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1

УДИРТГАЛ

Цаг уурын ажиглалт, хэмжилтийн олон жилийн мэдээнд боловсруулалт хийсэн дүн
шинжилгээнээс харахад Монгол орны уур амьсгалын горим илт хувьсан өөрчлөгдөж байна.
Энэ нь сүүлийн 80 орчим жилийн хугацаанд агаарын дундаж температур 2.25°C-ээр өсч, ган,
зуд, элсэн шуурга, аадар бороо зэрэг байгаль, цаг уурын гамшигт үзэгдлийн давтамж, эрч
нэмэгдэж, улмаар мөнх цас, мөсөн гол болон цэвдэг хайлж татарч байгаа зэргээр илэрч байна.
Эдгээр өөрчлөлтүүд нь бэлчээрт суурилсан мал аж ахуй, усалгаагүй газар тариалан цаашлаад
орон нутаг болоод суурин бүсийн ард иргэдийн амьдралд сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг
авчирч байна. Газар тариалан, мал аж ахуй, бэлчээр, ус, ой, биологийн олон янз байдал,
байгалийн гамшиг, нийгмийн эрүүл мэнд болон дэд бүтцийн салбаруудыг агаарын температур,
хур тунадасны өөрчлөлтөд эмзэг хэмээн тодорхойлсон байдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
улмаас нийгэм, эдийн засгийн салбаруудад учирч болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөлөл, гарз
хохирол асар их тул тооцохгүй байхын аргагүй юм. Тухайлбал, байгалийн гамшигт үзэгдэл,
байгалийн нөөцийн хомсдол, доройтлоос үүдэн хөдөөнөөс хот, суурин газар руу чиглэсэн
дотоодын шилжилт хөдөлгөөн ихсэж буй нь дэд бүтэц бүрэн хөгжөөгүй хот, суурин бүсийн
хөгжил, нийгмийн үйлчилгээнд дарамт учруулж улмаар байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийг
тэнцвэрт байдал алдагдахад хүргэж байна.
Уур амьсгалд мэдрэмтгий байгалийн нөөц, баялагт түшиглэсэн эдийн засаг болоод амьжиргааны
эх үүсвэртэй орны хувьд Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг улс орнуудын нэгт
тооцогддог билээ. Тухайн улсын эмзэг байдал нь эдийн засаг, хүний хөгжил, ядуурал зэрэг
үзүүлэлтээс улбаалсан дасан зохицох чадавхтай шууд хамаардаг. Тиймээс, Монгол Улсын
тухайд үндэсний, бүсийн, орон нутгийн түвшний уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
чадавхаа бэхжүүлэн, эмзэг байдлаа бууруулж, тэсвэрт байдлаа бий болгох чиглэлээр стратеги,
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлт (ҮДЗТ)ийн үйл явц нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг дунд болон урт хугацааны хөгжлийн
болон салбарын бодлого, төлөвлөлтөд тусгах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Түүнчлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицох асуудал нь судалгаа, бодлого, төлөвлөлтөөр хязгаарлагддаггүй харин өргөн хүрээнд
олон талын оролцоог хангах хамтын ажиллагааны хэрэгсэл болж байдгаараа онцлог юм.
Олон талт оролцогч талуудыг ҮДЗТ-ийн үйл явцын бүх үе шатад хамруулах - эмзэг байдал,
эрсдэлийг үнэлэх, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийг тодорхойлох болон
мониторинг-үнэлгээний системийг бүрдүүлэх г.м. - нь дасан зохицох арга хэмжээний үр дүнг,
өгөөжийн сайжруулах гол хүчин зүйл болдог байна. ҮДЗТ-ийн үйл явц нь төрийн, иргэний
нийгмийн, судалгаа шинжилгээний, хувийн хэвшлийн, олон улсын байгууллагууд болон орон
нутгийн иргэд зэрэг өргөн хүрээний оролцоог шаарддаг. Оновчтой байдлаар олон талын
оролцоог хангах нь дасан зохицох арга хэмжээг бусад салбар болон бүс нутагт нэвтрүүлэн
өргөжүүлэх, тухайн асуудлыг эзэмшүүлэх, түүнчлэн хүртээмжтэй, хариуцлагатай ба амжилттай
дасан зохицох үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх боломжийг бий болгодог байна. Тиймд, олон
талт оролцогч талуудын нэгдмэл үнэ цэнийг бий болгох, хамтын ажиллагааг урт хугацаанд
хадгалахын тулд тодорхой стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
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ЗОРИУЛАЛТ

Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад олон талт оролцогчдыг хамруулах стратегийн
зураглалд оролцогч талуудын оролцооны зорилго, үндсэн зарчим болон арга хэрэгслийг
тодорхойлсон болно. Үүнд үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцын үе шат бүрт
оролцох шаардлагатай талууд, тэдгээрийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, оролцоог оновчтой
байдлаар хангахад чиглэсэн зөвлөмжүүдийг багтаасан.
Энэхүү стратегийн зураглал нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж буй талууд болон холбогдох
бусад талуудын саналыг авах, зөвшилцөх, оролцоог ханган хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх
улмаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, тогтвортой хөгжлийг хангах хүрээнд ажиллаж
буй төрийн захиргааны байгууллагад зориулагдсан болно.

3

ЗОРИЛГО

Олон талын оролцоог хангах стратегийн зорилго нь оролцогч талуудын дэмжлэгтэйгээр ил
тод, хүртээмжтэй үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцыг бүрдүүлэх явдал юм. Үүний
тулд олон талт оролцогчдыг дараах зорилгоор хамруулна. Үүнд:
•

Оролцогч талуудын дасан зохицох чадавхыг бэхжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд
эмзэг байдлыг бууруулах хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож тодорхойлох;

•

Оролцогч талуудын уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, эрсдэлийн талаарх
мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх;

•

Дасан зохицох арга хэмжээний тасралтгүй, тогтвортой хэрэгжилтийг хангахын тулд
асуудлыг үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн засаг, захиргааны байгууллагад
эзэмшүүлэн хариуцуулж, тэдгээрийн чадавхыг бэхжүүлэх;

•

Эсосистемд түшиглэсэн дасан зохицох, эрт дээр үеэс байгаль орчноо хамгаалж ирсэн
уламжлалт мэдлэг, соёл, зан үйлийг сэргээн сайжруулах замаар оролцогч талуудын уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохуйн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх;

•

Үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн бодлогын уялдаа болоод санхүүжилтийн эх
үүсвэрийн уялдааг сайжруулах.
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ТОДОРХОЙЛОЛТ

Оролцогч тал болон оролцогч талын оролцоо гэсэн ойлголтуудыг доор тодорхойлсноор
ойлгоно:
•

“Оролцогч тал”: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг,
эсхүл шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй, оролцох сонирхолтой, мөн аливаа сөрөг нөлөөлөл,
эрсдэлд өртөж буй хувь хүн, бүлэг, байгууллагыг хэлнэ. Төр, судалгаа шинжилгээ,
иргэд, хувийн хэвшил, орон нутаг болон иргэний нийгмийн байгууллага гэх мэт

•

“Талуудын оролцоо”: Шийдвэр гаргах, эсвэл түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд олон
талт оролцогчдыг оролцуулж буй хамтын ажиллагаа буюу үйл явц юм.

Монгол Улсын Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад оролцогч талуудад бодлого
гаргагчид, бүх түвшний холбогдох салбарын төрийн байгууллагууд, судалгаа шинжилгээний
байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, орон нутгийн уур
амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж буй иргэд, хөгжлийн болон олон улсын түнш байгууллага, хувийн
хэвшил болон төрийн бус байгууллага зэргийн төлөөллүүд багтана.
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ЗАРЧИМ

Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлт (ҮДЗТ)-ийн үйл явцад оролцогч талуудыг оролцуулахад
дараах үндсэн зарчмуудыг баримтална: хүртээмжтэй, тодорхой, тохиромжтой, ил тод байдал.
Хүртээмжтэй - ҮДЗТ-ийн үйл явцад аль болох олон талт оролцогчдыг хамруулна, тухайлбал
төрийн, судалгаа, шинжилгээний, санхүүгийн, төрийн бус, иргэний нийгмийн байгууллага
болон иргэн гэх мэт. Ялангуяа, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эрсдэлд өртөж буй
орон нутгийн иргэд болон бусад орхигдож болзошгүй талуудыг хамруулах бөгөөд оролцогч
талуудын бүлгийг бүрдүүлэхдээ жендэрийн тэнцвэрт байдлыг харгалзан үзэх нь нэн чухал. Бүх
талуудыг хамруулсан, хүртээмжтэй байдлаар ҮДЗТ-ын үйл явцыг бүрдүүлэх нь дасан зохицох
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн дэмжлэгийг авах, бусад төлөвлөлтийн үйл явцыг
мэдээллээр хангах замаар нийгмийн давхар үр ашгийг бий болгох, санхүүжилт татах зэрэг
олон давуу талтай.
Тодорхой байдал - талуудыг оролцуулж буй зорилго, тэдгээрийн үүрэг, хариуцлага, хүлээлт
гэх мэт маш тодорхой байх ба бүх талууд нэгдсэн ойлголттой байх нь нэн чухал. Аль нэг талд
тодорхойгүй ойлголт буюу таамаглал төрүүлж болохгүй - асуулт асуух, мэдлэг олгох, талуудыг
сонгох замаар тодорхойгүй асуудлыг арилгах ёстой. Тодорхой байдал нь үр дүнтэй, утга
төгөлдөр түншлэл, төлөвлөгөө болон үйл ажиллагаа руу хөтөлдөг. Мөн (i) урт бөгөөд мэргэжлийн
судалгааны тайланг аль болох уншиж ойлгоход хялбар хэлбэрт хөрвүүлэх, (ii) бодлогын тойм,
мэдээллийн хуудас, нийтлэл зэрэг материалуудыг өөр өөр сэдвээр боловсруулан, боломжит
бүх сувгаар олон нийтэд түгээх зэргээр харилцааны бүх төрөлд тодорхой байдлыг хангах нь
чухал.
Тохиромжтой байдал - нөөц, цаг хугацаа, хүн хүчээ харгалзан үзэж аль болох үр дүнтэй,
хэрэгжиж болохуйц арга хэрэгслийг талуудын оролцоог хангахад ашиглах. Олон төрлийн
оролцооны хэлбэрийг санал болгох тухайлбал, биечилсэн хурал, зөвлөгөөн, цахим уулзалт,
имэйл, эсвэл албан бичиг гэх мэт. Түүнчлэн, оролцогч талуудад хэт их ачаалал өгөхгүй байх
буюу хамгийн чухал гэсэн мөчид оролцуулах зарчмыг баримтлах.
Ил тод байдал - талуудын оролцооны үйл ажиллагаа нь итгэл төрүүлэхүйц, хариуцлагыг
нэмэгдүүлэх болоод эндүү ойлголтыг арилгахуйц байх учиртай. Талуудын оролцоонд ил
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тод байдлыг бий болгохын тулд бүх үйл ажиллагаа нь олон талт оролцогчдод нээлттэй,
системтэйгээр хяналт, тайлагналт хийгдэж, бүх тайлан мэдээ нь ил тод тавигдаж байх ёстой.
Тухайлбал, Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөнд өгсөн бүх саналууд, тэдгээрийг хэрхэн
тусгасан эсвэл эс тусгасан тухай тайлбарын хамтаар тэмдэглэж оролцогч талуудад хүргүүлэх.
Шаардлагатай тохиолдолд тухайлсан цахим хуудсаар дамжуулан оролцогч талуудын оролцоог
хангах тэдэнд үйл явцыг ил тод болгох зарчмыг баримтлах.

6

ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ СТРАТЕГИЙН ЧИГЛЭЛ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал болон эрсдэл нь тухайн орон нутгийн
онцлог, нөхцөл байдлаас хамаардаг тул бүх бүс нутагт тохирох дасан зохицох арга хэмжээ
гэж байхгүй. Тиймээс уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох зорилго, зорилтыг зөвхөн нэг
байгуулага бусад талуудын оролцоогүйгээр хангана гэдэг боломжгүй зүйл юм.
Талуудын оролцооны стратегийн зорилго нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэл,
нөлөөлөлд өртөж буй талуудыг үр дүнтэй болон ач холбогдолтой байдлаар дасан зохицох
төлөвлөлтийн үйл явцад оролцуулах явдал юм.
Гэсэн хэдий ч, аливаа нэг талыг ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцуулахын тул дараах хүчин зүйлс
шаардлагатай болдог: (i) хүсэл эрмэлзэлтэй байх, (ii) асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн
хариуцлагаa ухамсарласан байх мөн (iii) асуудлыг ойлгох буюу уур амьсгалын өөрчлөлтөд
эмзэг байдлаа ойлгож байх. Оролцогч талуудын хүсэл эрмэлзэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн
талаарх ойлголт, хариуцлагын тухайд авч үзвэл, оролцогч талуудын байр суурь харилцан
адилгүй. Тиймд, оролцогч тал бүрийн байр суурь, мэдлэг ойлголт, чадавхыг олж мэдэх нь
талуудын оролцооны цар хүрээ, арга хэлбэрийг тодорхойлоход дөхөм болдог.
ҮДЗТ-ийн үйл явцад талуудын оролцоог хангахад тулгардаг түгээмэл бэрхшээлүүдийг доор
тоймлон жагсаав. Эдгээрийг талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагаанд анхаарч, шийдвэрлэх
нь зүйтэй.
Бэрхшээл:
1. Буруу, ташаа мэдээлэл, тодорхойгүй байдал болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх
мэдээлэл, харилцааны хангалтгүй ба дутагдалтай байдал нь уур амьсгалын өөрчлөлт,
түүний нөлөөлөл, эрсдэлийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг олж авахад саад, бэрхшээл
болдог байна. Хэдийгээр уур амьсгалын өөрчлөлт, нөлөөллийн талаарх үндэсний
түвшинд судлагдсан тайлан, мэдээлэл байдаг ч тэдгээр нь оролцогч талуудад хүрдэггүй
бөгөөд тэр бүх ойлгодоггүй байх тохиолдол түгээмэл юм.
2. Сэтгэл зүйн сөрөг хандлага - бид шийдвэр гаргалтад нөлөөлж чадахгүй эсвэл байгалийн
жамыг сөрж чадахгүй гэсэн мэдрэмж оролцогч талуудад төрдөг. Тиймээс, талуудын
оролцоог хангах үйл явцад ийнхүү сэтгэл зүйн сөрөг хандлагыг арилгах нь чухал.
3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын
асуудал юм - тэд дасан зохицох арга хэмжээг тодорхойлж, хөрөнгө санхүү олж
хэрэгжүүлэх учиртай гэсэн хүлээлт оролцогч талуудад байдаг. Гэтэл, өмнө нь
дурдсанчлан уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохуй нь салбар дамнасан, орон
нутгийн шинж чанартай тул орон нутгийн, салбарын байгууллагуудыг оролцуулахгүйгээр
үр дүнд хүрэхгүй. Мөн, оролцогч талуудын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх байдал, үүнтэй
холбоотой хүлээлтийг сайтар ойлгуулах нь чухал. Зарим тохиолдолд оролцогчдын
санал, байр суурь эцсийн дасан зохицох төлөвлөгөөний шийдвэр гаргалтад нөлөөлөхгүй
7

гэсэн ойлголттойгоор оролцогч талууд үйл явцад оролцох сонирхолгүй байдаг.
Тиймээс, оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага, хүлээлтийг эртнээс тодорхой болгож,
нэгдсэн ойлголтод хүрэх нь чухал. Тухайлбал, ҮДЗТ-ийн үйл явцын аль шатны ямар
үйл ажиллагааг төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцах, аль хэсгийг орон нутгийн
захиргааны байгууллага хариуцахыг зааглаж тодорхой болгох.
4. Орон нутгийн түвшинд дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний
нөөц, технологи, санхүүгийн нөөц бололцоо дутмаг байдал, ялангуяа гол орон нутгийн
оролцогч талуудын чадавх сул байдал нь тухайн оролцогч талыг аливаа нэгэн бодлого
боловсруулан хэрэгжүүлэх үйл явцад оролцохгүй байх үндсэн шалтгаан болдог байна.
Тухайлбал, иргэний нийгмийн болон иргэдийн нөхөрлөлийн байгууллагуудын чадавхын
дутагдалтай байдал нь бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт үр дүнгүй болох хүчин зүйл
хэмээн тооцогддог байна. Мөн хүчтэй удирдагчгүйгээр талуудын оролцоог хангахад
хүндрэлтэй. Талууд нь өөр өөр сонирхол, мэдлэг ойлголттой байх тул тэдгээрийг нэгтгэн
удирдах нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх мэдлэгийг шаардахаас гадна олон
ур чадварыг шаарддаг, үүнд харилцааны, хүнийг ойлгох, удирдах, стратеги төлөвлөлт,
дүн шинжилгээ хийх, зөвшилцөл, хэлэлцээр хийх, түншлэл болон хамтын харилцааг
бий болгох ур чадвар гэх мэт. Хүний нөөц болон санхүүгийн чадавхтай холбоотой
бэрхшээлийг, талуудын оролцоог хангах үйл явцаар шийдвэрлэх боломжгүй ч нөгөө
талдаа үр дүнтэй институцийн орчинг бүрдүүлэх, чадавх бэхжүүлэх, санхүүжилт татах
боломжийг судлах, хамтран хэлэлцэх нөхцөлийг бий болгодог.
5. Дээр дурдсан саад, бэршээлүүдээс гадна, талуудын оролцоог хангахад эерэгээр
нөлөөллөх хүчин зүйлс бас бий. Үүнд:
Хөдөлгөгч хүчин зүйлс:
1. Байгаль орчноо хайрлан, хамгаалж ирсэн эртний зан үйл, соёлыг сэргээн таниулах
замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох шийдлийг эрэлхийлэх, орон нутгийн
онцлогт тохирсон арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл явцад оролцогч талын хариуцлагыг
ухамсарлуулж, эерэг хандлагыг бий болгох. Хэрэв, нийгмийн дунд экосистемд
түшиглэсэн дасан зохицохуй болоод байгаль орчноо хайрлан хамгаалах үнэ цэнэ бий
болбол, шийдвэр гаргагчдын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтөд
оролцох хүсэл эрмэлзэл нэмэгддэг байна.
2. Оролцогч тал тус бүрт уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй учирч буй эсвэл болзошгүй
нөлөөлөл, үр дагаврыг ойлгуулах - тухайн орон нутгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн
талаарх мэдээллийг салбар тус бүрээр жишээ нь хөдөө аж ахуй, ус, эрүүл мэнд, газар
тариалан, дэд бүтэц, санхүү, болон хувийн хэвшил гэх мэтээр ангилж, боловсруулан
хүргэх. Ингэснээр оролцогч талууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг өөрсдөдөө
хамаатуулан ойлгох ба оролцох хүсэл эрмэлзэл нь нэмэгдэнэ.
3. Үндэсний болоод орон нутгийн шийдвэр гаргагч нарын стратеги төлөвлөлт хийх
чадавхыг бэхжүүлэх, учир нь дасан зохицохуй нь урт хугацааны стратегийн төлөвлөлтийг
шаарддаг.
4. Оролцогч талуудын хэрэгцээнд нийцсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл,
үйлчилгээгээр хангах. Хэрвээ, оролцогч талууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх
мэдлэг, ойлголттой, шийдвэр гаргалтад шаардлагатай мэдээлэл авч байвал, тэдгээр
талуудын оролцох сонирхол нэмэгддэг байна.
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ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талуудыг оролцуулахад түгээмэл тулгардаг бэрхшээл болон
хөдөлгөгч хүчин зүйлсийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр талуудын оролцоог хангах стратегийн
чиглэл тодорхойлж Зураг 1-т харуулав. Цаашид энэхүү ҮДЗТ-ийн үйл явцад талуудын оролцоог
хангах стратегийн чиглэлийг албажуулах, түүнчлэн оролцогч талуудын оролцоог хангах
төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж, хяналт үнэлгээг хийн ажиллахыг зөвлөж байна.

Талуудын оролцоог хангах стратегийн чиглэл
МЭРГЭШИЛ, МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР, ТУРШЛАГА БОЛОН УДИРДЛАГА

ХӨДӨЛГӨГЧ
ХҮЧ

АЛСЫН
ЗОРИЛТ

СААД
БЭРХШЭЭЛ

Уур амьсгалын
мэдээ, мэдээлэл

УАӨ талаарх мэдлэг
ойлголттой

Тодорхой бүлэг,
салбарын эрсдэл,
эмзэг байдлыг
тодорхойлох

Эрсдэл, эмзэг
байдлын талаарх
ойлголттой

Мэдлэг мэдээллийн зөрүүтэй,
дутагдалтай байдал

Уламжлалт мэдлэг,
дадлыг нийгмийн
соёлд нэвтрүүлэх

Дасан зохицох
арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
үүрэгтэй

Цөхрөнг бодол

Чадавх бэхжүүлэх

ҮДЗТ-ийн
процесст оролцох
эрмэлзэлтэй

Хүлээлт ба үүрэг
оролцооны зөрүүтэй
байдал

Олон талын
оролцоот ҮДЗТ-ийн
үйл явц

Шаардлагатай нөөц,
чадавх сул

Зураг 1. Талуудын оролцоог хангах стратегийн чиглэл

9

7

ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ДАХЬ ТАЛУУДЫГ ОРОЛЦООНЫ ТОГТОЛЦОО

Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцын эхний үе шат буюу бодлогын дэмжлэг авах,
үйл ажилллагааг албажуулахаас эхлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээ, судалгаа хийх,
дасан зохицох арга хэмжээг тодорхойлох, эрэмбэлэх, хэрэгжүүлэх стратегийг тодорхойлох
болоод мониторинг-үнэлгээний системийг бүрдүүлэх хүртэлх бүх үе шатанд олон талуудын
оролцоог хангах хэрэгцээ бий болдог.
Талуудын оролцоог хангах үйл явц дараах үндсэн гурван асуултыг хамардаг. Үүнд:
1. ХЭН үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад оролцох ёстой?
2. Системтэйгээр боломжит бүх оролцогч талуудыг тодорхойлж, үйл явцын эцсийн шатанд
хүртэл сонирхсон талыг оролцуулах боломжтой байхаар уян хатан байдлаар олон талыг
хамруулсан байх.
3. ХЭРХЭН оролцуулах?
4. Талуудын оролцоог хангах тодорхой арга, хэрэгсэлийг урьдаар тодорхойлох нь чухал.
5. ХЭЗЭЭ оролцох?
6. ҮДЗТ-ийн үйл явцын яг аль үе шатанд аль оролцогч талуудыг хамруулах эсэхийг
тодорхойлох шаардлагатай.
ҮДЗТ-ийн үйл явцад олон талт оролцогч талуудын оролцоог үр дүнтэйгээр хангахад чиглэсэн
дээрхи асуултуудын дэлгэрэнгүйг авч үзье.

7.1 Оролцогч талууд - ХЭН?
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх
эрх мэдэл бүхий этгээд, болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж буй бүх боломжит талуудыг
системтэйгээр тодорхойлох нь эхний алхам юм. Үндэсний түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэх эрх мэдэл буюу үүрэг, чадамжтай болон сонирхолтой
талууд болох нийт 89 оролцогчдын бүлгийг тодорхойлж, 14 ангилав (Хүснэгт 1). Боломжит
оролцогч талуудын бүрэн хэмжээний жагсаалтыг Хавсралт 1-т оруулав.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД
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Хүснэгт 1. ҮДЗТ-ийн үйл явц дахь талуудын оролцоо
ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ
№

ОРОЛЦОГЧ ТАЛ

Бэлтгэл
Үнэлж
Эхлэх &
Хяналт,
ажил ба эрэмбэлэх Батлах Хэрэгжүүлэх
Албажуулах
үнэлгээ
судалгаа & нэгтгэх

Засгийн газрын төв байгууллага
Үндэсний хөгжлийн газар
1 Бусад (УИХ, Үндэсний аюулгүй
байдлын зөвлөл, Стратеги
судлалын хүрээлэн, Засгийн
газрын хэрэг эрхлэх газар г.м)
Яамд
БОАЖЯ
2

ХХААХҮЯ
Эрүүл мэндийн яам
Сангийн яам
Бусад яамд
Төрийн байгууллагууд
Үндэсний статистикийн хороо

3

Ус цаг уур орчны шинжилгээний
газар
Онцгой байдлын ерөнхий газар
Газар зохион байгуулалт, геодези,
зураг зүйн газар
Бусад төрийн байгууллага

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны
байгууллага
5 Засгийн газрын тусгай сан
Орон нутгийн байгууллага
6 (шийдэр гаргах & төрийн
байгууллага)
4

7

Төрийн бус байгууллага, иргэний
нийгмийн байгууллага

Хөгжлийн түнш талууд
8 (2 болон олон талт Засгийн
газрын түнш байгууллагууд)
9 Банк, санхүүгийн байгууллага
10 Хувийн хэвшил
11 Иргэдийн бүлэг, нөхөрлөл
12 Иргэн
13 Мэргэжлийн холбоод
14 Хэвлэл мэдээлэл

Түүнчлэн, эдгээр оролцогч талуудын эрх мэдэл (үүрэг, чадавх) болон сонирхлын үнэлгээг хийн,
тэдгээрийн I-IV түвшинд хувааж, бүлэг тус бүрт чиглэсэн оролцоог хангах стратегийг тусган
Зураг 2, Хүснэгт 2-т тус тус харуулав.
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Зураг 2. ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талуудын эрх мэдэл, үүрэг болон сонирхлын үнэлгээ

Засаг захиргааны
байгууллагууд

4
Засгийн газрын
тусгай сангууд

БОАЖЯ

3.5

Үүрэг, чадавх

Сангийн яам
3

Орон нутгийн
байгууллагууд

2.5
Бусад яамд

ХХААХҮЯ
Төрийн
байгууллагууд
Олон улсын
ОБЕГ
байгууллагууд

Академи &
судалгааны
байгууллагууд

2

Үндэсний
хөгжлийн газар

ЭМЯ

Иргэд

ЦУОШГ
ГХГЗГ

Үндэсний
статистикийн хороо
1.5

Хэвлэл,
мэдээлэл
ТББ & ИНБ

Банк санхүүгийн
байгууллагууд
Хувийн хэвшил

1
Мэргэжлийн
байгууламжууд

Нөхөрлөлүүд

0.5

0

12

0.5

1

1.5

2

2.5

Сонирхол

3

3.5
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД
ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ХАМРУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗУРАГЛАЛ

Хүснэгт 2. Оролцогч талуудын эрх мэдэл-сонирхлын түвшний тайлбар ба оролцоог хангах
стратеги
Оролцогч талуудын түвшин, ба тайлбар

Оролцоог хангах стратеги

I - СОНИРХОЛ ИХ, ЭРХ МЭДЭЛ ӨНДӨР:
Үндсэн оролцогч талууд ба гол үр шимийг эсвэл гарз
хохирлыг хүртэгч талууд - эдгээр оролцогчид өөрчлөлтийг
хийх чадвартай.
11 оролцогч талууд:
• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам,
• Үндэсний хөгжлийн газар,
• Сангийн яам,
• Эрүүл мэндийн яам,
• Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам,
• Судалдаа, шинжилгээний байгууллага,
• Бусад засаг, захиргааны байгууллага,
• Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар,
• Онцгой байдлын ерөнхий газар,
• Олон Улсын байгууллага,
• Улсын их хурал

Эдгээр талуудын оролцоог
тогтмол болоод удаан
хугацаанд хангах нь чухал.

II - СОНИРХОЛ ИХ, ЭРХ МЭДЭЛ БАГА:
Эдгээр оролцогчдын үйл ажиллагаа нь дасан зохицох арга
хэмжээнд нөлөөлөхүйц байдаг.
10 оролцогч талууд:
• Иргэд,
• Хэвлэл мэдээлэл,
• Төрийн бус байгууллага,
• Иргэний нийгмийн байгууллага,
• Үндэсний статистикийн газар,
• Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар,
• Банк, санхүүгийн байгууллага,
• Хувийн хэвшил,
• Мэргэжлийн болон бизнесийн холбоод,
• Иргэдийн бүлэг, нөхөрлөл

III - ЭРХ МЭДЭЛ ӨНДӨР, СОНИРХОЛ БАГА:
ҮДЗТ-ийн үйл явцад эерэг болон сөрөг нөлөө үзүүлж чадахуйц
эрх мэдэлтэй талууд.
•
•
•
•

3 оролцогч талууд
Засгийн газрын сан,
Бусад яамд,
Орон нутгийн байгууллага (Иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурал, Засаг даргын тамгын газар, байгаль орчны газар гэх
мэт)

IV - СОНИРХОЛ БАГА, ЭРХ МЭДЭЛ БАГА: одоогоор эдгээр
оролцогчдын үйл ажиллагаа нь дасан зохицох арга хэмжээнд
нөлөөлөхгүй.
Энэ ангилалд хамрагдах талууд байхгүй.

Зөвшилцөх, тэдгээрийн
сонирхлыг зөв ашиглан цаашид
эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх,
чадавхыг сайжруулах тал дээр
анхаарах.

Эдгээр талуудыг сэтгэл
хангалуун байлгах нь чухал
ба зөвшилцөх байдлаар
оролцуулж сонирхлыг
нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэх.

Хянах, мэдээллээр хангах
замаар сонирхлыг нэмэгдүүлэх.
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7.2 Талуудын оролцооны төрөл ба арга хэрэгсэл - ХЭРХЭН?
Оролцогч талуудын хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл-сонирхол болон нөөц,
чадавхаас хамаарч оролцооны түвшин, төрөл, хэлбэр өөр өөр байна. Хамгийн бага түвшинд
гэвэл, оролцогч талууд хязгаарлагдмал байдлаар харилцах ба дасан зохицох төлөвлөгөөнд
саналаа өгнө; харин өндөр түвшний оролцоотой тохиолдолд оролцогч талууд төлөвлөлтийн
үйл явцын гол багана байж байнга харилцан, хамтарна.
Зураг 3-т талуудын оролцооны өөр өөр төрлийг харуулав. Үүнийг оролцогч тус бүрт тохирсон
оролцоог сонгох, талуудын үүрэг, хариуцлага, хүлээлтийг тодорхойлох зэрэг шийдвэр гаргах
явцад ашиглах ерөнхий чиглүүлэгч болгох боломжтой.
Хэвтээ, босоо

Харилцах

Шийдвэр гаргахад нөлөөлөх чадамж

Мэдээлэх

Зөвлөх

Мэдлэг мэдээллийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор
мэдээлэл түгээх

Зөвлөлдөх

Саналыг авч тусгах

Хамтран ажиллах

Тохиролцох
/Эрх мэдлийг
шилжүүлэх

Үндсэн шийдвэрийг
гаргахад оролцогч
талуудыг татах,
тэдний саналыг
боломжит бүх
түвшинд тусгах

Шийдвэр гаргах,
дасан зохицох
арга хэмжээг
сонсох гэх мэт
эрхийг оролцогч
талд шилжүүлэх

Зураг 3. Оролцооны төрөл ба зорилго
Эдгээр оролцооны төрлүүд нь талуудын оролцоог хангах арга хэрэгсэл, харилцааны арга
барилыг тодорхойлоход тусалдаг. Оролцооны арга хэрэгсэл нь цаг хугацаа, санхүү болон хүний
нөөцийн чадавхаас мөн хамаарна. Гэвч аль болох уян хатан, хүртээмжтэй болоод байгаль
орчинд ээлтэй арга хэрэгслийг сонгохыг эрмэлзэх нь зүйтэй, жишээ нь хэвлэмэл материал
бага ашиглах, дижитал харилцааны хэлбэрийг сонгох зэрэг. Хүснэгт 3-т талуудын оролцооны
зарим арга хэрэгслийг жагсаан, тайлбарлав.
Хүснэгт 3. Талуудын оролцооны арга хэрэгсэл/техник
Арга хэрэгсэл
АЛБАН ЗАХИДАЛ

Тайлбар
ҮДЗТ-ийн эхний шатны үйл явцад буюу ерөнхий мэдээлэл өгөх, дасан зохицох
төлөвлөгөөг боловсруулахад хэрхэн оролцох чиглэл, зааврыг хүргүүлэхэд
тохиромжтой.

Бага өртгөөр олон талт оролцогчдоос суурь мэдээлэл авч, дүн шинжилгээ
хийхэд тохиромжтой арга хэрэгсэл. Асуулга маш тодорхой байх шаардлагатай
АСУУЛГА, СУДАЛГАА ба судалгааг шуудангаар, утсаар, биечлэн хийх боломжтой. Гэхдээ тухайн
судалгаанд хамрагдаж буй талын уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх
мэдлэгийн түвшингээс судалгааны үр дүн, чанар хамаарна.
Олон хүнд хүрч, олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд тохиромжтой,
КОМПАНИТ АЖИЛ БА
ялангуяа алслагдсан аймаг, орон нутагт зорилтот аян зохион байгуулснаар орон
ҮЗЭСГЭЛЭН, АЯН
нутгийн иргэдийн саналыг авах боломжийг бүрдүүлдэг.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД
ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ХАМРУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗУРАГЛАЛ

НИЙТИЙН УУЛЗАЛТ

Ерөнхий мэдээллийг олон нийтэд нэг дор түгээх боломжоор хангана; гэвч
хэлэлцүүлэг хийх боломж бага, тиймд аль болох оролцогч талуудын саналыг
сонсох, авах нөхцлийг бүрдүүлэх байдлаар зохион байгуулах нь чухал.

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ
БА ЦАХИМ

Олон хүнд зурагт, радио, сонин, цахимаар дамжуулах мэдээлэл хүргэх
боломжтой. Алслагдсан буюу хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээ, мэдээллийг
хүргэхэд тохиромжтой хэрэгсэл. Цахим уулзалт, арга хэмжээ сүүлийн үед
түгээмэл зохион байгуулагдаж, хот-орон нутгийн олон талыг холбож буй ба
үүнийг ҮДЗТ-ийн үйл явцад ашиглах нь чухал. Олон нийтийн нийгмийн сувгуудыг
зөв ашиглаж, олон талын санал, зөвлөмжийг авахыг эрмэлзэх.

Тухайн асуудлыг сайн мэддэг, мэргэшсэн талуудаас ээдрээтэй асуудлаар
ХАГАС ЗОХИОН
нээлттэй ярилцаж, судлах, шийдлийг эрэлхийлэх боломжийг олгодог. Ийнхүү
БАЙГУУЛАЛТ БҮХИЙ
ярилцлагыг туршлагатай, мэргэшсэн хүн удирдан чиглүүлбэл илүү үр дүнтэй
ЯРИЛЦЛАГА
болно.
ФОРУМ

Уян хатан шинж чанартай, оролцогчдод асуудлыг харилцан хэлэлцэх боломжийг
олгодог. Мөн форумын үр дүнд олон санал, бодлогын зөвлөмж гарах боломжтой.

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ

6-12 мэргэшсэн судлаачдыг хамруулан урьдчилан бэлдсэн асуултын хүрээнд
ярилцаж, урган гарч ирж буй асуудлыг олон өнцгөөс судлах боломжоор хангадаг.
Туршлагатай, маш сайн чиглүүлэгч байх шаардлагатай ба зорилтот бүлгийн
ярилцлага нь нэлээд нөөц шаардсан арга хэрэгсэл болдог.

ЗӨВЛӨЛ, ХОРОО

Оролцогч талуудын төлөөллүүдээс бүрдсэн ҮДЗТ-ийн үйл явцад бодлогын
чиглэл, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий зөвлөл, хороог ажиллуулах
боломжтой.

ХУРАЛ СЕМИНАР

Асуудлыг шийдэх, дараагийн алхмыг тодорхойлоход чиглэсэн бүлгийн хурал,
зөвлөгөөн зохион байгуулах боломжтой. Олон салбарыг хамарсан оролцогчдын
төлөөллийг оролцуулах, мөн туршлагатай чиглүүлэгчээр хөтлүүлэх нь арга
хэмжээг үр дүнтэй болгоно.

ДУГУЙ ШИРЭЭНИЙ
ЯРИЛЦЛАГА

Маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, талуудыг нэгдсэн ойлголт, зөвшилцөлд
хүргэхэд ашиглах боломжтой арга хэрэгсэл юм. Гэхдээ оролцогч талуудын хүсэл
эрмэлзэл, оролцооны идэвхи өндөр байхыг шаарддаг. Ярилцлагыг чиглүүлэгч
нь зөвшилцөх, бүлгийг удирдах зэрэг туршлагатай байвал илүү үр дүнтэй болно.

МЭРГЭЖЛИЙН
АЖЛЫН ХЭСЭГ

Арга зүйг тодорхойлох, хөгжүүлэх, судалгаа, үнэлгээ хийх, салбарын дасан
зохицох арга хэмжээ болон шалгуур үзүүлэлт, санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг
тодорхойлох зэрэг мэргэжлийн ур чадвар шаардсан арга хэмжээг гүйцэтгүүлэхэд
энэхүү хэрэгслийг ашиглах боломжтой. Гэвч өртөг өндөртэй хэрэгсэл юм.

Тухайн арга хэрэгсэлд шаардагдах боловсон хүчин, санхүүгийн нөөц болоод институцийн орчин,
тухайлбал Уур амьсгалын үндэсний хороо, мэргэжлийн зөвлөл зэрэг одоо байгаа тогтолцоо
зэрэгт түлгуурлан дээрх талуудын оролцоог хангах арга хэрэгслийг хослуулан ашиглах
нь зүйтэй. ҮДЗТ- ийн үйл явцад олон талт оролцогчдыг хамруулах нь тухайн зохицуулагч
талд сайтар төлөвлөөгүйгээс үүдэж санхүүгийн болон үйл ажиллагааны нэмэлт ачааллыг
авчрах эрсдэл үүсч болно. Тиймээс, оролцогч талууд болох ялангуяа төрийн болон судалгаа
шинжилгээний байгууллагын үүрэг, оролцоог бүх түвшинд тодорхойлж, төсөв болон үйл
ажиллагааны хүрээн дэх хариуцлагыг албажуулах нь чухал. Үндэсний болон орон нутгийн төр,
засгийн байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг албажуулах нь ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай санхүү болон арга хэмжээг зохицуулахад дөхөм болохоос гадна, байгууллага
хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, бие биенээс харилцан суралцах боломжийг олгодог.
Мэдээлэл харилцааны сувгуудын тухайд одоогийн ашиглагдаж буй Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яамны Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн платформ http://ndc.mne.gov.mn/mn,
Байгаль орчны мэдээллийн төв https://eic.mn/ зэрэг олон нийтийн мэдээллийн сүлжээн дээр
түшиглэх нь зүйтэй.
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7.3 ҮДЗТ-ийн үйл явцын үе шатад талуудын оролцоо - ХЭЗЭЭ?
ҮДЗТ-ийн үйл явцын үе шат бүрт оролцох талуудыг Зураг 4-т зураглан харуулж, тайлбарыг
тоймлон доорх хэсэгт тусгав.
Үе шат-1: ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж
албажуулах буюу албан ёсоор эхлүүлэх. Энэ үйл явцыг Уур амьсгалын үндэсний хороо
гүйцэтгэх боломжтой. Үүний дараагаар уур амьсгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны
төв байгууллага нь ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын даалгаврыг боловсруулна. ҮДЗТ-ийн ажлын
хэсэг нь бусад дэд ажлын хэсгүүд болон ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талуудыг бодлогын
чиглэл, зөвлөмж, мэргэжлийн арга зүйгээр хангана. Мөн, энэхүү ажлын хэсэг нь Үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөөний үндсэн зарчим, зорилго болон хамрах хүрээг тодорхойлох болоод
дараах чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх талуудын ажлын даалгавруудыг боловсруулахад
гол үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнд: бодлого, институцийн орчны судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлтийн
өнөөгийн, ирээдүйн үнэлгээ судалгааг хийх, дасан зохицох арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур
үзүүлэлтийг тодорхойлох, эрэмбэлэх, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон мониторинг-үнэлгээний
тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг багтана.
Үе шат-2: Бэлтгэл ажлууд буюу ҮДЗТ-ийг нотолгоонд суурилсан мэдээллээр хангахад чиглэсэн
судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээний ажлууд хийгдэнэ. Эдгээр судалгаа шинжилгээний ажилд
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн,
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв (хуучнаар Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж), Онцгой байдлын ерөнхий газар, Газар зохион байгуулалт,
геодези, зураг зүйн газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд оролцох нь зүйтэй. Гэвч, орон нутаг,
иргэний нийгмийн байгууллага болон бусад талуудын хувь нэмэр чухал болно.
Үе шат-3: Дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлж, эрэмбэлэх улмаар Үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөөний баримт бичиг болгон нэгтгэж, батлуулах. Үнэлгээний арга зүй,
аргачлалаас хамаарч өөр өөр талууд оролцох шаардлага бий, харин нэгтгэн боловсруулахад
ҮДЗТ-ийн ажлын хэсэг, батлуулах үйл явцад яамд голлох үүрэгтэйгээр оролцоно. Түүнчлэн,
дасан зохицох төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэх, санал авах, батлуулах нь хамгийн олон талуудын
оролцоог шаардсан үе шат байдаг.
Үе шат-4: Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, замын зураглалыг
боловсруулах болон чадавх бэхжүүлэх, салбар дундын, салбар хоорондын хамтын ажиллагааны
бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоог тодорхойлох үе шат юм. Үндэсний дасан зохицох
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг улсын, орон нутгийн төсөв, олон улсын
болон хувийн хэвшлийн эх үүсвэрээс бүрдүүлэх, чадавх бэхжүүлэх, олон нийтийг мэдээллээр
хангах зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулахад яамдын үүрэг оролцоо чухал. Олон нийтийн
мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд Насан туршийн боловсролын үндэсний төв, Харилцаа холбоо
мэдээллийн технологийн газар гэх мэт төрийн байгууллагуудыг идэвхтэй оролцуулах.
Үе шат-5: Дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн болоод дасан зохицох чадавх,
олон талт хамтын ажиллагааны явцыг урьдчилан тодорхойлсон чанарын болон тоон шалгуур
үзүүлэлтийг ашиглан мониторинг хийж үнэлэх системийг бүрдүүлэх. Үндэсний түвшинд
мониторинг-үнэлгээний системийг хөгжүүлэн хэрэгжүүлэхэд Статистикийн үндэсний хороо
болон холбогдох яамд чухал үүрэгтэй оролцох учиртай. Гэсэн хэдий ч орон нутгийн мэдээ
мэдээлэл, дасан зохицох арга хэмжээний үр дүн, туршлага нь мониторинг-үнэлгээний
системийн чанарыг сайжруулж, дасан зохицох чиглэлээр шийдвэр гаргахад чухал хувь нэмэр
оруулдаг байна.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД
ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ХАМРУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗУРАГЛАЛ

Оролцох боломжит талууд

1. ҮНДСЭН СУУРИЙГ ТАВИХ
Албажуулан
эхлүүлэх

Оролцогч талууд, үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлох

Шаардлагатай санхүүг
шийдвэрлэх

Үндсэн зохицуулагч
яам эсвэл агентлаг

Төлөвлөлтийн өмнөх үйл явц
Салбар дундын ажлын
хэсгийг байгуулах

Зорилго, цар хүрээг
тодорхойлох

Ажлын даалгавар,
ажлын төлөвлөгөө

Яамд болон төрийн
байгууллага
ҮДЗТ-ийн ажлын хэсэг

2. БЭЛТЭЛ АЖИЛ
УАӨ-ийн өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл байдлыг үнэлж, шинжлэх
Удирдан чиглүүлэгч
Одоо байгаа
мэдээллийг цуглуулж
дүн шинжилгээ хийх

Бодлого, институцын
тогтолцоог үнэлж, орхигдлыг
тодорхойлох

Дасан зохицох чадавхын
хэрэгцээ шаардлага,
боломжийг тодорхойлох

УАӨ-ийн өнөөгийн
болон ирээдүйн
төсөөлөл

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөлөл, эмзэг байдал,
эрсдэлийг үнэлэх

Хөгжлийн бодлогыг үнэлж,
дасан зохицохуйг шигтгэх
боломжийг судлах

Судалгаа шинжилгээний
байгууллага
Бусад талууд жич. орон нутаг,
иргэд

3. ҮДЗТ-Г БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ, ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛГОХ
Боловсруулах, магадлах, болон батлуулах

Засгийн газар

Хөгжлийн бодлого, технологийн
хэрэгцээг харгалзан үзэн арга
хэмжээг үнэлж эрэмбэлэх

ҮДЗТ-нд санал авах,
хэлэлцүүлэх, эмхэтгэх

Санхүүгийн хэрэгцээг тооцоолж, эх
үүсвэрийг тодорхойлох

Дасан зохицох төлөвлөгөөг
олон нийтэд танилцуулж
магадлах

Батлах
Бүх талууд
ҮДЗТ-ийн ажлын хэсэг

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ
Хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, чадавх бэхжүүлэх төлөвлөгөө
Бүх талууд
Дасан зохицох төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг
боловсруулах

Хэрэгжүүлэх чадавх,
бүтэц зохион
байгуулалтыг
тодорхойлж бэхжүүлэх

Олон нийтийн мэдлэг
ойлголтыг нэмэгдүүлэх,
УАӨ-д өртөмтгий нийгмийн
бүлгүүдийг оролцуулах

Яамд

5. МОНИТОРИНГ-ҮНЭЛГЭЭ БА ТАЙЛАГНАЛТ
Хянах, үнэлэх, суралцах болон тусгах
Мониторинг-үнэлгээний
тогтолцоо, шалгуур
үзүүлэлт

ҮДЗТ-ийн явц, үр дүн,
үр нөлөөг мониторингүнэлгээ хийх

Бүх талууд
Суралцах, шаардлагатай
өөрчлөлтийг хийх

Статистикийн үндэсний
хороо болон яамд

Зураг 4. ҮДЗТ-ийн үйл явц дахь талуудын оролцоо
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Арга хэмжээ

1: Үндсэн суурийг тавих
1.1 ҮДЗТ-ийг эхлүүлэх, ажлыг хэсгийг байгуулах
1.2 Оролцогч талуудыг тодорхойлох
1.3 Оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлагыг
тодорхойлох
1.4 Бусад төлөвлөлтийн өмнөх арга хэмжээг
зохион байгуулах
2. Судалгаа, үнэлгээг хийх
2.1 Боломжит мэдээллийг нэгтгэж, орхигдлыг
тодорхойлох
2.2 Бодлого болон институцийн орчны судалгаа,
хөгжлийн бодлого гэх мэт
2.3 УАӨ-ийн өнгөрсөн болон ирээдүйн судалгаа
2.4 УАӨ-ийн эрсдэл, эмзэг байдлын судалгаа
2.5 Эмзэг байдалд тулгуурлан боломжит дасан
зохицох хувилбарыг тодорхойлох
2.6 Хувилбаруудыг үнэлж, эрэмбэлэх
3. ҮДЗТ-ийг боловсруулах, батлуулах
3.1 ҮДЗТ-ийг эмхэтгэх
3.2 Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний төсөл
3.3 Батлуулах
3.4 Үндэсний, салбарын, орон нутгийн хөгжлийн
төлөвлөгөөнд туслах
3.5 Бүх талуудыг оролцуулах
3.6 Олон нийтэд түгээх
4. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах

Тушаал

Гарц

Институцийн зураглал
Ажлын төлөвлөгөө, ажлын
даалгавар
Орхигдлын үнэлгээ
УАӨ-ийн өнөөгийн болон
ирээдүйн төсөөллийн тайлан
Эрсдэл, эмзэг байдлын
үнэлгээний тайлан
Дасан зохицох боломжит
хувилбарууд
ҮДЗТ-ийн төсөл
Хэлэлцүүлэг, саналууд
Саналыг тусгасан хувилбар
Үндэсний дасан зохицох
төлөвлөгөөний эцсийн төсөл
Олон нийтэд танилцуулах

Мониторинг - үнэлгээний систем,
шалгуур үзүүлэлтүүд

Санхүүжилтийн механизм
4.1 Дасан зохицох ба арга хэмжээг эрэмбэлэх
4.2 Дунд болон урт хугацааны хэрэгжилтийн
төлөвлөгөөг, санхүүжилтийн механизмын хамтаар Хэрэгжилтийн төлөвлөгөө
боловсруулах
4.3 Чадавх бэхжүүлэх
4.4 Олон талт хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог Чадавх бэхжүүлэх
сайжруулах
5. Мониторинг - үнэлгээ ба тайлагналт

5.1 Мониторинг - үнэлгээний систем, шалгуур
үзүүлэлтийг тодорхойлох
5.2 ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хянаж, үнэлэх
5.3 Хэрэгжилтийн явц, орхигдол, үр дүнг
тайлагнах
5.4 Суралцах, үр дүнг ашиглах

Тайлан, мэдээлэл

Төлөвлөгөө (сар)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Оролцох
боломжит
талууд

Яамд болон
бусад төрийн
байгууллага

Бүх талууд

Бүх талууд

Оролцооны түвшин, хэрэгсэл

Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх - Уур
амьсгалын үндэсний хороо,
Мэргэжлийн зөвлөл

Хамтрах - NAP taskforce

Оролцуулах - бүх талууд;
Хамтрах - ҮАҮХ-ний
мэргэжлийн зөвлөл

Зөвшилцөх - орон нутгийн
төлөөлөл; Оролцуулах - яамд,
төрийн байгууллага; Хамтран
ажиллах - судалгаа, шинжилгээ,
мэргэжлийн байгууллага

Зөвшилцөх ба оролцуулах - бүх
талууд

Хамтран ажиллах - яамд,
агентлагууд

Бүх талууд

Зөвшилцөх, оролцуулах - бүх
талууд, ялангуяа банк, санхүү
болон хувийн хэвшил
Оролцуулах - бүх талууд,
ялангуяа орон нутаг; Хамтран
ажиллах ҮАҮХ-ны мэргэжлийн
зөвлөл, ТББ, болон олон улсын
байгууллага

Бүх талуудад мэдээлэх

Бүх талууд

Зөвшилцөх ба оролцуулах бүх талууд; Хамтран ажиллах
- Мониторинг үнэлгээний
мэргэжилтнүүд; Мэдээллэх - бүх
талууд

Хүснэгт 4. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг боловсруулах цаг хугацаа болон талуудын оролцооны төлөвлөгөөний төсөөлөл

Зохион
байгуулагч тал

Уур амьсгалын
үндэсний
хорооны нарийн
бичгийн газар,
БОАЖЯ

ҮДЗТ-ийн
ажлын хэсэг

*Ус цаг уур,
орчны судалгаа,
мэдээллийн
хүрээлэн болон
салбарын дэд
ажлын хэсгүүд

ҮДЗТ-ийн
ажлын хэсэг
болон БОАЖЯ

БОАЖЯ

Ажлын хэсгүүд

БОАЖЯ

*Статистикийн
үндэсний хороо,
судалгаа,
шинжилгээний
байгууллага
болон ажлын
хэсгүүд

БОАЖЯ,
Статистикийн
үндэсний хороо
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Үе шат

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД
ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ХАМРУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗУРАГЛАЛ

8

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
БОЛОН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ТОГТОЛЦОО

Зураг 4 болон Хүснэгт 4-т харуулсаны дагуу Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үе шат
бүрт олон талт оролцогчдыг хамруулан тодорхой бүтээгдэхүүнийг боловсруулж нийлүүлэх,
мөн тэдгээрийг олон нийт, шийдвэр гаргагчдад түгээх шаардлагатай. Тиймд, ҮДЗТ-ийн үйл
явцыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд манлайлал, үр дүнтэй хамтын ажиллагаа, талуудын чадавх
зэрэг нь нэн чухал үүрэгтэй. Зураг 5-д ҮДЗТ-ийн үйл явцад боловсрогдон гарах үндсэн
бүтээгдэхүүнүүдийг харуулав.
Дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явц ба бүтээгдэхүүн
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СУУРИЙГ ТАВИХ

ҮДЗТ-èéí áàã
á¿ðä¿¿ëýõ
& àæëûã ýõë¿¿ëýõ

Áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõ
áýõæ¿¿ëýõ òóñëàëöàà

Тåõíèêèéí òóñëàëöàà
Оðîëöîã÷ òàëóóä
áîëîí
áàéãóóëëàãóóäûã
òîäîðõîéëîõ

2. ÁЭЛТГЭЛ АÆИЛ

ÁУÞУ ҮНЭЛГЭЭ,
СУДАЛГААГ ХИЙХ

Оðõèãäëûí
¿íýëãýýíèé
òàéëàí

Үíäýñíèé áîëîí îðîí
íóòãèéí õºãæëèéí
áîäëîãîòîé óÿëäóóëàõ

Уðüä÷èëàí òºëºâëºõ
¿éë ÿâöûã çîõèîí
áàéãóóëàõ (çîðèëãî,
àæëûí öàð õ¿ðýý,
àæëûí òºëºâëºãºº

ҮДЗТ-èéí ¿éë ÿâöàä
îðîëöîã÷ òàëóóäûí
¿¿ðýã õàðèóöëàãûã
òîäîðõîéëîõ

Уóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí
ºíººãèéí áîëîí èðýýä¿éí
òºñººëºëä ä¿í øèíæèëãýý õèéõ
Эìçýã áàéäàë
ýðñäýëèéí
¿íýëãýýã õèéõ

Оðîëöîã÷ òàëóóäûí
îðîëöîî

Тóøààë
Аæëûí
òºëºâëºãºº
Аæëûí
äààëãàâàð
Á¿òýö çîõèîí
áàéãóóëàëòûí
òîãòîëöîî

Эìçýã
áàéäàë,
ýðñäýëèéí
¿íýëãýýíèé
òàéëàí

ҮНЭЛГЭЭ
УАӨ-ä ýìçýã ñàëáàðóóäûí
äàñàí çîõèöîõ
õóâèëáàðóóäûã òîäîðõîéëîõ

УАӨ-èéí ñóóðü ñóäàëãààã
õèéæ õýðýãöýý, îðõèãäëûã
¿íýëýõ
Дàñàí çîõèöîõ
òåõíîëîãèéí õýðýãöýýíèé
¿íýëãýýã àâ÷ ¿çýõ

Дàñàí çîõèöîõ
õóâèëáàðóóäûã
¿íýëýõ, ýðýìáýëýõ

Дàñàí
çîõèöîõ
õóâèëáàðóóä

Үíýëãýýíèé òàéëàí

Чàäàâõ áýõæ¿¿ëýõ
Оëîí òàëûí çºâëºëäºõ
óóëçàëò, õýëýëö¿¿ëýã

3. ҮДЗТ-ã

ÁОЛОВСРУУЛАХ

ҮДЗТ-èéí
õóâèëáàðûã
íýãòãýõ

ҮДЗТ
íèé àíõíû
õóâèëáàð
Сàíàëûã òóñãàõ

Аëáàæóóëàõ

Хîëáîãäîõ á¿õ îðîëöîã÷
òàëóóäûã òàòàí îðîëöóóëàõ
Дàñàí çîõèöîõ
àðãà õýìæýýã
õºãæëèéí áîäëîãî
òºëºâëºëòºä
òóñãàõ

“ҮДЗТ áàðèìò áè÷èã

НҮÁУАӨСÊ-ûí
íàðèéí áè÷ãèéí
ãàçàð

Оëîí íèéòýä ò¿ãýýõ
Мýäëýã äýýøë¿¿ëýõ

4. ХЭРЭГÆҮҮЛЭХ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ
ÁОЛОВСРУУЛАХ

Дàñàí çîõèöîõ
àðãà õýìæýýã
ýðýìáýëýõ

ҮДЗТ-ã õýðýãæ¿¿ëýõ äóíä
áîëîí óðò õóãàöààíû
ñòðàòåãè òºëºâëºãººã
ñàíõ¿¿æèëòèéã òóñãàõ
áîëîâñðóóëàõ

Тºëºâëºëò
õýðýãæèëòèéã
ñàéæðóóëàõ

Хàìòûí
àæèëëàãààã
äýìæèõ

Хýðýãæèëò, ¿ð
ä¿í, îðõèãäëûã
òàéëàãíàõ

ҮДЗТ-ã öààøèä
òîãòìîë øèíý÷ëýõ
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Зураг 5. ҮДЗТ-ийн үйл явц ба Бүтээгдэхүүн
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1. Үндсэн суурийг тавих:
•

ҮДЗТ-ийн үйл явцыг албажуулж, ажлын хэсгийг байгуулах тушаал болон ажлын
даалгавар;

•

Оролцогч талуудын бүтэц, зохион байгуулалт ба үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж
албажуулсан баримт бичиг;

•

Ажлын төлөвлөгөө болон дэд ажлын хэсгүүдийг байгуулах тушаал, ажлын
даалгавар.

2. Бэлтгэл ажил:
•

Өнөөгийн нөхцөл байдал, орхигдлын үнэлгээний тайлан;

•

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээний
тайлан;

•

Дасан зохицох арга хэмжээний хувилбарууд.

3. Дасан зохицох төлөвлөгөөг боловсруулах:
•

Дасан зохицох хувилбаруудыг үнэлж эрэмбэлсэн тайлан;

•

Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний эхний хувилбар - талуудаас ирүүлсэн
санал, зөвлөмжүүд;

•

Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний баримт бичиг;

•

Олон нийтэд зориулсан тараах материал.

4. Хэрэгжүүлэх стратеги:
•

Хэрэгжилтийн төлөвлөгөө;

•

Талуудыг оролцуулах болон чадавх бэхжүүлэх төлөвлөгөө (сонголттой);

5. Мониторинг-үнэлгээ, тайлагналт:
•

Мониторинг-үнэлгээний систем, болон үйл явц, үр дүнг үнэлэх шалгуур
үзүүлэлтүүд;

•

Мониторинг-үнэлгээний үр дүнгийн тайлангууд;

*Тэмдэглэл: Мэдээ, мэдээллийн олдоц, судлагдсан байдлаас хамаарч нийлүүлэх бүтээгдэхүүн
уян хатан байна, тухайлбал өмнө нь хийгдсэн судалгаа, шинжилгээг дахин хийхгүйгээр
шинэчлэх гэх мэтээр бүтээгдэхүүнийг орлуулах.

Хайрцаг 1. ҮДЗТ-ийн үйл явцад гарах жишиг бүтээгдэхүүн
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД
ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦОГЧДЫГ ХАМРУУЛАХ СТРАТЕГИЙН ЗУРАГЛАЛ

8.1 Хамтын ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн байгууллага хоорондын
болон салбар дундын удирдлага, хамтын ажиллагааны механизм тодорхой, тогтсон байх
шаардлагатай. ҮДЗТ-ийн үйл явц нь Зураг 6-д харуулж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн
өнөөгийн хамтын ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалтын орчинд түшиглэх нь зүйтэй.
Салбар хоорондын хамтын ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт

Зураг 6. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх үндэсний бүтэц, зохион байгуулалт ба
хамтын ажиллагааны тогтолцоо
Уур амьсгалын үндэсний хороо (УАҮХ) - салбар дундын шийдвэр гаргах түвшний хорооны
хувьд ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг, хариуцлагыг албажуулах
замаар үйл явцыг эхлүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж чиглүүлэх үүрэгтэй оролцоно. УАҮХ-ны
даргаар байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, дэд даргаар эрчим хүчний дэд сайд тус тус
ажилладаг. Тус хороо нь өргөн хүрээний бүрэлдэхүүнтэй ба гишүүдэд сангийн, хүнс, хөдөө аж
ахуй хөнгөн үйлдвэрийн, барилга, хот байгуулалтын, зам тээврийн хөгжлийн болон уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн дэд сайд нар тус тус, мөн Үндэсний хөгжлийн газрын дарга, Онцгой байдлын
ерөнхий газрын дарга, Монголын Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч, Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газрын тусгай элч болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
яам, Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, Улаанбаатар хотын
захиргаа, Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн болон төрийн бус байгууллагын
төлөөлөл багтдаг болно.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг стратегийн буюу урт хугацааны үндэсний,
салбарын болоод орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд тусгах шаардлагатай тул
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь ҮДЗТ-ийн
үйл явцад чухал үүрэгтэй оролцох ёстой. Цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
асуудлыг хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй нийцүүлж, уялдуулахын тулд УАҮХ-г байгаль орчин,
аялал жуулчлалын сайдаас гадна хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан төрийн захиргааны
байгууллага болох Үндэсний хөгжлийн газрын дарга хамтран даргалах нэмэлт зохицуулалтыг
оруулах нь зохистой.
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УАҮХ-ны Мэргэжлийн зөвлөл нь хөгжлийн болон салбар дундын бодлогын уялдаа, хамтын
ажиллагааг хангах үүрэгтэй. Өмнө нь дурдсанчлан дасан зохицох асуудлыг үндэсний, салбарын
болон орон нутгийн дунд болоод урт хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд тусгахад
Үндэсний хөгжлийн газар чухал үүрэгтэй болно.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) нь үндсэн ажлын хэсэг болон дэд ажлын хэсгүүдийг
байгуулах замаар ҮДЗТ-ийн үйл явцыг удирдан, зохион байгуулна. Түүнчлэн, БОАЖЯ нь
Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг батлуулах ажлыг зохион байгуулна.
ҮДЗТ-ийн Ажлын хэсэг нь мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, өнөөгийн нөхцөл байдал буюу
институц, хүний нөөцийн чадавхад үнэлгээг хийх, Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний
төслийг боловсруулах, саналыг тусгах эмхэтгэх зэрэг үүрэгтэйгээр оролцоно.
Дэд техникийн ажлын хэсгүүд, судалгааны хүрээлэн болон мэргэжлийн байгууллагууд
нь судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээг хийх үүнд, уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн болон
ирээдүйн төсөөлөл, нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээг хийх, дасан зохицох
хувилбаруудыг тодорхойлох, тэдгээрийг үнэлж эрэмбэлэх, санхүүжилтийн хэрэгцээ болон эх
үүсвэрийг тодорхойлох гэх мэт.

8.2 Мэдлэг түгээх ба чадавх бэхжүүлэх тогтолцоо
Олон талын оролцоог ханган ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй саад
бэрхшээлийн нэг нь мэдлэг, ойлголт болоод чадавхын дутагдалтай байдал юм. Тухайлбал,
уур амьсгалын өөрчлөлт, эрсдэл болон эмзэг байдал, стратеги төлөвлөлтийн талаарх мэдлэг,
чадвар дутмаг, эсвэл олон талын сонирхлыг харгалзан үзэж зөвшилцөлд хүрч хамтран ажиллах,
дүн шинжилгээ хийх, мэдлэг мэдээлэл түгээх чадавх сул гэх мэт нь олон талуудыг ҮДЗТ-ийн үйл
явцад оролцуулахад бэрхшээл болдог байна. Тиймээс, мэдлэг, мэдээлэл хуваалцах болоод
чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдлаар ҮДЗТ-ийн үйл явцыг сайжруулахад
гол хөдөлгөгч хүч болж өгдөг.
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг тогтвортой, тасралтгүй сайжруулахын тулд мэдлэг түгээх ба чадавх
бэхжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг системтэйгээр зохион байгуулж тогтолцоо болгон
хөгжүүлбэл тохиромжтой. Зураг 7-д мэдлэг түгээх, чадавх бэхжүүлэх үйл явцын бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийг харуулав. Мэдлэг түгээх ба чадавх бэхжүүлэх тогтолцоо нь үнэлгээ, төлөвлөлт,
хэрэгжүүлэлт ба үнэлэх, суралцах гэсэн үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэнэ. Техникийн болон үйл
ажиллагааны чадавхыг хувь хүний, байгууллагын, институцийн гэсэн гурван түвшинд авч үздэг.
Мэдлэг түгээх ба чадавх бэхжүүлэх тогтолцоо нь ҮДЗТ-ийн үйл явцад талуудыг хамруулах гол
арга хэрэгсэл болно.
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Зураг 7. Мэдлэг түгээх ба чадавх бэхжүүлэх тогтолцоо
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9

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү баримт бичигт ҮДЗТ-ийн үйл явцад талуудын оролцоог хангах зорилго, зорилт болон
үндсэн зарчмуудыг тусгаснаас гадна талуудыг оролцуулах нарийвчилсан тогтолцоог багтаав.
Мөн цаашид ҮДЗТ-ийн үйл явц дахь талуудын оролцоог тогтвортой байдлаар идэвхжүүлэх, үр
дүнг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн стратегийг зорилгуудыг тусгасан болно. Түүний дараагаар олон
талт хамтын ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт болон чадавх бэхжүүлэх тогтолцоог ҮДЗТийн үйл явцад талуудын оролцоог хангах хөдөлгөгч хүч хэмээн онцлон тусгалаа.
Тасралтгүй харилцаа ба хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, дотоод болон гадаад саад, бэрхшээлүүд
(жишээ нь улс төрийн, санхүүгийн, институцын болон хүний нөөцийн) -ийг даван туулах нь ҮДЗТийн үйл явцыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх үндсэн хэрэгслүүдийн нэг хэмээн тодорхойлогддог.
Түүнчлэн, ҮДЗТ-ийн үйл явцад олон талуудыг оролцуулах нь олон давхар үр дүнг дагуулдаг
ба үүнд:
•

Оролцогч талуудад уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, эрсдэл болон эмзэг
байдлын талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж, ойлголтын зөрүүтэй байдлыг арилгах
замаар зан үйлд өөрчлөлт оруулах сэдлийг өгнө;

•

Орон нутгийн түвшинд тулгамдаж буй асуудлыг ойлгох, орон нутгийн онцлогт тохирсон
дасан зохицох арга хэмжээг тодорхойлно;

•

Орон нутгийн нөхцөл байдал, шийдэл, үр дүнг илүү ойлгон суралцсанаар шийдвэр
гаргах болон төлөвлөлтийн үйл явцын үр дүнг сайжруулна;

•

Хамтын ажиллагаа, түншлэлийг өргөжүүлэн хөгжүүлснээр дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү болон бусад нөөц бололцоог дайчлах боломж
бүрдэнэ;

•

Дасан зохицох арга хэмжээний үр дүн сайжирч, мэдээлэл харилцаа өргөжин тэлнэ;

•

Асуудлыг тухайн орон нутаг, салбар гэх мэт оролцогч талуудад эзэмшүүлэх замаар уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний тогтвортой хэрэгжилтийг хангаж,
талуудын оролцооны чанарыг нэмэгдүүлнэ.

Хэдийгээр олон эерэг үр дагаврыг дагуулах боловч, олон талын оролцоог хангах үйл явц нь
үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нэмэлт нөөцийг шаарддаг. Тиймээс, ҮДЗТ-ийн үйл явцад
оролцогч төрийн байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлон албажуулж улмаар үйл
ажиллагаа болон санхүүтэй холбоотой бий болох нэмэлт үр дагаврыг хуваан авч хэрэгжүүлбэл
зохимжтой. Үндэсний болон орон нутгийн төрийн байгууллагуудын үүрэг, хариуцлагыг
албажуулах нь ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү болон үйл ажиллагааг
зохицуулахад дөхөм болохоос гадна, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж,
туршлага солилцох, харилцан суралцах боломжийг олгодог.
“Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад олон талт оролцогчдыг хамруулах
стратегийн зураглал” хэмээх энэхүү баримт бичгийг БОАЖЯ цаашид албажуулан, хэрэгжүүлж
улмаар үр дүнг үнэлэн тайлагнах замаар талуудын оролцоог ханган ажиллахыг зөвлөж байна.
Улмаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын
хувьд БОАЖЯ нь ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн мониторинг-үнэлгээг хийх,
цаг тухайд үр дүнг тайлагнах болон чадавх бэхжүүлэх арга хэмжээг тус тус зохион байгуулах
үүргийг хүлээнэ.
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ХАВСРАЛТ 1. ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД
№

Оролцогч талууд

Товчлол

Ангилал

1

Монгол Улсын их хурал

УИХ

Засаг захиргааны
байгууллага

2

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо БОХХАБХ

3

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл

ҮАБЗ

Засаг захиргааны
байгууллага

4

Стратеги судлалын хүрээлэн

ССХ

Засаг захиргааны
байгууллага

5

Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар

ХХМТГ

Төрийн байгууллага

6

Монгол Улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо

МУЭХЗХ

Төрийн байгууллага

7

Үндэсний хөгжлийн газар

ҮХГ

Засаг захиргааны
байгууллага

8

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

ТӨБЗГ

Засаг захиргааны
байгууллага

9

Онцгой байдлын ерөнхий газар

ОБЕГ

Төрийн байгууллага

10

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

МХЕГ

Төрийн байгууллага

11

Стандарт, хэмжил зүйн газар

СХЗГ

Төрийн байгууллага

12

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

ЗГХЭГ

Засаг захиргааны
байгууллага

13

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

БОАЖЯ

Яам

14

Цаг, уур орчны шинжилгээний газар

ЦУОШГ

Төрийн байгууллага

15

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

УЦУОСМХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

16

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан

БОУАС

Засгийн газрын тусгай сан

17

Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лаборатори

БОХЗТЛ

Төрийн байгууллага

18

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж УӨАТХН

Төрийн байгууллага

19

Ойн судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ

ОСХТ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

20

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ

ЦУНБХТ

Төрийн байгууллага

21

Сав газрын захиргаад

СГЗ

Төрийн байгууллага

22

Усны агентлаг

УА

Төрийн байгууллага

23

ТХГНЗ

ТХГНЗ

Төрийн байгууллага

24

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

ХХААХҮЯ

Яам

25

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар

МЭЕГ

Төрийн байгууллага

26

Малын удмын сангийн үндэсний төв

МУСҮТ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

27

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа АДОБАЗ

Төрийн байгууллага

28

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан

ХААДЗ

Засгийн газрын тусгай сан

29

Мал хамгаалах сан

МХС

Засгийн газрын тусгай сан

30

ЖДҮ

ЖДҮС

Засгийн газрын тусгай сан
25

26

31

Эрүүл мэндийн яам

ЭМЯ

Яам

32

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар

ЭМДЕГ

Төрийн байгууллага

33

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

ЭМХТ

Төрийн байгууллага

34

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв

ЗӨСҮТ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

35

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

НЭМХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

36

Эрүүл мэндийг дэмжих сан

ЭМДС

Засгийн газрын тусгай сан

37

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

БСШУЯ

Яам

38

Боловсролын хүрээлэн

БХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

39

Шинжлэх ухаан, технологийн сан

ШУТС

Засгийн газрын тусгай сан

40

Насан туршийн боловсролын төв

НТБТ

Төрийн байгууллага

41

Ургамал, газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний
УГТЭШХ
хүрээлэн

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

42

Мал эмнэлгийн хүрээлэн

МЭХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

43

Ургамал хамгааллын хүрээлэн

УХХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

44

Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

МААЭШХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

45

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

ХНХЯ

Яам

46

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

НДЕГ

Төрийн байгууллага

47

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

ХХҮЕГ

Төрийн байгууллага

48

Нийгмийн халамжийн сан

Засгийн газрын тусгай сан

49

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

Засгийн газрын тусгай сан

50

Эрчим хүчний яам

ЭХЯ

Яам

51

Монгол Улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо

МУЭХЗХ

Төрийн байгууллага

52

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн

ЭХЭЗХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

53

Барилга, хот байгуулалтын яам

БХБЯ

Яам

54

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

ГЗБГЗЗГ

Төрийн байгууллага

55

Барилгын хөгжлийн төв

БХТ

Төрийн байгууллага

56

Төрийн орон сууц корпораци

ТОСК

Төрийн байгууллага

57

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

ЗТХЯ

Яам

58

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

ИНЕГ

Төрийн байгууллага

59

“УБТЗ” ХНН

УБТЗ

Төрийн байгууллага

60

“Авто тээврийн үндэсний төв” УТҮГ

АТҮТ

Төрийн байгууллага

61

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

УУХҮЯ

Яам

62

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

АМГТГ

Төрийн байгууллага

63

Геологийн төв лаборатори

ГТЛ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага
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64

Сангийн яам

СЯ

Яам

65

Гаалийн ерөнхий газар

ГЕГ

Төрийн байгууллага

66

Татварын ерөнхий газар

ТЕГ

Төрийн байгууллага

67

Засгийн газрын нөөцийн сан

ЗГНС

Засгийн газрын тусгай сан

68

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХЗДХЯ

Яам

69

Цагдаагийн ерөнхий газар /экологийн цагдаагийн
алба/

ЦЕГ

Төрийн байгууллага

70

Хил хамгаалах газар

ХХГ

Төрийн байгууллага

71

Гадаад харилцааны яам

ГХЯ

Яам

72

Батлан хамгаалах яам

БХЯ

Яам

73

Үндэсний статистикийн хороо

ҮСХ

Төрийн байгууллага

74

Шинжлэх ухааны академи

ШУА

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

75

Академи, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд

АЭШХ

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

76

Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

АНИТХ

Орон нутгийн байгууллага
(шийдэр гаргах & төрийн
байгууллага)

77

Аймаг, нийслэлийн ЗДТ-ын газар

АНЗДГ

Орон нутгийн байгууллага
(шийдэр гаргах & төрийн
байгууллага)

78

Аймаг, нийслэлийн төрийн байгууллагууд

АНТБ

Орон нутгийн байгууллага
(шийдэр гаргах & төрийн
байгууллага)

79

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага /Хэвлэлийн
хүрээлэн/

ХМБ

Хэвлэл мэдээллийн
байгууллага

80

2 болон олон талт Засгийн газрын түнш
байгууллагууд

ЗГТБ

Хөгжлийн түнш талууд

81

ТББ (олон улсын)

ОУТББ

Хөгжлийн түнш талууд

82

Иргэдийн нөхөрлөл

ИН

Олон нийт, хувь хүн

83

Иргэний нийгмийн байгууллагууд /Байгаль орчны
иргэний зөвлөл/

МБ

Төрийн бус байгууллага,
иргэний нийгмийн
байгууллага

84

Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагууд

ИНБ

Төрийн бус байгууллага,
иргэний нийгмийн
байгууллага

85

Хувийн хэвшил /Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим/

ХХ

Санхүүгийн болон хувийн
хэвшлийн байгууллага

86

Монголын бизнес эрхлэгчдийн холбоо, Ассоциацууд МБЭХ

Мэргэжлийн холбоод

87

Банк санхүүгийн байгууллагууд /Монголын банкны
холбоо/

БСБ

Банк, санхүүгийн байгууллага

88

Их дээд сургуулиуд

ИДС

Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

89

Иргэн

Иргэн

Олон нийт, хувь хүн
27

