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1. ӨМНӨТГӨЛ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй болзошгүй нөлөөлөл, эрсдэл, эмзэг байдал нь цаг
агаарын таагүй нөхцөл байдлыг бий болгож, гамшгийн давтамжийг нэмэгдүүлж байгаа нь урт
хугацаанд улс орны нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэндийн салбарт нөлөөлөх гол хүчин зүйл
болж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь дэлхий нийтийг хамарсан сорилт бөгөөд хүн, нийгэм,
хүрээлэн буй орчны сайн сайхан байдалд заналхийлж байгаагийн хувьд Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцын дагуу уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн чухал шийдвэр гаргасан. 2001 оноос хойш Конвенцын
Талуудын бага хурлаас буурай хөгжилтэй орнуудад үзүүлэх нөлөөлөл, эмзэг байдал, хариу
арга хэмжээг тодорхойлох, урт хугацааны бодлого, стратеги боловсруулах зэрэг улс орныхоо
хамгийн тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлохын тулд багц шийдвэр гаргасан. Түүнчлэн
үндэсний дасан зохицох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ҮДЗҮАТ) болон үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөө (ҮДЗТ) зэргийг бэлтгэх замаар дасан зохицох нарийвчилсан удирдамж
нь конвенцын нэг хэсэг юм. Шийдвэрийн хүрээнд дасан зохицох үйл ажиллагаа нь хүлэмжийн
хийг бууруулах үйл ажиллагаатай адил чухал бөгөөд буурай болон хөгжиж буй орнууд олон
улсын хамтын ажиллагааг дэмжих замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн өртөмтгий
салбаруудыг харгалзан тухайн улс орны онцлогт тохирсон арга хэмжээг тодорхойлох ёстой.
Түүнчлэн улс орнууд эрсдэлийг бууруулах стратегийн төлөвлөгөө боловсруулж, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох ерөнхий арга хэмжээнд олон улсын болон дотоодын санхүүжилтийг
ашиглах боломж бий. Иймд конвенцын хүрээнд Дасан зохицох санаачилгатай холбогдуулан
хөгжиж буй орнууд байгууллагын бүтэц, удирдлага, хууль эрх зүйн орчны уялдааг үндэсний
түвшинд хангах арга хэмжээг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол Улсын ирээдүйн хөгжилд тулгарч буй сорилтуудын нэг
юм. Монгол Улсын хүн амын амьжиргааны дийлэнх хэсэг нь нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл
байдлаас шалтгаалж, байгаль цаг уурын хүчин зүйлээс хамаардаг. Монгол Улсын сүүлд өргөн
мэдүүлсэн Үндэсний гуравдугаар тайлан илтгэлд туссан эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээний
үр дүн нь хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, зам тээвэр, нийгмийн эрүүл мэнд болон бусад нийгэм, эдийн
засгийн ихэнх салбар уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байгааг харуулж байна. Монгол
Улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. Гэвч дасан
зохицох явцад тулгарч буй бэрхшээл, нөлөөлөл, эрсдэл, эмзэг байдлыг үнэлэх, тодорхойлох,
шийдвэрлэх үндэсний хөтөлбөрийг Монголын Засгийн газар хараахан боловсруулаагүй байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ нь салбар дундын зохицуулалт бүхий
олон салбарыг хамарсан үйл явцыг шаарддаг тул дасан зохицох арга хэмжээг үр дүнтэй
төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг олон нийт, судалгааны байгууллагуудыг
ангилах нь нэн чухал юм. Олон улсын туршлагаас харахад улс орнууд хөгжлийн бодлоготойгоо
уялдуулан дасан зохицох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулдаг. Дасан зохицох
нь нийгмийн янз бүрийн бүтэц, давхаргад өөр өөр хэлбэрээр илэрдэг бөгөөд аливаа үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх үндсэн хэрэгсэл нь тухайн салбарын оролцогч талууд, тэдгээрийн
үүрэг, оролцоог одоогийн бодлогод үндэслэн тодорхойлж өгөх явдал юм.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн (НҮББОХ)
дэмжлэгтэйгээр Уур амьсгалын ногоон сангийн (УАНС) санхүүжилтээр Монгол Улсын дасан
зохицох үндэсний төлөвлөгөөг боловсруулах “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
төлөвлөлтийг сайжруулах үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлж байна. Дээрх
хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн бодлого, стратегийн дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
учирч буй саад бэрхшээлийг бууруулах хэрэгцээг хангахад энэхүү төсөл чиглэж байгаа юм.
Энэхүү тайлан нь тус төслийн хүрээнд улс орны өнөөгийн бодлого, стратегийн тогтолцоог
үнэлж, дасан зохицох зохих арга хэмжээг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх, алхам бүрийг хариуцах
оролцогч талуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн үүргийг хангахын тулд сайжруулах шаардлагатай
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асуудлуудыг тодорхойлсон болно. Тайлангийн зөвлөмжүүд нь Монгол Улсад дасан зохицох
стратеги бүхий арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд учирч буй саад бэрхшээлийг бууруулахад чиглэсэн
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд гарсан. Түүнчлэн уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох ажлыг улс орон даяар хэрэгжүүлэхэд чиглэн НҮБ-ын
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК) болон улс орны хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн дагуу гаргасан шийдвэр, санаачилгын хүрээнд дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл
явцад бүх оролцогч талуудыг дэмжих зорилготой юм.

2. ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ОЛОН УЛСЫН БОЛОН
ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ӨНӨӨГИЙН ОРЧИН
2.1. Олон улсын түвшин
Олон улсын хэмжээнд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенц, 1997 онд
соёрхон баталсан Киотогийн Протокол, 2015 онд соёрхон баталсан Парисын Хэлэлцээр болон
бусад олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл
ажиллагаа нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг сааруулах үйл ажиллагааг дэмжлэг үзүүлэх нэмэлт
стратеги хэмээн үзсэн. Уур амьсгалын цаашдын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэхэд сааруулах
арга хэмжээ чухал боловч уур амьсгалын системд хүлэмжийн хийн ялгарал эргэлт буцалтгүй
хуримтлагдсанаас болж уур амьсгалын бүх нөлөөллөөс зайлсхийх боломжгүй. Тиймээс
дасан зохицох арга хэмжээ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцын
дагуу уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх үндсэн арга хэмжээний нэг юм. Эдийн засгийн
хувьд хөдөө аж ахуйн салбараас ихээхэн хамааралтай, эмзэг, ядуу ард иргэдийн тоо их, уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох санхүүгийн болон техникийн чадавх хязгаарлагдмал
зэргээс шалтгаалан хөгжиж буй орнуудад уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө илүү хүчтэй
байх төлөвтэй байна. Ийм ч учраас уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудал яриа
хэлэлцээрийн шатанд чухал сэдэв болж байна.
Конвенцын Талуудын бага хурал (ТБХ) хөгжиж буй орнуудыг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицох арга хэмжээ авахад түлхэц өгөх хэд хэдэн шийдвэр гаргасан. Үүнд:
* 1992 онд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцод “дасан зохицох”
тухай тусгасан байдаг. Тус конвенцод нэгдсэн талууд нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд
зохих дасан зохицох арга хэмжээг дэмжсэн үндэсний болон бүс нутгийн хөтөлбөрүүдийг
боловсруулж, хэрэгжүүлж, шинэчлэх ёстой гэж заасан.
* 1997 онд гарын үсэг зурж, 2005 онд хүчин төгөлдөр болсон Киотогийн Протоколд
хөгжингүй орнууд 2008-2012 онд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилтыг
тусгасан. Үүнээс гадна уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний болон бүс
нутгийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулах Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь
конвенцын хэлэлцээрт заасан үүргийг бататгаж байна.
* 2001 онд Долоодугаар ТБХ-аар нь эмзэг байдал, дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэх
Үндэсний дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг
(NAPAs) багтаасан Буурай хөгжилтэй орнуудад зориулсан ажлын хөтөлбөрийн
суурийг тавьсан.
* 2006 онд Арван хоёрдугаар ТБХ-аар батлагдсан Найробигийн ажлын хөтөлбөр нь дасан
зохицох арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх талаарх улс орнуудын мэдлэг, туршлагыг
нэгтгэснээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, дасан зохицох хувилбаруудын
талаарх ойлголтуудыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулсан.
7

* 2007 онд Арван гуравдугаар ТБХ-аар батлагдсан Балигийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг анх удаа дэлхийн
уур амьсгалын бодлогын үндсэн дөрвөн тулгуур (ялгарлыг бууруулах, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох, технологи дамжуулах, санхүүгийн тусламж)-ын нэг мөн гэж
тодорхойлсон.
* 2010 онд Арван зургаадугаар ТБХ-аар батлагдсан Канкуны дасан зохицох тогтолцоо
(CAF) нь ҮДЗТ-ийн үйл явцыг тодорхойлон бий болгож, дасан зохицох үйл ажиллагааг
сайжруулах нь нөлөөллийг бууруулахтай ижил ач холбогдолтой болохыг баталсан.
* 2015 онд Хорин нэгдүгээр ТБХ-аар батлагдсан Парисын хэлэлцээр нь дасан зохицох
нь дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудал бөгөөд дасан зохицох чадавхыг нэмэгдүүлэх,
тэсвэрлэх чадварыг бэхжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байдлыг
бууруулахад олон улсын хамтын ажиллагааны ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрсөн.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай
НҮБ-ын суурь конвенцын хүрээн дэх дасан зохицох явц

ТБХ-7: БХО-уудад
зориулсан шийдвэрийн
багц: Яаралтай болон
нэн даруй дасан зохицох
хэрэгцээг Үндэсний
дасан зохицох арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх
хөтөлбөрт үйл ажиллагаа
(ҮДЗАХХХҮА)-аар
шийдвэрлэх; ҮДЗАХХХҮА,
БХОМБ, БХОЗС,
УАТС болон ДЗС-аар
дамжуулан БХО-уудад
үзүүлэх дэмжлэг

НҮБУАӨСК
батлагдсан

1992

1996

ТБХ-2: Үндэсний
тайлан илтгэл

2001

ТХБ 12: Уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл, эмзэг
байдал, дасан
зохицох тухай

2004

ТХБ-10: БуэносАйресийн дасан
зохицох, хариу
арга хэмжээ
авах арга

2006

ТБХ-16: Канкуны
дасан зохицох
тогтолцоо: Дасан
зохицох хороо,
Үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөө,
Алдагдал, хохирлын
ажлын хөтөлбөр

2007

ТБХ 13: Балигийн
үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө
Талуудын урт
хугацааны болон
хамтран ажиллах
арга хэмжээг
санаачилсан

2010

ТБХ-19: ҮДЗТ үйл явц
• Салбарын
онцлогт тохирсон
техникийн заавар
• Олон улсын
дэмжлэг үзүүлэх
хөтөлбөр

2011

2013

ТБХ 17: Дурбаны
үр дүн: • КДЗТ-ны
элементүүдийг
ажиллуулах шийдвэрүүд
(ҮДЗТ үйл явц, Алдагдал
ба хохирол, АС)
• Найробигийн ажлын
хөтөлбөрийн ажиллах
чиглэлийг хянан үзэх
заалтууд

ТХБ-21:
Парисын
хэлэлцээр
Дасан зохицох
дэлхийн хамтын
ажиллагаа ба
зорилго

2015

2016

ТБХ-22:
Марракешийн
түншлэл

2015-2030 он
хүртэл Гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
Сендайн хүрээ

Зураг 1. НҮБУАӨСК-ын хүрээнд үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явц,
Эх сурвалж НҮБУАӨСК

НҮБУАӨСК-ын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох амлалтуудад дасан зохицох тухай
дараах зүйлүүдийг тусгайлан дурджээ.
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Хүснэгт 1. НҮБУАӨСК-ын дасан зохицох тухай эшлэлүүд
Зүйл заалт

Тайлбар

4-р зүйл (1)(b) заалт

“Бүх талууд...уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр дагаврыг багасгах арга
хэмжээг агуулсан үндэсний болоод зарим тохиолдолд бүс нутгийн хөтөлбөрийг
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, нийтлэх, байнга шинэчилж байх.”

4-р зүйл (1)(e) заалт

"Бүх талууд…уур амьсгалын өөрчлөлтийн үйлчлэлийг зөөлрүүлэх, түүнд
дасан зохицох зорилготой, төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ уур амьсгалын
өөрчлөлттэй холбоотой үнэлэлт дүгнэлтийг аль болох тооцох."

4-р зүйл (4) заалт

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр дагаварт ихээхэн эмзэг хөгжиж буй
орнуудад энэхүү сөрөг үр дагаварт дасан зохицоход шаардагдах зардлыг
нөхөхөд хөгжингүй орнууд болон II хавсралтад орсон хөгжингүй бусад орнууд
тусламж үзүүлнэ.

4-р зүйл (8,9) заалт

Санхүүжилт, даатгал; Буурай хөгжилтэй орнуудын тусгай хэрэгцээ

7 and 9 зүйл

ТБХ болон түүний салбар байгууллагад шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөгөө
өгөх чиглэлээр тус тусын ажлын чиглэлээр хамтран ажиллаж, техникийн
туслалцаа, хувь нэмэр оруулах олон улсын байгууллагын үйл ажиллагааны
хүрээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн хүрээнд дасан зохицох
бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл
Хөгжиж буй орнууд үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг (ҮДЗТ) боловсруулж, технологийн
хэрэгцээний үнэлгээ (ТХҮ) хийж, Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах арга хэмжээнүүдээ (цаашид ҮОТХХЯБАХ гэх) тодорхойлж, Дэлхийн уур амьсгалын
өөрчлөлтийг сааруулахад оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (цаашид ҮТХН гэх)ийг уур амьсгалын бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл болгон боловсруулж байна. Хөгжиж буй
орнуудад дасан зохицох бодлого, арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд НҮБУАӨСК,
хөгжлийн агентлагууд, ДДБОС, Дасан зохицох сан, Уур амьсгалын ногоон сан зэрэг хоёр
болон олон талт түншүүд, хандивлагч орнуудын санхүүжилтийн механизмаар дамжуулан
техник, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг. Конвенцын хүрээнд ҮДЗТ, ТХҮ, ҮОТХХЯБАХ, ҮТХН-ийн
хоорондын уялдааш холбоог дараах байдлаар авч үзсэн болно.
A. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөө болон Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн
хоорондын уялдаа
ҮДЗТ болон ҮТХН-ийн аль алинд нь дасан зохицох элементүүдийг тусгасан байдаг тул эдгээр
баримт бичиг нь дасан зохицох үйл ажиллагааг хурдасгахад хоорондоо сайтар уялдсан байх
шаардлагатай. Олон улсад санал болгож буй ҮДЗТ болон ҮТХН-ийг нэгтгэх боломжит аргуудыг
дараах байдлаар нэгтгэн харуулав.
• ҮТХН-ийн дасан зохицох зорилтуудын ирээдүйн давхардлууд болон ҮТХН-ийн дасан
зохицох зорилтууд хэрхэн хэрэгжиж байгааг ҮДЗТ-ийн үйл явц нь илрүүлэх боломжтой.
• ҮТХН-ийн дасан зохицох бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь дасан зохицоход улс төрийн дэмжлэгийг
нэмэгдүүлдэг.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцыг ҮТХН-ийн ирээдүйн давхардалтай холбох нь дасан зохицох-сааруулах
үйл ажиллагааны давхар үр ашгийг тодорхойлоход дэмжлэг болно.
• ҮДЗТ-ийн үйл явц болон ҮТХН-ийг хооронд нь холбох замаар үндэсний түвшинд уялдаа
холбоотой засаглалын бүтцийг бий болгох нь давхардлаас зайлсхийх, хязгаарлагдмал
нөөцийг үр ашигтай ашиглахад дэмжлэг үзүүлэх юм.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцыг ҮТХН-ийн хэрэгжилттэй холбох нь дасан зохицох санхүүжилтийг
хүлээн авах нөхцлийг хөнгөвчилдөг.
• ҮДЗТ үйл явц болон ҮТХН-ийн уялдаа нь улс орнуудын ил тод байдлын тогтолцоог оновчтой
болгоно. (Adaptation Community.net,)
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Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Үндэсний Бодлого, Зохицуулалт (Дасан зохицол)
о, тэргүүлэх чиглэлүүд
рилг
й зо
-ни
Т
З
ҮД

ҮТХН

СААРУУЛАХ

ДАСАН
ЗОХИЦОХ

Давхар үр ашиг ба уялдаа холбоо

ҮДЗТ үйл явц

В ЭЛЕМЕНТ
БЭЛТГЭЛ
ЭЛЕМЕНТҮҮД
А ЭЛЕМЕНТ ҮНДЭС
СУУРИЙГ ТАВЬЖ,
ОРХИГДЛЫГ

ҮТ

ХН ийн
үүд
зорилго
, тэргүүлэх чиглэл

ТОДОРХОЙЛОХ

С ЭЛЕМЕНТ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
СТРАТЕГИУД
D ЭЛЕМЕНТ
ТАЙЛАГНАХ,
ХЯНАЛТ
ШИНЖИЛГЭЭ
БОЛОН
ХЯНАХ

Үндэсний ил тод байдлын орчин

НҮБУАӨСК-од дасан зохицохтой холбоотой тайлагнал
(дасан зохицох тайлагнал, үндэсний тайлан-илтгэл, ҮДЗТ, ҮТХН)

Зураг 2. ҮДЗТ үйл явц ба ҮТХН-ийн үйл ажиллагаа харилцан дэмжих үйл явц
(Smithers et al. 2017)

B. Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ, Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийн
ялгарлыг бууруулах арга хэмжээнүүд, Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл
явцуудын хоорондын холбоо
Улс орны өөрийн санаачилгад тулгуурласан хандлага нь үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн
гол зарчим юм. Энэ зарчмын дагуу улс орнууд нь үндэсний тогтвортой хөгжлийн зорилт, бодлого,
төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй уялдуулан дасан зохицох тодорхой хэрэгцээ, сонголт, тэргүүлэх
чиглэлүүдийг тодорхойлдог. Ийм зарчмыг технологийн хэрэгцээний үнэлгээ болон NAMA-ийн
үйл явцад мөн адил ашигладаг. Түүнчлэн ҮДЗТ, ТХҮ, ҮОТХХЯБАХ-ний хүрээн дэх тэргүүлэх
чиглэл, салбарыг тодорхойлох; үндэсний төлөвлөлтөд тодорхойлсон хэрэгцээ, арга хэмжээг
эрэмбэлэх; стратеги, бодлого, хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг алхмууд нь хоорондоо ижил
төстэй байдаг. Иймд дасан зохицох бодлого төлөвлөлтийн эдгээр гурван хэрэгслийн бие
даасан алхмуудыг хооронд нь холбох нь чухал. ҮОТХХБАХ болон ҮДЗТ үйл явцад ТХҮ-ний
оруулах хувь нэмэр, харилцан уялдааны ашиг тусыг дараах хэсгүүдэд нэгтгэн харуулав.
Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ нь Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах арга хэмжээнүүд болон Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад хэрхэн
хувь нэмэр оруулах вэ?
- Салбар, технологи, арга хэмжээг эрэмбэлэх: ҮОТХХЯБАХ эсвэл ҮДЗТ-д оруулах
салбар, технологи, арга хэмжээг эрэмбэлэхийн тулд технологийн хэрэгцээний үнэлгээ
хийх аргачлалыг ашиглаж болно. Технологи болон арга хэмжээнүүдийн хувьд ТХҮ
аргачлалыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Ингэснээр үндэсний хэмжээний бодлого, арга
хэмжээнд ҮОТХХЯБАХ-г тусгах үйл явцыг дэмжиж өгдөг.
- Хэрэгжилтийн цар хүрээний тодорхой байдал: Хэд хэдэн ҮОТХХЯБАХ-г тодорхойлсон
тохиолдолд тухайн улс орны хэмжээнд эдгээрийг хэрэгжүүлэх цар хүрээ нь заримдаа
тодорхойгүй байдаг. Жишээлбэл, хэрэгжилт нь улс орон, салбарын зорилтуудыг биелүүлэх
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хэмжээнд эсвэл бие даасан төсөл хэлбэрээр байж болно. ТХҮ болон технологийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө (ТҮАТ) нь төсөл, салбарын хөтөлбөр эсвэл үндэсний стратеги
гэх мэт технологийг хэрэглээнд оруулах, хэрэгжилтийн цар хүрээний талаарх ойлголтыг
өгөх, тодорхойлох боломжтой.
- Технологийн хөгжил, дамжуулалтыг хурдасгах арга хэмжээ, сааруулах ба дасан
зохицох арга хэмжээг тодорхойлох: ТХҮ-нд оролцогч талууд тус улсад тэргүүлэх
технологиудыг хэрхэн дамжуулж, нэвтрүүлэх үйл явцыг хурдасгаж болох талаар дүн
шинжилгээ хийдэг. Энэ дүн шинжилгээгээр тэргүүлэх ач холбогдол бүхий технологиудыг
нэвтрүүлэхэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг олж, тодорхойлох бөгөөд тэдгээрийг арилгах
арга зам, үйл ажиллагаануудыг тодорхойлдог.
- Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, технологийн хөтөлбөр, технологийн чиглэлийн төслүүд
зэргийг багтаасан технологи хөгжүүлэх, дамжуулах үндэсний бодлого, стратеги нь уур
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох технологийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх
таатай орчныг бүрдүүлэхэд тусалдаг. Эдгээр гарсан үр дүн бүр нь ҮОТХХЯБАХ болон
ҮДЗТ-нд тусах чухал асуудлууд гэж үзэж болно.
Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ, Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг ялгарал
бууруулах арга хэмжээ болон Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний үйл явцуудын харилцан
уялдаа холбоо нь ямар ашиг тустай вэ?
- Өгөгдөл, мэдлэг солилцох: ТХҮ, ҮОТХХЯБАХ, ҮДЗТөлөвлөгөө/төлөвлөлтийн үйл явц
нь өгөгдөл дутмаг эсвэл улс орнууд хоорондоо өгөгдөл солилцох нөхцөл хязгаарлагдмал
байдгаас үүдэн саад бэрхшээл болж хувирах талтай. Технологийн хэрэгцээний үнэлгээг
бусад үйл явцуудтай холбох нь мэдлэг солилцох, өгөгдөл цуглуулах хамтын ажиллагааг
дэмжиж, одоо байгаа өгөгдөл, нөөцийг оновчтой болгоход тусална.
- Дээд түвшинд эдгээр асуудлыг таниулан хүлээн зөвшөөрүүлэх: Ялангуяа
ҮОТХХЯБАХ болон ҮДЗТ нь харьцангуй дээд түвшинд танилцуулагдан хүлээн
зөвшөөрөгдөж байгааг харгалзан үзвэл бодлогын уялдаа холбоог тодорхойлон тогтоох нь
технологийн хэрэгцээний үнэлгээг улс төрийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрүүлэх боломжийг
нэмэгдүүлэх юм.
- Технологийн хэрэгцээний үнэлгээний үр дүнг санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх: Хөрөнгө
оруулагчдыг татах, санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хомсдол гэх зэрэг сорилтууд нь ТХҮээр тодорхойлогдсон технологи, ТҮАТ-г хэрэгжүүлэхэд томоохон бэрхшээл болж байна.
Хэрэв ТХҮ-ний үр дүн ҮОТХХЯБАХ эсвэл ҮДЗТ-нд туссан гэж үзвэл ҮОТХХЯБАХ болон
ҮДЗТ-нд хуваарилсан санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг нь ТХҮ-ний үр дүнг
шууд бусаар дэмжих юм. ҮОТХХЯБАХ болон дасан зохицох төлөвлөгөөнд технологийн
хэрэгцээний үнэлгээ нь хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ түүнийг үйл явцын дунд уялдуулах
нь технологийн хэрэгцээний үнэлгээний үр дүнг хэрэгжүүлэх явцыг хурдасгахад тусална.
Тодруулбал, алхмуудыг оновчтой, зөв тодорхойлсон тохиолдолд тухайн алхам бүрд
шаардагдах өгөгдлийг илүү үр ашигтайгаар хуваарилж болно. Цаашлаад технологийн
хэрэгцээний үнэлгээнээс гарсан үр дүн нь төр, хувийн хэвшлийн дээд түвшний шийдвэр
гаргагчдад хүлээн зөвшөөрөгдөж, технологийн хэрэгцээний үнэлгээнээс гарсан үр дүнг
хэрэгжүүлэх, түүнд дэмжлэг авах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
- ТХҮ, ҮОТХХЯБАХ болон ҮДЗТ-г хооронд нь уялдуулах нь эдгээрийн үр дүнг оновчтой
болгоход улс орнуудад тусална. Зохицуулалтгүй байх нь үйл ажиллагааны давхардал,
орхигдол эсвэл бодлого боловсруулагчид, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх болон чадавх
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бэхжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжигч байгууллагууд болон бусад оролцогч талуудад
зөрчилдөөнтэй, тодорхойгүй ойлголт өгдөг. (НҮБУАӨСК)
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход чиглэсэн НҮБ-ын бусад тогтолцоо
НҮБУАӨСК-оос гадна уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, тэсвэрлэх чадварыг
нэмэгдүүлэх нь НҮБ-ын гэрээ хэлэлцээр, хөтөлбөр арга хэмжээнүүд, тухайлбал Гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах Сендайн хүрээ ба Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд (ТХЗ)-ыг хэрэгжүүлэх
амин чухал тулгуур багана болох юм.
Уур амьсгалд тэсвэртэй, тогтвортой хөгжлийн төлөөх Сендайн хүрээ, Тогтвортой
Хөгжлийн Зорилтууд, Уур амьсгалын хэлэлцээрийн уялдаа холбоо
2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, Парисын Хэлэлцээр, Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах Сендайн хүрээ баримт бичгийн хүрээнд улс орнуудын хүчин чармайлтын уялдааг
Зураг 1-д үзүүлэв. NAP Global Network нь уур амьсгалд тэсвэртэй хөгжлийг дэмжихийн тулд
харилцан уялдаатай, давхцаж буй зорилго, нийтлэг сэдвүүдэд үндэслэн эдгээр хөтөлбөрүүдийг
сонгосон байна.
уур амьсгалын чиглэлийн үйл ажиллагаа болон
тогтвортой хөгжлийн хоорондын нягт уялдаа
холбоог хүлээн зөвшөөрдөг.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь
тогтвортой бүтээн байгуулалтад зайлшгүй
шаардлагатай гэдгийг тэмдэглэв.
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Тогтвортой
хөгжлийн
зорилт-2030

НҮБУАӨСК-ын гол үүрэг нв уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудлыг тодорхойлдогийг
тэмдэглэсэн.

НҮБУАӨСКын Парисын
хэлэлцээр

Гамшгийн
эрсдэлийг
бууруулах
Сэндайн хүрээ

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь гамшгийн эрсдэлийг
хурдасгах гол хүчин зүйл гэдгийг тодорхойлдог.
Шууд эшлэл

Сэдэвчилсэн эшлэл

Зураг 3. Дэлхий нийтийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр үйл ажиллагаануудад туссан байдал
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Хүснэгт 2. Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөр, Парисын хэлэлцээр, Сендайн хүрээний тойм.
“Тогтвортой хөгжил -2030
хөтөлбөр”

Парисын хэлэлцээр

Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах Сендайн хүрээ

Зорилго

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх
үйл ажиллагааны дэлхийн
хөтөлбөр,
Тогтвортой
хөгжлийн 17 дахь зорилт
болон бусад хүрэх түвшнүүд

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
эсрэг дэлхий нийтийн хариу
арга хэмжээ, түүний дотор
сааруулах, дасан зохицох
талаар
НҮБУАӨСК-ын
талуудын гэрээ, тохиролцоо

Салбар доторх болон хооронд,
бүхий л түвшний уялдаанд
суурилан боловсруулж буй
олон
төрлийн
гамшгийн
менежментийг
чиглүүлэх
дэлхий нийтийн тогтолцоо.

Хугацаа

2015-2030

2015 онд баталж, 2016 оны 11
дүгээр сард хүчин төгөлдөр
болсон; Хэрэгжилтийн үе шат
нь нарийвчилбал 2020 онд
эхэлсэн боловч гэрээнд 2020
оноос өмнөх арга хэмжээ
авах шаардлагатай байгааг
онцолсон.

2015-2030

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд
тэсвэртэйгээр
хөгжихөд
хамаарах
зорилтууд

Уур амьсгалтай холбогдолтой
үйл
ажиллагаа
нь
уур
амьсгалын өөрчлөлт, түүний
нөлөөлөлтэй тэмцэхэд чиглэсэн
13-р зорилт (SDG 13)-д
туссан бөгөөд, үүнд цаг
уурын
гаралтай
гамшигт
үзэгдлийг
даван
туулах,
дасан
зохицох
чадавхыг
бэхжүүлэх, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн чиглэлийн арга
хэмжээг үндэсний бодлого,
стратеги, төлөвлөлтөд тусгах
зэрэг багтана. Мөн бусад
зорилтууд нь ус, хөдөө аж
ахуй, хот, далай зэрэг уур
амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг
салбаруудыг хамардаг.

Бусад зорилтуудаас онцлоход
Парисын хэлэлцээр нь "уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн
сөрөг нөлөөнд дасан зохицох
чадварыг нэмэгдүүлэх, уур
амьсгалд тэсвэртэй байдлыг
дэмжих" (2-р зүйл), ялангуяа
"дасан зохицох чадавхыг
нэмэгдүүлэх,
тэсвэрлэх
чадварыг бэхжүүлэх, уур
амьсгалын
өөрчлөлтөд
өртөмтгий байдлыг бууруулах,
тогтвортой хөгжилд
хувь
нэмэр оруулах" (7-р зүйл)
зорилготой.

Гол зорилго нь "Гамшгийн
эрсдэл, гамшигт өртөмтгий
байдлаас урьдчилан сэргийлэх,
бууруулах, хариу арга хэмжээ
авах, сэргээн босгох бэлтгэлийг
нэмэгдүүлэх, улмаар даван
туулах чадварыг бэхжүүлэх
...
арга
хэмжээнүүдийн
тусламжтайгаар шинээр үүсэж
буй
гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх, одоогийн гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах" (х. 12).

Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллага, 2015

НҮБУАӨСК, 2015a, 2015b,
2018a

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах газар, 2015b

Source(s)

(Daze et al.2018)

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох олон улсын конвенцуудын Монгол Улс дахь
хэрэгжилт
Соёрхон батлагдсан байгаль орчны 12 конвенцоос Риогийн гурван конвенц (өөрөөр хэлбэл
Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц (БОЯБК), Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн
Үндэстний Байгууллагын суурь конвенц (НҮБУАӨСК), Ган цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй
орнуудын болон ялангуяа африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын
конвенц (ГЦННБОБАЦТК)) хоорондоо уялдан уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга
хэмжээний хэрэгжилтийг дэмждэг. Монгол Улс Риогийн конвенцын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх
үндэсний хөтөлбөрүүдийг баталж, үндэсний тайлангуудаа конвенцын нарийн бичгийн дарга
нарын газарт хүргүүлсэн. Риогийн гурван конвенцын хүрээнд боловсруулсан засгийн бодлогын
хөтөлбөрүүд болон үндэсний тайлангуудыг дор онцлон харуулав.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенц:
Монгол Улсын Их Хурал 1993 онд НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц, 1999
онд Киотогийн протокол, 2016 онд Парисын хэлэлцээрийг тус тус соёрхон баталсан.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр
УАӨҮХ нь НҮБУАӨСК болон Киотогийн протоколоор хүлээсэн үүрэг, заалтуудыг хэрэгжүүлэх,
дасан зохицох нэн тэргүүний арга хэмжээг тодорхойлох, улс орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тэргүүлэх чиглэлийг үндэсний болон салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөний бусад хөтөлбөрт
тусгах зорилготой юм. Энэхүү үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эмзэг салбаруудад уур амьсгалын
өөрчлөлтийн болзошгүй нөлөөнд дасан зохицож, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах арга
хэмжээ, арга хэмжээ, стратеги багтсан болно. УАӨҮХ нь 2011-2016, 2017-2021 гэсэн хоёр үе
шаттай хэрэгжиж байна. Анхны УАӨҮХ-ийг 2000 онд УИХ баталж, дараа нь 2011, 2011–2021
онд үндсэндээ шинэчлэн найруулсан (УИХ-ын 2011 оны 2 дугаар тогтоол). Хэрэгжилтийн эхний
үе шатанд уг баримт бичгийн үндсэн чиглэл нь хэрэгжилтийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх,
иргэдийн мэдлэг, оролцоог сайжруулахад чиглэв. Хоёр дахь үе шат (Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын сайдын 2018 оны А-242 дугаар тогтоол) нь сааруулах, дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд чиглэж байна.
Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХН)
Монгол Улс 2015 оны 9-р сарын 24-ний өдөр Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад
оруулах үндэсний зорилтот хувь нэмрийн (ҮЗХН) баримт бичгээ Конвенцын нарийн бичгийн
газарт өргөн мэдүүлсэн. Хожим нь ҮЗХН-ийг 2019 онд Монгол Улсаас Дэлхийн уур амьсгалын
өөрчлөлтийг сааруулахад оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХН) болгон
сайжруулж, тэргүүлэх салбаруудад хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эрсдэлийг бууруулах, дасан зохицох чадавхыг бэхжүүлэх зорилтуудыг сайжруулан
тодорхойлсон.
Үндэсний тайлан-илтгэлүүд
Монгол Улс НҮБ-ын УАӨСК-д гурван үндэсний тайлан-илтгэлүүдийг өргөн мэдүүлсэн; Эхнийх
нь 2001 оны 11-р сард (ГАМЭХ, 2001), хоёр дахь нь 2010 оны 12-р сард (БОАЖЯ, 2010), гурав
дахь нь 2018 оны 5-р сард (БОНХАЖЯ, 2018). Одоогийн байдлаар Монгол Улсын Үндэсний
дөрөв дэх тайлан-илтгэлийг боловсруулах ажлыг хийж байна.
Монгол улсын Технологийн хэрэгцээний үнэлгээ (ТХҮ)
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 2013 онд ДДБОС, НҮБ-ын Байгаль орчин, Азийн
Технологийн Хүрээлэнгийн Бүсийн төвтэй хамтран Технологийн хэрэгцээний иж бүрэн үнэлгээг
(ТХҮ) хийж, түүнийг бууруулах, дасан зохицох асуудлыг шийдвэрлэсэн. Хүлэмжийн хийн
ялгарлыг бууруулахын тулд эрчим хүчний үйлдвэрүүд, орон сууц, худалдааны салбаруудыг
нэн тэргүүнд авч үзсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн өртөмтгий салбар учраас дасан
зохицохдоо газар тариалан, мал аж ахуйг тэргүүлэх салбар гэж тодорхойлсон гэж тодорхойлсон.
Үүний зэрэгцээ эдгээр салбарууд улс орны эдийн засагт хувь нэмэр оруулдаг.
Монгол улсын Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах арга хэмжээнүүд
Монгол Улс 2010 онд Копенхагены тунхаглалыг хэрэгжүүлэх амлалт, хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах хүчин чармайлтаа илэрхийлэхийн тулд Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг
бууруулах 22 арга хэмжээний жагсаалтыг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь
конвенцын газарт хүргүүлсэн. Монгол Улсын ҮОТХХБАХ-нд эрчим хүч, аж үйлдвэр, барилга,
зам тээвэр, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, барилга, тээвэр, мал аж ахуй, бэлчээрт хэрэгжиж буй
төслүүд, ойн аж ахуй REDD+, эрчим хүчний салбарууд туссан байна.
Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц (БОЯБТК)
Монгол Улс Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцыг 1993 онд соёрхон баталж, 30 дахь
гэрээлэгч тал болж хүчин төгөлдөр болоход хувь нэмрээ оруулсан.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө
Монгол Улс 1996 онд биологийн олон янз байдлыг судлах, хамгаалах, тогтвортой ашиглах,
салбар дундын бодлогыг шийдвэрлэх чиглэлээр 21 ерөнхий зорилт, 87 үйл ажиллагаанаас
бүрдсэн Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөрийг
(1996 оны Засгийн газрын 163 дугаар тогтоол) баталж хэрэгжүүлсэн. 2015 онд Засгийн газрын
325 дугаар тогтоолоор “Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн
баталж, Засгийн газар таван жил тутамд хэрэгжүүлсэн тайлангаа Биологийн олон янз байдлын
конвенцын ажлын албанд хүргүүлдэг.
Ган цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын болон ялангуяа африкийн цөлжилттэй тэмцэх
тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенц
Монгол Улс 1996 онд ган, цөлжилт хүндэрч байгаа, ялангуяа Африкт орнуудын цөлжилттэй
тэмцэх конвенцод нэгдэн орж соёрхон баталсан.
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Монгол Улс 1996 онд анхны Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрөө боловсруулж
хэрэгжүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газар тус конвенцын хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор
цөлжилтийн 10 жилийн стратеги төлөвлөгөө, хүрээг 2007 онд (2008–2018) болон Цөлжилттэй
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2010 онд (2010–2020) он Засгийн газрын 90 дугаар тогтоолоор
батлан гаргасан. Хэрэгжилтийн тайлангуудыг конвенцын нарийн бичгийн дарга нарын газарт
хүргүүлдэг.
2.2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний түвшин дэх бодлого,
тогтолцоо
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн улмаас үүссэн нийгэм, эдийн засгийн салбаруудын
эрсдэлээс үүдэж Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд олон сорилт тулгарч байна. Орон нутгийн
иргэдийн амьжиргаа, орлого нь уур амьсгалд эмзэг, мэдрэмтгий байгалийн нөхцөл, нөөцөөс
ихээхэн хамааралтай байдаг тул Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн өртөмтгий
орны нэг гэж тооцогддог. Температур, хур тунадасны горимын өөрчлөлтөөс газар тариалан,
мал аж ахуй, бэлчээр, ус, ойн нөөц, биологийн төрөл зүйл, байгалийн гамшиг, хүн амын эрүүл
мэнд, дэд бүтцийн салбарууд ихээхэн хохирол амсах төлөвтэй байна. Энэ нь уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөлөл Монгол Улсын байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн салбар зэрэг
тогтвортой хөгжлийн тулгуур багануудад дарамт үзүүлж байгааг харуулж байна. Монгол Улсын
Их Хурлаас 1992 оноос хойш байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хэд хэдэн хууль, тогтоомж
баталсан. Одоогийн байдлаар байгаль орчны салбарт 27 хууль, үндэсний 18 хөтөлбөр хэрэгжиж
байна. Түүнчлэн олон улсын 12 конвенц, 5 протоколд гарын үсэг зурж, дэлхийн 30 гаруй улстай
байгаль орчны салбарын хоёр болон олон талт хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын
үзэл баримтлал (2010), Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр (2011), Ногоон хөгжлийн
бодлого (2014), саяхан батлагдсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг зэрэг хууль тогтоомж, бодлого, стратегийн баримт бичигт тусгагдсан
байна. Гэсэн хэдий ч үндэсний хэмжээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай тусгайлсан хууль
байдаггүй бөгөөд одоогийн хууль эрх зүйн баримт бичигт уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицох, эмзэг байдал, эрсдэл, нөлөөллийг үнэлэх аргачлалын талаар тодорхой тодорхойлолт
байдаггүй.
Хүснэгт 3-т дасан зохицох бүрэлдэхүүн хэсгийг хөндсөн одоогийн хууль тогтоомж, бодлогын
баримт бичиг, үндэсний хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна.
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Хүснэгт 3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлын эрх зүйн үндэслэл
Харгалзах он

1992
2003
1995
2002
1994
1997
2012
2012
2012
1995
1997
2012
1998

Хуулийн нэр

-

Монгол Улсын Үндсэн хууль
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
Газрын тухай хууль
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль
Орчны бүсийн тухай хууль
Ойн тухай хууль
Агаарын тухай хууль
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль
Байгалийн ургамлын тухай хууль
Газрын төлбөрийн тухай хууль
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль
Газрын хэвлийн тухай хууль

Бодлогын баримт бичиг

1995
1997
2001
2015
2009
2008

-

2008
2010
2011
2014
2015
2017

-

Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал
Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого
Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал
Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого
Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц
бодлого
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтууд
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал
Ногоон хөгжлийн бодлого
Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого

Үндэсний хөтөлбөрүүд

2010
2011
2011
2001
2005
2015
2015
2017
2016
2018
2018
2005
2008
2010
2010

-

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
НЭН ХОВОР, ХОВОР АМЬТДЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Ойн үндэсний хөтөлбөр
Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөр
Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр
Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн хүрээ баримт бичгийг Монгол Улсад
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги
Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2016-2030);
Малын эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөр
Ус үндэсний хөтөлбөр
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

(Legal info)
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Дараах хэсэгт дасан зохицох асуудлыг Монгол Улсын (i) үндэсний бодлого, (ii) үндэсний
хөтөлбөр, (iii) хууль тогтоомжид хэрхэн тодорхой тусгасныг тайлбарлав.
(i) Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой үндэсний бодлого
“Монгол

Улсын Алсын хараа-2050” (УИХ-аар 2020 онд батлагдсан)
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг өмнөх урт хугацааны хөгжлийн бодлогын
баримт бичгүүдэд тодорхой хэмжээгээр тусгаж өгсөн. Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн
зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого (УИХ-аар 2008 онд батлагдсан), Монгол
Улсын Мянганы хөгжлийн зорилт (УИХ-аас 2008 онд батлагдсан), Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030 (УИХ-аар батлагдсан) зэрэг баримт бичгүүдийг саяхан баталсан. , 2016).
Шинээр батлагдсан хөгжлийн бодлогыг баримт бичиг болох “Алсын хараа-2050”-д дасан
зохицох асуудлыг мөн тусгасан.
“Алсын хараа 2050”-ын зорилго, зорилт, хэрэгжилтийг 9 чиглэлээр тодорхойлсон. Зорилт 6-д
“Байгаль орчинд ээлтэй ногоон хөгжлийг эрхэмлэн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж,
байгаль орчны тогтвортой байдлыг ханган үр өгөөжийг нь өнөө болон ирээдүй хойч үе хүртэх
нөхцөлийг бүрдүүлж, хүний амьдралын чанарыг сайжруулна.” гэж ногоон хөгжлийн асуудлыг
тусгасан. Энэ зорилтын хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, тэсвэрлэх чадавхыг
дээшлүүлэх зорилтуудыг 6.4.11, 6.4.12, 6.4.13-т заасан.
6.4.11.Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний хөтөлбөрийг баталж,
хэрэгжилтийг хангана.
6.4.12.Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй эрсдэлийн даатгалын тогтолцоог
судалж бүрдүүлнэ.
6.4.13.Байгаль, цаг агаарын аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх
чадавхыг бэхжүүлж, таваас доошгүй байршилд радарын станц байгуулна.
Ногоон

хөгжлийн бодлого (УИХ-аас 2014 онд батлагдсан)
Ногоон хөгжлийн бодлого нь Монгол Улсыг эдийн засаг, нийгмийн бүхий л салбарт ногоон,
байгальд ээлтэй хөгжлийн замыг нээх боломжтойгоор уур амьсгалын өөрчлөлтийг авч үзсэн
бодлогын баримт бичиг юм. Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2016 онд
Засгийн газраас баталсан. Ногоон хөгжлийн бодлогын зорилго нь Монгол Улсын үндэсний
хөгжлийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар урагшлуулах, хойч үедээ урт хугацаанд үр шимийг
нь хүртэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд суурилсан өсөлтийг бий
болгох замаар байгаль орчны тогтвортой байдлыг иргэдийн оролцоо, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
замаар хангахад оршино.
Ногоон хөгжлийн бодлого нь ногоон хөгжлийг Монгол Улсын үндсэн зорилтуудын нэг болгоход
чиглэнэ. Энэхүү бодлого нь зургаан үндсэн стратегийн зорилттой.
1. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай
үйлдвэрлэл, хэрэглээг хөгжүүлнэ.
2. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн орчны бохирдол,
доройтлыг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална.
3. Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын оновчтой
хөшүүргийг нэвтрүүлж, байгаль хамгаалал, хүний хөгжил, цэвэр технологийг
дэмжих хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.
4. Ногоон ажил эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулан ногоон амьдралын хэв маягийг
төлөвшүүлнэ.
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5. Байгальд зохицсон ахуй, соёлын үнэт зүйлсийг хөгжүүлж, боловсрол, шинжлэх ухаан,
технологи, инновацыг ногоон хөгжлийн хурдасгуур болгоно.
6. Уур амьсгалын өөрчлөлт, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг, сэргэх чадавхад
нийцүүлэн хүн амын суурьшлыг төлөвлөн хөгжүүлнэ.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг тусгасан төрийн болон салбарын
бусад бодлогын баримт бичиг
Экологийн

талаар төрөөс баримтлах бодлого (УИХ-аас 1997 онд батлагдсан):
3.10.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хөтөлбөрийн хүрээнд байгалийн үзэсгэлэнт газар,
түүх, соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтыг сайжруулж, улмаар Дэлхийн шим мандлын нөөц
газар, байгаль, соёлын өвийн сүлжээнд хамруулан биологийн төрөл зүйл, соёлын үнэт зүйлстэй
нь хамт хамгаалж, нөхөн сэргээх цогцолбор арга хэмжээг олон улсын дэмжлэг, туслалцаатайгаар
хэрэгжүүлэх чиглэл баримтална; Түүнчлэн экологийн тэнцлийг хангахад дараах зарчим
баримтална хэмээн заасан. Үүнд амьдрах орчны эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан байх,
ирээдүй үеийнхэнд учирч болзошгүй экологийн хохирлыг багасгах, байгаль орчныг хамгаалах,
байгалийн баялгийг ашиглах шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод байх, байгальдаа зохицсон
уламжлалт арга ажиллагаа, орчин үеийн техник, технологийн тэргүүний ололтыг бүтээлчээр
хослон ашиглах замаар экологийн тэнцлийг хангах үйл ажиллагааг байгаль орчин, эдийн засаг,
нийгмийн нэгдсэн бодлого, зохицуулалтын арга, механизмаар дэмжин хэрэгжүүлнэ, байгаль
орчин, байгалийн баялгийн нөөцийг ашиглагч болон ард иргэд хамгаалах түгээмэл зарчмыг
ажил хэрэг болгоно хэмээн тогтоосон байна.
Монгол

Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал (УИХ-аар 2001 онд батлагдсан):
“Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, байгалийн гамшгийн болзошгүй аюулаас урьдчилан
сэргийлэх, тэдгээрийн үр дагаврыг арилгахтай холбогдсон хяналт, мэдээлэл, тусламжийн бүс
нутгийн сүлжээ бүрдүүлэх;”
Төрөөс

хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого (УИХ-аар батлагдсан, 2015 он):
“Уламжлалт өв соёлыг хадгалсан, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон бэлчээрийн
мал аж ахуйг зонхилон эрхэлж, хүн ам олноор суурьшсан хот, суурин газрын орчмын болон
тариалангийн бүс нутагт ашиг шимийн чиглэлээр төрөлжсөн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх;
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон дэвшилтэт технологид суурилсан тариалангийн
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, тогтвортой хөгжүүлэх; малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийн зохист
харьцааг баримтлах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох,
эрсдэл даах чадавхыг бэхжүүлэх;”
“Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон дэвшилтэт технологид суурилсан тариалангийн
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, тогтвортой хөгжүүлэх”; “бэлчээр болон байгалийн бусад нөөцийн
зохистой ашиглалт, бэлчээрийн газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, удирдлагын тогтолцоог
сайжруулах, отрын бүс нутаг, нөөц бэлчээрийг нэмэгдүүлэх”; “хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, мэдлэгт суурилсан тогтвортой хөгжлийн чиг баримжаатай
хөгжүүлэх, инновацыг нэвтрүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх”;
Төрөөс

малчдын талаар баримтлах бодлого (УИХ-аас 2009 онд батлагдсан):
“Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон тэжээлийн ургамлын улсын үрийн нөөцтэй болж
нутагшсан сортын үрийг баталгаажуулж, түүнийг тариалах ажлыг өргөжүүлэх, уургийн агууламж
өндөртэй тэжээлийн ургамлын тариаланг нэмэгдүүлэх”;
“Монгол

мал” үндэсний хөтөлбөр (УИХ-аар 2010 онд батлагдсан)
УИХ-ын 2010 оны тавдугаар сарын 20-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор “Монгол мал” үндэсний
хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсан.
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Монгол

Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал (УИХ-аар 2010 онд батлагдсан):
“Байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалж, усны нөөцийг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлт,
газрын доройтлын сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлэх, биологийн олон янз байдлын хомсдолоос
сэргийлэх, орчны бохирдол, байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь
хүний эрүүл оршин амьдрах, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангах үндэс мөн.”;
“Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтөд дасан зохицох, сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлэх бодлого
тодорхойлох, чадавхыг бүрдүүлэх, уг бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах үндэсний бүтцийг
бий болгох, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд олон улсын санхүүгийн механизмыг өргөн ашиглах,
бүх талын оролцоог хангах арга хэмжээ авна.” “Гамшгийн менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж
эмзэг байдлыг бууруулах ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж, төв, орон нутгийн төрийн
байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах
нөхцөлийг бүрдүүлж, чадавхыг бэхжүүлнэ.
Монгол

Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал (УИХ-аар батлагдсан, 2011 он)
“Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, сөрөг үр дагаврыг багасгах, байгаль орчныг
доройтлоос хамгаалах, гоц халдварт өвчний тархалтаас сэргийлэхэд чиглэсэн олон улсын
хамтын нийгэмлэгийн хүч чармайлтыг дэмжин оролцох”;
Төрөөс

ойн талаар баримтлах бодлого (УИХ-аар батлагдсан, 2015 он)
Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого нь Монгол Улсын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны
хөгжлийн цогц бодлого, ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдуулан ойн нөөцийг хүн төрөлхтний
сайн сайхны төлөө хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх
шийдвэр, үйл ажиллагаа голлон туссан байна. Ийнхүү энэ баримт бичгийн хүрээнд ойн
салбарт баримтлах бодлогын зарчим, зорилтуудыг тодорхойлсон. Үүнд: “ойн хүлэмжийн хий
шингээх, хүчилтөрөгч ялгаруулах, хөрс, ус болон биологийн олон янз байдлыг хамгаалах
зэрэг экологийн ач холбогдлыг үнэлсэн экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийг бий болгон
мөрдөх, ойн нөхөн сэргээлт, ойжуулалтын хэмжээг өсгөх замаар ойгоор бүрхэгдсэн талбайг
нэмэгдүүлэх; ойн биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хамгаалах; ойн эрүүл ахуй, амьдрах
чадвар болон бүтээмжийг нэмэгдүүлэх”
Төрөөс

эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого (Засгийн газраас 2017 онд батлагдсан)
Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдварт өвчнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны
хүчин зүйлтэй уялдуулан судлах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дархлаажуулалтын
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх;
Гамшгийн

эрсдэлийг бууруулах Сендайн хүрээ баримт бичгийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх
дунд хугацааны стратеги (Засгийн газар 2017 онд батлагдсан)
Монгол улс гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг багасгах,
дэлхийн тогтвортой хөгжлийг хангах чиглэлээр үүрэг, хариуцлага хүлээж үндэсний болон бүс
нутгийн хэмжээнд гамшгийн эрсдэл, гамшгийн аюул, өртөнгө, эмзэг байдлыг бууруулах, бэлэн
байдлыг хангах, гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг сайжруулж,
үндэсний болон бүс нутгийн гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх замаар гамшгийн эрсдэлийг
бууруулж, шинэ эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх зорилго бүхий баримт бичиг юм.
(ii) Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой үндэсний хөтөлбөрүүд
Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчныг хамгаалах
чиглэлээр 18 үндэсний хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлж байна. Эдгээр хөтөлбөрүүдэд уур
амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, экосистемийн түвшинд дасан зохицох
арга барил, экологийг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, шаардлагатай бол
байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх зэрэг асуудлууд багтсан байна.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр (УИХ-аас 2001 онд батлагдсан, 2011
онд шинэчлэгдсэн)
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр нь Мянганы хөгжлийн зорилтууд болон Монгол
Улсын Үндэсний хөгжлийн цогц стратегийн хүрээнд боловсруулсан цорын ганц уур амьсгалын
онцлогтой бодлогын баримт бичиг юм. Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь экологийн тэнцвэрт
байдлыг хангах, нийгэм, эдийн засгийн салбаруудыг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох,
эмзэг байдал, эрсдэлийг бууруулах, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, эдийн засгийн үр
ашгийг дээшлүүлэх, ногоон хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.
Хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхийн тулд дараах стратегийн зорилтыг тодорхойлж байна:
1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас гарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл
ажиллагааг дэмжсэн эрх зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоог
бүрдүүлэх;
2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний чадавхыг бүрдүүлж, байгаль орчны
тэнцвэрт байдлыг ханган, эдийн засаг, нийгмийн эмзэг байдал, эрсдэлийг үе шаттайгаар
бууруулах;
3. Байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл, хэрэглээний үр ашиг,
бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг үе шаттайгаар бууруулж,
карбон багатай эдийн засагт шилжих эхлэлийг тавих /үүнд “карбон багатай эдийн засаг”
гэж хүлэмжийн хийн ялгаралт багатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх явдал давамгайлсан
эдийн засгийг хэлнэ/;
4. Уур амьсгалын ажиглалтын сүлжээг өргөтгөх, технологийн шинэчлэл хийх, судалгаа,
шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг өргөжүүлэх, боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлэх;
5. Олон нийтийг уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг хүн амд өгөх, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоход нь дэмжлэг
үзүүлэх.
УАӨҮХ-ийн хэрэгжилтийн эхний үе шат дуусаж, хоёрдугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 онд баталсан. Үүнд дасан зохицох 25 арга
хэмжээ, дасан зохицох үндэсний төлөвлөгөө (ҮДЗТ) боловсруулах, дасан зохицох чадавхыг
нэмэгдүүлэх жишиг төслүүдийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа багтсан.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг хөндсөн бусад үндэсний
хөтөлбөрүүд дараах байдалтай байна.
Биологийн

олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр (Засгийн газар 2015 онд батлагдсан)
Монгол Улсын Засгийн газар 1996 онд “Монгол Улсын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах
үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг анхлан боловсруулсан бөгөөд уг хөтөлбөрт биологийн олон
янз байдлыг судлах, хамгаалах, тогтвортой ашиглах чиглэлээр салбар, салбар дундын бодлого,
зохицуулалтыг сайжруулах зорилт бүхий 21 зорилт, 87 арга хэмжээ багтсан байна.
Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцод нэгдсэн талуудын 12 дугаар бага хурлаар
“Айчигийн биологийн олон янз байдлын зорилтууд”-ыг баталсан нь чуулганы үеэр тохиролцсон
зорилтуудыг тусган үндэсний стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэх зорилгоор
талуудад өгөх зөвлөмж болсон юм. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд гарсан
асар их өөрчлөлт, өмнөх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн зэрэг нь Айчигийн биологийн
олон янз байдлын зорилтуудыг Биологийн олон янз байдлын үндэсний стратеги, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж, төлөвлөгөөг үндэсний хэмжээнд байгаль орчны бодлоготой
уялдуулан шинэчлэн боловсруулах шаардлагыг бий болгосон. Иймд Монгол Улсын Засгийн
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

газраас 2015 онд баталсан Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хоёр дахь
удаагаа боловсруулаад байна. Шинээр байгуулагдсан Биологийн олон янз байдлын үндэсний
хөтөлбөрт 2025 он хүртэлх Монгол орны биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, тогтвортой
ашиглах дөрвөн стратегийн хүрээнд 14 зорилт, 29 зорилт, 74 үр дүнг тусгасан.
Тусгай

хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөр (УИХ-аас 1998 онд батлагдсан):
Тус хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг хөгжүүлэх
талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдалд нэн
шаардлагатай бүс нутгийг Монгол орны байгалийн онцлог, олон улсын жишиг, чиг хандлагад
нийцүүлэн тусгах явдал юм. Байгалийн нөхцөл, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах,
байгалийн баялаг, түүх, соёлын өвийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын тусгай
хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг байгалийн олон бүс бүслүүрийг төлөөлсөн экологийн
нэн чухал газруудаар өргөтгөж, улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 30 хүртэлх хувийг төрийн мэдэлд
авч хамгаалалттай болгох асуудлыг хөндсөн.
Усны

үндэсний хөтөлбөр (УИХ-аас 2010 онд батлагдсан):
Хөтөлбөр нь мөнх цас, мөсөн бүрхүүл, мөнх цэвдэг хайлах, гүний усны түвшин буурах, гол
мөрнийг ширгэх зэрэг асуудалд хүргэж буй уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны
сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар гол горхи, булаг шандын эхийг хамгаалах, нуур, хонхорцог болон
усны нөөцийг хамгаалах, үр ашигтай ашиглах бодлогын чиглэл, арга хэмжээг тодорхойлсон.
Тухайлбал: “Монгол орны ус, цаг уур, орчны хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээнд техник,
технологийн шинэчлэл хийж аюулт үзэгдэл болон гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чадавхыг
дээшлүүлэх”; “усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн стандартын
шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан
тогтвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл бий болгох”; and “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн усны нөөцийг хуримтлуулах усан сан, усан цахилгаан
станцыг Ховд гол, түүний цутгал голуудын сав, хойд мөсөн далайн ай сав болон мөстөл,
мөсөн голын доод талд байгуулах замаар 70,000-80,000 сая шоо метр тогтонги усны нөөцийг
өндөр уулын бүсэд бүрдүүлж, ашиглах зураг төслийг боловсруулах” зэрэг арга хэмжээнүүдийг
тодорхойлсон байна.
Цөлжилттэй

тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (УИХ-аас 2010 онд батлагдсан):
Үндэсний хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь цөлжилттэй тэмцэх, газрын доройтлоос урьдчилан
сэргийлэх, цөлжилтөд нэрвэгдсэн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах замаар экологийн тэнцвэрт
байдлыг хангахад оршино.
Хөтөлбөрийн тэргүүлэх зорилтуудыг дараах байдлаар тодорхойлсон.
•
•
•
•
•

Бүтэц, зохион байгуулалтын орчныг сайжруулж чадавхыг бэхжүүлэх;
Хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох;
Шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлэх;
Олон нийтийн ухамсар, оролцоо, боловсролыг дэмжих;
Орон нутагт хэрэгжүүлэх бодит үйл ажиллагааг дэмжиж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх;

Монгол

мал үндэсний хөтөлбөр, (УИХ-аас 2010 онд батлагдсан):
Хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжилд дасан зохицсон
мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, аж үйлдвэр нь эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, зах зээлийн
эдийн засагт өрсөлдөх чадвартай орчныг бүрдүүлэх, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангах,
боловсруулах үйлдвэрүүдэд чанартай түүхий эд нийлүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх бөгөөд
хөтөлбөрийн зорилтуудын нэг нь эрсдэлийн удирдлагын чадавхыг бэхжүүлсэн, уур амьсгал,
орчны өөрчлөлтөд дасан зохицох мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх явдал юм.
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Гамшгаас

урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
(УИХ-аар 2011 онд батлагдсан):
Хөтөлбөр нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх,
гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажилд төрийн
(төв, орон нутгийн) байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил, ард иргэдийн
идэвхтэй оролцоог хангах, дайчилгааг сайжруулах, хүний болон материаллаг нөөцийн бэлэн
байдлыг хангах, байгалийн болон хүний хүчин зүйл, түүнчлэн тоног төхөөрөмж/техникийн
эрсдэлийн үнэлгээ хийх, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах зэрэг улсын хэмжээнд авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлсон.
Ойн

тухай үндэсний хөтөлбөр (Засгийн газраас 2001, 2010 онд баталсан):
Энэхүү хөтөлбөр нь байгаль орчин, ойн талаар төрөөс баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх
стратегийг тодорхойлж, ойг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг
экологийн тэнцвэрт байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах өнөөгийн шаардлагад нийцэхгүй
байгаа байгууллагын чадавхыг сайжруулахад чиглэнэ. Хөтөлбөрийн зорилго:
• Хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөл, ойн түймэр, хөнөөлт шавж, өвчнөөс сэргийлэх,
тэдгээртэй тэмцэх, хохирлыг арилгах арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх, ойн үр өгөөжийг
дээшлүүлэх, ойг хамгаалах ажилд дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх;
• Мод сөөгийн үр бэлтгэх, тарьц суулгац үржүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, гол мөрний эх,
мод бэлтгэсэн, түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн ойн талбайг эхний ээлжид
ойжуулж, тал хээр, говь, цөлд хамгаалалтын ойн зурвас, төгөл, ногоон хаалт байгуулах
арга хэмжээг дэс дараатай хэрэгжүүлэх;
• Ой, модны салбарын менежмент, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох;
Ногоон

хэрэм үндэсний хөтөлбөр (Засгийн газраас 2005 онд батлагдсан):
Хөтөлбөр нь улсын хэмжээнд говь, тал хээрийн бүх бүс нутагт ногоон бүс, зурвас, ногоон
байгууламж байгуулахад чиглэсэн. Цаашлаад уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөл,
хүний зохисгүй үйл ажиллагаанаас үүдэн нэмэгдэж буй ойн нөөцийн хомсдол, цөлжилт, элсний
нүүдэл, шороон шуургыг бүс нутгийн онцлогтой уялдуулан байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн
урт хугацааны цогц үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх замаар бууруулах, таслан зогсоох,
ургамлын нөмрөгийг нэмэгдүүлэх, ногоон байгууламжид олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
цөлжилт, элсний нүүдлийн эсрэг ногоон байгууламж байгуулах зорилготой.
Гамшгийн

эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр (Засгийн
газар 2015 онд батлагдсан):
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх сургалт, үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх замаар гамшгийн эрсдэлийг бууруулах; мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх; аюулгүй
амьдрах ур чадварын чадавхыг бэхжүүлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох зэрэг үйл ажиллагаануудыг тодорхойлсон байна.
(iii) Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой хууль тогтоомж
Өмнө дурдсанчлан, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тусгайлсан хууль байхгүй; Энэ
асуудлыг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Байгаль
орчныг хамгаалах тухай хууль болон бусад эрх зүйн баримт бичигт тусгаж өгсөн. Уур амьсгалын
өөрчлөлттэй холбоотой хууль, дүрэм журмын заалтуудыг хавсралт 1-д үзүүлэв.
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2.3. Өнөөгийн үндэсний дасан зохицол төлөвлөлтийн үйл явц
2.3.1. Бүтэц, зохион байгуулалтын орчин
НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцын дагуу хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд
улс орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтөд бүрэн дасан зохицох, уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөллийг бууруулах арга замыг дэмжих арга хэмжээнүүд нь зохицуулалтгүй бүх төрлийн
хүлэмжийн хийн ялгарлын алдагдлыг арилгах, ялгаруулах асуудлыг шийдвэрлэх замаар
Монреалийн протоколоор Монгол Улс үндэсний болон зарим тохиолдолд бүс нутгийн
хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэвлэн нийтлэх, тогтмол шинэчлэх үүрэг хүлээсэн.
Энэхүү амлалтын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үндэсний хөтөлбөр” (цаашид УАӨҮХ гэх) болох уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх арга
хэмжээг шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан. Хөтөлбөр
нь стратегийн таван зорилтод суурилсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дасан зохицох арга
хэмжээнээс бүрдэнэ. Энэхүү хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр бүлэгт улс орон даяар уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудлыг хариуцаж, зохицуулах хүмүүсийг тодорхойлсон.
Энэхүү хөтөлбөрт төсөв, эдийн засаг, гадаад харилцаа, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр,
ашигт малтмал, эрчим хүч, тээвэр, барилга, хот байгуулалт, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл,
шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд нь (холбогдох
салбарын яам) салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн
чиглэл, улсын төсвийн хэрэгжилтийн үр дагавар, салбар дундын зохицуулалтыг хариуцахаар
туссан.
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
(одоогийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам), Уур амьсгалын үндэсний хорооны дарга
(саяхан шинээр байгуулагдсан), үйл ажиллагааны хэрэгжилт, гүйцэтгэлд хяналт тавьж,
оролцогч талуудад заавар, зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий Засгийн газрын гишүүн хариуцахаар
заажээ. Уур амьсгалын үндэсний хорооны бүтцийг доор Зураг 4-т үзүүлэв.
Саяхныг хүртэл (2020 оны долоодугаар сар гэхэд) Уур амьсгалын үндэсний хороо, Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа Уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны
газар хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үндэсний хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, салбар
хоорондын уялдаа холбоог хангах, хэрэгжилт, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үйл ажиллагаа явуулах,
сонирхогч талуудад заавар, зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй байсан. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үндэсний хөтөлбөрийг 2009-2010 оны хооронд боловсруулж, Монгол Улсын Их Хурлын 2011
оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Засгийн газар, Улсын Их
Хурал, Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд тайлагнадаг.
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Гадаад Харилцааны Дэд Сайд
Сангийн Яамны Дэд Сайд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд
Барилга, хот Байгуулалтын Дэд Сайд
Байгаль Орчин, Аялал
Жуулчлалын Яамны Уур
Амьсгалын Өөрчлөлтийн
газрын дарга /нарийн
бичгийн дарга/

Зам Тээврийн Хөгжлийн Сайд
Уул Уурхай,хүнд үйлдвэрлэлийн Дэд Сайд
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ногоон
Хөгжлийн Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яамны Шинжлэх
Ухаан Технологийн Бодлогын хэлтсийн дарга

Сайдууд

Агентлагууд болон
эрдэм шинжилгээний
байгууллагууд

Эрчим
хүчний
яамны дэд
сайд

Эрүүл Мэндийн Яамны Нийгмийн
Эрүүл Мэндийн газрын дарга
Үндэсний хөгжлийн газрын дарга
Шинжлэх Ухааны Академийн Ерөнхийлөгч
Ус Цаг Уур Орчны Судалгаа Мэдээллийн
Хүрээлэнгийн дарга
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тусгай элч

Бусад

Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хөгжлийн Академийн Захирал
Монголын Байгаль Орчныг Хамгаалах Холбооны тэргүүн

Зураг 4. Уур амьсгалын үндэсний хорооны одоогийн бүтэц
(2019 оны 6-р сарын 05-ны өдөр батлагдсанаар)

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын
ажиллагааны газраас холбогдох яам, агентлаг, орон нутгийн засаг захиргаа, хувийн хэвшлийн
байгууллагуудын уялдаа холбоог ханган ажиллажээ. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч
талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой тусгасан бөгөөд УАӨҮХ-ийн хэрэгжилтийн үе шат нь
2011-2016, 2017-2021 он гэсэн хоёр үе шатаас бүрдэнэ. Эхний үед хууль эрх зүй, зохион
байгуулалтын орчин, чадавхыг бэхжүүлэхээр, хоёр дахь үе шатанд (2017–2021) дасан зохицох
болон нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Засгийн
газрын тухай (24.2 дахь заалт), Улсын Их Хурлын 2 дугаар тогтоол, түүний 2 дугаар хэсэг,
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын 121
дүгээр тогтоол (Хавсралт 1 дүгээр зүйлийн 4.2. заалт. 1.9) зэргийг тус тус үндэслэн Монгол
Улсын Их Хурлын 2011 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 2 дугаар тогтоолоор Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эхний шатны төслийг 2018 оны 07
дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан. Харамсалтай нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн ерөнхий
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцыг хараахан үнэлээгүй байна. Иймд цаашид холбогдох
хөтөлбөрүүдийг сайжруулах боломжтой цоорхой, хэрэгцээг нөхөхийн тулд хэрэгжилтийн үр
нөлөөг цаашид үнэлэх шаардлагатай байна.
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Монгол Улсын Засгийн Газар

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Үндэсний Статистикийн хороо

Стандартчилал хэмжилзүйн газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн
үйлдвэрийн яам

Үндэсний хөгжлийн газар

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гадаад харилцааны яам

Сангийн яам

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Уур
амьсгалын
үндэсний
хороо

Байгаль
Орчин, Аялал
Жуулчлалын
Яамны Харьяа
Уур Амьсгалын
Өөрчлөлтийн
газар

Байгаль орчин,
уур амьсгалын сан

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Зураг 5. УАӨҮХ болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх одоогийн
(2020 оны 7-р сар хүртэл) бүтцийн орчин

УУР АМЬСГАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ХОРОО

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

“УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
СУДАЛГАА, ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААНЫ ТӨВ“
ТӨҮГ (Think tank)

ШИНЖЛЭХ УХААН
АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ

УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН
ГАЗАР

УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Зураг 6. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай холбоотой
УАӨ-ийн чиглэлийн шинэчилсэн бүтцийн схем

Одоогийн байдлаар Засгийн газрын шинэ бүтцийн дагуу (2020 оны зургаадугаар сард болсон
УИХ-ын сонгуулийн дараа) Уур амьсгалын өөрчлөлт, олон улсын хамтын ажиллагааны
хэлтсийг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газар (УАӨГ) болгон өөрчлөн зохион байгуулсан. Мөн
Засгийн газрын 2020 оны тавдугаар сарын 5-ны өдрийн 181 дүгээр тогтоолоор Байгаль орчин,
уур амьсгалын сан (БОУС)-ийн бүрэлдэхүүнд байсан Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжийг тус сангаас тусгаарлан шилжүүлж “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа,
хамтын ажиллагааны төв” (УАӨСХАТ) ТӨҮГ-ыг байгуулжээ. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
яамтай холбоотой УАӨ-ийн чиглэлийн шинэчилсэн бүтцийн схемийг Зураг 6-д үзүүлэв.
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2.3.2. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой өнөөгийн үйл явц
Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль тогтоомж нь “Монгол Улсын
Үндсэн хууль”, “Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль”, “Төсвийн тухай хууль” болон
эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Эдгээр хууль
тогтоомж, үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг
зохицуулж байгаа бөгөөд төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үе шат,
баримтлах зарчим, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөгжлийн нэгдсэн
тогтолцоог бий болгох бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд Монгол Улсын Их Хурал 2015 оны 11
дүгээр сарын 26-ны өдөр “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”-ийг баталсан. Энэ
хууль 2015 онд батлагдсаны дараа Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн
249 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ыг
баталсан бөгөөд батлагдсанаас хойш 2016, 2019 онд тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж,
2020 оны тавдугаар сарын 7-ны өдөр “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай
хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан.
Уг журамд Засгийн газрын 2018 оны 294 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны дагуу
эдгээр хоёр баримт бичгийг батлахаас өмнө мөрдөгдөж байсан хууль тогтоомж, бодлогын
баримт бичгүүд шинэчлэгдэх ёстой ч хараахан дуусаагүй байна. Бодлогын баримт бичгийн
одоогийн төлөвлөлтийн үйл явцыг 2020 оны тавдугаар сарын 7-ны өдрийн шинэ хуулиар
зохицуулах ёстой. Үүнийг үе шаттайгаар хийж батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг хууль,
журмын дагуу боловсруулж, албажуулах шаардлагатай юм. Уг журмын 3 дугаар зүйлд төрөөс
баримтлах бодлого, бүс нутгийн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр зэрэг хөгжлийн
бодлогын баримт бичгийг боловсруулах төлөвлөгөөтэй байна гэж заасан. Мөн журмын 12,
13 дугаар зүйлд заасны дагуу хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах
төлөвлөгөөг боловсруулна. Төлөвлөгөөний төсөлд дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэх хугацаа,
гүйцэтгэгч болон оролцогч байгууллагуудын нэрийг тусгана.
• Одоогийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх;
• Өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр хөгжлийн бодлогын
зорилго, зорилтыг тодорхойлох;
• Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх бодлогын
хувилбаруудыг боловсруулах;
• Бодлогын хувилбаруудын нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг хийх;
• Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл;
• Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийн талаар олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион
байгуулах;
• Ажлын хэсэг бодлогын хувилбарын төслийг эцэслэн боловсруулж, захиргааны
байгууллага болон холбогдох хавсралтад хүргүүлнэ.
Тухайлбал, УИХ-ын 2011 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үндэсний хөтөлбөр”-ийн төлөвлөлтийн үйл явцыг дор тайлбарлав. Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам, Үндэсний хөгжлийн газрын холбогдох албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд
болон УАӨҮХ-ийг боловсруулах явцад хариуцан ажиллаж байсан хүмүүстэй ярилцлага хийх,
утсаар ярих замаар УАӨҮХ-ийн төлөвлөлтийн дараах үе шатуудыг тодорхойлов.
•
•
•
•
•
•
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УАӨҮХ-ийг боловсруулах мэргэжлийн зөвлөх багийг байгуулах;
Баримт бичгийг боловсруулах техникийн ажлын хэсэг байгуулах;
Оролцогч талуудын хооронд уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
Баримт бичгийн төслийг боловсруулах;
Төслийг хэлэлцэх оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах;
Төслийн талаар оролцогч талуудаас санал авах;

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

• Баримт бичгийн төслийг санал, дүгнэлтийн хамт боловсруулж, засварлах;
• Одоогийн дасан зохицох үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар мэдээлэл авах;
• Оролцогч талуудаас цуглуулсан мэдээлэл, саналд үндэслэн баримт бичгийн төслийг
эцэслэн боловсруулах;
• Баримт бичгийг албажуулж, баталж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;
• УИХ-аас батлах;
• Баримт бичгийг хэвлэн нийтлэх, хүргэх, сонирхогч талууд болон олон нийтэд түгээх.
Зураг 6-д дээр дурдсан алхмуудыг УАӨҮХ-ийг боловсруулах үйл явцын хэлбэрээр харуулав.
УАӨҮХ-ийг боловсруулах
мэргэжлийн зөвлөх багийг
байгуулах;

Одоогийн дасан зохицох үйл
ажиллагааны хэрэгжилт, үр
дүнгийн талаар мэдээлэл авах;

Оролцогч талуудаас цуглуулсан
мэдээлэл, саналд үндэслэн
баримт бичгийн төслийг эцэслэн
боловсруулах;

Баримт бичгийг боловсруулах
техникийн ажлын хэсэг
байгуулах;

Баримт бичгийн төслийг санал,
дүгнэлтийн хамт боловсруулж,
засварлах;

Баримт бичгийг албажуулж,
баталж, Улсын Их Хуралд өргөн
мэдүүлэх;

Оролцогч талуудын хооронд
уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулах;

Төслийн талаар оролцогч
талуудаас санал авах;

УИХ-аас батлах;

Баримт бичгийн төслийг
боловсруулах;

Төслийг хэлэлцэх оролцогч
талуудын зөвлөлдөх уулзалтыг
зохион байгуулах;

Баримт бичгийг хэвлэн нийтлэх,
хүргэх, сонирхогч талууд болон
олон нийтэд түгээх.

Зураг 7. УАӨҮХ-ийг боловсруулах үйл явц

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явц
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудал эрхэлсэн нэгж нь холбогдох яам, агентлаг, аймгийн ЗДТГ-ын байгаль
орчны хэлтсийн ажилтнуудаас жил бүр биелэлтийн тайланг хүлээн авч, үр дүнд нь дотооддоо
хяналт, үнэлгээ хийх бөгөөд Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
хэлтэс хяналт тавьдаг байна. Үүний дараа үр дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын ХШҮ-ний
журмаар хянаж, үнэлж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар ХШҮ-ний үр дүнг төрийн захиргааны
төв байгууллагад буцаан илгээдэг. Үр дүнд үндэслэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага УАӨҮХ-ийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах, сайжруулах төлөвлөгөөг
боловсруулна. Энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явц нь УАӨҮХ-ийн хэрэгжилт дуусах
хүртэлх мөчлөгийн үйл явц юм. Хэдий хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дууссан ч дараагийн
бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад эдгээр хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний дүнг тусгах
хэрэгтэй бөгөөд энэ нь хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах үндэслэл болно.
Өнөөгийн байгууллагын тогтолцооны жишээ
Мэдээлэл солилцох зөв тогтолцоог бий болгох нь эмзэг байдал, эрсдэлийг бууруулах
шийдлүүдийн нэг юм. Ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сөрөг, эерэг үр дагавартай
холбоотой мэдээ, мэдээллийг иргэдийн түвшнээс эхлээд системтэй хүргэх нь доороос дээш
чиглэсэн хандлагыг бодлогод хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Үүний үр дүнд дасан зохицох өөр
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хувилбаруудыг санал болгож буй судалгаа, шинэ санаанууд олширч байна. Зарим судалгаа,
дүн шинжилгээг олон нийт гэхээсээ илүү зохион байгуулалтын түвшинд хийж, хуваалцаж
байдаг. Энэ нь зохицуулалт муу, хэрэгжилт хангалтгүй байх үндсийг бүрдүүлж байна.
Монгол Улсын хэмжээнд газар нутаг, байгалийн баялгийг үр ашигтай, зүй зохистой ашиглах,
хамгаалах, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх зарим
аргачлалыг сумдын хөгжлийн төлөвлөгөөнд үндэслэн боловсруулан батлуулсан. Үүнтэй
холбогдуулж сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн
төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлалыг Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын
2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/134 дүгээр тушаалаар баталсан.
Энэхүү аргачлалын үндсэн зорилго нь тухайн сумын байгалийн баялаг, нөхцөл, газар
ашиглалтын онцлог, нийгэм, эдийн засгийн соёл, уламжлалт аж амьдрал, онцлогийг судалж,
иргэдийн оролцоотой газар ашиглалтын хэрэгцээ, зохистой байдалд үнэлгээ өгөхөд орших
бөгөөд аргачлал нь сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь хамрах юм. Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн
төлөвлөгөөг сумын нийгэм эдийн засгийн нөхцөл, хөгжлийн бодлого, дээд шатны газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөг дагаж 5-7 жилийн хугацаанд шинэчлэн боловсруулдаг. Сумын
газрын даамал, сумын газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь сумын нутаг
дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт
тавьж, тодруулж, өөрчлөлт оруулна. Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг захиалагч
байгууллага нь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газартай хамтран ажлын
даалгаврыг боловсруулж, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг
албан ёсоор авна.
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа
эрхлэх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага боловсруулна. Сум хөгжүүлэх төлөвлөгөөний төслийг
боловсруулахдаа хээрийн судалгаа, тодруулгын ажилд газрын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага, сумын ажилтан хяналт тавьж аймгийн газар зохион байгуулалтын
ерөнхий төлөвлөгөө, аймаг орон нутгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан
ажиллах заавар, зааварчилгааг гүйцэтгэгчээр хангаж, орон нутагт уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулахад хамтран ажиллаж байна. Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах
нь дараах үе шаттай. Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.

Бэлтгэл ажил;
Хээрийн судалгаа (олон нийтийн оролцооны судалгаа, хэмжилт, зураглал, тодруулга);
Судалгааны дүнг нэгтгэн эхний төсөл /төлөвлөгөө/ боловсруулах;
Төслийг багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
Хөтөлбөрийн эцсийн хувилбар (төсөл) боловсруулах, төслийг олон нийтэд нээлттэй
байршуулах, санал авах;
6. Төслийг төрийн газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад өргөн мэдүүлж,
дүгнэлт гаргуулж, холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;
7. Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг сумын ИТХ-аар батлуулж, холбогдох байгууллагад
өргөн мэдүүлэх;
8. Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина.
Бэлтгэл үе шатанд журмын дагуу дараах алхмуудыг хийнэ.
1. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний материалыг бүх түвшинд цуглуулж, зохицуулах;
2. Улс, бүс нутаг, аймаг, орон нутгаас баталсан хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болон
гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрийн тайланг судлах, уялдуулах;
3. Байгалийн нөхцөл, нөөцийг судлах, үнэлэх;
4. Газар ашиглалтын судалгаа, үнэлгээ хийх;
5. Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл цуглуулах;
6. Иргэд, олон нийтийн санал асуулга, саналын хуудас, дэвсгэр зураг, бичиг хэрэг бэлтгэх.
28

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Улс, бүс нутаг,
аймаг, орон
нутгаас баталсан
хөгжлийн
бодлогын
баримт бичиг
болон гадаад,
дотоодын төсөл,
хөтөлбөрийн
тайланг судлах,
уялдуулах;

Газар зохион
байгуулалтын
төлөвлөгөөний
материалыг
бүх түвшинд
цуглуулж,
зохицуулах;

Байгалийн
нөхцөл,
нөөцийг судлах,
үнэлэх;

Иргэд, олон
нийтийн
санал асуулга,
саналын
хуудас, дэвсгэр
зураг, бичиг
хэрэг бэлтгэх.

Нийгэм,
эдийн засгийн
мэдээлэл
цуглуулах;

Газар
ашиглалтын
судалгаа,
үнэлгээ хийх;

Зураг 8. Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн үе шатууд

Сумын нутаг дэвсгэр болон байгалийн нөөцийн ашиглалтын онцлогийг тодорхойлох

Уулзалт

Ярилцлага

Багийн иргэдийн
ерөнхий уулзалтууд

Сумын засаг дарга
Сумын засаг
даргын орлогч
Иргэдийн
төлөөлөгдчийн
хурлын дарга
Төлөөлөгчид
Газрын
мэргэжилтэн
Байгаль орчны
хяналтын улсын
байцаагч
Байгаль
хамгаалагч

Хэлэлцүүлэг

Нэн ядуу
бүлэг
Чинээлэг
бүлэг
Жендерийн
тэгш байдлыг
хангах ТББ
Өрх
толгойлсон
иргэд

Малчид
Жижиг дунд бизнес
эрхлэгчид
Төрийн
байгууллагын
мэргэжилтнүүд
Хувиараа
хөдөлмөр
эрхлэгчид

Асуумж

Зорилтот бүлгийн
хэлэлцүүлэг
Сумын засаг
даргын тамгын
газар
Төрийн
үйлчилгээний
ажилтнууд

Иргэд
Бизнес
эрхлэгч аж
ахуй нэгжүүд
Байгуулагууд

ТББ
Банк болон
бусад
санхүүгийн
байгууллагууд

Өндөр настнууд

Үйлдвэрлэл
үйлчилгээ
эрхлэгчид

Хүүхэд залуус

Нийгмийн эмзэг
бүлгүүд

Цаг уурчид
Мал үржлийн
газрын
мэргэжилтэн

Зураг 9. Сумын түвшний бодлого төлөвлөлтөд олон нийтийн оролцоо
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Гамшгаас хамгаалах одоо байгаа институтийн тогтолцоо нь (1) улсын, (2) аймаг, нийслэл,
(3) сум, дүүргийн зэрэг (Зураг 9-ийг үз) улсын хэмжээнд удирдлагын гурван түвшний бүтцийг
харуулж байна. Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд Онцгой байдлын хэлтэс нь гамшигтай холбоотой
асуудлыг удирдан зохион байгуулж, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх нутгийн зөвлөл,
онцгой байдлын комиссыг уялдуулдаг. Бодлогын хүрээний хувьд дээрээс доош чиглэсэн
удирдлагын тогтолцоо, аргачлал илүү үр дүнтэй байдаг тул орон нутгийн байгууллагатай
хамтран олон нийтэд түшиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, хувь хүн, иргэд, сайн дурын
бүлгүүдийг сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах анги, Засаг дарга нартай уялдуулан ажиллуулах
нь сум, дүүргийн түвшинд илүү үр дүнтэй.
Ерөнхий сайд
Үндэсний түвшинд
Шадар сайд
Улсын хэмжээнд гамшгаас
хамгаалах үйлчилгээ

Онцгой байдлын
ерөнхий газар

Аймаг, нийслэлийн
засаг дараг

Аймаг, нийслэлийн
түвшинд
Аймаг, нийслэлийн
гамшгаас хамгаалах
үйлчилгээ

Сум, дүүргийн
түвшинд

Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах үндэсний
зөвлөл

Улсын онцгой комисс

Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах орон нутгийн
зөвлөл

Аймаг, нийслэлийн онцгой
байдлын асуудал хариуцсан
газар нэгж

Аймаг, нийслэлийн
онцгой комисс

Сум дүүргийн засаг
дарга нар

Дүүргийн гамшгаас
хамгаалах үйлчилгээ

Сум, дүүргийн онцгой
байдлын асуудал
хариуцсан хэлтэс

Сум дүүргийн онцгой
байдлын комисс

Байгууллага, аж ахуй нэгж, сайн дурын бүлгүүд болон иргэд

Зураг 10. Гамшгаас хамгаалах байгууллагын тогтолцоо
(Mongolia: Environmental Performance Reviews, 2018)

2.3.3. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох мэдлэгийг дээшлүүлэх нь
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь хувь хүн, олон нийт, засгийн газар болон бусад
оролцогч талуудыг оролцуулсан нийгмийн бүх түвшинд анхаарах чухал асуудал юм. Өөрөөр
хэлбэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл нь хүмүүсийн, ялангуяа малчид, тариаланчид,
хөдөөгийн иргэдийн өдөр тутмын амьжиргаанд шууд болон шууд бусаар нөлөөлж болно.
Тиймээс олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, аюулгүй сүлжээгээр дамжуулан мэдээлэл
түгээх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эерэг болон сөрөг үр дагаврыг хүмүүст ойлгуулж,
шийдвэрлэхэд тусалж, хандлага, зан үйл, үйлдлийг өөрчлөх замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох, урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэхэд тусалдаг. Зураг 10-д уур амьсгалын өөрчлөлт
нь өртөлт болон мэдрэмжийн аль алинд нь нөлөөлдөг болохыг харуулж байна. Эдгээр
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь тухайн бүс нутаг болон улс орны эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж
байна. Нөгөөтээгүүр, бүх оролцогч талуудад дасан зохицох тухай мэдлэгийг нэмэгдүүлснээр
эмзэг байдлыг бууруулах боломжтой.
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Хүлэмжийн хийн
ялгарал
ЗАСГИЙН ГАЗАР

Уур амьсгалын
өөрчлөлт

Өртөмтгий байдал

ОРОН НУТАГ
Мэдрэг байдал

ИРГЭД, ХУВЬ ХҮН
Дасан зохицох чадавхыг
нэмэгдүүлэх

Эмзэг байдал
Дасан зохицох үйл
ажиллагаа

Зураг 11. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь эмзэг байдал,
эрсдэлд үзүүлэх хариу арга хэмжээ

Одоо байгаа эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулахын тулд дасан зохицох чадавхын арга барилыг
тодорхойлсон гэж Монгол Улсын сүүлийн үеийн үндэсний харилцаанд дурджээ. Дасан зохицох
чадавхын арга нь:
• Дасан зохицох чадавхыг бүрдүүлэх, үүнд дасан зохицох арга хэрэгсэл, мэдээллээр
хангах, дасан зохицох сонголтуудын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, дасан зохицох
талаар гол мэргэжилтнүүдийг сургах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжлэх ухаан,
түүнчлэн холбогдох нийгэм, экологи, эдийн засгийн судалгаанд хөрөнгө оруулалт хийх;
• Судлаачид болон шийдвэр гаргагчид хоорондын харилцаа холбоог бий болгох;
• Шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага, орон нутаг, малчид, тариаланчид, хөдөөгийн
иргэдийн дунд олон нийтэд сурталчлах ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулах замаар
мэдлэгийн эгзэгтэй дутагдлыг арилгах;
• Бэлчээрийн мал аж ахуй, малчдын ахуй амьдралд орчин үеийн дэвшилтэт технологийг
нэвтрүүлэх, мэдээллээр хангах;
• Уламжлалт мал аж ахуй, малчдын зан үйлийн талаар сургалт, сурталчилгаа явуулах;
• Уламжлалт шилдэг туршлагыг өргөжүүлэх, экосистемийн өөрчлөлт, уур амьсгалын
өөрчлөлттэй уялдуулан амьдралын хэв маяг, менежментийн ур чадварыг сурталчлах, олон
нийтийн мэдлэг, сургалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;
• Уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицох технологи, ойн тогтвортой менежментийн
талаарх мэдлэгийг их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгаж, ойн мэргэжилтэн,
удирдах ажилтны (БОАЖЯ) ойлголтыг сайжруулах.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцын хүрээнд хэд хэдэн чухал шийдвэрүүд
гарсан.
Парисын Хэлэлцээрийн 6-р зүйл нь Уур амьсгалыг тогтворжуулах үйл ажиллагааг системтэй,
уялдаатай, хамтран хэрэгжүүлэх, санхүүжилтийн арга хэмжээ, механизмыг тодорхойлох
боломжийг бүрдүүлсэн. Түүнчлэн НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүүхдийн сан нь
улс орнуудыг Конвенцод нийцүүлэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авахад
нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр дэмжлэг нь
ерөнхийдөө хүртээмжтэй, жендэрийн мэдрэмжтэй үйл ажиллагаанд хамрагдаж, хамгийн
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ядуу, хамгийн эмзэг бүлгийн хүмүүсийг эрэмбэлдэг. Парисын хэлэлцээр ба Уур амьсгалыг
тогтворжуулах үйл ажиллагааны дагуу талууд алхам хийж, зорилгодоо хүрэх үүрэгтэй. Улс
орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох зорилго, зорилтдоо хүрэхийн тулд уур
амьсгалыг тогтворжуулах, түүнд дасан зохицох чадавхыг сайжруулах үйл ажиллагааны үндсэн
элементүүдийг авч үзэх ёстой (Зураг 12).
Олон улсын хамтын
ажиллагаа
Олон нийт мэдлэг
мэдээлэлтэй байх

Уур амьсгалыг
тогтворжуулахад
чиглэсэн үйл ажиллагаа

Олон нийтийн оролцоо

Боловсрол

Сургалт
Мэдээлэл олон нийтэд
хүртээмжтэй, нээлттэй
байх

Зураг 12. Уур амьсгалыг тогтворжуулахад чиглэсэн үйл ажиллагааны элементүүд

Мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар мөрдөж буй зохицуулалт, менежментийн жишээ
Мэдээлэл түгээх:
Монгол Улс олон нийтийг байгалийн болон хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан гамшгийн үед
бэлэн байлгах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тэнцвэртэй, үнэн зөв мэдээллээр хангах,
талуудын оролцоо, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын Журам,
жагсаалт, хуваарь батлах тухай” 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 286 тоот “Гамшгийн
аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” тогтоол зэрэг тодорхой хууль тогтоомжийг баталсан. Ус
цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулиар Монгол Улсын байгаль, цаг уурын нөхцөл,
холбогдох мэдээллийг дамжуулахтай холбогдсон талуудын эрх, үүрэг, үйл ажиллагааны цар
хүрээг тодорхойлж, нарийвчилсан зохицуулалтыг тусгасан байна. Энэ хуулийн хүрээнд ус цаг
уур, орчны хяналт шинжилгээ хийх, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх,
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ус цаг уур, орчны хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор “Ус
цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээ”-ийг байгуулсан. Улсын сүлжээ нь цаг уур,
ус судлалын станц, цаг уур, ус судлал, орчны бохирдлын ажиглалтын цэг, ус цаг уур, экологийн
мэдээллээр хангах үүрэг бүхий эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв, лабораториудаас бүрдэнэ.
Хуульд заасан мэдээллийн төрлийг “Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ”, “Гамшгийн аюулын тухай
мэдээ”, “Олон нийтэд зориулсан цаг агаарын мэдээ”, “Тусгай хэрэгцээний цаг агаарын мэдээ”
хэмээн ангилдаг.
Хүснэгт 4. Мэдээний ангилал, түгээх арга

Мэдээллийн төрлүүд

Мэдээлэл түгээх аргууд

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

“Ус, цаг уур, орчны хяналтын улсын сүлжээ” нь суурин газрын төв, аймаг, орон
нутгийн цаг агаарын мэдээг бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол түгээнэ.

Гамшгийн аюулын тухай мэдээ

“Ус, цаг уур, орчны хяналтын улсын сүлжээ” нь суурин газрын төв, аймаг,
орон нутагт гамшиг, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслээр түгээнэ.

Олон нийтэд зориулсан цаг
агаарын мэдээ

Радио, телевиз, бусад хэрэгслээр олон нийтэд үнэ төлбөргүй мэдээлэх.

Тусгай хэрэгцээний цаг агаарын
мэдээ

Нисэх болон төмөр замын тээвэр, эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламж зэрэг
хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн харилцагчтай холбоо тогтооно.
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Хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн 13 дугаар зүйлд ус цаг уурын болон хүрээлэн буй орчны
мэдээллийг дамжуулах зохицуулалтыг нарийвчлан тусгажээ. Ажиглалтын станцуудын
үндэсний сүлжээг бүрдүүлэн дэлхийн цаг уурын холбооны сүлжээгээр дамжуулж, Монгол Улсын
хэрэгцээнд шаардлагатай холбогдох мэдээллийг хүлээн авахад дотоод, гадаад харилцааны
сувгийг ашиглахаар заасан байна. Түүнчлэн “Ус цаг агаар, орчны аюултай, гамшигт үзэгдлийн
талаар урьдчилан сэргийлэх мэдээ дамжуулах журам”, “Сэрэмжлүүлэх болон урьдчилан
сэргийлэх мэдээнд орох ус цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн жагсаалт”, “Гэнэтийн
аюул, үйлдвэрлэлийн ослын үед нийтэд мэдээлэх орчны бохирдлын сэрэмжлүүлэх мэдээний
жагсаалт”, “Үндэсний олон нийтийн радио, телевизээр ус цаг агаарын мэдээг зарлах хуваарь”ийг 4 дүгээр, “Ган, зудын байдалд үнэлгээ хийх журам”-ыг тус тус баталжээ.
Засгийн газрын шийдвэр нь улсын онцгой байдал, байгалийн аюулаас үүдэн мэдээлэл
солилцох зарим тогтолцоог зохицуулдаг. Монгол Улсын Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн
ерөнхий газар цахим мэдээллийн системээ байгуулж, олон нийтэд нээлттэй болгосон. Үүнд
газрын нэгдмэл сангийн нөөц, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, суурь судалгаа, хяналт,
газрын кадастр, хилийн цэс, газрын хяналтын систем, төлөвлөлтийн мэдээллийн систем,
геологи, байгаль орчны мэдээллийн сан, газрын кадастрын систем зэрэг цахим систем багтана.
Одоо байгаа институтийн зохицуулалтын хэсэгт дурдсанчлан мэдээллийн санг бүрдүүлэх
мэдээлэл солилцох механизм, аргачлал, төлөвлөлтийг агентлагаас баталсан тогтоосон
аргуудаар зохицуулдаг. Түүнчлэн Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар нь мэргэжлийн
мэргэжилтнүүдэд зориулсан МОНПОС - GNSS онлайн боловсруулалтын системтэй.
Гамшиг, байгалийн гамшигт үзэгдлийн үед ОБЕГ-аас Одон орон, геофизикийн хүрээлэн, Цаг
уур, орчны шинжилгээний газраас цаг агаар, газар хөдлөлтийн мэдээг цуглуулдаг. Улаанбаатар
хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй эрт зарлан мэдээлэх системтэй, яаралтай
тусламжийн өргөн нэвтрүүлгийн систем бүхий дохионы дохиоллын цамхгууд нь нийтийн 3
суваг, 10 FM радиогоор дамжуулан мэдээллийг хүргэдэг. Цаашлаад Мобиком ХХК, Скайтел
ХХК, Жи-Мобайл ХХК, Юнител ХХК зэрэг харилцаа холбооны үйлчилгээний компаниудын
үүрэн өргөн нэвтрүүлгийн системээр олон нийтийн мессежийг түгээдэг.
Хувь хүн, байгууллагын түвшинд байгаль орчны асуудлаар тодорхой хүрээнд мэдээлэл авах
нөхцөл бүрдсэн. Одоогоор байгаль орчны шинэчилсэн мэдээллийг www.1212.mn, www.eic.mn
сайтаас авах боломжтой. Үүнээс Газар, хөрс, ашигт малтмал, ус, ой, ургамал, амьтан, агаарын
бохирдол, орчны цацраг, уур амьсгал, байгалийн гамшиг, химийн хорт бодис, хог хаягдал, тусгай
хамгаалалттай газар нутаг, байгаль орчны хууль эрх зүйн мэдээлэл, байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ, байгаль орчны статистик, аялал жуулчлалын статистик, байгаль орчны
санхүү, экологийн эрүүл мэнд, цөлжилт, ногоон технологи, байгаль орчны төсөл, бодлогын
талаарх гео мэдээллийн санг www.eic.mn сайтаас авч болно. Гамшиг, гадаргын ус, мал, ой, ан
амьтад, агаарын чанар, агаарын дундаж температур зэрэг тодорхой мэдээллийг Монгол Улсын
статистик мэдээллийн www.1212.mn сайтаас авах боломжтой.
Боловсрол:
Боловсролын системд уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицох мэдлэгийг тусгах нь мэдлэгийг
дээшлүүлэх чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. УАӨҮХ-т зааснаар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын яам (хуучин нэрээр) нь бүх шатны боловсролын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох,
байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн бодлого, стратеги, тэр дундаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн
эсрэг ногоон эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох зэрэг судалгаа, шинжилгээг хийх арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх юм. Нийслэлийн Байгаль орчны газраас 2018 онд Уур амьсгалын өөрчлөлтийг
сааруулах, дасан зохицох дэд хөтөлбөрийг дөрвөн үндсэн зорилттой боловсруулж баталсан.
Хөтөлбөрийн дөрөв дэх зорилтын хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан
зохицох үйл ажиллагааны талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалтын хөтөлбөрт тусгах, олон
нийтийн мэдлэгийг дэмжих үйл ажиллагаа багтсан. Дэд хөтөлбөрийн дөрөв дэх зорилтод
дараах ажлуудыг тусгасан.
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Эдгээр нь:
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй аюул, хүн
амыг хамгаалах талаар зөвлөмж боловсруулах, зохион байгуулах сургагч багш бэлтгэх;
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл,
түүнд дасан зохицох мэдлэг, арга хэрэгсэл, технологид сургах;
- Хотын уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, дасан зохицох асуудлаарх
засаглал;
- Төрийн бодлого, шийдвэр, шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт технологийн ном, товхимол,
гарын авлага, материал бэлтгэх, хэвлүүлэх;
- Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжил, ногоон эдийн засгийн хөгжил гэсэн сэдвийг
бүрэн дунд боловсролын агуулгад тусгана.
Хэдий эдгээр үйл ажиллагаа нь хотын түвшинд тодорхойлогдсон ч хэрэгжилт, иргэдийн оролцоо
эдгээр тодорхойлсон үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдаж байгаа нь тодорхойгүй байна. Шигтгээ
1-ээс харахад Их Британид орон нутгийн засаг захиргаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицож, тэдэнд хэрхэн нөлөөлж байгааг үнэлэх зааварчилгааг өгсөн байна.
Шигтгээ 1. Их Британийн Нэгдсэн Вант улсын орон нутгийн эрх баригчдад дасан зохицох заавар

Нэгдсэн Вант Улсын Уур амьсгалын Нөлөөллийн Хөтөлбөр (UKCIP) нь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох талаар орон нутгийн эрх баригчдад заавар зөвлөгөө өгдөг
(UKCIP, 2003, p.1). Энэ нь орон нутгийн удирдлагуудыг өөрөөсөө дараах асуултуудыг
асуухыг уриалж байна.
• Уур амьсгалын өөрчлөлт танай бүс нутагт хэрхэн нөлөөлж болохыг та мэдэх үү?
• Таны одоогийн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөллийн заалтууд тусгагдсан уу?
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс таны үйлчилгээнд учирч болох эрсдэлийг тодорхойлж,
үнэлж чадах уу?
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд оролцогч талуудад 20-иос дээш жилийн хугацаатай бүтээн
байгуулалт шаардлагатай юу?
• Танай Онцгой байдлын төлөвлөлтийн алба уур амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзан
үздэг үү?
• Та орон нутгийн стратеги эсвэл орон нутгийн төлөвлөгөөндөө уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудлыг тусгасан уу?
• Уур амьсгалын өөрчлөлт болон урт хугацааны уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй
гол эрсдэлүүдийн талаар сонгогдсон гишүүддээ мэдээлэл өгсөн үү?
Дээрх асуултуудыг шийдвэрлэх нь орон нутгийн түвшинд байгууллагын дасан зохицох
чадавхыг ихээхэн нэмэгдүүлэх болно. Тус тайланд уур амьсгалын өөрчлөлтийн орон
нутгийн засаг захиргааны үйлчилгээнд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, дасан зохицоход
үзүүлэх боломжит хариу арга хэмжээг жагсаасан бөгөөд ижил төстэй бусад нийгэмлэгүүдэд
хэрэгтэй загвар юм.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

3. ҮДЗТ-ИЙН ҮЙЛ ЯВЦАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
3.1. Үүрэг чадавх, сонирхлын түвшний матрицын үр дүн
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүрээнд асуудлыг тодорхойлох, зохицуулах, шийдвэрлэх нь
дасан зохицох үйл явцын нэг хэсэг бөгөөд тодорхой талуудыг хамарсан шинэ асуудал биш юм.
Өнөөгийн бодлого, арга хэмжээнд тусгагдсаны дагуу цаашид авах арга хэмжээ, төлөвлөлтийг
хэрэгжүүлэхдээ нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж, нийт талуудын оролцоог тодорхойлон
үнэлэх нь чухал юм. Иймд талуудын үйл ажиллагааны хүрээнд үүрэг чадавх, сонирхлыг
харьцуулсан матрицад дүн шинжилгээ хийх замаар оролцооны өнөөгийн байдлыг тодорхойлох
боломжтой. Дараах товч тайлбараар нийт оролцогчдыг дөрвөн төрөлд хувааж шинж чанарыг
тодорхойлов.
A. I түвшин - Сонирхол өндөр, эрх мэдэл их оролцогч талууд: /Гол сонирхогч талууд/ нь
дасан зохицох төлөвлөлтийг хийх, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шийдвэрлэх ач холбогдол
бүхий байр суурь, (шийдвэр гаргах) эрх мэдэл, боломжит нөлөөлөл, харилцаа холбоо
бүхий үндсэн оролцогч талууд юм. Эдгээр талууд нь дасан зохицох арга хэмжээнд оролцох,
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх шатанд сонирхол нь тогтмол байдаг. Тэд оролцоо, идэвх чармайлтаа
нэмэгдүүлснээр өөрсдөдөө эсвэл төлөөлж буй байгууллагууддаа мэдэгдэхүйц үр ашиг, давуу
тал(санхүүгийн эсвэл бусад) гарна гэх хүлээлттэй.
B. II түвшин - Сонирхол өндөр, үүрэг чадавх бага оролцогч талууд/Сонирхсон оролцогч талууд/
нь дасан зохицох үйл явцад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх, дасан зохицох арга хэрэгслийг
эзэмших эрх мэдэл, чадавх бага бөгөөд дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төдийлөн
өндөр үүрэг оролцоотой байдаггүй. Гэсэн хэдий ч тэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар,
дасан зохицох боломжуудын талаарх асуудалд их идэвхтэй хандан оролцож, ихээхэн сонирхож
байдаг.
C. III түвшин - Эрх мэдэл өндөртэй, сонирхол бага оролцогч талууд /Сонирхоогүй гол оролцогчид/
дасан зохицох үйл явцтай холбоотой чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг бөгөөд тодорхой арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад энэ оролцогч талыг орхигдуулж болохгүй. Гэсэн хэдий ч тэд дасан
зохицох тухай асуудал, санал санаачилга, яриа хэлэлцээрт тодорхой санал оролцоо бага.
Зарим нь дасан зохицох боломжит арга хэмжээний эсрэг (“хориглогч”) байр сууриа илэрхийлж
болно. (Prutsch et al.)
D. IV түвшин - Ашиг сонирхол багатай, эрх мэдэл багатай оролцогч талууд / оролцогч талууд/
голчлон эрх мэдэл, нөөц боломж, улс төрийн нөлөө багатай эсвэл огт байхгүй тул дасан
зохицох үйл явцад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх боломж байхгүй. Түүнчлэн, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үр дагавар эсвэл дасан зохицох боломжит арга хэмжээнүүдэд нөлөөлж болзошгүй
байсан ч уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудалд оролцох сонирхол бага байна.

Эрх мэдэл, чадавхын түвшин

Сонирхлын түвшин
III түвшин - Эрх мэдэл
өндөртэй, сонирхол бага
оролцогч талууд

I түвшин - Сонирхол өндөр,
эрх мэдэл их оролцогч талууд

Оролцогч
талуудын дүн
шинжилгээ
IV түвшин - Ашиг сонирхол
II түвшин - Сонирхол өндөр,
багатай, эрх мэдэл багатай
үүрэг чадавх бага оролцогч
оролцогч талууд
талууд
Зураг 13. Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ, ангилал
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Хүснэгт 5. Ашиг сонирхол, эрх мэдэл, нөлөөллийн хувьд анхаарах зүйлс
Y тэнхлэг: ЭРХ МЭДЭЛ, НӨЛӨӨЛӨЛ

X-тэнхлэг: СОНИРХОЛ

• Төлөвлөсөн дасан зохицох арга хэмжээний
хүрээнд оролцогч тал ямар хариуцлага хүлээх
вэ (хариуцлагын хэсгийг үзнэ үү)?

• Оролцогч талууд уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох болон дасан зохицохоор
төлөвлөж буй арга хэмжээг ерөнхийд нь хэр
сонирхож байна вэ? Оролцогч тал уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлаар өмнө нь
туршлагатай байсан уу? Ямар байдлаар? Ямар
түвшинд? Яагаад?

• Оролцогч талууд улс төрийн чухал шийдвэр
гаргахад (тэдний эрх мэдэл, хувийн харилцаа
холбоо, бусад оролцогч талуудад үзүүлэх
нөлөөлөл, холбогдох хороо, байгууллагын
гишүүнчлэл болон бусад замаар) хэр зэрэг
нөлөөлөх чадвартай вэ?
• Энэ оролцогч тал эсвэл байгууллагын
дэмжлэггүйгээр дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх боломжтой юу?

• Дасан зохицох арга хэмжээнээс оролцогч талууд
ямар эерэг эсвэл сөрөг үр дагавар хүлээж болох
вэ?
• Төлөвлөж буй дасан зохицох арга хэмжээнд
оролцогч тал ямар санхүүгийн ашиг сонирхолтой
байна вэ?

3.2. Оролцогч талуудыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх
Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явц нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн яам, засгийн
газрын агентлагууд болон үндэсний, орон нутгийн эрх баригчид, судалгааны байгууллагууд, олон
нийт, иргэний нийгэм, хөгжлийн түншүүд, хувийн хэвшлийн оролцогч талууд, ТББ, олон талт
талуудын уялдаа холбоотой оролцоог шаарддаг. Талуудыг оролцуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх
стратеги бүхий сайтар тодорхойлсон механизм нь улс орны хэмжээнд хэрэгжүүлэх дасан
зохицох үйл ажиллагааг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх
замыг нийт оролцогч талуудад нээж өгдөг. Тиймээс оролцогч талуудын ашиг сонирхол, үйл
ажиллагааг ҮДЗТ-ийн үйл явцтай илүү уялдуулахын тулд дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл
явц дахь гол оролцогч талууд, тэдний ашиг сонирхол, үүрэг хариуцлага, алсын харааг ойлгох
нь чухал юм. Талуудын оролцооны түвшин зөв байснаар дасан зохицох үйл ажиллагааг өөр
өөр салбар, түвшинд тусгах, оролцогч талуудын өмчлөлийг дэмжих, улмаар дасан зохицох
төлөвлөлтийн үйл явцад илүү хүртээмжтэй, хариу үйлдэл үзүүлэх, амжилттай болох боломжийг
бий болгоно. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн үйл явцад холбогдох талуудыг бөмбөлөг
схемээр салбарын ахлах мэргэжилтнүүд болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны
мэргэжилтнүүдтэй санал чөлөөтэй солилцох аргаар тодорхойлов. Монгол Улсын Үндэсний
тодорхойлсон хувь нэмэрт тусгагдсан дасан зохицох тэргүүлэх салбаруудыг авч үзвэл нийт 87
оролцогч талуудыг тодруулж, цаашлаад үндсэн 14 ангилалд ангилсан (Зураг 14).

Оролцогч талуудын ангилал
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Төрийн өндөр түвшний байгууллага
Сайдууд
Яамд
Засгийн газрын байгууллагууд
Академи, судалгааны байгууллагууд
Засгийн газрын сангууд
Үүрэгжүүлэх, судалгаа
Орон нутгийн байгууллагууд
шинжилгээ хийх, шийдэл
ТББ-ууд, ИНБ-ууд
гаргах, төлөвлөх
Хөгжлийн түншүүд
Банк санхүүгийн байгууллагууд
Хувийн байгууллагууд
Нийгмийн бүлгүүд
Иргэд
Холбоод
Хэвлэл мэдээлэл

Зураг 14. ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талууд
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Оролцогч
талуудад
зориулсан
зохицуулалттай,
нэгдсэн механизм
Нэгтгэх,
Хэрэгжүүлэх,
Санхүү болон ХШҮ

8 салбар дахь
дасан зохицох
хөтөлбөр,
төслүүдийн ХШҮ,
хэрэгжилт

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

3.2.1. Оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрт (УАӨҮХ, 2011-2021) холбогдох зарим оролцогч талуудын үүрэг,
хариуцлагыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 6. УАӨҮХ-т заасан оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг хариуцлага
Оролцогч тал
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам (БОАЖЯ),
түүний дор харьяалагдах
ЦУОШГ зэрэг агентлагууд

УАӨҮХ-т заасан үүрэг, хариуцлага
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар үндэсний стратеги, бодлого боловсруулж, олон
салбарын үндэсний үйл ажиллагаа, арга хэмжээг уялдуулан удирдан чиглүүлэх,
судалгаа хийх, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах, хэрэгжилтийн байдлын
тайланг хянах, нэгтгэх, шийдвэр гаргах болон оролцогч талуудад мэдээлэл,
мэдээллийг түгээх.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн Газар тариалан, мал аж ахуйн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд
үйлдвэрийн яам (ХХААХҮЯ) дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Эрүүл мэндийн яам

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс хүн
амыг хамгаалах тогтолцоог сайжруулах. Үүнд шинэ халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чадавхыг бэхжүүлэх
зэрэг багтана.

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яам

Арга хэмжээ, үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн амьжиргаа,
ядуурал, ажил эрхлэлтийн түвшинд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх. Хохирлыг багасгах,
нийгмийн халамжийн тогтолцоог бэхжүүлэхийн тулд хүчин чармайлт гаргах
шаардлагатай.

Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан, спортын яам

Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн боловсролын стратегид уур амьсгалын
өөрчлөлт, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг тусгаж, бүх шатны боловсролын
хөтөлбөрийг боловсронгуй болгож, судалгааны үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Сангийн яам

УАӨҮХ-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг улсын төсөвт тусгаж,
олон улсын тусламж, хөрөнгө оруулалт зэрэг бусад санхүүжилтийг хуваарилах

Гадаад харилцааны яам

Олон улсын яриа хэлэлцээ, хэлэлцээрт оролцох, дэлхийн болон бүс нутгийн
түншлэлийн бодлого боловсруулах, судалгаа, туршлага солилцох, нүүрстөрөгч
багатай, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр гадаад
харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх.

Хууль зүй, дотоод хэргийн
яам

УАӨҮХ, “Ногоон хөгжил” стратегийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн цогц
орчныг мөрдүүлж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана.

Эрчим хүчний яам
болон Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яам

Хүлэмжийн хийг бууруулах арга хэмжээг хөнгөвчлөх, эрчим хүчний үр ашгийг
дээшлүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц, дэвшилтэт технологийг ашиглах.

Барилга, хот байгуулалтын
яам, Зам тээврийн яам

Тогтвортой газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил, газар
ашиглалтын бодлого төлөвлөлтийн зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах,
дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, авто замын сүлжээг сайжруулах, байгаль
орчинд ээлтэй түлш ашиглах, нийтийн тээврийг сайжруулах, эрчим хүч бага
зарцуулдаг үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх, дулааны алдагдал, эрчим хүчний үр
ашгийг нэмэгдүүлэх, экологийн хариуцлагатай материал үйлдвэрлэх.

Үндэсний хөгжлийн газар

Байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн хөгжил, үндэсний аюулгүй байдалтай
холбоотой үндэсний бодлого, стратегид уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон хөгжлийн
стратегийг тусгах. Мөн олон салбар дахь үйл ажиллагаа, стратеги төлөвлөлтийг
зохицуулах.

Үндэсний статистикийн
газар

Тус байгууллага нь байгаль орчны үнэлгээ, төлөв байдлын тайлан, хүлэмжийн хийн
тооллогын өгөгдөл, мэдээллийн системийг хөтөлдөг.

Орон нутгийн засаг
захиргаа

Орон нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой арга хэмжээг
тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, тэдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцыг хөнгөвчлөх

Онцгой байдлын ерөнхий
газар

Эрт зарлан мэдээлэх систем, олон нийтийн бүлгүүд гамшгийн менежментийн
байгалийн гамшгийн бэлэн байдлыг дэмжиж, эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг
бэхжүүлдэг.
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Стандарт, хэмжил зүйн
байгууллага

Энэ байгууллага нь байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийн
стандартыг боловсруулах үйл ажиллагааг хариуцаж тохируулагч агентлагийн
үүргийг гүйцэтгэдэг.

Хувь хүмүүс

Байгаль орчин, байгалийн баялгийг хамгаалах, байгальд ээлтэй үйлчилгээ,
бүтээгдэхүүнийг дэмжих байгалийн нөөцийг үр ашигтай ашиглах замаар зан үйлийг
өөрчлөх; Байгаль орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан
зохицох чиглэлээр үйл ажиллагаа, хөдөлгөөнд оролцох, засгийн газар болон
байгалийн нөөц ашиглагчдын үйл ажиллагаанд хяналт тавих; Уур амьсгалын
өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох талаар мэдлэг, туршлага, ур чадвараа
хүүхэд, гэр бүл, олон нийтэд дамжуулах, хуваалцах;

Судалгааны хүрээлэн,
бусад байгууллагууд

Хүлэмжийн хийн ялгарал, эрчим хүч, түүхий эдийн ашиглалтын үр ашгийг
дээшлүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үйлдвэрлэх шилдэг
туршлагын технологийг нэвтрүүлэх төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулах; Байгаль
орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хуулийн хариуцлагын
талаар мэдлэгтэй байлгаж, ажилтнууд болон хамтран ажиллагсдадаа эдгээр
үүргүүдийн талаар мэдээлнэ.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны үйл ажиллагаа, арга хэмжээний талаар
Иргэний нийгэм, төрийн бус
төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах; Байгалийн нөөц ашиглагчдад тавих
байгууллагууд
хяналтад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, олон нийтэд сурталчлах

Цаашлаад Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 6-р бүлэгт байгаль орчин,
байгалийн баялгийг хамгаалах талаар аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүлээх үүргийг
хуульчилсан. Ийм шаардлага нь байгаль орчныг хамгаалах баталгаа болж, байгаль орчныг
хамгаалах санхүүжилтийн механизмыг тодорхойлдог. Хүснэгт 5-д (i) мэргэжлийн байгууллага,
(ii) хувийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, компаниудын үүрэг, хариуцлага, одоо авч хэрэгжүүлж
буй ажлуудыг нэгтгэн харуулав; (iii) Төрийн бус байгууллага; ба (iv) Олон нийтийн санаачилга байгаль орчныг хамгаалах хүчин чармайлт дахь олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд (НБХ)ыг тус тус багцлан харуулав.
Хүснэгт 7. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага
Оролцогч талууд

Олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллагууд
(Ой, бэлчээр ашиглагчдын
бүлэг)

Үүрэг, хариуцлага
Монгол улсын байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 8-р бүлэгт “Байгалийн
нөөцийн менежментийг орон нутагт түшиглэн зохион байгуулах” гэж заасан байдаг.
Энэ нь байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудын
үүсэл, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлдог бөгөөд
байгаль орчныг хамгаалах санхүүжилтийн санхүүгийн механизмд тус дөхөм болно.
Монгол улс байгаль орчныг хамгаалах 260 гаруй нөхөрлөл, 960 бэлчээр ашиглагч, 53
мянган өрх, 1211 ойн нөхөрлөлтэй (зохицуулалттай ойн талбай нь 3.3 сая га). Олон
нийтийн санаачилгыг ийн бий болгож, татан оролцуулснаар, хууль бус ан агнуур,
мод бэлтгэл эрс буурч, биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад шаардагдах
санхүүжилт багассан.

Орон нутгийн төрийн бус
байгууллага (ТББ)

Орон нутгийн төрийн бус байгууллагуудын дийлэнх нь (72.8%) Улаанбаатар хотод
үйл ажиллагаа явуулдаг бол 21.8% нь хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг.
Ихэнх төрийн бус байгууллагуудыг үйл ажиллагаагаар нь судалгаа шинжилгээ,
иргэдийн хяналт, зөвлөгөө өгөх сургалт сурталчилгаа, байгаль орчныг хамгаалах
гэсэн таван том чиглэлээр хуваагддаг. Эдгээр төрийн бус байгууллагуудын 80% нь
сургалт, 8% нь судалгаа, 10% нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 2% нь
менежментийн чиглэлээр ажилладаг. ТББ-ууд цөлжилттэй тэмцэх, мод тарих, ойг
хамгаалах, судалгаа шинжилгээ хийх, үнэлгээ хийх зэрэг ажилд өргөнөөр оролцдог
бөгөөд гол төлөв эдгээр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрөл бүрийн хөтөлбөр,
байгаль орчныг хамгаалах сангаас санхүүждэг.

Мэргэжлийн
байгууллагууд

Монгол Улсад ой, усны салбарт 500 орчим байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага
(Ой 215, Амьтны аймаг 15, Ус 157, Байгалийн ургамал 16, Газрын нөхөн сэргээлт 10,
Ус, цаг уурын 21, Байгаль орчны үнэлгээ 67) үйл ажиллагаа явуулдаг.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Хувийн хэвшлийн гол
оролцогч талууд

Байгаль орчныг хамгаалахад хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд
янз бүрийн хэлбэрээр хувь нэмрээ оруулдаг. Тухайлбал, жилд 100 орчим аж
ахуйн нэгж 9000 га талбайд мод тарьж байгаа бол 200 гаруй байгууллага ой, мод
тарих зориулалтаар 30 сая тарьц суулгац бэлтгэдэг. Түүнчлэн, хувийн хэвшлийн
байгууллагууд өөрсдийн компани, үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор төрөл
бүрийн ТББ-уудын байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагааг санхүүжүүлдэг.
Монгол Улс ноолууран эслэгийн түүхий эдийн 25 хүртэлх хувийг дэлхий дахинд
нийлүүлдэг; “Говь” ХХК зэрэг Монголын ноолууран оёдлын үйлдвэрүүд хилийн
чанадад өргөжиж, дэлхийн брэнд болсон. 2016 он Монголын ноолууран хувцасны
экспортын түүхэнд байгаагүй хамгийн сайн жил болж, нийт орлого нь 9.6 сая
ам.долларт хүрсэн нь 2009 оныхоос 7 жилийн хугацаанд 196%-иар өссөн
үзүүлэлт юм. Ноолуурын үйлдвэрлэл нь Монгол Улс болон бусад ноолуурын
үйлдвэрлэл эрхэлдэг бүс нутгийн нүүдэлчин малчдын амьжиргааны гол тулгуур
орлогын ихээхэн эх үүсвэр болсон. Эрэлт ихээхэн нэмэгдсэнээр малчид сүүлийн
10 жилд ямааны малынхаа тоо толгойг 66%-иар өсгөж, хөгшин ямаанаас ноолуур
хурааж авсан нь эслэгийн чанар бүхэлдээ буурахад хүргэж байна. Үүний шууд үр
дүнд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд боловсруулах хаягдал 18%-иас 30% хүртэл
өссөн байна. Шилэн материалын чанар муу байгаа нь Монголын ноолуурын нэр
хүнд, салбарын нийлүүлэлтийн тогтвортой байдалд заналхийлж байна. Түүнчлэн
ямааны бэлчээрийн өнөөгийн байдал нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй малчдын
амьжиргаа, түүнийг дэмждэг эмзэг экосистемийг эрсдэлд оруулж байна. (MICC,
2017). Үүний дагуу ноолуурын аж ахуйн нэгжүүд цаашид малчидтай хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлэн салбарынхаа тогтвортой байдлыг хангахаар зорьж
байна. Тухайлбал, 2017 онд Говь ХХК нь SFA (Sustainable Fiber Alliance)-ын
гишүүнээр элссэн.

Шинжлэх ухааны
байгууллагууд

Монгол Улсын төрийн болон хувийн хэвшлийн их, дээд сургууль, түүнчлэн төрийн
янз бүрийн байгууллагын дэргэдэх эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд, тухайлбал,
мал аж ахуй, өвс тэжээл, бэлчээрийн хүрээлэн, цаг уур, ус судлалын хүрээлэн,
ой, усны нөөцийн төв болон бусад төвүүд, ШУА Гео-экологи, Газарзүй, Ботаник,
Биологийн хүрээлэн зэрэг хэд хэдэн судалгааны хүрээлэн
Эдгээр байгууллагууд нь богино болон урт хугацааны судалгааны үр дүнд
үндэслэн байгалийн нөөцийн менежментийн талаар техникийн дэмжлэг үзүүлж,
зөвлөмж өгдөг амин чухал байгууллагууд юм.

3.2.2. Оролцогч талуудын зураглал
Хууль, тогтоомжид заасан оролцогч талуудын
үүрэг, хариуцлагын талаарх судлагдсан байдал,
үндэсний ахлах мэргэжилтнүүдтэй хийсэн жижиг
бүлгийн хэлэлцүүлэгт үндэслэн оролцогч талуудыг
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох эрх
мэдэл, ашиг сонирхлын хувьд цаашид үнэлж,
зурагладаг. Оролцогч талуудын үүрэг чадавх,
сонирхлын зураглал нь оролцогч талуудыг
эрэмбэлэх, оролцогч талуудын оролцооны
зохих арга барилыг боловсруулах боломжийг
олгодог. Нийт 87 оролцогч талуудаас 9 төрийн
байгууллага, бусад 78 оролцогч талуудыг тэдний
эрх мэдэл, ашиг сонирхлыг илэрхийлсэн тэнхлэг
тус бүрд 0-4 онооны дагуу (Зураг 14-ийг үзнэ үү)
дүрсэлсэн болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
асуудлаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам,
Байгаль орчин, уур амьсгалын сан, Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжтэй өнгөрсөн
болон одоогийн хамтын ажиллагаа, оролцогч
талуудын хүсэл эрмэлзэл, шинжээчийн дүгнэлт,
туршлагад үндэслэн оноог тооцсон.

Зураг 15. ҮДЗТ-ийн үйл явц дахь оролцогч
талуудын үүрэг чадавх, сонирхлын зураглал
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Зураглалыг доорх байдлаар үнэлэв.
Сонирхол,

эрх мэдэл өндөр: Өөрчлөлт бий болгох үүрэг хүлээсэн, холбогдох хууль эрх зүйн
эрх мэдэл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн гол оролцогч талууд. Хэрэгцээ: Зохицуулалтын
механизмыг боловсронгуй болгох, ялангуяа нэгдмэл байдал, хамтын ажиллагааг дээд
зэргээр хангахын тулд дотоод зохицуулалтыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Үүнд:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Үндэсний хөгжлийн газар,
Сангийн яам
Эрүүл мэндийн яам
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Судалгааны байгууллагууд ба академи
Хөгжлийн түншүүд
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
Онцгой байдлын ерөнхий газар

II
 түвшин - Өндөр ашиг сонирхол, бага хүч: Мэргэжлийн байгууллагын хувьд ихээхэн
сонирхолтой, дасан зохицох дэвшилтэт арга хэмжээнүүдийн үр шимийг хүртдэг боловч
бүрэн эрх мэдэлгүй эсвэл хангалттай биш оролцогч талууд. Хэрэгцээ: Мэргэжлийн
дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд эерэг сонирхол, үйл ажиллагааг дэмжих механизмыг
бий болгох. Үүнд:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хэвлэл мэдээлэл
Иргэд
Төрийн бус байгууллагууд болон санхүүгийн байгууллагууд
Үндэсний статистикийн хороо
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Банк, санхүүгийн байгууллага
Хувийн хэвшил
Мэргэжлийн болон бизнесийн холбоод
Нийгэмлэгүүд

III
 түвшин - Эрх мэдэл өндөр, сонирхол бага: Cонирхол багатай боловч ҮДЗТ-ийн үйл
явцад эерэг (болон сөргөөр) нөлөөлж чадах оролцогч талууд. Хэрэгцээ: Нэр хүнд, техник,
санхүүгийн дэмжлэг зэрэгт суурилсан үр дүнтэй оролцооны урамшууллын механизмыг
бий болгох. Үүнд:
• Засгийн газрын сан
• Бусад яамд
• Орон нутгийн төрийн байгууллагууд
IV
 түвшин - Сонирхол, эрх мэдэл бага: Үйл ажиллагаа нь ҮДЗТ-ийн үйл явцад нөлөөлөх
боломжгүй оролцогч талууд дасан зохицох үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолгүй
байдаг. Энэ ангилалд зурагдсан оролцогч талууд байхгүй. Гэхдээ энэ зураглалд хараахан
хамрагдаагүй олон тооны хуулийн этгээд, нийгмийн нэгжүүд байгаа тул нэмэлт судалгаа
хийх шаардлагатай байна.
Ерөнхийдөө, холбогдох оролцогч талуудын дунд дасан зохицох асуудал нь хамтран ажиллах
сонирхолтой салбар мэт санагдаж байгаа бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь тогтвортой, уур
амьсгалд тэсвэртэй хөгжилд хувь нэмрээ оруулах бүрэн эрх, нөөцтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч
бодит байдал дээр дасан зохицох төслүүдийн тоо болон УАӨҮХ-ийн хэрэгжилтийн үр дүнгээс
харахад үр дүнтэй зохицуулалт, салбарын болон орон нутгийн хөгжлийн бодлого, хэрэгжүүлэх
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

үйл ажиллагаанд буулгаж хийсэн дасан зохицох болон эмзэг байдлын үнэлгээ, дасан зохицох
үндсэн чиг хандлага, зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүүгийн нөөцийн чадавх зэрэгт
дутагдалтай байна. Өнөөгийн түвшинд олон нийтийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх
мэдлэг, ойлголт бага байгаагаас орон нутгийн болон үндэсний түвшний оролцогч талуудын
тодорхойлох, хэрэгжүүлэх дасан зохицох арга хэмжээ, санаачилга багасаж байна. Түүнчлэн
дасан зохицох төслүүдийг банкнууд болон хувийн хэвшлийн оролцогч талууд санхүүгийн хувьд
ашиггүй эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үздэг.
3.2.3. Монгол Улсын бодлого, эрхзүйн орчинд Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн
үйл явцыг дэмжих дотоод болон гадаад орчны шинжилгээ (SWOT analysis)
Байгууллагын давуу болон сул тал, болзошгүй боломж, аюул заналхийллийг шинжлэхэд
чадавх, сул тал, боломж, аюул (SWOT) шинжилгээг ихэвчлэн ашигладаг. Шинжилгээ нь
дотоод хүчин зүйлүүд нь гадаад хүчин зүйлүүдтэй хэрхэн уялдаж байгааг тодорхойлох
үндэслэлийг бий болгож, болзошгүй аюул, боломжуудыг илтгэнэ. Одоо байгаа стратегийн
дүн шинжилгээ, стратегийн асуудлуудыг тодорхойлох, шинэ стратеги боловсруулах боломж,
стратегийн хэрэгжилтийн цаашдын бэлтгэлийг Монгол Улсын ҮДЗТ төлөвлөлтийн үйл явцын
SWOT шинжилгээгээр авч үзсэн. ҮДЗТ-ийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл явцыг хэрэгжүүлэх
чадавхтай холбоотой дутагдал, хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх нь дасан зохицох үйл явцад
оролцож буй баг, байгууллагуудыг чадавхжуулах, шаардлагатай ур чадвараар хангах чухал
алхам юм (Франчетти). Доорх SWOT шинжилгээгээр ҮДЗТ төлөвлөлтийн үйл явцын урьдчилсан
үр дүнг харуулав. SWOT шинжилгээний үр дүнд ҮДЗТ-ийг боловсруулах бусад шийдлүүдийн
хувьд дутагдалтай талуудыг тодорхойлсон. (Хүснэгт 8 ба 9-ийг үзнэ үү)
Давуу талууд хэсэгт Монгол Улсын өнөөгийн бодлогын стратегийг дотоод болон олон улсын
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ашиглан одоо байгаа институтийн чадавх, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох чиглэлээр хэрэгжүүлж буй санаачилгад үндэслэн үнэлэв. Сүүлд
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагын тухай хууль шинэчлэн батлагдсанаар УАӨ-д дасан
зохицох асуудлыг үндэсний болон салбарын хөгжлийн бодлогод тусгах боломж нээгдсэн. Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн салбарын өнөөгийн алхмуудын уялдаа холбоо нь ҮДЗТ-ийн бүтээн
байгуулалтын одоогийн зохион байгуулалтын зохицуулалт харьцангуй сайн байгааг харуулж
байна. УАӨ-д дасан зохицоход олон улсын болон дотоодын байгууллагууд идэвхтэй оролцож
байгаа тул одоо байгаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжтой. Одоогийн хүчин чадал
дээр тулгуурлан ирээдүйн боломжуудыг тодорхойлсон бөгөөд дасан зохицох асуудлыг одоо
байгаа бодлого, бүтцэд тусгах зэрэг одоогийн нөөцийг ашиглан дасан зохицох үйл ажиллагаанд
доороос дээш төлөвлөлтийн системийг нэвтрүүлэх боломж бий. Маш хязгаарлагдмал буюу
зөвхөн дотоод эх үүсвэрээс шийдэх бус гаднын эх үүсвэрээс чадавхжуулах, санхүүгийн
дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх тодорхой боломж байгаа юм.
Хууль тогтоомжид суурилсан өнөөгийн тогтолцоо нь оролцогч талуудыг зөв байдлаар татан
оролцуулж байна. Гэсэн хэдий ч улс төрийн нөлөөлөл, бүх түвшний оролцогч талуудад
зохицуулалт хийх, түүнд санал хүсэлт гаргах тогтолцоо, мэргэжлийн чадавх дутмаг, хамгийн
гол нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль зэрэг тодорхой зохицуулалт байхгүй зэрэг
зарим чухал хүчин зүйл нь боломжийг хязгаарлаж байна. Хэрэв засгийн газар сул талуудыг
бууруулах шийдлүүдийг тодорхойлохгүй бол өнөөгийн бүтэц зохион байгуулалт, бодлогын
тогтолцоонд аюул заналхийлж, зарим сөрөг үр дагавар гарч болзошгүй. Тодруулбал, улс төрийн
хэт нөлөөлөл нь одоо байгаа бүтцийн чадавхыг сулруулж, хүний нөөцийн хүч, тоо хэмжээг
бууруулж, байгууллагыг тогтворгүй болгож болзошгүй юм. Түүнчлэн, одоогийн бүтэц зохион
байгуулалтын орчны байгуулал дахь зөв чиглэл бүхий удирдлага, арга барил нь маш чухал юм.
Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, сайжруулснаар одоо байгаа бүтцийн үр нөлөөг дээшлүүлэх
боломжтой.
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Хүснэгт 8. Монгол дахь ҮДЗТ үйл явцын SWOT шинжилгээ

sw
o T
Давуу тал (Strength)

- “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хууль
батлагдсан;

- Уур амьсгалын үндэсний хороо 2019 онд дахин
байгуулагдав;
- УАӨ-ийг тасралтгүй судлах боломжтой эрдэм
шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд (13 цаг
уурын хяналтын систем, 135 гаруй цаг уурын
станц гэх мэт);
- Байгаль орчны мэдээллийн төв, үндэсний
статистик, УАӨ-ийн үнэлгээний тайлан;

- Олон улсын хөгжлийн түншүүд (НҮБХХ, НҮББОХ
гэх мэт), уур амьсгалын сангууд (ДДБОС, ДЗ сан,
УАНС гэх мэт) болон хоёр ба олон талт хамтын
ажиллагаа (АХБ, GIZ, ХКОМ гэх мэт);
- Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавх, ил тод
байдлыг сайжруулах, чадавхыг бэхжүүлэхэд
чиглэсэн төслүүд;
- Засгийн газрын тусгай болон орон нутгийн
хөгжлийн сангууд бий;

- НҮБУАӨСК-ын үндэсний зохицуулагч, нэгж, ҮТХН,
ТХҮ, NAMA-ууд тус тус боловсруулж байгаа.

Боломж (Opportunity)

- “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хууль
батлагдсан;

- Уур амьсгалын үндэсний хороо 2019 онд дахин
байгуулагдав;
- УАӨ-ийг тасралтгүй судлах боломжтой эрдэм
шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд (13 цаг
уурын хяналтын систем, 135 гаруй цаг уурын
станц гэх мэт);
- Байгаль орчны мэдээллийн төв, үндэсний
статистик, УАӨ-ийн үнэлгээний тайлан;

- Олон улсын хөгжлийн түншүүд (НҮБХХ, НҮББОХ
гэх мэт), уур амьсгалын сангууд (ДДБОС, ДЗ сан,
УАНС гэх мэт) болон хоёр ба олон талт хамтын
ажиллагаа (АХБ, GIZ, ХКОМ гэх мэт);
- Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавх, ил тод
байдлыг сайжруулах, чадавхыг бэхжүүлэхэд
чиглэсэн төслүүд;
- Засгийн газрын тусгай болон орон нутгийн
хөгжлийн сангууд бий;

- НҮБУАӨСК-ын үндэсний зохицуулагч, нэгж, ҮТХН,
ТХҮ, ҮОТХХЯБАХ-үүд тус тус боловсруулж байгаа.

Сул тал (Weakness)

- “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хууль
батлагдсан;
- Уур амьсгалын үндэсний хороо 2019 онд дахин
байгуулагдав;
- УАӨ-ийг тасралтгүй судлах боломжтой эрдэм
шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд (13 цаг
уурын хяналтын систем, 135 гаруй цаг уурын
станц гэх мэт);
- Байгаль орчны мэдээллийн төв, үндэсний
статистик, УАӨ-ийн үнэлгээний тайлан;

- Олон улсын хөгжлийн түншүүд (НҮБХХ, НҮББОХ
гэх мэт), уур амьсгалын сангууд (ДДБОС, ДЗ
сан, УАНС гэх мэт) болон хоёр ба олон талт
хамтын ажиллагаа (АХБ, GIZ, ХКОМ гэх мэт);
- Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавх, ил тод
байдлыг сайжруулах, чадавхыг бэхжүүлэхэд
чиглэсэн төслүүд;
- Засгийн газрын тусгай болон орон нутгийн
хөгжлийн сангууд бий;
- НҮБУАӨСК-ын үндэсний зохицуулагч,
нэгж, ҮТХН, ТХҮ, ҮОТХХЯБАХ-үүд тус тус
боловсруулж байгаа.
Аюул (Threat)

- Гол үүрэгтэй байгууллагуудын мэргэжилтэн,
хүний нөөц хязгаарлагдмал, нэг ажилтан дээр
ирж буй хэт ачаалал;
- Голлох байгууллагаас бусад хамрах салбарын
байгууллагуудын оролцоо бага байх;
- Хүний нөөцийн хомсдолоос шалтгаалан
бодлогын хэрэгжилтийн бүх үе шатанд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх хяналт,
шинжилгээ, судалгааны ажил дутмаг байна;
- Мэдлэг, мэдээлэл, ур чадвар хомс байгаагаас
шалтгаалан бодлого боловсруулагч, нарийн
мэргэжлийн ажилтнууд, олон нийт гэх мэт
талуудын хүсэл эрмэлзэл, санаачилга дутмаг
байна;
- Дасан зохицох төслийг санхүүгийн хувьд
сонирхолгүй, хэрэгжүүлэх боломж бага гэж үздэг
тул хувийн хэвшлийн дасан зохицох санхүүжилт
дутагдалтай
- ҮДЗТ-г улсын хэмжээнд удирдаж, хэрэгжүүлэх
төсөв хомс;
- Улс төрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан
тогтвортой бүтэц зохион байгуулалтгүй болох;

Дээр дурдсан давуу тал, боломж, сул тал, аюул занал, чиглүүлэх үйл ажиллагаануудын дүн
шинжилгээнд үндэслэн 8-р хүснэгтэд үзүүлэв. Орхигдлын шинжилгээ нь ирээдүйн төлөвлөлт
хийх бодлого тодорхойлогчдын хувьд ҮДЗТөлөвлөлтийн үйл явцыг алхам бүрээр сайжруулах
боломжтойг харуулж байна.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Хүснэгт 9. Дасан зохицох үндэсний төлөвлөгөөний үйл явцын үе шат бүрд
анхаарах шаардлагатай орхигдол
ТОДОРХОЙЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

ОРХИГДОЛ

1. Үндэс
суурийг тавих

1. ҮДЗТ-ийн үйл явцын бүтэц, зохион
байгуулалтын хамрах хүрээ (бүтэц, зохион
байгуулалтын зохицуулалт, хөтөлбөр, бодлого,
дасан зохицох ажлыг ерөнхийд нь зохицуулах,
манлайлах чадавхыг тодорхойлох, үнэлэх)

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль
байхгүй
Улс төрийн дэмжлэг, заавар/чиглэл бага
Салбар хоорондын уялдаа холбоо сул
байна
Бүх түвшний оролцогч талуудын үүрэг,
хариуцлага тодорхойгүй байна

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

1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл,
эмзэг байдал, дасан зохицох байдлын талаарх
боломжтой мэдээллийг тодорхойлох үнэлгээ,
таатай орчин дахь дутагдал, хэрэгцээг үнэлэх
2. Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын эмзэг
байдлыг иж бүрэн, давтамжтайгаар үнэлэх
3. Өнөөгийн цаг уур, ирээдүйн цаг уурын
өөрчлөлтийн хувилбаруудад дүн шинжилгээ
хийх
4. Уур амьсгалын эмзэг байдлыг үнэлэх,
дасан зохицох хувилбаруудыг салбарын, дэд
үндэстэн, үндэсний болон бусад зохих түвшинд
тодорхойлох

Орхигдолд дүн шинжилгээ хийх талаар
тодорхой мэдээлэл дутмаг
Бүх салбарын эмзэг байдал, эрсдэлийн
үнэлгээний арга байхгүй
Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд
цаг уурын судалгааны хязгаарлагдмал
судалгаа
Супер компьютер зэрэг хязгаарлагдмал
тооны тоног төхөөрөмж
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх
хязгаарлагдмал шинжлэх ухаан, академич
судлаачид үндэсний болон орон нутгийн
түвшинд

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

1. Дасан зохицох хувилбаруудыг (уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг
байдал, эрсдэлийн үнэлгээ - шалгуур
үзүүлэлтүүд, эрэмбэлэх параметрүүд) хянаж,
үнэлэх
2. Технологийн хэрэгцээний үнэлгээг авч үзэх
3. Дасан зохицох үндэсний төлөвлөгөөг
эмхэтгэх, мэдээлэх
4. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөний
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхыг
бэхжүүлэх
5. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
асуудлыг үндэсний болон дэд үндэстний
хөгжил, салбарын төлөвлөлтөд тусгах

Бүх салбарын үнэлгээний шалгуур
үзүүлэлтүүд хязгаарлагдмал
Технологийн хүчин чадал хязгаарлагдмал
2013 оны ТХҮ-д шинэчлэл хийх
шаардлагатай байна
Бодлого боловсруулагчид, техникийн
ажилтнууд, олон нийтийн мэдлэг,
мэдээлэл, ур чадвар хязгаарлагдмал гэх
мэт.
Бүх түвшинд УАӨ-ийн талаарх мэдлэг
дутмаг (иргэний нийгэм, хувийн хэвшил
гэх мэт).
УАӨ-ийн зохицуулалтын механизм дутмаг

4. Хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

1. Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эмзэг байдал, эрсдэлд нийцүүлэн
ажлыг эрэмбэлэх
2. Дасан зохицох үндэсний (дунд болон
урт хугацааны) хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг
боловсруулах
3. Дасан зохицох үйл ажиллагааг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх
4. Бүс нутгийн түвшинд болон бусад олон
талт байгаль орчны хэлэлцээрүүдтэй уялдаа
холбоо, хамтын ажиллагааг дэмжих

Урт хугацааны төлөвлөлт, үйл
ажиллагааны туршлага хязгаарлагдмал
Технологи, боловсон хүчин, санхүүгийн
нөөцийн боломж хязгаарлагдмал
Үндэсний болон орон нутгийн оролцогч
талуудын хоорондын зохицуулалт
хязгаарлагдмал

1. Дасан зохицох бодлогын хүрээ, ХШҮ-ний
зорилгыг ойлгох
2. ХШҮ-ний шаардлагатай өгөгдлийг
тодорхойлох
3. Үндэсний дасан зохицох ХШҮ-ний
шаардлагатай чиг үүргийг тодорхойлох
4. Үр дүнг тайлагнах, мэдээлэх

ХШҮ-ний тогтолцоо сул
Бүх салбарт ХШҮ-ний чадавхи сул байна
Санхүү, хүний нөөц хязгаарлагдмал
Тайлан мэдээлэх, харилцах ажлын
уялдаа холбоо сул байна

5. Хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
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4. ЗӨВЛӨМЖ
Одоо байгаа арга хэрэгслүүдээ үр дүнтэй ашиглах нь шийдвэр гаргагчид, төлөвлөлтийн
мэргэжилтнүүд, дадлагажигчдыг уур амьсгалын эрсдэлийг бууруулж, дасан зохицох чадавхыг
бий болгох найдвартай төлөвлөгөө, бодлого боловсруулахад чиглүүлэх боломжтой. Иймд
Монгол Улсад хийгдэж буй ҮДЗТ-ийн үйл явцыг бодлогын хүрээнд дэмжих зорилгоор дараах
ажлуудыг тодорхойлогдов. Тодруулбал, Монгол Улс ҮДЗТ-ийн үйл явцад оролцогч талуудыг
татан оролцуулах, шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулахын тулд дараах ажлуудыг
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ нь ҮДЗТ-ийн үйл явцын өөр өөр үе шатуудад энэхүү
баримт бичигт тусгагдсан өөр өөр асуудал, анхаарах зүйлсийг илүү дэлгэрэнгүй нэгтгэн
дүгнэхэд тусалж болох юм. Доор өгөгдсөн гол санаанууд нь энэхүү баримт бичгийн бусад
хэсгүүдтэй хэрхэн уялдаж байгааг тоймлон харуулахын зэрэгцээ ҮДЗТ-ийн үйл явцын туршид
бидний санаж байх үндсэн асуудлуудыг нэгтгэн харуулав.
Монгол Улсын ҮДЗТ-ийн үйл явцын үндсэн үе шатуудыг дараах байдлаар тодорхойлсон.
A. Үндэс суурийг тавих
B. Бэлтгэл ажил (уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл байдлыг
үнэлж, шинжлэх)
C. Үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хүчин төгөлдөр болгох
D. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
E. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Хүснэгт 10. Тодорхойлсон орхигдол, дутагдлыг арилгах зөвлөмж
Алхмууд

Орхигдол ба зөвлөмжүүд
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль байхгүй, улс төрийн дэмжлэг, заавар/чиглэл бага
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай тусгайлсан хууль байхгүйгээс хойш янз бүрийн хуулиудад
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал тусгагдсан. Үүний үндсэн дээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах нь бодлогын сайн орчин бүрдүүлэх бодит хувилбар
байж болох юм.
• ҮДЗТ-ийг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр (УАӨҮХ) болон шинэчилсэн
Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХН)-тай уялдуулан боловсруулж, хэрэгжүүлэх үндсэн
чиглэлүүдийг тохиролцох;
• Бүх түвшний оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага тодорхойгүй байна
Үндэс суурийг • Үүрэг, хариуцлага, төлөвлөгөө, замын зураглалыг тодорхой болгох нь бодлого төлөвлөлт,
тавих
хэрэгжилтийг дэмжих болно. Тухайлбал, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд жил бүр бүх
аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга нартай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаг.
ҮДЗТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг, хариуцлагыг орон нутгийн захиргааны түвшний
удирдах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээнд тодорхой тусгаж, одоо байгаа бүтцийг сайжруулах
боломжтой.
• Салбар хоорондын уялдаа холбоо сул байна
• Дасан зохицох өндөр ач холбогдол бүхий арга хэмжээг тодорхойлохдоо доороос дээш чиглэсэн
хандлагыг хэрэгжүүлэх, нэн эмзэг бүлгийн иргэд, тэр дундаа ядуу, уугуул иргэд, эмэгтэйчүүд
тэргүүтэй гэр бүлүүдийг ҮДЗТ-ын үйл явцад татан оролцуулахын зэрэгцээ жендэрийн хэтийн
төлөвийг уг үйл явцад оруулах;

Үндэсний
дасан зохицох
төлөвлөгөөг
боловсруулах,
батлуулах,
хүчин төгөлдөр
болгох

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Орхигдлын дүн шинжилгээ хийх талаар мэдээлэл дутмаг
ҮДЗТ-ийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх таатай орчны орхигдол, хэрэгцээг бүртгэх, үнэлэх;
Бүх салбарын эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээний арга байхгүй
Уур амьсгалын эмзэг байдлыг үнэлж, салбар, дэд, үндэсний болон бусад зохих түвшинд дасан
зохицох хувилбаруудыг тодорхойлох;
Үндэстний болон орон нутгийн түвшинд цаг уурын судалгаа, тоног төхөөрөмж хязгаарлагдмал
Дасан зохицох үйл ажиллагааг зохицуулах, хэрэгжилт, үр нөлөөг үнэлэх тогтолцоог тодорхойлох;
Хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын эмзэг байдлын асуудалд бүс нутгуудын олон янз байдлыг
хүлээн зөвшөөрөх;
Үндэстний болон орон нутгийн түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлийн шинжлэх
ухааны судлаачид хязгаарлагдмал
Холбогдох салбар, бүс нутгуудад тохирсон дасан зохицох арга зүйг тодорхойлох
Хүний нөөцийн чадавхыг орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагуудад зориулан бэлтгэх

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө
Хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ

• Бүх салбар, технологийн чадавхыг үнэлэх хязгаарлагдмал үзүүлэлтүүд
• ҮДЗТ-ийн хүрээнд холбогдох оролцогч талуудын чадавхыг хөгжүүлэх стратегийг нэгтгэх, үүнд
хэрэгжүүлэх, нөөцийг дайчлах стратеги, ХШҮ-ний тогтолцоог хуваарилж явцыг хянах зэрэг
• ҮДЗТ-ийн үйл явц, дасан зохицох үйл ажиллагааг үндэсний болон дэд үндэстний хөгжлийн
стратеги, салбарын төлөвлөлтөд тусгах; Дасан зохицох тэргүүлэх чиглэлүүдийн зардлыг
тооцох, боловсруулахад дэд бүс нутгуудад оролцогч талууд дэмжлэг шаардаж болно
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг дутмаг (иргэний нийгэм, хувийн хэвшил гэх мэт)
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, дасан зохицох талаар мэдлэг олгох, мэдээлэл
солилцох үйл ажиллагааг тухайн эмзэг бүлгийн болон зорилтот бүлгийн дунд явуулах;
• Дасан зохицохтой холбоотой үүрэг, хариуцлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд бүс нутгийн түвшинд
оролцогч талууд, тэр дундаа орон нутгийн байгууллагууд дасан зохицох техникийн мэдлэг,
хүртээмжтэй хөнгөвчлөх, ХШҮ зэрэг үйл явцад чиглэсэн ур чадвар зэрэг чадавхыг хөгжүүлэхийг
шаардаж болно.
• Оролцогч талуудын чадавхыг тасралтгүй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа
• Бодлого боловсруулагчид, техникийн ажилтнууд, олон нийтийг чадавхжуулах зорилтот үйл
ажиллагаа.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн салбар хоорондын зохицуулалтын механизм сул
• Зохицуулах механизмыг сайн тодорхойлох, эсвэл одоо мөрдөж буй дүрэм журмыг шинэчлэх,
шинээр арга хэрэгсэл бий болгох.
• ҮДЗТ-ийн үйл явц эхлэхээс эхлээд холбогдох оролцогч талууд болон нэн эмзэг бүлгийн иргэд,
бусад бүлгүүдийг татан оролцуулах ёстой.
• Салбарын хөгжлийн төлөвлөлтийн талаар мөрдөгдөж буй журам, хуультай уялдуулан үүрэг,
хариуцлагыг тодорхойлох;

Хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө

• Үндэсний болон орон нутгийн оролцогч талуудын хоорондын зохицуулалт хязгаарлагдмал
• Бүртгүүлэх салбар дундын ерөнхий зохицуулалтын механизмд Уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавихад үндэсний, бүсийн, салбарын
оролцогч талууд, ард иргэд, эмзэг, зорилтот бүлгүүдийг хамарсан асуудлыг тусгах нь зүйтэй.
• Дасан зохицох тэргүүлэх чиглэл, санхүүжилтийг үндэсний, дэд, салбарын хөгжил, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө, улсын төсөвт тусгах ёстой.
• ҮДЗТ-ийг цаг хугацааны хуваарь, мэдээлэл солилцох, хамрах хүрээг тогтоох гэх мэтээр
бэлтгэх, зохицуулах талаар тодорхой удирдамж боловсруулах,
• Урт хугацааны төлөвлөлт, үйл ажиллагааны туршлага хязгаарлагдмал
• Дасан зохицох хувилбаруудыг тухайн үйл явцад бүсийн түвшинд хэрэгжүүлэхийн тулд
тэргүүлэх хувилбаруудыг хэрхэн сонгох, аль оролцогч талуудыг оролцуулах, эрэмбэлэх
шалгуурыг хэрхэн зөвшилцөх зэрэг асуудлыг авч үзэх нь ҮДЗТ-ийн явц, хэрэгцээ шаардлагад
нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах юм.
• Технологи, боловсон хүчин, санхүүгийн нөөцийн хүчин чадал хязгаарлагдмал байх
• Ил тод механизмыг бий болгох нь дасан зохицох санхүүжилтийг бүсийн түвшинд оролцогч
талуудад олгох таатай орчныг бүрдүүлэхэд тусална.
• Дасан зохицох арга хэмжээ, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд дасан зохицох хувилбаруудын
өртөг тооцох, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, нөөцийг дайчлах арга барилыг боловсруулахад
бүсийн оролцогч талууд дэмжлэг шаардаж болно.
• ҮДЗТ-ийг улс оронд амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
ажлыг санхүүжүүлэх санхүүгийн механизм, үндэсний хэмжээнд хөтөлбөрийг боловсруулсан
байх;
• УАНС болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр мэргэшсэн бусад сангууд, түнш,
хандивлагч орнуудын хөрөнгө оруулалт, хэрэгжүүлэгч түншүүд зэрэг олон улсын нөөц боломж
нь Монгол Улсын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх
гол эх үүсвэр юм.
• Засгийн газрын төсвийн болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт нь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицоход шаардагдах бусад санхүүжилтийн эх үүсвэр юм;
• Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох санхүүжилтэд үндэсний болон салбарын төрөлжсөн
сангууд зохих сангийн зорилго, зорилтот чиглэлийг өөрчлөх, өргөтгөх/өөрчлөх замаар оролцох;
• ҮДЗТ-ийн хүрээнд холбогдох оролцогч талуудын чадавхыг хөгжүүлэх стратегийг хэрэгжүүлэх,
нөөцийг дайчлах стратеги, ХШҮ, ХШҮ-ний систем зэрэгт нэгтгэх нь нөөцийн хуваарилалтыг
баталгаатай болгоно.
• Хувийн хэвшлийн (компани, арилжааны банк, гарааны байгууллага гэх мэт) Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох санхүүжилтийг дэмжих санхүүгийн хөшүүргийг (жишээлбэл татаас)
бий болгох.
• Эрдэм шинжилгээний байгууллага/их дээд сургуулиудыг холбогдох байгууллагуудад
дадлагажуулах/сайн дурын үйл ажиллагаа явуулах боломжийг нэмэгдүүлэх буюу механизмыг
бий болгох.
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Хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ

• Бүх салбарын ХШҮ-ний тогтолцоо, чадавх сул байна
• Хэрхэн цуглуулж, нэгтгэж, боловсруулж байгаагаас шалтгаалан
харгалзан үндэсний
хэмжээний ХШҮ-ний иж бүрэн системд бүс нутгийн түвшний өгөгдөл, мэдээллийг нэгтгэдэг.
Тиймээс энэ явцыг сайжруулах нь зүйтэй.
• ҮДЗТ-ийн үйл явцыг шинэчлэх явцтай ХШҮ-ны системийг уялдуулах нь бүс нутгийн хэмжээнд
туршлага олгодог.
• ҮДЗТ-ийн ХШҮ-ний тогтолцоог салбарын болон үндэсний ХШҮ-тэй уялдуулах,
• Дасан зохицох үйл явц, үйл ажиллагааны тайлагнах дүгнэх үйл ажиллагааг сайжруулах
• Хязгаарлагдмал санхүүгийн болон хүний нөөц
• Дасан зохицох ажлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд орон нутгийн хөгжлийн
санхүүжилтийн одоо байгаа механизмуудыг ашиглах боломжийг судлах.
• Ил тод механизмыг бий болгох нь дасан зохицох санхүүжилтийг бүс нутгийн түвшний оролцогч
талуудад олгох таатай орчныг бүрдүүлэхэд тусална.
• Бүх шатанд хүний нөөц, чадавхыг бэхжүүлэх
• Дасан зохицох ХШҮ-ний чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр/сургалтын хөтөлбөр боловсруулах

Цаашилбал, бүх талуудын ашиг сонирхлыг орхигдуулалгүйгээр үйл ажиллагаануудыг амжилттай
нэгтгэхийн тулд нарийвчилсан төлөвлөлт шаардлагатай. Оролцооны үйл явцад тухайн үйл
ажиллагааны агуулга, хэлбэрт талууд сэтгэл ханамжгүй байх нь хамтын ажиллагааны бодит
үр дүнд сөргөөр нөлөөлнө. Оролцооны үйл явцын хувьд 16-р зурагт ҮДЗТ-ийг боловсруулах
боломжит дарааллыг харуулав.
Эхлэл

Боловсруулах

Албажуулах

3.САНАЛЫГ ДЭМЖИХ ЯАМ, ГАЗАР
МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ
БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛД ТАТАН ОРОЛЦУУЛАХ

Засгийн газар
Уур амьсгалын
үндэсний хороо

2. САНААЧИЛСАН ҮНДСЭН
БҮТЦИЙГ БОАЖЯ-НД
САНАЛ БОЛГОХ

БОАЖЯ УАӨ-ийн
асуудлыг зохицуулагч
байгууллага /Үндэсний
болон олон улсын
хэмжээнд /

1. ҮДЗТ-ИЙН ҮНДСЭН
БҮТЦИЙГ САНААЧЛАХ

10. ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ

9. ТӨСЛИЙГ ХЯНАЖ ЗГ-Т
ОРУУЛАХАД БЭЛЭН БОЛГОХ

ЧИГЛЭЛ, ЗӨВЛӨМЖӨӨР ХАНГАХ

4. САЛБАРЫН ЯАМД САЛБАРЫН
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОТОЙ УЯЛДУУЛАХ

Яам, газрууд
Мэргэжлийн
байгууллагууд

СУУРЬ СУДАЛГАА,
ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙХ

Орон нутгийн
төр захиргааны
байгууллагууд

5. МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
ТЕХНИКИЙН ТҮВШНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ
ХИЙХ /АНХНЫ ТӨСӨЛ/

6. ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ
ЗАХИРГААНЫ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН
БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ЗӨВШИЛЦӨН
САНАЛ АВАХ

Иргэний нийгэм болон
хувийн хэвшлийн
байгууллагууд

7. ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ БОЛОН ХУВИЙН
ХЭВШЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ
ЗӨВШИЛЦӨХ

Зураг 16. ҮДЗТ боловсруулах үйл явцын боломжит дараалал
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8. САНАЛУУДЫГ ТУСГАЖ
ТӨСЛИЙГ ЭЦЭСЛЭН
БОЛОВСРУУЛЖ УАҮХ-НД
ХҮРГҮҮЛЭХ

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

ҮДЗТ-ийн үйл явцын боломжит дарааллаар эхлэх, боловсруулах, батлах зэрэг гурван үндсэн үе
шатыг тодорхойлсон ба уг дараалал нь баримт бичгийг батлах одоо байгаа гол оролцогч талууд
дээр суурилав. Одоогийн зохицуулалт, төлөвлөлтийн үйл явцад үндэслэн үзвэл Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын яам нь ҮДЗТ-г боловсруулах үйл явцын үндсэн эрх бүхий байгууллага юм.
Одоо байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөтөлбөр нь дасан зохицох асуудлыг өргөн хүрээнд
аль хэдий нь боловсруулан тусгасан. Засгийн газар болон холбогдох яам, агентлагууд, Уур
амьсгалын үндэсний хороо ҮДЗТ-ийн ажлыг эхлүүлэх шатандаа зохицуулж, дэмжлэг үзүүлнэ.
Эрдэм шинжилгээний байгууллага, мэргэжлийн байгууллагууд байгаль орчны суурь судалгаа,
үнэлгээ хийж, салбарын хөгжлийн төлөвлөгөө, одоогийн баримт бичгийн боловсруулалтын
төслийг баталгаажуулна.
Цаашлаад мэргэжлийн байгууллагууд бичиг баримтын боловсруулалтыг техникийн түвшинд
дэмжиж, нутгийн захиргааны болон иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай
нягт уялдаа холбоотой ажиллах ёстой. Энэ үеэр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас
хийгдэж буй үйл явцын талаар чиглэл, зөвлөмж өгнө. Зохицуулагч байгууллагын зүгээс үр
дүнтэй зохицуулалт, талуудын оролцоог хангах үүднээс дараах асуудлуудыг анхаарах хэрэгтэй
юм. Үүнд:
Хүснэгт 11. Зохицуулалт хийх явцыг үр дүнтэй болгоход анхаарах гол зүйлүүд
Оролцооны түвшний зохицуулалт (Байгууллагын зохицуулалт) ба мэдээлэл солилцох
Гол анхаарах зүйлс

Боломжит үр дүн

1

Оролцогчдыг нэгтгэх үндсэн зорилгыг
тодорхойлох

Оролцогч талууд болон оролцоог тодорхойлох

2

Оролцогч талуудын бүх ашиг сонирхлыг
нэгтгэх

Оролцогч талууд нэгдмэл ашиг сонирхлыг илэрхийлэх ёстой

3

ҮДЗТ-ийн зохицуулалтын механизмыг бий
болгох

Салбар дундын болон ерөнхий зохицуулалтын механизмын оролцогч талууд,
үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон байх ёстой.

4

Нөөцийн тодорхойлолт

Хугацаа, санхүүжилтийн эх үүсвэр, салбарын мэргэжилтнүүд, боловсон
хүчнийг урьдчилан тодорхойлох ёстой.

5

Төрөл бүрийн оролцогч талуудад үүсээд буй Шийдвэр гаргахад нөлөөлж болох төлөвлөлт, хэрэгжилт, ХШҮ-ний явцад
мэдээллийн хэрэгцээг үнэлэх
мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлсон байх ёстой.

6

Мэдээлэл солилцох механизмыг бий болгох

Суралцах, зохицуулалтыг сайжруулахын тулд үндэсний болон бүс нутгийн
түвшний оролцогч талуудын хооронд мэдээлэл солилцох механизмыг
тодорхойлж, бий болгох хэрэгтэй.

7

Процедурт шаардагдах хугацааг
тодорхойлох

Талуудын төлөвлөгөө, оролцооны үйл явцад үндэслэн үйл явдлын тоо,
хуваарь, хүлээгдэж буй үр дүн гэх мэтийг тодорхойлох

9

Нэгтгэх арга

Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийг (жишээ нь, семинар, зорилтот
бүлэг) тодорхойлох нь оролцооны үйл явцад тулгуурлан явагдах ёстой.

10 Оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага

Үүрэг, хариуцлагуудыг тодорхойлсон байх ёстой бөгөөд тэдгээрийг цаг
хугацааны явцад өөрчилж болно.

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны эсвэл
11 бодлогын гол байгууллагуудын үүргийн
уялдаа холбоо

Эрдэмтэд, шинжээчид, үйл явцыг зохион байгуулан удирдаж буй этгээдүүд
хоорондоо мэдээлэл байнга солилцох ёстой.

12

Үйл явцын талаар оролцогч талуудын
мэдлэг

Эхнээс нь үйл явцын тайлбарыг оролцогч талуудад үйл явцын үр дүнгийн
хамт тогтмол хийх хэрэгтэй.

13 Өөрчлөлтөд нийцсэн бодлогын арга хэмжээ

Бодлого, засаглалын хүрээнд гарсан өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх ҮДЗТийн үйл явцын зохион байгуулалтын уян хатан байдлыг хангах.

14 Оролцооны үйл явцыг зохицуулах дүрэм

Жишээ нь, төвийг сахисан зохицуулалт, бүх оролцогчдын тэгш эрх, хүн
бүр санал бодлоо илэрхийлэх ёстой, бүх талуудын хувь нэмрийг адилхан
нухацтай авч үздэг, нууцлал гэх мэт.

15 Тасралтгүй байдал

Талуудын тасралтгүй оролцоо

16 Ил тод ба тууштай байдал

Жигд, ижил баримт бичиг, мэдээллийг үлдээх

17 Баримтжуулалт

Протокол, завсрын тайлан, гэрэл зураг гэх мэт үйл явцын бүх үе шатанд
баримтжуулалтын хэлбэрийг тодорхойлсон байх ёстой.
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Их Британийн Нэгдсэн Вант Улс, Норвеги, Америкийн Нэгдсэн Улс, Индонез, Бразил, Колумб
зэрэг бусад орны туршлагад үндэслэн зарим чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд бодлого боловсруулах
тогтолцооны өнөөгийн чиг үүргийг тодорхойлсон байна. Улс орнууд Зураг 17-д үзүүлсэн алхам,
үйл явцын ихэнхийг дагаж мөрдсөн бол цөөхөн орон зорилт, санал, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд
гарсан ахиц дэвшил, түүнд хуваарилагдах төсвийн эх үүсвэрүүдэд дүн шинжилгээ хийн
тодорхойлжээ.

Үндэсний хэмжээнд үйл явц хэрэгжүүлэх манлайлагч, лидерийг томилох

Стратеги / бодлогын хамрах хүрээг тодорхойлох

Төсөв

Тайлагнах заавар

Зорилт, гарсан санал, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд гарсан
ахиц дэвшилд хийсэн үнэлгээ

Үндсэн зорилго, үр дүнд хүрэх тогтоосон хугацаа

Тогтсон үр дүнгүүдийг хэрхэн боловсруулж, баталж, албажуулах, олон
нийт болон бусад оролцогч талуудын оролцоо болон санал туслах хэлбэр,
ҮДЗТөлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх шаардлага гарахад таних
тогтоосон заавар
Зураг 17. ҮДЗТ-ийн үйл явц болон түүнтэй төстэй байгууллагуудын
бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлж болох үйл явц
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

5. ДҮГНЭЛТ
Энэхүү тайланд бид үндэсний дасан зохицох үйл явцын үндсэн зорилго, хэрэгцээ, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой бүтэц, зохион байгуулалтын орчин, тогтолцоо, эрх
зүйн орчны өнөөгийн байдал, гол оролцогч талуудын оролцоонд хийсэн дүн шинжилгээний
үр дүнг танилцууллаа. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицохтой холбоотой институтийн
тогтолцоо, эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал, түүний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үйл
явцтай хэрхэн уялдаж байгааг тодорхойлох замаар дасан зохицох алхмуудыг тодорхойлох
замаар эмзэг байдлыг тодорхойлж, эмзэг байдлыг бууруулах нь чухал юм. Мөн салбарын
хөгжлийн бодлогод бодитой алхмуудыг тусгаснаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг болон
эерэг талуудыг тодорхойлж, доороос дээш чиглэсэн хандлага, арга хэмжээг боловсруулах
боломжтой. Энэхүү тайланг боловсруулсны үр дүнд:
- Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлыг хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр,
стратеги, хөгжлийн төлөвлөлтийн үйл явцтай уялдуулан холбогдох салбар, түвшинд
нэгтгэх
- Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох
- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд дасан зохицох уялдаа холбоотой бодлого
хэрэгжүүлж, эрх зүй, бүтцийн орчинд үүрэг хариуцлага, оролцоог нь тодорхойлон
нийгмийн бүх давхаргад хүрч ажиллана.
- Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, зорилтыг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ.
Үндэсний хэмжээнд хууль эрх зүй, бодлогын орчин, тэдгээрийн уялдаа холбоог тодорхойлж
үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь манай улсад уур амьсгалын өөрчлөлтөд хариу арга хэмжээ авах,
уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх бодлого, арга хэмжээг олон улсын түвшинд дорвитой
дэмжих нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээг (үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө, нарийвчилсан хөтөлбөр гэх мэт) тодорхойлох, эерэг болон сөрөг
нөлөөллийг бий болгох бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хоцрох нь улс орны эдийн засаг, байгаль
орчин, нийгмийн салбарт урт хугацаанд ихээхэн нөлөөлнө. Үндэсний хэмжээнд дасан зохицох
төлөвлөлтийг хийх үйл явц нь салбар хоорондын зохицуулалт бүхий нягт хамтын ажиллагаатай,
тогтвортой механизмыг шаарддаг. Гэтэл Монгол Улсад салбар хоорондын уялдаа холбоо сул
байгаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлийн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орчинд
хийсэн давуу, сул тал болон боломж, нүүрлэж буй бэрхшээл, аюулын дүн шинжилгээнээс
харагдаж байна. Иймд энэхүү тайланд дасан зохицох талаар олон улсын шийдвэрүүд, байгаль
орчин, уур амьсгалтай холбоотой дотоодын хууль тогтоомж, холбогдох талуудын оролцооны
өнөөгийн нөхцөл байдал, дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөхөд учирч буй дутагдал, боломж,
шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг нэгтгэн тусгасан болно. Түүнчлэн “Үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөөг боловсруулах үйл явцын хууль эрхзүйн орчин ба оролцогч талуудын замын
зураглал”, “ҮДЗТ-ийн үйл явцын удирдамж”, “Оролцогч талуудын оролцоог хангах ҮДЗТ-ийн
стратегийн замын зураглал” зэрэг тайлангуудад үндэслэн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
яам дасан зохицох үндэсний төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг эхлүүлэх суурь тавигдах юм.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Хавсралт

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж

ХУУЛЬ

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой зүйл, заалтууд

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛЬ

Арван зургаадугаар зүйл.
Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:
1/амьд явах эрхтэй. Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасан онц хүнд гэмт
хэрэг үйлдсэний учир шүүхийн хүчин төгөлдөр тогтоолоор ялын дээд хэмжээ
оногдуулснаас бусад тохиолдолд хүний амь нас бусниулахыг хатуу хориглоно;
2/эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас
хамгаалуулах эрхтэй;
7/сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй
олгоно. Иргэд төрөөс тавих шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулан
ажиллуулж болно;
Гучин наймдугаар зүйл.
2.Засгийн газар төрийн хуулийг биелүүлж, аж ахуй, нийгэм, соёлын байгуулалтыг
удирдах нийтлэг чиг үүргийн дагуу дараах үндсэн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
2/шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн
хөгжлийн үндсэн чиглэл, улсын төсөв, зээл, санхүүгийн төлөвлөгөөг боловсруулж
Улсын Их Хуралд өргөж, гарсан шийдвэрийг биелүүлэх;
3/салбарын ба салбар хоорондын, түүнчлэн бүс нутгийн хөгжлийн асуудлаар арга
хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх;
4/хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах,
нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах;

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ
ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

5 дугаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах талаарх төрийн чиг үүрэг, зарчим
1.Төр нь хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль
орчинд хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн
хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.Төр нь байгаль орчныг хамгаалах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчим
баримтална:
1/хүний амьдрах, хөдөлмөрлөх, амрах байгаль орчны тааламжтай нөхцөл
бүрдүүлэх;
10 дугаар зүйл. Байгаль орчны төлөв байдлын хяналт-шинжилгээ
3.Хяналт-шинжилгээний сүлжээгээр дараах ажлыг хэрэгжүүлнэ:
2/байгаль орчин, түүний баялгийн талаар хүн ам, сонирхогч аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг мэдээллээр хангах;
14 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх
6/иргэдэд экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажлыг зохион байгуулах;
15 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх
1.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байгаль
орчныг хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
6/байгаль орчны тухай мэдээллээр иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хангах
биологийн болон генетикийн нөөцийг тогтвортой ашиглахад чиглэгдсэн уламжлалт
мэдлэг, шинэ санаа, амьдралын туршлагыг хэрэглэснээр гарах үр ашгийг тэгш,
шударгаар ашиглах явдлыг дэмжих;
13/байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх, экологийн
боловсрол, хүмүүжил олгох ажилд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.
16 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон
Засаг даргын бүрэн эрх
2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчинд
учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
2/нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах,
нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн
мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;
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17 дугаар зүйл.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон
Засаг даргын бүрэн эрх
2.Сум, дүүргийн Засаг дарга байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчинд учруулсан
хохирлыг нөхөн төлүүлэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
6/аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлын цэг тогтоох, бохирдлыг багасгах арга
хэмжээ авах.
19 дүгээр зүйл.Байгаль орчныг хамгаалах нийтлэг арга хэлбэр
2.Төр, түүний байгууллага, албан тушаалтан дараах нийтлэг арга хэлбэрээр
байгаль орчныг хамгаална:
4/хүн амд экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох, үндэсний өв уламжлалыг
эзэмшүүлэх;
30 дугаар зүйл.Мэргэжлийн байгууллага
2.Мэргэжлийн байгууллагад энэ зүйлийн 1дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааг
эрхлэн зохицуулах эрх олгох журмыг Засгийн газар батална.
6/хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгалийн баялгийн өөрчлөлтийн ажиглалт хийж,
мэдээг мэдээллийн санд тусгуулах;
32 дугаар зүйл.Байгаль орчныг хамгаалахад төрийн бус байгууллага оролцох
1.Байгаль орчин, түүний баялгийг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий олон нийтийн
байгууллага болон байгалийн нөөцийн хамтын менежмент эрхлэн явуулах
нөхөрлөл байгаль орчныг хамгаалах талаар дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж
болно:
3/экологийн сургалт, хүмүүжлийн ажлыг өөрөө болон холбогдох байгууллагатай
хамтран зохион байгуулах;
33 дугаар зүйл.Мэдээллийн сангийн хэлбэр
1.Мэдээллийн санг цахим хэлбэрээр бүрдүүлнэ.
2.Мэдээллийн сангийн мэдээлэл нь өгөгдөл, дуу авиа, дүрс бичлэг, зураг, график,
бичгийн хэлбэртэй байна. Энэ зүйлд заасан зурган мэдээлэл нь Засгийн газраас
баталсан солбицол, өндрийн тогтолцоонд үндэслэгдэнэ.
3.Мэдээллийн сангийн өгөгдөл тоон хэлбэртэй байна.
4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийн сан олон нийтэд нээлттэй байна.
35 дугаар зүйл.Мэдээллийн сангийн бүрдэл
1.Улсын мэдээллийн сан дараах зүйлийн талаарх мэдээллээс бүрдэнэ:
1/газар, түүний хөрс;
2/газрын хэвлий, ашигт малтмал;
3/ус, рашаан;
4/ой;
5/байгалийн ургамал;
6/амьтан;
7/агаар, түүний бохирдол;
8/уур амьсгал;
9/байгалийн гамшиг;
10/химийн хорт болон аюултай бодис;
11/хог хаягдал;
12/тусгай хамгаалалттай газар нутаг;
13/байгаль орчны эрх зүй;
14/байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;
15/байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт;
16/байгаль орчны статистик мэдээлэл, тайлан;
17/байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардал;
18/байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хүний
нөөц;
19/мета мэдээллийн сан;
20/байгаль орчны талаарх бусад мэдээлэл.
21/байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл;
22/байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл.
2.Аймаг, нийслэлийн мэдээллийн сан энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-7, 9-12, 14-18,
20-д заасан зүйлийн талаарх мэдээллээс бүрдэнэ.
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3.Сум, дүүргийн мэдээллийн сан энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-6, 9-12, 14, 15, 17, 18,
20-д заасан зүйлийн талаарх мэдээллээс бүрдэнэ.e;
39 дүгээр зүйл. Байгаль орчны мэдээллийн төвийн бүрэн эрх
2/мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах, хамгаалах, шинэчлэх,
ашиглах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
3/мэдээллийн сангийн хүрээнд программ хангамж, техник технологи, хүний
нөөцийн нэгдмэл бодлого хэрэгжүүлэх, тэдгээрийг сургаж бэлтгэх, мэргэшүүлэх;
4/хэрэглэгчийг мэдээллийн сангаас мэдээлэл авах эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг
хангах;
5/нийтийн хэрэгцээний болон хоёрдогч мэдээллийг бий болгоход шаардлагатай
мэдээлэл боловсруулах;
ГАЗРЫН ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

50 дугаар зүйл.Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах нийтлэг
шаардлага
50.1.Газар эзэмшигч, ашиглагч нь газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах
талаар дараах шаардлагыг биелүүлнэ:
50.1.1.газрын төлөв байдал, чанарыг хадгалах, байгалийн аясаар болон хүний
үйл ажиллагааны улмаас хөрсний үржил шим буурах, газрын ургамлын бүрхэвч
талхлагдах, хөрс элэгдэх, эвдрэх, хуурайших, намагжих, давсжих, бохирдох,
хордохоос сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар хариуцах;
50.1.2.ашигт малтмал олборлох, барилгын материал бэлтгэх, төмөр зам, авто
зам тавих, эрэл хайгуул, сорилт туршилт, шинжилгээний ажил хийх болон бусад
хэрэгцээнд зориулан ухаж ашигласнаас эвдэрч гэмтсэн газрыг тухай бүр өөрийн
хүч, хөрөнгөөр нөхөн сэргээж, засаж тохижуулж байх;
50.1.3.газар, түүний баялаг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахдаа
байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх;
50.1.4.ойн төгөл, ховор, ховордсон амьтан, ургамал, түүх, соёлын дурсгалт зүйл
бүхий газрыг хамгаалах;
50.1.5.бусдын эзэмшил, ашиглалтад байгаа газарт байгаль орчинд сөргөөр
нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулахгүй байх.
42 дугаар зүйл.Мэдээллийн санг бүрдүүлэх ерөнхий шаардлага
1.Мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах, түгээх үйл ажиллагаа, техник, технологи
нь мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн төрийн нэгдсэн бодлоготой уялдсан
байна.
2.Мэдээллийн сангийн агуулга, нэр төрөл, хамрах хүрээ нь хэрэглэгчийн эрэлт
хэрэгцээгээр тодорхойлогдоно.
3.Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх байгууллагын техник,
технологийн шийдэл нь мэдээллийн нэгдмэл байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.
44 дүгээр зүйл.Мэдээллийн сангийн санхүүжилт, төлбөрийн нөхцөл
6.Мэдээллийн сангийн сургалт, танин мэдэхүй, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах
нөхцөлийг хангахтай холбоотой нийтэд зориулсан мэдээллийг иргэн, хуулийн
этгээд төлбөргүй ашиглах эрхтэй.
48 дугаар зүйл.Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн үйл ажиллагаанд
оролцогч талууд
1.Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн үйл ажиллагаанд дараах талууд
оролцоно:
1/энэ хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 11 дэх заалтад заасан хэлбэрээр
байгуулагдсан нөхөрлөл;
2/нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, бүх шатны Засаг дарга;
3/тухайн суманд ажиллаж байгаа байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага.
2.Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, аж
ахуйн нэгж оролцогч тал байж болно.

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ
ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ

25 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
Улсын Их Хурал тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
1/ газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах талаар төрийн бодлогыг
тодорхойлох;
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ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ
ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ

2/ Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авах
тухай шийдвэр гаргах, эдгээр газрыг улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
тодорхой ангилалд хамааруулах, дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт
газрын хилийн заагийг батлах, өөрчлөх.
26 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
Засгийн газар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
3/ тусгай хамгаалалттай газар нутгийг гамшиг болон аюулаас сэргийлэх, тэдгээрээс
учирсан хор уршгийг арилгахад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүчийг нэгтгэн
зохион байгуулж, шаардлагатай арга хэмжээ авах;
27 дугаар зүйл. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
11/ Усны нөөц доройтон хомсдож, бохирдох бодит аюул учирч байгаа улсын
хэмжээний ач холбогдол бүхий том гол, сав газрыг улсын тусгай хамгаалалтад
авах асуудлыг зохих шатанд тавьж шийдвэрлүүлэх.

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ
ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ
БҮСИЙН ТУХАЙ

6 дугаар зүйл. Орчны бүсийн зөвлөл
6.4.5.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсийн тухай хууль
тогтоомжийг сурталчлах, зохих мэдээллийг олон нийтэд түгээх.
7 дугаар зүйл. Орчны бүсийн сан
7.4.Орчны бүсийн санг дор дурдсан арга хэмжээнд зарцуулна:
7.4.1.байгаль орчныг нөхөн сэргээх, орчны доройтлыг бууруулах;
7.4.2.нутгийн иргэдийн ахуй амьдралыг дэмжих, жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхлэхэд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх;
7.4.3.байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж буй үйлдвэрлэлийн техник, технологийг
шинэчлэх;
7.4.4.байгаль орчныг хамгаалах сургалт, сурталчилгаа явуулах, орчны бүсэд
судалгаа хийх;
7.4.5.байгалийн аюул, гамшгаас учирсан хохирлыг арилгах.

ОЙН ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх,
эзэмших, ашиглах, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон
харилцааг зохицуулахад оршино.
11 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
11.1.Улсын Их Хурал ойн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
11.1.1.ойг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаарх төрийн бодлогыг
тодорхойлох;
11.1.2.ойн нөөц ашигласны төлбөрийн доод, дээд хувь, хэмжээг тогтоох;
11.1.3.ойн болон ой, хээрийн түймрийн асуудлаарх олон улсын гэрээ, хэлэлцээр
соёрхон батлах, цуцлах;
12 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
12.1.Засгийн газар ойн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
12.1.1.мод, ойн дагалт баялгийг ашиглах, импортлох, экспортлох хэмжээг хуульд
заасан үндэслэлээр хязгаарлах буюу тодорхой хугацаагаар хориглох;
12.1.2.ойн болон ой, хээрийг түймрээс хамгаалах талаарх төрийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх;
12.1.3.ойн үндэсний хөтөлбөрийг батлах;
12.1.4.ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх болон ойн нөөц бүхий газар
нутгийн ашиглалтын бүсийн ойд замын хайгуул хийж, зураг, төсөв боловсруулах,
ойн төв зам барьж байгуулах арга хэмжээний зардлыг тухайн жилийн төсөвт
тусгах;
12.1.5.ойн нөөц, төлөв байдал, ашиглалтын эрчимжилтээс хамааруулан ойн
ангийн хариуцах талбайн, норматив, байршлыг батлах;
12.1.6.ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг тооцох журам болон холбогдох
бусад журам, түүнчлэн түймэртэй тэмцэхэд шаардагдах техник хэрэгслийн
нормативыг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний онцлогтой уялдуулан
баталж мөрдүүлэх;
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ОЙН ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

12.1.7.ой, хээрийн түймрийн аюултай үед хүн хүч, техник хэрэгслийн дайчилгаа
зарлах, явуулах журмыг батлах;
12.1.8.ой, хээрийн түймрийг унтраах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа иргэдийн
хангамж, тэдний эзэмшсэн байх арга техник, зайлшгүй байх багаж, техник
хэрэгслийн жагсаалтыг батлах;
12.1.9.ой, хээрийн түймрийн улмаас байгаль орчинд учирсан хохирлыг арилгах,
экологийн тэнцлийг хангах зорилгоор газар, ой, ургамал, амьтны баялгийг ашиглах
хэмжээг хязгаарлах, зогсоох;
12.1.10.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.
12.2.Засгийн газар нь ойгоос мод бэлтгэх, ойн зам барих, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох тарьц, суулгац үржүүлэх асуудлыг хариуцах чиг үүрэг
бүхий төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулж болно.
13 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх
13.1.Төрийн захиргааны төв байгууллага нь ойн талаар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
13.1.1.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх болон ой хээрийг
түймрээс хамгаалах, байгаль орчны тэнцлийг хангах талаар төрийн бодлого, хууль
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
13.1.2.хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд ойг хамгаалах талаар
төрийн захиргааны бусад төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд мөрдөх
дүрэм, журам, бусад шийдвэрийг баталж, биелэлтийг хангуулах;
13.1.3.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар салбар
дундын болон бүс нутаг хоорондын зохицуулалт хийх, эрх бүхий байгууллагаар
стандарт батлуулах, холбогдох эрх зүйн актыг дангаараа буюу төрийн захиргааны
холбогдох байгууллагатай хамтран баталж, биелэлтийг зохион байгуулах;
13.1.4.жил бүр ашиглах ойн нөөцийн дээд хэмжээг модны төрлөөр хууль
тогтоомжийн дагуу тогтоох;
13.1.5.экологийн шаардлага, нөөцийг харгалзан тухайн бүс нутагт мод, ойн дагалт
баялгийн ашиглалтыг хязгаарлах буюу тодорхой хугацаагаар хориглох;
13.1.6.улсын ойн менежментийн төлөвлөгөөг батлах;
13.1.7.энэ хуулийн 12.1.3-т заасан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулах,
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
13.1.8.ойн нөөцийн төлөв байдал, чанарыг тодорхойлох, үнэлгээ өгөх, нөөцийн
өөрчлөлт, ашиглалт, хамгаалалтын байдлыг хянах;
13.1.9.улсын ойн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
13.1.10.ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, хүчингүй болгох;
13.1.11.энэ хуулийн 7.4.1-д заасны дагуу улсын төсвөөс гаргах зардлын хөрөнгийг
төлөвлөх, хуваарилах, биелэлтийг дүгнэн, ажил гүйцэтгэгчийг санхүүжүүлэх;
13.1.12.ойн нөөцийг хамгаалах дотоод хяналтыг зохион байгуулах;
13.1.13.ойн экологи, эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулах, батлах;
13.1.14.ой, хээрийн түймэр гарах өндөр магадлалтай үед хариуцсан нутаг
дэвсгэртээ хамгаалалтын дэглэмд заасан зарим үйл ажиллагааг хориглох эрхийг
улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаанд олгох;
13.1.15.хил дамнасан ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах талаар
бусад улстай гэрээ, хэлэлцээр байгуулж, хамтран ажиллах;
13.1.16.цаг агаарын болон ой, хээрийн түймрийн цагийн байдлын тухай мэдээллээр
холбогдох байгууллага, хүн амыг хангах;
13.1.17.ой, хээрийг түймэр, хөнөөлт шавжийн тархалт, ойн нөөцийн хомсдол,
газрын доройтол, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, ойн ашиглалттай
холбоотой гарсан зөрчлийг таслан зогсоох үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион
байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
13.1.18.аймаг, нийслэлийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэд
дэмжлэг үзүүлэх;
13.1.19.мод бэлтгэсэн, ой, хээрийн түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн
ойн талбай, говь, хээрийг ойжуулах, ойн зурвас байгуулах, төв, суурин газрыг
цэцэрлэгжүүлэх ажлыг төв, орон нутгийн түвшинд зохион байгуулах;
13.1.20.мод, сөөгийн үрийн нөөцийн сан бүрдүүлэх, мод үржүүлгийн газар
байгуулах, тарьц, суулгац ургуулах ажлыг улсын хэмжээнд мэргэжлийн
удирдлагаар хангах;
13.1.21.орон нутаг дахь ойн анги, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;
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13.1.22.ойн ангийн ажиллах журам, дүрмийг батлах;
13.1.23.ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх зориулалтаар улсын төсвөөс
олгосон хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг тайлагнах;
13.1.24.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар
технологи, норм, нормативын үндэслэл боловсруулах, батлах;
13.1.25.ойн нөөцийн өөрчлөлтөд хяналт, шинжилгээ хийх, ойн мэдээллийн сан
бүрдүүлж, мэдээллээр хангах болон аж ахуйн нэгж, байгууллага мэргэжлийн
түвшинд үйл ажиллагаа явуулахад тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд
үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах;
13.1.26.ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажилд дотоод, гадаадын аж ахуйн
нэгж, байгууллагыг оролцуулахад бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
13.1.27.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх чиглэлээр ойн
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын явуулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ойн
ангийн эрхлэх ажил, үйлчилгээний чиглэл, ойн менежментийн төлөвлөгөөний
үлгэрчилсэн загвар, тэдгээрийг боловсруулах заавар, журам батлах;
13.1.28.хамгаалалтын бүсийн ойг цэвэрлэх, арчлах, түймрийн шороон болон халз
зурвас гаргах зэрэг ой, хээрийн түймрээс хамгаалах ойн аж ахуйн арга хэмжээг
улсын хэмжээнд төлөвлөж, шаардагдах зардлыг улсын болон орон нутгийн төсөвт
тусгуулах замаар хэрэгжүүлэх;
13.1.29.ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон
хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэд, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг
ой, хээрийн түймэр унтраах арга, ажиллагаанд сургах ажлыг онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;
13.1.30.ой, хээрийн түймрийн аюултай үед ой, хээрийн түймрээс сэрэмжлүүлэх,
орон нутагт эргүүл, харуул ажиллуулах болон энэ ажилд бүх нийтийг татан
оролцуулах талаар нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах;
13.1.31.ой, хээрийн түймрийн аюултай үед тухайн бүс нутгийн түймрийн аюулын
анги, зэрэглэлийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчинтой
харьцах тодорхой үйл ажиллагааг зогсоох тухай саналыг аймаг, нийслэлийн Засаг
даргад тавьж шийдвэрлүүлэх;
13.1.32.нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс ой,
хээрийн түймрээс хамгаалах талаар зохион байгуулж байгаа ажлын гүйцэтгэлд
хяналт тавьж, хамтран оролцох;
13.1.33.ой, хээрийн түймрийн гаралт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр шуурхай зарлан мэдээлэх;
15 дугаар зүйл.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагын бүрэн эрх
15.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь ой,
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах талаар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
15.1.1.энэ хуулийн 12.1.7-д заасан журмын дагуу дайчилгаа явуулж, гарсан ой,
хээрийн түймрийг унтраах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;
15.1.2.хүн амыг ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх,
унтраах арга ажиллагаанд сургах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулахад
мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;
15.1.3.ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн бүс нутагт
байгаль орчинтой харьцах тодорхой үйл ажиллагааг хязгаарлах, зогсоох.
19 дүгээр зүйл.Баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал болон Засаг даргын
бүрэн эрх
19.2.2.нутаг, дэвсгэртээ мод, сөөг тарих ажлыг зохион байгуулж, иргэдийг өргөнөөр
оролцуулах;
19.2.3.ой, хээрийн түймрээс хамгаалах сурталчилгааг хүн бүрд хүргэж түймэртэй
тэмцэх бэлтгэлийг хангуулах;
19.2.4.ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, хүн хүч,
техник хэрэгслийг дайчлах, ой, хээрийн түймэр гарсан тухай болон түймрийг
унтраах ажлын явцыг дээд шатны Засаг дарга болон холбогдох бусад байгууллагад
шуурхай мэдээлэх;
19.2.5.нутаг дэвсгэр дэх ойн сан бүхий газруудыг тодорхой хугацаагаар иргэн, ойн
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжид хариуцуулж хяналт тавих;
19.2.6.ой, хээрийн түймрийн шалтгаан, гаргасан этгээд, хохирлыг тогтооход эрх
бүхий байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх.
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20 дугаар зүйл.Иргэний эрх, үүрэг
20.2.3.ойг хамгаалах үндэсний уламжлал, ёс заншлыг сахиж, хүүхдэдээ экологийн
хүмүүжил олгох;
24 дүгээр зүйл.Ойг хамгаалах арга хэмжээ
24.1.Ойг хамгаалах арга хэмжээнд ойг ой, хээрийн түймэр, хөнөөлт шавж,
өвчнөөс сэргийлэх, тэдгээртэй тэмцэх, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс
хамгаалах, ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг хангах, удмын санг хамгаалах арга
хэмжээ багтана.
24.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нутаг
дэвсгэрийнхээ ой бүхий газрын доройтсон хэсэгт ойн санг хамгаалах, нөхөн
сэргээх зорилгоор гурав хүртэлх жилийн хугацаагаар ашиглалтын үйл ажиллагааг
зогсоож болно.
25 дугаар зүйл.Төрийн бус байгууллагыг ойн санг хамгаалахад оролцуулах
25.1.3.ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх болон ой,
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар сургалт, сурталчилгаа
зохион байгуулах;
28 дугаар зүйл.Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх
28.1.Ойн хэвийн өсөлт, хөгжилтийг хангах, бүтээмжийг дээшлүүлэх, ойг түймэр,
хөнөөлт шавж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, экологийн тэнцлийг хадгалан
хамгаалах зорилгоор энэ хуулийн 28.2.1-д заасан арчилгааг зөвхөн ойн мэргэжлийн
байгууллага, цэвэрлэгээг ойн мэргэжлийн байгууллагаас гадна ойн нөхөрлөл, аж
ахуйн нэгж, иргэн гэрээгээр хийнэ.
31 дүгээр зүйл.Мод тарьж ургуулах ажлыг зохион байгуулах
31.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга бүх нийтээр мод тарих сарын ажлыг жил
бүр зохион байгуулж, 16 насанд хүрсэн иргэн бүр нэг, аж ахуйн нэгж, байгууллага
таваас доошгүй мод тарьж ургуулах, услах, арчлах бөгөөд өөрийн хүчээр гүйцэтгэх
боломжгүй тохиолдолд зардлыг хандивлана.
31.2.Сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга мод суулгах талбайг сонгох, хөрс
боловсруулах, тарьц суулгацаар хангах, тэдгээрийг услах, арчлах ажлыг ойн
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, уг ажилд иргэдийг татан
оролцуулна.
31.3.Иргэн, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тарьж ургуулсан модыг
тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу худалдан авч болно.
31.4.Хот, сууриныг цэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламж байгуулах ажлыг холбогдох
хуулиар зохицуулна.
39 дүгээр зүйл.Ойг хамгаалах эдийн засгийн хөшүүрэг
39.1.Ойд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгасан, түүнчлэн дэвшилтэт арга
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төрөөс
урамшуулах бөгөөд журмыг Засгийн газар батална.
39.2.Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг эрх бүхий
байгууллага, албан тушаалтанд өгсөн, түүнчлэн зөрчлийг илрүүлсэн, буюу
илрүүлэхэд бодитой туслалцаа үзүүлсэн иргэнд Байгаль орчныг хамгаалах тухай
хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу урамшуулал олгоно.
39.3.Хууль бусаар мод бэлтгэсэн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн эрх бүхий албан
тушаалтанд дараах урамшуулал олгоно:
39.3.1.Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материал,
түлээ зэрэг мод, модон материал, түүнчлэн ойн дагалт баялгийн борлуулалтын
орлогын 15 хувийг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн
5 дахь хэсэгт заасны дагуу тухайн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн байгаль
хамгаалагч, улсын байцаагчид;
39.3.2.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд ашиглаж хураалгасан зэвсэг, тээврийн
хэрэгсэл, унаа хөсөг, техник, тоног төхөөрөмжийг борлуулсны орлогын 70 хувьтай
тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн
54 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасны дагуу гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлсэн
нөхөрлөл, төрийн бус байгууллага, цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын ажилтанд.
39.4.Иргэн, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр
бойжуулсан чанартай тарьц, суулгац, тарьсан мод, бут, сөөг, таримал ойг зохих
журмын дагуу төрөөс худалдан авах буюу бусад хэлбэрээр урамшуулна.
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39.5.Энэ хуулийн 39.2-39.4, 39.10-т заасан урамшуулал олгох журмыг санхүүгийн
болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.
39.6.Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас ойг хамгаалах, нөхөн
сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээг гүйцэтгэх, ойн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд
хяналт тавихад шаардагдах зардлыг улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.
39.7.Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах арга хэмжээний зардлыг аймаг, нийслэл,
сум, дүүрэг жил бүрийн төсөвтөө тусгана.
41 дүгээр зүйл.Ойн салбарын сургалт, шинжлэх ухааны хангамж
41.1.Засгийн газар нь албан болон албан бус боловсролын тогтолцооны хүрээнд
иргэдэд ойн талаарх мэдлэг, боловсрол, хүмүүжил, ойг хамгаалах арга, дадал
олгох экологийн боловсролын хөтөлбөрийг баталж, биелэлтийг зохион байгуулна.
41.2.Засгийн газар ойн талаар баримтлах сургалт, шинжлэх ухааны хангамжийг
дараах байдлаар зохион байгуулна:
41.2.1.сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын
сургуульд ойн экологийн боловсрол, мод тарих, ойжуулах чиглэлээр анхны мэдлэг
олгох;
41.2.2.мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, их, дээд сургуульд
ойн чиглэлээр бэлтгэх мэргэжилтэй боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээг тогтоож,
мэргэжлийн боловсрол олгох, давтан сургалтыг тогтмол явуулж, мэргэжлийн
боловсон хүчин, ажилчид бэлтгэх;
41.2.3.ойн салбарт судалгаа, шинжилгээний ажлыг өргөжүүлж, дэвшилтэт арга,
технологи боловсруулах, инновацын хөрөнгө оруулалт хийх замаар судалгааны
үр дүн, шинэ санаа, дэвшилтэт техник, технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх;
41.2.4.хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ойн тухай мэдлэг, ойг хамгаалах үндэсний
уламжлал, зан заншил, хууль тогтоомжийг сурталчлах.
АГААРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

6 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
6.1.Засгийн газар хүрээлэн байгаа агаар /цаашид “агаар” гэх/ хамгаалах талаар
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
6.1.2.уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь
конвенц /цаашид “Конвенц” гэх/-ийг хэрэгжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох, экологийн эмзэг байдлыг болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн
сөрөг нөлөөллийг бууруулахтай холбогдсон арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион
байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий Уур амьсгалын үндэсний хороо
байгуулах;
7 дугаар зүйл.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын бүрэн эрх
7.1.4.агаар хамгаалах талаарх энэ хуулийн 10.1-д заасан агаарын чанарын
мэргэжлийн алба болон энэ хуулийн 24.1-д заасан Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
ажлын албаны дүрмийг баталж, үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах;
14 дүгээр зүйл. Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэний оролцоо,
урамшуулал
14.1.Дараах нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан өрхөд энэ хуулийн 6.1.6-д
заасны дагуу урамшуулал олгоно:
14.1.1.стандартын шаардлага хангасан дулаалгатай гэр, амины орон сууцтай;
14.1.2.цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам сүлжээнд холбогдож цахилгаан
халаагуур хэрэглэж байгаа;
14.1.3.бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг халаалттай;
14.1.4.газрын гүний дулаан, нар, салхины болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчийг
ашиглаж байгаа;
14.1.5.стандартын шаардлага хангасан шахмал болон хагас коксон түлш,
сайжруулсан зуух, яндангийн шүүлтүүр хэрэглэж байгаа;
14.1.6.байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин, амины орон
сууцтай;
14.1.7.түлш хэмнэх замаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгаж, энэ чиглэлийн
дотоод, гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж, төсөл, хөтөлбөрт хамрагдаж
байгаа;
14.1.8.бусад.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

24 дүгээр зүйл. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, түүний сөрөг
нөлөөллийг бууруулах
24.1.Конвенц болон холбогдох үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицлын
сан, цэвэр хөгжлийн механизмын төслийн үйл ажиллагааг зохицуулах, үнэлгээ
өгөх, тайлан мэдээ гаргах үүрэг бүхий Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албыг
төрийн захиргааны төв байгууллага зохион байгуулж ажиллуулна.
24.2.Хүлэмжийн хийн ялгарал болон шингээлтийн улсын тооллогыг Конвенцын
талуудын бага хурлаар баталсан арга зүйн дагуу ажлын алба зохион байгуулж
явуулна.
24.3.Аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад хүлэмжийн хийг ихээр ялгаруулах эх
үүсвэрээс ялгарах хүлэмжийн хийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг төрийн захиргааны
төв байгууллага холбогдох бусад байгууллагатай хамтран батална.
28 дугаар зүйл.Агаарын төлөв байдал, цаг уурын үзэгдэлд зориуд нөлөөлөх
28.1.Агаарын төлөв байдал, цаг уурын үзэгдэлд зориуд нөлөөлөх шаардлага
гарсан тохиолдолд уг ажиллагааг гүйцэтгэх байгууллагад төрийн захиргааны төв
байгууллага мэргэжлийн албаны дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөл олгоно.
28.2.Зориуд нөлөөлөх нь агаарын төлөв байдал, уур амьсгалд сөрөг нөлөөлөхгүй
байвал зохино.
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД
НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
3.1.3.“байгаль орчны стратегийн үнэлгээ” гэж улсын болон бүс нутаг, салбарын
хэмжээнд баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг
боловсруулах явцад түүний хэрэгжилтээс байгаль орчин, нийгэм, хүний эрүүл
мэндэд учирч болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөлөл, үр дагаврыг уур амьсгалын
өөрчлөлтийн чиг хандлага, гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, аюултай уялдуулан
тодорхойлохыг;
3.1.10.“эрсдэлийн үнэлгээ” гэж хүн, амьтан, ургамал болон байгаль орчинд хими,
биологи, физикийн хүчин зүйлээс үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, мөн гамшиг болон
аюулын нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлох үйл ажиллагааг;
4 дүгээр зүйл.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
4.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэдэгт дор дурдсан үнэлгээ
хамаарна:
4.1.1.байгаль орчны стратегийн үнэлгээ /цаашид “стратегийн үнэлгээ” гэх/;
4.1.2.байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ /цаашид “төлөв байдлын үнэлгээ” гэх/;
4.1.3.байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ /цаашид “нөлөөллийн үнэлгээ гэх/;
4.1.4.хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ.
4.2.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний асуудлыг зохицуулах, энэ хуулийн
4.1.1, 4.1.4, 7.1.2-т заасан үнэлгээний үр дүн, тайланд дүгнэлт өгөх, үүрэг бүхий
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөл /цаашид
“мэргэжлийн зөвлөл” гэх/ ажиллана.
4.3.Мэргэжлийн зөвлөлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагын шийдвэрээр томилон ажиллуулна.

БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН
ТУХАЙ ХУУЛЬ

8 дугаар зүйл.Ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахыг хориглох
газар
1.Байгаль орчны тэнцлийг хангах ач холбогдол бүхий дараах газар нутагт ургамлыг
нөөцийнх нь хэмжээг үл харгалзан үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахыг
хориглоно:
1/хот, тосгон, бусад суурины ногоон бүс;
2/гол, горхины эх болон нуур, цөөрмийн эргээс 2 километрийн доторх газар;
3/нэн ховор амьтны байршил газар;
4/баянбүрд;
5/ургамлын бүрхэвч нь талхлагдсан газар;
6/элсний нүүлтээс хамгаалах ач холбогдол бүхий газар;
7/хөрсний элэгдлээс хамгаалах зурвас газар.
2.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3, 4, 6,
7-д заасан газар, түүний заагийг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн
тогтооно.
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БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН
ТУХАЙ ХУУЛЬ

9 дүгээр зүйл.Ургамлыг нөхөн сэргээх
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ургамлыг нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
ашигласан газраа зохих журмын дагуу өөрийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээх буюу нөхөн
сэргэх нөхцөлийг бүрдүүлсний дараа сум, дүүргийн Засаг даргад хүлээлгэн өгнө.
14 дүгээр зүйл.Бэлчээр, хадлангийн ургамлыг мал тэжээх зориулалтаар
ашиглах
3.Ургамлыг нөхөн сэргээх буюу нөхөн сэргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хамгаалах
зорилгоор бэлчээр, хадлангийн газрыг хуваарьтай, даацад нь тохируулж
ашиглуулах асуудлыг сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга шийдвэрлэнэ.

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Газрын хэвлийн тухай Монгол Улсын хуулийн зорилт
Газрын хэвлийн тухай Монгол Улсын хуулийн зорилт нь өнөөгийн болон хойч
үеийнхний ашиг сонирхолд нийцүүлэн газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалахтай
холбогдсон нийгмийн харилцааг зохицуулахад оршино.
20 дугаар зүйл.Газрын хэвлийг ашиглагчийн үндсэн эрх, үүрэг
2.Газрын хэвлийг ашиглагч нь дор дурдсан шаардлагыг хангах үүрэгтэй:
3/газрын хэвлийг ашиглахад үүсэж болзошгүй хортой нөлөөнөөс хий мандлын
агаар, газар, ой, ус, рашаан, мал ан амьтан, байгаль орчны бусад объект, барилга
байгууламжийг найдвартай хамгаалах, түүнчлэн тусгай хамгаалалттай газар,
байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалтыг хангах;

АМЬТНЫ ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

6 дугаар зүйл.Амьтныг хамгаалах хэлбэр
6.1.Амьтныг дор дурдсан хэлбэрээр хамгаална:
6.1.1.амьтныг ашиглахад хорио, хязгаарлалт тогтоох;
6.1.2.нэн ховор, ховор амьтныг олон улсын болон Монгол Улсын "Улаан ном",
бусад холбогдох гэрээ, конвенцын хавсралтад бүртгэх;
6.1.3.амьтны хэвийн өсөлт үржилтийг хадгалах, тархац нутгийг хамгаалах,
нүүдлийн замыг чөлөөтэй байлгах;
6.1.4.амьтны удмын санг хамгаалах, үр хөврөлийг хадгалах;
6.1.5.амьтны нөөц тогтоож, ашиглалтыг зохицуулах;
6.1.6.амьтныг сэргээн нутагшуулах;
6.1.7.үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад амьтан устахаас урьдчилан
сэргийлэх;
6.1.8.биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;
6.1.9.өвчилсөн, гамшигт, аюулт үзэгдэлд нэрвэгдсэн амьтанд тусламж үзүүлэх,
авран хамгаалах;
6.1.10.амьтныг хамгаалах арга хэмжээний үндэслэлийг гаргахад чиглэсэн эрдэм
шинжилгээний ажил гүйцэтгэх;
6.1.11.иргэдийг амьтанд энэрэнгүй ханддаг үзлээр хүмүүжүүлэх, амьтныг
хамгаалах үйл ажиллагааг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.

УСНЫ ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

10 дугаар зүйл.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын бүрэн эрх
10.1.4.сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний аргачилсан зааврыг боловсруулж
батлах;
10.1.5.усны хайгуул, судалгаа хийх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, цуцлах;
32 дугаар зүйл.Усны барилга байгууламж
32.1.Усны барилга байгууламжийн зураг, төсөл боловсруулах, барих ажлыг зөвхөн
тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.
32.2.Энэ хуулийн 32.8-д зааснаас бусад улсын чанартай усны барилга байгууламж
барих шийдвэрийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, сав газрын
захиргааны дүгнэлт, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын саналыг үндэслэн барилга,
хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гаргана.
32.3.Усны барилга байгууламжийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр
эзэмшүүлж, ашиглуулж болно.

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН
ТУХАЙ
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8 дугаар зүйл. Газрын төлбөрөөс чөлөөлөх
1. Дараах төлбөр төлөгчийг дор дурдсан газрыг эзэмшиж, ашигласны төлбөрөөс
чөлөөлнө:
6/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хөрсний бүтцийг сайжруулах, бэлчээрт
шилжүүлэх зорилгоор олон наст болон буурцагт ургамал тариалсан талбайг
эзэмшиж, ашигласны төлбөрөөс эхний 5 жил хүртэлх хугацаанд;

ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН
ТУХАЙ

7/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шинээр тариалсан олон наст ургамал, жимс,
жимсгэнийн талбай эзэмшиж, ашигласны төлбөрөөс анхны ургац өгөх хүртэлх
хугацаанд;
2. Газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн болон байгаль орчинд ивээлтэй
технологиор ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрын төлбөрийн
хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэнэ.

УС БОХИРДУУЛСНЫ
ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
ХУУЛЬ

7 дугаар зүйл.Төлбөрийн хэмжээ, түүнийг төвлөрүүлэн зарцуулах
7.3.Төлбөрийн орлогыг Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төвлөрүүлэн, усны
нөөцийг хамгаалах, усны бохирдлыг арилгах, хяналт-шинжилгээ хийх, нөхөн
сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах ба орлогын 50-иас доошгүй хувийг цэвэрлэх
байгууламжийн шинэчлэл, засвар үйлчилгээнд зарцуулна.
8 дугаар зүйл.Төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх
8.1.Ус бохирдуулагчийг дараах нөхцөлд төлбөрөөс чөлөөлнө:
8.1.1.хаягдал усыг усны чанарын стандартын хэмжээнд хүртэл цэвэрлэсэн
хэмжээгээр;
8.1.2.хаягдал усыг цэвэрлэж, эргүүлэн үйлдвэр, үйлчилгээнд ашигласан бол дахин
ашигласан хэмжээгээр.
8.1.3.хаягдал усыг цэвэрлэх байгууламж ашиглан хаягдал усны стандартын
түвшинд хүртэл цэвэрлэж байгаа нь тогтоогдсон бол цэвэрлэх байгууламж
суурилуулан ашигласан өдрөөс эхлэн гурван жилийн хугацаагаар.
8.2.Хот, суурин газраас бусад газар оршин суугаа бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчийг төлбөрөөс чөлөөлнө.
8.3. Хот, суурин газрын ахуйн бохир усыг цэвэрлэдэг болон төсвөөс санхүүждэг
эрүүл мэнд, боловсрол, халамжийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг хаягдал усны стандарт, тогтоосон норм нормативыг хангаж
ажилласан тохиолдолд төлбөрөөс хөнгөлж болно.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
ТУХАЙ /Шинэчилсэн
найруулга/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:
4.1.1.“гамшиг” гэж аюулт үзэгдэл, ослын улмаас олон хүний амь нас, эрүүл мэнд
хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, эд хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх,
соёлын дурсгалт зүйл, хүрээлэн байгаа орчинд улс болон орон нутгийн эдийн
засаг, нийгмийн дотоод нөөц, боломжоос давсан хохирол учрахыг;
4.1.2.“аюулт үзэгдэл” гэж хүчтэй цасан болон шороон шуурга, ган, зуд, үер, аянга,
газар хөдлөлт, нуранги, хөрсний гулгалт үүсэх, гал түймэр, хүн, мал, амьтны гоц
халдварт өвчин гарах, цар тахал, хортон шавж, мэрэгч тархах зэргийг;”
4.1.3.“осол” гэж уул уурхай, үйлдвэрлэл, технологийн горим зөрчигдсөнөөс
тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж ноцтой эвдрэх, нурах, тээврийн хэрэгсэл
осолдох, сүйрэх, цацраг идэвхт болон химийн хорт бодис алдагдах, дэлбэрэлт
болох зэргийг;
4.1.4.“гамшгийн эрсдэл” гэж гамшгийн улмаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө,
хүрээлэн байгаа орчинд учирч болзошгүй хохирлын магадлалыг;
4.1.5.“аюул” гэж хүний амь нас, эрүүл мэнд, мал, амьтан, эд хөрөнгө, музейн үзмэр,
цуглуулга, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулж
болзошгүй аюулт үзэгдэл, осол, хүний буруутай үйл ажиллагааг;
4.1.6.“эмзэг байдал” гэж аюулт үзэгдэл, осолд хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө,
хүрээлэн байгаа орчин өртөгдөх зэргийг;
4.1.7.“гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа” гэж гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн
хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй
сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг;
4.1.8.“гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа” гэж гамшгийн эрсдэлийг
үнэлэх, болзошгүй хохирлын хэмжээг багасгах, гамшгийг хохирол багатай даван
туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг;
4.1.9.“гамшгийн зарлан мэдээлэл” гэж олон нийтэд хүргэх дохио, сэрэмжлүүлэх
мэдээллийг;
4.1.10.“эрэн хайх, аврах ажиллагаа” гэж голомтын бүсэд хүн ам, мал, амьтан, эд
хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг эрэн хайх, аврах,
нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх арга хэмжээг;
4.1.11.“голомтын бүс” гэж гамшиг, аюул, аюулт үзэгдэл, ослын улмаас хорио цээр,
хязгаарлалтын дэглэм тогтоон, эсхүл шууд эрэн хайх, аврах, нүүлгэн шилжүүлэх,
хор уршгийг арилгах ажиллагаа явуулж байгаа объект, нутаг дэвсгэрийг;
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ
ТУХАЙ /Шинэчилсэн
найруулга/

4.1.12.“нэрвэгдэгсэд” гэж гамшиг, аюулын улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эд
хөрөнгөөр хохирсон иргэдийг;
4.1.13.“гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах” гэж эрэн хайх, аврах, хор
уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох
ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор нэмэлт хүч хэрэгслийг татан оролцуулах,
шаардлагатай барилга байгууламж, газрыг ашиглахыг;
4.1.14.“гамшгийн хор уршиг” гэж гамшиг, аюулын улмаас хүний амь нас, эрүүл
мэнд хохирсон, мал, амьтан хорогдсон, эд хөрөнгө үрэгдсэн, дэд бүтэц эвдэрсэн,
хүрээлэн байгаа орчинд нөлөөлсөн зэрэг сөрөг үр дагаврыг;
4.1.15.“гамшгийн хор уршгийг арилгах” гэж энэ хуулийн 4.1.14-т заасан үр
дагаврыг зогсоох, бууруулах, хохирол багатай давахад чиглэсэн хойшлуулшгүй
арга хэмжээг;
4.1.16.“хойшлуулшгүй сэргээн босгох” гэж гамшиг, аюулын улмаас үүссэн
нөхцөлийг хэвийн байдалд оруулахад чиглэсэн шинээр босгох, сэргээн засварлах
арга хэмжээг.
4.1.17.“мэргэжлийн анги” гэж сум, дүүрэг, хуулийн этгээдийн дэргэд байгуулагдсан,
аврах ажлын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдсан, гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд сургаж бэлтгэгдсэн орон тооны бус
томилгоот нэгжийг;
4.1.18.“сайн дурын хэсэг” гэж сайн дурын үндсэн дээр гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд оролцохоор зохих сургалтад хамрагдсан иргэдийг.
4.1.19.“гамшгийн онцгой нөхцөл байдал” гэж аюулт үзэгдэл, ослоос үүдэн хүний
амь нас, эрүүл мэнд, мал, амьтан, хүрээлэн байгаа орчин, дэд бүтцэд ноцтой
хохирол учруулж, хүн-нийгэм-эдийн засгийн аюулгүй, тогтвортой байдал, хэвийн
үйл ажиллагаа алдагдахыг;
4.1.20.“гамшгаас урьдчилан сэргийлэх” гэж аюулт үзэгдэл, ослын хор уршиг,
хохирол, сөрөг үр дагавраас зайлсхийх, таслан зогсоох, бууруулах зорилгоор авч
хэрэгжүүлж байгаа цогц арга хэмжээг;
4.1.21.“хүмүүнлэгийн тусламж” гэж иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагаанд зориулж сайн дурын үндсэн дээр өгч байгаа мөнгөн
хөрөнгө, техник хэрэгсэл, бараа материал, ажил, үйлчилгээг;
4.1.22.“хорио цээрийн дэглэм” гэж цацраг хими, биологийн осол болон хүн, мал,
амьтны гоц халдварт өвчин, цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг
арилгах, таслан зогсоох зорилгоор халдварласан, халдвар тээгч, халдварласан
байж болзошгүй сэжиг бүхий болон тэдгээрийн харьцагч, хавьтагч хүн, мал,
амьтан, эд материалыг тусгай нөхцөлд тогтоосон хугацаагаар бусдаас тусгаарлах,
эмчлэх, сувилах, хяналт-ажиглалтад байлгах, ариутгахыг;
4.1.23.“хязгаарлалтын дэглэм” гэж засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, голомтын бүсэд
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүн, мал, амьтан,
тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох, иргэн, байгууллага, хуулийн
этгээдийн үйл ажиллагаа болон эрхийг хязгаарлахыг;
4.1.24.“бэлэн байдал” гэж гамшиг, аюулын сөрөг үр дагаврыг урьдчилан тооцож,
хүний амь нас, эрүүл мэнд, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, нийгэмэдийн засгийн аюулгүй, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор авч хэрэгжүүлж
байгаа нэгдмэл удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээг.
5 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зарчим
5.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална:
5.1.1.хүмүүнлэг, шуурхай, ил тод, хариуцлагатай байх;
5.1.2.мэргэжлийн нэгдмэл удирдлагатай байх;
5.1.3.шинжлэх ухаан, дэвшилтэт техник, технологи, инновацад тулгуурласан байх;
5.1.4.өмчийн хэлбэрийг үл харгалзах;
5.1.5.иргэдийн оролцоонд тулгуурлах.
6 дугаар зүйл. Гамшгийн өмнөх үйл ажиллагаа
6.1.Гамшгийн өмнөх үйл ажиллагаа нь урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд
тулгуурлах бөгөөд дараах төрөлтэй байна:
6.1.1.гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх;
6.1.2.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх;
6.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах;
6.1.4.гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах;
6.1.5.гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэх;
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6.1.6.гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, мэдээллээр
хангах;
6.1.7.гамшгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
7 дугаар зүйл. Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх
7.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, хуулийн этгээд нь өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан гамшгийн
эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийнэ.
7.2.Гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн
этгээд гүйцэтгэнэ.
7.3.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах
шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдэд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай
зөвшөөрөл олгоно:
7.3.1.эрсдэлийн үнэлгээний шинжээчийн бүрэлдэхүүн нь тухайн чиглэлээр
мэргэшсэн байх;
7.3.2.шаардлагатай судалгаа, шинжилгээний багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй
байх;
7.3.3.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд шаардагдах мэдээ, баримт, өгөгдөл бүхий
мэдээллийн сантай байх;
7.3.4.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийх тогтсон арга, аргачлалтай байх.
7.3.5.хуульд заасан улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн байх.
7.4.Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмыг Засгийн газар батална.
7.5.Онцгой байдлын байгууллага гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний гүйцэтгэл,
тайланд хяналт тавьж ажиллана.
7.6.Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах зардлыг энэ хуулийн 7.1-д
заасан байгууллага өөрөө хариуцна.
8 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх
8.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба, хуулийн этгээд гамшгаас хамгаалах
төлөвлөгөөтэй байна.
8.2.Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн
байдлыг хангах, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн
босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохион байгуулах удирдлагын баримт бичиг
байна.
8.3.Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар, аргачлалыг онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
9 дүгээр зүйл. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
9.1.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор энэ хуулийн 8.1-д заасан засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллага, хуулийн этгээд дараах арга хэмжээг
авна:
9.1.1.болзошгүй гамшгийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах;
9.1.2.барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг улс, орон нутгийн
төсөвт байгууллага, үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагын аюулгүй байдлын
шаардлага, стандартыг хангах;
9.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бүтцийн болон бүтцийн бус арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх;
9.1.4.гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлэх;
9.1.5.хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг тооцох.
9.2.“Бүтцийн арга хэмжээ” гэж барилга байгууламж, объект, зам, гүүр, далан болон
бусад дэд бүтцийн аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй байдлыг хангах арга хэмжээг
ойлгоно.
9.3.“Бүтцийн бус арга хэмжээ” гэж хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар,
стандартыг мөрдөх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ажиллагааг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах болон бусад арга хэмжээг
ойлгоно.
10 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах
10.1.Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал нь дараах зэрэгтэй байна:
10.1.1.өдөр тутмын бэлэн байдал;
10.1.2.өндөржүүлсэн бэлэн байдал;
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10.1.3.бүх нийтийн бэлэн байдал.
10.2.Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах үзлэг, шалгалт явуулах журмыг онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.
10.3.Өдөр тутмын бэлэн байдлын үед дараах арга хэмжээг авна:
10.3.1.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах;
10.3.2.харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэх хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах,
тогтоосон дохиогоор ажиллах арга, ажиллагаанд хүн амыг сургаж дадлагажуулах;
10.3.3.гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах;
10.3.4.гамшгаас хамгаалах судалгаа, шинжилгээний мэдээллийг түгээх;
10.3.5.гамшгийн болон орон нутгийн нөөц бүрдүүлэх;
10.3.6.гамшгийн үед дайчлан гаргах хүч хэрэгслийн бүртгэл, тооцоог гаргах.
10.3.7.салбар дундын төлөвлөгөө, мэдээ, мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах.
10.4.Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед
энэ хуулийн 10.3-т зааснаас гадна тухайн нөхцөл байдалд нийцүүлэн дараах арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
10.4.1.гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиог хүн амд хүргэх, гамшгаас хамгаалах
төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, хэрэгжүүлэх;
10.4.2.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх;
10.4.3.гамшгийн зарлан мэдээллийг хүн амд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх;
10.4.4.хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох, хүч хэрэгсэл, гамшгийн болон
орон нутгийн нөөцийг дайчлах;
10.4.5.гамшгийн нөөцийг улсын хэмжээнд Засгийн газрын шийдвэрээр, орон
нутагт тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр нэмэгдүүлэх.
10.4.6.соёл урлаг, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг хязгаарлах,
цуцлах, хориглох;
10.4.7.харилцаа холбоо, эрчим хүч, хүнс хангамж, шатахуун түгээх газар болон
стратегийн зориулалттайгаас бусад худалдаа, үйлдвэрлэл, нийтийн үзвэр,
үйлчилгээний газар, боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн болон
хэсэгчилсэн байдлаар түр зогсоох, хилийн боомтыг түр хаах, эсхүл түүгээр нэвтрэх
хөдөлгөөнийг хязгаарлах;
10.4.8.голомтын бүсээс хүн, мал, амьтан, эд хөрөнгийг түр нүүлгэн шилжүүлэх,
нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх, түр орон байр, хүнс тэжээлээр хангах арга
хэмжээг зохион байгуулах;
10.4.9.нийгэм-эдийн засгийн аюулгүй, тогтвортой байдал, хүн амын үйлчилгээний
хэвийн нөхцөлийг хангахад чухал үүрэг бүхий хуулийн этгээдэд тусгай дэглэм
тогтоож мөрдүүлэх;
10.4.10.төрийн болон төрийн өмчит байгууллагын үүрэг, зориулалт, хөдөлмөрийн
нөхцөл, ажлын цагийн хуваарийг тогтоосон хугацаагаар өөрчлөх;
10.4.11.улсын онц чухал, төрийн тусгай хамгаалалтад байгаа болон стратегийн ач
холбогдол бүхий объект, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг
хангах шаардлагатай арга хэмжээг авах;
10.4.12.стратегийн хүнс, бараа, бүтээгдэхүүний хомсдол, үнийн хөөргөдөл болон
нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг холбогдох байгууллагад чиглэл болгох, хяналт тавих;
10.4.13.олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон нийгмийн сүлжээн дэх
гамшгийн тухай илт худал мэдээллийн тархалтыг бууруулах, зогсоох арга хэмжээг
тухайн нөхцөлийн хэр хэмжээнд тохируулан тодорхой хүрээ, хугацаатайгаар авч
хэрэгжүүлэх;
10.4.14.эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах;
10.4.15.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын хил хамгаалах
байгууллага холбогдох байгууллагатай хамтран хилийн боомтод тусгай дэглэм
тогтоож, мөрдүүлэх;
10.4.16.химийн хорт болон аюултай бодис, ачаа тээвэрлэлтийг хязгаарлах,
шаардлагатай тохиолдолд түр хугацаагаар зогсоох;
10.4.17.зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс
холбогдох мэдээллийг авах бөгөөд тухайн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах,
түүнчлэн гамшгаас хамгаалахаас бусад зорилгоор урвуулан ашиглахгүй байх.
10.5.Харилцаа холбоо, хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь өндөржүүлсэн болон
бүх нийтийн бэлэн байдлын үед гамшигтай холбоотой мэдээ, мэдээллийг дараалал
харгалзахгүй хүлээн авч дамжуулна.
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10.6.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжид үүссэн голомтын бүсэд
эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг
хэрэгжүүлэх зорилгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж дараах арга
хэмжээг авна:
10.6.1.харилцаа холбоо, эрчим хүч, шатахуун түгээх газар болон стратегийн
зориулалттайгаас бусад үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг
тодорхой хугацаагаар хязгаарлах;
10.6.2.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
10.7.Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед энэ хуулийн 10.3, 10.4-т
заасан арга хэмжээг бүхэлд нь хэрэгжүүлнэ.
10.8.Энэ хуулийн 10.4.2-т заасан ажлын тусгай горимоор ажиллах журмыг онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.
10.9.Энэ хуулийн 10.4-т заасны дагуу гарах аливаа шийдвэр, арга хэмжээ нь
Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалсан иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг
хязгаарлах тохиолдолд доор дурдсан шаардлагыг нэг мөр хангана:
10.9.1.хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гарсан байх;
10.9.2.үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн ёс суртахуун, хүн
амын эрүүл мэнд, эсхүл хүний бусад үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах зорилготой
байх;
10.9.3.энэ хуулийн 10.9.2-т заасан зорилгод хүрэхэд зайлшгүй, тухайн нөхцөлд
тохирсон, тодорхой хүрээ, хугацаатай байх;
10.9.4.хүний амьд явах эрх, итгэл үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх
чөлөө, хэнд боловч эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус, хэрцгий хандахыг хориглосон
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн заалтыг хөндөөгүй байх.
10.10.Гамшгаас хамгаалах зорилгоор гарах шийдвэр, арга хэмжээ нь иргэний
үндсэн эрх, эрх чөлөөг тухайн нөхцөлд тохируулан хамгийн бага хязгаарласан
байна.
10.11.Монгол Улсын Их Хурал нь энэ хуулийн 10.4-т заасны дагуу Засгийн газраас
гарах шийдвэр Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуульд нийцсэн эсэхэд
тогтмол хяналт тавина.
11 дүгээр зүйл.Бэлэн байдлын зэрэгт болон олон улсын хөл хориот өвчин
гарсан онцгой нөхцөлд шилжүүлэх
11.2.Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт бүрэн, эсхүл хэсэгчилсэн
байдлаар, шат дараалан, эсхүл шууд шилжүүлнэ.
11.2.1.энэ хуулийн 11.2-т заасан “бүрэн” гэдгийг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийг
бүхэлд нь, “хэсэгчилсэн” гэдгийг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим
хэсэг, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн
тодорхой хэсгийг бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхийг ойлгоно.
11.3.Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх
шийдвэрийг дараах албан тушаалтан гаргана:
11.3.1.сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт холбогдох мэргэжлийн байгууллагын саналыг
үндэслэн тухайн сум, дүүргийн Онцгой комиссын дарга;
11.3.2.хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүрэг, аймгийн нутаг дэвсгэрт холбогдох
мэргэжлийн байгууллага болон тухайн сум, дүүргийн Онцгой комиссын даргын
саналыг үндэслэн тухайн аймаг, нийслэлийн Онцгой комиссын дарга;
11.3.3.улсын хэмжээнд, эсхүл нийслэл болон хэд хэдэн аймгийн нутаг дэвсгэрт
Улсын Онцгой комиссын даргын саналыг үндэслэн Засгийн газар;
11.3.4.шаардлагатай тохиолдолд хариуцсан салбар, байгууллагыг гамшгаас
хамгаалах улсын албаны дарга.
11.3.5.олон улсын хөл хориот өвчин гарсан онцгой нөхцөлийг Засгийн газар
тогтооно.
11.4.Энэ хуулийн 11.3-т заасан албан тушаалтны бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх
саналд нутаг дэвсгэрээр дамжин тархсан, бүс нутгийг хамарсан, хамарч болзошгүй
гамшгийн цагийн байдлын үнэлгээ, өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн
байдлын зэрэгт шилжүүлэх үндэслэлийг тусгаж шийдвэрийн төслийг хавсаргана.
11.5.Энэ хуулийн 13.3.1-д заасан сургалтын үед тухайн шатны Засаг даргын
шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт түр шилжүүлж болно.
11.6.Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх шийдвэр гаргасан албан тушаалтан бэлэн
байдлын зэргийг сунгах, бууруулах, цуцлах шийдвэрийг гаргана.
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12 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэх
12.1.Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гамшгийн
эрсдэлийн үнэлгээ, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд гамшгаас
хамгаалах улсын хяналтын байцаагч хяналт тавина.
12.2.Гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон дүрэм, журмыг
Засгийн газар батална.
12.3.Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын ерөнхий байцаагч
нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга
байна.
13 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах
13.1.Гамшгаас хамгаалах сургалт нь төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, хуулийн этгээдийн албан тушаалтан, ажилтан болон иргэнийг сургаж
дадлагажуулахад чиглэнэ.
13.2.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг дараах ангиллаар явуулна:
13.2.1.удирдах албан тушаалтны;
13.2.2.онцгой байдлын байгууллагын;
13.2.3.оюутан, сурагч, сургуульд элсэхийн өмнөх насны хүүхдийн;
13.2.4.төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийн албан
тушаалтан, ажилтны;
13.2.5.гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн;
13.2.6.иргэний.
13.3.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг дараах байгууллага, албан тушаалтан зохион
байгуулна:
13.3.1.онцгой байдлын байгууллагын удирдах албан тушаалтан, гамшгаас
хамгаалах улсын алба, аймаг, нийслэлийн удирдах албан тушаалтны сургалтыг
онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага;
13.3.2.орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, хуулийн этгээд, мэргэжлийн ангийн
удирдах албан тушаалтан, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн алба хааж байгаа
иргэний сургалтыг орон нутгийн онцгой байдлын байгууллага;
13.3.3.сум, дүүргийн мэргэжлийн анги, гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн
сургалтыг тухайн шатны Засаг дарга;
13.3.4.иргэний сургалтыг тухайн баг, хорооны Засаг дарга;
13.3.5.онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн сургалтыг тухайн нэгжийн
дарга;
13.3.6.оюутан, сурагч, сургуульд элсэхийн өмнөх насны хүүхдийн сургалтыг
батлагдсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу тухайн шатны боловсролын байгууллага;
13.3.7.хуулийн этгээдийн ажилтны сургалтыг тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий
албан тушаалтан.
13.4.Энэ зүйлийн 13.3.1-д заасан сургалтыг 2 жилд нэг удаа, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4,
13.3.5, 13.3.7-д заасан сургалтыг жил бүр зохион байгуулна.
13.5.Энэ хуулийн 13.2-д заасан сургалтыг зохион байгуулахад Монголын улаан
загалмай нийгэмлэг эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд дэмжлэг үзүүлж, хамтран
ажиллана.
14 дүгээр зүйл. Гамшгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
14.1.Тохиолдсон гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын дүн мэдээг нэгтгэх, статистикийн
мэдээллийг боловсруулах, гамшгаас хамгаалах судалгаа, шинжилгээ хийх, үр
дүн, санал, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа ашиглах, мэдээлэх, нийтийн хүртээл
болгох, гамшгийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.
14.2.Гамшгийн мэдээллийн сан дараах мэдээллээс бүрдэнэ:
14.2.1.гамшгийн эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн газар зүйн мэдээлэл;
14.2.2.гамшигт нэрвэгдэж болзошгүй хүн ам, дэд бүтцийн бүртгэл, мэдээлэл;
14.2.3.гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын болон хохирлын дүн мэдээ;
14.2.4.бусад мэдээлэл.
15 дугаар зүйл. Гамшгийн үеийн үйл ажиллагаа
15.1.Гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал, аюулт үзэгдэл, ослын үеийн үйл
ажиллагаа дараах арга хэмжээнээс бүрдэнэ:
/Энэ хэсгийг 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн
найруулсан./
15.1.1.гамшгийн харилцаа холбоо, зарлан мэдээллийг зохион байгуулах;
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15.1.2.голомтын бүсийг тогтоох;
15.1.3.эрэн хайх, аврах;
15.1.4.хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх;
15.1.5.гамшгийн хор уршгийг арилгах.
15.2.Гамшгийн үеийн үйл ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын
дагуу зохион байгуулна.
15.3.Эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах нийтлэг журмыг онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.
16 дугаар зүйл. Гамшгийн харилцаа холбоо, зарлан мэдээллийг зохион
байгуулах
16.1.Гамшиг болон аюулын дохио, сэрэмжлүүлэг, гамшгийн нөхцөл байдал, авч
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг мэдээлэх зорилгоор зарлан мэдээллийг шуурхай
зохион байгуулна.
16.2.Гамшиг болон аюулын тухай мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, холбогдох
шийдвэрийг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад хүргэх, түүнчлэн улс
хооронд харилцан мэдээлэл солилцоход харилцаа холбооны бүх төрлийн сүлжээг
ашиглана.
16.3.Гамшиг болон аюулын дохио, сэрэмжлүүлгийг харилцаа холбоо, хэвлэл
мэдээллийн байгууллага өмчийн хэлбэр үл харгалзан шуурхай, үнэ төлбөргүй
дамжуулах үүрэгтэй.
16.4.Голомтын бүсэд үүрэг гүйцэтгэж байгаа шуурхай бүлэгтэй холбоо зохион
байгуулах, мэдээлэл солилцох ажиллагааг онцгой байдлын болон төрийн тусгай
чиг үүрэг бүхий байгууллага гүйцэтгэнэ.
16.5.Гамшгийн зарлан мэдээлэл, түүнийг дамжуулах журмыг Засгийн газар
батална.
17 дугаар зүйл. Голомтын бүс тогтоох
17.1.Голомтын бүсийг доор дурдсан албан тушаалтан тогтооно:
17.1.1.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн нутаг дэвсгэр, объектод хор уршгийг арилгах
арга хэмжээг шууд удирдан зохион байгуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагын
удирдлага, эсхүл мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн тухайн шатны
Засаг дарга;
17.1.2.хэд хэдэн аймгийн нутаг дэвсгэр болон улсын онц чухал объектод онцгой
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн
газар.
17.2.Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох, ажиллах журмыг Засгийн газар
батална.
17.3.Голомтын бүсэд хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг тухайн шатны онцгой
байдлын байгууллага удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, хяналт тавина.
18 дугаар зүйл. Эрэн хайх, аврах
18.1.Эрэн хайх, аврах ажиллагааг томилгоот шуурхай бүлэг гүйцэтгэнэ.
18.2.Шуурхай бүлгийн удирдагч онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч байх ба
эрэн хайх, аврах ажиллагааг удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй.
18.3.Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцож байгаа сайн дурын хэсэг, иргэн
шуурхай бүлгийн удирдагчийн зааврын дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ.
18.4.Нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг эмнэлгийн байгууллага
өмчийн хэлбэр үл харгалзан шуурхай үзүүлэх үүрэгтэй.
18.5.Энэ хуулийн 18.1-т заасан томилгоот шуурхай бүлгийн ажиллах журам,
зааврыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын
дарга батална.
19 дүгээр зүйл. Хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх
19.1.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын үед шаардлагатай тохиолдолд хүч хэрэгслийг
дайчлан гаргаж, хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх,
соёлын дурсгалт зүйлийг аюулгүй газарт нүүлгэн шилжүүлнэ.
19.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасан хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх
журмыг Засгийн газар батална.
19.3.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж нь хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх
талбай, байршуулах байр, байгууллага, хуулийн этгээд нь түр цугларах аюулгүйн
талбайтай байна.
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20 дугаар зүйл. Гамшгийн хор уршгийг арилгах
20.1.Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг төрийн болон нутгийн
захиргааны байгууллага, хуулийн этгээд өөрөө, эсхүл үүссэн нөхцөл байдлыг
харгалзан онцгой байдлын байгууллага мэргэжлийн байгууллагатай хамтран
гүйцэтгэнэ.
20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага,
хуулийн этгээд шаардлагатай тохиолдолд үүссэн хохирол, хэрэгцээнд тулгуурлан
гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.
20.3.Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийх журмыг Засгийн газар батална.
20.4.Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг хуулийн
этгээдэд нөхөн олгох, нэрвэгдэгсдэд дэмжлэг үзүүлэх журмыг Засгийн газар
батална.
21 дүгээр зүйл. Хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаа
21.1.Хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаа дараах чиглэлтэй байна:
21.1.1.нийгмийн амьдралыг хэвийн нөхцөлд оруулах;
21.1.2.дэд бүтцийг сэргээн босгох.
21.2.Хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаанд шаардагдах зардлыг улсын
хэмжээнд Засгийн газар, орон нутгийн хэмжээнд тухайн шатны Засаг дарга
шийдвэрлэнэ.
21.3.Хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаанд дотоодын болон гадаад улсын,
эсхүл олон улсын байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдийн хүмүүнлэгийн тусламжийг
авч болно.
22 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зохион байгуулалт
22.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэр, үйлдвэрлэлийн зарчмаар
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, хуулийн этгээд өмчийн хэлбэр үл харгалзан зохион байгуулна.
22.2.Улсын хэмжээнд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөл, аймаг,
нийслэл, дүүргийн хэмжээнд орон нутгийн зөвлөл /цаашид “Үндэсний болон орон
нутгийн зөвлөл” гэх/-ийг байгуулна.
22.3.Гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдлын үед гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, шийдвэр гаргах, шуурхай
зохион байгуулах, хяналт тавих эрх бүхий Улсын онцгой комиссыг Засгийн
газар, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн онцгой комиссыг тухайн шатны Засаг дарга
байгуулна.
22.4.Онцгой байдлын байгууллага нь улс, орон нутгийн хэмжээнд гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд төрийн
байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах, нутгийн захиргааны байгууллага болон
хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, иргэдийн оролцоог уялдуулан зохицуулна.
22.5.Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд төр,
хувийн хэвшлийн болон салбар дундын хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоонд
тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг тусгах, бодлогын
зөвлөмж, чиглэл гаргах чиг үүрэгтэй, орон тооны бус байна.
22.6.Салбар дундын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг шуурхай зохион
байгуулах, уялдуулан зохицуулах, мэдээ, мэдээлэл солилцох, хүч хэрэгсэл,
нөөцийг оновчтой хуваарилах зорилгоор төрийн захиргааны төв болон нутгийн
захиргааны байгууллага, холбогдох бусад байгууллагыг түшиглэн гамшгаас
хамгаалах орон тооны бус Улсын албыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүн, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт орон нутгийн албыг тухайн шатны
Засаг даргын шийдвэрээр байгуулна.
22.7.Сум, баг, хороонд нутгийн иргэдэд түшиглэн гамшгаас хамгаалах сайн дурын
хэсгийг байгуулж болно.
22.8.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хуулийн этгээд гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн ангитай байна.
22.9.Үндэсний зөвлөл, Улсын онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг
Засгийн газар, гамшгаас хамгаалах улсын албаны бүрэлдэхүүн, ажиллах
журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, мэргэжлийн
ангийн ажиллах дүрмийг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагын дарга батална.
22.10.Улсын онцгой комиссыг Засгийн газрын гишүүд, холбогдох төрийн захиргааны
байгууллагын дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулна.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

23 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны удирдлага
23.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн чиглүүлж, онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга удирдан зохион байгуулж, засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид тухайн шатны Засаг дарга, төрийн болон
нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдэд тэдгээрийн удирдлага зохион
байгуулж, хэрэгжүүлнэ.
23.2.Үндэсний зөвлөлийг Ерөнхий сайд, орон нутгийн зөвлөлийг тухайн шатны
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга тэргүүлнэ.
23.3.Улсын онцгой комиссыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүн, орон нутгийн онцгой комиссыг тухайн шатны Засаг дарга тэргүүлнэ.
23.4.Улсын онцгой комиссын орлогч дарга нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагын дарга, орон нутгийн онцгой комиссын орлогч
дарга нь орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын дарга, сумын онцгой
комиссын орлогч дарга нь тухайн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга байна.
24 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл
24.1.Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
байгууллагын алба хаагч, цэргийн албыг дүйцүүлэн хааж байгаа болон цэргийн
жинхэнэ алба хаасан иргэн, гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг, хуулийн этгээд,
эрэлч нохой, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, түүний объект, барилга
байгууламж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бараа материал байна.
24.2.Мэргэжлийн ангийг Монгол Улсын харьяат, хөдөлмөрийн чадвартай, 18-60
хүртэлх насны эрэгтэй, 18-55 хүртэлх насны эмэгтэй иргэнээр бүрдүүлэх бөгөөд
цэргийн жинхэнэ алба хаагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, сургуульд элсэхийн
өмнөх насны хүүхэдтэй болон жирэмсэн эмэгтэй, өрх толгойлсон эх /эцэг/
хамаарахгүй.
24.3.Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг
зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд хууль тогтоомжийн хүрээнд нэмэлт хүч болон
ажиллана.
25 дугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
25.1.Үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой хохирол учруулахуйц гамшиг, гамшгийн
онцгой нөхцөл байдал тохиолдсон үед Монгол Улсын Их Хурал уг асуудлыг
дараалал харгалзахгүйгээр нэн яаралтай хэлэлцэж, хууль, Улсын Их Хурлын
бусад шийдвэрийг гаргана.
25.2.Монгол Улсын Их Хурал гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах
бодлогын үндсийг тодорхойлно.
251 дүгээр зүйл. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрэн эрх
251.1.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар гамшиг, гамшгийн
онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед холбогдох асуудлыг шуурхай хэлэлцэж, Улсын
Их Хурал, Засгийн газарт чиглэл, зөвлөмж өгөх.
26 дугаар зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрх
26.1.Монгол Улсын Засгийн газар гамшгаас хамгаалах асуудлаар дараахь бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлнэ:
26.1.1.Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого,
төсөл, хөтөлбөр, дүрэм, журмыг батлах;
26.1.2.Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг батлах, гамшгийг
тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт, гамшгийн зэрэглэлийг тогтоох;
26.1.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн цэргийн байгууллагын зарим
анги, салбарыг оролцуулах шийдвэрийг зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн
зөвшөөрснөөр гаргах;
26.1.4.олон улсын эрэн хайх, аврах ажиллагаанд аврах багийг оролцуулах
шийдвэр гаргах;
26.1.5.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал, түүний эсрэг авч хэрэгжүүлэх
хариу арга хэмжээний талаар зарлах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд
тогтмол, шуурхай, хүртээмжтэй, дэлгэрэнгүй мэдээлэх;
26.1.6.гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх
шийдвэр гаргах;
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26.1.7.Улсын онцгой комиссын саналын дагуу гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын
зэрэгт шилжүүлсэн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлийг тогтоох,
холбогдох хөрөнгийг шийдвэрлэх;
26.1.8.Улсын онцгой комиссын саналыг үндэслэн шаардлагатай тохиолдолд бэлэн
байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хуульд заасан нийтээр тэмдэглэх баярын болон
тэмдэглэлт өдрүүдийг түр хориглох.
27 дугаар зүйл. Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн бүрэн эрх
27.1.Үндэсний зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
27.1.1.Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, тогтвортой
хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийн зорилт
болон шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг тусгуулах талаар бодлогын зөвлөмж
өгөх;
27.1.2.гамшгийн дараах сэргээн босгох арга хэмжээг оновчтой хэрэгжүүлэх, улс
орны тогтвортой хөгжлийн бодлого, зорилтод уялдуулах бодлогын зөвлөмж гаргах;
27.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн
түншлэл, хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоог хангах;
27.1.4.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан, техник,
технологийн шинэ ололт, инновацыг нэвтрүүлэх талаар чиглэл өгөх;
27.1.5.орон нутгийн зөвлөлийг бодлого, зөвлөмжөөр хангах.
27.2.Орон нутгийн зөвлөл энэ хуулийн 27.1-д заасан бүрэн эрхээс өөрийн эрх
хэмжээний хүрээнд хамаарах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
271 дүгээр зүйл.Онцгой комиссын бүрэн эрх
271.1.Улсын онцгой комисс гамшгаас хамгаалах асуудлаар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ:
271.1.1.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар
хангах, шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулах, гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах, хор уршгийг арилгах, хяналт тавих;
271.1.2.гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед Засгийн
газраас тогтоосон чиглэлийн хүрээнд энэ хуулийн 10.4, 10.7-д заасан арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
271.1.3.гамшгаас хамгаалах алба, орон нутгийн онцгой комисс, төрийн болон
төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдийн гамшгаас хамгаалах асуудлаар
хүлээсэн эрх, үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хариуцлага тооцох;
271.1.4.гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх асуудлаар тогтоол, албан
даалгавар, тушаал гаргах;
271.1.5.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдлын талаар болон авч хэрэгжүүлж
байгаа арга хэмжээг Засгийн газарт танилцуулах;
271.1.6.шаардлагатай тохиолдолд гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг улсын
хэмжээнд удирдан зохион байгуулах шуурхай штабыг, орон нутагт шуурхай бүлгийг
байгуулж, ажиллуулах;
271.1.7.шаардлагатай тохиолдолд төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн
мэдээллийг сонсох.
271.1.8.гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын
эзэмшлийн эд хөрөнгө, барилга байгууламжийг нөхөн олговортойгоор дайчлан
гаргах.
271.2.Орон нутгийн онцгой комисс нь энэ хуулийн 271.1.1, 271.1.2, 271.1.3, 271.1.4,
271.1.5, 271.1.6, 271.1.7-д заасан бүрэн эрхээс өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд
хамаарах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
271.3.Онцгой комиссын шийдвэр, тогтоосон хорио цээрийн болон хязгаарлалтын
дэглэм, түүнийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг сахин мөрдөхийг
тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хуулийн этгээд,
албан тушаалтан, иргэнээс шаардана.
271.4.Шуурхай штаб, шуурхай бүлгийн үйл ажиллагааны зардлыг Засгийн газрын,
орон нутагт Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс тус тус санхүүжүүлнэ.
271.5.Улсын онцгой комиссын өдөр тутмын үйл ажиллагааг Онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.
271.6.Улсын онцгой комисс нь тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн тамга, тэмдэг,
бэлгэдэл, хэвлэмэл хуудастай байна.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

Article 28. Powers of the member of the Government in charge of disaster
protection
28.1. The member of the Government in charge of disaster protection shall exercise the
following powers in the field of disaster protection:
28.1.1. To develop the state policy on disaster protection and to manage & lead disaster
protection activities at the national level;
28.1.2. to introduce and to resolve the proposal to transfer to a high level or all-out level
of readiness in the event of a disaster that has or likely to occur nationwide or in the
territory of provinces, the capital city and multiple provinces to the Government;
28.1.3. To use disaster resources following relevant procedures and monitor their
restock;
28.1.4. to introduce and to resolve the issue of allocating additional expenses required
for disaster protection activities from the Government reserve fund and goods, materials
and equipment from the state reserve;
28.1.5. to approve rules, procedures, instructions and guidelines related to disaster
protection activities;
28.1.6. to promptly inform the President of Mongolia, the Speaker of the State Great
Khural and the Prime Minister about the disaster situation;
28.1.7. to introduce and to resolve a proposal to involve the rescue team in international
search and rescue operations;
28.1.8. to submit to the Government a proposal to mobilize forces in the event of a
disaster and to involve some units and branches of the state military organization in
disaster protection activities;
28.1.9. to develop and submit to the Government a proposal on measures to be taken
to improve the policy and activities of the emergency organization;
28.1.10. to introduce and resolve proposals to the Government on renovation and
updating buildings, unique purpose clothing, machinery, equipment and tools.
28.1.11. to submit the draft budget for disaster protection activities to the Government
for approval.
29 дүгээр зүйл. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагын чиг үүрэг
29.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах
чиг үүрэгтэй:
29.1.1.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, төрийн бодлого, Засгийн газрын
болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангах, хяналт тавих;
29.1.2.Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах,
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих;
29.1.3.өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх
удирдамжийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх;
29.1.4.орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан
чиглүүлэх, хяналт тавих;
29.1.5.гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон болон аюулын нөхцөл байдлын
талаар хүн амд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан, эсхүл шууд мэдээлэх,
заавар, зөвлөмжөөр хангах;
29.1.6.шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг гаргаж, гамшгийн цагийн байдлыг нэгтгэн
дүгнэж онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд танилцуулах;
29.1.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардагдах хүч хэрэгслийг дайчлан
оролцуулах;
29.1.8.гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэхэд гарсан
зардал, нөхөн төлбөрийн талаар санал боловсруулан хууль тогтоомжид заасны
дагуу шийдвэрлүүлэх;
29.1.9.Засгийн газраас олгосон бараа, материал, дотоодын болон олон улсын
хүмүүнлэгийн тусламжийг шаардлагатай газарт хүргэх, тээвэрлэх, хуваарилах
ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих;
29.1.10.гамшгаас хамгаалах алба, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага,
хуулийн этгээд, мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг уялдуулан
зохицуулах, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх;
29.1.11.гамшгийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, нөхөн сэлбэх;
29.1.12.гамшгийн судалгаа, шинжилгээ хийх, мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах;
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29.1.13.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журам, заавар,
стандарт боловсруулах;
29.1.14.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл
олгох, цуцлах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;
29.1.15.гамшгаас хамгаалах талаар төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
29.1.16.гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж
нэгтгэн, боловсронгуй болгох саналыг эрх бүхий байгууллагад танилцуулах;
29.1.17.гамшгаас хамгаалах асуудлаар гадаад улс, олон улсын болон дотоодын
байгууллагатай харилцах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, мэргэжлийн дэмжлэг
үзүүлэх;
29.1.18.олон улсын эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцох багийг бүрдүүлж,
чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулах;
29.1.19.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хүн амыг сургах, бэлтгэх үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх.
30 дугаар зүйл. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагын даргын бүрэн эрх
30.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга нь
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8.3-т заасан бүрэн
эрхээс гадна доор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
30.1.1.гамшгаас хамгаалах албаны гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлж, мэргэжлийн
удирдлагаар хангах;
30.1.2.гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийг дайчлан гаргах, хуваарилах, оролцуулах;
30.1.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хүн амыг сургах, бэлтгэх үйл
ажиллагааг чиглүүлэх;
30.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа болон онцгой байдлын байгууллагад
дагаж мөрдөх дүрэм, журам, заавар, стандартыг баталж мөрдүүлэх;
30.1.5.гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын удирдамжийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих;
30.1.6.гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлын талаар онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд шуурхай мэдээлэх;
30.1.7.гамшгаас хамгаалах харилцан ажиллагааны төлөвлөгөөг холбогдох
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран батлах;
30.1.8.онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нэгтгэн
зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
30.1.9.барилга байгууламж, тусгай зориулалтын хувцас, техник, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл, хангамжийн талаарх бодлогыг боловсруулж, онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд танилцуулах, шийдвэрлүүлэх;
30.1.10.хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хангах;
30.1.11.онцгой байдлын байгууллагыг төлөөлж дотоод, гадаадын байгууллагатай
харилцах;
30.1.12.онцгой байдлын байгууллагыг гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн
байдлын зэрэгт шилжүүлэх, цуцлах шийдвэр гаргах;
30.1.13.онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч, ажилтны аюулгүй байдал, эрх,
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах;
30.1.14.онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын
бүтцийн нэгж, харьяа салбар, нэгжийн бүтэц, орон тоо, цалингийн санг тогтоох,
алба хаагч болон бусад ажилтныг томилох, чөлөөлөх;
30.1.15.хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмын дагуу цэргийн цол олгох,
бууруулах, хураан авах, сэргээх, сахилга, ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх;
30.1.16.төсөв, хөрөнгийг хууль тогтоомжид заасны дагуу захиран зарцуулах;
30.1.17.үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулан шаардлагатай тохиолдолд
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн цэргийн байгууллагын зарим анги,
салбарыг татан оролцуулах саналыг зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчид шууд
танилцуулан шийдвэрлүүлэх.
30.1.18.улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийг бүрдүүлэх, хадгалах, хуваарилах,
хяналт тавих, аюулгүй байдлыг хангах.
30.1.19.энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн тушаал гаргах.
30.2.Орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын дарга энэ хуулийн 30.1-д заасан
бүрэн эрхээс өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд хамаарах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

30.3.Орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын дарга эрхлэх асуудлынхаа
хүрээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн тушаал гаргана.
30.4.Онцгой байдлын байгууллагыг төлөөлөх, төсөв, хөрөнгийг захиран зарцуулах
шийдвэр гаргах эрхээ харьяа санхүүгийн нэгжийн дарга, эсхүл энэ хуулийн 42.6-д
заасан албан тушаалтанд шилжүүлж болох бөгөөд ийнхүү шилжүүлсэн нь түүнийг
хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
31 дүгээр зүйл. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх
31.1.Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
31.1.1.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөр
болон гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг
баталж, гүйцэтгэлд хяналт тавих;
31.1.2.гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх Засаг
даргын мэдээллийг сонсох, тайланг хэлэлцэх, чиглэл өгөх;
31.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг
санхүүжүүлэх төсвийг хуулийн дагуу батлах.
32 дугаар зүйл. Засаг даргын бүрэн эрх
32.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга гамшгаас хамгаалах асуудлаар
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
32.1.1.нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх,
санхүүжүүлэх, удирдах, хэрэгжүүлэх;
32.1.2.нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцүүлэн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн
анги, сайн дурын хэсгийг байгуулах, тэдгээрийг гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх
дадлага, чадвартай болгох;
32.1.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр,
гамшгаас хамгаалах болон орон нутгийн нөөцийг бүрдүүлэх, түүнийг захиран
зарцуулах;
32.1.4.гамшгийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар
дээд шатны болон онцгой байдлын байгууллагад мэдээлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө,
зааварчилгаа, дэмжлэг авах;
32.1.5.хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийн
дагуу хүмүүнлэгийн тусламжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хуваарилах ажлыг
зохион байгуулах, тайлагнах;
32.1.6.нэрвэгдэгсдэд санхүүгийн болон эд материал, сэтгэл зүйн тусламж, дэмжлэг
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
32.1.7.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах;
32.1.8.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллагын шийдвэрийн
хэрэгжилтийг хангах;
32.1.9.гамшиг болон аюулын үед нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүч хэрэгслийг татан
оролцуулах;
32.1.10.орон нутгийн онцгой байдлын байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба,
мэргэжлийн ангийг ажиллах нөхцөл, боломжоор хангах, дэмжлэг үзүүлэх;
2.1.11.харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэх системийн байнгын бэлэн байдлыг
хангах;
32.1.12.гамшгийн эрсдэлийн болон гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ
хийлгэж, шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;
32.1.13.тухайн шатны Засаг дарга нь төв, орон нутагт томилогдон ажиллаж байгаа
онцгой байдлын байгууллагын удирдах албан тушаалтныг албан тушаалын орон
сууцаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх.
32.1.14.онцгой байдлын байгууллагын салбар, нэгжгүй сум, суурин газарт гамшгаас
хамгаалах асуудлыг Засаг даргын тамгын газрын аль нэг албан тушаалтанд
хавсран гүйцэтгүүлнэ.
32.2.Баг, хорооны Засаг дарга энэ хуулийн 32.1-д заасан бүрэн эрхээс өөрийн эрх
хэмжээний хүрээнд хамаарах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
33 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах албаны чиг үүрэг
33.1.Гамшгаас хамгаалах улсын алба дараах чиг үүрэгтэй:
33.1.1.салбарын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
33.1.2.салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг
тооцох, бууруулах арга хэмжээг тусгах, хэрэгжүүлэх;
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33.1.3.хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх,
тайлагнах;
33.1.4.салбарын онцлогт нийцүүлэн гамшгаас хамгаалах албаны бүрэлдэхүүнийг
тогтоох, мэргэжлийн ангийг байгуулах, тэдгээрийн сургалт, бэлтгэл, бэлэн байдлыг
хангах;
33.1.5.гамшиг болон аюулын үед салбарын тогтвортой ажиллагааг хангах;
33.1.6.салбарын зарлан мэдээллийн системийн байнгын бэлэн байдлыг хангах;
33.1.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд татан оролцуулах хүч хэрэгсэл,
гамшгийн нөөцийг бүрдүүлэх;
33.1.8.орон нутгийн гамшгаас хамгаалах албыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
33.1.9.гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагад шуурхай мэдээлэх, хамтран ажиллах;
33.1.10.голомтын бүсэд ажиллах мэргэжлийн бие бүрэлдэхүүнийг шаардагдах
техник, материал хэрэгслийн хамт оролцуулах;
33.1.11.хуваарилсан хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах;
33.1.12.гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийлгэх, авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний санал боловсруулах;
33.1.13.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, тайлан
гаргах.
33.1.14.хариуцсан салбарын хүрээнд холбогдох дүрэм, журам, удирдамж, заавар,
стандартыг боловсруулж, батлуулах.
33.2.Гамшгаас хамгаалах улсын алба нь гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан
орон тооны албан хаагчтай байна.
33.3.Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба энэ хуулийн 33.1-д заасан чиг үүргээс
өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд хамаарах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
34 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг
34.1.Хуулийн этгээд нь өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан гамшгаас хамгаалах
талаар дараах эрхийг эдэлнэ:
34.1.1.гамшгаас хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар
үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах;
34.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн
байгууллагатай хамтран ажиллах, зөвлөгөө авах.
34.2.Хуулийн этгээд нь өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан гамшгаас хамгаалах
талаар дараах үүрэг хүлээнэ:
34.2.1.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлэх;
34.2.2.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан
тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
34.2.3.үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн мэргэжлийн анги байгуулах,
шаардагдах техник, материал, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, зарлан
мэдээлэл дамжуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
34.2.4.мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах;
34.2.5.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг
өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх, холбогдох даатгалд хамрагдах;
34.2.6.гамшгаас хамгаалах орон нутгийн нөөц бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу
захиран зарцуулах;
34.2.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлын
тухай мэдээг дээд шатны байгууллага болон онцгой байдлын байгууллагад цаг
тухайд нь хүргэх, шаардлагатай бичиг баримт, бодит мэдээллээр хангах;
34.2.8.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал болон аюулын үед өөрийн
байгууллагын хэрэгцээнд ашиглах барилга байгууламж, хоргодох байрыг
төхөөрөмжлөх, шаардлагатай тохиолдолд хүн амд ашиглуулах;
34.2.9.гамшгийн үед бараа, үйлчилгээний үнийн хөөргөдөл, зохиомол хомсдол
үүсгэхгүй байх.
34.2.10.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн,
гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн тавьсан
шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас учирсан хохирол, хор уршгийг арилгах үйл
ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг хариуцах.
35 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын эрх, үүрэг
35.1.Төрийн бус байгууллага нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах эрх,
үүрэгтэй оролцоно:
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35.1.1.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийн биелэлтэд иргэний хяналт тавих;
35.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хууль
тогтоомж, зөвлөмж, арга зүй боловсруулахад оролцох;
35.1.3.гамшгаас хамгаалах судалгаа, сургалт, сурталчилгааг холбогдох
байгууллагатай хамтран зохион байгуулах;
35.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэн, сайн дурын хэсэг, бүлэг,
нөхөрлөлийн оролцоог идэвхжүүлэхэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;
35.1.5.онцгой байдлын байгууллагатай хамтран ажиллах.
36 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн эрх, үүрэг
36.1.Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг дараах эрх, үүрэгтэй:
36.1.1.гамшгаас хамгаалах сургалтад хамрагдах;
36.1.2.гамшгийн үеийн үйл ажиллагаанд оролцоход шаардагдах багаж, хэрэгсэл,
хүнсээр хангагдах;
36.1.3.онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан
журмын дагуу гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зардал, урамшуулал авах;
36.1.4.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх;
36.1.5.гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллагад
үнэн зөв, бодит, шуурхай мэдээлэл өгөх;
36.1.6.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд аюулгүй байдлаа хангаж оролцох.
36.2.Сайн дурын хэсгийн ажилтан гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох
үед хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол
түүнд онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн ахлагчийн албан тушаалын
зэрэглэлийн анхны шатлалын үндсэн цалингаар тооцон 2 жилийн, амь насаа
алдсан бол түүний гэр бүлд 5 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж олгоно.
36.3.Сайн дурын хэсэг нь тухайн шатны Засаг даргад гамшгаас хамгаалах
чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагаагаа тайлагнана.
36.4.Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ажиллах журмыг онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
37 дугаар зүйл. Иргэний эрх, үүрэг
37.1.Иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараах эрхийг эдэлнэ:
37.1.1.холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас аюулгүй байдлаа хангахад
шаардлагатай арга хэмжээний талаар үнэн зөв мэдээлэл авах;
37.1.2.гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг байгуулах, гишүүнээр элсэх, гамшгаас
хамгаалах дундын хөрөнгийн сан үүсгэх;
37.1.3.гамшигт өртсөн тохиолдолд шаардлагатай тусламж, дэмжлэг авах;
37.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дайчлагдан оролцох үед хөдөлмөрийн
чадвараа бүрэн алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алдсан бол энэ
хуулийн 36.2-т заасан тусламж авах;
37.1.5.голомтын бүсэд дайчлагдан үндсэн ажлаас чөлөөлөгдөн үүрэг гүйцэтгэсэн
бол цалин хөлсөө ажил олгогчоос, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн онцгой байдлын
байгууллагын алба хаагчийн нэгэн адил томилолтын зардлыг тухайн шатны Засаг
даргын шийдвэрээр авах.
37.2.Иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ:
37.2.1.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан
тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх;
37.2.2.гамшгаас хамгаалах сургалтад оролцох;
37.2.3.өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа аюулгүй байдлыг хангах;
37.2.4.гамшиг болон аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах арга, техник, багаж
хэрэгслийг эзэмших, зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах журмыг дагаж мөрдөх;
37.2.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох;
37.2.6.гамшиг болон аюулын тухай мэдээллийг холбогдох байгууллагад шуурхай,
үнэн зөв хүргэх;
37.2.7.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн,
гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн тавьсан
шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд
зарцуулсан зардал, учирсан хохирол, хуурамч дуудлага өгсний улмаас гарсан
зардлыг нөхөн төлөх;
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37.2.8.хорио цээр болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон үед эрх бүхий
байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах
баримт бичигтэй зорчих.
38 дугаар зүйл. Дотоодын хүмүүнлэгийн тусламж
38.1.Гамшгаас хамгаалах дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийг Засгийн газраас
баталсан журмын дагуу зохицуулна.
Хэвлэх
39 дүгээр зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж
39.1.Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээг үндэслэн Улсын онцгой комисс
олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж авах саналыг Засгийн газарт танилцуулж,
шийдвэрлүүлнэ.
39.2.Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэгч тал /цаашид “тусламж үзүүлэгч
тал” гэх/ өөрийн дипломат төлөөлөгчийн байгууллагаар дамжуулан гадаад
харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүмүүнлэгийн
тусламж үзүүлэх хүсэлт гаргасан бол Засгийн газар уг тусламжийг авах эсэх
талаар шийдвэр гаргана.
39.3.Тусламж үзүүлэгч тал нь тухайн улсын болон олон улсын байгууллагад
бүртгүүлсэн байна.
39.4.Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь олон улсын Улаан загалмай, Улаан
хавирган сар нийгэмлэг, холбоонд хандан гамшгаас хамгаалах хүмүүнлэгийн
тусламж хүсэх, хүлээж авах, бүртгэх, байршуулах, хадгалах, тээвэрлэх, хуваарилах
үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
40 дүгээр зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулалт
40.1.Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийг бүртгэх, байршуулах, хадгалах,
тээвэрлэх, хуваарилах үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, заавар, удирдамжийн
дагуу Улсын онцгой комисс зохицуулж, хяналт тавина.
40.2.Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх
асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.
40.3.Тусламж үзүүлэгч талын үйл ажиллагааг зохицуулах чиглэлээр төрийн болон
нутгийн захиргааны байгууллага, олон улсын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн
хүмүүнлэгийн багийн бүрэлдэхүүн, түүний ажиллах журмыг онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
40.4.Тусламж үзүүлэгч тал дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
40.4.1.иргэдийг үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, шашин шүтлэг,
үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхах;
40.4.2.хувь хүний нууцыг задруулах;
40.4.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбогдолгүй асуудалд оролцох, улс
төрийн болон шашин шүтлэгийн байр суурийг илэрхийлэх;
40.4.4.санхүүгийн ашиг сонирхол хайх;
40.4.5.хүмүүнлэгийн тусламжтай хамааралгүй асуудлаар мэдээлэл цуглуулах;
40.4.6.олон улсын байгууллага болон гадаад улсын Засгийн газрын бодлогыг
тулгах.
40.5.Тусламж үзүүлэгч талын бараа, үйлчилгээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомж,
нэрвэгдэгсдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн байна.
40.6.Тусламж үзүүлэгч тал нь бараа, үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийг гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагаанд ашиглахгүй болох, аюултай хог, хаягдал үүсгэх
тохиолдолд дахин боловсруулж ашиглах, эсхүл байгаль орчинд ээлтэй аргаар
устгах ажиллагааг холбогдох байгууллагын хяналтын доор өөрийн зардлаар
гүйцэтгэнэ.
40.7.Тусламж үзүүлэгч талын мөнгөн хөрөнгөөр үзүүлэх тусламжийг хүлээн авах
эсэх асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэнэ.
40.8.Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн үйл
ажиллагааны үр дүнг Улсын онцгой комисс Засгийн газарт тайлагнана.
41 дүгээр зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийг зогсоох
41.1.Улсын онцгой комиссын саналыг үндэслэн Засгийн газар тусламж үзүүлэгч
талын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэрийг гаргана.
41.2.Засгийн газар олон улсын хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зогсоохоор бол энэ
тухай шийдвэрийг тусламж үзүүлэгч талд 30 хоногийн өмнө дипломат шугамаар
мэдэгдэнэ.
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41.3.Тусламж үзүүлэгч тал нь энэ хуулийн 40.4-д заасан үйл ажиллагааг явуулсан
нь тогтоогдвол Засгийн газрын шийдвэрээр тусламжийн үйл ажиллагааг шууд
зогсооно.
42 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллага, түүний тогтолцоо
42.1.Онцгой байдлын байгууллага нь гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, төрийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын болон орон
нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах тусгайлсан
чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн байгууллага мөн.
42.2.Онцгой байдлын байгууллага мэргэжлийн, нэгдмэл, төвлөрсөн удирдлагатай
байна.
42.3.Онцгой байдлын байгууллага нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага, штаб, бүсийн төв, аймаг, нийслэл, орон нутгийн онцгой
байдлын газар, хэлтэс, анги, салбар, бүлэг, олон улсын болон агаарын эрэн
хайх, аврах баг, эрэлч нохойн алба, шуурхай удирдлага-зарлан мэдээллийн төв,
ар тал, тээвэр-логистик, бүтээн байгуулалт-барилга байгууламж, техник засвар,
үйлчилгээ, дүрэмт хувцас, тусгай хэрэгслийн үйлдвэр, эмнэлэг-сувилал, судалгаа
шинжилгээ, сургалт, туршилт үйлдвэрлэл, архив, спорт, соёл урлаг болон бусад
нэгжтэй байна.
42.4.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын харьяа
нэгжийг газар зүйн онцлог, хүн амын нягтрал, аюулт үзэгдэл, ослын давтамж,
хамрах цар хүрээг харгалзан засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид, үйл
ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн төрийн өмчит онц чухал болон стратегийн
зориулалттай үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагын дэргэд Засгийн газрын
шийдвэрээр байгуулна.
42.4.1.энэ хуулийн 42.4-т заасан төрийн өмчит онц чухал болон стратегийн
зориулалттай үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагын дэргэд байгуулсан онцгой
байдлын байгууллагын харьяа нэгжийн үйл ажиллагааны бүх зардлыг тухайн
байгууллага бүрэн хариуцах.
42.5.Онцгой байдлын байгууллагын төсвийг улсын төсөвт тусган санхүүжүүлнэ.
42.6.Онцгой байдлын байгууллага нь тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын дарга,
хоёр дэд даргатай байна.
42.7.Нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль, газар зүй, цаг агаарын
онцлогийг харгалзан Онцгой байдлын байгууллагын гамшгаас хамгаалах
удирдлага, зохион байгуулалтыг бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулна.
42.8.Онцгой байдлын байгууллагын бүсийн ажиллах журмыг онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
42.9.Гамшигтай тэмцэх, хор уршгийг арилгах чиг үүрэг бүхий салбар, нэгжийн
техник, багаж хэрэгслийн төрөл, хангамжийг стандартаар тогтооно.
43 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын туг, бэлгэ тэмдэг
43.1.Онцгой байдлын байгууллага нь туг, бэлгэ тэмдэгтэй байна.
43.2.Онцгой байдлын байгууллагын туг, бэлгэ тэмдгийн загварыг онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
43.3.Онцгой байдлын байгууллагын туг, бэлгэ тэмдгийг тус байгууллагаас бусад
төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээд, иргэн хэрэглэхийг
хориглоно.
44 дүгээр зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын үндсэн чиг үүрэг
44.1.Онцгой байдлын байгууллага нь дараах үндсэн чиг үүрэгтэй:
44.1.1.гамшгаас урьдчилан сэргийлэх;
44.1.2.гамшигтай тэмцэх, эрэн хайх, аврах;
44.1.3.гамшгийн хор уршгийг арилгах;
44.1.4.хойшлуулшгүй сэргээн босгох.
44.1.5.улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохион байгуулах.
45 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч
45.1.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчаар Төрийн албаны тухай болон
Цэргийн албаны тухай хуульд заасан шаардлага, онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон журам, эрүүл мэнд, бие
бялдар, мэргэжил, боловсролын болон ёс зүйн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг
хангасан иргэнийг авч ажиллуулна.
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45.2.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн эрх зүйн байдлыг энэ хуульд
тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба
хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, цэргийн нийтлэг дүрмээр зохицуулна.
45.3.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн
байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан хязгаарлалт нэгэн адил хамаарна.
45.4.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын
албан тушаалд онцгой байдлын албанд 15-аас доошгүй жил, удирдах албан
тушаалд 10-аас доошгүй жил ажилласан алба хаагчийг томилно.
45.5.Төрийн болон албаны нууцад хамаарах бараа, материалыг бүртгэх, хадгалах,
хамгаалах асуудал эрхэлж байгаа ажилтан нь энэ хуульд заасан алба хаагчийн
нэгэн адил эрх, үүрэг хүлээж эрх зүйн баталгаагаар хангагдана.
46 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн дүрэмт хувцас,
цол, таних тэмдэг
46.1.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
зарлигаар баталсан дүрэмт хувцас, цэргийн цол хэрэглэнэ.
46.2.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга,
тэргүүн дэд дарга, дэд даргад цэргийн дээд цол олгож болно.
46.3.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид цэргийн цол олгох журам
болон дүрэмт хувцасны загварыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, дүрэмт хувцасны
эдэлгээний хугацааг Засгийн газар, хангалтын зааврыг Онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.
46.4.Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журам, хувийн дугаар бүхий офицер,
ахлагчийн таних тэмдгийн загвар, хэрэглэх журмыг онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
46.5.Онцгой байдлын байгууллагад цэргийн цолыг хэрэглэх, олгох, бууруулах,
хураан авах, сэргээх харилцааг Цэргийн албаны тухай хуулийн 6 дугаар бүлэгт
заасан журмын дагуу зохицуулна.
46.6.Онцгой байдлын байгууллагын дүрэмт хувцсыг иргэн, байгууллага, хуулийн
этгээд хэрэглэхийг хориглоно.
47 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн эрх
47.1.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ
биелүүлэхдээ Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 5 дугаар
зүйлд заасан нийтлэг эрхээс гадна дараах эрх эдэлнэ:
47.1.1.гамшиг болон аюулын үед үүрэг гүйцэтгэх болон сургалт, дадлагад оролцох,
жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх үедээ хоол, хүнс, тусгай зориулалтын хувцас, техник,
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдах;
47.1.2.гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор
уршгийг арилгах зорилгоор шаардлагатай объектод саадгүй нэвтрэх.
48 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн үүрэг
48.1.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн
байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан нийтлэг үүргээс гадна дараах
үүргийг хүлээнэ:
48.1.1.гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор
уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бэлэн
байдлыг хангах, оролцох;
48.1.2.аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг чанд сахих, байгууллага, албан
тушаалтан, иргэнд мэргэжлийн чиглэлээр зааварчилгаа өгч, туслалцаа үзүүлэх;
48.1.3.хариуцсан техник, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын хувцас, багаж
хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах.
48.2.Онцгой байдлын байгууллагын удирдах албан тушаалтны шийдвэргүйгээр
алба хаагчаар энэ хуулийн 44.1-д заасан чиг үүрэгт хамааралгүй ажил үүрэг
гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.
48.3.Энэ хуулийн 48.2-т заасан албан тушаалтан гаргасан шийдвэрийнхээ төлөө
хариуцлага хүлээнэ.
49 дүгээр зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид олгох тэтгэвэр,
тэтгэмж
49.1.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр,
тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу тэтгэвэр, тэтгэмж авна.
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ҮНДЭСНИЙ ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН
ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН БА ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЗУРАГЛАЛ

49.2.Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч албан үүргээ гүйцэтгэж
явахдаа хот, суурины дотор нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэгүй зорчино.
49.3.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэж яваад
амь насаа алдсан тохиолдолд 10 жилийн үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний
тэтгэмжийг тухайн алба хаагчийн сарын үндсэн цалингийн дунджаар тооцож
түүний гэр бүлд нэг удаа олгоно.
50 дугаар зүйл. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн үүргээ
биелүүлэх баталгаа
50.1.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн алба хаасан хугацааг тооцохдоо
алба хаасан зургаан сар тутмыг найман сард дүйцүүлэн тооцно /дүйцүүлэн тооцох
хугацааг 1999 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тооцно/.
50.2.Голомтын бүсэд ажилласан онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч болон
бусад төрийн цэргийн байгууллагын алба хаагчийн албан томилолтын зардлыг
ердийн үеийнхээс гурав дахин нэмэгдүүлж олгоно.
50.3.Албан үүргээ зохих журмын дагуу биелүүлснээс алба хаагч болон бусдын эд
хөрөнгөд учирсан хохирлыг төр хариуцна.
50.4.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч цацраг идэвхт, химийн хортой
болон аюултай бодис, далд уурхай, ой, хээрийн түймэр, халдварт өвчин, цар
тахлын голомт, усны ослын үед ажилласан тохиолдолд хордлого тайлах болон
сэтгэл зүй, бие бялдрын нөхөн сэргээх, сувилах үйлчилгээнд хамрагдана.
50.5.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид онцгой гавьяа байгуулсан
тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 100 дахин хүртэл нэмэгдүүлсэнтэй
тэнцэх мөнгөн урамшуулал олгож болно.
50.6.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид амь нас, эрүүл мэнд хохирох
өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэвэл мөнгөн урамшуулал олгох бөгөөд
мөнгөн урамшуулал олгох журмыг санхүү, төсвийн болон онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.
50.7.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийг гэнэтийн осол, мэргэжлээс
шалтгаалсан өвчний даатгалд заавал даатгуулах бөгөөд зардлыг төр хариуцна.
50.8.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагч нь мэргэшлийн зэрэгтэй байх
бөгөөд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журмыг Засгийн газар батална.
50.9.Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн
хэмжээ албан тушаалын үндсэн цалингийн 30 хувиас доошгүй байна.
50.10.Алслагдсан аймаг, сумын нутаг дэвсгэрт байрлах онцгой байдлын
байгууллагын харьяа нэгжид тухайн аймгийн харьяалалгүй алба хаагчийг
томилон ажиллуулбал түүнд албан тушаалын үндсэн цалингийн 50 хувьтай тэнцэх
хэмжээний нэмэгдлийг улирал тутамд олгоно.
50.11.Алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэх явцад хөдөлмөрийн чадвараа алдсан бол
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг харгалзан хөдөлмөрийн хөлсний
доод хэмжээг 30, 60, 90 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн
нөхөн олговор олгоно.
50.12.Энэ хуулийн 50.10, 50.11-д заасан нэмэгдэл, нөхөн олговор олгох журмыг
Засгийн газар батална.
50.13.Онцгой байдлын байгууллагын захиалгаар суралцсан, онцгой байдлын
алба хаагчийг бэлтгэх чиг үүрэг бүхий дээд боловсролын сургалтын байгууллагад
цэргийн цолтой ажилласан, хугацаат цэргийн алба хаасан, онцгой байдлын
сургуульд сонсогчоор суралцсан, уул уурхайн аврах албанд ажилласан хугацааг
онцгой байдлын байгууллагад төрийн тусгай алба хаасан хугацаанд оруулан
тооцно.
51 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт
51.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь жил бүрийн төсвийн багцдаа гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, зардлыг тусгана.
51.2.Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг,
нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас
доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг
төлөвлөж зарцуулна.
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51.3.Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг нь тухайн жилийн төсвийн 1.0 хувийг орон нутгийн
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах санд тусгаж, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд
зарцуулна.
51.4.Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах төвлөрсөн арга хэмжээний зардлыг
улсын төсвөөс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний
зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж, төрийн болон нутгийн захиргааны
байгууллага, хуулийн этгээд зардлаа өөрөө хариуцна.
52 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага
52.1.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Төрийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн
тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулна.
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