн дунд зэрэг) хялбархан ойлгуулахаас гадна уур
амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх харилцаа холбоо, мэдлэгийг дээшлүүлэх төлөвлөгөөтэй
уялдуулсан байна. ХШҮ-ний үр дүнг нийтэд хүргэхдээ тухайн сэдвийн хүрээнд төрөл бүрийн
мэдлэг, мэдээллийг анхаарч авч үзэх, мэдээллийг хэрхэн олон нийтэд түгээх талаар сайтар
бодож үзэх шаардлагатай.
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ХШҮ-ний үр дүнг мэдээлэхэд анхаарах гол асуудлууд:
• Товч, тодорхой, ойлгомжтой байх - нийтлэг хэллэгийг бий болгож, нийтлэг ойлголтод
хүрэхийн тулд чухал нэр томьёог тодруулах.
• Мэдээл өгөх сувгууд - Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх ойлголт өгөх, шаардагдах
дасан зохицох арга хэмжээтэй холбогдсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ хариуцсан
эрх бүхий байгууллагууд нь өөр бусад байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэх хэрэгтэй
бөгөөд ингэснээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, хүлээн
зөвшөөрүүлэх, өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх боломжтой.
Дасан зохицох үйл ажиллагааны зайлшгүй шаардлагатай эхний алхам нь бусадтай
мэдээлэл хуваалцах юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөлөөлөл, дасан зохицох үйл
ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэхдээ боловсронгуй болгох хэрэгтэй.
Бусад орнуудын оновчтой туршлагын жишээнүүд нь дасан зохицох үйл явцыг өргөжүүлж,
суралцах боломжийг олгодог. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, дасан
зохицох үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл түгээхдээ харилцаа холбооны янз бүрийн
хэлбэрүүд болох хувийн зөвлөгөө өгөх, интернэт харилцаа холбооны платформ, олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл зэргийг түлхүү ашигласан байдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлт,
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох талаар мэдээлэл цуглуулдаг үндэсний цахим
хуудас нь холбогдох мэдээллийг түгээх гол суваг болдог. Тухайн платформ нь салбарын
бодлогын талаарх бусад цахим хуудаснуудтай холбогдсон байна (жишээ нь, гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах менежмент, биологийн олон янз байдал, усны нөөц, эрүүл мэнд гэх
мэт).
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